
 

 Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli 

 

 
 

Zabawa zabawa 
Pressbook 

 
 
 
Czołówka:    
 
Reżyseria:  

Kinga Dębska 
Scenariusz: 

Kinga Dębska 
Mika Dunin 

Produkcja:  
Polska 

Czas Trwania: 
88 min.  

Obsada: 
Agata Kulesza – Dorota 
Dorota Kolak – Teresa 
Maria Dębska – Magda 
Marcin Dorociński – Jerzy, 
Mąż Doroty 
Barbara Kurzaj – Beata, Córka 
Teresy 
Mirosław Baka – Wiktor 
Dorota Landowska – Matka 
Magdy 
Przemysław Bluszcz – Ojciec 
Magdy 

 
 

OPIS FILMU: 
40-letnia prokurator Dorota (Agata 
Kulesza) pije, by – jak sama mówi – 
„nie zwariować”. Zasłaniając się 
immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione „pod wpływem”. Skutecznie 
pomaga jej w tym mąż, znany polityk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Maria 
Dębska) lubi ostro imprezować, ale świetnie się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej 
z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg – Teresy (Dorota Kolak) każdy pretekst jest dobry, 
żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym, którego 
jest ordynatorem. Wkrótce, w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich 
problem przybierze na sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go 
w porę pokonać?  
 
O FILMIE: 
Najnowsze dzieło twórców hitu „Moje córki krowy” – obrazu, który połączył sukces 
komercyjny z artystycznym, zdobywając najważniejsze nagrody Festiwalu Filmowego 
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w Gdyni (Nagrodę Publiczności, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych) oraz przyciągając do kin ponad 700 tys. widzów! Tym razem reżyserka – Kinga 
Dębska – postanowiła zmierzyć się z problemem, który może dotknąć każdego, niezależnie 
od wieku, płci, poglądów, statusu społecznego czy materialnego. „Zabawa zabawa” to trzy 
przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia, opowiedziane 
w charakterystycznym stylu Dębskiej, która – jak mało kto –  potrafi dotrzeć do serc 
widzów, tworząc „kino terapeutyzujące” – pełne emocji, wzruszeń i pełnokrwistych 
bohaterów. Poruszające i zabawne zarazem. W rolach głównych w filmie wystąpiły: Agata 
Kulesza, Dorota Kolak oraz Maria Dębska. Na ekranie towarzyszą im m.in.: Marcin 
Dorociński, Mirosław Baka, Przemysław Bluszcz, Jowita Budnik, Marian Dziędziel oraz 
Tomasz Sapryk. Scenariusz filmu reżyserka napisała wspólnie z Miką Dunin, najsłynniejszą 
polską blogerką piszącą o kobiecym piciu. Został on doskonale udokumentowany 
i uwiarygodniony rozmowami z wieloma kobietami, zmagającymi się z nałogiem.  
 
BIOGRAFIA: 
 
Kinga Dębska (scenariusz i reżyseria) 
Absolwentka reżyserii filmowej praskiej FAMU, a wcześniej japonistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ma na swoim koncie kilkanaście nagradzanych filmów dokumentalnych, 
m.in. „Aktorkę” o Elżbiecie Czyżewskiej czy „Tu się żyje” opowiadający o pierwszym 
i jedynym hospicjum na Litiwe. Za swój debiut fabularny „Hel” otrzymała nagrodę za 
najlepszy scenariusz na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Jej drugi pełnometrażowy film 
„Moje córki krowy” zdobył szereg nagród, m.in. Nagrodę Dziennikarzy oraz Nagrodę 
Publiczności na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Orły za najlepszy scenariusz oraz 
w kategorii Nagroda Publiczności. Jej ostatni film „Zabawa zabawa” zakwalifikował się do 
Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Gdyni. 
Wybrana filmografia: 
2018 – „Plan B”, „Zabawa zabawa”, „Tu się żyje” 
2015 – „Moje córki krowy”, „Aktorka” 
2009 – „Hel” 
2008 – „Sześć oktaw”, „Najbardziej lubię grać” 
2007 – „Józek i jego dzieci”, „Male radosti” 
2005 –  „Para mieszana” 
2004 – „Szeptem” 
2002 – „Uzdrowiciele” 
2001 – „Droga, prawda, życie”, „Opowiem ci bajkę” 
 
 
Na podstawie materiałów: 
http://www.kinoinfo.pl/szukaj.jsp  
[dostęp: 09.08.2019 r.] 


