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Poznaj kulisy powstania największych polskich fortun! Prawdziwa historia, która zwala z nóg. W czasach, gdy  
w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. 
Skąd wiedzieli, na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że 
to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają 
starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. Z każdą 
minutą w filmie przybywa sekretów. A im więcej tajemnic i ludzkich słabości, tym bardziej prawdopodobne staje się 
to, że w końcu wszystko zacznie się sypać.

W głównych rolach występują: Małgorzata Kożuchowska, Dominika Gwit, Agnieszka Więdłocha, 
Paulina Gałązka, Maciej Zakościelny, Sebastian Stankiewicz, Rafał Zawierucha, Mikołaj Roznerski,  
Michał Koterski, Paweł Małaszyński, Cezary Łukaszewicz i Antoni Pawlicki.
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„Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” – prawdziwe historie polskich fortun!

Już od 14 października w kinach.



„Moje filmy pokazują prawdę, a nie powielają mity i stereotypy”  - 
wywiad z Heathcliffem Januszem Iwanowskim – reżyserem, producentem i scenarzystą filmu 

„Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle –  prawdziwe historie polskich fortun” 

Do tej pory spełniał się pan głównie jako producent. Skąd pomysł, żeby zadebiutować w nowej roli i wyreżysero-
wać film „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – prawdziwe historie polskich fortun”?
Moja filmowa droga zaczęła się od komedii romantycznej „Ja wam pokażę”. Gdy dostałem propozycję wyprodukowania 
kontynuacji ,,Nigdy w życiu” od Katarzyny Grocholi, byłem kompletnie zielony. Uczyłem się tego fachu w praktyce, pra-
cując w sumie nad dziewięcioma filmami i czteroma serialami, więc moja „szkoła filmowa” kosztowała mnie ponad 50 
milionów złotych i ponad 30 tysięcy godzin pracy. Od początku byłem producentem, który pierwszy przychodził na plan  
i ostatni z niego schodził. To się nie zmieniło do dziś. W każdy film wkładam bardzo dużo inwencji. Większość z nich to moje 
pomysły. Naturalną konsekwencją jest to, że sam je reżyseruję.  

Jak się panu pracowało z aktorami?
Przy tym filmie pracowałem z plejadą naszych polskich aktorów, którzy są indywidualistami. Jeśli chodzi o pracę z nimi, 
dużo nauczyłem się od mojego ojczyma Krzysztofa Kowalewskiego. Przez całe swoje życie bardzo mi pomagał. Tłumaczył 
pewne rzeczy, gdy czegoś nie rozumiałem. W filmie „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – tajemnice polskich fortun” 
wielu aktorów obsadziłem wbrew ich warunkom. Maciek Zakościelny, Małgosia Kożuchowska i Cezary Łukaszewicz wcie-
lają się w zupełnie inne niż dotąd postaci. Podobnie Sebastian Stankiewicz. On raczej obsadzany był w rolach niezbyt 
atrakcyjnych, nie za mądrych, śliskich facetów. U mnie zagrał dozorcę, który staje się miliarderem, czyli bohatera, który był 
mu bardzo odległy. Nigdy wcześniej nie poznał kogoś, kto obracałby takim majątkiem. Nie miał więc punktów zaczepie-
nia. Myślał, że życie takich osób kręci się wokół pieniędzy. A to nieprawda. Oczywiście, kasa musi się zgadzać, ale miliarde-
rów podnieca głównie to, kim są, co robią, jaki mają wpływ na innych i jaka władza jest w ich rękach. Znam  takich ludzi, 
więc przez pół roku prób opowiadałem mu jak naprawdę wygląda ich codzienność. On chłonął to jak gąbka. Wbudował 
to wszystko w swój kod genetyczny i gdy zaczęliśmy zdjęcia, był już tą postacią. To aktor o dużej inteligencji aktorskiej. 

Spodobało się panu bycie reżyserem? Będzie pan dalej szedł tą drogą?
To nie jest kwestia podobania, ale naturalna droga dla tych producentów, którzy aktywnie uczestniczą w procesie twór-
czym filmu. Choć muszę przyznać, że łączenie tych dwóch funkcji jest pewnym wyzwaniem. Dlatego przy tym filmie ciężar 
większości obowiązków produkcyjnych przejęła moja żona. Gdy byłem wyłącznie producentem, to cieszyłem się, gdy 
udało mi się zmniejszyć pierwotnie planowaną liczbę dni zdjęciowych, bo oznaczało to mniejsze koszty. Ale gdy, już jako 
reżyser, szedłem na plan z myślą, że mam tylko 30 minut na nakręcenie sceny, to płakać mi się chciało. Gdyby nie to, że 
wcześniej robiliśmy próby przez pół roku i każdy z aktorów wiedział, co ma grać, nie udałoby nam się w tym tempie na-
grać filmu. Bawi mnie, gdy krytycy filmowi pastwią się nad polską kinematografią i mówią, że Scorsese zrobiłby coś lepiej. 
Przecież on jedną scenę kręci przez tydzień, a my – dziesięć dziennie. W filmie „Gdzie diabeł nie może, tam baby poślę” 
jest scena wypadku. Musieliśmy ją nagrać w zaledwie trzy godziny. W Hollywood żaden fachowiec by się tego nie podjął. 
Wszyscy powiedzieliby, że to niewykonalne. Proszę mi wierzyć, że robienie rozrywkowego kina, w dodatku bez państwo-
wych dotacji, naprawdę nie jest łatwe. 

„Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – prawdziwe historie polskich fortun” to, kolejny po „Gierku”, film opowia-
dający o czasach PRL-u. Dlaczego tak często wraca pan do tej epoki?
Jakby nie było, to kawał mojego życia. Ta epoka w pewien sposób mnie ukształtowała. Wiem, że dziś mówi się, że w PRL-u 
nie było nic dobrego, ale ja uważam, że to nie był wcale taki zły czas. Oczywiście, fatalne było to, że nie mieliśmy wolności. 
Nigdy nie chciałbym, żeby ten ustrój wrócił,  ale mam wrażenie, że w Polsce komunizm miał trochę inną twarz niż w innych 
państwach. Poza tym, pokazuję PRL z zupełnie innej strony niż twórcy, którzy dotychczas robili filmy o Polsce sprzed prze-
mian ustrojowych. Zarówno w przypadku „Gierka”, jak i tego nowego filmu starałem się opowiedzieć o wszystkim na po-
stawie tego, co usłyszałem od ludzi, którzy byli blisko tych wydarzeń. Wiem, że może to budzić duże emocje, gdyż czasem 
jest wbrew temu, co od lat twierdzi opinia publiczna, ale ja mam przynajmniej poczucie, że te filmy odzwierciedlają tamtą 
epokę. Pokazują prawdę, a nie powielają mity i stereotypy. Swoją drogą, to ciekawe, że, biorąc pod uwagę to, co dzieje się 
teraz na świecie, film „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” staje się na nowo aktualny.



Mówi się, że w Polska w czasach komunizmu była szarym i ponurym krajem, a pan w swoim nowym filmie pokazu-
je, że jednak, wbrew pozorom, tego kolorytu było sporo.
W związku z tym, że wszyscy wiedzą, że na ulicach było wtedy szaro, zrezygnowałem z pokazywania przeciętnych przed-
stawicieli polskiego społeczeństwa. To zrobiła Kinga Dębska w „Zupie nic”. Ja skupiłem się na rodzącym się kapitalizmie i 
enklawach bogactwa, które zaczęły powstawać w latach 80. Widziałem to na własne oczy, gdyż, jako student, dorabiałem 
sobie, handlując grami komputerowymi. Sprowadzałem je ze Szwecji i sprzedawałem ludziom, których było na to stać. 
Chodziłem do ich domów i już po przekroczeniu progu czułem, że to inny świat. To nie był PRL, który znamy z filmów. Tam 
było naprawdę luksusowo. W niczym nie ustępowało to warunkom, w jakich żyli ludzie na Zachodzie. A bywali tacy, którzy 
mieli domy urządzone nawet lepiej niż Niemcy. 

Jak to możliwe?
To była wąska grupa ludzi, która zaczęła szybko się bogacić. Byli tacy, którzy tygodniowo zarabiali pięć milionów dolarów, 
mimo że średnia krajowa pensja była wtedy na poziomie 20-30 dolarów. A więc te dysproporcje były ogromne. Dzisiaj 
trudno to sobie wyobrazić. Nikt z ulicy nie zarobi takich pieniędzy. A wówczas cinkciarz, który miał wsparcie pułkownika 
służb, tak jak główny bohater naszego filmu, mógł dorobić się gigantycznej fortuny. Wiedział, że byle milicjant nie będzie 
go szarpał i że urząd skarbowy go nie rozjedzie, więc swobodnie mógł robić to, na co miał ochotę. Dlatego tacy ludzie 
robili mnóstwo przekrętów. Nie tylko prowadzili swoje biznesy na granicy prawa, ale też sprowadzali z Zachodu kradzione 
samochody, a także meble i telewizory do swoich domów. Wiedli naprawdę luksusowe życie i byli podziwiani przez spo-
łeczeństwo. Nie przejmowali się tym, że w Polsce panuje taki, a nie inny ustrój. Nie tęsknili za wolnością, nie zależało im 
na zmianie przepisów. Wykorzystywali liczne absurdy, których w komunizmie było całe mnóstwo i na tym się wzbogacali. 

