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Wstęp

Zapraszamy na wędrówkę śladami plenerów bardziej lub mniej znanych 
filmów i seriali, które powstały na obrzeżach Wrocławia oraz w miejsco-
wościach położonych wokół stolicy Dolnego Śląska. Materiały te po raz 
pierwszy ukazały się wiosną i latem 2021 roku na profilu fejsbukowym 
Filmowy Wrocław (https://www.facebook.com/filmwroclaw/) w ra-
mach projektu Filmowa róża wiatrów, który zrealizowało Stowarzysze-
nie Podróżników TUiTAM, a dofinansował Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Od dłuższego czasu z pasją i zaangażowaniem 
odkrywamy i przybliżajmy plenery i obiekty uwiecznione w filmach 
i serialach. W ten sposób ocalamy je od zapomnienia i propagujemy set 
jetting, czyli turystykę filmową, która zyskuje coraz więcej zwolenników 
w naszym kraju. Ileż emocji dostarczyć może dotarcie do miejsc akcji 
filmów czy seriali, poszukiwanie panującej w nich atmosfery, określo-
nego klimatu czy zwiedzanie obiektów znanych z ekranu!

Miejsca opisane w naszych tekstach układają się w cztery filmowe 
trasy rowerowe: na północ, wschód, południe i zachód od Wrocławia. 
Każdą z nich zaczynamy w filmowym zakątku stolicy Dolnego Ślą-
ska. Ich przebieg ukazują mapki z zaznaczonymi plenerami i obiektami 
filmowymi. Za nieocenioną pomoc i liczne podpowiedzi dziękujemy 
reżyserom Waldemarowi Krzystkowi, Zygmuntowi Lechowi i Rado-
sławowi Piwowarskiemu oraz scenografkom Barbarze Komosińskiej 
i Danucie Węgrzyn-Kopczyńskiej. Szczególne podziękowania składamy 
asystentowi reżysera Ryszardowi Szymonowi i asystentowi operatora 
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wstęp

Stefanowi Kurzypowi za filmowe opowieści i udostępnienie zdjęć z fil-
mowych planów. Ponadto dziękujemy za życzliwość Markowi Łazarzowi, 
Magdalenie Klag, Danucie Rajczakowskiej i Januszowi Kozyrskiemu.

Zachęcamy do wyruszenia na indywidualne wycieczki rowerowe 
wytyczonymi przez nas trasami. Jest to wyzwanie dla miłośników set 
jettingu ze wszystkich grup społecznych i wiekowych. Mamy nadzieję, 
że wyprawy te będą źródłem satysfakcji i niezapomnianych wrażeń. 
Życzymy wiatru w plecy!
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W zawieszeniu, czyli Legnica we Wrocławiu

Tutaj rządzi naczelnik Jadwiga Kolęda 

Trzebnicka kapliczka

Gruszeczka, czyli dziesięć tysięcy mil od Hollywood

Trasa 
północna





Wrocław: Dworzec Nadodrze , GPS: 51.1251, 17.0321; W zawieszeniu

Psary: Szkoła Podstawowa, GPS: 51.1876, 17.0313; Wyjście awaryjne

Kryniczno: kościół i plebania, GPS: 51.2082, 17.0401; Wyjście awaryjne

Trzebnica: kaplica św. Jadwigi, GPS: 51.2947, 17.0504; Popiół i diament; 

Na całość; Czterej pancerni i pies

Prusice: Ratusz, GPS: 51.3707, 16.9603; Wyjście awaryjne

Gruszeczka: GPS: 51.4699, 17.1517; Pociąg do Hollywood

ścieżki rowerowe

drogi utwardzone

drogi gruntowe
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Kliknij lub zeskanuj kod qr, 

by zobaczyć mapę w aplikacji.

https://pl.mapy.cz/s/debojegupa
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W zawieszeniu, 
czyli Legnica 

we Wrocławiu
Małgorzata Urlich-Kornacka

O debiucie kinowym Waldemara Krzystka często się mówi, że to legnicki 
film. I jest w tym sporo prawdy, gdyż historia przedstawiona w obrazie 
pt. W zawieszeniu (1986) wydarzyła się właśnie w Legnicy. Opowie-
działa ją Krzystkowi córka akowca. Jej ojciec przez pięć lat ukrywał się 
w piwnicy. Okazało się, że dziewczyna ta mieszkała przecznicę dalej 
od reżysera, który idąc do szkoły, codziennie przechodził ówczesną 
ulicą Długą (późniejsza Świerczewskiego). Nie zdawał sobie wówczas 
sprawy, że budynek przy pobliskiej ulicy Słonecznej kryje taką tajem-
nicę. „Wtedy historia ta nie stanowiła dla mnie inspiracji. Gdy jednak 
rozpoczął się stan wojenny i zobaczyłem ludzi, którzy musieli zejść do 
podziemia, to przypomniała mi się ta historia. «I znowu ta najlepsza 
część narodu ukrywa się!» – pomyślałem wtedy. Uświadomiłem sobie, 
że powtarza się pewien polski los. Oczywiście, wszyscy zdawali sobie 
sprawę z tego, że opowiadając o ukrywającym się przez pięć lat akowcu, 
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Dworzec Nadodrze zachował swój 
niepowtarzalny klimat
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tak naprawdę pokazuję metaforę dotyczącą ludzi z «Solidarności» 
i «Solidarności Walczącej», którzy działali w podziemiu. I w ten sposób 
film ten był wtedy przez wszystkich interpretowany” – opowiadał nam 
niedawno Waldemar Krzystek. 

Jest to zatem historia legnicka, ale zdjęcia do filmu powstały głównie 
we Wrocławiu: szpital, w którym pracuje Anna Mroczyńska (Krysty-
na Janda) to z zewnątrz budynek kliniki przy ulicy Pasteura, a jego 
wnętrza to dawny szpital przy ulicy Traugutta. Z kolei scenę, w której 
Anna i Marcel Wysocki (Jerzy Radziwiłowicz) spotykają się po latach 
zrealizowano na placu Piłsudskiego (dawny plac Gottwalda), a dom, 
w którym ukrywa się filmowy Marcel i gdzie rozgrywa się większość 
zdarzeń, to wrocławska willa przy ulicy Pugeta 30. Na ekranie pojawia 
się również dworzec Wrocław Nadodrze, który ze względu na swoją 
malowniczą, oryginalną architekturę należy obok dworca Wrocław Główny 
do obiektów chętnie wykorzystywanych przez filmowców.

Marcel Wysocki, były oficer Armii Krajowej, został skazany na karę 
śmierci. Udaje mu się uciec, ale Urząd Bezpieczeństwa depcze mu po 
piętach. Ponieważ wszystkie kontakty są już spalone, Marcel próbuje 
dotrzeć do Anny – pielęgniarki z Legnicy, którą poznał i pokochał pod-
czas wojny. Aby nie narażać jej i siebie, musi zmylić tropy. Najpierw wy-
siada przy drodze niedaleko filmowych Malczyc – sugeruje w ten sposób, 
że to jest cel jego podróży. Następnie zatrzymuje ciężarówkę. Jadących 
nią żołnierzy informuje, że zmierza do Legnicy, by zdążyć na pociąg. 
Podczas wspólnej podróży z mundurowymi  udaje mu się zapomnieć 
o swoim beznadziejnym położeniu. Kiedy żołnierze intonują piosenkę 
Serce w plecaku, Marcel odzyskuje na chwilę radość życia i śpiewa wraz 
z nimi. Wysiada przed legnickim dworcem, czyli w rzeczywistości przy 
budynku dworca Wrocław Nadodrze. Wie, że nie może nikomu zaufać, 
dlatego markuje dalszą podróż i zakup biletu do Wrocławia. Kiedy pod-
chodzi do kas biletowych, w tle słyszymy komunikat: „Tu stacja Legnica. 
Pociąg osobowy z Legnicy do Wrocławia Świebodzkiego podstawia się 
na peron trzeci. Planowy odjazd pociągu: godzina 10.15”. Żołnierze od-
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Krystyna Janda jako 
pielęgniarka Anna 
Mroczyńska i Andrzej 
Łapicki jako doktor 
Ruczyński

Jerzy Radziwiłowicz 
jako Marcel Wysocki 
przed wrocławskim 
dworcem Nadodrze
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jeżdżają, a Marcel pozostaje w Legnicy i udaje się na spotkanie z Anną. 
Decyduje się ukrywać u niej w piwnicy. Czy można żyć bez pozosta-
wiania najmniejszych śladów i cieszyć się codziennością, jeśli nie wie 
się, jak długo będzie trwało życie w zawieszeniu? Czy związek dwojga 
ludzi przetrwa w ekstremalnych warunkach?

Film Waldemara Krzystka na bardzo długo zapada w pamięć ze wzglę-
du na duży ładunek emocjonalny i rewelacyjne role nie tylko Krystyny 
Jandy i Jerzego Radziwiłowicza, ale również Sławy Kwaśniewskiej, 
Andrzeja Łapickiego, Bożeny Dykiel czy Bogusława Lindy. A obraz „le-
gnickiego” Wrocławia stanowi doskonałe tło tej historii.
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Dworzec Nadodrze na 
pocztówce z począt-
ków XX wieku 

Filmowcy chętnie 
wracają na malowni-
czy dworzec Wrocław 
Nadodrze. Również 
Waldemar Krzystek. 
Na zdjęciu: dekoracje 
do serialu Dom Pod 
Dwoma Orłami
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Tutaj rządzi naczelnik 
Jadwiga Kolęda

Bogdan Bernacki

Krótko trzyma członków rodziny i współpracowników. Gdy ktoś próbuje 
się jej przeciwstawić albo postępuje nie po jej myśli, mawia zazwyczaj: 

„Podłość ludzka nie ma granic”. Zarówno w domu, jak i w pracy dba 
przede wszystkim o zachowanie pozorów. Posługuje się językiem bę-
dącym mieszaniną partyjnej i urzędniczej nowomowy. Jednocześnie 
jest mistrzynią ciętej riposty i błyskotliwych powiedzonek. „Dla władzy 
najgorsze są niespodzianki ze strony władzy” – kwituje wiadomość 
o spodziewanej kontroli z województwa. Swojego męża Władysława (Je-
rzy Michotek) nazywa bambaryłą, a córkę Dorotę (Maria Gładkowska) 
stara się zdominować. Uwielbia komplementy i pochlebstwa. Promie-
nieje, gdy komendant miejscowego posterunku Milicji Obywatelskiej 
(Krzysztof Kowalewski) stwierdza: „Pani magister to się na posła nada-
je”. Gdy okazuje się, że jej córka jest w trzecim miesiącu ciąży, w obawie 
przed skandalem i utratą autorytetu wymyśla wyjście awaryjne – ślub 
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O komedii Romana Załuskiego 
przypomina plastikowa figurka kaczki 
znajdująca się przy wejściu do cegla-
nego budynku, stojącego nieopodal 
filmowej posesji 

Maria Gładkowska, Andrzej Golejew-
ski, Bożena Dykiel i Jerzy Michotek na 
planie Wyjścia awaryjnego w reżyserii 
Romana Załuskiego w podwrocław-
skich Psarach
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z opłaconym rozwodem. Taka jest Jadwiga Kolęda (w tej roli Bożena 
Dykiel), główna bohaterka komedii obyczajowej pt. Wyjście awaryjne 
(1982) w reżyserii Romana Załuskiego.

Na obraz gminnego miasteczka składają się zdjęcia nakręcone 
w trzech miejscowościach podwrocławskich. Sceny, w których widzi-
my dom Kolędów i ich gospodarstwo z hodowlą kaczek i uprawianymi 
w szklarniach kwiatami, powstały w Psarach. Filmowa posesja znajduje 
się przy ulicy Polnej, tuż za szkołą (nieużytkowane szklarnie wciąż stoją, 
a kaczki przywodzi na myśl plastikowa figurka ustawiona przy wejściu 
do stojącego nieopodal ceglanego budynku). To tam, na podwórzu przed 
domem, odbywa się ślub Doroty Kolędy i Bronka Sikory (Andrzej Go-
lejewski). Zgodnie ze scenariuszem ma to miejsce latem, tymczasem 
ujęcia te rejestrowano późną jesienią 1981 roku. Jak wspominała sce-
nografka Danuta Węgrzyn-Kopczyńska, filmowcy odpowiednio zaaran-
żowali otoczenie domu Kolędów: na grządkach pojawiły się kwitnące 
kwiaty, a na terenie posesji zazieleniła się trawa. A aktorzy i statyści, 
marznąc w cienkich kostiumach, bardzo przekonująco zagrali tę scenę. 
Z kolei kościół, przed którym ksiądz proboszcz (Bolesław Płotnicki) 
rozmawia z bohaterkami i plebania, przed którą ustawiają się kolejki 
do leczącego naturalnymi metodami duchownego to znajdująca się 
w Krynicznie (2,5 km od Psar) gotycka świątynia pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika oraz jej najbliższe otoczenie. W kadrze widzimy 
m.in. południową ścianę kościoła, stojąca przed nim figurę patrona, 
alejkę wiodącą do obiektu i pobliskie zabudowania. Natomiast budynek 
filmowego urzędu gminy to w rzeczywistości ratusz w Prusicach (ok. 25 
km od Psar). Bohaterów Wyjścia awaryjnego sfilmowano na tle renesan-
sowego portalu kamiennego i dwubiegowych schodów. Gdy naczelnik 
Kolęda ze współpracownikami objeżdża miasteczko żółtą syrenką 105l 
przed spodziewaną kontrolą władz wojewódzkich, na ekranie dostrze-
żemy m.in. kamienicę przy Rynku 30 (to dawna siedziba prusickiej 
parafii ewangelickiej). W pierwszej scenie filmu w kadrze pojawia się 
zegar na ratuszowej wieży i widok południowej pierzei Rynku. Ponadto 
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Zdjęcia do Wyjścia awaryjnego powstały przed kościołem 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie 
oraz w jego najbliższym otoczeniu

Maria Gładkowska, 
Bożena Dykiel i Bole-
sław Płotnicki przed 
plebanią z Wyjścia 
awaryjnego 
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Bohaterów komedii Romana Załuskiego 
widzimy na tle renesansowego portalu 
kamiennego i dwubiegowych schodów 
prusickiego ratusza

Komedię Romana Załuskiego otwiera 
ujęcie ze zbliżeniem zegara na wieży 
ratusza w Prusicach

Tablica na budynku Radia Wrocław
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zdjęcia do komedii Romana Załuskiego nakręcono we Wrocławiu, m.in. 
na dworcu Wrocław Główny, w holu rozgłośni Polskiego Radia, przy 
ulicach Oławskiej, Świebodzkiej, Świdnickiej i Kleczkowskiej, na placu 
Grunwaldzkim i w Rynku.

