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 Poniższy list został wystawiony przez ówczesną Dyrektor Magdalenę Srokę lecz z po-
wodu zmiany Dyrektora w 2017 roku, PISF do dnia dzisiejszego nie wznowił rozmów o moż-
liwości do  nansowania  lmu. Producent oczekuje od dnia 22 listopada 2017 roku na wyzna-
czenie terminu spotkania z nowym Dyrektorem PISF - Radosławem Śmigulskim.
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LISTY INTENCYJNE

TVP1 - Dyr. Krzysztof Karwowski
TVP - Jan Pawlicki

Z-ca Prezydenta Miasta Poznania - Jędrzej Solarski
Instytut Pamięci Narodowej - Dyr. Oddziału w Poznaniu dr Rafał Reczek

Rekomendacja historyczna - Prof. zw. dr hab. Bogusław Polak

koproducenci:
OPUS FILM - Prezes Piotr Dzięcioł

HERO COLLECTION - Krzysztof i Roman Kłoskowscy
ALCHEMIQ STUDIO - Łukasz Świerczyński
NON STOP FILM SERVICE - Zbigniew Kula

PIRAMIDA FILM - Bożena Bors
XANTUS ANIMATION - Jakub Michalak

SOUNDARTIST - Radosław Ochnio
BMC FILM - Krzysztof Stasiak
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PRODUCENT OCZEKUJE NA WYDANIE AKTUALNEGO LISTU na 2018 rok,
poniżej zainteresowanie stacji wydane w 2017 roku.
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KRÓTKI OPIS FILMU

Rok 1918. Kończy się Wielka Wojna. Słynny polski wirtuoz Ignacy Jan Paderewski mocno an-
gażuje się politycznie i zaczyna wykorzystywać swoje międzynarodowe kontakty aby wspomóc 
wylobbowanie sprawy niepodległości Polski u najważniejszych polityków świata. Wspólnie z dy-
plomatą Romanem Dmowskim spotykają się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Woodrow 
Wilsonem i przybliżają mu trudną sytuację swojej ojczyzny. Prezydent Wilson zgodnie dostrzega 
potrzebę powstania niepodległej Polski, lecz gdy dociekliwy Dmowski dopytuje o losy ziem za-
boru pruskiego, w tym Wielkopolski, okazuje się, że nie ma o nich mowy w prezydenckim planie 
pokojowym. Pod ogromną presją czasu, a jest nią zbliżająca się konferencja pokojowa, na któ-
rej zapadną ostateczne decyzje o granicach Europy, Paderewski i Dmowski rozpoczynają trudną 
walkę o to, by do nowej Polski powróciły wszystkie jej ziemie. 

W listopadzie Józef Piłsudski obejmuje władzę w Warszawie i ma przed sobą trudne zadanie. 
Kilka dni wcześniej, za cenę swej wolności, zagwarantował hrabiemu Kesslerowi spokój militar-
ny oraz zapewnił, że pozostająca pod niemiecką władzą Wielkopolska nie chwyci za broń. Teraz 
musi zorganizować pogrążone w powojennym chaosie państwo i unikać wszelkich kon  iktów, by 
odbudować siły oraz zaufanie polityczne. 

Wojciech Korfanty jest przywódcą w Poznańskim. Świadomy trudnej sytuacji politycznej wierzy, 
że tylko dyplomacja i cierpliwość pomogą Wielkopolanom powrócić do Polski. 

Tymczasem w Niemczech wybucha rewolucja, która dociera również do Poznańskiego, a tu spo-
łeczeństwo jest podzielone. Co robić? Pokojowo czekać na decyzję mocarstw, czy wykorzystać 
rewolucję i samemu wywalczyć niepodległość? Oba sposoby wiążą się z ogromnym ryzykiem. 

Z jednej strony, Niemcy są nadal silni i jeśli powstanie zbrojne Polaków nie powiedzie się, to w 
Wielkopolsce poleje się krew w przeddzień pokoju. Z drugiej strony, jeśli sprawa Wielkopolski 
nie będzie dobrze reprezentowana na konferencji pokojowej, to Alianci mogą ją zwyczajnie po-
minąć i pozostawić na zawsze w granicach Niemiec. 

