


Przyjaźń to wcale nie taka prosta sprawa i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły  
z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi 
kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy 
mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczyna się przygoda. 
Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania – nałogowa palaczka, i podejrzany 
pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa. Żeby wyjść cało 
z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń. 



PULPET 
– zawadiacki, mądry 
psiak. Nieodłączny 

towarzysz Olka.

JULKA – uczy się w szkole tylko dla dziewcząt 
z internatem. Wśród uczennic nie ma brat-
niej duszy. Z niecierpliwością czeka na waka-
cje, podczas których ma odwiedzić rodziców  
w Kanadzie. Niestety, niespodziewanie plany się 
zmieniają i musi zostać  u ciotki. Jest ostrożna  
i nieufna.

OLEK – mieszka w tej samej kamienicy co ciot-
ka Julki. Chodzi swoimi ścieżkami i ma niezwykłą 
zdolność do pakowania się w kłopoty. Olek jest 
otwarty i towarzyski, łatwo nawiązuje nowe zna-
jomości.

CIOTKA JULKI – mieszka samotnie w kamienicy w 
Warszawie, jest nazywana przez sąsiadów „hra-
biną”. Jej mieszkanie pełne jest starych planów 
architektonicznych i zdjęć sprzed lat. Nie prze-
pada za ludźmi, nie ma dzieci. Wizyta Julki jest 
dla niej zaskoczeniem, niekoniecznie miłym.

PULCHNA I CHUDA – kobiety, które Julka i Olek 
często widują w pobliżu opuszczonej kamienicy 
w ich sąsiedztwie. Panie czasem mają ze sobą 
charakterystyczne wózki na zakupy. Dzieciom 
wydaje się to podejrzane.

AGATA – opiekunka dziecka sąsiadów Olka. Na-
łogowa palaczka – często spędza czas na scho-
dach kamienicy, obserwując poczynania Julki  
i Olka.

SZEF – tajemniczy mężczyzna, który uwielbia cu-
kierki ananasowe. Jego również z jakiegoś po-
wodu interesuje opuszczona kamienica – kręci 
się wokół niej, przeważnie gdy zapada ciem-
ność.

MUZEALNIK – znawca historii Warszawy i legend 
z nią związanych. Stara się pomóc ciotce Julki 
uporać się z problemami, jakich nastręczają sta-
re dokumenty. 





O castingu do „Tarapatów” powiedziała mi ko-
leżanka, chciałam sprawdzić swoje siły. Nie wie-
rzyłam, że wygram, choć bardzo mi zależało. 
Julka, którą gram, jest osobą zamkniętą w sobie, 
ma duży dystans do świata. Potrafi pomagać 
innym, jest inteligentna i kreatywna. I – za co ją 
naprawdę cenię – ma zawsze świetne pomysły.  
Lubię ją również za jej odwagę i za to, że potra-
fiła sprzeciwić się dorosłym, gdy wierzyła, że ma 
rację.
Dzięki „Tarapatom” przekonałam się, że z przy-
jacielem jest w życiu łatwiej. Można nawet 
wspólnie walczyć ze złodziejską szajką. Myślę,  
że to bardzo ważne, by mieć przyjaciela, z któ-
rym można o wszystkim porozmawiać, pośmiać 
się, pokłócić czy nawet wpaść w tarapaty.  Gdy 
się sobie nawzajem pomaga, więzi się zacieśnia-

ją, wspólnie przeżywa się przygody, ma się pew-
ność, że można liczyć na drugą osobę. 
Czym była dla mnie praca na planie „Tarapa-
tów”? Dużym wyzwaniem. Odkrywaniem no-
wych miejsc, rozmawianiem z ciekawymi ludźmi 
i świetną przygodą, jaką były np. sceny kaska-
derskie. Czasem irytowało mnie, że powtarzali-
śmy po kilka razy to samo ujęcie i chociaż wy-
szło dobrze, to zaczynaliśmy od nowa, bo akurat 
przejeżdżała karetka albo kamera się zatrzęsła. 
Najtrudniejsze były dla mnie sytuacje, kiedy  
np. po obfitym obiedzie i deserze, gdy czułam 
się przejedzona, musiałam na planie zjeść ka-
napkę z serem.
Czy chciałabym zagrać w jeszcze jednym fil-
mie? Oczywiście! Granie w filmie to wspaniała 
przygoda!
 

anna Hryniewicka – Julka
Chodzi do Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej, gdzie intensywnie uczy się francuskiego, o czym zawsze marzyła. Interesuje 
się historią, lubi czytać książki. W przyszłości chciałaby zostać aktorką i ma za sobą pierwsze występy: w Teatrze Dramatycz-
nym („Moja pierwsza śmierć w Wenecji”, reż. Tomasz Cyz) i Teatrze Syrena, statystowała też w „Powidokach” Andrzeja Wajdy. 
Jej ulubiony film to „Grand Budapest Hotel” Wesa Andersona. Bardzo chciałaby mieć psa.    