„Cementu u nas nie kupisz, ale człowieka zawsze” – stwierdza główna 
bohaterka komedii Romana Załuskiego. Ukazując w Wyjściu awaryj-
nym fasadowość lat siedemdziesiątych i mentalność gminnych nota-
bli, scenarzysta Andrzej Mularczyk nie poskąpił widzom ani komizmu 
słownego, ani komizmu postaci.

Bożena Dykiel (Jadwiga Kolęda) i Krzysztof Kowalewski (komendant posterunku MO) 
przez ratuszem w Prusicach
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Trzebnicka 
kapliczka

Bogdan Bernacki

Od strony południowej nad Trzebnicą góruje Kapliczne Wzgórze. 
W XVIII wieku wzniesiono na jego szczycie kapliczkę pw. św. Jadwigi. 
Od południa i północy do budowli tej prowadzą aleje lipowe. Plener ten 
rozpozna każdy miłośnik polskiego kina. Tutaj rozlegają się serie z kara-
binów akowców, załoga czołgu „Rudy 102” z cyrkowcami ostrzeliwuje 
oddział niemiecki i bandyci trzymają zakładników pod bronią.

Trzebnicka kapliczka ze szpalerem drzew stała się powszechnie 
znana dzięki jednemu z najgłośniejszych dzieł polskiej szkoły filmowej. 
To Popiół i diament (1958) w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film powstał 
na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego, której akcja rozgry-
wa się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydarzenia ukazane na ekranie 
toczą się w nienazwanym mieście powiatowym. W pierwszej scenie 
filmu widzimy przy Kaplicznym Wzgórzu dwóch akowców – Maćka 
Chełmickiego (Zbigniew Cybulski) i Andrzeja (Adam Pawlikowski). 
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Na Kaplicznym 
Wzgórzu w Trzebnicy 
znajduje się osiemna-
stowieczna kapliczka

Zbigniew Cybulski (Maciek Chełmicki) i Andrzej (Adam 
Pawlikowski) na planie Popiołu i diamentu we wrocław-
skim atelier (skan pocztówki z projektu Wrocław i Dolny 
Śląsk w kadrze filmowym; fot. Wiesław Zdort)
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Otrzymali rozkaz zabicia sekretarza PPR. Leżąc w trawie, oczekują na 
swą ofiarę. Gdy nadjeżdża samochód wiozący sekretarza, rozlegają się 
serie z karabinów maszynowych. Ginie kierujący łazikiem Smolarski 
(Mieczysław Łoza), a przy wejściu do kapliczki umiera Staszek Gawlik 
(Ferdynand Matysik). Gdy pod naporem jego ciała otwierają się drzwi 
do kapliczki, w jej wnętrzu widzimy figurę św. Jana Nepomucena 
(w rzeczywistości znajduje się tam ołtarzyk z obrazem przedstawiają-
cym św. Jadwigą Śląską). W filmowych kadrach dostrzeżemy też krzyż 
wieńczący dach budowli (obecnie na hełmie kapliczki nie ma krzyża), 
wieżę trzebnickiej bazyliki i kominy nieistniejącej dzisiaj cegielni. 
W alei lipowej od strony północnej toczy się nerwowa wymiana zdań 
między akowcami. W kolejnej scenie na miejsce zamachu przybywają 
sekretarz Szczuka (Wacław Zastrzeżyński) i Podgórski (Adolf Chro-
nicki), jego asystent. „Zdaje mi się, że to my we dwóch  mieliśmy tu 
leżeć zamiast nich” – mówi Szczuka do Pogórskiego. Zbliżają się do 
nich robotnicy z cementowni. Przemawia do nich Szczuka: „Byłbym 
złym komunistą, towarzysze, gdybym miał was pocieszyć jak naiwne 
dzieci. Koniec wojny to nie koniec walki. Walka o Polskę, o to, jaki ma 
być nasz kraj, dopiero się zaczęła”.

Kapliczne Wzgórze uwieczniono też w serialu Czterej pancerni i pies 
w reżyserii Konrada Nałęckiego. W odcinku VII – Rozstajne drogi (1965) 
– Janek, Gustlik i Grigorij (Janusz Gajos, Franciszek Pieczka i Wło-
dzimierz Press) w towarzystwie Szarika próbują dostać się do swojej 
brygady. Zabierają się wozem objazdowego cyrku frontowego, którym 
podróżują śpiewaczka Natasza (Hanna Skarżanka) i atleta Iwan (Zdzi-
sław Klucznik) z psem Kroszką, małpką i papugą. Podczas postoju boha-
terowie dostrzegają na wzgórzu zabłąkany oddział niemiecki (trzebnic-
kie plenery imitują pejzaże okolic Gdyni). Pancerni wraz z cyrkowcami 
stwarzają wrażenie, że za niewielkim wzniesieniem kryje się całkiem 
spory oddział polski. Po krótkiej wymianie ognia biorą Niemców do 
niewoli i ruszają w dalszą drogę. W scenie tej widzimy panoramę Ka-
plicznego Wzgórza od strony południowo-wschodniej. 
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Franciszek Pieczka 
(Gustlik) w odcinku 
Rozstajne drogi serialu 
Czterej pancerni i pies 
w reżyserii Konrada 
Nałęckiego. Od strony 
południowo-wschod-
niej Kaplicznego 
Wzgórza zbliża się 
zabłąkany oddział nie-
miecki (fot. Romuald 
Kropat / archiwum 
Marka Łazarza)

Tą drogą zmierzają 
łazikiem Smolarski 
i Gawlik (Mieczysław 
Łoza i Ferdynand 
Matysik), bohaterowie 
filmu Andrzeja Wajdy

Małgorzata Urlich-
-Kornacka w polu 
rzepaku – utrwalenie 
filmowych plenerów 
wymaga czasami 
poświęceń
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Bohaterowie filmu Na całość podjechali przed kapliczkę 
północną aleją lipową

Robert Inglot („Kę-
dzior”) na planie filmu 
Na całość w reżyserii 
Franciszka Trzeciaka 
(fot. Ryszard Szymon)
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Przed trzebnicką kapliczką powstała również scena do filmu sen-
sacyjnego Na całość (1986) w reżyserii Franciszka Trzeciaka. Główni 
bohaterowie tego obrazu, „Kędzior” i „Mały” (Robert Inglot i An-
drzej Krucz), uprowadzają biwakującą rodzinę i uciekają należącym 
do niej polonezem. Gdy kończy im się paliwo, zjeżdżają z głównej 
drogi, wjeżdżają w lipową aleję i zatrzymują się przed kapliczką od 
strony północnej (bohaterowie zmierzają nad Bałtyk, są to zatem fil-
mowe plenery pasa nadmorskiego). Stawiają zakładników pod ścianą 
i grożą im strzelbami. „Kędzior” zabiera mężczyźnie pieniądze (w roli 
porwanego wystąpił reżyser Franciszek Trzeciak) i jedzie po benzynę, 
a „Mały” trzyma porwanych pod bronią. Wraca „Kędzior”. Nalega, by 
zlikwidować zakładników. „Mały” nie zgadza się na to. Poleca porwa-
nej rodzinie wsiąść do samochodu. Po chwili polonez z piskiem opon 
zjeżdża z Kaplicznego Wzgórza.

Do jednego z najsłynniejszych dolnośląskich plenerów filmowych 
dojedziemy malowniczą trasą rowerową. Do Kaplicznego Wzgórza 
prowadzi polna droga znajdująca się tuż przy wjeździe do Trzebnicy 
od strony Wrocławia. Po wejściu w lipową aleję zobaczymy północną 
ścianę kapliczki pw. św. Jadwigi.
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Rolę milicjantów 
w filmie Franciszka 
Trzeciaka zagrali 
wrocławscy aktorzy 

– Eugeniusz Kujawski 
i Mieczysław Ja-
nowski (fot. Ryszard 
Szymon)

Stąd nadjeżdża „Kędzior”, bohater filmu Na całość
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Przy drodze znajduje się tablicami z mapkami, na których 
zaznaczono ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy. 
Widnieje tam też zdjęcie Kaplicznego Wzgórza

Z Wrocławia do 
Trzebnicy dojedzie-
my malowniczym 
szlakiem rowerowym. 
Do filmowej kapliczki 
prowadzi polna droga 
leżąca tuż przy wjeź-
dzie do Trzebnicy od 
strony Wrocławia
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Gruszeczka, 
czyli dziesięć tysięcy 

mil od Hollywood
Małgorzata Urlich-Kornacka

Każdy z nas ma marzenia – mniejsze lub większe. A te młodzieńcze na-
leżą do najambitniejszych. Wszak młodość dodaje skrzydeł! Przekonamy 
się o tym, oglądając Pociąg do Hollywood (1987) Radosława Piwowar-
skiego – jeden z najbardziej znanych polskich filmów o marzeniach, 
naiwności i młodości. Jak przyznał reżyser, zawsze go fascynowało to, 
że marzenia, które kierują naszym dorosłym życiem, rodzą się w dzie-
ciństwie. I o tym właśnie nakręcił swój film.

Główna bohaterka Pociągu do Hollywood, Mariola Wafelek – zwana 
„Merlin” (Katarzyna Figura), chciałaby podbić filmowy świat. Zainspiro-
wana komedią Pół żartem, pół serio w reżyserii Billy’ego Wildera, którą 
zobaczyła jako mała dziewczynka na ekranie kina objazdowego w re-
mizie strażackiej, pragnie zostać aktorką. „Czuję w sobie moc gwiazdy. 
Czuję, że mogę być dla ludzi kimś takim jak Marilyn Monroe” – pisze 
Mariola w liście do reżysera. „Panie Willy Wilder, pan czeka na mnie”. 
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Gruszeczka leży dziesięć tysięcy mil od Hollywood!

Katarzyna Figura 
jako Mariola Wafelek 
vel „Merlin” (werk 
autorstwa Ryszarda 
Szymona) 
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Bohaterka zbiera na bilet do Hollywood, sprzedając piwo w nocnych 
pociągach i grając drobne epizody w filmach (np. rolę czarownicy pło-
nącej na stosie czy też młodej ofiary wampira). Z kolei poznany przez 
nią Piotruś (Piotr Siwkiewicz) chciałby zostać operatorem filmowym, 
chociaż ma poważną wadę wzroku (jest daltonistą). Natomiast współlo-
katorka „Merlin” – Sandra (Grażyna Kruk-Frymar) – rzuca się w ramiona 
poznanych przypadkiem mężczyzn, by znaleźć kandydata na męża i ojca 
swoich przyszłych dzieci. Milioner Żenia (Eugeniusz Priwieziencew) 
liczy zaś na to, że Mariola Wafelek w końcu wróci do rodzinnej miejsco-
wości, odwzajemni jego uczucie i się z nim ożeni. Kiedy „Merlin” otrzy-
muje od siostry telegram z wiadomością o chorobie ojca, niezwłocznie 
przyjeżdża w rodzinne strony pociągiem, a w zasadzie koleją wąskoto-
rową. W szczerym polu, na przystanku z napisem „Gruszeczka”, czeka 
na nią Żenia z nowym, złotym zębem oraz akordeonistą (Józef Lipski) 
wprowadzającym odpowiednio romantyczny nastrój. W dowód swoje-
go oddania Żenia ofiarowuje dziewczynie gwizdek, aby mogła go użyć, 
gdy potrzebna jej będzie pomoc. Następuje to nader szybko – choroba 
ojca okazuje się zaplanowanym fortelem. „Merlin” nie chce prowadzić 
rodzinnej lodziarni „Casablanca”. Wie, że czeka na nią Hollywood. I po 
raz kolejny na ekranie widzimy stację Gruszeczka – tym razem w scenie 
pożegnania bohaterki.

Gruszeczka to wieś w powiecie milickim. Przez ponad dziewięćdzie-
siąt lat zatrzymywała się tam kolej wąskotorowa. Linię wybudowano 
w 1895 roku, a zlikwidowano ją w roku 1991. Reżyser Radosław Piwo-
warski utrwalił zatem w kadrze świat odchodzący w przeszłość: „Gdy 
kręciliśmy ten film w roku 1987, wynajęliśmy specjalną lokomotywę. 
Budę, która była tym sławnym przystankiem z napisem «Gruszeczka», 
wykonano w Wytwórni Filmów Fabularnych (scenografię zaprojekto-
wał nieodżałowany Tadeusz Kosarewicz). Postawiliśmy ją w szczerym 
polu na łuku torów. A zatem ten przystanek to była de facto nasza 
fantazja. Zdjęcia trwały jeden dzień.  Pamiętam, że było bardzo gorą-
co, rozebrani czekamy z niepokojem na ten pociąg (nie było komórek!). 
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Tablica informująca o ujęciach do fil-
mu Pociąg do Hollywood przypomina 
też postać Ryszarda Szurkowskiego. 
Ten wybitny kolarz miał w swojej 
karierze również epizod filmowy – 
wystąpił w filmie Motodrama, w któ-
rym zagrał… samego siebie w scenie 
balu mistrzów sportu

Na miejscu przystanku z filmu 
Radosława Piwowarskiego Pociąg 
do Hollywood stoi obecnie wiata dla 
rowerzystów
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Aby poczuć się jak 
„Merlin” i przejechać 
się kolejką wąskotoro-
wą, trzeba koniecznie 
podjechać do Krośnic. 
W zależności od dnia 
wizyty, wagony cią-
gnie lokomotywa pa-
rowa lub elektryczna 

Uczestnicy rajdu rowerowego. Po trasie 
zlikwidowanej w roku 1991 kolei wąsko-
torowej poprowadzono świetnie przygo-
towaną i bezpieczną drogę rowerową 

Tym razem to nie Żenia czeka na Mariolę. 
To inicjatorzy nadania ścieżce rowerowej 
imienia Ryszarda Szurkowskiego cze-
kają na uczestników rajdu rowerowego. 
Ścieżka ta biegnie trasą dawnej kolejki 
wąskotorowej
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Godziny płyną, a Żeńka (Eugeniusz Priwieziencew) siedzi na pieńku 
w kostiumie, w kapeluszu – spięty i gotowy… Same ujęcia musiały pójść 
błyskawicznie ze względu światło. I tak się stało! Maszynista spisał się 
na piątkę: zatrzymał pociąg dokładnie co do dwóch centymetrów, co 
widać w ujęciu na Żeńkę przez nogi Katarzyny Figury”.

Obecnie na miejscu filmowego przystanku stoi wypoczynkowa 
wiata dla rowerzystów. A śladem dawnej kolei wąskotorowej prowa-
dzi trasa rowerowa im. Ryszarda Szurkowskiego. Teraz bowiem kolej 
na rower! Jednak o Pociągu do Hollywood mieszkańcy okolicznych 
miejscowości doskonale pamiętają. I podobnie jak my mają marzenia 

– mniejsze lub większe.

