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Zdjęcie z planu serialu Czterej pancerni i pies, reż. Konrad Nałęcki,
Zespół Filmowy Syrena, źródło: archiwum I. Kropata

WPROWADZENIE
W 2009 r. Stowarzyszenie REGIO rozpoczęło realizację działań związanych z dziedzictwem filmowym. Zrealizowaliśmy
wówczas projekt „Szlak dziedzictwa filmowego Łodzi”. Rok
później ukazał się książkowy Przewodnik filmowy po Łodzi.
Kontynuując te działania w 2014 r. opublikowaliśmy Stawkowy
przewodnik filmowy poświęcony plenerom Stawki większej
niż życie, a w 2015 r. wydaliśmy książkę Przewodnik filmowy
po województwie łódzkim. Działamy dalej. Mając na celu rozwój
turystyki filmowej w regionie łódzkim w 2016 r. prowadzimy
projekt: „Szlak Filmowy Województwa Łódzkiego” [Filmowe
Łódzkie], współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
W ramach projektu uruchomiony został portal www.filmowelodzkie.pl, powstało opracowanie eksperckie dotyczące
potencjału turystycznego województwa łódzkiego opartego
na dziedzictwie filmowym (dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej – na portalu szlaku filmowego), a przede wszystkim
rozpoczynamy znakowanie szlaku turystycznego łączącego
miejscowości związane z filmem. Na początek w 10 miejscach,
wybranych, jako miejscowości kluczowe dla szlaku – tam gdzie
realizowano najwięcej filmów, gdzie były najbardziej znane tytuły, gdzie już powstają produkty turystyczne oparte na filmie.

W dalszej części tego wydawnictwa wprowadzamy w temat
dziedzictwa filmowego w regionie łódzkim, przedstawiamy
także miejscowości kluczowe szlaku. Przy każdej z nich znaleźć
można miejsce na pieczątkę – zachęcamy do odwiedzenia
całego szlaku i zebrania kompletu stempli. I oczywiście do
oglądania filmów związanych z województwem łódzkim i wędrowania szlakiem miejsc, gdzie były one realizowane!

FILMOWE ŁÓDZKIE
Województwo łódzkie to obok Mazowsza najbardziej filmowy region w Polsce. Świadczą o tym liczne plenery w Łodzi
i regionie, a także szereg filmowych instytucji tu działających.
Łódź często określana jest jako Hollyłódź, stolica polskiego
filmu. To tu po II wojnie światowej rodził się polski przemysł
kinematograficzny – tu uruchomiona została pierwsza i przez
kolejnych kilka lat jedyna wytwórnia filmowa – Wytwórnia
Filmów Fabularnych. Tu od 1948 r. działa Szkoła Filmowa –
początkowo jako Wyższa Szkoła Filmowa, obecnie jako
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna.
Przez kilkadziesiąt lat było to jedyne miejsce w kraju gdzie
edukację artystyczną mogli odbyć kandydaci na reżyserów
i operatorów. To w Łodzi działały przez wiele lat jedyne
w kraju zakłady produkujące kopie filmowe, a także projektory
kinowe. Od 1986 r. w tym mieście działa unikalne Muzeum
Kinematografii. W 2016 r. założone zostało tutaj Narodowe
Centrum Kultury Filmowej, co wskazuje że jest to miasto nie
tylko związane z historią kinematografii, ale cały czas żywo
połączone z aktualną twórczością filmową. W Łodzi wreszcie
swoją siedzibę ma Łódź Film Commission, instytucja dbająca o to, aby nie tylko Łódź, ale także cały region korzystały
z obecności filmowców i wybierały miejscowe plenery do
realizacji kolejnych filmów.

O ile ranga Łodzi na filmowej mapie kraju jest niepodważalna, o tyle warto także zwrócić uwagę na całe województwo. W wydanej w 2015 r. książce Przewodnik filmowy po
województwie łódzkim opisanych zostało blisko 80 miejscowości, w których realizowane były zdjęcia do różnych filmów.
W książce nie udało się opisać wszystkiego, ale można przyjąć,
że miejsc związanych z filmem jest tu ponad 100, a zrealizowanych filmów – kilkaset. Wśród nich najsłynniejsze polskie
produkcje – Stawka większa niż życie, Czterej pancerni i pies, Pan
Wołodyjowski, Chłopi, Potop, Ziemia obiecana, Kariera Nikodema
Dyzmy, Psy, Pan Tadeusz, W ciemności, Ida i wiele innych.
Wyjątkową pozycję na filmowej mapie nie tylko regionu
zajmuje Piotrków Trybunalski. Miejscowe plenery wykorzystywane były w blisko 40 produkcjach, co więcej jest to jedyne
miejsce w Polsce, które może poszczycić się faktem, że pracował tu Robin Williams. To właśnie na piotrkowskiej Starówce
realizowane były niektóre sceny do filmu Jakub Kłamca z jego
udziałem.
W Łodzi i regionie zachowały się do dziś zabytkowe budynki kin, część z nich szczęśliwie nadal pełni swoją funkcję.
Wśród nich warto wyróżnić kino Tatry w Łodzi, które nieprzerwanie funkcjonuje od 1907 r., będąc razem ze szczecińskim
Pionierem najstarszym działającym kinem w Polsce. Kino to
doczekało się nawet filmu dokumentalnego, podobnie jak
Kinema w Radomsku, które uwiecznił w dokumencie Stanisław
Różewicz, sięgając do wspomnień swojej młodości. W Łodzi