Jakie zasady obowiązywały w tamtych czasach w świecie biznesu?
Nie było żadnych zasad. Za komuny w Polsce było jak na Dzikim Zachodzie. Wszystko było dozwolone. Nie było skąd wziąć 
pieniędzy, więc trzeba je było… wyczarować lub wyciąć z gazet, jak bohaterowie naszego filmu. Był jeden jedyny Bank 
Spółdzielczy, który obsługiwał ludzi zajmujących się rzemiosłem i prywatnym biznesem, ale on nie udzielał pożyczek, któ-
re pozwalałyby rozkręcić jakąś działalność na dużą skalę. Każdy radził sobie tak, jak umiał. Wygrywali ci, którzy mieli więcej 
sprytu i kreatywności. No i ci, którzy wchodzili w sojusze z służbami. Bo władza dawała ciche przyzwolenie na rozwój róż-
nych firm, ale w sposób kontrolowany. 

Fabuła filmu „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – prawdziwe historie polskich fortun” koncentruje się na 
przekręcie z wódką w roli głównej. Dlaczego zdecydował się pan opowiedzieć akurat o tym biznesie?
Bo w PRL-u nie było większego przekrętu. Budżet państwa stracił na tym mnóstwo pieniędzy. Nie chcę za bardzo wchodzić 
w politykę, ale przecież w latach 90. powołana została specjalna komisja sejmowa, która miała wyjaśnić tę aferę. Nawiąza-
no nawet w tym celu współpracę z niemiecką policją i prokuraturą. Ostatecznie wszystko zostało zatuszowane i zapomnia-
ne. Do więzienia trafiły płotki, które fałszowały faktury na granicy, a grube ryby, które kierowały tym biznesem, do dziś są 
na wolności i uniknęły jakiejkolwiek kary. 

Wszystko, co zobaczymy na ekranie, wydarzyło się naprawdę?
Wszystko, tylko pewne wątki zostały sfabularyzowane, ale praktycznie każda ze scen ma swoje źródło w rzeczywistości. 
Nawet większość dialogów jest wzięta z życia. Opowiadam o czymś, co albo widziałem na własne oczy, albo usłyszałem 
z ust bohaterów i świadków tych wydarzeń. Tam nie ma nic wymyślonego. Mało tego, każda postać z tego filmu ma swój 
pierwowzór.  Co więcej, człowiek, w którego wciela się Rafał Zawierucha, był obecny na naszym planie. 

Rafał Zawierucha wiedział, że go gra?
Na początku chciałem mu zapewnić anonimowość, zresztą zgodnie z naszą umową. Po pewnym czasie tak mu się spodo-
bało na naszym planie, że sam poprosił, abym ujawnił  aktorom, kim on jest. Gdy Rafał Zawierucha się o tym dowiedział, 
był bardzo zdziwiony. Później długo z nim rozmawiał, zadawał mu mnóstwo pytań, dzięki czemu sam bardziej uwierzył 
w tę historię. Zresztą, pozostali aktorzy też dowiedzieli się, w kogo się wcielają, ale obiecali, że zachowają to dla siebie.  
 

Myśli pan, że widzowie rozpoznają niektóre postaci? Zorientują się, o kogo chodzi?
Myślę, że tak. Poza tym, liczę też na dziennikarzy, którzy odkryją, o kogo chodziło. Jestem przekonany, że wszyscy  
bezbłędnie rozpoznają szczególnie jedną postać.



Nie boi się pan, że ktoś będzie miał panu za złe, że pokazuje pan jego historię na wielkim ekranie?
Nie boję, bo pieczołowicie przygotowałem się do kręcenia tego filmu i wszystko mam udokumentowane. Jeśli ktoś, tak jak 
jeden z bohaterów tej historii, zajmuje się sutenerstwem, a do tego jest osobą publiczną, to powinien liczyć się z konse-
kwencjami swoich wyborów, a nie brać za to ogromne pieniądze i udawać, że nic złego nie robi. Prawda przecież prędzej 
czy później zawsze wychodzi na jaw. 

W nowym filmie pokazuje pan, że choć mężczyznom wydaje się, że trzęsą światem biznesu, to tak naprawdę 
wszystko w garści trzymają kobiety. Zależało panu, by ten feministyczny wątek wybrzmiał?
Tak, ponieważ właśnie tak było naprawdę. Panowie załatwiali pieniądze, ale to ich żony pilnowały biznesu. To na nie były 
zakładane firmy, to one kupowały alkohol. Niestety, w związku z tym, że w czasach komuny panie były odstawione na 
boczny tor, mężczyźni przypisywali sobie wszystkie zasługi i chwalili się w towarzystwie wielkimi zarobkami. Na ogół jest 
tak, że za sukcesem każdego faceta stoi mądra kobieta. To się nie zmieniło na przestrzeni lat. Dokonała się natomiast jedna 
ważna zmiana – dziś nikogo nie dziwi, gdy to kobieta stoi na czele jakiejś dużej spółki. W naszej firmie też głównie pracują 
kobiety. W PRL-u społeczeństwo nie było jeszcze na to gotowe. 