Katarzyna Figura jako Mariola Wafelek oraz Zdzisław Kuźniar (po prawej) i Wiesław 
Nowosielski (po lewej) jako klienci niezadowoleni z powodu znalezienia w piwie owada 
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Pozostałości torowiska kolei wąskotorowej

Oryginalny wagon 
kolejki wąskotorowej 
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Księże Małe jako Katowice i Legnica

Muzycznie i filmowo w gminie Siechnice

„Kargul, podejdź no do płota! (…) Podejdź – jako i ja podchodzę”

Czy warto być przyzwoitym?

Trasa 
wschodnia





Wrocław: Opolska 11-19, GPS: 51.0802, 17.0796; Konsul

Wrocław: skrzyżowanie ul. Katowickiej z ul. Chorzowską, 

GPS: 51.0761, 17.0843; Mała Moskwa

Święta Katarzyna: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Zgromadzenia 

Chrystusa Dobrego Pasterza, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 8, 

GPS: 51.0190, 17.1173; Och, Karol

Siechnice: zabudowa mieszkaniowa braci Ehrlichów – ul. Fabryczna 22, 

GPS: 51.0379, 17.1475; Wielki bieg, Konsul, Głośniej od bomb

Dobrzykowice: skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i ul. Krótkiej, 

GPS: 51.0932, 17.1924; Sami swoi

Dobrzykowice: skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Stawowej, 

GPS: 51.0994, 17.1914; Sami swoi

Dobrzykowice: ul. Szkolna 18a, GPS: 51.0961, 17.1925; Sami swoi

Jelcz-Laskowice: ul. Inżynierska 3, GPS: 51.0384, 17.3057; Rdza, Kung-fu

ścieżki rowerowe

drogi utwardzone

drogi gruntowe

LEGENDA

1

2

3

4

5

6

7

8

Kliknij lub zeskanuj kod qr, 

by zobaczyć mapę w aplikacji.

https://pl.mapy.cz/s/honaredomu
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Księże Małe jako 
Katowice i Legnica

Bogdan Bernacki

Zanim tytułowy bohater Konsula (1989) trafił do Wrocławia, gdzie 
uruchomił fikcyjny konsulat austriacki, odwiedził w Katowicach kolegę 
z więzienia, Andrzeja (Maciej Góraj), i uwiódł jego żonę Jankę (Grażyna 
Krukówna). Czesław Wiśniak (Piotr Fronczewski) dzięki sprytowi i fał-
szywemu dyplomowi zatrudnił się w zakładach Podspoł jako główny 
technolog. Z kolei głównych bohaterów Małej Moskwy (2008) w reży-
serii Waldemara Krzystka – Wierę (Swietłana Chodczenkowa) i Micha-
ła (Lesław Żurek) – widzimy w radzieckim kwartale w Legnicy, gdzie 
próbują z ukradkowych spotkań utkać wspólną przyszłość. Wspólnym 
mianownikiem filmowych Katowic i Legnicy jest wrocławskie Księże 
Małe, czyli miejsce, w którym powstały zdjęcia do obu filmów.

Janka jest sekretarką w Podspole. Wraz z Cześkiem Wiśniakiem zmie-
rza wzdłuż linii tramwajowej do siedziby zakładów. Kobieta zauważa, że 
z fiata 126p wysiada sekretarz zakładowej organizacji partyjnej Nowak 
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Piotr Fronczewski 
jako Czesław Wiśniak 
w Konsulu w reżyserii 
Mirosława Borka. 
Filmowe więzienie to 
areszt śledczy przy 
ulicy Świebodzkiej 
(skan kartki z projektu 
Wrocław i Dolny Śląsk 
w kadrze filmowym; 
fot. Wiktor Nitkiewicz)

Na zdjęciu z planu Konsula, 
zamieszczonym w tygodniku 

„Film”, poza Piotrem Fronczew-
skim i Marią Pakulnis widzimy 
też aktorów wrocławskich: Igora 
Kujawskiego (po lewej), Zbignie-
wa Lesienia (w środku) i Mieczy-
sława Janowskiego (po prawej, 
przy samochodzie)

Filmowa siedziba katowickich za-
kładów „Podspoł”, czyli budynek 
przy ulicy Opolskiej 11–19 
we Wrocławiu
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(Zdzisław Kuźniar). Informuje też zainteresowanego podjęciem pracy 
w zakładach Wiśniaka, że na parkingu nie ma jeszcze samochodu dyrek-
tora. W późniejszej scenie podjeżdża tutaj Roman (Krzysztof Zaleski), by 
wraz ze swoimi ludźmi zmusić Wiśniaka do oddania wyłudzonych przez 
niego pieniędzy. Ujęcia te powstały przy linii tramwajowej biegnącej 
wzdłuż ulicy Opolskiej (na wysokości ostatniego przystanku przed pętlą 
na Księżu Małym) i przed znajdującą się nieopodal dzisiejszą siedzibą 
m.in. Biura Projektów Budownictwa Komunalnego przy ulicy Opolskiej 
11–19. Sceny z Konsula nawiązują do epizodów z życia Czesława Śliwy, 
hochsztaplera, który – jak sam twierdził – dawał ludziom namiastkę lep-
szego życia. Prawdziwe wydarzenia poddane zostały fabularyzacji (twórcy 
filmu zaznaczyli w napisach końcowych, że „fakty i sytuacje z filmu nie 
miały miejsca w rzeczywistości w kształcie przedstawionym przez reali-
zatorów”). Akcja filmu, rozgrywająca się pod koniec lat osiemdziesiątych, 
nawiązuje do autentycznych zdarzeń z końca lat sześćdziesiątych. To 
wówczas Czesław Śliwa, czyli filmowy Czesław Wiśniak, pojawił się we 
Wrocławiu. Podając się za Jacka Ben Silbersteina, uruchomił rzekomy 
konsulat austriacki. Poinformował o tym Urząd Rady Ministrów w War-
szawie, a w Miejskiej Radzie Narodowej we Wrocławiu starał się pozyskać 
odpowiedni budynek na konsulat. Śliwa wyłudzał pieniądze, głównie od 
zatrudnionych przez siebie „pracowników konsulatu”, i jednocześnie był 
niezwykle hojny: obdarowywał różne osoby prezentami, kobiety obsypy-
wał kwiatami i nie szczędził im komplementów. Gdy w hotelu Monopol 
starał się o wynajęcie pomieszczeń na potrzeby konsulatu, zaintereso-
wała się nim Służba Bezpieczeństwa. Został aresztowany pod koniec 
listopada 1969 roku. Podczas procesu początkowo zaprzeczał, że jest 
oszustem. Do sądu zajmującego się jego sprawą wpłynęła anonimowa 
kartka, której nadawca twierdził, że toczący się proces dotyczy przede 
wszystkim urzędniczej tępoty, nieudolności, braku wiedzy i wykształce-
nia. Czesław Śliwa skazany został na 7 lat więzienia i 200 tysięcy złotych 
grzywny. Został osadzony w więzieniu w Wołowie, gdzie w listopadzie 
1971 roku zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.
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Czesław Śliwa vel 
Jacek Ben Silberstein 
jest bohaterem filmu 
dokumentalnego 
Konsul i inni w re-
żyserii Krzysztofa 
Gradowskiego. Zgodził 
się wystąpić przed 
kamerą pod warun-
kiem, że zostanie 
ucharakteryzowany na 
ortodoksyjnego Żyda

Małą Moskwę w re-
żyserii Waldemara 
Krzystka obsypano 
nagrodami na Festi-
walu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni 
(okładka płyty DVD)



·  43  ·

trasa wschodnia

Z kolei historia ukazana w Małej Moskwie w reżyserii Waldemara 
Krzystka nawiązuje do żywotnej opowieści o miłości Lidii Siergiejew-
ny Nowikowej do polskiego oficera, która nie mogąc pojąć go za męża, 
popełniła samobójstwo. Na jej grobie na legnickim cmentarzu komu-
nalnym zawsze leżą kwiaty i płoną znicze. Akcja filmu rozgrywa się 
współcześnie, lecz jego główną oś fabularną stanowią retrospekcje 
z lat 1967–1968. W Legnicy, gdzie znajduje się sztab Północnej Grupy 
Wojsk Armii Radzieckiej, mieści się jeden z największych garnizonów. 
W wydzielonej części miasta, zwanej Kwadratem, mieszkają radzieccy 
oficerowie z rodzinami. Są wśród nich Wiera i jej mąż Jura (Dmitrij Ulja-
now). Przed skrzyżowaniem ulic Katowickiej i Chorzowskiej filmowcy 
zaaranżowali bramę wjazdową na teren radzieckiego kwartału. Pojazdy 
wojskowe poruszają się wzdłuż ulicy Katowickiej, tutaj też znajdują się 
budka i ogródek piwny. Wierę i Michała widzimy z tylnej strony bu-
dynków przy ulicy Katowickiej – na podwórzu z okazałymi drzewami 
i charakterystycznym, prawie zawsze wiszącym praniem, gdy prowadzą 
pijanego Jurę po hucznie świętowanym konkursie przyjaźni. Ponadto 
bohaterowie ukrywają się przed patrolem żołnierzy w jednej z klatek 
schodowych. To nawiązanie do sytuacji autentycznych. „W kwartale 
radzieckim w Legnicy było właśnie tak, jak pokazaliśmy w filmie. Był to 
teren zamknięty. Po grudniu 1972 roku nieco poluzowano te rygory, ale 
wcześniej była tam brama wjazdowa i wartownicy pod bronią, którzy 
wpuszczali i wypuszczali samochody. Dzieci były wożone ich transpor-
tem do ich szkół, spotkania z młodzieżą radziecką organizowano tylko 
z okazji rocznicy rewolucji październikowej. A kontakty nieformalne 
były oficjalnie zakazane” – powiedział nam podczas niedawnej rozmo-
wy Waldemar Krzystek, który dzieciństwo i wczesną młodość spędził 
w Legnicy. I dodał, że przystępując do prac nad Małą Moskwą, kierował 
się wskazówką Andrzeja Wajdy, który powiedział: „Trzeba robić tylko 
takie filmy, których nikt inny za nas nie nakręci”.
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Radziecki kwartał 
w Legnicy realizatorzy 
Małej Moskwy za-
aranżowali na Księżu 
Małym. Przy ulicy Ka-
towickiej 30 mieści się 
mieszkanie służbowe 
Wiery i Jury (nume-
racja domów w filmie 
została zmieniona)

Zdjęcia do Małej Mo-
skwy kręcono także na 
podwórzu budynków 
przy ulicy Katowickiej, 
gdzie niemal zawsze 
suszy się pranie

Nagrobek Lidii Siergie-
jewny Nowikowej na 
legnickim cmentarzu 
komunalnym



·  45  ·

trasa wschodnia

Muzycznie i filmowo 
w gminie Siechnice

Małgorzata Urlich-Kornacka

W drodze do Świętej Katarzyny należałoby zanucić piosenkę z tekstem 
Jacka Cygana: „Baw mnie, zepsuj lub zbaw mnie / To tak zabawnie dzie-
lić swój grzech na pół / Weź mnie, jak się bierze czek / Gdy się człowiek 
chce zapomnieć”. Dlaczego? Bowiem tam właśnie nakręcono sceny do 
komedii erotycznej Och, Karol (1985) w reżyserii Romana Załuskiego, 
z której pochodzi ten utwór. Film okazał się hitem frekwencyjnym, 
a piosenka Baw mnie w wykonaniu Seweryna Krajewskiego i Urszuli 
trafiła na szczyt Telewizyjnej Listy Przebojów. W obrazie Załuskiego 
wokalistka nie tylko zaśpiewała, ale też wcieliła się w Jolę, koleżankę 
z pracy tytułowego bohatera (Jan Piechociński). Jest nim architekt 
Karol Górski. Trafia on do szpitala po wypadku samochodowym, który 
spowodował podczas ucieczki przed geodetką (Katarzyna Lesiak). Po 
założeniu mu gipsu pielęgniarka Zosia (Alicja Albrecht) czuwa, by do-
szedł do siebie. „Zosia się panem zajmie. Oj, jak bardzo się panem zajmie. 
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Uciekający Karol (Jan 
Piechociński) na drodze 
w Świętej Katarzynie, w po-
bliżu obecnego przystanku 
autobusowego Święta 
Katarzyna Szpital (fotos 
autorstwa Stefana Kurzypa 
z filmu Romana Załuskiego 
pt. Och, Karol)

Zakład Opiekuńczo-Lecz-
niczy Sióstr Zgromadze-
nia Chrystusa Dobrego 
Pasterza przy ulicy gen. 
Jarosława Dąbrowskiego 8 
w Świętej Katarzynie
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Będzie z panem taka szczęśliwa!” – zapewnia pielęgniarka Karola, nie 
zadając sobie z tego sprawy, że tymi słowami wywoła u niego reakcję 
odwrotną od spodziewanej. Bohater ma bowiem dosyć kobiecego to-
warzystwa i postanawia uciec ze szpitala. Zeskakuje ze stojącej pod 
oknami nyski i przemyka pod okienkiem portierni. Szpital, do którego 
trafia niewierny Karol, to obecnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr 
Zgromadzenia Chrystusa Dobrego Pasterza (ulica gen. Jarosława Dą-
browskiego 8). Filmowców urzekł ten malowniczy obiekt, który przed 
II wojną był siedzibą klasztoru (Kloster zum guten Hirten). Na drodze 
wiodącej w kierunku Sulimowa Karol zatrzymuje samochód. Niestety 
ma pecha: z wozu wysiadają jego żona oraz cztery kochanki. Z drugiej 
zaś strony nadbiega personel szpitala wraz z geodetką. 

Wątek filmowy splótł się z motywem muzycznym również w położo-
nych nieopodal Siechnicach. Przemysław Wojcieszek zrealizował tam 
obraz pt. Głośniej od bomb (2001), w którym zagrał Lech Janerka, wro-
cławski muzyk i kompozytor. Wcielił się w księdza (!), który częstuje bo-
haterów ogórkami i transcendentalem, czyli specyfikiem, który podobno 

„daje radę na wszelkie posługi”. Lecha Janerkę widzimy m.in. w scenie, 
w której kondukt pogrzebowy zostaje rozdzielony przez przejeżdżający 
pociąg oraz scenie pogrzebu, podczas którego rozbrzmiewa piosenka 
Chciałbym umrzeć jak James Dean w wykonaniu zespołu Komety.

