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Dobra diagnoza, czyl i  jak się  tworzy serial medyczny z tajemnicą  na 
przyk ładzie serialu „Diagnoza” TVN 

 

Grupa docelowa: indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, odbiorcy 
oferty festiwalowej, miłośnicy seriali, dziennikarze. 
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Seriale medyczne już od pewnego czasu pojawiają się dosyć licznie  
w ramówkach wielu stacji telewizyjnych oraz na platformach internetowych. 
Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim ciekawej fabule, która 
czasem zawiera także wątki kryminalne, interesującej obsadzie i generalnie grze 
aktorskiej oraz poruszanej tematyce, która ma wiele punktów wspólnych  
z codziennym życiem widzów. Jednym z takich seriali jest wzbudzająca ogromne 
zainteresowanie TVN-owska produkcja, czyli „Diagnoza”, która zgromadziła 
przed telewizorami już ponad 2 miliony widzów. Pytanie zasadnicze brzmi, w jaki 
sposób tworzyć tego typu serial i kto go tworzy. Jest to bowiem kilkumiesięczna  
i często niełatwa oraz żmudna praca całej ekipy filmowej. 

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Ś l iwińska – K łosowicz, szefowa pionu 
scenarzystów mówi na temat wyboru osób sk ładających się  na 
finalny efekt i  sukces serialu „Diagnoza”, których nazwiska 
umieszczane są  w napisach końcowych. (DOBRA DIAGNOZA,czyli  
jak…[00:00 – 00:38]) 

Pod względem ekipy filmowej pracującej przy serialu sytuacja wygląda bardzo 
podobnie jak w przypadku kręcenia filmu. Filmy kryminalne czy sensacyjne 
zawsze wzbudzały duże zainteresowanie i emocje wśród widzów, dlatego też na 
fali popularności tego gatunku powstają także seriale. Zarówno zagranicą, jak i 
w Polsce obok seriali sensacyjnych czy kryminalnych produkuje się w znacznej 
ilości seriale medyczne. Zaś szczególnym rodzajem tych ostatnich jest serial 
„Diagnoza”, który łączy wątki medyczne z wątkami życia osobistego bohaterów, 
ale także z wątkami właśnie kryminalnymi.  

Pos łuchajcie Katarzyny Ś l iwińskiej – K łosowicz i Adama Woronowicza, 
którzy opowiadają  o niejako nowo stworzonym gatunku, jakim jest 
serial medyczny z tajemnicą .  (DOBRA DIAGNOZA,czyli  jak…[00:38 – 
02:07]) 

Praca nad powstaniem „Diagnozy” opiera się w dużej mierze na burzy mózgów 
zespołu scenariuszowego. Każdy wątek, odcinek czy każda postać z osobna są 
wymyślane przez nich wspólnie. Następnie wiedza ta jest szybko przekazywana 
producentom i aktorom, czerpiąc też wiele z ich propozycji. Scenariusz serialu 
jest pisany na bieżąco, niemalże równolegle ze zdjęciami, jedynie z pewnym 
niewielkim wyprzedzeniem. 

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Ś l iwińska-K łosowicz mówi o procesie 
powstawania scenariusza serialu „Diagnoza”.  
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(DOBRA DIAGNOZA,czyli  jak…[02:07 – 02:40]) 

Jednym z głównych bohaterów serialu jest doktor Artman, grany przez Adama 
Woronowicza. Jego rola to przykład czarnego charakteru, który bardzo 
fascynuje widzów i jest często komentowany w mediach społecznościowych. 

Pos łuchajcie, jak Adam Woronowicz, odtwórca rol i  doktora Artmana, 
mówi na temat fenomenu czarnych charakterów w fi lmach i 
serialach. (DOBRA DIAGNOZA,czyli  jak…[02:40 – 03:38]) 

Dla twórców „Diagnozy” widz jest najważniejszy. Czytając ogromną ilość 
komentarzy dotyczących serialu, które pojawiają się w sieci, uwzględniają oni 
oczywiście uwagi i sugestie widzów, jednak główną rolę w tworzeniu scenariusza 
odgrywa ich własna inwencja twórcza. Widz bowiem lubi być zaskakiwany, a 
scenariusz powinien być nieprzewidywalny i budzący emocje. Jeśli chodzi z kolei 
o odtwarzanie roli, to każdy aktor ma swój własny sposób na przygotowywanie 
się do niej. 