Nie jest tajemnicą, że film „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” będzie miał swoją kontynuację. Skąd taka  
decyzja? 
Przez lata podczas przyjęć, imprez i kolacji opowiadałem różnym ludziom historie o wielkich fortunach, które powstały 
niemalże z dnia na dzień w czasach komunizmu. Później wszyscy męczyli mnie o to, żebym nakręcił film na ten temat. 
Więc kiedy już zabrałem się za to, stwierdziłem, że od razu nakręcę dwie części. Pierwszą – osadzoną w końcówce lat 80., 
oraz drugą – bardziej sensacyjną, której akcja będzie działa się już w wolnej Polsce. Tym samym zamknę swój cykl filmów  
o PRL-u. Zaczęło się od „Gierka”, o którym opowiedziałem zupełnie inaczej niż wszyscy dotąd, co wywołało duże porusze-
nie i kontrowersje. Ale przynajmniej bliscy Edwarda Gierka, którzy byli na premierze w Dąbrowie Górniczej, dziękowali mi, 
że w końcu ktoś oddał temu człowiekowi choć odrobinę czci za to, co dobrego zrobił dla kraju. Potem powstała pierwsza 
część filmu „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – prawdziwe historie polskich fortun”, a następnie druga – dziejąca się 
już w latach 90. i kończąca moją opowieść o tamtych czasach. Wszystkie te produkcje łączy to, że są z życia wzięte i mają 
swoje źródło nie w opracowaniach przygotowanych przez historyków, ale w prawdziwych historiach opowiedzianych mi 
przez tych, którzy byli blisko tych wydarzeń. I myślę, że to jest ich największą siłą. 



AGNIESZKA WIĘDŁOCHA 

– MARZENA 

Piękna, zdolna i inteligentna. Jej największą pasją jest malarstwo. Zakochała się w swoim wykładowcy i mimo że o jego 
względy zabiegało wiele studentek, to jej udało się go usidlić. Wspiera ukochanego w jego biznesowych poczynaniach, 
pomaga mu zarabiać miliony. Ma niesamowitą intuicję i zawsze potrafi mu dobrze doradzić. Poza tym, uwielbia blichtr 
i luksus. Z przyjemnością wydaje pieniądze na przyjemności. Nie traci jednak zdrowego rozsądku. Gdy robi się gorąco  
i niebezpiecznie, namawia Kafera, żeby wycofał się z alkoholowego przekrętu. 

Wcielam się w postać Marzeny. Poznajemy ją jako studentkę ASP – zdolną, ambitną i zadurzoną w swoim wykładowcy Antonim 
Kaferze. Imponuje jej on swoją wiedzą, ale też cwaniactwem i sprytem. Poza tym, świetnie wygląda i jest czarujący.  
Typowy słodki drań. Moja bohaterka postanawia odbić go swojej koleżance z roku. Marzena kocha blichtr, piękne rzeczy, 
przyjęcia i wszystko to, co czasy PRL-u oferowały tym „zaradnym”, który nie mieli skrupułów. Ona też do pewnego momentu ich 
nie ma. Pnie się coraz wyżej i czerpie radość z wydawania milionów zarobionych przez Kafera. Niejednokrotnie poma-
ga mu te miliony zdobywać. Jednak gdy widzi, że robi się gorąco i niebezpiecznie, potrafi powiedzieć dość i chce się wycofać.  
Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Od przeszłości nie można uciec.

Do dziś śmieję się, wspominając, jak kręciliśmy 
scenę, w której cała nasza banda niby oglądała 
film porno, a na ekranie telewizora, oczywiście, 
nic wtedy nie leciało. W związku z tym każdy  
z nas robił miny w innych momentach. Miałam 
poczucie, że wyjdziemy na bandę zboczeńców. 

W filmie „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” widzimy 
bohaterów na przestrzeni wielu lat. Marzena musiała 
zmieniać się i dojrzewać ze sceny na scenę.  Nie było  
to łatwe, a musiało być subtelne i wręcz niezauważalne. 



Żona Kazimierza Bączka. Żadnej pracy się nie boi, dobrze gotuje i gorliwie wierzy w Boga. Stereotypowa matka Polka, dla 
której najważniejsza jest rodzina. Kocha swojego męża i jest w stanie wiele mu wybaczyć, również zdrady. Wie, że on nie 
jest wobec niej uczciwy, ale mimo wszystko chce z nim żyć. Wspiera go i pomaga mu w różnych sytuacjach. Czasem chcia-
łaby być bardziej nowoczesna, ale na dłuższą metę jej to nie wychodzi. 