Do Siechnic zawitał też Franek Kimono, czyli Piotr Fronczewski. Nie 
śpiewał tu jednak swoich przebojów, lecz koncertowo zagrał główną 
rolę w komedii kryminalnej pt. Konsul (1989) w reżyserii Mirosława 
Borka, bazującej na autentycznej historii hochsztaplera Czesława Śliwy 
(w filmie nosi nazwisko Wiśniak). Zanim bohater wpadnie na pomysł 
otworzenia we Wrocławiu konsulatu austriackiego, przybywa pociągiem 
do nienazwanego miasta (w rzeczywistości do Siechnic) i szuka jakiegoś 
lokum. W budynkach przy elektrociepłowni mieszka jego kolega z wię-
zienia, który przyjmuje go pod swój dach. Ponieważ Czesiek Wiśniak 
nadużywa gościnności i sięga po coś, czego nawet przyjaciel brać nie 
powinien, epizod siechnicki nie kończy się dla niego szczęśliwie.
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Charakterystyczne 
kominy elektrocie-
płowni Czechnica 
sprawiają, że siech-
nickie plenery dość 
często przyciągają 
filmowców

Scenę przemówienia 
przed biegiem pokoju 
do filmu Jerzego 
Domaradzkiego pt. 
Wielki bieg nakrę-
cono we Wrocławiu 
przy ulicy Parkowej. 
W kolejnym ujęciu 
zawodnicy przebiegają 
przez budynek bramny 
w Siechnicach

Zabudowa mieszka-
niowa przy elektro-
ciepłowni projektu 
Richarda i Paula 
Ehrlichów
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Jan Nowicki i Syl-
wester Chęciński na 
planie Wielkiego Szu 
(fot. Ryszard Szymon)

Obecnie nie zobaczymy już filmowych ganków, ponieważ 
zostały zabudowane 



·  50  ·

trasa wschodnia

Charakterystyczna architektura, a przede wszystkim kominy elek-
trociepłowni Czechnica oraz towarzysząca jej zabudowa mieszkaniowa 
projektu Richarda i Paula Ehrlichów przyciągnęły do Siechnic również 
innych filmowców. To tutaj powstały sceny do Wielkiego biegu (1981) 
Jerzego Domaradzkiego i Wielkiego Szu (1982) Sylwestra Chęcińskiego. 
W pierwszym z wymienionych filmów Siechnice widzimy w początko-
wym ujęciu morderczego biegu, w którym biorą udział przodownicy 
pracy. W bramie dostrzeżemy transparent ze sloganem „Silni jednością 
ideałów i celów”. W Wielkim biegu rozbrzmiewają m.in. piosenki Wła-
dysława Szpilmana, natomiast w Wielkim Szu pulsują syntezatorowe 
kompozycje Andrzeja Korzyńskiego. Ekipa Sylwestra Chęcińskiego 
nakręciła w Siechnicach kilka scen do filmowej opowieści o urokliwym 
szulerze. W budynkach przy elektrociepłowni mieszka brat taksówka-
rza Jurka, którego ten namawia na „złoty biznes”. Mały Szu (Andrzej 
Pieczyński) realizuje przy okazji swój plan pokonania karciarza Denela 
(Karol Strasburger). W mieszkaniu brata wsadza głowę pod kran i w ko-
lejnym ujęciu wychyla się z pędzącej taksówki. Dopiero później okaże 
się, że aby podmienić karty i nie wzbudzić podejrzeń, Mały Szu musi 
faktycznie mieć katar.

Kominy, linia kole-
jowa, siechnickie 
silosy – wszystkie te 
obiekty i przestrzenie 
dostrzeżemy w filmach 
zrealizowanych na 
przestrzeni kilku dekad
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„Kargul, podejdź no 
do płota! (…) Podejdź 
– jako i ja podchodzę”

Bogdan Bernacki

To jeden z najbardziej znanych cytatów filmowych. Pochodzi z filmu 
Sami swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, który widzowie uznali 
za polską komedię stulecia. A filmowy płot pomiędzy domostwami 
Kargula i Pawlaka postawiono w podwrocławskich Dobrzykowicach.

W poszukiwaniu gospodarstw, które zgodnie ze scenariuszem zasie-
dlają Władysław Kargul i Kazimierz Pawlak (Władysław Hańcza i Wa-
cław Kowalski), trafili tam scenograf Jan Grandys ze swoim asystentem 
Tadeuszem Kosarewiczem. Gdy zobaczyli bliźniacze budynki przy ulicy 
Szkolnej w Dobrzykowicach, od razu stwierdzili: to jest to! Znalezienie 
takich obiektów zdjęciowych nie było bowiem łatwe, ponieważ musiały 
to być domostwa mające wspólne elementy oraz stojące drzwi w drzwi, 
okno w okno (w ten sposób budynków wiejskich raczej się nie stawia). 
Między posesjami znajdował się fragment murka i gnojownik. W ich 
miejscu pojawił się płot, a dom Kargula ozdobiły okiennice. Aranżacje 
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W 2017 roku, w 50. 
rocznicę premiery 
Samych swoich 
w reżyserii Sylwe-
stra Chęcińskiego, 
na skrzyżowaniu 
ulic Wrocławskiej 
i Krótkiej w Dobrzy-
kowicach pojawiły 
się postacie Kargula 
i Pawlaka

Domostwa Kargula 
i Pawlaka w Rudni-
kach, czyli posesje 
przy ulicy Szkolnej 
w Dobrzykowicach

W filmowym domu 
Kargula ma swoją sie-
dzibę Fundacja „Sami 
Swoi” (http://www.
sami-swoi.org/)
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te są dziełem scenografów. Chodziło o to, aby otoczenie było estetyczne 
i jednocześnie autentyczne. Dlatego też niezwykle ważne były wiszące 
na płocie garnki. Gdy Sylwester Chęciński zobaczył, że kupiono naczy-
nia kolorowe, emaliowane, we wzorki, wpadł we wściekłość. Błyska-
wicznie pojawiły się właściwe garnki – takie, jakie przywozili ze sobą 
przesiedleńcy z Kresów, czyli gliniane, proste, tzw. siwaki. Widzimy je 
m.in. w scenie kłótni głównych bohaterów: tłucze je Kargul, sądząc, że 
należą do Pawlaka, a ten obcina sierpem rękawy koszul, będąc przeko-
nanym, że to Kargulowe. Okazuje się, że każdy z nich niszczy własne 
rzeczy. Reżyser, znany z dążenia do perfekcjonizmu, zarządzał kolejne 
duble tej sceny. I niewiele brakowało, by podczas kolejnych powtórek 
zniszczeniu uległy wszystkie garnki. Warto wspomnieć, że wnętrza chat 
Kargula i Pawlaka wybudowano w atelier Wytwórni Filmów Fabularnych 
we Wrocławiu, ponieważ wnętrza dobrzykowickich domów okazały się 
zbyt ciasne (członkowie ekipy nie mogli zmieścić się tam ze sprzętem).

Społeczność Dobrzykowic pielęgnuje pamięć o nakręconej we wsi 
trylogii komediowej Sylwestra Chęcińskiego, składającej się z filmów 
Sami swoi (1967), Nie ma mocnych (1974) i Kochaj albo rzuć (1977). 
W filmowym domu Kargula ma swoją siedzibę Fundacja „Sami Swoi”, 
która zaprasza miłośników polskiego kina do zwiedzania posesji i obej-
rzenia wystawy z filmowymi rekwizytami, zdjęciami z planu i doku-
mentami związanymi ze słynnym cyklem komediowym. Na ogrodzeniu 
budynku przy ulicy Szkolnej 18a znajduje się tablica upamiętniająca 
pracę filmowców, u zbiegu ulic Szkolnej i Stawowej stoją drewniane 
figury Kargula i Pawlaka, a na skrzyżowaniu Wrocławskiej i Krótkiej 
widzimy po obu stronach płotu posągi bohaterów. A pobliskie deli-
katesy nosiły jeszcze niedawno nazwę „Sami Swoi”. Jest też filmowy 
drogowskaz – wskazuje kierunki i odległości m.in. do miejscowości, 
w których pracowała ekipa Sylwestra Chęcińskiego.

Nie tylko mieszkańcy Dobrzykowic pamiętają o najsłynniejszej pol-
skiej trylogii komediowej. Uhonorowano ją muralem malarsko-cera-
micznym, który został odsłonięty 19 grudnia 2020 roku na szczytowej 
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W głębi domu znajduje 
się wystawa z filmo-
wymi rekwizytami, 
zdjęciami z planu i do-
kumentami związany-
mi ze słynnym cyklem 
komediowym Sylwe-
stra Chęcińskiego

Na ogrodzeniu budyn-
ku przy ulicy Szkolnej 
18a znajduje się 
tablica upamiętniająca 
pracę filmowców

U zbiegu ulic Szkolnej 
i Stawowej w Dobrzy-
kowicach stoją drew-
niane figury Kargula 
i Pawlaka
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ścianie kamienicy przy ulicy Hubskiej 37 we Wrocławiu. To dzieło grupy 
artystycznej Czary-Mury, czyli Marty Piróg-Helińskiej i Marka Greli. 
W centralnej części muralu znajdują się postacie Władysława Kargula 
i Kazimierza Pawlaka. Rozdziela ich płot, na którym wisi garnek wyko-
nany z elementów ceramicznych. Za Pawlakiem widnieje postać jego 
matki Eleonory (Natalia Szymańska) z granatem w dłoni – w Samych 
swoich wręcza go jadącemu na rozprawę synowi ze słowami: „Sąd sądem, 
a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. W prawym dolnym rogu 
dzieła uwieczniono Jadźkę wtuloną w ramiona Witii (Ilona Kuśmierska 
i Jerzy Janeczek), zaś za postacią Kargula dostrzeżemy podobizny żon 
głównych bohaterów – Anieli Kargulowej i Mani Pawlakowej (Halina 
Buyno i Maria Zbyszewska). W środkowej części muralu umieszczono 
Pawlakowego kota pochodzącego z miasta Łodzi, a w górnej części fil-
mowej kompozycji, wśród łanów zbóż – Kargulową krowę Mućkę. Przy 
oknie z powiązanymi prześcieradłami uśmiecha się Ania Pawlakówna 
(Anna Dymna), a w lewym górnym rogu, na drabinie, umieszczono 
postać reżysera Sylwestra Chęcińskiego z paletą malarską i pędzlem 
w dłoni. Wszak to malarz polskich charakterów. Spogląda dobrotliwie 
na swoich bohaterów, starając się właściwie oddać proporcje w obrazie 
środowiska powojennych przesiedleńców.

Dobrzykowickie 
delikatesy jeszcze nie-
dawno nosiły nazwę 

„Sami Swoi”
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Filmowy drogowskaz wskazuje kierunki i odległo-
ści m.in. do miejscowości, w których pracowała 
ekipa Sylwestra Chęcińskiego

Dariusz Koźlenko opowiada 
w swojej książce o realizacji 
Samych swoich. Jego rozmów-
cami byli m.in. reżyser Sylwe-
ster Chęciński i aktor Jerzy 
Janeczek

Kamienicę przy ulicy 
Hubskiej 37 we Wro-
cławiu zdobi mural 
ukazujący Sylwestra 
Chęcińskiego i bo-
haterów jego trylogii 
komediowej
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Czy warto być 
przyzwoitym?

Bogdan Bernacki

Od 1952 roku w Jelczu, wsi położonej w powiecie oławskim, funkcjono-
wały Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Przez kilka dekad produkowa-
no tutaj królujące na polskich drogach autobusy i samochody ciężarowe. 
Z połączenia Jelcza i Laskowic Oławskich w 1987 roku powstało nowe 
miasto – Jelcz-Laskowice. W okresie świetności jelczańska firma gości-
ła nie tylko dygnitarzy i oficjalne delegacje, ale i filmowców. Na terenie 
zakładów powstały m.in. dwa filmy fabularne, których bohaterowie 
mierzą się z dylematami etycznymi.

Akcja dramatu obyczajowego pt. Rdza (1981) w reżyserii Romana 
Załuskiego rozgrywa się w roku 1978 we Wrocławiu. Jego głównym 
bohaterem jest dyrektor fabryki samochodów. Wyznaje on, że od czasów 
okupacji nosi fałszywe nazwisko – nie nazywa się Szczepan Bryła, lecz 
Stanisław von Boldenberg, nie urodził się w 1917 roku, lecz w 1921. Jego 
ojciec brał udział w powstaniu wielkopolskim, za co został rozstrzelany 
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Zygmunt Hübner, 
odtwórca głównej roli 
w Rdzy w reżyserii 
Romana Załuskiego, 
w gabinecie dyrektora 
technicznego Jel-
czańskich Zakładów 
Samochodowych

W roku 1952 ruszyła produkcja w Jelczańskich Zakładach 
Samochodowych. Przez kilka dekad produkowano tutaj 
królujące na polskich drogach autobusy i samochody 
ciężarowe
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przez hitlerowców w 1939 roku. Brat Boldenberga mieszka w RFN, co 
okaże się dla Bryły okolicznością obciążającą. Po wyjawieniu prawdy 
zmienia się jego pozycja zawodowa. Na zebraniu partyjnym dyrektor 
Bryła (Zygmunt Hübner) zostaje zaatakowany przez pracowników za-
kładów. Mimo sukcesów trudno mu będzie zachować stanowisko dy-
rektorskie. W recenzji zamieszczonej w tygodniku „Film” czytamy, że 
jest to opowieść „o kimś, kto do sukcesu zawodowego i materialnego 
postanowił dodać jeszcze luksus czystości moralnej”.

Jak wspominał Stefan Kurzyp, asystent operatora i fotosista, kilka 
scen do Rdzy powstało w pomieszczeniach biurowych Jelczańskich 
Zakładów Samochodowych przy ulicy Inżynierskiej 3: Wandę Ziembic-
ką, filmową sekretarkę Bryły, widzimy w autentycznym sekretariacie, 
a Zygmunta Hübnera – w gabinecie dyrektora technicznego. Filmowcom 
nie udało się jednak przekonać kierownictwa zakładów, by przeorgani-
zować pracę na czas realizacji zdjęć (nieliczne ujęcia nakręcone w hali 
produkcyjnej zakładów w Jelczu nie weszły do ostatecznej wersji filmu). 
Dlatego na ekranie widzimy wnętrza fabryki w Poznaniu.

W plenerach jelczańskich nakręcono również dramat obyczajowo-
-psychologiczny pt. Kung-fu (1979) w reżyserii Janusza Kijowskie-
go. Opowiada on historię Witka Markowskiego (Piotr Fronczewski), 
pryncypialnego inżyniera zatrudnionego w zakładzie przemysłowym 

O dawnej świetności 
firmy przypomina 
jelczański autobus, 
w którym uruchomio-
no bar
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Zygmunt Hübner i Gu-
staw Lutkiewicz na 
planie Rdzy w Jelczu

Przy ulicy Inżynier-
skiej 3 znajdował się 
biurowiec zakładów. 
W 2012 roku budynek 
wysadzono w powie-
trze (polska-org)
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położonym w nienazwanym miasteczku. Markowski nie chce przymy-
kać oczu na nadużycia i naginanie prawa, dlatego zostaje zwolniony. 
Szykany spotykają najbliższych Witka – jego żona Irena (w tej roli Te-
resa Sawicka, wówczas aktorka Teatru Współczesnego we Wrocławiu) 
ma nieprzyjemności w pracy, a dla ich córki Kasi (Katarzyna Maciejko) 
nagle brakuje miejsca w przedszkolu. Markowskiemu przychodzą z po-
mocą jego koledzy ze studiów – stołeczny dziennikarz Marek Kamiński 
(Andrzej Seweryn), który publikuje artykuł Polowanie na inżyniera, 
i prezes miejscowej spółdzielni mieszkaniowej, który uruchamia swoje 
znajomości w prokuraturze. Tytułowe kung-fu to nie tylko modne w la-
tach siedemdziesiątych rytmy dyskotekowe, które porywają bohaterów, 
ale przede wszystkim – jak zauważył Krzysztof Kreutzinger, recenzent 
tygodnika „Film” – „sztuka samoobrony polegająca (…) na specyficznym 
treningu psychicznym, pozwalającym twardo patrzeć przeciwnikowi 
w oczy, co samo w sobie stanowi o połowie sukcesu”. 