Zdjęcie z planu serialu Bodo, reż. Michał Kwieciński,
Michał Rosa, TVP, fot. archiwum UM Zgierza

do dziś stoi secesyjny budynek kina Odeon
(później Gdyni), które wybudowane w 1908 r.
było pierwszym w Królestwie Polskim
budynkiem od początku przeznaczonym na
kino. W Piotrkowie zachował się budynek
dawnego kina Victoria z 1911 r., podobnie jak
w Pabianicach budynek kina Luna (później
Mazur). W Łowiczu działa kino Feniks, zajmujące lokal kina Eos, uruchomionego w 1912 r.
Z regionem związanych jest również wielu
artystów. Oczywiście przez Łódź w czasach studenckich przewinęła się większość
polskich reżyserów i operatorów, a także
wielu aktorów. W Łodzi na świat przyszli
m.in. Stanisław Mikulski i Jan Machulski,
przez wiele lat mieszkał tu Leon Niemczyk.
W Piotrkowie urodzili się Konrad Nałęcki
i Mariusz Dmochowski, w Brzezinach
Zbigniew Zamachowski, w Łowiczu Daniel
Olbrychski, w Zduńskiej Woli Paweł i Rafał
Królikowscy, w Niewiadowie koło Ujazdu
Cezary Pazura, w Skierniewicach Tamara
Arciuch, a w Tomaszowie Mazowieckim
Izabela Kuna. To oczywiście tylko część ważnych nazwisk artystów związanych z województwem łódzkim.
Zdjęcie z planu serialu Czterej pancerni i pies, reż. Konrad Nałęcki,
Zespół Filmowy Syrena, źródło: archiwum I. Kropata

CO ZWIEDZIĆ?
Szlak Filmowe Łódzkie to nie tylko same tablice ustawiane
w najbardziej znaczących miejscach związanych z filmem. To
przede wszystkim różne wystawy, inicjatywy, czy wydarzenia
bazujące na lokalnym dziedzictwie filmowym.
Najważniejszą ekspozycję w województwie łódzkim
związaną z dziedzictwem filmowym posiada Muzeum
Kinematografii w Łodzi. Na wystawach stałych Muzeum
prezentuje bogate zbiory zabytków techniki filmowej, wśród
nich latarnie magiczne z przełomu XIX i XX wieku oraz fotoplastikon pochodzący z pracowni wynalazcy tego urządzenia, Augusta Fuhrmana – unikat, jeden z czterech na świecie
zachowanych egzemplarzy. Na poddaszu Muzeum znajduje się
wystawa „Pałac pełen bajek” prezentująca bohaterów polskich
filmów animowanych dla dzieci. Ponadto Muzeum proponuje
także ekspozycje czasowe o najwybitniejszych twórcach filmu.
W Łodzi funkcjonuje jeszcze jedno muzeum związane
z filmem – Se-Ma-For Muzeum Animacji. Wykorzystuje ono
dorobek łódzkiego Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For.
Eksponowana jest tu olbrzymia kolekcja filmowych lalek oraz
elementy bajkowych scenografii. Zwiedzający poznają rożne
techniki animacji, mogą również samodzielnie stworzyć swój
własny film wykorzystując replikę dekoracji do filmu Tango
Zbigniewa Rybczyńskiego.