Zawsze intrygowało mnie, jak robi się filmy,  
i chciałem na własne oczy zobaczyć, jak to wy-
gląda. Któregoś dnia pani Marta, reżyser „Tara-
patów”, przyszła na zajęcia teatralne, na które 
uczęszczam, i zaprosiła kilka osób na casting. 
Prezentowałem tam pani Marcie tekst, który 
przygotowałem wcześniej, a na następnym eta-
pie byłem razem z dziewiętnastką innych dzieci. 
Plan filmowy polegał głównie na pracy przed 
kamerą oraz oczekiwaniu na swoją scenę. 
Nie lubiłem długiego czekania (na szczęście 
można wtedy odpocząć) oraz dużej ilości po-
wtarzanych ujęć. Najbardziej podobało mi się  
to, że ludzie byli dla mnie bardzo mili i starali się 
odpowiadać na każde pytanie, jakie im zadałem  
- a było ich strasznie dużo.
W pracy nad filmem zdziwiło mnie, jak robi się 
sztuczną krew, efekty specjalne oraz jak tworzo-
ne były miejsca w budynkach, gdzie nagrywali-
śmy. Najtrudniejsze było dla mnie wczesne wsta-
wanie na plan – czasem jechaliśmy nagrywać 
naprawdę wcześnie. 

Mój bohater – Olek – jest wścibski, ciekawski, 
odważny, pomocny, przyjacielski i żywiołowy.  
Najbardziej cenię go za odwagę i ciekawość 
świata.
Tytułowe „tarapaty” to przygody dwójki dzieci, 
które rozwiązując razem problemy, zaprzyjaźni-
ły się. Mogą wtedy radzić sobie z problemami 
wspólnie. 
Grając w „Tarapatach”, nauczyłem się, że trzeba 
spędzić z kimś trochę czasu, żeby móc nazwać 
go przyjacielem. Ważne, by mieć przyjaciela, 
ponieważ to oni pomagają nam w trudnych 
chwilach, możemy się na nich oprzeć, kiedy jest 
nam ciężko. Warto pomagać przyjacielowi, gdy 
ten wpakuje się w tarapaty, ponieważ on może 
odwdzięczyć się tym samym. Dlatego czasem 
tarapaty są fajne – dzięki nim przeżywamy przy-
gody i zdobywamy nowych przyjaciół.
Chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w filmie. Na ra-
zie nie potrafię powiedzieć w jakim, ale jestem 
pewien, że sprawiłoby mi to ogromną przyjem-
ność.

akub Janota-Bzowski – Olek
Urodził się 1 marca 2005 roku. Uwielbia mitologię grecką, książki przygodowe i lego. Reprezentuje szkołę w zawodach pły-
wackich (na koncie ma m.in. mistrzostwo Polski wśród szkół społecznych). Jego ulubione filmy to „Wielka Szóstka”, „Percy 
Jackson”, „Szybcy i wściekli” oraz seria o Jamesie Bondzie. Nie lubi zielonych warzyw.





Najważniejszymi widzami – szczerymi i oddanymi 
– są dzieci, więc kiedy nadarza się okazja współ-
tworzenia filmu dla młodych widzów, trudno  
z niej nie skorzystać. Zwłaszcza że przez ostatnie 
lata była nader rzadka. Dodatkowo, sam bę-
dąc rodzicem, mogłem stworzyć coś także dla 
własnych dzieci – to podwaja przyjemność gry. 
Z Martą (reżyserką filmu) rozmawialiśmy o „Tara-
patach” już sześć lat temu na planie jej 30-mi-
nutowego filmu dyplomowego „Sowa”, również 
skierowanego do młodych widzów. I wtedy Mar-
ta złożyła mi propozycję zagrania tej roli. Lata 
minęły, a Marcie udało się doprowadzić projekt 
do realizacji. Nie zmieniła zdania, więc z rado-
ścią przystąpiłem do pracy, zwłaszcza że moja 
postać jest mroczna i tajemnicza. Lubię takie 
postaci. A ta jest naprawdę tajemnicza – przez 

duże t. To słowo najlepiej oddaje jej ekranowy 
charakter. To jest również zabawne móc szcze-
rze powiedzieć: „Jeśli chcą się państwo dowie-
dzieć, kogo gram, muszą państwo zobaczyć 
film”. 
Inspirowałem się nie tyle samymi filmami, które 
widziałem w dzieciństwie, ile przypominaniem 
sobie swojego stanu jako dziecka widza w chwi-
lach, kiedy coś mnie naprawdę poruszało. Kie-
dy stawałem na planie „Tarapatów”, myślałem,  
co zrobić, żeby zaciekawić i poruszyć tego 
chłopca, którym kiedyś byłem. W budowaniu 
postaci w takim filmie ważne jest to co w każdej 
innej: komunikatywność, jasność przekazu. Myślę  
o widzach, którym opowiadam historię mojego 
bohatera, i chcę, żeby ona ich wciągnęła. Dla 
dojrzałego aktora praca z dziećmi to ożywcza 
przygoda zawodowa.