Szarpaninę inżyniera Markowskiego ze strażnikiem przemysłowym 
(w tej roli Zdzisław Kuźniar) sfilmowano przy jednej z bram Jelczań-
skich Zakładów Samochodowych. Głównego bohatera Kung-fu widzimy 
ponadto na tle hal fabrycznych przy ulicy Inżynierskiej, gdy w poszu-
kiwaniu swoich przełożonych zmierza do miejsca, w którym odbywa 
się czyn społeczny, i w nieistniejącym już budynku administracyjnym 
zakładów w Jelczu, gdy idzie na spotkanie z docentem Kwaśniakiem 
(Zbigniew Zapasiewicz). 

Czy warto zatem być przyzwoitym? Losy dyrektora Bryły i inżyniera 
Markowskiego, bohaterów filmów Romana Załuskiego i Janusza Ki-
jowskiego, zdają się mówić, że warto, choć płaci się za to wysoką cenę.
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Piotr Fronczewski, odtwórca głównej roli w 
Kung-fu w reżyserii Janusza Janusza Kijow-
skiego, na planie w Jelczu 

Wanda Ziembicka, popularna wrocławska 
dziennikarka telewizyjna i aktorka z wy-
kształcenia, zagrała w Rdzy sekretarkę dyrek-
tora Bryły. Jej zdjęcie, wykonane na terenie 
Jelczańskich Zakładów Samochodowych, 
ukazało się na okładce tygodnika „Film”
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Teresa Sawicka (Irena; 
po prawej) i Grażyna 
Krukówna (Ewa; po 
lewej) na planie filmu 
Kung-fu w Jelczań-
skich Zakładach 
Samochodowych

Dzisiaj ogromne przestrzenie dawnych zakładów w Jelczu 
nie tętnią już życiem jak kilka dekad temu
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Wrocławskie historie z lotniskiem w tle

Pałace doliny Bystrzycy w kadrze filmowym

Zapora, pałac i ambona, czyli filmowcy nad Zalewem Mietkowskim

Pożegnanie z Zulą i oświadczyny Jadźki w sobótczańskich kamieniołomach

Trasa 
południowa





Wrocław: ul. Skarżyńskiego 36, GPS: 51.1049, 16.8992; Zaraza; Konsul

Samotwór: ul. Główna 14, GPS: 51.1032, 16.8301; Dom Sary

Sadowice: ul. Rzeczna 22, GPS: 51.0579, 16.7978; Dom Sary; Kto wierzy w bociany?

Mietków: ul. Przy Tamie 2-6, GPS: 50.9674, 16.6427; Wielki bieg; Erratum

Domanice 25: GPS: 50.9436, 16.5862; Wielki bieg; Szkatułka z Hongkongu

Sobótka-Strzeblów: ul. Torowa 1, GPS: 50.9078, 16.6987; Zimna wojna; Sami swoi

Sobótka-Strzeblów: Stary Łom, ul. Zmorskiego 14, GPS: 50.9049, 16.7027; 

Zimna wojna; Sami swoi

Sobótka-Górka: ul. Zamkowa 12, 50.8871, 16.7080; Biały smok

Sobótka: ul. Mickiewicza 1a, GPS: 50.8981, 16.7464; Pigułki dla Aurelii

Sobótka: ul. Stacyjna 4a, GPS: 50.9051, 16.7400; Panna Nikt
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Kliknij lub zeskanuj kod qr, 

by zobaczyć mapę w aplikacji.

https://pl.mapy.cz/s/kotogejuvo
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Wrocławskie historie 
z lotniskiem w tle

Bogdan Bernacki

Lotnisko w Strachowicach zostało oddane do użytku w roku 1938. Do 
końca II wojny światowej funkcjonowało jako wojskowe lądowisko 
Breslau-Schöngarten. Po zakończeniu działań wojennych przez krótki 
czas użytkowane było przez Armię Czerwoną, a przez kilka kolejnych 
miesięcy – przez polskie lotnictwo cywilne. W latach 1946–1958 lot-
nisko na osiedlu Strachowice obsługiwało głównie loty wojskowe (sa-
moloty cywilne lądowały wówczas na Gądowie Małym). W roku 1958 
zaczęto przyjmować tutaj krajowe połączenia pasażerskie. Pas lotniska 
na Strachowicach i skromną infrastrukturę starego terminala zoba-
czymy m.in. w dwóch filmach fabularnych – Zarazie (1971) w reżyserii 
Romana Załuskiego i Konsulu (1989) w reżyserii Mirosława Borka. Ob-
razy te nawiązują do autentycznych wydarzeń wrocławskich: epidemii 
czarnej ospy z 1963 roku i otwarcia fikcyjnego konsulatu austriackiego 
w roku 1969. 
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Zdjęcia do Zarazy powsta-
ły przy płycie lotniska 
z udziałem m.in. Tadeusza 
Borowskiego (Adam Rawicz; 
biegnie z przesyłką zawie-
rającą surowicę), Zygmunta 
Bielawskiego (pilot samo-
lotu z Warszawy z wycią-
gniętą dłonią) i Zdzisława 
Tycnera (pasażer z mary-
narką przewieszoną przez 
przedramię). W tle – samo-
lot An-24

Stojący tu kiedyś stary terminal lotniska na Stracho-
wicach pojawia się m.in. w Zarazie (1971) w reżyserii 
Romana Załuskiego i Konsulu (1989) w reżyserii 
Mirosława Borka
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Doktor Adam Rawicz (Tadeusz Borowski), główny bohater Zarazy, 
otrzymał od dyrektora sanepidu informację, że zachorował Olczak, jego 
kolega po fachu, i że z Warszawy mają przysłać samolotem surowicę 
ozdrowieńców. Rawicz jedzie z kierowcą Władkiem (Bogusz Bilew-
ski) na wrocławskie lotnisko, by odebrać ten lek. Ląduje tam samolot 
Polskich Linii Lotniczych „Lot”. Karetka zatrzymuje się na podjeździe 
przed budynkiem lotniska. Rawicz idzie przed bramkę, którą wycho-
dzą pasażerowie samolotu rejsowego. Podchodzi do pilota niosącego 
przesyłkę z surowicą (Zygmunt Bielawski). Ten jednak nie chce wydać 
mu paczki bez pisemnego upoważnienia do jej obioru (adresowana jest 
do Wojewódzkiego Zarządu Aptek, a Rawicz przedstawia się jako lekarz 
sanepidu). „Panie, tu jest zaraza. My się obywamy bez pisemek. Niech 
mi pan to da” – mówi Rawicz. Pilot jest jednak nieugięty. Obserwujący 
tę sytuację kierowca karetki otwiera drzwi pojazdu, znacząco spogląda 
na doktora i włącza silnik. Wówczas Rawicz wyrywa z rąk pilotowi prze-
syłkę i wskakuje do karetki, która na sygnale odjeżdża sprzed budynku 
lotniska na Strachowicach. W kolejnych ujęciach pojazd przemierza 
m.in. plac Powstańców Warszawy, przejeżdża przez most Grunwaldzki 
i dojeżdża do izolatorium (to pozostałość neogotyckiego pałacu Sybilli 
w Szczodrem), gdzie znajduje się chory doktor Olczak.

Również w Konsulu na Strachowicach ląduje samolot Polskich Linii 
Lotniczych „Lot”. Po chwili wśród pasażerów wychodzących z budynku 
lotniska dostrzegamy Czesława Wiśniaka (Piotr Fronczewski) obejmującego 
swoją przyjaciółkę Ankę (Maria Pakulnis). Bohaterowie podchodzą do tak-
sówki i odjeżdżają. Kolejna scena filmu rozgrywa się we wnętrzach hotelu 
Monopol. To tam nieco później widzimy tymczasową siedzibę fikcyjnego 
konsulatu austriackiego i przygotowania do rautu z okazji otwarcia placówki.

W obu filmach na płycie wrocławskiego lotniska ląduje An-24 – samo-
lot produkcji radzieckiej, użytkowany przez Polskie Linie Lotnicze „Lot” 
w latach 1966–1991. O ile w przypadku Konsula jest to zgodne z czasem 
akcji filmu (schyłek lat osiemdziesiątych), o tyle w przypadku Zarazy to 
anachronizm (wydarzenia ukazane w filmie rozgrywają się w roku 1963).
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Wjazd na płytę lotni-
ska na Strachowicach

Na płytę lotniska nie 
wejdziemy

Na przystanku 
„Strachowice General 
Aviation” zatrzymują 
się autobusy linii nr 
106
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Na starym terminalu starachowickim lądują dzisiaj helikoptery Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego i samoloty prywatne. W dawnym 
budynku portu lotniczego działa m.in. firma wypożyczająca samochody. 
Przed budynek dawnego lotniska można dojechać malowniczą trasą 
rowerową, autobusem linii nr 106 (przystanek: Strachowice General 
Aviation) lub samochodem.

Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na płycie lotniska
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Pałace doliny 
Bystrzycy w kadrze 

filmowym
Małgorzata Urlich-Kornacka

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy położony jest daw-
ny pałac w Sadowicach – obiekt niezwykle malowniczy i owiany aurą 
tajemniczości. Podsyca ją ukryty w zaroślach grób Gustava von John-
stona, seniora rodu przedwojennych właścicieli pałacu. Z nieznanych 
przyczyn pochowano go bowiem samotnie w lesie. Czyżby z powodu 
zamiłowania do polowań? Klimat tego miejsca oddają bez wątpienia 
filmy zrealizowane na terenie sadowickiego obiektu – zarówno fabu-
larne, jak i dokumentalne. Wśród tych ostatnich są amatorskie nagra-
nia z archiwów rodzin zamieszkujących okolice Kątów Wrocławskich, 
przede wszystkim von Johnstonów z Sadowic, które mieliśmy okazję 
poznać dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej. Ukazują one 
sceny z życia rodzinnego i towarzyskiego dawnych mieszkańców pała-
cu: zapalanie świeczek na choince, kulig, zabawy z psami, przejażdżki 
bryczkami, szukanie jaj wielkanocnych czy prace polowe. Na potrzeby 
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Kolaż kadrów z archiwalnych filmów rodziny von Johnstonów

Grób Gustava Alexandra 
von Johnstona und Kro-
egeborna zmarłego w 1933 
roku w Sadowicach. Stan 
obecny i dawny

Pierwsze wzmianki o pałacu 
w Sadowicach pochodzą 
z XVI wieku. Obiekt prze-
budowano w stylu klasycy-
stycznym pod koniec XVIII 
wieku, a rozbudowano go 
w pierwszej połowie XX 
wieku
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zdjęć rodzina von Johnstonów wykorzystała chyba wszystkie możliwe 
pojazdy (sanki, bryczki, powozy, samochody) i zorganizowała m.in. po-
lowanie na bażanty. Wziął w nim udział Wilhelm von Johnston, ostatni 
właściciel pałacu (na filmowych kadrach podkrada się do stawu z kacz-
kami). Obecnie w dawnym pałacu von Johnstonów mieści się Zakład 
Poprawczy Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jest to placówka zamknięta, przeznaczona dla chłopców od 13. do 21. 
roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej. Sado-
wicki pałac przyciągnął uwagę reżyserów dzieł fabularnych.

W 1970 roku Helena Amiradżibi i Jerzy Stefan Stawiński zrealizowali 
tutaj zdjęcia do filmu Kto wierzy w bociany?. Co ciekawe, w obrazie 
tym placówka zagrała samą siebie: do zakładu poprawczego trafia Filip 
Norkowski (Lech Łotocki), gdyż ukradł i rozbił samochód pana Janka, 
znajomego swojej mamy (zagrał go wrocławski aktor Eliasz Kuziem-
ski). Chłopak pragnie czym prędzej wydostać się z zakładu i dotrzeć 
do swojej dziewczyny (Mariola Kukuła), z którą wcześniej na „wyspie 
szczęśliwości” poprzysięgli sobie miłość aż po grób. W ucieczce po-
magają mu chłopcy z zakładu. Podczas meczu wszczynają pozorowaną 
bójkę. W jej trakcie Filip przeskakuje bramę i ucieka przez drewniany 
mostek na Bystrzycy. 

Pałac, otaczający go park i pobliski most zobaczyć można również 
w horrorze telewizyjnym z 1985 roku pt. Dom Sary w reżyserii Zyg-
munta Lecha. W filmie tym sadowicki obiekt stał się siedzibą diabo-
licznej piękności – Sary Bragi (Hanna Balińska) i jej demonicznego 
kamerdynera Juliana (Zdzisław Kuźniar). Sara to typowa modliszka. 
Mężczyznom zapewnia nieziemskie rozkosze, ale w zamian wysysa 
z nich siły witalne. Dłuższe przebywanie w jej towarzystwie kończy się 
dla zalotników tragicznie: nie potrafią się wyzwolić z sideł namiętności, 
powoli gaśnie w nich życie, wiotczeją im mięśnie, ustaje praca organów 
wewnętrznych, zanikają kości. Spotyka to Kamila (Mirosław Krawczyk). 
Jego przyjaciel, doktor Wiktor Stefański (Eugeniusz Kujawski), postana-
wia nie ulec pokusie i pokonać femme fatale siłą woli. Zadanie jednak 
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Diaboliczna piękność, czyli 
Hanna Balińska w roli Sary Bra-
gi w salonie pałacu w Samotwo-
rze (fot. Ryszard Szymon)

Filip zostaje umieszczony w zakładzie popraw-
czym za rozbicie fiata 125p należącego do 
partnera swojej matki

Pałac w Sadowicach, widok 
od strony Bystrzycy na 
zachodnią pierzeję obiektu
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Aby pokazać ciało rozpływającego się bohatera, reżyser Zygmunt Lech wykorzystał 
surowe ciasto z wrocławskiej piekarni „Mamut”. Według relacji Ryszarda Szymona, 
asystenta reżysera, przygotowania do nakręcenia kilkusekundowej sceny trwały dwa 
dni. Z wanny z toną surowego ciasta wynurzał się kaskader Marian Gańcza. Odgrywał 
w ten sposób człowieka, który ostatkiem sił próbuje wyrwać się ze szponów śmierci. 
Efekt jest znakomity (fot. Ryszard Szymon)

Doktor Wiktor 
Stefański (Eugeniusz 
Kujawski) opuszcza 
sadowicki pałac. De-
moniczny kamerdyner 
Julian, czyli Zdzisław 
Kuźniar, wiezie kolejną 
modliszkę (Monika 
Braun) [fot. Ryszard 
Szymon]
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nie jest proste, ponieważ Sara obezwładnia swoim pięknem każdego 
mężczyznę. Czy Stefański zdoła oprzeć się jej urokowi? A może uzna, 
że za chwilę rozkoszy warto zapłacić najwyższą cenę? Odpowiedzi na 
te pytania znajdziemy w filmie Zygmunta Lecha, w którym zawarto 
sceny rozgrywające się aż w trzech dolnośląskich rezydencjach. W pa-
łacu i parku przypałacowym w Sadowicach (obiekt ten rozpoznamy po 
bramie wjazdowej, szerokich schodach, portyku kolumnowym) widzimy 
m.in. jak Stefański wspina się po ścianie obiektu. Natomiast wnętrza 
rezydencji Sary Bragi nakręcono w dwóch obiektach. Salonik bohaterki 
urządzono w eliptycznym pomieszczeniu z posągami herosów pałacu 
w Samotworze (obiekt ten jest dziełem Carla Gottharda Langhansa, 
twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie). A wrocławski pałac Leipzi-
gera, obecnie Altus Palace Hotel przy ulicy Wierzbowej, rozpoznamy 
po reprezentacyjnej klatce schodowej.