Kolejna ważna ekspozycja pamiątek filmowych znajduje
się w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach
Reymontowskich. Eksponowane są tu przedmioty związane
z pracą filmowców przy serialu Chłopi. W galerii obejrzeć
można kilkadziesiąt autografów aktorów pracujących przy
filmie, a także zdjęcia z planu. Znajdują się tu artykuły prasowe
z relacjami z realizacji zdjęć, a nawet kronika lokalnego Klubu
Ruchu, w której dokumentowano, jak wysoką frekwencją
cieszyły się pokazy kolejnych odcinków serialu w klubowej sali

telewizyjnej. Przechowywane są tutaj również autentyczne rekwizyty z filmu – krzyż, który stał w domu Boryny, brony, które
stały przy kuźni, kowadło i część narzędzi kowalskich, pożyczonych na potrzeby filmu z kuźni z pobliskiego Jacochowa,
czy nawet figurki z szopki bożonarodzeniowej, która stała
w pszczonowskim kościele.
Na terenie województwa pojawiają się już pierwsze lokalne
inicjatywy dotyczące wyznaczenia szlaków turystycznych

łączących plenery filmowe. W Łodzi już w 1998 r. zaczęto
tworzyć Aleję Gwiazd. Na ulicy Piotrkowskiej od tego czasu
pojawiają się kolejne gwiazdy poświęcone twórcom, obecnie
jest ich już ponad 60. Tu również wytyczony został szlak Łódź
Bajkowa, gdzie jak do tej pory znalazło się zostało 9 pomników
bohaterów filmów animowanych ze Studia Se-Ma-For.
W Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim
w 2011 r. ustawiona została tablica z mapą Nadpilicza

i zaznaczonymi plenerami serialu Czterej pancerni i pies – zdjęcia realizowano w Tomaszowie, w pobliskiej kopalni piasku
Biała Góra, w Spale, Inowłodzu, Poświętnem, Wolborzu oraz
w Ujeździe. Tablica zawdzięcza swoje miejsce współpracy
z Klubem Pancernych zrzeszającym fanów serialu.
Z kolei Piotrków już w 2011 r. rozpoczął promocję filmową
poprzez ulotkę zatytułowaną „Piotrków Trybunalski na filmowej taśmie”. Obecnie jest już kilka wzorów ulotek, proponują
one tematyczne trasy spacerów – szlakiem komedii, seriali,
dramatów wojennych i kina zaangażowanego. Dodatkowo
przy ul. Sieradzkiej (przy filmowym banku Kramera) ustawiona
jest Ławeczka Kwinty, a obok (na budynku Biura Wystaw
Artystycznych) zawieszona została pierwsza tablica miejskiego
szlaku. Docelowo szlak filmowy ma być w całości oznakowany
planszami informacyjnymi.
Lokalny szlak filmowy tworzony jest również w Inowłodzu.
Z kolei w Poświętnem przygotowany został szlak rowerowy po
gminie związany z miejscami realizacji filmu Jak rozpętałem II
wojnę światową.
Inną ciekawą formą promocji związaną z dziedzictwem
filmowym wykorzystuje Kutno. Miasto, a dokładnie miejscowy
dworzec kolejowy, pojawia się w fabule serialu Zmiennicy.
I mimo że w Kutnie zdjęć nie realizowano, to w 2012 r. jedna
z ulic otrzymała za patrona reżysera – Stanisława Bareję. Od
tego czasu corocznie odbywa się tutaj Majówka z Bareją, nawiązująca do kultowych filmów tego twórcy.

Łódź
A

meryka ma swoje
Hollywood, Polska –
Hollyłódź. Znaleźć można
tu wiele śladów filmowego dziedzictwa, ale co
istotne, historia związana
z kinematografią jest tu
czymś żywym. Filmowe
instytucje cały czas
działają, pracują filmowcy,
powstają kolejne filmy
wykorzystujące miejscowe plenery.
Zdjęcie z planu serialu Stawka większa niż życie,
reż. Janusz Morgenstern, Andrzej Konic, Zespół
Łódź z filmem związana
Filmowy Syrena, źródło: Filmoteka Narodowa
jest od samego początku
istnienia tego wynalazku. Pierwsze pokazy kinematograficzne odbyły się tutaj już
w 1896 r., a w grudniu 1899 r. uruchomione zostało pierwsze
stałe kino w Królestwie Polskim. Po II wojnie światowej to
tutaj skoncentrowało się filmowe życie kraju, co było związane przede wszystkim z uruchomieniem Wytwórni Filmów
Fabularnych. Przez kilkadziesiąt lat, aż do początku lat 90, było

to największe zaplecze produkcyjne polskiej kinematografii.
Realizowano tu prace do kilkuset filmów kinowych oraz ponad
tysiąca filmów i odcinków seriali telewizyjnych.
Tu od 1948 r. działa Szkoła Filmowa – można ją odwiedzić,
aby usiąść na słynnych schodach w budynku Rektoratu, czy
obejrzeć studenckie etiudy. Działają także dwa filmowe muzea: Muzeum Kinematografii i Se-Ma-For Muzeum Animacji.