Sytuacja komplikuje się, kiedy garstka młodych wielkopolskich spiskowców rwie się do walki. 
Pod płaszczem rewolucji, wszczynają własny bunt. Korfanty robi wszystko, by przykryć ich dzia-
łania zbrojne. Szuka pomocy u Piłsudskiego, a następnie ściąga do Poznania Paderewskiego, któ-
ry podróżuje z delegacją aliantów, by ci na własne oczy zobaczyli, że w Wielkopolsce panuje 
spokój i że zamieszkują ją Polacy.

Gdy Korfanty świętuje swój dyplomatyczny sukces, na ulicach Poznania dochodzi do zamieszek, 
a te przeradzają się w powstanie. Plan pokojowego oderwania Wielkopolski od Niemiec wisi 
na włosku, a dodatkowo działania zbrojne w Poznańskim rozgniewały Aliantów i nastawiły ich 
nieprzychylnie do sprawy oderwania Wielkopolski od Niemiec. Nadchodzi moment gdy wszy-
scy bohaterowie - Dmowski, Paderewski, Piłsudski, Korfany oraz sami powstańcy muszą podjąć 
trudne decyzje: co zrobić, by zadbać o interes wszystkich Polaków i wygrać swoją sprawę?
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EKSPLIKACJA REALIZACYJNA

Czym jest Powstanie Wielkopolskie dla Polaków? Dlaczego zakończyło się sukcesem?

Niestety, większość niewiele wie o tym wydarzeniu, a  lmy dokumentalne, które powstały do 
tej pory, często utrwalają pewne utarte stereotypy. Powstanie Wielkopolskie jest trudną histo-
rią do opowiedzenia i to zapewne tłumaczy kłopoty dokumentalistów. W opowieściach brakuje 
kon  iktów wewnętrznych, a strona polska nieprawdziwie pokazywana jest jako zgrany monolit. 
Dodatkowo, z wielu produkcji emanuje niebezpieczny determinizm.

W  lmie zamierzam skoncentrować się na pokazaniu różnych postaw. Będzie czas, by ukazać 
strategię polityków wielkopolskich oraz kon  ikty między nimi. Będzie również miejsce, by przed-
stawić działania tych, którzy za wszelką cenę dążyli do powstania.

Zamierzam pokazać ewolucję postaw powstańców, polityków i zwykłych ludzi. Przyjmę szerszy 
kontekst i podkreślę rolę polskiego rządu i dyplomacji, dzięki którym udało się obronić zdobycze 
Powstania Wielkopolskiego.

Wydźwięk  lmu będzie pozytywny i przejrzysty, co jest rzadkością w polskim dokumencie histo-
rycznym: Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem dzięki wielu sprzyjającym okolicz-
nościom, właściwym decyzjom, współpracy Polaków ze wszystkich zaborów i nieprawdopodob-
nemu wręcz patriotyzmowi Wielkopolan.

Powstanie Wielkopolskie jest wydarzeniem, które zasługuje na nowoczesny  lm dokumentalny, 
dzięki któremu Polacy dowiedzą się w sposób rzetelny i atrakcyjny o przebiegu tego wyjątkowego 
zrywu niepodległościowego.

Sceny  lmowe będą przedstawione z dużą dbałością o realia epoki, z uwzględnieniem cech psy-
chologicznych głównych bohaterów. Dla uzyskania wiarygodnego obrazu  lmowego - projekt 
zakłada dokładność w detalach takich jak wnętrza, umundurowanie i uzbrojenie.

Moją i producentów ambicją jest stworzenie  lmu dokumentalnego o wyjątkowej wartości po-
znawczej i artystycznej, który z powodzeniem wpisze się w ogólnopolskie obchody setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości (2018-2021).

Uważam, że realizacja tego  lmu pozwoli również udowodnić, że tego typu produkcje (rozmach, 
skala, wartości artystyczne i merytoryczne) mogą powstawać w naszym kraju i zyskać wielomi-
lionową widownię, podobnie jak to ma miejsce w przypadku produkcji zagranicznych.

Grzegorz Pacek
reżyser
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OPIS WALORÓW ARTYSTYCZNYCH I EKONOMICZNYCH

Do prac nad scenariuszem Wielkiego Polskiego Powstania przystąpił zespół o uzupełniających 
się kompetencjach. Scenariusz opracowano na podstawie wielomiesięcznej, profesjonalnej kwe-
rendy, która umożliwiła po pierwsze, zde  niowanie tematu  lmu, a następnie zbudowanie opo-
wieści.

