


 
Okupacja oczami Okupantów. 

W 1968 roku 5 państw Układu Warszawskiego najechało na Czechosłowację. 50 lat 
póżniej, reżyserzy z 5 byłych krajów członkowskich postanowili opowiedzieć o 
tamtych wydarzeniach z perspektywy ludzi którzy brali w nich udział.  

O FILMIE

 
Festiwal Docs Against Gravity - maj 2018 

Czeski, Słowacki, Rosyjski, Bułgarski, Węgierski, Niemiecki, Angielski 

4K DCP 
130 min. (5x26’) 

Premiera: 
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Film dokumentalny opowiadający o Operacji Dunaj to spojrzenie na kolektyw żołnierzy 
„zaprzyjaźnionych” armii, a także na ich przemyślenia i wrażenia dotyczące czasów 
Czechosłowackiej okupacji i zadania, którym wtedy musieli sprostać jako jednostki. 

Jak jednostka-obywatel Europy może zachować się  w konfrontacji z wielkim historycznym 
wydarzeniem? Jak ważne w takich momentach są odpowiedzialność, własny punkt widzenia, 
moralność i jak pogląd na te pojęcia zmienia się, gdy człowiek musi wybierać między 
ratowaniem własnego życia a wykonaniem rozkazu?  

Okupacja Czechosłowacji w sierpniu 1968 roku była postrzegana zupełnie inaczej przez 
żołnierzy „zaprzyjaźnionych armii” Układu Warszawskiego, niż przez obywateli okupowanego 
kraju. Czas i miejsce były zbieżne dla obu stron, ale okupowani i okupanci mieli zupełnie inne 
wyobrażenie o nadchodzących wydarzeniach. W tym filmie chcielibyśmy przyjrzeć 
się  żołnierzom różnych nacji, nie unikając przy tym opowieści o zabarwieniu satyrycznym, 
słuchając, co mają do powiedzenia zwykli szeregowcy, tylko wykonujący rozkazy, ale także 
dowódcy, którzy je wydawali. 
Chcemy odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie myśleli i czuli żołnierze wysłani do 
Czechosłowacji w celu zaprowadzenia tam porządku. 

Postanowiliśmy zaprosić do współpracy pięciu reżyserów, z których każdy pochodzi z jednego z 
państw byłego Układu Warszawskiego biorącego udział w inwazji na Czechosłowację – były to 
Rosja, Polska, Niemcy, Węgry i Bułgaria. W ramach projektu powstało pięć filmów 
dokumentalnych – to pięć odmiennych spojrzeń na tamte wydarzenia. Mozaika subiektywnych 
portretów dokumentalnych utworzyła pięcioodcinkową serię dwudziestosześciominutowych 
filmów dedykowanych do telewizji oraz jeden pełnometrażowy film dokumentalny 
przeznaczony do dystrybucji. 
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FACT SHEETPOLSKA
PISZĘ DO CIEBIE, KOCHANIE reż. Magdalena Szymków

1968 rok. Sopocka plaża, dziewczyny w bikini, festiwal piosenki, samospalenie 
Siwca i czołgi na ulicach okupowanej Pragi. Dokument montażowy o okupacji 
Czechosłowacji, zbudowany na archiwaliach i donosach partyjnych konfidentów. 
Historia dziewczyny, która wychodzi za mąż za chłopaka, który w podróż 
poślubną jedzie na wojnę. Patchworkowy obraz przeszłości i absurd totalitarnego 
kraju, którego obywatele w tym samym czasie najeżdżają sąsiadów, drukują 
ulotki sabotujące inwazję i tańczą twista.  





FACT SHEET

Lew Mikołajewicz Gorelow ma 93 lata i mieszka w Odessie. W sierpniu 1968 roku 
dowodził sowieckimi siłami powietrznymi, kiedy te lądowały na praskim lotnisku. 
Jego najbliższy przyjaciel, Jurij Michałowicz Ermakow, ma 72 lata i w 1968 roku 
dowodził wojskami lądowymi podczas operacji militarnej o kryptonimie „Dunaj”. 
Obaj są członkami Związku żołnierzy walczących na obczyźnie. 
Największym marzeniem Lwa Gorelowa jest odnalezienie wszystkich towarzyszy 
broni, z którymi w 1968 roku ruszył na Czechosłowację. W tym celu nakłonił Jurija 
Ermakowa, by ten wybrał się w podróż po państwach byłego bloku sowieckiego 
(Rosja, Ukraina, Białoruś) i odszukał kombatantów operacji 1968 roku. Być może 
będzie to ostatnie zadanie z jakim przyjdzie się zmierzyć jego przyjacielowi.

ROSJA
OSTATNIA MISJA GENERAŁA ERMAKOVA reż.Evdokia Moskvina





FACT SHEET

Sierżant Nikola Tsekow był jednym z dwóch tysięcy bułgarskich żołnierzy 
wysłanych do Czechosłowacji w celu stłumienia kontrrewolucji. Większość sił 
skierowano do obrony lotniska Ruzyne. Bułgarzy zasadzili się w okopach wokół 
lotniska czekając na kontrrewolucjonistów, którzy wciąż nie nadchodzili. Czekali 
także na świeży przydział żołnierskiej bielizny, ponieważ planujący inwazję 
przeliczyli się jeśli chodzi o czas jej trwania.  Zamiast bielizny dowodzący 
przysłali żołnierską orkiestrę dętą, która umilała czas żołnierzom jednym utworem 
– „Bałkany nad Wełtawą”. Dziewiątego września, w dniu bułgarskiego święta 
narodowego, około 9 wieczorem Tsekow poinformował przełożonego, że idzie do 
latryny, po czym nigdy już nie wrócił.  
Nigdy. 

