
Сьогодні у нас на порядку денному фільм „В очікувані суботи” – документальний 
фільм 2010 року. Його герої – молодь, яка живе в сільській місцевості. Їхня єдина розвага 
протягом тижня – очікування вечірки, яка проводиться кожні вихідні в клубі „Нокаут”. 
Автори фільму створили гірку історію про відсутність перспектив і про те, скільки сил 
потрібно знайти в собі, щоб вирватися із сірої реальності, яку пропонує життя на селі. 
Фільм складається з історій кількох героїв – вони розповідають про своє повсякденне 
життя, про те, як виглядає кожен їх день, та про розваги, які приносить згадана 
дискотека. Не можна заперечувати, що після перегляду фільму майже кожна людина 
вважає „добре, що це не я”, але ми усвідомлюємо, що ця ситуація є реальністю багато 
молодих людей не лише у польських провінціях, а й у всьому світі. У 2011 році фільм 
був нагороджений на медіа-фестивалі „Людина в небезпеці”, також він отримав 
нагороду „Золота Течія – Подія Течії” на фестивалі документальних форм „Течія” у 
м. Кельце.  

Режисером фільму стала пара Ірена та Єжи Моравські. А тепер дозвольте трохи 
розповісти вам про цих людей. Ірена Моравська – польська журналістка та репортерка, 
багато років працювала в часописі „Ґазета Виборча”, що видається з 1989 р. Це видання 
протягом багатьох років одне з найактивніших у формуванні громадської думки у 
Польщі. Якщо хтось із вас цікавився часами Народної Республіки Польща, мабуть, чув 
про Адама Міхніка, який на той час був одним з головних активістів опозиції. Я кажу 
вам про це, адже Міхнік був головним редактором часопису „Ґазета Виборча” з моменту 
її створення, а сама газета була створена як один із результатів знаменитих 
домовленостей за круглим столом. Однак повернімось до Ірени Моравської, яка як 
журналіст у своїх текстах займалася насамперед соціальними проблемами. Її звіти 
друкувались у французьких та німецьких антологіях польського літературного 
репортажу. Для шведського радіо вона зняла документальний фільм про польських 
робітників „Сунична симфонія”.  

Зізнаюся вам, я не читала великої кількості її репортажів, тому не можу їх вам 
рекомендувати, але я точно порекомендую один текст: „Як я Емілію з Калабрії викрала 
у злої пані”. Це дивовижна історія, яку ви довго не зможе забути. Цікаво, що автор надав 
слово своїм героям, а це означає, що працю можна читати як кримінальний роман – і я 
закликаю вас прочитати її. Моравська також багато разів працювала сценаристом фільму 
– разом із чоловіком вони створили один із найбільш резонансних після 2000 року 
документальних серіалів „Балада з легким еротичним тоном”. Цей серіал став великою 
телевізійною подією в Польщі, він розповів історію молодих дівчат, які хочуть зробити 
кар’єру у світі моделінгу та світі кіно. Однак реальність у їхньому випадку виявляється 
набагато прозаїчнішою. Дівчата стають еротичними танцівницями, моделями нижньої 
білизни або ж беруть участь у дуже модній на той час розвазі, борючись у піні, олії або 
желе. Варто зауважити, що такі мотиви також з’являються у фільмі „В очікуванні 
суботи” – одна героїнь є стриптизеркою в клубі. З фільму ви дізнаєтесь, як вона 
розпочала цю роботу і чи задоволена вона нею.  

На завершення я хочу сказати вам ще кілька слів про Єжи Моравського, який є 
співавтором сценарію одного з найвідоміших польських фільмів 90-х рр. Мова йде про 
„Борг” Кшиштофа Краузе. Кінокартина отримала низку нагород та відзнак. Чому це так 
важливо? Тому що він розповідає про реалії життя в Польщі відразу після політичної 



трансформації. Це історія двох друзів, які хочуть відкрити власну справу. Не сильно 
хочеться розповідати вам сюжет, адже вважаю, що вам слід переглянути самим цей 
фільм – скажу лишень, що в цій історії є дружба, кохання, гроші, вбивства, мафія і все, 
що ви можете очікувати від хорошої кримінальної історії. А ця ще й цікава тим, що 
відбулась насправді.  

  
На сьогодні ми завершимо нашу історію, яка, сподіваюсь, заохотила вас 

переглянути не один фільм. Мені цікаво, який із сьогоднішніх запропонованих фільмів 
ви вирішите переглянути першим. Даю вам гарантію, що ви не пошкодуєте щодо 
жодного вибору.  

До зустрічі в наступному епізоді.  
  
 


