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Józef Pawłowski – Stefan
Zofia Wichłacz – Biedronka
Anna Próchniak – Kama
Maurycy Popiel – Góral
Antoni Królikowski – Beksa
Tomasz Schuchardt – Kobra
Michał Meyer – Pająk
Grzegorz Daukszewicz – Miki
Michał Żurawski – Czarny
Karolina Staniec – Beata
Filip Gurłacz – Rogal
Jaśmina Polak – Ewa
Magdalena Koleśnik – Klara
Michał Mikołajczak –
Aleksander
Krzysztof Stelmaszyk – Ojciec
Biedronki
Monika Kwiatkowska – Matka
Stefana
Jan Kowalewski – Adam
OPIS FILMU:
Film „Miasto 44” to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość
w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak,
jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej
brawury, czy młodzieńczej lekkomyślności - taka postawa jest czymś naturalnym
w otaczającej ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku.
Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem.
Przejął obowiązki głowy rodziny po tym, jak ojciec - oficer Wojska Polskiego – zginął
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w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem
znosząc upokorzenia ze strony Niemców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko
odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Obiecał matce, że nie zaangażuje
się w działalność ruchu oporu, jednak - kiedy tylko nadarza się okazja - wstępuje w szeregi
Armii Krajowej. Do konspiracji wciąga go Kama (Anna Próchniak), sąsiadka z kamienicy na
warszawskiej Woli, z którą przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie kocha
się w Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie będą razem. Ale to za sprawą spotkania
z subtelną i wrażliwą Biedronką (Zofia Wichłacz) Stefan zazna smaku pierwszej,
młodzieńczej miłości. Jednak Stefanowi i Biedronce nie jest dane zbyt
długo cieszyć się wzajemnym zauroczeniem. Nadciąga godzina „W” i mobilizacja AK.
1 sierpnia 1944 roku, wraz z przyjaciółmi - Kamą, Góralem (Maurycy Popiel), Rogalem
(Filip Gurłacz) i Beksą (Antoni Królikowski) - trafiają pod komendę
charyzmatycznego Kobry (Tomasz Schuchardt). Wspólnie, jako żołnierze jednego
z najdzielniejszych oddziałów Powstania Warszawskiego, przejdą krwawy szlak bojowy - od
Woli, przez Starówkę i Śródmieście, po Czerniaków - a ich uczucie zostanie wystawione na
najcięższą z prób, w obliczu grozy i okrucieństwa wojny, w apokaliptycznej scenerii
płonącego miasta.
O FILMIE:
Jedna z najbardziej oczekiwanych i największych polskich produkcji ostatnich lat. Film
Jana Komasy, twórcy wielokrotnie nagrodzonego kinowego przeboju „Sala samobójców”, to
zrealizowana z rozmachem uniwersalna opowieść o miłości,
młodości, odwadze
i poświęceniu, rozgrywająca się w czasie Powstania Warszawskiego.
„Miasto 44” to projekt filmowy o niespotykanym w Polsce rozmachu scenograficznym,
kostiumowym i wizualnym. Konsultantem do spraw efektów specjalnych był wybitny
hollywoodzki specjalista Richard Bain, który wcześniej współpracował z takimi wizjonerami
kina, jak Christopher Nolan, Peter Jackson oraz Terry Gilliam i ma w dorobku efekty do
światowych hitów, między innymi: „Casino Royale”, „Incepcji”, „King Konga”
i „Nędzników”. Przez plan przewinęło się ponad 3 000 statystów. Budową imponujących
dekoracji zajęło się 10 odrębnych ekip, które do zainscenizowania zniszczonego miasta
użyły 5 000 ton gruzu. Obsada została wybrana w serii ogólnopolskich castingów, w których
wzięło udział ponad 7 000 osób.
Specjalny pokaz „Miasta 44” odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie, w ramach
oficjalnych obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. To pierwsze tej skali
wydarzenie nie tylko w historii polskiej kinematografii, ale i na mapie Europy. Film
obejrzało ok. 12 000 osób. Wśród nich honorowe miejsce zajęli Powstańcy, którzy przybyli
z całego świata. Pokaz „Miasta 44” był symbolicznym hołdem dla ich odwagi i heroizmu.