Pospacerować można Aleją Gwiazd lub szlakiem Łódź Bajkowa, fotografując się z bohaterami najsłynniejszych dobranocek – m.in.
Misiem Uszatkiem, Zaczarowanym Ołówkiem,
czy Wróblem Ćwirkiem. Można tu także przenocować w dwóch wyjątkowych, „filmowych”
hotelach. Jeden to Double Tree by Hilton przy
ul. Łąkowej 29, powstały na miejscu dawnej
Wytwórni, którego elewacja odwzorowuje
kadr z pierwszego polskiego powojennego
filmu – Zakazanych piosenek. Drugi to Stare
Kino, działające przy ul. Piotrkowskiej 120,
w miejscu gdzie działało pierwsze stałe kino.
Tutaj każdy pokój nawiązuje wystrojem do klimatu innego filmu – część to klasyka polskiego
kina, oczywiście związana z Łodzią, część to
hity kina światowego.
Dodatkowo Łódź to miejsce, gdzie można
odnaleźć plenery do kilkuset filmów. Miasto
na planach filmowych przechodziło bardzo ciekawe przeobrażenia – stawało się Warszawą, Berlinem, Paryżem, ale także
miastami amerykańskimi, czy Stambułem. Oczywiście najsłynniejszym łódzkim filmem jest Ziemia obiecana, zrealizowana
tu niemal w całości. W Łodzi powstawały jednak także zdjęcia do wielu innych tytułów – Zakazanych piosenek, Pociągu,
Krzyżaków, Stawki większej niż życie, Czterech pancernych i psa,

Przypadku, Vabanku, Seksmisji, Kingsajzu,
czy Psów. Co istotne, to nie tylko
produkcje sprzed lat – w Łodzi nadal
powstają kolejne produkcje , jak np.
seriale Bodo i Komisarz Alex, czy
filmy Ida, W ciemności, Hiszpanka
i Obywatel.
Kasa w Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

Piotrków Trybunalski
B

lisko 40 zrealizowanych filmów
i seriali, szlak „Piotrków
Trybunalski na filmowej
taśmie”, książka Piotrków
Filmowy oraz tak słynni
twórcy, którzy tu zawitali, jak Andrzej Wajda,
Jerzy Hoffman, Agnieszka
Holland czy nawet Robin
Williams – gwiazda filmu
Jakub kłamca, realizowanego na piotrkowskiej
Ewa chce spać, reż. Tadeusz Chmielewski,
fot. Jerzy Stawicki, Zespół Filmowy Syrena,
Starówce.
źródło: Filmoteka Narodowa
W filmie fabularnym
Piotrków zadebiutował
w 1957 roku, kiedy to realizowano zdjęcia do filmu Ewa chce
spać Zbigniewa Chmielewskiego z Barbarą Kwiatkowską
i Stanisławem Mikulskim w rolach głównych. Artyści wówczas, podobnie jak większość kolejnych ekip filmowych
odwiedzających miasto nad Strawą, pracowali na piotrkowskiej Starówce. Równo 40 lat później do Piotrkowa zawitała

niekwestionowana gwiazda kina światowego – nagrodzony
Oscarem Robin Williams, który zagrał tytułową rolę w filmie
Jakub Kłamca w reżyserii Petera Kassovitza. Przy realizacji
zdjęć wykorzystano przede wszystkim Rynek, na którym
została nakręcona finałowa scena postaci granej przez
Williamsa.
W filmach realizowanych w Piotrkowie, oprócz Rynku,
wielokrotnie wykorzystywano zarówno uliczki należące do
Starówki, jak i charakterystyczne piotrkowskie podwórka
(wyjątkowo mocno wyeksponowane w Opowieści Harleya
Wiesława Helaka). Duże zainteresowanie filmowców budzi też
zabytkowy kościół oo. Jezuitów pw. Św. Franciszka Ksawerego,
którego niepowtarzalne wnętrze wykorzystała Agnieszka
Holland w nominowanym do Oscara filmie W ciemności, podczas sceny I komunii córki głównego bohatera. Następnym
miejscem, które może pochwalić się bogatą filmografią, jest
dawne piotrkowskie więzienie, które „zagrało” m.in. w Psach
Władysława Pasikowskiego czy filmie Nowy Jork, czwarta rano
Krzysztofa Krauzego.
Oczywiście piotrkowskie plenery to nie tylko Starówka, ale
też szereg innych, równie malowniczych i charakterystycznych
miejsc, takich jak cerkiew pw. Wszystkich Świętych, dawna
synagoga czy świetnie zachowany stary cmentarz. Dużą popularnością cieszy się też piotrkowski dworzec kolejowy, który
można podziwiać m.in. w scenach serialu Jan Serce Radosława
Piwowarskiego.