Urzekła mnie reżyserka, jej pasja i zaangażowa-
nie w projekt. A także to, w jaki sposób rozumie 
świat dzieci i jak myśli o wyobraźni dziecka, re-
alizując ten film. Dlatego zdecydowałam się za-
grać w „Tarapatach”. Dzieciaki są głównymi bo-
haterami, to film przygodowy – dawno takiego 
nie było w polskim kinie. „Wakacje z duchami” 
czy „Pan Samochodzik” – tego typu tytuły nasu-
nęły mi się po przeczytaniu scenariusza. Postaci 
dorosłych są przerysowane, uwielbiam takie za-
biegi.

Moja bohaterka jest tajemnicza, niekonwencjo-
nalna. Od razu po przeczytaniu scenariusza mia-
łam na nią pomysł. Bardzo mnie zainspirowało 
to, w jaki sposób została przedstawiona. W bu-
dowaniu postaci w filmie skierowanym do dzieci 
ważne jest bycie prawdziwym i wiarygodnym, 
nawet w przerysowaniu.  
Uwielbiam pracować z dzieciakami, uwielbiam 
im pomagać, wyciągać z nich to, co najlepsze. 
Zresztą nie tylko z dzieciaków, z dorosłymi też ro-
bię podobne rzeczy. 



Nie jestem łasa na filmy i często odrzucam sce-
nariusze. Ten natomiast wciągnął mnie jak do-
bra literatura. Poza tym wszystko było świetnie 
przygotowane. Nie tylko dostałam tekst, ale też 
zdjęcia z propozycjami typów postaci, sceno-
grafii, sposobu filmowania. To się nie zdarza czę-
sto. Od razu zaufałam tej ekipie i reżyserce. Na 
pierwszym spotkaniu wiedziałam, że chcę z nią 
pracować – myśli bardzo dojrzale, a jednocze-
śnie jest wrażliwa i spontaniczna. 
Moja bohaterka jest skupiona na swojej pracy, 
ale  nieporadna w zetknięciu z dzieckiem. Sama 
nie ma dzieci i pewnie nigdy nie chciała ich 
mieć. To właściwie moje przeciwieństwo. Bardzo 
lubię grać osoby dalekie ode mnie.  
Raczej nie inspirowałam się bohaterkami, które 
bym pamiętała z filmów familijnych czy książek 
znanych z dzieciństwa, bo chyba nigdy nie było 

takiej kobiety. Inna sprawa, że filmy mojego 
dzieciństwa były znakomite i ja w „Tarapatach” 
widzę takie najlepsze tradycje opowiadania 
historii w kinie. Młodych widzów traktuje się po-
ważnie.  W kinie skierowanym do dzieci ważne 
jest chyba dokładnie to samo co w filmach dla 
dorosłych. Prawda emocji, wiara w opowieść, 
która jest filmowana. Właściwie ani razu nie po-
myślałam, że adresuję moją postać do dzieci.
  Oczywiście na planie zdarzały się też zabawne 
sytuacje – film zawsze stwarza szczególne oko-
liczności. Graliśmy w warszawskiej willi, a obok 
mieliśmy garderobę. Po kilku dniach przyłapa-
łam się na tym, że jakby nigdy nic chodzę so-
bie po ulicy w szlafroku z kubkiem herbaty. Prze-
chodnie mogli myśleć, że zwariowałam, a ja po 
prostu byłam w pracy.



Zdecydowałam się zagrać w „Tarapatach”, po-
nieważ zainteresował mnie pomysł na film, po-
znałam dwie ciekawe niewiasty, które złożyły mi 
propozycję „nie do...”, jak również do tej pory 
nie miałam okazji zagrać w filmie skierowanym 
do młodego widza. 

Wpływ na decyzję przyjęcia roli miał bardziej 
scenariusz niźli postać jako taka. Nie inspirowa-
łam się ani filmami widzianymi w młodości, ani 
też książkami znanymi z dzieciństwa. W budowa-
niu postaci w filmie skierowanym przede wszyst-
kim do dzieci ważna jest prawda. 

Spodobał mi się scenariusz „Tarapatów” i moja 
rola, ale przede wszystkim wspaniała partner-
ka Jadwiga Jankowska-Cieślak. Nasze posta-
ci – gangsterki Pulchna i Chuda – są zabawne  
i groźne zarazem.

