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Seria ,,Autentyków" to
seria ,,ksiązek Iudzi cie-
kaweg o życiorysu". Ksiąz-
ki te, różne w formie, ma-
ją jedną cechę wspólną:
są zawsze świadectwem
autentycznych losów ludz-
kich, stanowią próbę lite-
rackiego przek azu osobi-
stych doświadczeń i ptze-
żyć. Są więc one jedno-
cześnie todzajem Iiterac-
kiego dokumentu jak-
by osobistym, prywat-
nym komentatzem do
tych spraw i przeobtażeń,
jakie były udziałem na-
szego społeczeństwa na
przestrzeni ostatniego
pięćdziesięciolecia.
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Podobnie, choć nie w takim stopniu było z samo-
chodowym dublerem Jac}ca, rxlanym zresztą zawodni-
kiem, reprezentantem FSO, Władkiern Domańskim,
który będąc z natury jasnym blondynem - musiał
być przefarbowany pod Jacka, czyli na ciemnego bru-
neta, araz zaopatrzony w baczki sięgające szczęki
i wąsik. Władkowi tak się spodobało własne nowe
wcielenie, że chodził Już na stałe w chara}<teryzacji
i bardzo był z niej dumny. Twardo odmówił zwrotu
sztuaznych baczków i wąsów, zabrał je ,z sobą do \ffar-
szawy po zakończeniu zdjęć i po dziś dzień można go
oglądać w roli ognistego Włocha czy Hiszpalla.

Prawdę mówiąc, to wygląda jak brakujące ogniwo
między toreadorern z ewilli, a stręczycielern ,z Nea-
polu.

Muszę tu podkreślić rzec,zywiście duzą pomoc, jaką
etr<ipa fi,lmowa otrzymała od Polskiego Związku Moto-
rowego. Pomogli nam równiez w scenach zu"zlowych,
a szczegolnie w sekwencji rajdu semochodow 8o, oC-
kornenderowa\fii zy nle tylko zawodników, ale nawet
uzyczywszy rajd.owych arnochodów do zdjęć, Pomoc
ta ztesztą ptzeczyła nięco logice, albovl,iem. d}.a nikogo
nie było tajne, że fi].m zepowiąda się jako niezły
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paszkwil na Polski Związek Motorowy. Jako człow ek
lojalny dałem zresztą cenarius,z do przeczytania pre-
zesowi PZN'[., Maćkowi Pijano\,vskiemu. Ptzeczytał,
splunął, popatrzał w sufit, znowu splunął i rzeczowo
zapytał mnie o radę, czy ma mi dać w mordę natych-
miast, czy dopiero po nakręceniu filmu.

Poradziłem, aby się wstrzymał. Zgodztł się na to
i mimo wszy tko obiecał film popierać. Prawdę mó-
wiąc, dałern mu do przeezytania znacznie złagcd zoną
,onrer,sję cenariusz,a, z której starannie usunąłem co do-
sadniejsze momenty i spięcia, ale bardzo proszę- mu/
o tym nie rnówió.

Moze się nie zorientował albo jak...
Otrąrmaliśmy dwa rajd.owe Polskie Fiaty. Jednym

z nich pojechał ,z Warszawy do Wrocławia - gdzie
kręciło się film - Władek Domański, drugirn ja, albo-
wiem Robert Mucha był w tym czasie na obozie tre-
ningo$rym i miał dopiero dojechaó na zdjęcia. Jakoś
dojechałem, choć po drod,ze musiałern remontować
światła i dwukrotnie rozbieraó doszczętnie zapchany
gaźnik. Zamiast w południe - dojechałem późnym
wieczorem. Warto tu zaznaczyć, że samochód był do-
kładnie przej rzany, skontrolowany, wyregulowany
i dostrojony podobno tak, jak na rajd.

Przestałem się dlziwió nie najlepszym wpikom na-
szych rajdowców.

Rajclowe sceny kręcono pod Wałbrzychern, w prze-
ślicznej, dolnośląskiej scenerii. Najgłówniejszy boha-
ter, Jacek , oc:rĘwiście zwyci ężał i oczywiście na Pol-
skim F'iacie w największyffi, kosmicznym rajdzie do-
okoła ziemskiego globu. Gdyby to kogokolwiek miało
zeskoczyć - pozwolę sobie dla wyjaśnienia przypo-
mnieć, iż film zamierzony był jako komedia surreali-
styczna, w której miały prawo dziaó się nawet cuda.

I tu zaezęły się kłopoty. tatystowali prawdziwi z,a-
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wodnicy na prawdziwych, rajdowych amochodach.
Pierwsza trudność polegała na tym, aby wytłumacryć
takiernu na przykład Dyziowi Nlarkowskiemu, że p0-
winien dać się prześcignąć Domańskiemu, druga ,a*
trudnoŚć Ę kto wie ezy nie powazniej za zasad,zała
się na tym, jakich tri.cków użyć, aby trolski Fiat
w mniej więcej prawdopodobry sposób wyprzedził na
filmie Porscha, Renault-GorCini czy Coopera. Konrbi_
nowaliŚmY i tak, i siak, próbowali manewrować ilcścią
filmowYch ktatek, zawodnicy ryczeli po wirazach na
niskich biegach _ ciągle nie wychoańło tak, jak re_
zy er sobie życr-ył.