BUŁGARIA
DEZERTER reż.Stephan Komandarev





FACT SHEET

Wojska węgierskie przekroczyły czechosłowacką granicę 20. sierpnia 1968 roku. 
Stało się to na polecenie Sowietów, którzy nakazali zająć południową część kraju, 
zamieszkałą głównie przez Węgrów. Operacja planowana była pod kryptonimem 
„Czerwona Róża” i zakładała przejęcie strategicznie ważnych dla Czechosłowaków 
koszar. W skutek działań żadna ze stron nie poniosła strat, aczkolwiek wydarzenie 
to znacząco wpłynęło na życie wielu jego uczestników.  
Główny bohater to węgierski żołnierz, który dzięki udziałowi w wojskowej operacji 
zyskał dwie najistotniejsze w życiu rzeczy – przyjaźń i miłość. Właśnie podczas 
działań wojennych spotkał żyjącego na Słowacji węgierskiego rolnika, który został 
jego największym przyjacielem. Korespondencja, którą prowadził ze swoją 
ukochaną pozostawioną na Węgrzech, umocniła ich młode uczucie, co ostatecznie 
zakończyło się ślubem. 

WĘGRY
CZERWONA RÓŻA reż. Linda Dombrovsky
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FACT SHEET
W lecie 1968 roku ponad 16000 wschodnio-niemieckich żołnierzy stacjonuje w 
saksońskich lasach i koszarach położonych tuż przy granicy z Czechosłowacją; są 
to głównie młodzieńcy na pograniczu dzieciństwa i dorosłości, którzy z 
niecierpliwością wyczekują mobilizacji, która nigdy nie nastąpi. Porucznik 
rozwiązuje krzyżówkę wpisując litery na chybił trafił. Żołnierz zamiata 
świerkowe igły, które układają się w kształty przypominające śledziowe ości.  
Trzej byli żołnierze powracają do miejsca, gdzie utracili młodość. Powracają nad 
granicę, do lasu, gdzie rozmieszczone były ich oddziały, a oni stacjonowali jako 
młodzi chłopcy. Dopiero dziś mogą ujarzmić tę historyczną przestrzeń i zamienić 
ją w scenę, na której zagości ich muzyka, sztuka i wolność umysłu. 
„Leśne Odgłosy” to lekki i humorystycznie inscenizowany film dokumentalny, 
który opowie o wewnętrznych rozterkach młodych żołnierzy i ich próbie 
przetrwania w świecie pełnym kłamstw i fałszywych doktryn. 

NIEMCY
LEŚNE ODGŁOSY reż. Marie Elisa Scheidt





PRODUCENT

PETER KEREKES - słowacki reżyser i scenarzysta węgierskiego pochodzenia. 
Urodził się 3 kwietnia 1973 roku w Koszycach, w ówczesnej Czechosłowacji 
(obecnie Słowacja). W roli reżysera zadebiutował w 1966 roku filmem O troch 
dňoch v Jasovskom kláštore. Następnie nakręcił Ladomirovské morytáty a legendy 
(1998), Most Marie Valérie (2000), 66 sezonów (2003), Über die Grenze - Fünf 
Ansichten von Nachbarn (2004) oraz Kucharzy historii (2009). Ten ostatni film 
przyniósł mu rozgłos i uznanie krytyków. Europejska Akademia Filmowa 
nominowała go do Europejskiej Nagrody Filmowej za najlepszy europejski film 
dokumentalny. Ponadto otrzymał nominację do Nagrody Millenium na festiwalu 
Planete Doc Review. Nie stroniąc od absurdu i groteski, Kerekes ukazał świat wojny 
od strony wojskowej kuchni. Reżyser wydobył ją z cienia pokazując, że bez 
wojskowych kucharzy i pełnych brzuchów żołnierzy trudno byłoby prowadzić 
jakiekolwiek wojny. 

NADZÓR MERYTORYCZNY



Silver Frame to niezależny dom produkcyjny, specjalizujący się w produkcji filmów 
dokumentalnych i fabularnych, o potencjale międzynarodowym.  
Silver Frame współpracuje z najlepszymi młodymi twórcami z całego świata. 
Poszukujemy historii, które przemawiają do każdego człowieka, opowiadają o jego 
marzeniach i historiach w uniwersalny sposób. Najważniejszą dewizą filmów Silver 
Frame, jest oferowanie widzom prawdziwych emocji.  
Współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami jest jednym z naszych priorytetów. 
Silver Frame nieustannie szuka nowych interesujących projektów i wyzwań, zarówno 
jako producent wiodący, koproducent, czy też producent wykonawczy.  

P R O D U C T I O N  H O U S E

https://www.silver-frame.com

PRODUCENT
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FESTIWALE 
I LINKI

 15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity 
 22. Sofia International Film Festival 
 goEast Film Festival 
 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál w Budapeszcie 
 LET'S CEE Film Festival in Vienna 

FACEBOOK: ZWIASTUN:

FESTIWALE:
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Office: 
Karowa Street 
Poland, Warsaw  
  

Mail Adress: 
Rabsztyńska 2/18 
Warsaw  01-140

Stanisław Zaborowski 
Producer 
+48 696449317 
s.zaborowski@silver-frame.com 
 
Dystrybucja: 
Agnieszka Rostropowicz-Rutkowska 
+48 500 228 298 
arostropowicz@gmail.com

S I L V E R   F R A M E 
                                     PRODUCTION HOUSE

Public Relations: 
Agnieszka Skalska 
+48 509 236 089 
agnieszkaannaskalska@gmail.com
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