Scenariusz i perypetie bohaterów przypomi-
nały mi moje ulubione filmy z dzieciństwa, np. 
o Panu Samochodziku. Postać Pulchnej stwo-
rzyliśmy z kostiumografką i charakteryzatorką 
przy akceptacji reżyserki, nadając jej zabawny, 
charakterystyczny wizerunek, który ją ocieplał. 
Ja natomiast starałam się przekazać jej wredny 
charakter, żeby widz czuł, że jest niebezpieczna 
i może naprawdę skrzywdzić dzieci i ich ulubio-
nego pieska.

Marlenka gra psa Pulpeta, który partneruje Kubie (czyli filmowemu Olkowi). 
Kuba: – To bardzo przyjazny mały piesek, z którym grało się bardzo przyjemnie. Reaguje  
na wiele komend, takich jak: siad, leżeć, równaj, waruj, zostań. I bardzo lubi parówki. Nie 
można go nie lubić. Zawsze kiedy się z nim bawiłem, poprawiał mi humor. Oprócz tego jest 
bardzo cierpliwy, potrafił wytrzymać na planie cały dzień! 



Piotr Głowacki: – Spontaniczność i otwartość 
Hani i Jakuba dały mi olbrzymią radość gry, 
wybijały z rutyny i prowokowały do myślenia  
o postaci i sobie z perspektywy 12-latka. Hania 
i Kuba są idealnymi reprezentantami swojego 
pokolenia: dzieci roztropnych i otwartych na 
świat, mających go w zasięgu jednego kliknię-
cia, a jednocześnie wrażliwych na różnicę mię-
dzy cyfrową i analogową jego wersją. Dzisiej-
sze dzieci zdecydowanie lepiej rozumieją świat  
i są mądrzejsze niż współcześni dorośli.
Dodatkowo przyjemnym aspektem tego spo-
tkania była możliwość towarzyszenia w debiucie 
przyszłym gwiazdom polskiego kina, bowiem  
i Hania, i Jakub ujawnili na planie umiejętności 
i charyzmę, które sprawią, że jeszcze nieraz, ku 
radości widzów, będą gościć na ekranach kin.

Roma Gąsiorowska: – Hania jest cudna, Kuba 
bardzo czujny, obydwoje pięknie pracowali i byli 
bardzo dzielni. Jestem z nich dumna, mieli trud-
ne zadanie – było naprawdę dużo ciężkich dni 
i nocy zdjęciowych. Nie marudzili, byli czasem 
bardzo zmęczeni, ale ogarniali to wszystko jak 
profesjonaliści.

Joanna Szczepkowska: – Bardzo się bałam tego 
kontaktu. Sama pamiętam z dzieciństwa takie 
doświadczenie: miałam grać dziecko, które pła-
cze. Przed ujęciem powiedzieli mi: mama już ni-
gdy nie wróci. Na szczęście rodzice byli na pla-
nie i po prostu wyrwali mnie z rąk reżysera. Plan 
filmowy to wielkie przeżycie dla dziecka. Dużo 
hałasu, bieganiny, nerwów przez całe dnie. Trze-

ba mieć szczególną wrażliwość, żeby połączyć 
wymagania z bezstresowym reżyserowaniem 
dzieci. I tu właśnie tak było. Cała ekipa dbała 
przede wszystkim o to, żeby oboje czuli się do-
brze na planie. Nigdy nie przekroczono obo-
wiązującego czasu, w jakim dziecko może pra-
cować. Ja miałam więcej zdjęć z Hanią, więc 
spędzałyśmy ze sobą dużo czasu. Kiedyś miała 
jakiś gorszy moment, podeszła i przytuliła się do 
mnie. Na ten czas byliśmy wszyscy rodziną. Ha-
nia to przepiękna dziewczynka o bardzo szcze-
gólnej wrażliwości, Kuba to żywioł i niezaprze-
czalny talent. Czy będą gwiazdami? Tego im 
najmniej życzę. Chciałabym, żeby mieli radość 
z samej pracy, jakakolwiek by była.

Maria Maj: – Hania i Kuba jako młodzi debiutują-
cy aktorzy sprawdzali się na planie świetnie, byli 
niesłychanie cierpliwi i przejęci. Poza planem 
prowadziliśmy miłe rozmowy, np. Hania poży-
czyła mi swoją ulubioną książkę pt. „Osobliwy 
dom pani Peregrine”, która i mnie zachwyciła, 
więc mogłyśmy się dzielić naszym entuzjazmem.  
To była miła praca i piękne spotkania – mam na-
dzieję, że widzowie będą zadowoleni i polubią 
nas jako swoich bohaterów. 