Ryszard Szymon z własnym portretem, czyli rekwizytem z filmu Dom Sary w reżyserii 
Zygmunta Lecha. W filmie obraz ten widzimy w galerii kochanków bohaterki
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Po ścianie sadowic-
kiego pałacu wspina 
się doktor Wiktor 
Stefański

Obydwa filmy z wąt-
kiem sadowickim 
łączy postać Zdzisła-
wa Kuźniara – w filmie 
Kto wierzy w bociany? 
zagrał rolę ojca boha-
terki, a w Domu Sary 
wcielił się w postać 
kamerdynera



trasa północna

·  79  ·

W filmie Dom Sary wyeksponowano malownicze otoczenie 
pałaców w Sadowicach i Samotworze – obydwa leżą nad 
Bystrzycą 

Pałac Alexandrów 
w Samotworze
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Zapora, pałac i ambona, 
czyli filmowcy nad 

Zalewem Mietkowskim
Bogdan Bernacki

Co łączy zetempowców biegnących w kierunku mety we Wrocławiu, 
bywalców hotelu w Wolnym Mieście Gdańsku i kolegów ze Szczeci-
na? To bohaterowie filmów nakręconych na przestrzeni kilku dekad 
w plenerach powiatu wrocławskiego – nad Zalewem Mietkowskim 
i w domanickim pałacu. Dzięki wyobraźni i profesjonalizmowi reży-
serów, scenografów i kierowników produkcji filmowe realia schyłku 
lat dwudziestych, początku pięćdziesiątych i czasów współczesnych 
zachwycają nas autentyzmem.

Po przegrodzeniu Bystrzycy zaporą ziemną w latach 1974–1986 wy-
budowany został zbiornik mietkowski. Budowla ta zasila Odrę w wodę, 
chroni pobliskie tereny przed powodzią i jest miejscem pozyskiwania 
kruszywa mineralnego. Zalew Mietkowski pełni też funkcję rekreacyjną 

– można tutaj podziwiać liczne gatunki ptaków i uprawiać sporty wodne. 
Malownicza okolica i monumentalna zapora przyciągają do Mietkowa 
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Zbiornik mietkowski powstał w latach 
1974–1986

Główną rolę w Erratum zagrał Tomasz Kot

Ekipa Marka Lechkiego nad Zalewem 
Mietkowskim (fot. Bartosz Maz)
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Stefan Kurzyp na planie Wielkie-
go biegu. Zdjęcie wykonano na 
boisku Liceum Ogólnokształcą-
cego nr II we Wrocławiu. Portrety 
Stalina i Bieruta wiszące na 
modernistycznym gmachu szkoły 
widzimy również na mietkowskiej 
zaporze (fot. z archiwum Stefana 
Kurzypa)

Latem 2009 roku przy wjeździe 
nad Zalew Mietkowski od strony 
Domanic ekipa techniczna roz-
poczęła budowę ambony, którą 
widzimy w Erratum (fot. z archi-
wum Barbary Komosińskiej)

Na moście przed 
zaporą w Mietkowie 
powstały zdjęcia 
do Wielkiego biegu 
w reżyserii Jerzego 
Domaradzkiego
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też filmowców. W lipcu 2009 roku nad zalewem powstały zdjęcia do 
filmu Erratum – pełnometrażowego debiutu Marka Lechkiego, reżyse-
ra pochodzącego z Wołowa. To opowieść o nieplanowanym powrocie 
Michała Bogusza (Tomasz Kot) do rodzinnego Szczecina, gdzie próbuje 
naprawić relacje z ojcem (Ryszard Kotys) i kolegą Zbyszkiem (Tomasz 
Radawiec). Najpierw, w okresie przygotowawczym, przy wjeździe nad 
Zalew Mietkowski od strony Domanic zjawiła się ekipa techniczna, 
która na piaszczystym brzegu wybudowała ambonę. Na tę drewnianą 
budowlę, której dolne stopnie celowo podniszczono i obluzowano, wspi-
nają się Michał i Zbyszek. Bohaterowie piją na ambonie wino i przez 
dłuższy czas milczą. Potem Zbyszek przypomina koledze sztubackie 
zabawy (karczycho, blaszka, muka). Na ziemię sprowadza ich przejęty 
swoją rolą leśniczy z dwururką (Jerzy Matula). Śladów ambony próżno 
dzisiaj szukać, bowiem zgodnie ze scenariuszem filmu podpala ją Michał, 
który wraz z kolegą przygląda się z oddali płonącej budowli.

Latem 1981 roku na moście przed zaporą w Mietkowie powstały zdję-
cia do filmu Wielki bieg w reżyserii Jerzego Domaradzkiego. Jego akcja 
rozgrywa się w 1952 roku. Odbywa się wówczas Bieg Pokoju, w którym 
biorą udział zetempowcy z różnych zakątków kraju. Okazuje się, że od 
rywalizacji sportowej ważniejsze są cele propagandowe i partykularyzm 
działaczy. Na mietkowskiej zaporze scenografowie umieścili ogromne 
portrety Stalina i Bieruta oraz hasło „Socjalizm zwycięży”. Natomiast 
na znajdującym się nieopodal moście zaaranżowano metę drugiego 
etapu Biegu Pokoju. To tam działacz Wrzesień (Krzysztof Pieczyński) 
dowiaduje się, że zawodnicy nie są w stanie pokonać morderczego 
dystansu. Wykrzykuje wówczas do swojego asystenta: „Trzeba ich pod-
wieźć. Niech biegną ostatnie dwa kilometry. Na mecie we Wrocławiu 
musi być przynajmniej setka!”. W kadrze kilkakrotnie pojawia się Stefan 
Kurzyp, który w Wielkim biegu zagrał epizodyczną rolę operatora kroniki 
filmowej. W późniejszej scenie, po konfrontacji z przewodniczącym 
biegu (Leon Niemczyk), Wrzesień nakazuje sędziemu (Ryszard Kotys) 
dać zawodnikom sygnał startu do ostatniego etapu. Zgromadzeni na 
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Fotorelację z planu Wielkiego biegu zamieścił tygodnik „Film”
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moście junacy skandują „Pokój! Pokój! Pokój!”. Jednak najwięcej scen 
do Wielkiego biegu powstało na terenie klasycystycznego pałacu w Do-
manicach (od końca XVII wieku należał do znanych śląskich rodów 
Oppersdorffów, Seherrów-Thossów i Tschirskich, mieszkał tam też 
książę Fryderyk Wilhelm von Brandenburg). Jak zapamiętała sceno-
grafka Barbara Komosińska, to przed domanickim obiektem znajduje się 
meta pierwszego etapu Biegu Pokoju. Tam właśnie widzimy wycieńczo-
nych zetempowców i przysłuchujemy się rozmowie Stefana Budnego 
(Tadeusz Bradecki) z siostrą Sławką (Magdalena Jarosz). We wnętrzach 
obiektu sfilmowano sceny rozgrywające się w pokojach uczestników 
biegu i jego organizatorów, zaś w pałacowej łaźni widzimy Radka Sto-
lara (Jarosław Kopaczewski), który pod prysznicem wypytuje Stefka 
o podboje miłosne i powody zwolnienia z wojska.

W pałacu w Domanicach nakręcono zdjęcia do Wielkiego biegu w reżyserii Jerzego 
Domaradzkiego i Szkatułki z Hongkongu w reżyserii Pawła Pitery
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Natomiast w 1983 roku do domanickiego pałacu zawitała ekipa re-
alizująca Szkatułkę z Hongkongu, film telewizyjny w reżyserii Pawła 
Pitery. W sali balowej zaaranżowano wnętrza restauracji i kasyna hotelu 
w Wolnym Mieście Gdańsku z 1929 roku, w którym rozgrywa się akcja 
filmu. Do hotelu przybywa detektyw Piekarski (Stefan Friedmann). 
W restauracji wypytuje prostytutkę Lolę (Dorota Dobrowolska-Ferenc) 
o córkę bogatego przemysłowca, której zniknięcie ma związek z aferą 
narkotykową. Pozostawia Lolę w kasynie, sam zaś udaje się na piętro, 
by przeszukać hotelowy numer (korytarz, pokój i recepcja to wnętrza 
hotelu Monopol we Wrocławiu). Domanickie sale pałacowe z oryginalną 
dekoracją sztukatorsko-malarską zostały zaadaptowane przez ekipę 
Szkatułki z Hongkongu – sprowadzono i ustawiono m.in. stół do ruletki 
(wśród statystów w kasynie dostrzeżemy asystenta reżysera Ryszarda 
Szymona) i hotelowy barek.

W scenie rozgrywającej się w hotelowym kasynie dostrzeżemy m.in. asystenta reży-
sera Ryszarda Szymona (fot. z archiwum Ryszarda Szymona)
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W salach domanickiego pałacu za-
chowały się oryginalne dekoracje 
sztukatorsko-malarskie (widzimy 
je w Szkatułce w Hongkongu). 
Obiekt czeka na odzyskanie daw-
nej świetności

Sala balowa dominickiego pałacu
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Pożegnanie z Zulą 
i oświadczyny Jadźki 

w sobótczańskich 
kamieniołomach

Małgorzata Urlich-Kornacka 

„Dziękuję. Żegnam cię, Zula. To już jest koniec” – te słowa Joanna Kulig 
wypowiedziała w Sobótce, kończąc intensywną pracę nad filmem Zim-
na wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Miało to pomóc aktorce 
w psychicznym rozstaniu się z postacią, z którą obcowała przez siedem 
miesięcy: od stycznia do sierpnia 2017 roku. Zapewne nie było to łatwe, 
gdyż większość scen powtarzano na życzenie dążącego do perfekcji 
reżysera nawet po kilkadziesiąt razy. Pawlikowskiemu bardzo zależało, 
aby każde ujęcie było idealne, ponieważ postanowił zadedykować film 
swoim rodzicom (główni bohaterowie filmu noszą ich imiona).

Zimna wojna opowiada historię miłości muzyka Wiktora Warskiego 
(Tomasz Kot) i Zuli Lichoń (Joanna Kulig), tancerki, śpiewaczki i członki-
ni zespołu ludowego. Akcja filmu rozgrywa się w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych w Polsce, Jugosławii, Berlinie i Paryżu. Burzliwe losy 
Zuli i Wiktora przedstawiono na tle historii zespołu folklorystycznego 
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Strzeblowskie Kopalnie Surow-
ców Mineralnych w Sobótce 
to główny producent wyrobów 
skaleniowych, kwarcowych 
i granitowych w Polsce. Teren 
kamieniołomów to również 
idealny plener filmowy 

Film Zimna wojna doczekał 
się entuzjastycznych recenzji. 
Rewelacyjna gra aktorska Joanny 
Kulig i Tomasza Kota odbiła się 
szerokim echem w Polsce i na 
świecie. Film odzwierciedla losy 
wielu Polaków, którzy musieli 
wybierać pomiędzy życiem w so-
cjalistycznej Polsce a emigracją
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„Mazurek” (to czytelne nawiązanie do Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” – członkowie zespołu wzięli zresztą udział 
w nagraniach scen muzyczno-tanecznych). Kiedy w „Mazurku” docho-
dzą do głosu mechanizmy czasów stalinowskich, Wiktor decyduje się 
na ucieczkę na Zachód. Namawia na ten krok Zulę. Ta jednak postana-
wia pozostać w kraju. I tak zaczyna się burzliwa historia dwojga ludzi, 
którzy nie potrafią żyć bez siebie i – jak się okazuje – ze sobą również 
nie. „Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie, w nocy, 
ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się 
spotkać nie możecie, ojojoj” – to słowa piosenki ludowej, które stały 
się motywem przewodnim filmu. 

Ostatnia scena Zimnej wojny rozgrywa się na terenie obozu karnego – 
w rzeczywistości w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych 
w Sobótce. Trafia tutaj Wiktor, który wraca do Polski z miłości do Zuli. 
Zostaje skazany na 15 lat więzienia za nielegalne przekroczenie granicy 
i szpiegostwo na rzecz Brytyjczyków. W 1959 roku odwiedza go Zula. 
Gdy grająca ją Joanna Kulig przechodzi obok stworzonych na potrze-
by filmu zabudowań obozowych, przez chwilę widzimy masyw Ślęży.  
Akcja tej sceny rozgrywa się zimną, dlatego cały teren kopalni pokryto 
sztucznym śniegiem. W oddali słychać też odstrzał bloków skalnych 

– tak do dziś wyglądają prace na terenie Strzeblowskich Kopalni Su-
rowców Mineralnych. Przekupiony strażnik (Adam Szyszkowski) daje 
bohaterom dziesięć minut. Zula zapewnia ukochanego, że będzie na 
niego czekać i że go stąd wyciągnie.