W świadomości społecznej Powstanie Wielkopolskie nie istnieje lub istnieje marginalnie. Wiedza 
na jego temat (o przyczynach, przebiegu i skutkach) jest znikoma lub żadna. Do tej pory nie po-
wstał żaden  lm dokumentalny, który by całościowo, w przejrzysty i zrozumiały sposób opowie-
dział o jego przebiegu, skomplikowanej sytuacji wewnętrznej i czynnikach międzynarodowych. 
Tak naprawdę nikt nie odpowiedział na fundamentalne pytanie - dlaczego powstanie zakończyło 
się sukcesem? Nasz  lm będzie miał szansę dotrzeć do wielomilionowej publiczności z jedno-
znacznym, czytelnym przekazem, dzięki któremu podniesie się poziom ogólnopolskiej wiedzy na 
temat tego doniosłego wydarzenia.

Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem. Toteż wydźwięk ‚Wielkiego Polskiego Powsta-
nia’ będzie optymistyczny. Będzie budował pozytywne skojarzenia, ukazywał nowoczesny patrio-
tyzm, w którym poświęcenie dla dobra ogółu powiązane jest z roztropnością i racjonalnością.

Od strony artystycznej, prócz tradycyjnych zdjęć zostaną zastosowane nowe technologie - wyra-
 nowane animacje będące integralną częścią opowieści. Artystą koncepcyjnym nadzorującym 

prace zespołu animatorów został wybitny polski ilustrator, autor wielu znanych na całym świecie 
obrazów o tematyce historycznej - Mariusz Kozik. Zapewni to projektowi niepowtarzalny cha-
rakter.

W przedsięwzięciu wezmą udział polscy aktorzy, a rolę narratora opowieści zamierzamy powie-
rzyć Bogusławowi Lindzie.

Scenogra  a, kostiumy i broń to integralne elementy naszej opowieści. Do współpracy przy na-
szym  lmie zaangażowała się  rma braci Kłoskowskich, szyjąca mundury na potrzeby wielkich 
hollywoodzkich produkcji. Pod okiem specjalisty wyprodukowane zostaną kostiumy i umundu-
rowanie również dla potrzeb naszego  lmu.

Nad dźwiękiem w systemie przestrzennym będą pracować koproducenci  lmu, Krzysztof Stasiak 
i zdobywca Europejskiej Nagrody Filmowej za najlepszy dźwięk - Radosław Ochnio.

Warunkiem realizacji  lmu na zaplanowanym poziomie artystycznym i merytorycznym są odpo-
wiednie środki użyte przy produkcji  lmu. W tym celu grupę koproducentów tworzą doświad-
czeni partnerzy, w tym również TVP, których zaplanowany wkład rzeczowo-  nansowy i złożony 
z zasobów ludzkich przekracza 2,6 miliona złotych netto. Dzięki tym wszystkim czynnikom, ist-
nieje możliwość realizacji  lmu z niespotykanym dotąd w Polsce rozmachem w kategorii fabula-
ryzowanych dokumentów.
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WSKAŹNIKI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRODUCENTA REZULTATÓW

‚Wielkie Polskie Powstanie’ będzie  lmem, który kompleksowo przedstawi przyczyny, przebieg i 
skutki Powstania Wielkopolskiego. Przybliży nam również charakterystykę bohaterów tego nie-
podległościowego zrywu oraz ukaże ich w sytuacjach dotąd nigdy nieopowiedzianych.

W świetle słabej znajomości zagadnień związanych z Powstaniem Wielkopolskim,  lm umożliwi 
zapoznanie się z faktami historycznymi szerokiej widowni, zarówno polskiej jak i zagranicznej.

Dla widowni w Wielkopolsce,  lm ten będzie satysfakcjonującym i należnym hołdem oddanym 
temu niedocenianemu wydarzeniu. Z całą pewnością spotka się on z pozytywnym przyjęciem 
wśród potomków powstańców oraz licznej rzeszy miłośników tematu.

Ze względu na swoja atrakcyjną formę, Powstanie Wielkopolskie zdobędzie uznanie i dołączy do 
grona rozpoznawalnych i ważnych wydarzeń w historii Polski.

Z uwagi na swój uniwersalny przekaz,  lm ma szansę dotrzeć do widowni zagranicznej i wpisać 
Powstanie Wielkopolskie w kontekst historii europejskiej.

