
Nauka 
chodzenia

Film dokumentalny 

reż. Marcin Kopeć

Człowiek nie jest nigdy zły dobrowolnie. (Sokrates) 

Historia gangstera, który 
rozpoczyna nowe życie.

PRESSKIT
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Taki filmowy bohater to skarb. Film jest doskonale skonstruowany, świetnie 
obmyślony, mądrze opowiedziany. To taka historia, która dużo mówi  
nie tylko o samym człowieku, ale też otaczającym go świecie.
Krzysztof Spór / „Spór w kinie” 

Piotr, którego historię opowiada „Nauka chodzenia”, to nie tylko były gangster, 
który teraz odbywa pokutę. To nie tylko nawrócony zbrodniarz. I nie tylko 
głęboko skrzywdzone dziecko, którego świat skończył się, kiedy zobaczył 
w rodzinnym domu kałużę krwi. W jego szklanych, pół‑obecnych oczach jest 
coś, co miał w sobie Antoine, główny bohater „400 batów” François Truffaut.
Magdalena Felis / „Stopklatka”
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SYNOPSIS
Piotr, czterdziestopięcioletni były członek warszawskiej mafii, po wyjściu 
z więzienia próbuje rozliczyć się z traumatycznej przeszłości i ułożyć swoje 
życie od nowa. Piotr jest byłym członkiem „gangu żoliborskiego”, ostatnim, 
który pozostał przy życiu. Gangu, będącego w latach dziewięćdziesiątych  
jedną z najokrutniejszych grup przestępczych terroryzujących Warszawę.

Przez całe dotychczasowe życie Piotr sprawiał cierpienie innym i wzbudzał 
w ludziach strach. Po wyjściu z więzienia podejmuje legalną pracę w hospicjum, 
gdzie stawia pierwsze kroki w normalnym społeczeństwie, przełamuje swoje  
wewnętrzne i zewnętrzne blokady. Walczy ze słabościami, wspomina brutalną 
i mroczną przeszłość mafijną, ale nie wypiera się jej – poza bolesnymi doświad- 
czeniami to także istotna część jego życia i okres prawdziwych przyjaźni. 
Przemianę w Piotrze powoduje śmierć jego brata, także gangstera. To wydarze- 
nie sprawia, że zaczyna rozumieć ból i cierpienie, które sprawił swoim ofiarom. 
Poza pracą ze starszymi osobami w hospicjum, zaczyna także uczęszczać 
do jednego z ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. 
Próbuje stać się lepszym człowiekiem i odpokutować za grzechy przeszłości. 

Na swojej drodze spotyka młodą artystkę – Magdę, która zainspirowana jego 
życiem postanawia stworzyć animację, opowiadającą o jego losach. W sielan- 
kowym, leśnym odludziu Piotr dzieli się z nią historią traumatycznego dzieciń-
stwa, a spod fasady gangstera i mafiozy powoli zaczyna wyłaniać się twarz 
wrażliwego i inteligentnego mężczyzny. Za sprawą Magdy Piotr zaczyna kon-
frontować się ze swoja mroczną przeszłością w sposób pozbawiony senty-
mentu. Czy dostosuje się do nowego życia opartego na innych wartościach 
niż te dotychczas wyznawane? Czy jego przemiana będzie trwała?3
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EKSPLIKACJA REŻYSERSKA
Piotra poznałem w Stupa House w Warszawie, to jeden z ośrodków buddyzmu 
Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu założonych przez Lamę Ole Nydahla. 
Zanim spotkałem Piotra osobiście, już wcześniej z opowieści znajomych 
dowiedziałem się, że do ośrodka zaczął przychodzić były bandyta, członek 
gangu żoliborskiego. Pochodzę z Gdyni, gdzie w latach 90. polska mafia 
widoczna była na ulicach każdego dnia. Nie był niczym niezwykłym widok 
facetów wielkich jak szafy w czarnych skórzanych kurtkach, którzy próbowali 
podporządkowywać sobie przestrzeń miasta. Więc dobrze wiedziałem, czego 
mogę się spodziewać. 