Malowniczość kamieniołomu – tym razem Starego Łomu – docenił 
też reżyser Sylwester Chęciński, kręcąc w 1967 roku na jego terenie 
zdjęcia do komedii Sami swoi. Po ucieczce z domu schronili się tutaj 
Witia Pawlak (Jerzy Janeczek) i Jadźka Kargulówna (Ilona Kuśmierska). 
Młodzi nie nacieszą się jednak sobą za długo – odnajdują ich Kargul 
(Władysław Hańcza) i Pawlak (Wacław Kowalski). Kiedy pomiędzy 
odwiecznymi wrogami dochodzi do kolejnej kłótni, młodym udaje się 
uciec. „Jadźka, chodu. Bierz kożuch, ojce idą” – krzyczy Witia. Biegnąc, 
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Na terenie kamienio-
łomów stworzono 
obóz karny, do którego 
trafia Wiktor po po-
wrocie do Polski (fot. 
Krzysztof Tatrocki)

W Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych eks-
ploatacja odbywa się odkrywkowo – systemem ścianowym 
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Ekipa techniczna 
Zimnej wojny podczas 
naśnieżania planu (fot. 
Krzysztof Tatrocki)

Miejsce, w którym kręcono ujęcia do Samych swoich, znaj-
duje się dzisiaj częściowo pod wodą. Teren Starego Łomu 
służy celom rekreacyjnym – udostępniany jest wędkarzom 
z sobótczańskiego klubu wędkarskiego 
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zapłakana Jadźka pyta: „A ożenisz się ze mną?”. A Witia na to: „Szyb-
ko, za skały! Co? Ot, porę znalazła!”. Czy zaręczyny zostaną przyjęte? 
Odpowiedź wydaje się oczywista. I to nie tylko dla miłośników Samych 
swoich, polskiej komedii wszech czasów.

W czasie pobytu w Sobótce warto też zajrzeć na dworzec kolejowy, 
gdzie powstały zdjęcia do filmu Panna Nikt (1996) w reżyserii Andrzeja 
Wajdy i udać się do centrum miasta, gdzie zarejestrowano sceny do 
Pigułek dla Aurelii (1958) w reżyserii Stanisława Lenartowicza. Na-
tomiast w Sobótce-Górce, w tamtejszym pałacu, zrealizowano film 
pt. Biały smok (1986) w reżyserii Jerzego Domaradzkiego i Janusza 
Morgensterna. To kolejne miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić 
podczas rowerowej wyprawy do filmowej Sobótki. 

W takiej scenerii niejedna para chciałaby się schować przed rodzicami…
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Salto w leśnickim kościele

Kloss w Leśnicy, szpiedzy w Błoniach i skok z pociągu w Kadłubie

Daleko od Liverpoolu, czyli polscy Beatlesi

Tu, gdzie Fryderyk Wielki pokonał Austriaków i potomek sir Lancelota zabił smoka

Trasa 
zachodnia





Wrocław: ul. W. Skoczylasa 23, GPS: 51.1425, 16.8708; Salto

Wrocław: ul. J. Rubczaka 5-7, GPS: 51.1433, 16.8691; Salto

Wrocław: ul. J. Rubczaka 20, GPS: 51.1431, 16.8667; Stawka większa niż życie

Mrozów: staw przy dawnym pałacu, GPS: 51.1879, 16.7881; Yesterday

Kadłub: Przydroże 3, przejazd kolejowy, GPS: 51.1910, 16.6939; Stawka większa 

niż życie

Błonie: ul. Wiatrakowa 3, GPS: 51.1578, 16.7457; Stawka większa niż życie

Błonie: Pomnik bitwy pod Lutynią, GPS: 51.1521, 16.7525; Zabić smoka

drogi utwardzone

drogi gruntowe

LEGENDA

1

2

3

4

6

5

7

Kliknij lub zeskanuj kod qr, 

by zobaczyć mapę w aplikacji.

https://pl.mapy.cz/s/maburemoca
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Salto w leśnickim 
kościele

Małgorzata Urlich-Kornacka

Leśnica, położona na lewym brzegu Bystrzycy, została włączona do 
Wrocławia w 1928 roku. Już na pierwszy rzut oka widać, że to malow-
nicze osiedle było kiedyś samodzielnie funkcjonującym organizmem 
z siedzibą władcy i jego dworu. Przez kilka wieków Leśnica posiadała 
nawet prawa miejskie. Z czasem przybrała raczej wiejski charakter, 
ale dzięki połączeniu kolejowemu z Wrocławiem (zostało uruchomio-
ne w roku 1844) cieszyła się nadal dużym zainteresowaniem wrocła-
wian. Stąd obecność tak bogatej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. 
Wiejski charakter i zarazem wielkomiejska elegancja spowodowały, że 
Leśnica przyciągnęła uwagę filmowców. 

Najbardziej znanym leśnickim filmem jest Salto (1965) w reżyserii 
Tadeusza Konwickiego z charakterystyczną rolą Zbigniewa Cybulskie-
go (specjalnie dla niego napisaną). Leśnica zagrała prowincjonalne, 
bliżej nieokreślone miasteczko z pogranicza jawy i snu. Ze względu na 
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W centrum Leśnicy 
z początku XX wieku 
widoczny jest kościół 
ewangelicki

W dawnym kościele ewangelickim (obecnie jest to kościół 
rzymsko-katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) 
nakręcono jedną z najbardziej wyrazistych scen polskiego 
kina, czyli taniec do filmu Salto 
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wydobycie uranu przeznaczone jest do likwidacji – zostało już wyma-
zane ze wszystkich map. Do miejscowości tej przybywa mężczyzna, 
który jednym przedstawia się jako Kowalski, a innym jako Malinowski 
(Zbigniew Cybulski). Kowalski-Malinowski ma kilka wersji własnej 
biografii. Najczęściej podaje, że musi się ukrywać i że ucieka przed wy-
rokiem śmierci. Kreowana przez bohatera legenda wokół własnej osoby 
burzy senne życie miasteczka i powoduje, że w mieszkańcach budzą 
się demony: niespełnione marzenia, obsesje, fascynacje, zadawnione 
urazy. „To nasze grzechy – nasze kompleksy tułają się po nocy” – powie 
bohaterowi miejscowy poeta (Wojciech Siemion). 

Okazała willa, w której znajduje schronienie Kowalski-Malinowski 
jest położona przy ulicy Jana Rubczaka 5–7 – co ciekawe, dla potrzeb 
filmu nie zmieniono jej numeracji. Pod numerem 7 mieszka gospodarz 
(Gustaw Holoubek) wraz z córką Heleną (Marta Lipińska). Po pewnym 
czasie przybyłemu do miasteczka bohaterowi udaje się objąć rząd dusz. 
Jego górnolotne hasła, manipulacje i tworzona wokół siebie otoczka 
tajemniczości trafiają na podatny grunt – każdy z mieszkańców jest 
bowiem ucieleśnieniem jakiegoś polskiego stereotypu: a to odważnego 
wojaka (Zdzisław Maklakiewicz), a to Żyda (Włodzimierz Boruński), a to 
pijaka (Andrzej Łapicki), wszystko wiedzącej wróżki (Irena Laskowska), 
zakompleksionego wieszcza (Wojciech Siemion). I w zasadzie każdy 
z mieszkańców ma jakiś problem („Każdy ma mola, co go szmola”) i każ-
dy chciałby być kimś innym: „dobry człowiek”, czyli gospodarz (Gustaw 
Holoubek) pragnie być zły („Łobuza to każdy uszanuje, sukinsyno-
wi każdy usłuży i przypochlebi”), pijaczek Pietuch chciałby znaleźć 
prawdziwą miłość, Żyd marzy, by zająć miejsce artysty Blumenfelda. 
Wszystkim im brakuje jednak odwagi, aby zmienić coś w swoim ży-
ciu. Od lat tkwią w marazmie, a jedynym lekarstwem na całe zło jest 

„miejscowa woda ze źródełka” (proszę nie szukać jej w centrum Leśni-
cy). Wszystkie kompleksy mieszkańców i miejscowe stereotypy znajdą 
swoje odbicie w finałowym tańcu, czyli tytułowym salcie. Zatańczą 
go w transie prawie wszyscy mieszkańcy miasteczka (poza Hanką). 
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Charakterystyczna sylwetka kościoła przy ulicy Skoczylasa 23
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Scenę tę, jedną z najbardziej sugestywnych w historii polskiego kina, 
nakręcono w leśnickim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
przy ulicy Władysława Skoczylasa 23 (to dawny kościół ewangelicki). 

Symbolizm Salta stanowi odbicie życia Polaków. „I co tak wytrzesz-
czacie ślipia na mnie? Przecież ja jestem jednym z was. Mieszkamy 
w tym samym domu, codziennie wspólnie łamiemy chleb, pijemy wodę 
z tej samej szklanki, razem podnosimy się z dna i chwytamy się kurczo-
wo drabiny prowadzącej do nieba. Drabiny, która nie ma szczebelków” 
– te gorzkie słowa usłyszymy pod koniec filmu z ust Kowalskiego-Ma-
linowskiego, którego nazwiska oznaczają, że bohater ucieleśnia każ-
dego przeciętnego Polaka. Reżyser Tadeusz Konwicki stworzył zatem 
uniwersalne kino autorskie. 

Wnętrze kościoła rozpoznamy 
bez trudu, m.in. po oknach za-
kończonych łukami i emporach. 
Reżyser wkłada w usta miejsco-
wego poety fragment wiersza 
Tadeusza Różewicza pt. Spadanie:

zbuntowani ludzie 
potępione anioły 
spadały w dół 
człowiek współczesny 
spada we wszystkich kierunkach 
równocześnie 
w dół w górę na boki 
na kształt róży wiatrów

dawniej spadano 
i wznoszono się 
pionowo 
obecnie 
spada się 
poziomo
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Willa przy ulicy 
Jana Rubczaka 7 
to z zewnątrz dom 
gospodarza i jego 
córki Hanki. Wnętrza 
obiektu zaaranżowano 
w atelier wrocławskiej 
Wytwórni Filmów 
Fabularnych

Głównego bohatera filmu, którego zagrał Zbigniew 
Cybulski, zobaczymy przy tylnym wyjściu z kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego
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Kloss w Leśnicy, 
szpiedzy w Błoniach 

i skok z pociągu 
w Kadłubie

Bogdan Bernacki

W Stawce większej niż życie utrwalono liczne wrocławskie plenery 
i obiekty. Poza tymi, które rozpoznamy na pierwszy rzut oka (m.in. 
Ostrów Tumski, dworzec Wrocław Główny, Teatr Lalek, gmach dyrek-
cji PKP, Pałacyk), w kadrze zostały uwiecznione również peryferyjne 
osiedla stolicy Dolnego Śląska i plenery miejscowości podwrocławskich, 
położonych w powiecie średzkim.

W sierpniu 1968 roku ekipa scenograficzna Stawki większej niż życie 
zaaranżowała perony stacji Wrocław Leśnica na dworzec w Arnswal-
de (dzisiejsze Choszczno w województwie zachodniopomorskim). To 
tam powstały zdjęcia do odcinka Bez instrukcji w reżyserii Janusza 
Morgensterna. W kadrze widzimy wojskowych oczekujących na wjazd 
pociągu. Gdy parowóz Ok1 z wagonami typu C (tzw. boczniakami) za-
trzymuje się przy peronie, wśród pasażerów dostrzegamy porucznika 
Hansa Klossa (Stanisław Mikulski). Po chwili agent J-23 wchodzi do 



trasa północna

·  104  ·

Wiatrak kozłowy 
w Błoniach (fot. 
Ziemowit Bogatkow-
ski; zdjęcie pochodzi 
z książki Śladami 
Klossa po Wrocławiu 
autorstwa Bogdana 
Bernackiego)

Stacja Wrocław Leśnica, czyli filmowe Arnswalde 
ze Stawki większej niż życie (odcinek Bez instrukcji 
w reżyserii Janusza Morgensterna)
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Z błońskiego wiatraka 
ocalał jedynie kozioł 
z fragmentem słupa

Linia kolejowa z Legnicy do Wrocławia na wysokości wsi 
Kadłub. To tutaj nakręcono scenę do odcinka W imieniu 
Rzeczypospolitej w reżyserii Janusza Morgensterna
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budki telefonicznej stojącej przy budynku dworca i dzwoni do Gerdy 
Tiensler (Tomira Kowalik). „Skończyliśmy sporą robótkę razem z po-
rucznikiem Schlosserem no i postanowiłem odetchnąć trochę świeżym 
powietrzem” – mówi Kloss. Jednak tak naprawdę zamierza dotrzeć do 
zakładów profesora Porschatta. Czy odnajdzie je w Arnswalde?

Dziesięć kilometrów dalej, w podwrocławskich Błoniach, powstała 
inna scena do odcinka Bez instrukcji. W wiatraku, położonym nieopo-
dal brytyjskiego wybrzeża, ukryli się niemieccy szpiedzy. „Weh i Wil-
den, jesteście otoczeni. Jeśli nie wyjdziecie za trzy minuty, otworzymy 
ogień” – ostrzega ich przez megafon dowódca oddziału brytyjskiego. Po 
chwili obaj szpiedzy wychodzą z wiatraka z podniesionymi rękoma. Za 
ustawienie sceny kręconej w Błoniach (a dokładnie – przy ulicy Wia-
trakowej) odpowiadał reżyser Jacek Butrymowicz, asystent Janusza 
Morgensterna. Wymyślił, że żołnierze brytyjscy, osaczający Niemców 
ukrytych w wiatraku, będą wyłaniali się tyralierą zza wzgórza. Na zre-
alizowanie tego pomysłu nie pozwalała jednak rzeźba terenu, dlatego 
Butrymowicz poprosił statystów w brytyjskich mundurach, aby kucnęli 
i na dany przez niego znak powoli się unosili, a następnie maszerowali 
w kierunku kamery. Dzięki temu wydaje nam się, że żołnierze wyłaniają 
się zza wzgórza, którego w rzeczywistości nie ma w tym miejscu (znaj-
duje się tam jedynie niewielki pagórek). Widoczny w Stawce większej 
niż życie drewniany wiatrak kozłowy wzniesiony został w XVIII wie-
ku. Miał trzy kondygnacje – w dolnej mieściła się konstrukcja kozła, 
a w dwóch wyższych kondygnacjach mielono zboże na mąkę (kamienie 
młyńskie znajdowały się w środkowej części wiatraka). Błoński wiatrak 
został podpalony przez nieznanego sprawcę i spłonął 5 maja 2000 roku. 
Ocalał jedynie kozioł z fragmentem słupa.

W położonej również w powiecie średzkim wsi Kadłub – na linii ko-
lejowej z Legnicy do Wrocławia – powstała z kolei scena do odcinka 
W imieniu Rzeczypospolitej w reżyserii Janusa Morgensterna. Widzimy 
w niej pojmanych w łapance mężczyzn wyskakujących z transportu. 
Jest wśród nich Józef Podlasiński (Bolesław Płotnicki), łącznik Klossa 
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w krakowskiej siatce wywiadowczej. Do uciekinierów strzela niemiecki 
żołnierz stojący na pomoście wagonu kolejowego. Ranny Podlasiński 
traci przytomność na skraju lasu rosnącego w pobliżu torów. 