W 2015 roku w Piotrkowie rozpoczęto znakowanie szlaku
turystycznego łączącego wszystkie plenery w mieście.
Pierwsza tablica została umieszczona na budynku Ośrodka
Działań Artystycznych przy ul. Sieradzkiej, gdzie została
zrealizowana słynna scena napadu na zakład jubilerski w filmie Vabank Juliusza Machulskiego. Po drugiej stronie ulicy zaś

został postawiony wyjątkowy pomnik filmowy – Ławeczka
Kwinty stojąca dokładnie przy budynku, który w filmie przeobraził się w Dom Bankowy Gustawa Kramera.
Odwiedzając Piotrków, przede wszystkim warto udać się
na odnowioną Starówkę, która – podobnie jak całe centrum
miasta – w ostatnich latach przeszła znaczące zmiany, zachowując jednak przy tym swój dotychczasowy, niepowtarzalny klimat. Warto
też wiedzieć, że to w piotrkowskim
kościele oo. Jezuitów przy ul. Pijarskiej
4 można zobaczyć obraz Matki Boskiej
Trybunalskiej, patronki polskich parlamentarzystów, który – towarzysząc
obradom pierwszych sejmów i trybunałów koronnych w Piotrkowie – był
świadkiem narodzin parlamentaryzmu
w Polsce.

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Zamurowa 11

Inowłódz
D

wa niepowtarzalne
plenerowe atuty
Inowłodza to rzeka Pilica
oraz romański kościół
św. Idziego. To przede
wszystkim one sprawiły,
że ten historyczny gród,
jak dotąd kilkanaście razy
wykorzystywano w produkcjach filmowych.
Inowłodzkie plenery idealnie nadają się do filmów
Zdjęcie z planu filmu Bolesław Śmiały,
historycznych. Kościół św.
reż. Witold Lesiewicz, fot. Roman Sumik,
Idziego malowniczo wznoZespół Filmowy Kraj, źródło: Filmoteka Narodowa
szący się nad doliną rzeki
stanowi niemal gotowy
element scenografii, który wykorzystywano m.in.
w filmach Bolesław Śmiały Witolda Lesiewicza,
Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny Janusza
Majewskiego, czy w serialach Kanclerz
Ryszarda Bera i Czterej pancerni i pies
Konrada Nałęckiego.
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Zamkowa 7

Dziko płynąca, szeroko rozlewająca się Pilica, gdzie bez
problemu można znaleźć plany zdjęciowe pozbawione współczesnych zabudowań, również sprzyjała pracy filmowców.
To tu realizowane były serial Przygody pana Michała Pawła
Komorowskiego, czy Popioły Andrzeja Wajdy. W tym ostatnim
przez zamarzniętą rzekę przeprawiał się Rafał Olbromski, czyli
Daniel Olbrychski.
Odwiedzając Inowłódz, obchodzący w 2016 r. 950-lecie
istnienia, oprócz spaceru nad rzeką i wejściu na wzgórze
z romańskim kościołem, warto także odwiedzić odbudowany
w ostatnich latach zamek z czasów Kazimierza Wielkiego
z punktem widokowym na wieży i ekspozycją historyczną.
Filmowe plenery znaleźć można również w malowniczych miejscowościach sąsiadujących z Inowłodzem – przede wszystkim
w Spale, a także w Teofilowie.

Lipce Reymontowskie
L

ipce Reymontowskie to miejscowość uwieczniona w literaturze za sprawą Władysława Reymonta i jego powieści
Chłopi. Również filmowa adaptacja tego utworu w reżyserii
Jana Rybkowskiego realizowana była w Lipcach i najbliższych
okolicach.
W samych Lipcach realizowane były ujęcia z chatą Jagny
i jej matki – Dominikowej, a także sceny zbiorowe związane
z życiem wsi przy stawie – tu kobiety robiły pranie, tu bawiły
się dzieci. Filmowej chaty już nie ma, nietrudno jednak trafić
w miejsce gdzie stała – dzisiaj jest to ulica… Dominikowej.
Staw do dziś pozostał
w centrum miejscowości.
Głównym miejscem realizacji zdjęć do serialu stał się
Pszczonów – wykorzystano
wówczas miejscowy kościół,
starą plebanię i organistówkę, a także niektóre
zabudowania. Specjalnie
na potrzeby filmu postawiony został budynek kuźni,
który przetrwał do dziś.