Pierwsze spotkanie z Piotrem i od razu niespodzianka polegająca na tym, że 
wymykał się stereotypowi. Nie wyglądał na klasycznego członka mafii. Sprawiał 
wrażenie normalnego faceta o inteligentnych oczach. O trudnej przeszłości 
świadczyło jedynie wytatuowane ciało. Gdy poznałem historię Piotra od razu 
poczułem, że jego życie to temat na film. Zawsze intrygował mnie też temat 
drugiej szansy, startu w nowe życie. Czy uda nam się pokonać stare nawyki 
i pójść dalej w naszym rozwoju, czy znowu zaczniemy popełniać stare błędy? 
Piotr zgodził się na udział w filmie bez większych problemów, ale skracanie 
dystansu i budowanie zaufania zajęło nam kilka lat.

Na przestrzeni całego filmu towarzyszymy Piotrowi w jego pierwszych 
krokach, jakie stawia on w nowym życiu. Obserwujemy, jak radzi sobie w pracy, 
stopniowo przełamuje swoje wewnętrzne i zewnętrze blokady. Nie wiemy 
jednak, co będzie dalej i jak potoczą się jego losy. Czy hospicjum okaże się 
miejscem, które obudzi w Piotrze wrażliwość? Czy raz na zawsze zerwie 
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z przemocą, heroiną i demonami przeszłości? Czy starczy mu sił i odwagi, 
by budować nowe życie oparte na innych niż dotąd wyznawanych wartościach? 
To pytania, które stawia spotkanie dwóch skrajnie różnych osób, światów 
i wartości.

Głównym celem filmu nie jest próba odpowiedzi na nie, ale sprowokowanie 
do refleksji na poziomie jednostkowym i ogólnospołecznym. W odniesieniu 
do Piotra refleksja będzie dotyczyć tego, czy jego przemiana jest prawdziwa. 
Czy wynika ona ze świadomej decyzji, a może została podyktowana przez 
zewnętrzne okoliczności? W szerszym kontekście, ogólnospołecznym, 
stanowiącym tło tej opowieści, możemy zastanawiać się nad mechanizmami 
powielania pewnych schematów zakorzenionych w dzieciństwie – czy istnieje 
ucieczka od traumatycznego dzieciństwa i patologii?

5



N
a

u
k

a
 c

h
o

d
z

e
N

ia
 r

e
ż

. M
a

r
c

in
 K

o
p

e
ć

WYWIAd z MAgdą KARą‑SAJEK, 
AuTORKą ANIMACJI WYKORzYSTANEJ W fILMIE

W jakich okolicznościach poznałaś Piotra?

Z początku znałam Piotra jedynie z nielicznych materiałów filmowych, 
które przygotowywał reżyser i na ich podstawie miałam stworzyć animację. 
To jednak nie było wystarczające. Marcin postanowił przedstawić mi Piotra, 
by ten opowiedział mi wszystko na żywo. To było dla mnie wielkie wyzwanie, 
ale już podczas pierwszego spotkania Piotr zaczął się otwierać, a rozmowa 
przebiegała jakbyśmy się znali od zawsze. Gdy usiedliśmy przy herbacie, czas 
stanął w miejscu, a godziny mijały niepostrzeżenie. Co prawda to pierwsze 
spotkanie musiałam odchorować – schudłam w ciągu trzech dni 8 kilogramów! 
Zderzenie tak traumatycznej historii przeszłości i dzieciństwa Piotra z moim 
rodzinnym, ciepłym światem, gdzie rodzina z dziećmi są najważniejsze, było dla 
mnie bardzo trudne. I tak zupełnie niespodziewanie stałam się częścią filmu.

Skąd pojawił się pomysł na stworzenie animacji inspirowanej losami Piotra?