Jadwiga Jankowska-Cieślak: – Pracowało  
mi się z młodzieżą bardzo dobrze. To bardzo 
miłe, zdolne dzieci. Zaskoczyła mnie ich wytrwa-
łość, gotowość, dyspozycyjność, odporność na 
zmęczenie. Trudno mi wyrokować, jaka czeka  
je przyszłość. Życzę im, żeby spełniły się ich ma-
rzenia.   



arta Karwowska to absolwentka socjologii  
na UW i reżyserii w PWSFTViT w Łodzi. W czasie 
studiów zrealizowała kilkanaście krótkometra-
żowych etiud fabularnych i dokumentalnych, 
w tym nagradzaną na festiwalach „Sowę”. Wy-
reżyserowała spektakle dla dzieci (Teatr Czaro-
dziejskiej Kury) oraz spoty społeczne (m.in. dla 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Forum Ini-
cjatyw Pozarządowych). Reżyserka drugiej eki-
py oraz asystentka Jana Jakuba Kolskiego przy 

filmie „Wenecja”. Reżyserka obsady w fabu-
larnym debiucie Grzegorza Jaroszuka „Kebab  
i Horoskop”. Stypendystka ministra kultury (Mło-
da Polska 2014). Członkini stowarzyszenia Roz-
wój w Biały Dzień, współzałożycielka Pracowni 
Duży Pokój – laureata konkursu na najlepszą 
warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR  
w kategorii kultura.
„Tarapaty” są jej pierwszym autorskim filmem fa-

bularnym – jest reżyserką i autorką scenariusza.



Skąd pomysł na film „Tarapaty”?
Marta Karwowska, reżyserka i scenarzystka:
–  Z anegdoty o specyficznych złodziejkach, któ-

rą opowiedziała mi przyjaciółka. Kilka lat temu 
okradały mieszkania na Saskiej Kępie. Było  
to tak groteskowe i tak dramatyczne równo-
cześnie, że pomyślałam, że to świetny pomysł 
na film dla dzieci.

Czemu zdecydowała się Pani zrobić film dla 
dzieci?
–  Chciałam zrobić film. A że akurat najbardziej 

złapał mnie pomysł, który nadawał się na film 
dla dzieci, taki właśnie zaczęłam pisać scena-
riusz.   

Czym inspirowała się Pani, pisząc scenariusz,  
a później pracując na planie? Czy klasyczne 
tytuły kina familijnego, jak „Goonies” czy polski 
„Szatan z siódmej klasy”, miały wpływ na kształt 
filmu?
–  Wiedziałam, że chcę zrobić kino przygodowe. 

Jestem mocno przekonana, że to najlepszy 
sposób, żeby opowiadać coś dzieciom – przez 
akcję, z napięciem i emocjami. Mam olbrzy-
mi sentyment do filmów Stanisława Jędryki, 
głównie tych na podstawie powieści Bahdaja.  
To są czyste, bezpretensjonalne przygodówki, 
które można do tej pory oglądać z przyjem-
nością.

  „ Goonies” obejrzałam, już przygotowując się 
do zdjęć, wcześniej go nie widziałam – to była 
dobra lekcja dziecięcego aktorstwa. Ale naj-
większy wpływ na kształt i charakter scenariu-
sza miała dziecięca literatura. Począwszy od 
wspomnianego Bahdaja, przez Niziurskiego, 
Astrid Lindgren, po „Muminki”, „Zabić drozda” 
i „Mikołajka”.

To nie pierwsza Pani praca dedykowana dzie-
ciom – ma Pani na koncie chociażby spektakle 
dla dzieci. Co daje praca z dziećmi i realizacja 
filmu z myślą o nich?
–  Staram się wszystko upraszczać. O filmie myślę 

trochę jak o plakacie – takiej formie, która wy-
maga klarowności i lapidarności. Pracując dla 
dzieci, trzeba precyzyjnie określić sedno spra-
wy, potem znaleźć dobrą formę i jak najpro-
ściej wszystko opowiedzieć. Wyraźnie, czysto  
i elegancko. 

   
Czy kino familijne ma ograniczenia wiekowe?
–  Pewnie, że tak. To jest kino dla dzieci, ich ro-

dziców i dziadków. Nie bardzo się nadaje dla 
nastolatków. I zupełnie się nie nadaje dla mło-
dych ludzi, którzy nie mają dzieci.

    Kino familijne jest różne. Bywa ckliwe i infan-
tylne, ale bywa też zabawne, wciągające i 
wzruszające. Mam nadzieję, że „Tarapaty” na-

leżą do tej drugiej kategorii. Chciałabym, żeby 
dzieci, oglądając „Tarapaty”, wyśmienicie się 
bawiły, śmiały i czasem bały. Chcę je zapro-
sić do tego świata, wpuścić tam na równych 
prawach i pozwolić przeżyć przygodę razem z 
Julką i Olkiem.   

Głównymi tematami filmu uczyniła Pani przyjaźń, 
przygodę, wakacje. Lato to czas naznaczony 
specjalnym rodzajem sentymentu?  
–   Przyjaźń – bo w nic tak nie wierzę jak w przy-

jaźń. Taką zawieraną w podstawówce, która 
potem trwa przez dziesięciolecia. Zupełnie se-
rio myślę, że to jedna z najlepszych rzeczy, jaka 
może nas w życiu spotkać.   