Pos łuchajcie, jak aktorzy Józef Paw łowski i  Szymon Piotr Warszawski 
mówią  o procesie przygotowawczym w przypadku swoich ról i  jakie 
emocje wzbudzają  w nich te przygotowania. A także jak można 
przygotować  się  do rol i  za pomocą  kapsu ły deprywacji sensorycznej. 
(DOBRA DIAGNOZA,czyli  jak…[03:38 – 09:09]) 

Czytanie komentarzy internautów pełni funkcję kontaktu z widzem. To wtedy 
właśnie twórcy przekonują się czy wykreowana przez nich historia jest budowana 
w sposób zrozumiały i wiarygodny. Wiarygodność bohaterów jest bowiem 
niezmiernie ważna dla widza. W przypadku „Diagnozy” z racji tego, że akcja 
toczy się głównie na Śląsku, a dokładniej w Rybniku scenarzystom bardzo 
zależało, aby w jak największym stopniu uwiarygodnić grające w serialu postaci 
poprzez używanie przez część z nich gwary śląskiej. W tym celu pomocni okazali 
się eksperci, którzy brali udział w konsultacjach językowych przy opracowywaniu 
dialogów. Ważne jest też tworzenie bohaterów wielowymiarowych, w przypadku 
których jest pewna rozpiętość odnośnie różnych zachowań czy cech charakteru; 
jeden bohater nie jest tylko zły lub tylko dobry. Postacie są skomplikowane i 
nieprzewidywalne. Ten zabieg również wpływa na zwiększenie zainteresowania 
wśród widzów serialu. Natomiast, jeśli chodzi o sceny wymagające od aktorów 
zwiększonej sprawności fizycznej, to oczywiście standardowo na etapie ich 
przygotowań są obecni kaskaderzy, którzy albo wykonują część pracy, albo 
pomagają aktorom, ucząc ich, asekurując i zabezpieczając odpowiednim 
sprzętem, np. przy scenie bójki.  

Pomysł na serial tego gatunku jest całkowicie autorski. Nie jest to kolejny polski 
serial, którego scenariusz został napisany wzorując się na jego zagranicznym 
odpowiedniku. 

Pos łuchajcie, jak Katarzyna Ś l iwińska-K łosowicz opowiada w dalszym 
ciągu na temat tego autorskiego pomys łu i o tym, skąd twórcy 
czerpali inspirację  do stworzenia serialu „Diagnoza”. Dowiecie się  
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także, jak ogólnie wygląda praca scenarzystów. (DOBRA 
DIAGNOZA,czyli  jak…[09:09 – 10:59]) 

W serialu stacji TVN mamy także do czynienia z przypadkiem gry aktorskiej ojca i 
córki (Jan Englert z córką), co często wzbudza kontrowersje i liczne dyskusje na 
temat tego, czy powinno się tak robić i czy nie jest to niejako transakcja wiązana.  

Pos łuchajcie, jak szefowa pionu scenarzystów serialu mówi na temat 
tego zjawiska i generalnie doboru aktorów. (DOBRA DIAGNOZA,czyli  
jak…[10:59 – 12:19]) 

Aktorzy muszą być na planie maksymalnie skupieni, gdyż całej ekipie zależy na 
jak najlepszym efekcie końcowym. O jakość serialu lub filmu oraz przede 
wszystkim o uwagę widzów trzeba walczyć, gdyż na rynku panuje ogromna 
konkurencja. Wskaźniki oglądalności mają bowiem kluczowe znaczenie pod 
kątem decyzji czy powstanie kolejny sezon serialu czy też nie.  