Wielkie Polskie Powstanie jest adresowane do publiczności młodej i dojrzałej. Będzie doskona-
łym uzupełnieniem programu kształcenia w szkołach. Dzięki jego atrakcyjnej formie zainspiruje 
młodzież do pogłębienia wiedzy o tej epoce.

Jednak niezależnie od wieku czy zainteresowań widowni wierzymy, że przybliżenie tematyki po-
zwoli lepiej zrozumieć historię powstania i korzystnie wpłynie na powszechną wiedzę o tym wy-
darzeniu. Zaś fabularyzowana forma  lmu i jego scenariuszowa dramaturgia pomiędzy bohate-
rami mającymi wpływ na przebieg tego niepodległościowego zrywu pozwoli dotrzeć do widzów, 
którzy szukają w  lmach po prostu interesującej opowieści i wartkiej akcji.

Zauważyliśmy szerokie zainteresowanie stacji telewizyjnych  lmami o charakterze historycznym. 
Jesteśmy przekonani, że nasze ujęcie tematu i sposób realizacji utorują naszemu  lmowi drogę 
do emisji nie tylko na głównej antenie TVP, ale także dokumentalnych kanałach zagranicznych. 
Dzięki temu  lm ma szansę na wielomilionową widownię. Ponadto, ze względu na innowacyj-
ność formy, nasz obraz ma również duży potencjał festiwalowy.

Liczba aktorów zaangażowanych w produkcję - 7 głównych +20 epizodystów + 50 statystów
Liczba osób ekipy technicznej zaangażowanych w produkcję - ok. 25 osób
Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu - 9
Koszt produkcji 1 minuty - 72.397 pln
Liczba zaangażowanych debiutantów - 1
Liczba spodziewanych widzów w kinach - 1.500 (pokazy specjalne)
Liczba państw, w których  lm będzie dystrybuowany - 1-25
Liczba spodziewanych DVD wyprodukowanych do sprzedaży - 50.000 rocznie (sprzedaż w Wiel-
kopolskim Muzeum Niepodległości)
Liczba stacji telewizyjnych potencjalnie zainteresowanych projektem - 1 w Polsce TVP S.A.
Liczba spodziewanych emisji - kilka razy rocznie, rokrocznie w obchody wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego
Liczba festiwali, na które producent zamierza zgłosić  lm - 50
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PLAN PROMOCJI

Film Wielkie Polskie Powstanie jest adresowany do widzów zainteresowanych zarówno samą hi-
storią Polski jak i historią społeczno-polityczną. Obydwa wątki  lmu są ze sobą integralnie połą-
czone, stanowiąc o sile i wyjątkowości projektu.

Do tej pory żaden  lm nie ukazywał tak wyczerpująco tematyki Powstania Wielkopolskiego. Na-
sze ujęcie tematu ma szansę zainteresować szerokie grono odbiorców w Polsce i za granicą. Z 
tego powodu planujemy powstanie  lmu w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej 
i niemieckiej, aby umożliwić dotarcie z nim do jak najszerszego audytorium, promując polską 
kulturę na świecie.

Do dystrybucji  lmu zapraszamy TVP 1, co daje gwarancję emisji  lmu na jej antenie i możli-
wość emisji w innych kanałach TVP S.A. Przewidziana jest również premiera kinowa  lmu w 
Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach.

Ponadto trwają rozmowy odnośnie dystrybucji zagranicznej, którą zajmą się rodzime  rmy dys-
trybucyjne oraz zagraniczni agenci sprzedaży.

Producent przygotuje Pressbook promujący  lm oraz zamieści informacje o jego produkcji w 
czasopismach branżowych –  lmowych. Powstanie również strona internetowa  lmu oraz kanały 
społecznościowe do komunikacji z widzami.

Planujemy również pozyskanie patronów medialnych w ogólnopolskich stacjach radiowych i te-
lewizyjnych oraz prasie.
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PLAN DYSTRYBUCJI I ROZPOWSZECHNIANIA FILMU
UDZIAŁ W FESTIWALACH

Premiera  lmu jest planowana na 2019 rok na antenie TVP oraz w wybranych kinach w Warsza-
wie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Producent zadba również o festiwalowy żywot 
 lmu, między innymi na:

- International Documentary Film Festival Amsterdam
- Festival dei Popoli Florencja
- Copenhagen International DocumentaryFestival,
- DOK Leipzig w Lipsku
- HOT DOCS Toronto
- Transatlantyk Festiwal
- Międzynarodowy Festiwal Camerimage
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty Wrocław
- Gdynia - Festiwal Filmów Dokumentalnych NNW
- Ińsko – Ińskie Lato Filmowe
- Kielce – Festiwal Form Dokumentalnych NURT
- Kraków – Krakowski Festiwal Filmowy
- Łódź – Ogólnopolski Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu
- Warszawa – Planete Doc Review
- Warszawa – Festiwal Filmowy Watch Docs
- Warszawa – Sztuka Dokumentu

Chcemy podkreślić nie tylko artystyczną jakość projektu, ale również jego wymiar edukacyjny. 
Kopie  lmu przekażemy Instytutowi Adama Mickiewicza do wykorzystania w promocji polskiej 
kultury na świecie. Zaproponujemy również szkołom i uczelniom wykorzystanie  lmu jako po-
mocy naukowej. Ściśle zarysowana tematyka daje ponadto szeroką możliwość umieszczenia go 
jako insert na płytach DVD w prasie historycznej.

Ważnym planowanym kanałem dystrybucji są operatorzy VoD, która to forma docierania do wi-
dza zdobywa coraz większą popularność, co sprzyja poszerzaniu możliwości dotarcia do młodego 
pokolenia. VoD pozwala na emisję ambitnych  lmów dokumentalnych i otwiera nowy rynek dla 
tego rodzaju produkcji. Obecnie trwają rozmowy również z platformami tego typu jak Net  ix.

Projekt naszego  lmu ma dużą szansę na sukces dystrybucyjny i promocyjny ze względu na jego 
wielowymiarowość tematyczną, unikatowość w przedstawieniu zjawiska politycznego i szeroką 
perspektywę historyczną. Planujemy rozpowszechniać  lm na terenie nowopowstającej placówki 
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu,  lmy dvd mają być dodatkiem do biletu 
wstępu, a fragmenty  lmu elementem stałej ekspozycji. Szacuje się, że  lm docierać będzie do 
grupy kilkuset tysięcy osób rocznie w tej formie, dlatego też producent zadba o jego obce wersje 
językowe - angielską, rosyjską i przede wszystkim niemiecką.
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Wielkie Polskie Powstanie

Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić propozycję współpracy przy produkcji fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. ‚Wielkie Polskie Powstanie’. 
To opowieść o Powstaniu Wielkopolskim ukazana w kontekście walk o odzyskanie niepodległości wszystkich Polaków.

W produkcję dokumentu zostały zaangażowane doświadczone studia filmowe z całego kraju, które mają na swym koncie wiele osiągnięć, w tym również 
Nagrodę Akademii Filmowej Oscar. Film będzie współfinansowany przez następujących koproducentów:

- AVANTGARDE FILM STUDIO producent wiodący (produkcja)
- OPUS FILM koproducent wiodący (produkcja)
- ALCHEMIQ STUDIO (animacja)
- PIRAMIDA FILM (oświetlenie)
- NON STOP FILM STUDIO (grip, osprzęt kamerowy)
- XANTUS ANIMATION (efekty specjalne)
- BMC (dźwięk)
- SOUNDARTIST.PL (udźwiękowienie)
- HERO COLLECTION (kostiumy)
- TVP S.A. (emisja i dystrybucja)

Łączny wkład własny producenta i koproducentów (finansowy, rzeczowy i złożony z zasobów ludzkich) stanowi udział w budżecie filmu w wysokości 64%.  
Do zamknięcia budżetu i możliwości wdrożenia filmu do produkcji brakuje pozostałe 1.500.000 pln złotych netto.

Przygotowania do filmu rozpoczęły sią w 2016 roku i obecnie producenci są gotowi do realizacji filmu. Sfinansowano prace nad s cenariuszem oraz k onsul-
tacje tekstu, a także prace koncepcyjne i przygotowania do zdjęć. Ponadto powstały również główne motywy muzyczne pod ścieżkę dźwiękową. Twórcy 
potwierdzają swoją dyspozycyjność.