    Wakacje i lato – tak, to jest rodzaj nostalgii i mo-
jego sentymentu do tego czasu z dzieciństwa. 
Mam dużo dobrych wspomnień z wakacji, kie-
dy jest słońce, jest leniwie i czeka się, aż coś 
niezwykłego się wydarzy. I czasem się wydarza. 
A czasem nie, ale wyobraźnia pracuje. 

Wraca Pani do ulubionych filmów i bohaterów  
z dzieciństwa?
–  Tak. Jestem uzależniona od „Wakacji z ducha-

mi”. I zaczynam czytać dzieciom „Muminki”  
i „Mikołajka”. Nadal mnie to strasznie śmieszy,  
co trochę utrudnia czytanie na głos.

Czy kino dla dzieci, które od kilkudziesięciu lat 
było niemal nieobecne w polskiej kinematogra-
fii, ma szansę na renesans?
–  Jestem dobrej myśli. Chyba najważniejsze,  

by producenci, reżyserzy i scenarzyści czuli,  
że zrobienie dobrego filmu dla dzieci jest do-
kładnie takim samym wyzwaniem jak zrobienie 
dobrego filmu dla dorosłych. Nic mniej, a może 
nawet więcej, bo często oznacza to pracę  
z dziecięcymi aktorami. Jeśli twórcy będą  
do tego podchodzić ambitnie, to będą po-
wstawać dobre rzeczy.

   Inna sprawa to budżety. Na pewno bar-
dzo ważne było stworzenie oddzielnej komisji  
w PISF-ie do dofinansowywania projektów dzie-
cięcych – to olbrzymie ułatwienie w zdobyciu 
środków. Tyle tylko, że to jest nadal za mało  
i z budżetami będzie problem, jeśli filmy dla 
dzieci będą miały niską oglądalność. Dlatego 
trzeba chodzić do kina! 

„Tarapaty” to słowo rzadko używane, oldskulo-
we. A Pani zatytułowała tak film dla dzieci doby 
internetu. 
–  Lubię brzmienie tego słowa. Lubię to, że jest 

„jakieś”. Że ma formę. Jest takie jak ten film  
– trochę retro, trochę przestylizowane i wyraziste. 
No i oczywiście opowiada, o czym jest ten film 
 – o tym, że jak się wspólnie wpadnie w tarapa-
ty, to łatwiej się zbliżyć i zaprzyjaźnić. 



„Tarapaty” to film gatunkowy, który właściwie niczym nie różni się od klasycznego thrillera oprócz 
tego, że skierowany jest do młodszego widza. Tak jak w filmie dla dorosłych, ważne jest budowanie 
napięcia, ale także, wraz z rozwojem historii, odpowiednie dozowanie informacji. To jest bardzo pre-
cyzyjna i trudna praca. Staraliśmy się też, żeby świat przedstawiony w filmie, pomimo swojego pozor-
nego realizmu, wydawał się magiczny, bajkowy i odrobinę straszny, tak żeby zainteresował widzów. 
W kwestiach opowiadania historii na pewno dużą inspiracją były filmy, na których się wychowałem, 
czyli tzw. kino nowej przygody. 
Pierwszy raz miałem okazję przez tak długi czas pracować z tak młodymi aktorami jak Hania i Kuba. 
Byłem bardzo zaskoczony, jak szybko uczyli się różnych zasad panujących na planie i technicznej 
strony pracy aktora. Dzieciaki pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem zdjęciowym zrobiły taki postęp, 
że z amatorów stały się profesjonalnymi aktorami.   

acper Fertacz to jeden z najzdolniejszych operatorów 
młodego pokolenia. Absolwent Wydziału Radia i Telewi-
zji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Budapest 
Cinematography Masterclass 2007 prowadzonego przez 
Vilmosa Zsigmonda i Elméra Ragályiego. Autor zdjęć  
m.in. do filmu „Ostatnia Rodzina” w reż. Jana P. Matuszyń-
skiego (Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Chicago, 
Konkurs Filmów Polskich Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” za naj-
lepsze zdjęcia, nominacje do Nagrody PSC oraz Orła), na-
gradzanego „Hardkor Disco” Krzysztofa Skoniecznego (Fe-
stiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Camerimage  
za najlepsze zdjęcia oraz nominacje do Nagrody PSC i Orła)  
czy „Czerwonego Kapitana” Michała Kollara, wspaniale 
przyjętego zwłaszcza na Słowacji.