TWÓRCY O FILMIE:
„Miasto 44” nie jest filmem historycznym, ani dokumentem o przebiegu Powstania. Mimo
że rozgrywa się w walczącym Mieście, opowiada historię ludzi, a nie oddziałów czy
barykad. „Miasto 44” nie ma być argumentem w powstańczej dyskusji. Film ma
przekazywać emocje, a nie ważyć racje czy odsłaniać kulisy decyzji sprzed 70 lat. To
zostawiamy historykom. Nie szukamy spiżowych bohaterów. „Miasto 44” nie jest filmem
o polityce. Jest filmem o miłości, młodości i walce.”
REKOMENDACJE:
Bardzo popieramy ten projekt. Scenariusz trafnie oddaje atmosferę tamtych dni i nie
odbiega od prawdy historycznej. Wierzymy, że film „Miasto 44” – młodego twórcy Jana
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Komasy trafi nie tylko do świadków tych wydarzeń, ale przede wszystkim do młodego
pokolenia Polaków, będących w wieku, w jakim my byliśmy wtedy.
gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski
Prezes Związku Powstańców Warszawskich
Scenariusz młodego – i już cenionego – reżysera, Janka Komasy uważam za jeszcze
bardziej „zakorzeniony” nie tylko w historii, ale także w prawdzie. Uważam go bowiem za
jeszcze bliższy owej prawdy najważniejszej: psychologicznej, ideowej i motywacyjnej.
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
Podzielam w pełni pogląd zawarty w rekomendacji napisanej przez dr hab. Andrzeja
Krzysztofa Kunerta na temat ważności tematu i zasadności filmowej prezentacji w formie
fabularnej tragedii i heroizmu Powstania Warszawskiego. Zdaję sobie sprawę, że obecnie
tworzone dzieła filmowe dotyczące wydarzeń 1944 roku przeznaczone są dla ludzi, którzy
w ogromnej większości tematykę tę znają ze słyszenia – lektury lub (rzadziej) ustnie
przenoszonych tradycji rodzinnych.
Film według scenariusza Jana Komasy może i powinien być jednym z wielu na temat
Powstania Warszawskiego. Ale jeśli będzie pierwszym stworzonym przez twórców jego
pokolenia, to dobrze. Jestem zwolennikiem jego realizacji.
prof. Władysław Bartoszewski
W scenariuszu Jana Komasy bardzo podoba mi się, że autor przedstawia bohaterstwo
powstańców, ale nie wpada w pułapkę prostych stereotypów, rozumie niuanse wydarzeń
historycznych. Scenariusz umiejętnie pokazuje rozmaitość i wielowymiarowość dziejów
Powstania Warszawskiego. Zróżnicowane pierwszo- i drugoplanowe postacie pokazują
niezwykły dramatyzm tego zrywu.
prof. Norman Davis
angielski historyk, profesor Uniwersytetu Londyńskiego
Na filmowy obraz Powstania Warszawskiego widziany oczami młodych twórców od
wielu lat czeka nie tylko polska, ale i światowa publiczność. Jestem przekonany, że dzieło
Jana Komasy skłoni widzów do refleksji nad wydarzeniami z Sierpnia i Września 1944
roku i zapisze się chwalebną kartą w polskiej kinematografii.
Jan Ołdakowski
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Z uznaniem wyrażam się o pracy reżysera filmu – Jana Komasy. Film przedstawia
wydarzenia z walk powstańczych takimi, jakie przedstawiają je seniorzy z organizacji
kombatanckich. Z naszej perspektywy – organizacji wychowawczej, która pracuje
z młodzieżą – film jest zgodny z potrzebą czasu i w przystępny sposób ujmuje historię
walk powstańczych.
hm. Paulina Gajewnik
Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP

Na podstawie materiałów:
http://www.kinoinfo.pl/film.jsp?f=5412
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