
 
1 SCENA PL/DZ POD GCF 
 

REPORTERKA 
 
Wiadomość z ostatniej chwili. Nadajemy sprzed budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego. 
Dziś specjalnie dla państwa badamy sprawę napisu Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 
Do festiwalu pozostały tylko 2 miesiące, a na budynku GCF nadal nie ma 
charakterystycznego neonu. To on od lat zapowiada największe święto polskiego kina. 
Mieszkańcy i turyści zadają sobie pytanie, gdzie tak naprawdę jest napis. Z centrum Gdyni, 
specjalnie dla Państwa Renata Japonek, TVM24. 
 

[ujęcia archiwalne z napisem] 
 
2 SCENA WN/DZ BIURO GCF 
 
Kamera podgląda biuro. Słychać dzwoniące telefony. Pracownicy odbierają je 
zdenerwowani. Jedna z pracowniczek wstaje i zamyka drzwi przed nosem reporterów. 
 

REPORTERKA 
Jak Państwo widzicie, ekipa GCF nie chce z nami rozmawiać. Połączmy się z naszym 
reporterem i sprawdźmy co sądzi o tym społeczeństwo. Z biur Gdyńskiego Centrum 
Filmowego, specjalnie dla Państwa Renata Japonek, TVM24. 
 

3 SCENA SONDY ULICZNE 

Jaka jest Pana/Pani ulubiony polski film? 

Czy wie Pan/Pani gdzie jest napis FPFF? 

Jaki film chciałby Pan/Pani zobaczyć na Festiwalu? 

 
4 SCENA WN/DZ  
 

REPORTERKA 
Tak jak państwo widzicie, ludzie są zdezorientowani i zdenerwowani. Nikt nie wie, gdzie jest 
napis. Przyszłość festiwalu leży na włosku, naszej ekipie udało się umówić z pracownikami 
GCF. Zobaczmy, czego się dowiedzieli. Specjalnie dla Państwa Renata Japonek, TVM24. 
 

5 SCENA ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI 
 

PRZEBITKI Z PRACOWNIKAMI 
 
Uciekają przed kamerą, zakrywają obiektyw.  
 
 

6 SCENA PL/DZ 
REPORTERKA 



 
 
 
 
Nasza redakcja dotarła do nieoficjalnych nagrań z przesłuchań. Ten materiał nie jest 
przeznaczony dla dzieci. Czy prywatni detektywi są w stanie wyjaśnić co stało się z 
napisem? Dla Państwa Renata Japonek, TVM24. 
 

7 SCENA WN/DZ POKÓJ PRZESŁUCHAŃ 
 

*** LUCKY LUKE  
 
Zbliżenia na oczy kowboja i na oczy dektektywów. Muzyka z westernu w tle. Kowboj podnosi 
do góry kapelusz, patrzy spode łba. 
 
Nie wywyniesz się gagatku! Gadaj gdzie jest napis! Myślisz, że ta gwiazdka szeryfa uratuje ci 
tyłek?  
 
 (zielone, czerwone twarze detektywów) 
 
 
*** GAMER (Gamer, Youtuber, streamer, na koncie  
 
Proszę opróżnić kieszenie! Gamer wyciąga spod bluzy pady, myszkę, klawaiturę, nintendo. 
 
Sorry, nie mam na to czasu, mam questa do zrobienia. 
 

*** REY 
 
Byłaś widziana z dwójka robotów - jeden złoty, drugi na kółkach. Gadaj co wiesz!  
 
Odpala miecz i mówi: Nic na mnie nie macie. Uwaga, wychodzę, niech moc będzie z wami. 
 
*** ADAM CALIGARI  
 
Proszę, proszę, proszę, znowu się spotykamy panie Caligari…  
 

*** ELEVEN  
 
Gdzie jest napis? Ukryłaś go w laboratorium? Może użyłaś swoich „niesamowitych” mocy, 
żeby go ukryc? A może spytamy Twojego papę? (migające światło, Elen wyciąga rękę). 
SZUMY i wyciemnienie 
 
 
 
 
 
 
 