Krysia jest bardzo wierząca i uważa, że skoro przysięgała miłość przed Bogiem, to musi być z mężem na dobre i na złe. Jest 
w nim zakochana na zabój i całe życie by mu oddała, ale Kazik jest, jaki jest. Jej mąż kieruje się w życiu zupełnie innymi zasadami 
niż ona, wyznaje też inne wartości. Krysia zostaje więc, niestety, brutalnie wykorzystana przez los. Przyjdzie jej trochę pocier-
pieć. Nie może liczyć ani na pomoc, ani na wsparcie, ani nawet na wierność ze strony ukochanego. Ale i tak zawsze stoi za nim 
murem i pomaga mu, gdy zachodzi taka potrzeba. Myślę, że, mimo komediowości tego filmu, to jest to jednak tragiczna 
postać. 

Prywatnie jestem przebojową osobą i wszędzie mnie pełno, a Krysia jest wycofana, skromna i trzyma się na drugim planie.  
To moje totalne przeciwieństwo. Dużym wyzwaniem było dla mnie wiarygodne wcielenie się w tę bohaterkę, ale z drugiej 
strony – uwielbiam grać postaci, które są zupełnie inne niż ja.

Kręciliśmy ten film latem, w czasie największych upałów, a graliśmy przecież ciężką zimę. Pamiętam, jak mieliśmy nocne 
zdjęcia pod hotelem Victoria w Warszawie. Temperatura nie spadała poniżej 30 stopni Celsjusza, wokół wszędzie był sztucz-
ny śnieg, a ja miałam na sobie grube futro. Gdy padło słowo „akcja” i zaczęliśmy grać, przejeżdżał obok autobus  
z wieczorem panieńskim. Któraś z dziewczyn mnie zobaczyła i zaczęła krzyczeć na cały głos: „patrzcie, baba w futrze!”.  
Było to bardzo zabawne. 

DOMINIKA GWIT 

– KRYSIA BĄCZEK



Zna języki obce, często jeździ za granicę, jest inteligentny i oczytany. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych. Kolekcjonuje 
zarówno dzieła sztuki, jak i kobiety. Ma jednak swoje zasady – gdy prawdziwie się zakocha, potrafi być wiernym i oddanym 
partnerem. Tak było w przypadku Marzeny – pięknej studentki, z którą się związał. Miał smykałkę do interesów. Najpierw 
podrabiał ikony i sprzedawał je jako oryginalne, a potem dołączył do alkoholowego przekrętu Bączka. Wiedział jednak, 
jakich granic nie należy przekraczać i kiedy warto powiedzieć stop. 
 
Utrzymanie tak długiej brody przez kilka miesięcy było dla mnie sporym wyzwaniem. Zapuściłem ją specjalnie na po-
trzeby tej roli, a że ludzie w tamtych czasach nie chodzili do barberów, to przez cały okres zdjęć musiałem być mocno zarośnięty.

Kafer żył pełnią życia i zdarzało mu się różnie traktować kobiety. Dopóki nie złożył żadnej deklaracji, czuł, że może  
robić to, na co ma ochotę.  Miał jednak pewne zasady. Kiedy prawdziwie się zakochał, był wierny i dotrzymywał danego 
słowa. Z Marzeną (Agnieszka Więdłocha) połączyła go prawdziwa miłość. Kafer bardzo poważnie traktował tę relację. Marzena  
imponowała mu na różnych płaszczyznach. Była uzdolnioną artystką, a do tego – piękną, inteligentną i mądrą kobietą. Mógł 
z nią rozmawiać na wiele tematów, świetnie czuł się w jej towarzystwie. Miał w niej i kumpla, i kochankę, i kobietę swojego 
życia. Poza tym, Marzena miała niesamowitą intuicję i za każdym razem, gdy czuła, że coś dzieje się nie tak, wkraczała do akcji 
i wspierała ukochanego. Asekurowała go, pilnowała jego pleców.

Mimo że podrabianie ikon przez mojego bohatera to tylko krótki epizod w tym filmie, zależało mi na tym, aby dowiedzieć się 
jak najwięcej na ten temat. Dzięki uprzejmości pana rektora ASP w Warszawie – prof. dr hab. Błażeja Ostoja Lniskiego,  
udało mi się spędzić bardzo ciekawy dzień na tej uczelni i dowiedzieć się sporo przydatnych rzeczy – m.in. jak się posta-
rza ikony, jak nakłada się wszystkie warstwy farby i jak rozpoznać, czy coś jest oryginałem, czy nie.