Cała historia Piotra, a w szczególności przeszłość i traumatyczne dzieciństwo, 
wywarły na mnie ogromne wrażenie. Wierzę, jako matka czwórki dzieci, że 
miłość i troska, jaką obdarzamy dzieci, zaprocentuje w ich dorosłym życiu 
i ukształtuje ich wrażliwość. Okrutne dzieciństwo Piotra, a raczej jego brak, 
przerażało mnie, ale i tłumaczyło całą jego przeszłość. Nie ma dzieci złych – 
jedynie to, co otrzymują może je takimi stworzyć. 
Większość animacji to właśnie obrazy zapamiętane przez Piotra z dzieciństwa. 
Jej ogromna część to jego dzieciństwo widziane moimi oczami. W filmie 
znajdują się jedynie fragmenty animacji, ale większa część całości to przeżycia, 
obrazy i uczucia zapamiętane z tamtego okresu. 
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Czy animacja była od początku pomyślana jako część filmu? Jak długo 
powstawała?

Marcin, reżyser filmu, od początku chciał, by animacja znalazła się w filmie. 
Dał mi swobodę w jej powstawaniu, a naszym wspólnym założeniem było 
stworzenie jej przede wszystkim dla Piotra. Piotr obejrzał ją w całości.  
Powrócił do każdego obrazu swojej przeszłości, przeżył swoje życie  
jeszcze raz, tylko tym razem zobaczył je moimi oczami.
Animacja powstawała tak długo jak film, trzy lata. Dochodziły nowe sceny, 
część z nich potem znikała, okazywały się mniej istotne. Im więcej dowiadywa-
łam się o Piotrze i im mocniejsza stawała się nasza przyjaźń, inaczej zaczęłam 
postrzegać jego przeszłość.

Jak wyglądała współpraca z Piotrem?

Od pierwszego spotkania nawiązała się między nami jakaś niewidzialna 
więź i zaufanie. Jestem bardzo dobrym słuchaczem, który pozwala ludziom 
powiedzieć wszystko to, co chcą powiedzieć. Rzadko drążę, jeśli ktoś nie 
da mi zielonego światła. Na początku jedynie słuchałam. Sama musiałam 
przetrawić historię życia Piotra i dopiero z czasem nauczyłam się dopytywać. 
Pierwsze rozmowy były dość suche i pozbawione emocji ze strony Piotra. 
Chyba dopiero jak poczuł się u nas bezpiecznie i rodzinnie, otoczony przez 
przyrodę, ciszę i przyjaźń, zaczął odkrywać przede mną swoją wrażliwość 
i obrazy, które chciał wymazać z pamięci. Nie zawsze przychodziło to łatwo. 
Cała przeszłość Piotra ogromnie bolała i mnie, i jego. Często pojawiały się 
blokady, drzwi wspomnień zatrzaskiwały się i do pewnych rozmów wracaliśmy 
po długim czasie. Dziś mam wrażenie, że znamy się od zawsze, że jest człon- 
kiem rodziny, przyjacielem i często trudno mi uwierzyć, że ma za sobą taką 
przeszłość. To bardzo dobry, wrażliwy i pogodny człowiek – nasz Piotr.
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EKIPA

Marcin Kopeć / reżyser

Urodził się w 1978 roku w Gdyni. Ukończył filozofię 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz kurs dokumentalny DOK PRO 
w Szkole Wajdy. Ponadto ma na koncie szereg 
warsztatów teatralnych, scenariuszowych, a także 
Scratch DJ Academy ukończoną w Nowym Jorku. 
W 2013 roku zrealizował etiudę dokumentalną 
6 filmów o miłości. Nauka chodzenia to jego 
festiwalowy debiut.

filip dróżdż / operator

Studiował na krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki 
oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej na Wydziale Sztuki 
Operatorskiej (dyplom w roku 2014).
Pracuje jako operator wielu filmów dokumental-
nych i fabularnych w Polsce i za granicą; uczestnik 
projektów artystycznych z pogranicza sztuki  
i filmu oraz projektów podróżniczo-filmowych.
Najbardziej zainteresowany eksploracją granic 
między filmem fabularnym i dokumentem oraz 
szukaniem nowych form.

daniel gąsiorowski / montaż

Urodzony w 1977. Montażysta, operator dźwięku. 
Pracował przy filmach dokumentalnych i fabu- 
larnych, mi.in. wielokrotnie nagradzanych: Mów 
mi Marianna i Punkt wyjścia. Często współpracuje 
z Kubą Czekajem, wspólnie zrealizowali filmy: 
Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, Twist & Blood, 
Królewicz Olch.

