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O Poznaniu
Poznań to miejsce, w którym energia krajów
Nowej Europy miesza się z kulturą cywilizacyjną
Zachodu. Ponad półmilionowa metropolia leży w najbardziej rozwiniętej części kraju.
Mieszkają tu ludzie, na których można polegać
- wykształceni, otwarci i kompetentni.

1. Panorama Poznania,
autor zdj. Marek Kaczmarczyk

Poznań stawia na technologię osiągania sukcesu podpartą 1000-letnią tradycją skuteczności
- tu nawet najbardziej ambitne przedsięwzięcia
i najodważniejsze wizje maja największe szanse
powodzenia. Tutaj narodziło się państwo polskie, a rozpoczęte w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie było jedynym zwycięskim zrywem
niepodległościowym w Polsce i potwierdzeniem wyjątkowej zaradności Poznaniaków.
Największymi atrakcjami turystycznymi Poz-
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nania – obok Starego Rynku i Ratusza jest
Katedra na Ostrowie Tumskim, gdzie znajdują
się grobowce Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego władcy Polski i jego
ojca - księcia Mieszka I. Niezwykłe wrażenie
robi też potężna bryła zamku cesarskiego
(dawna rezydencja cesarza Wilhelma II), który
obecnie spełnia szereg różnych funkcji - jest
jednocześnie galerią, salą koncertową i kinem.
Stolica Wielkopolski od wielu lat stanowi prężny
ośrodek akademicki i naukowy. O jego potencjale świadczą chociażby liczby – na 28
wyższych uczelniach, oferujących aż 200 kierunków nauczania, studiuje ponad 120 tysięcy
osób. Poznań od lat plasuje się też w czołówce
polskich miast jeżeli chodzi o liczbę studentów
przypadających na 1000 mieszkańców. Wykwalifikowani specjaliści to mocne argumenty
przyciągające do miasta światowe koncerny.
Poznańska przedsiębiorczość sprawia, że miasto może pochwalić się jednym z wyższych
współczynników rejestrowanych podmiotów
gospodarczych w kraju. Lokalny biznes wspiera
ponadto innowacyjny projekt stworzony pod
koniec 2011 r. - Konsorcjum Marki Poznań. Jest to
pierwsza w Polsce platforma trwałej współpracy
marketingowej pomiędzy miastem i partnerami
komercyjnymi. Należące do niego marki tworzą
biznesową wizytówkę miasta, wykorzystując
ścisły związek swojego know-how z poznańską
tradycją skuteczności. Dzięki połączeniu
poznańskich zasobów ludzkich i kompetencji
reprezentowanych przez należące do projektu
marki, Poznań jest ważnym ośrodkiem biznesu na arenie polskiej. Jednocześnie prowadzona jest intensywna rozbudowa infrastruktury
miejskiej, powstaje też wiele nowych biurowców,
które spełniają oczekiwania przedsiębiorstw
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nie tylko o zasięgu krajowym, ale również
międzynarodowych korporacji.

2. Zamek cesarski
3. Stary Rynek
4. Malta

Na wyjątkowy klimat Poznania składa się także
zróżnicowana i bogata oferta rekreacyjna.
Ulubionym miejscem, w którym poznaniacy
spędzają swój wolny czas, od lat są okolice Jeziora Maltańskiego. Jest to niezwykle malowniczy obszar i nowoczesne centrum rekreacyjne,
którego infrastruktura jest stale rozbudowywana. Dodatkową atrakcją tej okolicy są powstałe
w 2011 r. Termy Maltańskie, w których znajduje
się nowoczesny aquapark, kilka basenów
rekreacyjnych i solankowych wewnątrz i na
zewnątrz budynku, oraz nowoczesne baseny
sportowe, z których korzystać mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Razem ze
znajdującymi się wokół ścieżkami dla rowerzystów, biegaczy i rolkarzy, szybką kolejką górską
oraz Nowym Zoo, Malta zarówno w cieplejsze, jak i w chłodniejsze dni przyciąga tłumy
odwiedzających.
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Poznań
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Poznań to nie tylko miasto historii i tradycji, ale także
współczesności – to tętniąca życiem metropolia. Dzięki tym
cechom zyskuje również nowe, filmowe oblicze. W Poznaniu
odbywają się festiwale filmowe o zasięgu międzynarodowym.

