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Temat bezdomności na przykładzie filmu „Boisko bezdomnych” 

Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Film Kasi Adamik, córki Agnieszki Holland, pod znaczącym tytułem „Boisko bezdomnych” 
powstał w 2008 roku. Pomysł na jego nakręcenie zrodził się pod wpływem lektury jednej 
z codziennych gazet, w której ukazał się artykuł na temat odbywających się mistrzostw 
świata w piłce nożnej dla bezdomnych i srebrnego medalu dla polskich reprezentantów. 
Kasia Adamik na jego podstawie zrealizowała cały film, który był jej pełnometrażowym 
debiutem.  

Posłuchajcie, jak sama reżyserka mówi, skąd wziął się temat na nakręcenie filmu 
„Boisko bezdomnych” oraz o przygotowaniach do niego. (00:00 – 01:30) 

Temat okazał się bardzo trudny i głęboko emocjonalny, wszyscy członkowie ekipy  
wewnętrznie bardzo to przeżyli. W filmie przedstawiona jest historia Jacka Mroza, w 
którego rolę wcielił się znakomity Marcin Dorociński. Główny bohater w młodości był 
niezmiernie utalentowanym piłkarzem z wysokimi aspiracjami, któremu wróżono 
międzynarodową karierę. Jednak poważna kontuzja zaprzepaściła jego szansę na 
odniesienie krajowego czy nawet zagranicznego sukcesu. Miał zostać trenerem jednej z 
drużyn grających w drugiej lidze, ale nie był w stanie pogodzić się z wszechobecną 
korupcją. Bohater załamał się, zaczął pić, stoczył się na samo dno, tracąc przy okazji 
rodzinę i przyjaciół. W pewnym momencie zadarł również z miejscowymi gangsterami, 
musiał więc uciekać ze Śląska. Kiedy wylądował na Dworcu Centralnym w Warszawie, 
poznał całą grupę ciekawych osobliwości, którzy tak jak on, mają za sobą wiele przejść. 
Bezdomni chcąc zabić czas, grają w piłkę nożną. Ich boisko to dworcowe hale, 
natomiast za piłkę służy kosz na śmieci lub pusta butelka. Jeden z bohaterów trafia 
pewnego dnia na artykuł w gazecie na temat organizowanych mistrzostw świata w 
piłce nożnej dla bezdomnych. Tak z grupą współtowarzyszy w niedoli wpadają na 
pomysł stworzenia własnej reprezentacji Dworca Centralnego w Warszawie. Jacek 
początkowo nie chce mieć z tym nic do czynienia, nie jest w stanie wrócić do piłki, 
jednak w końcu przełamuje się w swojej niechęci i decyduje na trenowanie grupy 
bezdomnych, widząc ich ogromną determinację. Wszyscy w końcu znaleźli jakiś cel w 
swoim ciężkim życiu, do którego chcą dążyć.  

Kasia Adamik i odtwórca jednej z ról Eryk Lubos zgodnie twierdzili, że przygotowania do 
filmu wcale nie należały do najłatwiejszych, jednak pod wieloma względami nie różniły 
się od innych projektów. Polegały one w dużej mierze na spotkaniach z prawdziwymi 
bezdomnymi, żeby aktorzy jak najlepiej mogli wczuć się w postać oraz wyłapać 
charakterystyczne elementy, które tworzą poszczególnych bohaterów. Celem całej 
ekipy było oddanie realizmu wszystkich przedstawianych wydarzeń w jak największym 
stopniu. Opowieść bowiem została napisana przez samo życie. Jednym z elementów 
przygotowań były także treningi piłkarskie, nierzadko bardzo ciężkie, pod okiem 
profesjonalnego trenera. Dzięki temu aktorzy zdobyli przynajmniej minimalną wiedzę na 
temat stylu gry piłkarskiej oraz pewnego rodzaju sprawność fizyczną.  

Posłuchajcie, jak reżyserka „Boiska bezdomnych” Kasia Adamik, mówi na temat reakcji 
mieszkańców Warszawy w momencie spotykania aktorów ucharakteryzowanych na 
bezdomnych. (01:30 – 03:40) 
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Spotkania z autentycznymi osobami, które mając za sobą różne przejścia i 
niepowodzenia życiowe były niejako zmuszone „zamieszkać” na dworcu lub w przytułku 
dla bezdomnych z pewnością znacznie ułatwiło aktorom wejście w rolę w sposób 
autentyczny. Pozwoliło to też na utożsamienie się w jakimś stopniu z poszczególnymi 
postaciami.  

Posłuchajcie, jak Kasia Adamik mówi odnośnie całej zekranizowanej historii i tego, że 
jest ona inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, jednak nie jest to opowiedzenie tylko 
jednej konkretnej i autentycznej historii. (03:40 – 05:07) 

Film nie jest jednak kolejnym z gatunku smutnych i gorzko brzmiących dramatów, jakich 
nie brakowało w ostatnim czasie w polskiej czy światowej kinematografii. Wręcz 
przeciwnie. Pokazuje z jednej strony dramatyczne i mocno przygnębiające wydarzenia, 
gdzie bohaterowie mają głębokie poczucie wyobcowania i braku zrozumienia ze strony 
otaczających ich ludzi. Jednak są też pozytywy. Na ekranie widzimy, jak zagubieni ludzie 
odnajdują w końcu sens w życiu. Ich celem, do którego chcą dążyć za wszelką cenę jest 
zdobycie pucharu w mistrzostwach świata w piłce nożnej dla bezdomnych. Twórcom 
udało się też w znakomity sposób pokazać siłę przyjaźni, która zrodziła się pomiędzy 
tymi nieoszczędzanymi przez los ludźmi, która dała im siłę i nadzieję na lepsze jutro i 
która potwierdza popularne przysłowie, że „prawdziwych przyjaciół poznajemy w 
biedzie”. Z racji tego film został też bardzo dobrze odebrany przez publiczność, co 
poskutkowało przyznaniem mu Nagrody Publiczności na 33. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni.  