EKIPA
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PROduKCJA
SHIPsBOY to młoda firma producencka, którą stworzyli doświadczeni 
producenci nowego pokolenia. Dawid Janicki współtworzył firmę 
producencką Vostok8, Joanna Szymańska była przez kilka lat szefem produkcji 
w Wajda School i Wajda Studio. Działem literackim kieruje Jędrzej Bączyk 
reżyser i scenarzysta. Drogę, którą obrali na obecnym etapie działalności 
charakteryzuje idea 3xM czyli „dla młodych, o młodych, przez młodych”. 

dawid Janicki
Producent, współzałożyciel firm: SHIPsBOY 
i VOSTOK8. Ukończył UMK w Toruniu i PWSFTviT 
w Łodzi na Wydziale Produkcji, a także kurs dla 
Kreatywnych producentów w Szkole Wajdy. Przez 
wiele lat współtworzył Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Camerimage oraz Międzynarodowy 
Festiwal Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego – 
Camera Obscura.
Jako producent ma na swoim koncie kilka filmów 
realizowanych w programie „30 minut” Studia 
Munka, w tym wyróżnione na Festiwalu w Locarno 
Serce do walki. Zrealizował wiele produkcji 

dokumentalnych, m.in. projekty filmowe na Syberii. W kinie pełnometrażowym 
zadebiutował jako producent filmem Z miłości w reż. Anny Jadowskiej. Jego 
ostatnim osiągnięciem jest cykl filmów Portrety wojenne, łączących dokument, 
fabułę i animację.

Joanna Szymańska 
Producent i producent wykonawczy. Absolwentka 
filmoznawstwa i prawa. Współwłaścicielka firmy 
producenckiej SHIPsBOY. W latach 2011-2013 
kierownik Działu Produkcji w Wajda Studio, gdzie 
zrealizowała kilkanaście krótkometrażowych 
filmów fabularnych i dokumentalnych (m.in. 
współpraca producencka przy nominowanej 
do Oscara Joannie w reżyserii Anety Kopacz). 
W 2014 roku za film Mleczny brat (reż. Vahram 
Mkhitaryan, prod. Wajda Studio) zdobyła 
Nagrodę dla Najlepszego Producenta Filmów 
Krótkometrażowych i Dokumentalnych 

na 54. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Absolwentka Berlinale Talent Campus 
(2011), uczestniczka EAVE (edycja 2015). Członkini Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Współzałożycielka Sekcji Młodych 
Producentów KIPA, w latach 2013-2016 jej przewodnicząca.

9



N
a

u
k

a
 c

h
o

d
z

e
N

ia
 r

e
ż

. M
a

r
c

in
 K

o
p

e
ć

KOPROduKCJA
Telewizja Polska S.A. – jedyny publiczny nadawca telewizyjny w Polsce. 
Nadaje kilka programów: TVP1, TVP2 – skupiający się na kulturze i rozrywce, 
TVP Info, TV Polonia, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Sport. TVP jest najwięk- 
szym producentem filmowym w Polsce. Za produkcję odpowiada Agencja 
Filmowa TVP, niektóre projekty realizują bezpośrednio poszczególne kanały. 
TVP zajmuje się głównie produkcją filmów fabularnych i seriali, czasami też 
filmów dokumentalnych. Liczba projektów dochodzi do 30 rocznie. 