Zdjęcia do filmu planowane są w maju 2018 roku w studiu Opus Film w Łodzi. Trwają rozmowy odnośnie kampanii reklamowej na antenie TVP, która 
potwierdziła chęć wyemitowania filmu w prime time. Projekt uzyskał bardzo dobre opinie w PISF i rekomendacje do dofinansowania z puli Dyrektora, 
ale decyzja odnośnie takiej formy dotacji projektu nie została jeszcze ostatecznie podjęta.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna przedprodukcyjnego:
https://drive.google.com/file/d/0B06cNgJF9_zETTkzdGJ3Vk95SFU/view

oraz wysłuchania skomponowanej muzyki:
https://drive.google.com/drive/folders/1ElDutevzfS_QYx0m76iVaAJxQ_jREiGP?usp=sharing
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Wielkie Polskie Powstanie to opowieść o władzy, bohaterstwie i szansie, którą daje los. 

To fabularyzowany dokument o Wielkopolanach, którzy pragną wolności, lecz dzieli ich wizja tego, jak ją wywalczyć – pokojowo czy zbrojnie. Kiedy powstanie 
wbrew woli większości wybucha, muszą połączyć siły i zrobić wszystko co w ich mocy, aby doprowadzić je do zwycięskiego końca.
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DLACZEGO TEN FILM JEST WAŻNY?

Choć do tej pory powstało kilkanaście filmów dokumentalnych i fabularnych opowiadających o Powstaniu Wielkopolskim, produkcje te z reguły nie wy-
chodziły poza pewien historyczny skrót myślowy - często wydarzeniu temu nadaje się charakter wyłącznie lokalny.

Tymczasem Powstanie Wielkopolskie zmobilizowało ogromną armię, która zasiliła Wojsko Polskie, przyczyniając się do odparcia bolszewików w 1920 roku 
i do obrony niepodległości młodego państwa.

Produkcja filmu z gatunku dokumentu fabularyzowanego ma szansę uzyskać sympatię szerokiej widowni z uwagi na przybliżenie sylwetek wielu bohaterów, 
a każdy z nich dodał swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu jakim było zwycięskie powstanie i odzyskanie niepodległości.
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Pozytywną, merytoryczną opinię odnośnie scenariusza i produkcji filmu wyrazili:

- Eksperci PISF – Grzegorz Górny, Maria Dłużewska, Paweł Suchta – którzy ocenili wniosek w stopniu bardzo dobrym i rekomendują wsparcie finansowe pro-
dukcji z finansowania puli Dyrektor w ramach PISF
- prof. zw. dr. hab. Bogusław Polak – wybitny specjalista w zakresie historii Powstania Wielkopolskiego
- Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
- Tomasz Łęcki – Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu
- dr hab. Rafał Reczek – Dyrektor IPN Oddział w Poznaniu
- Krzysztof Karwowski - Dyrektor programu 1 TVP S.A.
- Jan Pawlicki – Pełnomocnik Zarządu ds. Działu Kreatywnego TVP, Showrunner w TVP
- Marcin Stefaniak – Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Programowej TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.
- Piotr Dzięcioł – Producent Filmowy (m. in. ‘Ida’), zdobywca Oscara, właściciel OPUS FILM
- Roman Kłoskowski – Producent Filmowy, (m. in. ‘Syberiada Polska’) właściciel HERO COLLECTION
- Zbigniew Kula – Producent Filmowy (m. in. ‘Obława’, ‘Dzień Świra’), właściciel NON STOP FILM SERVICE

Ponadto zainteresowanie filmem wyrazili na spotkaniu podczas festiwalu w Gdyni:
Dariusz Wieromiejczyk - dyrektor FILMOTEKI NARODOWEJ i NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO (FINA) oraz
Rafał Wiśniewski - dyrektor NARODOWEGO CENTRUM KULTURY, Anna Ferenc - dyrektor Redakcji dokumentu TVP1,
Marta Dużbabel - z-ca Kierownika Redakcji TVP2, Piotr Legutko - dyrektor TVP Historia
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JAK OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONY CEL PRODUKCJI?

Opowieść o bohaterach Powstania Wielkopolskiego i samym jego przebiegu wymagała skonstruowania scenariusza, który ukazuje wiele aspektów tej 
historii, w sposób przystępny dla każdego widza, nawet niezaznajomionego z przeszłością Polski.