Od dłuższego czasu chodził za mną pomysł zro-
bienia filmu gatunkowego, najlepiej kryminału. 
Czytałam wiele scenariuszy podejmujących te-
maty mafijnych układów, tajemniczych zbrodni 
czy epickich kradzieży. Najlepszy z nich, najbar-
dziej wciągający i zaskakujący okazał się filmem 
dla dzieci. 
Marta Karwowska przyszła do mnie z pomysłem 
i wstępnym treatmentem. Nad scenariuszem 
pracowałyśmy wspólnie przez ponad dwa lata, 
fabuła zmieniała się, ale jedno było dla nas ja-
sne: chciałyśmy poprzez przygodę opowiadać 
o przyjaźni.
Na realizację „Tarapatów” zdecydowałam się 
również ze względu na sentyment, jaki we mnie 
obudziły. Nasz film powstał z tęsknoty za analo-
gowym światem podwórkowych intryg, rowe-
rowych pościgów i rozbitych kolan. Chciałyśmy 

pokazać, że dziś nadal istnieją prawdziwe przy-
gody. Na takim sentymencie opiera się sukces 
wielu współczesnych filmów, jak choćby seria-
lu „Stranger Things”, dlatego też od razu do-
strzegłam w pomyśle Marty potencjał na coś,  
co może spodobać się nie tylko dzieciom, lecz 
także ich rodzicom.
Kinematografia dziecięca to wciąż wyzwanie 
na polskim rynku. Nie mamy wiele takich filmów, 
publiczność dopiero uczy się na nowo wybie-
rać polskie tytuły w kinach. Wszystko to sprawia,  
że finansowanie takiego projektu było trudne.  
Z drugiej jednak strony przyjemnie jest prze-
cierać szlaki, a „Tarapaty” to niesamowicie 
wdzięczny projekt. Prezentując go wybitnym ak-
torom i twórcom, spotykaliśmy się z dużym entu-
zjazmem. Nie mam wątpliwości, że wiele osób  
w Polsce czeka na nowe kino familijne. 

gnieszka Dziedzic jest producentką filmową, współzałożycielką domu produkcyjnego Koi Studio. Jej debiutancki film „Małe 
stłuczki” został premierowo pokazany na festiwalu w Rotterdamie w 2014 roku i nagrodzony na wielu kolejnych festiwalach  
w kraju i za granicą. Obecnie pracuje nad nowymi projektami, w tym filmem fabularnym Ireneusza Grzyba „Pozy i posągi” na-
grodzonym w Konkursie Scenariuszowym Script Pro, dokumentem Mateja Bobrika „Sztuka zrozumienia” oraz kolejnym filmem 
w reżyserii Marty Karwowskiej. W 2015 roku nagrodzona za najlepszy debiut producencki przez KIPA i PISF.





Intryga filmu „Tarapaty” wykorzystuje autentycz-
ną historię związaną z pobytem Pabla Picassa 
w Warszawie w 1948 roku. Oto jak niemal 70 lat 
temu przebiegały te niezwykłe wydarzenia.

Pablo Picasso, światowej sławy malarz, nie lu-
bił podróżować. Gdy w 1948 roku przyleciał do 
Wrocławia, by wziąć udział w Kongresie Intelek-
tualistów, była to jego pierwsza wizyta w Polsce. 
Pobyt Picassa z trzech dni wydłużył się do dwóch 
tygodni. Malarz w tym czasie odwiedził War-
szawę, gdzie towarzyszyli mu: Helena i Szymon 
Syrkusowie – małżeństwo awangardowych ar-
chitektów, profesor Stanisław Lorenz – historyk 
sztuki, i prezydent Warszawy Stanisław Tołwiński 
– urbanista i działacz spółdzielczy. 

Helena Syrkusowa wspominała, że gdy Picasso 
zobaczył w ich pracowni rysunki i plany warszaw-
skiego osiedla WSM na Kole, chciał odwiedzić 
miejsce odbudowy stolicy z gruzów. Był zachwy-
cony budynkami, które zobaczył. W pewnej 
chwili chwycił węgiel i na ścianie sypialnej wnęki 
jednego z mieszkań narysował warszawską Sy-
renkę (1,8 m x 1,7 m). Zamiast miecza w ręku 
miała robotniczy młot.

