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Cieszyn znów stanie się planem filmowym
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Na ulicach Cieszyna znów ma się pojawić ekipa filmowa. Tym razem realizowane będą
zdjęcia do filmu „Legiony”, w którym w główne role wcielą się m.in. Mirosław Baka, Borys
Szyc, Antoni Pawlicki. Nie zabraknie również innych wybitnych aktorów.

Piłsudski ze sztabem, wiosna 1920 - źródło: Centralne Archiwum Wojskowe / Wikipedia

Ekipa filmowa ma na ulicach Cieszyna pojawić się już we wrześniu i październiku tego roku. Kręcone będą sceny do
filmu „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Realizowany film będzie produkcją historyczną, opowiadającą
bojowych działaniach Legionów Polskich w latach 1914-1916, czyli od wymarszu z Oleandrów, aż po bitwę pod
Kostiuchnówką. Epilogiem mają być wydarzenia z listopada 1918 roku. - Legiony to kino przygodowe w
najlepszym wydaniu, zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych. Opowieść o
młodych ludziach, którzy nie wahali się, by rzucić się w wir walki o odzyskanie państwowości, ale także o
tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia – wskazuje producent.
W filmie wystąpią między innymi Sebastian Fabijański (jako Józef ps. „Wieża”), Bartosz Gelner (Tadeusz Zbarski),
Mirosław Baka (porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król”), Jan Frycz (brygadier Józef Piłsudski) i Borys Szyc (rotmistrz
Zbigniew Dunin-Wąsowicz). Jak wskazują producenci, film ma być dużą produkcją, przy której pracować będzie nie
tylko rzesza aktorów, czy scenografów, ale również konsultanci historyczni, wojskowi i kulturowi. Przy efektach
specjalnych mają pracować najlepsi specjaliści zarówno z Polski, jak i z innych krajów.
Film, który będzie realizowany również w Cieszynie, jest ogromnym przedsięwzięciem, zarówno finansowym, jak i
artystycznym, czy historycznym. Zdjęcia do filmu trwają od sierpnia 2017 roku. Premiera planowana jest w 2019 roku,
aktualnie jednak nie jest znana jej dokładna data. Zdjęcia odbywać się będą 17 września przy ul. Kominiarskiej, Fredry,
Szerokiej, na Placu Św. Krzyża i w Muzeum Drukarstwa. Działania adaptacyjne scenografów rozpoczną się już 3

września. Następnie ekipa filmowa powróci po miesiącu, aby na Rynku w dniach 14-16 października realizować
kolejne zdjęcia. - Prace scenograficzne będą trwały od 25 września. W związku z tym w najbliższych
tygodniach twórcy filmu będą odwiedzać zarządców i właścicieli nieruchomości, które będą wymagały
adaptacji, by poprosić o umożliwienie prac ekipy filmowej i ustalić warunki tych działań. Dlatego w
imieniu producentów pragniemy z góry podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie za
wyrozumiałość i współpracę – informują władze Cieszyna.
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