Żeby ten alkoholowy proceder, o którym opowiada-
my w filmie, miał miejsce, musiało zmienić się prawo.  
I ci panowie wiedzieli o tym z wyprzedzeniem. Ktoś 
związany z peerelowskimi władzami ich o tym infor-
mował. To, jak to działało, było dla mnie dużym zasko-
czeniem. Ale, jak widać, niewiele się zmieniło w tym 
temacie, bo podobne rzeczy teraz też mają miejsce. 
Uważam, że Janusz Heathcliff Iwanowski – reżyser 
i producent, miał sporo odwagi, robiąc ten film. Bo 
my w nim demaskujemy wiele rzeczy i opowiadamy  
o nieznanych powszechnie dotąd kulisach tzw. schnap-
s-gate, cyli afery alkoholowej.

MACIEJ ZAKOŚCIELNY 

– ANTONI KAFER



Wiele razy podkreślałam, że lubię zaskakiwać widzów swoimi kolejnymi rolami i po filmach współczesnych wracać do ko-
stiumu. Charakteryzacja to nieodłączna częścią budowania roli. Bez niej grana postać nie miałaby szansy być wiary-
godna. Dużo rozmawialiśmy o charakteryzacji, szukałyśmy inspiracji z lat 80. Wygląd Doroty to wypadkowa rozmów z reżyse-
rem, kostiumografem, którym był Tomek Jacyków – przynosił na plan autentyczne stylizacje z tamtych czasów, poczynając od 
ubrań, a na biżuterii kończąc, a także charakteryzatorami Joanną Szołtysek i Przemysławem Grejczem, którzy sprawili, że kiedy 
wychodziłam mocnym makijażu z burzą rudych loków, od razu czułam się Dorotą. To było bardzo pomocne.   

Wcielanie się postać, która wymaga zmiany wizerunku, zachowania i zanurzenia się w świat odległy od mojego, to zawsze jest 
wyzwanie, ale właśnie na tym polega praca aktora

MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA 

– DOROTA
I wizualnie, i mentalnie wyprzedzała swoją epokę. Przebojo-
wa, odważna i pewna siebie. Do tego – zawsze piękna i mod-
nie ubrana. Inne kobiety chciały być takie, jak ona. Spełniała się  
zawodowo, prowadząc szwalnię. Ale jej marzenia sięgały dużo da-
lej. Chciała zarabiać miliony. Jej mąż był synem wysoko postawio-
nego oficera Wojska Polskiego, więc z władzą miała dobre kontak-
ty. Umiała kombinować, miała smykałkę do robienia interesów.  
Z tylnego fotela kierowała alkoholowym przekrętem. Potrafiła  
załatwić dosłownie wszystko. Powiedzenie „gdzie diabeł nie może, tam 
babę pośle” było ewidentnie o niej. Wiedziała o zdradach swojego męża, 
ale nie pozostawała mu dłużna. Uwielbiała młodszych kochanków. 

To chyba znak tamtych czasów, 
że mężczyźni przypisywa-
li sobie największe zasługi,  
chwalili się fortunami,  
a kobiety stały w ich cieniu. 
Film pokazuje, że oni załatwiali 
pieniądze, ale to ich żony fak-
tycznie pilnowały biznesów –  
na nie zakładane były firmy, one 
kupowały i przemycały alko-
hol. Na szczęście w dzisiejszych  
czasach nikogo już nie dziwi,  
że kobiety robią karierę, stoją na 
kierowniczych stanowiskach.



Znany polski tenisista. Ma na koncie wiele sukcesów, doceniany jest na arenie międzynarodowej. Jednak to nie sport jest 
jego największą pasją, a zarabianie pieniędzy. Żyje pełną piersią. Zawsze otacza się atrakcyjnymi kobietami. Poza tym, 
zapewnia swoim kolegom panie do towarzystwa. Nie widzi w tym jednak nic złego. Wychodzi założenia, że to transakcja 
wiązana, która wynika z miłości i szacunku do płci pięknej. 

Gram znanego polskiego tenisistę, który największe sukcesy osiągał w czasach PRL-u. Jak dotąd, żaden inny Polak nie osiągnął 
w tym sporcie tak dużo jak on. To przebojowy, ambitny i przedsiębiorczy człowiek. Czerpie z życia garściami, żyje pełną pier-
sią i nawet nie jest świadom, jakie konsekwencje mogą go za to spotkać. To taki typ, który jest w stanie znaleźć wytłumaczenie 
każdego swojego zachowania, nawet tego najbardziej nieprzyzwoitego. W tamtych czasach uznawany był za dżentelmena, 
a dziś myślę, że zostałby ukrzyżowany za swoje zachowanie. 