Na miejscowym cmentarzu realizowana była scena pogrzebu
Boryny, a w przysiółku Góry dramatyczna scena wywiezienia
Jagny na wozie z gnojem.
O związkach Lipiec
z filmem najlepiej można
się przekonać odwiedzając Galerię Staroci
i Pamiątek Regionalnych
przy ul. Lipowej 12.
Zgromadzona została tu olbrzymia kolekcja autografów artystów pracujących
przy filmie, a także innych
pamiątek, m.in. oryginalnych rekwizytów.
Odwiedzając Lipce
warto również obejrzeć
Jan Rybkowski (piąty z lewej) z aktorami i statystami
w Lipcach – zdjęcie z autografem reżysera,
Muzeum Regionalne
źródło: archiwum Zbigniewa Stania
mieszczące się w zabudowaniach dawnej manufaktury włókienniczej. Można tu obejrzeć
kompletnie zachowane wyposażenie
dawnego zakładu, a przy okazji
zwiedzić wystawę poświęconą
Reymontowi.

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych, ul. Lipowa 12

Nieborów
W

Nieborowie zachował się okazały
kompleks pałacowo-parkowy. Kompletnie
zachowane historyczne
wnętrza w połączeniu
z doskonałą lokalizacją
w połowie drogi między
Łodzią a Warszawą zadecydowały o wyjątkowej
popularności tego miejsca
wśród filmowców.
W pałacowych wnęZdjęcie z planu filmu Akademia Pana Kleksa,
reż. Krzysztof Gradowski, fot. Romuald Pieńkowski,
trzach zrealizowanych
Zespół Filmowy Zodiak, źródło: Filmoteka Narodowa
było jak dotąd kilkanaście filmów. Co ciekawe,
Nieborów ma wyjątkowe
szczęście do produkcji
międzynarodowych – tu przebywali Honoré de Balzac, bohater
Wielkiej miłości Balzaka w reżyserii Wojciecha Solarza i tytułowi
Kiosk w Pałacu Nieborów

bohaterowie serialu Sherlock Holmes i doktor Watson Sheldona
Reynoldsa.
Również polscy filmowcy chętnie korzystali z nieborowskiej
rezydencji. Pracował tu Andrzej Wajda przy Lotnej i Popiołach,
powstawały zdjęcia do Lalki Ryszarda Bera czy Złota dezerterów Janusza Majewskiego. Najbardziej popularną wśród filmowców salą jest biblioteka, która służy m.in. w serialu Ojciec
Mateusz jako rezydencja biskupa.
Jedna z najsłynniejszych filmowych ról nieborowskiego
pałacu związana jest z Akademią pana Kleksa Krzysztofa
Gradowskiego. Pałac przeobraził się wówczas w tytułową akademię. Jej uczniowie część zajęć odbywali w otaczającym rezydencję zabytkowym parku. W tym samym parku realizowane
były zdjęcia do Kariery Nikodema Dyzmy Jana Rybkowskiego –
tu dyskusje toczył Dyzma z Żorżem Ponimirskim, czyli Roman
Wilhelmi i Wojciech Pokora.

Poświętne
S

zereg obiektów świadczących o historii, tradycji i kulturze gminy Poświętne stało się inspiracją dla artystów.
Zabytkowa architektura oraz piękny krajobraz znalazły swoje
odzwierciedlenie w scenach kultowych polskich filmów.
W autentycznych plenerach gminy zostało zrealizowanych
aż 16 filmów.
Stojące na wzgórzu Sanktuarium Matki Bożej
Świętorodzinnej w Poświętnem jest jednym z najważniejszych
plenerów filmowych Gminy Poświętne. Sanktuarium oraz
istniejący wokół niego zespół klasztorny został uwieczniony
w wielu filmach m.in. Jak rozpętałem II wojnę światową, Czterej
pancerni i pies, Hubal. Budynek z okazałym gankiem, znajdujący się w centrum Poświętnego
stał się przychodnią lekarską
w znanym z lat 70-tych serialu
Doktor Ewa z Ewą Wiśniewską
w roli głównej. Zabytkowy
kościół św. Józefa, znajdujący
się przy ulicy Jaśminowej, przeobraził się w szpital polowy na
potrzeby filmu Katyń Andrzeja
Wajdy. W scenerii tego kościoła

rozegrały się również inscenizacje walk w filmie 1920 Bitwa
warszawska w reżyserii Jerzego Hoffmana. Krajobraz rzeki Pilicy
dostrzegł i wykorzystał reżyser Juliusz Machulski do nakręcenia
sceny przy moście znajdującym się w Gapininie
w filmie Pieniądze to nie
wszystko.
Scenerię wielu miejsc
położonych na terenie
gminy wykorzystano w
filmie Hubal, który jest
upamiętnieniem działalności majora Henryka
Dobrzańskiego.
Gmina Poświętne malowniczo rozpościera się
Kadr z filmu Jak rozpętałem II wojnę światową,
w środkowym biegu rzeki
Pilicy we wschodniej części reż. Tadeusz Chmielewski,
Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów „Zespoły
województwa. Zachwyca
Filmowe”, źródło: Filmoteka Narodowa
pięknem krajobrazu oraz
licznymi barokowymi
kościółkami. Perłą polskiej architektury barokowej XVIII wieku jest stojące na wzgórzu
Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
w Studziannie-Poświętnem.