Rzecz w tym, iż na filmie mozna przyśpieszyć tem-
Po, ale nie jednego samochodu, Iecz wszystkicń, które
są w scenie. Jeśli Polski Fiat ma jechać szybko *
inne wozy muslzą jechać odpowiednio wolniej. Mozna
to zainscenizować, ale co z tego, jeśli przy zbyt wol-
nej jeŹdzie nie udają się efektowne posiirgi i ,zarruce_
nia. W'reszcie po nieskońc,zonej ilości prób, po trenin_
gach i najrozmaitszych ustawianiach Ę udało się na*
wet dość, przy,2ylaję, efektownie nakręcić ten rajd.

Ale cńwilami dusza uciekała w pięty. Był taki rno_
rnent, sdy kręciliśmy na szosie, któr,a dość ciasnym
zakrętem okrązała wyboistą łączkę. Chodziło o to, aby
Dornański, dublujący Jacka, skrócił sobie drogę przez,
tę właśnie łąc,rkę - w}lprzedzając przy okazji Porsche,
którym zielony ze nłości Markońti jechał jak BógprzykazŃ po szosie - po czym efektownym skokiem
wrócił z Powrotem ll,a asfalt. Domański przetrenował
tę jazdę parę tazy am, parę razy v Markowskim, re-
zyser zdecydował, że będzie chyba dobrze i pojechali.

Bardzo było ładnie: Fiat przetelepał się przez łącz-kę, przesk oc:zył rów i znaJiń się ,r" szosie, tyle , że
wyskakując na szosę dobił przod ffi, wgniótł miskę
olejową i z sibrika zaczęły się dobywać metaliczne łos_
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koty. To korbowody tłukły o miskę. Rezy er zaczął się
wściekać, że wsuy tko na nic i nie mozna będzie da}ej
fi].mować, ale Domański posłuchał, poma,cał i orzekł,
że to nic nie szkodzi, bo Fiat nie z takimi fe}.eramfl
potrafi chodzić.

I rą,eczywiście. Filmowało się dalej mimo łamotów
i nie specjalnego się nie, zdarzyło 7 silnikie}n.
Tyle, że przy następnym clubtr"u Domański zo-yt jux
szybko wszedł na tę łączkę, pośl iznął się i zamiast
na szosę wskoc zył 7, samochodem rlo niewielkiego
potoczka w głębokim jarze tak, z,e widać było ty}ko
kawałek dachu. L/fyśli ktoś, że coś ,złego się stało? Nic
,z tych tzec,ny. Slrrzyknęło się statystów, ,nrymiosło t}&
rękach samochód z potoczka i filmowałcl dalej, u\Ma-
zając po prostu, aby filmowaó Fiata z tej strony, która
była rnniej pognieciona lM kraksie. Wieczorern zresztą
amochód odklepano jak natrezy i nazajutrz był znów

gotowy do występó$/, jak sdyby nic nadzwyczajnegc}
nie zaszło.

Mitrutko się kręciło i wesoło. Czasern Łazuka się
gdzieś zabradziażył i nie mozna go było ani ru ,z zna--
leŹć; cza"sem rezy er dclsta,wał spazmów wściekłości,
gdy nie w zy tko szło tak, jakby sobie tego życzyk;
czasem Tadzio Karwański, kierownik produkcji, nie
miał pienię d,ry na to, co było niezbędnie potrzebne;
czasem ja dostawałem ataków Śmiechu, zetknąw zy
się ,z czymś dla filmowców dość oczywistynn, a dtra
mnie całkowicie nierealnym.

A efekty tego kręcenia? Cóż, nie mnie oceniaó, co
z tego wynikło. Kazdy, kto był w kinematografie na
,,Motodramie" ma pewnie swoje własne zdanie,



Tomosz Domoniewski urodził się w Wgrszowie w 1920 r.

Korierę dzierrnikorskq rozpoczqł jeszcze przed wojnq" Wojnę
spędził w kroju, był członkiem AK, zoś po Powstoniu Wor-

szowskim znqlazl się w obozie jenieckim no zqchodzie. Po

powrocie do Worszowy w 1947 r. zająl się ponownie prqcq

dziennikorskq, publikujqc jednocześnie swe pierwsze prOce

titerockie. Od nojmłodszych lot po dziś dzień zojmuje się

sportem motorowyffi, uczestniczqc w wielu rojdoch motocyklo_

wych i somochodowych, będqc jednocześnie dziołoczem spo_

łecznym Polskiego Zwiqzku Motorowego.

W roku 1951 nopisoł wroz z Michqłem Sumińskirn powieŚĆ

zeglorskq pt. ,,Drugo wochto", w roku 1955 wydoł tom opo,
wiodoń pt.,,Bioły cień", o w roku 1968,,Wspomnienio szy-

dercy".
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