
Samen.pl en Polska Warrior 

 

W niedzielę 13 czerwca w Tilburgu miała miejsce premiera pilota serialu „Samen.pl”. W założeniu jest to komedia pokazująca 

różnice kulturowe, które powodują zabawne sytuacje i nieporozumienia. Historyjka Jadzi (Dominika Zawada), która rodzicom z 

Polski (Beata Wójcicka i Arkadiusz Rewaj) przedstawia przyszłych teściów (Esther Gast i René Riva), została dowcipnie pokazana i 

chociaż w tym pierwszym odcinku trudno dopatrzeć się realizacji głównego celu- walki ze stereotypami, to na pewno pokazano, 

że uśmiechem można zatuszować nawet największą niezręczność. Pomysłodawczyni, autorka scenariusza, reżyserka i 

producentka, czyli Monika Stępień, przyznała, że film został zrealizowany w ciągu dwóch miesięcy. „W tym satyrycznym serialu 

bierzemy na celownik różnice kulturowe, które uświadamiają nam, że wszyscy jesteśmy inni, ale że wzajemnie się szanujemy i 

możemy się od siebie uczyć.” Było to możliwe dzięki wspaniałej ekipie, która pracowała chętnie i z poczuciem misji. Oczywiście 

świetnie się przy tym bawiła. 

Mocną stroną tego krótkiego filmu były zdjęcia z lotu ptaka, w której operator, Edmund Piunow, pokazał Holandię. Na razie 

trudno jest przewidzieć, w którą stronę pójdzie realizacja tego obrazu: czy rzeczywiście obalane będą po kolei wyobrażenia 

Polaków o Holendrach i na odwrót? Czy raczej zostaną one utrwalone? Czas pokaże. Niemniej przyjemnie było spotkać na 

premierze i artystów, i twórców. 

 

 

Po obejrzeniu tego filmu zastanawiałam się, jakie produkcje holenderskie już widziałam lub znam, które pokazywały nas, 

Polaków? I jaki wyłania się z nich obraz?  Jaki obraz dominuje w mediach? 

Najstarszym, według mnie, jest film z 1997 roku, którego reżyserem był Albert ter Heerdt. To dramat o rolniku z Limburgii, który 

sprowadza za pośrednictwem biura matrymonialnego narzeczoną z Polski. Film ma tytuł „Goście miłości” („Liefdesgasten”). 

Lepiej znanym publiczności jest „Polska panna młoda” („De Poolse bruid”) z 1998 roku. W tym filmie również mamy rolnika, tym 

razem z północy, który ratuje młodą Polkę przed szajką zajmującą się sprowadzaniem prostytutek z Europy Wschodniej. Film 

wyreżyserował Karim Traïdia. 

Kolejną produkcją był „Polonez” („Polonaise”) z 2003 roku. Reżyserka Nicole van Kilsdonk skupia się w nim na życiu małżeństwa 

Hilde i Maćka. 

Dziełem polsko-holenderskiej reżyserki, Urszuli Antoniak, jest film „Niderlandzki dla początkujących” („Nederlands voor 

beginners”). Miał on premierę w 2007 roku. To również opowieść o małżeństwie mieszanym, gdzie żona jest Polką. Jej mąż, 

Holender, zmusza ją do odbycia kursu integracyjnego. Halina ma wyższe wykształcenie i nauka oczywistych rzeczy ją irytuje. 

 

Najbardziej chyba płodnym okresem dla realizacji filmów o tematyce migracyjnej, ale tej dotyczącej Polaków, to okres 2009-

2012. Krótko po sobie ukazałysię: miniserial „De vilgentuin” („Ogród wierzbowy”, 2009), dramaty „Shocking Blue” (2010) i 

„Lena” (2011), thriller psychologiczny „Onder ons” („Między nami”, 2011),  thriller „De verbouwing” („Remont”, 2012) oraz 

komedia kryminalna „Laptop” (2012). Przyglądając się tym produkcjom można zauważyć, że większość dotyczy relacji miłosnych. 