Urząd Gminy Poświętne, Biuro Obsługi Mieszkańca, budynek A, ul. Akacjowa 4

Skierniewice
D

o Skierniewic najlepiej przyjechać
pociągiem. Wysiadając
na peronie zabytkowego dworca od razu
można spotkać bohatera
powieści i filmu Lalka –
Stanisława Wokulskiego.
Bolesław Prus
w Skierniewicach umieścił ważny akcent swojej
powieści. Tu, na peronie
dworca, Wokulski żegna
Kadr z filmu Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda,
fot. Renata Pajchel, Zespół Filmowy X,
Izabelę Łęcką, co zostało
źródło: Filmoteka Narodowa
powtórzone w filmowych
wersjach tego utworu –
w filmie Wojciecha Jerzego Hasa i w serialu
Ryszarda Bera. Upamiętniając to, w 2010 r.
odsłonięty został na pierwszym peronie
pomnik bohatera Lalki.
W Skierniewicach powstawały
zdjęcia również do innych filmowych
Kasa Kinoteatru „Polonez” ul. Wita Stwosza 2/4

adaptacji klasyki polskiej literatury. Z dworca odjeżdżają pociągiem Lucy Zuckerowa i Karol Borowiecki, bohaterowie Ziemi
obiecanej Andrzeja Wajdy. Z kolei jedno z podwórzy przy placu
Św. Floriana w centrum miasta przeobraziło się w więzienie,
gdzie przetrzymywani byli bohaterowie serialu Chłopi Jana
Rybkowskiego.
Dla filmu bardzo ważnym miejscem jest również zabytkowa
parowozownia. Realizowano tu zdjęcia m.in. do filmu Wołyń
Wojciecha Smarzowskiego. Miejscowy tabor wypożyczany był
również do wielu innych produkcji, w tym do Listy Schindlera
Stevena Spielberga i Pianisty Romana Polańskiego.
Zwiedzając Skierniewice trzeba koniecznie obejrzeć osadę
pałacową z dawną rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich,
a także otaczający ją zabytkowy park. Pałac stanowi dziś siedzibę Instytutu Ogrodnictwa, w wybrane dni jest otwarty dla
zwiedzających.

Sulejów
N

ajcenniejszym zabytkiem miasta jest opactwo cystersów
w Sulejowie-Podklasztorzu. Średniowieczny kompleks
zabudowań z romańskim kościołem pw. NMP i św. Tomasza
Kantuaryjskiego ma również swoją filmową historię.
Podobnie zresztą, jak najbliższe okolice Sulejowa.
Zabudowania opactwa
uwiecznione zostały w Potopie
Jerzego Hoffmana. Tutaj
Kmicic wraz z przybocznymi
próbował porwać księcia
Bogusława – scena ta powstała na łące między klasztorem a Pilicą. Przy murze
opactwa stanęła również
dekoracja karczmy, która
była głównym miejscem akcji
serialu dla młodzieży Janka
Janusza Łęskiego. Malowniczy
kompleks średniowiecznych
budynków i murów obronnych

można nawet zobaczyć z lotu ptaka – w Jance, ale także w filmie Południe – północ Łukasza Karwowskiego.
Panorama całego miasta z wysokości z charakterystyczną
dominantą w postaci
wieży neogotyckiego
kościoła św. Floriana
pokazana została w filmie
akcji Trójkąt bermudzki
Wojciecha Wójcika.
Z Sulejowem związany
jest również inny znany
film akcji – Psy 2. Ostatnia
krew Władysława
Pasikowskiego. Jedna, za
to bardzo dramatyczna
scena powstała na terenie dawnego Zakładu
Dekoracja serialu Janka na tle opactwa
w Podklasztorzu, źródło: archiwum Andrzeja
Przemysłu Wapienniczego
Kobalczyka
na Podkurnędzu.
Z filmem związane są
również okolice Sulejowa. Malownicze
nadpilickie krajobrazy, miejscowości
Biała i Dąbrowa nad Czarną, czy
wreszcie sam Zalew Sulejowski,
były często wykorzystywane przez
filmowców.
Recepcja Hotelu Podklasztorze, ul. Władysława Jagiełły 1