Filip Komar jest postacią filmową i opowiadamy tę historię z przymrużeniem oka. „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” 
to film oparty na faktach, ale nie jest to kino historyczne. Wcześniej grałem Edwarda Gierka i jeden do jednego odzwierciedlali-
śmy jego życie. Przygotowując się do tej roli, opierałem się na materiałach źródłowych i rozmowach z jego rodziną. Tym razem 
mogłem sobie pozwolić na większą dowolność i dodanie większego kolorytu mojemu bohaterowi. 

To była świetna przygoda. Niewiele takich filmów kręci się w Polsce. Bardzo cieszyłem się, że kolejny raz zagram z Sebastia-
nem Stankiewiczem. Przyjaźnimy się i przed zdjęciami na dwa tygodnie polecieliśmy na Kanary. Planowaliśmy, że będziemy 
tam powtarzać scenariusz, co się nie udało, ale spędziliśmy ze sobą mnóstwo czasu. Nasi bohaterowie też są przyjaciółmi, 
więc ta nasza prywatna relacja pomogła nam na planie. Co prawda w świecie, o którym opowiada ten film, nie ma mowy o 
prawdziwej przyjaźni, ale jednak Bączek z wieloma osobami gdzieś po drodze zrywa kontakt, a z Komarem jest na dobre i na złe. 

Z dużym sentymentem wspominam PRL.  
Oczywiście nie sam ustrój, ale to, jak się wtedy 
żyło. Pamiętam, jak pod Hotel Grand przy Piotrkow-
skiej podjeżdżały piękne samochody z Zachodu. Mo-
gli sobie pozwolić na nie tylko hochsztaplerzy i kombi-
natorzy. U nas w domu się nie przelewało i jeździliśmy 
rozklekotanym maluchem. W tamtych czasach inte-
ligenci byli biedni jak mysz kościelna, za to cwaniacy, 
przemytnicy i mafiozi zarabiali krocie. Byli zawsze 
elegancko ubrani, podjeżdżali luksusowymi samo-
chodami, towarzyszyły im piękne kobiety. Bardzo mi 
to wtedy imponowało. Na planie filmu „Gdzie diabeł 
nie może, tam baby pośle” mogłem do tego wrócić  
i odegrać sytuacje z tamtych lat. Można więc powie-
dzieć, że spełniłem swoje marzenia z dzieciństwa. 

MICHAŁ KOTERSKI 

– FILIP KOMAR



Gwiazda estrady. Śpiewa tak samo pięknie, jak wygląda. Nie sposób przejść obok niej obojętnie. Podkochuje się w niej 
wielu mężczyzn. W przeszłości była związana z Bączkiem, ale zostawiła go bez słowa wyjaśnienia. Po latach znów na niego 
trafia. Przekonuje się, że prawdziwa miłość nigdy nie rdzewieje. Na swoim koncie ma wiele trudnych doświadczeń, skrywa 
wiele tajemnic. Wypłakała wiele łez. Choć sprawia wrażenie silnej, w środku jest delikatna i krucha. Mimo że nikt się tego 
nie domyśla, prowadzi podwójne życie i współpracuje z władzą.  

Wyzwaniem było dla mnie zrozumienie dychotomii, w której żyła moja bohaterka i wiarygodne pokazanie jej ma  
ekranie. Zależało mi ma oddaniu jej chęci bycia niewidzialną, bądź po prostu poprawną, a także – wewnętrznej frustracji, która 
nią targała.

Na pewno utkwiły mi w pamięci sceny sam na sam z Kaziem Bączkiem, czyli Sebastianem Stankiewiczem. Uwielbiam z nim pra-
cować. Obojgu nam zależało, żeby oddać intymną i czułą relację naszych bohaterów – taką wbrew wszystkim i wszyst-
kiemu. Bardzo interesujące były dla mnie też sceny z oficerem nadzorującym, czyli z Czarkiem Łukaszewiczem. To była istna 
huśtawka emocjonalna. Budowaliśmy je na wielkim napięciu.

PAULINA GAŁĄZKA 

– SABRINA



Syn wysoko postawionego generała. Żył z władzą za pan brat. Z wyprzedzeniem wiedział o wszystkich zmianach  
w polskim prawodawstwie. Miał wielki apetyt na życie. Uwielbiał się bawić w towarzystwie pięknych kobiet. Miał opinię  
playboya. Nie był wierny swojej małżonce Dorocie, ale ona nie pozostawała mu dłużna. Był przekonany o tym, że jest  
samcem alfa, ale tak naprawdę to jego żona miała jaja w tym związku i to dzięki niej zaczął zarabiać miliony. 