I nieważne czy to jest dramat, czy thriller- zwykle chodzi o problemy w związku międzykulturowym.  

 

Pokazywanie polskich migrantów nie jest w tych filmach wolne od stereotypów. W filmie „Laptop”, ochroniarza, Maćka 

Cybulskiego, gra Holender Redbad Klijnstra. Jest brutalny i niebezpieczny. Tak właśnie pisano swego czasu o polskiej mafii czy 

gangach ze wschodu. Polki z kolei pokazywane są jako ofiary. W „Polskiej pannie młodej” i „Remoncie” bohaterki prześladowane 

są przez handlarzy żywym towarem. Także te, które przyjechały do Holandii dla swoich ukochanych, mają problemy i 

niekoniecznie czują się szczęśliwe.  

Z kolei pseudodokument „Ogród wierzbowy” to zainscenizowane wywiady z działkowiczami spod Rotterdamu, dla których 

Polacy to uciążliwi sąsiedzi- hałaśliwi, pijący alkohol, a być może też drobni złodzieje.  

 

O problemach młodzieży traktują filmy „Lena” oraz „Shocking Blue”. Matkę Leny, Dankę, zagrała Agata Buzek. Dziewczyna ma 

kompleksy, próbuje się dostosować do otoczenia ale dopiero spotkanie z Daanym daje jej nadzieję. Chłopak i jego ojciec 

dostrzegają szansę, że mogą pozytywnie poukładać swoje życie. Lena znalazła dom i weszła w rolę zmarłej matki, a nawet żony. 

Czy wszystko dobrze się skończy? Film jest obowiązkowy dla rodziców wychowujących dzieci w innym kraju. Szczególnie te 

nastoletnie! 

W „Shocking Blue” z kolei chłopak wyprowadza się z domu żeby zająć się ciężarną dziewczyną nieżyjącego przyjaciela. W tym 

filmie, Wojtek, polski imigrant, udziela mu schronienia. Opiekuje się nim w trudnej sytuacji i na pewno jest postacią bardzo 

pozytywną.  

Można pomyśleć, że filmowy polski emigrant to „rodzina zastępcza”. Nawet w „De verbouwing” Wila Koopmansa, który jest 

adaptacją poczytnej książki Saskii Noort, polskim bohaterom zostaje przypisana rola „nieobecnego” holenderskiego męża.  

Poza tym filmy tj. „Polska panna młoda” czy „Goście miłości” ale też „Lena”, wzbudzają w widzach tęsknotę za domem, za 

przeszłością i czasem, kiedy byli szczęśliwi. Z jednej strony napływ imigrantów przeraża mieszkańców Holandii („Ogród 

wierzbowy”, „Laptop”), ale z drugiej w jakiś sposób ich ratuje i pozwala uporządkować własne życie („Lena”, „Shocking Blue””, 

„Niderlandzki dla początkujących”, „Remont”). 



Większość wymienionych filmów można określić dramatem psychologicznym. W siedmiu na dziesięć przypadków tematem jest 

polsko-holenderska relacja miłosna. Większość produkcji ma konwencjonalną formę wizualną i narracyjną. Część z nich jest 

artystyczna. Np. „Polska panna młoda” czy „Lena”. Dla szerszej publiczności przeznaczony był „Remont”, a w TV można było 

zobaczyć serial „Ogród wierzbowy” i kryminał „Laptop”. Połowa filmów miała polskie bohaterki w rolach głównych. Tylko w 

„Polonezie” najważniejszą postacią był Polak, Maciek. W pozostałych obrazach polscy migranci to postacie drugoplanowe. 