Wolbórz
W

Zdjęcie z planu filmu Pan Wołodyjowski,
reż. Jerzy Hoffman, fot. Romuald
Pieńkowski, Zespół Filmowy Kamera,
źródło: Filmoteka Narodowa

olbórz wraz z sąsiadującymi
z nim Bogusławicami to bardzo
ważne miejsce dla polskiej kinematografii. W większości filmów, w których
występują konie, wykorzystywano
zwierzęta właśnie ze Stada Ogierów
w Bogusławicach. Dodatkowo w najbliższych okolicach Wolborza realizowano duże sceny batalistyczne.
Na łąkach w pobliżu Wolborza
powstały szarża ułanów w Lotnej
Andrzeja Wajdy, czy atak szwoleżerów
w Popiołach tego samego reżysera. Tu
realizowano scenę kuligu do Potopu,
czy scenę bitwy pod Chocimiem
w Panu Wołodyjowskim – oba filmy
w reżyserii Jerzego Hoffmana. Również
tu nakręcono bardzo dynamiczną
scenę przeganiania stada krów
przez Grigorija i Czereśniaka, czyli
Włodzimierza Pressa i Wiesława
Gołasa w Czterech pancernych i psie

Konrada Nałęckiego. W tej ostatniej oprócz koni ze Stada
„wystąpiły” również krowy z miejscowego PGR-u.
Najbardziej znanym filmem zrealizowanym na terenie
samego Wolborza jest niewątpliwie Rzeczpospolita babska
Hieronima Przybyła. Zabawne perypetie batalionów kobiecego
i męskiego sfilmowane zostały w plenerach Wolborza i okolic.
Panowie zajęli pałac – zdjęcia powstawały przy najważniejszym zabytku miasta, czyli dawnym pałacu biskupów krakowskich. Natomiast panie objęły w posiadanie folwark – na ten
cel wykorzystano zabudowania w Bogusławicach.
Odwiedzając Wolbórz warto oprócz wizyty w pałacu, dziś
wykorzystywanym przez szkołę, obejrzeć również historyczny
kościół św. Mikołaja, a także Pożarnicze Centrum HistorycznoEdukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu z ekspozycją zabytkowych sprzętów strażackich.

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 15

Zgierz
O

bok Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego Zgierz to najbardziej filmowe miasto w województwie łódzkim.
Najważniejsze filmowe atrybuty to zabytkowy zakład kąpielowy oraz Park Kulturowy Miasto Tkaczy z zachowanym
fragmentem XIX-wiecznej drewnianej zabudowy.
W zgierskich plenerach powstało jak dotąd już ponad 20
filmów. Co istotne są to zarówno produkcje sprzed kilkudziesięciu lat, które dziś stanowią klasykę polskiej kinematografii,
jak również filmy całkiem współczesne, z oscarową Idą Pawła
Pawlikowskiego na czele.
Jednym z najczęściej
wykorzystywanych przez
filmowców miejsc jest Miejski
Zakład Kąpielowy, jeden z najstarszych krytych basenów
w Polsce. Jego wnętrza wykorzystano m.in. w Limuzynie
Daimler-Benz Filipa Bajona, czy
Trójkącie bermudzkim Wojciecha
Wójcika. Z zewnątrz budynek
widać w filmie Serce, serduszko
Jana Jakuba Kolskiego.

Fragment zabudowy ulicy Narutowicza z zabytkowymi
domami tkaczy widać już w Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy,
ale także w Syzyfowych pracach Pawła Komorowskiego, czy
w serialu Bodo Michała
Kwiecińskiego i Michała
Rosy.
Również inne obszary
miasta były wykorzystywane przez filmowców.
Malownicze ulice Wróbla
i Szeroka na tyłach
kościoła św. Katarzyny
uwiecznione zostały
we wspomnianej Idzie
(podobnie jak budynek
dawnego sądu przy ul.
Dąbrowskiego), dwoZdjęcie z planu filmu Ida, reż. Paweł Pawlikowski,
Opus Film, źródło: Archiwum Opus Film
rzec kolejowy „zagrał”
w Stawce większej niż życie
Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna,
a dawna tuczarnia świń na Krogulcu
(ul. Daleka 1–3) stała się obozem
jenieckim, gdzie przebywał Franek
Dolas, bohater Jak rozpętałem
II wojnę światową Zbigniewa
Chmielewskiego.

Park Kulturowy Miasto Tkaczy – biuro, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 (I piętro)

Zdjęcie z planu filmu Miasto 44, reż. Jan Komasa, Akson Studio,
źródło: fot. Tomasz Stangierski, archiwum Łódź Film Commission
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