Zaplanowany rozmach produkcji ma więc nie tylko przykuć jego uwagę swoją treścią i współcześnie skonstruowaną dramaturgią, ale i atrakcyjną formą. 
Dlatego zaplanowano współpracę z fachowcami w swoich dziedzinach, by bohaterowie i kadry filmu zapadły widzom w pamięć. Połączenie narracji opar-
tej na scenach dialogowych, dopowiedzeniach kiedy to konieczne - prowadzącego aktora, a także ukazanie szeregu wątków filmu w postaci animacji pod 
kierownictwem polskiego malarza, ilustratora i artysty koncepcyjnego - Mariusza Kozika, są gwarancją, że obraz jakim będzie Wielkie Polskie Powstanie 
ma szansę stać się wydarzeniem w szeregach fabularyzowanych filmów dokumentalnych.
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REŻYSER

Grzegorz Pacek obejmie stanowisko reżysera - jest autorem filmów fabularnych i dokumentalnych, scenarzystą, spora-
dycznie także aktorem. W 1995 roku ukończył wydział reżyserii PWSFTiT w Łodzi. Jest laureatem wielu nagród i wyróż-
nień w tym Grand Prix Krakowskiego Festiwalu Filmowego za film ‚Jestem zły’.

W filmie zamierzam skoncentrować się na pokazaniu różnych postaw. Będzie czas by ukazać strategię polityków wielkopolskich oraz konflikty między nimi. Będzie również 
miejsce, by przedstawić działania tych, którzy za wszelką cenę dążyli do powstania. Zamierzam pokazać ewolucję postaw powstańców, polityków i zwykłych ludzi. Przyjmę 
szerszy kontekst i podkreślę rolę polskiego rządu i dyplomacji, dzięki którym udało się obronić zdobycze Powstania Wielkopolskiego. Wydźwięk filmu będzie pozytywny  
co jest rzadkością w polskim dokumencie historycznym: Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem dzięki wielu sprzyjającym okolicznościom, właściwym decyzjom, 
współpracy Polaków ze wszystkich zaborów i nieprawdopodobnemu wręcz patriotyzmowi Wielkopolan.

Zbliżająca się okrągła rocznica 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest doskonałą okazją do zrealizowania nowoczesnego dokumentu, dzięki któremu Polacy 
dowiedzą się w sposób rzetelny i atrakcyjny o przebiegu tego wyjątkowego wydarzenia. Sceny filmowe będą przedstawione z dużą dbałością o realia epoki, z uwzględnieniem 
cech psychologicznych głównych bohaterów. Dla uzyskania wiarygodnego obrazu filmowego - projekt zakłada dokładność w detalach takich jak wnętrza, umundurowanie 
i uzbrojenie.

Moją i producentów ambicją jest stworzenie filmu dokumentalnego o wyjątkowej wartości poznawczej i artystycznej, który z powodzeniem wpisze się w ogólnopolskie 
obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości (2018-2021). Uważam, że realizacja tego filmu pozwoli również udowodnić, że tego typu produkcje (rozmach, skala, war-
tości artystyczne i merytoryczne) mogą powstawać w naszym kraju i zyskać wielomilionową widownię, podobnie jak to ma miejsce w przypadku produkcji zagranicznych.

Grzegorz Pacek
reżyser
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ART DIRECTION - Mariusz Kozik
polski malarz, ilustrator i artysta koncepcyjny

Mariusz Kozik jest pasjonatem historii i wiele jego prac ma tematykę militarną, z dużym naciskiem na detale, nawet w stosunku do najmniejszych elementów zbroi lub umun-
durowania.
Artysta wykonuje wiele ilustracji do książek oraz gier: Cenega (polska edycja okładki do gry „Civilization V”), seria „WarBook” (Wydawnictwo Ender), NapoleonV, Osprey Pu-
blishing, Fireforge Games, Fabryka Słów. Jego ilustracje pojawiają się na okładkach czasopism historycznych takich jak „Focus Historia”, „wSieci Historii”, „Guerres&Historie”, 
„Desperata Ferro” i inne. Mariusz Kozik tworzy na komputerze, jak i maluje na płótnie. O stylu swojej twórczości powiedział: 

Malując naturę, odkryłem, że w naturze wszystko jest sobie przeciwstawione: statyka, dynamika, kolory i kierunki. Dam przykład: horyzont – pień drzewa, przeciwstawiony pozio-
mowi pion, w drzewie poziome gałęzie przeciwstawione znowu temu pionowi pnia, i żyłkowanie liści przeciwstawione sobie. I w ten sposób zbudowana jest cała natura, na konstruk-
cji, którą ja nazwałem „przeciwstawieniem” i zacząłem malować pod tym kątem.
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produkcja:

kontakt:

m.lisiecki@avantgardestudios.eu
+48 605 105 984

koproducent wiodący:

Wielkie Polskie
     Powstanie
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