Zainteresowanie polską migracją zarobkową zaczęło wzrastać w Holandii po 2007 roku, czyli po otwarciu rynku pracy. Jednak to 

zainteresowanie było już w Europie wcześniej obecne. W ciągu trzydziestu lat powstało ponad sto filmów fabularnych 

poświęconych temu zagadnieniu. Polska wysunęła się na prowadzenie jako najbardziej rozpoznawalny kraj emigracyjny, 

przynajmniej na srebrnym ekranie, o czym pisał Kris van Heuckelom w eseju „In Holland staat een buis”. Ramy czasowe, w 

których powstawały opisane filmy, zbiegły się z dyskusją narodową o wielokulturowości, która zaczęła się w Holandii po ukazaniu 

się w 2000 roku publikacji „Het multiculturele drama” Paula Scheffera.  

Postrzeganie polskich migrantów w prasie codziennej jest nadal negatywne. Mamy doniesienia o przestępstwach, o wyzysku 

oraz o zagrożeniach, jakie stwarzają migranci lub jakim ulegają. Im bardziej sensacyjne doniesienie, tym lepiej. Pozytywny obraz 

ogranicza się głównie do informacji dotyczących ekonomicznej wartości dodanej generowanej dla holenderskiego społeczeństwa 

przez nowo przybyłych. Jeśli jest wzmianka o jakimś wydarzeniu, w którym rolę odgrywają Polacy, to raczej dotyczy osiągnięć 

indywidualnych. Chociaż i to czasami przybiera groteskową postać.  

* 

Jakiś czas temu temu moja koleżanka została nominowana do tytułu „Najlepszego zagranicznego studenta”. Ukazał się artykuł, 

były gratulacje, zdjęcie z przyszłym (wtedy) premierem Rutte ale… Właśnie „ale” -informacje o jej osiągnięciach i świetnej pracy 

magisterskiej zilustrowano zdjęciem polskich pracowników w szklarni (albo polskiej dyskoteki w Venlo). Śmiem twierdzić, że 

przyjaciółka nie miała nawet pojęcia, gdzie takie szklarnie są, a Venlo jest na drugim końcu Holandii. Przyjechała tu uczyć się na 

uniwersytecie, a pracowała w szkole międzynarodowej. 

Jednak tak, jak widać z tych powyższych, krótkich opisów filmowych, nie zawsze imigrant musi straszyć lub być problemem 

społecznym. Tak jest również w filmie „Polska Warrior”, który bardzo lubię. Może ze względu na głos Wojciecha Cecherza, który 

dubbinguje Dawida? Ale raczej ze względu na pozytywne przesłanie. Film animowany powstał W 2016 roku o nieśmiałym 

chłopcu, Eryku, którego wychowuje ojciec, polski robotnik. Eryk nie za bardzo potrafi odnaleźć się w holenderskiej rzeczywistości 

i ucieka w gry komputerowe. Nieśmiały i niepewny siebie w prawdziwym zyciu, jest bardzo biegły i szanowany w grupach 

komputerowych. De verlegen Eryk is verslaafd aan de populaire game Goldhunter, waarin hij met zijn sterke avatar alle levels 

wint. Als de problemen in het 'echte leven' zich opstapelen, wordt Eryk gedwongen om ook buiten de game moedig te zijn.  

Kiedy musi uratować tonącego tatę, nie waha się. Przezwycięża wszelkie lęki i pokazuje co potrafi. Staje się prawdziwym 

bohaterem, a nie tylko własnym awatarem.  

 

 

Film został nagrodzony m.in. statuetką „Gouden Kalf”, nagrodą przyznawaną na Festiwalu Filmowym w Utrechcie w 2017 roku i 

znalazł się w propozycji materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Powstał podręcznik i prezentacje, które można 

wykorzystać na zajęciach. Festiwal Filmów Animowanych (HAFF) przygotował również specjalny program na podstawie filmu, z 

którego dzieci mogą nauczyć się programu do rysowania animacji. Polecam każdemu, kto lubi filmy rysunkowe. I cieszę się, że 

mały Eryk Kamiński z Polski znalazł się w holenderskiej szkole, jako bohater, którego można naśladować. 

Grażyna Gramza 

Eindhoven, 15.06.2021 
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„Our mission is to bring humor across cultural differences to raise awareness that we are all different but we can still 

respect and learn from each other.” Monika Stępień.  