RAFAŁ ZAWIERUCHA 

– KAROL LIS



Dozorca, cinkciarz, drobny cwaniak. Poszedł na współpracę z służbami i dzięki temu był kryty. Znajomość z Lisem i Dorotą 
okazała się być dla niego złotym strzałem. Mimo że żył lepiej niż większość Polaków, ciągle było mu mało. Stawał się coraz 
bardziej pazerny. Marzył o tym, by zarabiać miliony i być na szczycie. W końcu mu się to udało. Ale nadal chciał więcej  
i więcej. Pieniądze bardzo go zmieniły. Prywatnie, mąż Krysi, która była w niego wpatrzona jak w obrazek. Robił wszyst-
ko, by zapewnić dostatnie życie rodzinie, ale miał swoje za uszami. Uwielbiał przebywać w towarzystwie pięknych pań.  
Miał duży problem z dotrzymaniem wierności małżeńskiej. 

O takim człowieku, jak Kazimierz Bączek, mówi się że ma łeb do interesów. Potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest dozorcą, 
ale jego aspiracje są wielkie. Chce zostać miliarderem. I zrobi wszystko żeby to jego marzenie się spełniło. Jego celem nie 
są same pieniądze, ale ich zarabianie i pomnażanie. Cała ta zakulisowa gra, która odbywa się w świecie biznesu i w którą on 
wsiąka bez reszty. Kazik chce zapewnić sobie i swojej rodzinie byt, ale przede wszystkim – być na szycie, być numerem jeden.  
Wie bowiem, że za bogactwem kryje się coś więcej – władza, piękne kobiety i prestiż.

Polityka zawsze romansowała z biznesem, a Kaziu 
romansować lubi, co widać gołym okiem. Dlatego 
instynktownie zdecydował się wejść w układ z ko-
munistyczną władzą. Został postawiony pod ścianą. 
Wiedział, że tylko dzięki temu może pozostać w grze. 

To właśnie mądre kobiety stoją za facetami, którzy odnoszą sukcesy. W naszym filmie to one się konsolidują i biorą 
sprawy w swoje ręce. 

SEBASTIAN STANKIEWICZ 

– KAZIMIERZ BĄCZEK



Oficer wywiadu wojskowego, który werbuje ludzi do współ-
pracy z SB. Działa jak mafia – jest bezwzględny i nie toleruje  
odmowy. By osiągnąć swoje cele, może posunąć się do 
wszystkiego. Bywa brutalny i agresywny. Zdaje sobie  
sprawę z tego, że ma władzę i od jego widzimisię zależy 
los wielu osób. Chroni tych, którzy żyją z nim w dobrych 
relacjach. 

Milicjant, który, jako jedyny, walczy o sprawiedliwość.  
Wykonuje swój zawód z powołania i poczucia misji. Jest  
idealistą. Chce zmieniać świat na lepsze. Robi 
wszystko, by wsadzić do więzienia Bączka i jego 
współpracowników, ale ciągle rzucane mu są kło-
dy pod nogi. Domyśla się, że bogacący się na  
alkoholowym przekręcie panowie muszą mieć układy  
z władzą. Mimo wszystko nie poddaje się. Wierzy, że w koń-
cu dopnie swego i prawda wyjdzie na jaw. 

CEZARY ŁUKASZEWICZ 

– PUŁKOWNIK STARCZEWSKI

ANTONI PAWLICKI 

– MILICJANT MACIEJAK

Młody  i  przystojny. Kobietom trudno jest się oprzeć jego  
urokowi.   Wpadł w oko szczególnie Dorocie. Pracuje w  
Milicji, ale wcale nie zależy mu na walce o sprawiedliwość.  
W pewnym momencie kończy swoją karierę w służbach  
mundurowych i postanawia robić szemrane interesy  
z Bączkiem i jego kolegami. Przyjdzie mu zapłacić wysoką  
karę za swoje przewinienia. 

MIKOŁAJ ROZNERSKI 

– MILICJANT GRALAK



Dobrze ubrany, uśmiechnięty i pewny siebie. Robi wszystko, by dogodzić klientom swojego banku. Jest w stanie  
posunąć się nawet do małego kłamstwa i złamać pewne zasady, żeby przedsiębiorcy korzystający z jego usług byli  
zadowoleni. Przekręty absolutnie nie są mu obce.

Mistrz kamuflażu. Jest inteligentny, dowcipny, zna języki 
obce, a dodatkowo – ma niesamowite zdolności aktorskie.  
Często wyjeżdża na Zachód. Współpracuje z komunistycznymi 
służbami i z wyprzedzeniem wie, kiedy i jakie zmiany zostaną 
wprowadzone do porządku prawnego w Polsce. Jego wiedza  
i kontakty umożliwiają Bączkowi robienie dużych przekrętów. 

PAWEŁ MAŁASZYŃSKI 

– PREZES BANKU

PHILIPPE TŁOKIŃSKI 

– BANKIER I DYPLOMATA