Mimo upływu ponad pięćdziesięciu lat od chwili premiery czarno-
-biała Stawka większa niż życie zdobywa zainteresowanie kolejnych 
pokoleń widzów. Wojciech Orliński bardzo trafnie podsumował ten 
serial w miesięczniku „Film”: „To nie jest tylko byle jaka peerelowska 
propagandówka, to arcydzieło, którego struktura i kompozycja powinna 
być wykładana na kursach dla początkujących scenarzystów filmów 
sensacyjnych”.

O wrocławskich i pod-
wrocławskich plenerach 
i obiektach ze Stawki 
większej niż życie prze-
czytać można w książce 
Śladami Klossa po 
Wrocławiu
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Aktorka Tomira 
Kowalik zagrała Gerdę 
Tiensler w odcinku 
Bez instrukcji. Był to 
jej debiut filmowy. 
Opowiadała o tym 
podczas spotkania 
z widzami Dolno-
śląskiego Centrum 
Filmowego. Odcinek 
z jej udziałem wyświe-
tlony został na dużym 
ekranie (fot. Adam 
Grzegorzewski)

Małgorzata Urlich-Kornacka i Bogdan Bernacki prezentują w Dolnośląskim Centrum 
Filmowym mundury ze zbiorów Centrum Technologii Audiowizualnych
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Daleko od Liverpoolu, 
czyli polscy Beatlesi

Małgorzata Urlich-Kornacka

Beatlemania to termin, który powstał w latach sześćdziesiątych XX 
wieku, kiedy czwórka z Liverpoolu podbiła serca fanów i na całym świe-
cie miała swoich naśladowców. Film Radosława Piwowarskiego Yester-
day (1984), który powstał blisko 20 lat po premierze piosenki pod tym 
samym tytułem, opowiada historię chłopów, którzy chcą grać, śpiewać 
i wyglądać jak ich idole. To film o marzeniach, pierwszej miłości i pierw-
szych rozczarowaniach. Jak wspominał reżyser Yesterday, scenariusz 
bazuje na wątkach autobiograficznych. „Jak wszyscy w tamtych latach 
założyłem z kolegami z pierwszej klasy warszawskiego liceum zespół à 
la The Beatles. Nazywał się Poganiacze Kotów i koncertował w mojej 
piwnicy. Sprzęt był własnej produkcji. Nasz lider «John» został podczas 
próby porażony prądem, a inny kolega z powodu zawodu miłosnego 
próbował odebrać sobie życie. Dlatego wątki te pojawiają się w moim 
filmie” – powiedział Radosław Piwowarski podczas niedawnej rozmowy.  
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W mrozowskim stawie 
malowniczo odbijają 
się dawny pałac 
(obecnie zakład opie-
kuńczo-leczniczy dla 
dorosłych) i kościół 
pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Zwycięskiej 

Nad stawem w Mro-
zowie powstało kilka 
kluczowych scen do 
filmu Yesterday

Dawny pałac w Mrozowie widać 
w migawkach z wiejskiej zabawy. 
Na potrzeby filmu ekipa filmowa 
wybudowała podest, a reżyser powołał 
do życia zespół muzyczny. Piosenkę 
El Condor Passa śpiewa Irena Folta 
z Legnicy, która zagrała wcześniej 
epizod w serialu Jan Serce, a Jerzy 
Matula, reżyser i kompozytor, autor 
muzyki do Yesterday, śpiewa 
i gra na perkusji
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Jak to się stało, że historia o chłopcach z prowincjonalnego mia-
steczka zafascynowanych muzyką i sposobem życia Beatlesów po-
wstała w Polsce Ludowej? Dzięki uporowi Radosława Piwowarskiego. 
Reżyser wymarzył sobie bowiem film pt. Passe-partout, którego akcja 
dzieje się w gigantycznej kolejce bez początku ani końca. W ogonku 
tym toczy się zwykłe życie, rodzą się dzieci, umierają osoby starsze…  
Z wiadomych względów taki film nie mógł wówczas powstać. I kiedy po 
raz kolejny reżyser przyszedł ze scenariuszem do Naczelnego Zarządu 
Kinematografii, dano mu do zrozumienia, że uzyska zgodę na realiza-
cję dowolnego filmu, lecz nie na Passe-partout. Dlatego Yesterday od 
razu skierowano do produkcji. W filmie tym zadebiutowali odtwórcy 

Po wypadku koledzy odwiedzają „Johna” w szpitalu. Z pocztówki dźwiękowej prezen-
tują mu Love Me Do,  świeżo zdobytą piosenkę zespołu The Beatles



trasa północna

·  112  ·

Krzysztof Majchrzak 
wcielił się w rolę 
„Biegacza”, czyli na-
uczyciela przysposo-
bienia obronnego (fot. 
Ryszard Szymon)

Anna Kaźmierczak 
jako Ania
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głównych ról męskich – Piotr Siwkiewicz, Andrzej Zieliński, Waldemar 
Ignaczak i Robert Piechota, czyli polscy Beatlesi. 

Zdjęcia do filmu Radosława Piwowarskiego powstały głównie w Pacz-
kowie, Otmuchowie i we Wrocławiu, ale kilka kluczowych scen na-
kręcono w Mrozowie (gmina Miękinia). Jak podaje dekoratorka wnętrz 
Barbara Komosińska, nad stawem przy ulicy Zamkowej zbudowano 
podest na wiejską potańcówkę, zawieszono lampiony, postawiono 
płotki (obecnie jest to teren prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych). W tych 
właśnie plenerach rozpoczyna się akcja filmu: podczas wakacji 1964 
roku na wiejskiej zabawie pojawia się „nowa”, czyli przyszła uczennica 
liceum (Anna Kaźmierczak). Chłopcy organizują zakład: ten, na którego 
wskaże podczas rozmowy, będzie miał pierwszeństwo w zabieganiu o jej 
względy. Paweł „Ringo” Mitura (Piotr Siwkiewicz) ma ją zapytać, czy 
woli Beatlesów czy Stonsów. I czy bardziej podziwia Johna Lennona 
czy Ringo Starra. Po krótkim tańcu wszystko staje się jasne: „John, ona 
woli ciebie” – mówi „Ringo” do kolegi (Andrzej Zieliński). Choć wolałby, 
żeby było inaczej.

Nad stawem dawnego parku przypałacowego w Mrozowie nakręcono 
również scenę połowu butelek – „Ringo” konsekwentnie zbiera na per-
kusję firmy Szpaderski. Kiedy po nieszczęśliwym wypadku „John” trafia 
do szpitala i tam obcinają mu włosy, reszta ekipy solidarnie decyduje się 
na ten sam krok, mimo że to jedno z najbardziej traumatycznych prze-
żyć w ich życiu. Ta scena również została nakręcona nad mrozowskim 
stawem. Śmiejąc się przez łzy, Ania obcina po kolei chłopcom włosy. 
Jak zapewnił Radosław Piwowarski – prawdziwe włosy! Nad stawem 
tańczy z wymarzoną perkusją „Ringo”. Tutaj postanawia też zakończyć 
swoje życie. A jak potoczą się losy bohaterów? Czy przyjaźń i miłość 
wytrzymają próbę czasu i staną się wieczne jak muzyka Beatlesów? Od-
powiedzi na te pytania znajdziemy w filmie Radosława Piwowarskiego. 
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Najważniejsza jest fryzura! Piotr 
Siwkiewicz i charakteryzatorki 
podczas przygotowań do realizacji 
filmu Yesterday (fot. Ryszard 
Szymon)

Henryk Bista jako dyrektor szkoły, 
do której uczęszczają chłopcy 
(fot. Ryszard Szymon)
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Tu, gdzie Fryderyk Wielki 
pokonał Austriaków 

i potomek sir Lancelota 
zabił smoka
Małgorzata Urlich-Kornacka  

Na polach pomiędzy Lutynią a Błoniami (wsiami w gminie Miękinia) 
w grudniu 1757 roku rozegrała się jedna z najbardziej znanych bitew XVIII 
wieku. Dzięki zastosowanej technice, m.in. szykowi ukośnemu, król pruski 
Fryderyk Wielki pokonał dwukrotnie silniejsze wojska austriackie. Było 
to jedno z decydujących zwycięstw trzeciej wojny śląskiej. Rozsławiło 
ono talent Fryderyka Wielkiego jako stratega, zadecydowało, że Śląsk 
pozostał pruski, a Lutyni zagwarantowało wieczną chwałę i wpis do źródeł 
relacjonujących najważniejsze bitwy w Europie i na świecie.

Teren ten przyniósł szczęście nie tylko pruskiemu królowi. Również 
dalekiemu potomkowi sir Lancelota (Александр Абдулов) udało się 
tutaj pokonać okrutnego smoka o trzech głowach i trzech wcieleniach 
(Олег Янковский), który od czterystu lat sprawował rządy i terrory-
zował całą okolicę. Mowa o filmie produkcji radziecko-niemieckiej 
pt. Zabić smoka (oryg. Убить дракона) z 1988 roku. Już w jego 



trasa północna

·  116  ·

Ogonek mieszkańców 
miasta zaczynała się 
przy moście Tumskim, 
a kończy… na polach 
pod Lutynią. Aby nie 
brakowało postaci na 
drugim planie, na polu 
ustawiono ubrane 
w kostiumy manekiny 
(fot. Ryszard Szymon)

Statystki na polach w Błoniach w towarzystwie 
„strachów na wróble” (fot. Ryszard Szymon)
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Statyści przy pomniku 
bitwy pod Lutynią 
(fot. Ryszard Szymon)

Mali statyści również wzięli 
udział w zdjęciach do filmu 
(fot. Ryszard Szymon)   
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pierwszych sekundach widzimy podążającego błońskimi polami rycerza 
Lancelota. Znienacka nadlatuje smok, który miota w niego ognistymi 
kulami. Podczas ucieczki bohater trafia do rybaków, którzy dziwią się, 
że nie słyszał on o tutejszym smoku. „Wszyscy mają obowiązek znać 
naszego smoka” – mówią. „Kto wam o tym powiedział?” – pyta bohater. 
„Smok” – słyszy odpowiedź. Zaskoczony bohater mówi im spokojnie, 
że na ich miejscu zabiłby smoka. Tymi słowami wywołuje u rybaków 
panikę. Łapią go w sieci rybackie i jako wroga państwa dostarczają 
do miasta. Łódź ze związanym Lacelotem płynie najprawdopodobniej 
Nowym Rowem (Czarna Struga), a wokół niego gromadzą się setki sta-
tystów grających mieszkańców nienazwanego miasteczka.

Reżyser Mark Zacharow nakręcił ten film na motywach symbo-
licznej sztuki Jewgienija Schwarca z lat 1943–1944 pt. Smok (oryg. 
Дракон). W dziele tym przedstawiono historię rycerza Lancelota, 
który postanawia zabić smoka i przywrócić mieszkańcom dawno 
utraconą wolność. Jak się jednak okazuje, nie jest to zadanie łatwe. 
Mieszkańcy przyzwyczaili się bowiem do smoka-tyrana. Odpowiada 
im porządek świata, jaki zastali – uważają, że tak ma być i że taka jest 
tradycja. „Jedyny sposób, aby uwolnić się od smoka, to mieć własne-
go” – mówi archiwariusz (Вячеслав Тихонов). I po chwili dostrzega 
absurdalność swojej wypowiedzi. Lancelot, chcąc ratować jego córkę 
Elzę (Александра Захарова), którą smok pośród dziewic wyznaczył 
sobie na wybrankę, wyzywa potwora na pojedynek. Kiedy rycerz udaje 
się do miasta, aby oznajmić swoją decyzję mieszkańcom, wychodzi 
mu naprzeciw burmistrz (Евгений Леонов). W nakręconej na wro-
cławskim moście Tumskim scenie pyta Lancelota, kto go prosił, aby 
walczył ze smokiem. Lancelot jest przekonany, że całe miasto o tym 
marzy i że wszyscy chcą być wolni. Burmistrz twierdzi, że nikt tego 
nie pragnie, a jeśli Lancelot chce się osobiście o tym przekonać, może 
sam zapytać mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na spotkanie z ry-
cerzem. Scena ta powstała w dwóch miejscach: ogonek zaczyna się 
zaraz za mostem Tumskim, przy kościele pw. św. św. Piotra i Pawła, 
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Kościół pw. św. Józefa 
Oblubieńca w Lutyni, 
czyli miejsce krwa-
wej potyczki z XVIII 
wieku. Tu, gdzie dzisiaj 
stoi pamiątkowy krzyż, 
kilkaset lat temu żoł-
nierze pruscy doko-
nali wyłomu w murze 
obronnym

„Płacząca kula armatnia” wmurowana 
w ścianę kościoła. Kiedy po murze 
spływa brązowa strużka, mówi się, 
że kula płacze nad losem żołnierzy. 
Bitwa pod Lutynią należała do bardzo 
krwawych 



trasa północna

·  120  ·

a kończy się… na polach pod Lutynią (w filmie Zacharowa statystowali 
m.in. mieszkańcy wsi). W rzeczywistości, jak zdradził nam fotosista 
i asystent reżysera Ryszard Szymon, prawdziwi statyści stanowili 
jedynie część osób stojących w ogonku. Pomiędzy nimi i na dalszym 
planie poustawiano ubrane w kostiumy manekiny (przypominające 
strachy na wróble), aby scena wyglądała realistycznie.

Smok nie może się nadziwić naiwności i głupocie Lancelota. „Chce 
pan dla nich walczyć? Chce pan podarować im wolność? Tylko po co im 
ona?” – pyta. I w zasadzie się nie myli. Okazuje się bowiem, że ludzie nie 
wiedzą, czym jest wolność i co mają z tą wolnością zrobić. Wykrzykując 
słowa „wolność”, „braterstwo”, bezmyślnie niszczą, podpalają, zabijają. 
Okazuje się, że nie potrafią z niej mądrze korzystać. Czy Lancelot zdoła 
przekonać mieszkańców, że aby nadszedł czas zmian, każdy musi zabić 
potwora w sobie?
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Pochód statystów i poustawianych 
pomiędzy nimi strachów na wróble. 
W tle panorama Lutyni. Po lewej 
stronie widoczna jest wieża kościo-
ła pw. św. Józefa Oblubieńca (fot. 
Ryszard Szymon)

Spowita dymem katedra pw. św. 
Jana Chrzciciela podczas odpalania 
fajerwerków na cześć nowego bur-
mistrza – „pogromcy smoka”. Obok 
statystów wrocławskich w filmie 
zagrali też radzieccy żołnierze 
stacjonujący wówczas w jednostce 
przy ulicy Obornickiej. Byli bardzo 
szczęśliwi, że mogą wyjść z jednost-
ki i w końcu zobaczyć miasto (fot. 
Ryszard Szymon)
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Nagi statysta biegnący 
pod bramą kluskową 
(fot. Ryszard Szymon)

Ryszard Szymon i Leon Niemczyk na Ostrowie Tumskim 
(fot. z archiwum Ryszarda Szymona)