Polski Instytut Sztuki filmowej – państwowa instytucja kultury odpowie-
dzialna za rozwój kinematografii oraz promocję polskiej twórczości filmowej 
za granicą. Instytut przeznacza środki finansowe m.in. na dofinansowywanie 
produkcji filmowej na wszystkich jej etapach, międzynarodową promocję pol-
skiej twórczości filmowej, organizację festiwali i wydarzeń filmowych, moderni-
zację i cyfryzację kin, rekonstrukcję cyfrową arcydzieł polskiej kinematografii, 
szkolnictwo filmowe, publikację wydawnictw filmoznawczych. PISF zainicjował 
także uruchomienie ogólnopolskich programów edukacji filmowej: Akademii 
Polskiego Filmu i Filmoteki Szkolnej.

Mazowiecki fundusz filmowy działa w strukturach Mazowieckiego Instytutu 
Kultury i powstał, by wspierać produkcję audiowizualną poprzez finansowy 
wkład koprodukcyjny oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa 
Mazowieckiego, m.in. poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych 
lub animowanych oraz materiałów reklamowych.

fixafilm – dom post-produkcyjny, który łączy wieloletnie doświadczenie 
z pasją wypracowywania perfekcyjnych rozwiązań w każdym zakresie swojej 
działalności. Jako jedyna firma w Polsce wykorzystuje oprogramowanie 
stosowane przy cyfrowej rekonstrukcji również postprodukcji. Dzięki temu 
stali się prawdziwymi specjalistami od trudnych przypadków.

East Studio – firma producencka, działająca w obszarze filmów fabularnych, 
dokumentalnych i reklamy. Skupia się na tematach ważnych społecznie 
i uniwersalnych. Chce tworzyć kino otwarte, angażujące widza; praca Studia 
nastawiona jest na realizowanie produkcji artystycznych przy jednoczesnym 
podkreśleniu walorów komercyjnych tworzonych przez nie projektów. 
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TWÓRCY

REŻYSERIA: MARCIN KOPEĆ

SCENARIUSZ: MARCIN KOPEĆ

ANIMACJA: MAgdA KARA‑SAJEK

ZDJĘCIA: fILIP dROŻdŻ

KONSULTACJA MUZYCZNA: PAWEŁ JuzWuK

DŹWIĘK: dARIuSz WANCERz

MONTAŻ: dANIEL gąSIOROWSKI

PRODUCENT: dAWId JANICKI, JOANNA SzYMAŃSKA

PRODUKCJA: SHIPSBOY

WSPÓŁFINANSOWANIE: POLSKI INSTYTuT SzTuKI fILMOWEJ

WSPÓŁPRODUKCJA: TVP S.A., MAzOWIECKI INSTYTuT KuLTuRY,  

MAzOWIECKI fuNduSz fILMOWY, fIXAfILM, EAST STudIO

INfORMACJE TECHNICzNE

KOPIA WYJśCIOWA: Hd‑2K

KOPIA POKAZOWA: dCP

DŁUGOść: 52’

KLATKARZ: 25

FORMAT: 16 : 9

JĘZYK: POLSKI

NAPISY: ANgIELSKIE

DŹWIĘK: 5.1 dTS
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INTERNATIONAL SALES AgENT

Kff SALES & PROMOTION to nowa działalność Krakowskiej Fundacji 
Filmowej, która do tej pory zajmowała się promocją festiwalową polskich 
filmów dokumentalnych pod marką Polish Docs. W 2016 roku promocja filmów 
rozszerzona zostaje o sprzedaż, co wydaje się naturalnym rozwinięciem 
dotychczasowych działań Fundacji. 

Polskie filmy dokumentalne zdobywają liczne nagrody na festiwalach na całym 
świecie, wyróżniają się skrupulatnością w podejściu do tematu, interesującą 
warstwą wizualną, a tradycja polskiej szkoły dokumentu wciąż jest obecna, 
co nie znaczy, że nowe polskie dokumenty realizowane są w starym stylu. 
Twórcy podążają za światowymi trendami, poszukując jednocześnie własnych 
i niepowtarzalnych sposobów przedstawienia rzeczywistości. Te walory chcemy 
odkryć przed publicznością, nie tylko festiwalową. Potencjał międzynarodowy 
nowych polskich dokumentów jest ogromny i chcemy go wykorzystać, 
by polskie kino promować wśród szerokiej publiczności.
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