Krzysztof Teodor Toeplitz (na łamach „Gazety 
Wyborczej” w czerwcu 2002 r.) przywoływał słowa 
Syrkusowej: „Gdyby chociaż zapytał nas, gdzie  
ma złożyć swój wspaniały podpis! Doradzilibyśmy  
mu z pewnością wielką sień wejściową, gdzie 
rysunek jego byłby codziennie oglądany przez 
wszystkich mieszkańców i gdzie można by orga-
nizować pokazy. Można przecież było utrwalić 
go, nawet oszklić całą ścianę. A tak...”. 
Po latach, w 1982 roku, w liście do tygodnika 
„Stolica” Halina Pągowska-Czyżyńska, która 
prowadziła budowę według planów Syrkusów, 
tak wspominała wizytę Picassa: „Interesował się 
wszystkimi szczegółami technicznymi. Oprowa-
dzałam go udzielając wyjaśnień i poczułam się 
doprawdy zaskoczona, gdy niespodziewanie 
chciał mi coś narysować na bloku rysunkowym, 
który nosił ze sobą. Wiedząc, że jego rysunki 
mają dużą wartość, jako gospodyni uniosłam 
się honorem i poprosiłam tylko o podpis. Picas-
so ofiarował mi swój podpis, ale przy tym zadrwił 
sobie ze mnie. Gdy podziękowałam za rysunek, 
podbiegł do najbliższego, niewykończonego 
jeszcze budynku i na ścianie wnęki sypialnej 
małego półtoraizbowego mieszkania, jednym 
pociągnięciem ręki narysował od sufitu do pod-
łogi Syrenę z moją twarzą, mówiąc: »pour vous 
Madame«. Rysując zapytał, co Syrena trzyma  
w ręku, ale miecza nie chciał narysować. Nieste-
ty, nie wiedziałam, jak w języku francuskim brzmi 
słowo „kielnia”, zaproponowałam więc młotek  
i stąd Syrenka na ścianie trzyma w ręku młotek”. 

Przez długi czas badacze podawali różne adresy 
mieszkania, w którym miał się znaleźć słynny ry-
sunek. Zamieszanie wynikało z trzykrotnej zmiany 
nazwy ulicy. Pierwotnie wszystkie budynki osie-
dla WSM Koło w południowej części miały adres 
Deotymy, stąd podawany jest adres Deotymy 
48/28. W 1953 r., gdy osiedle poprzecinano lokal-
nymi uliczkami, Syrence Picassa przypadł adres 
Stróżeckiej 4. W 1992 roku patronkę ulicy Esterę 
Golde-Stróżecką zmieniono na księdza Jana Sit-
nika. Obecny adres mieszkania, w którym znaj-
dowała się Syrenka, to ul. Sitnika 4/8.

Po wyjeździe Picassa mieszkanie z Syrenką, któ-
re otrzymało małżeństwo Sawickich, odwiedzały 
liczne wycieczki. Po pewnym czasie tłumne wi-
zyty o każdej porze dnia stały się dla lokatorów 
męczące. Przykryli więc rysunek dywanem i za-
częli zabiegać u władz o zgodę na zamalowa-
nie dzieła. Po prawie roku starań główna lokator-
ka dostała pismo: 

„Ob. Franciszka Sawicka.
Zarząd WSM nie stawia przeszkód w odnowieniu 
lokalu nr 28 przy ul. Deotymy 48 i wyraża zgo-
dę na zamalowanie Syreny wymalowanej na 
ścianie pokoju przez artystę malarza Pikacco 
[pisownia oryginalna!]. Polecenie telefoniczne  
tow. Wyrzykowskiego w dniu 12.VIII.1953.
WSM Osiedlowe Warsztaty Naprawcze nr 2  
na Kole”.

Jak w 1982 r. doniosła redakcja „Stolicy”, kolejni 
lokatorzy mieszkania, pragnąc uniknąć wizyt lu-
dzi zainteresowanych zobaczeniem ciekawostki 
i odratowaniem jej spod warstwy farby, zdecy-
dowali się na skucie partii tynku ozdobionego 
Syrenką.

Niemniej ciągle jeszcze grupy zapalonych ba-
daczy amatorów różnymi metodami próbują 
sprawdzać, czy aby na pewno stolica na zawsze 
straciła unikalne dzieło Picassa, czy może jednak 
na ścianie mieszkania przy Sitnika 4/8 pozostały 
jakieś ślady po jego Syrence.
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NEXT FILM działa na rynku filmowym od 5 lat – powstał w 2012 roku. Specjalizuje się głównie w dystry-
bucji polskich produkcji. Był dotychczas dystrybutorem takich filmów, jak: „Drogówka” (reż. Wojciech 
Smarzowski), „Bogowie” (reż. Łukasz Palkowski) czy „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
(reż. Maria Sadowska). Spółka wprowadza na ekrany kin także tytuły zagraniczne – w 2016 roku były 
to debiut reżyserski Natalie Portman „Opowieść o miłości i mroku” oraz „Tajemnice Manhattanu”  
z Adrienem Brodym w roli głównej.
Po pierwszym półroczu 2017 roku filmy dystrybuowane przez NEXT FILM („Po prostu przyjaźń”, „Sztuka 
kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” i „Pokot”) obejrzało ponad 2,7 mln osób, czyli aż 50,67 proc. 
widowni wszystkich polskich filmów. Tytuł NEXT FILMU „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
pozostaje na czele polskiego box office’u w tym roku*.

* źródło: Boxoffice.pl, dane z 19 czerwca 2017 roku.
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