Do największych i najbardziej popularnych należą: Transatlantyk Festival Poznań
- festiwal organizowany przez muzyka filmowego, zdobywcę Oscara, Jana A.P. Kaczmarka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz festiwale Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA
i Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator.
Poznań jest też siedzibą firm zajmujących się szeroko rozumianą działalnością filmową.
Wśród nich jest między innymi „Hero Collection” - jedna z najbardziej znanych na świecie
firm szyjących mundury historyczne, z którą od czasu „Listy Schindlera” współpracuje Steven Spielberg.
W ostatnich latach w Poznaniu zrealizowano kilka polskich i zagranicznych produkcji filmowych. Nakręcono tu między innymi film „Poznań 56” opowiadający o tragicznych wydarzeniach poznańskiego powstania robotników z fabryki H. Cegielskiego oraz wysokobudżetowy
film fabularny „Hiszpanka”, osnuty wokół wydarzeń związanych z wybuchem powstania
wielkopolskiego.
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Lokalizacja

Klimat

Poznań znajduje się na terenie Niziny Wielkopolskiej, w połowie drogi łączącej Warszawę
z Berlinem. W tym miejscu krzyżują się również
istotne szlaki komunikacyjne Europy: ParyżBerlin-Moskwa oraz Praga-Bałtyk.

W Poznaniu panuje klimat umiarkowany
przejściowy od klimatu morskiego do kontynentalnego. Obszar ten charakteryzuje się
częstymi zmianami pogody, na które wpływ ma
nierównomierne przenikanie się mas powietrza
oceanicznego z zachodu i kontynentalnego ze
wschodu. Najczęściej występującymi wiatrami
są te nadchodzące z kierunku zachodniego
i południowo-zachodniego. Poznań należy
do jednego z najsuchszych i najcieplejszych,
a także najbardziej pogodnych rejonów Polski –
słońce świeci w Poznaniu stosunkowo często
i długo . Średnia roczna temperatura powietrza
wynosi ok. 8°C – najcieplejszym miesiącem jest
lipiec (ok. +18° C), najzimniejszym zaś styczeń
(-1° C). Średnia roczna suma opadów wynosi ok.
507 mm, a najbardziej deszczowym miesiącem
jest lipiec. Opady śniegu w Poznaniu są raczej skąpe – przymrozki (80 dni) i ewentualna
pokrywa śnieżna (50dni) występują między
grudniem a marcem. Do najbardziej pogodnych
miesięcy należą sierpień i wrzesień, najbardziej
pochmurnymi natomiast jest listopad i grudzień.

Dojazd do Poznania
Dojazd do Poznania można wybrać w dogodny dla siebie sposób. 7 km od centrum miasta
znajduje się lotnisko Ławica, z którego dalej
można przemieszczać się taksówką, bądź autobusem linii 59. Wszystkie pociągi jadące do
Poznania zatrzymują się na Dworcu Głównym,
umieszczonym blisko centrum miasta. Ponadto, w jego pobliżu znajduje się Dworzec Autobusowy. Zmotoryzowani mogą wybrać jedną
z prowadzących do Poznania dróg – autostradę
A2, drogę krajową 92, 5 czy 11.
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550 700
mieszkańców

261,9 km2

powierzchnia miasta
44% tereny zabudowane
48% użytki rolne, tereny leśne i zielone

2114

gęstość zaludnienia na 1 km2
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zdj. Detal, Stary Browar

O Poznan Film Commission
Poznan Film Commission jest biurem filmowym działającym z ramienia Urzędu Miasta Poznania oraz
instytucji kultury, Estrady Poznańskiej. Biuro zostało powołane w 2012 roku. PFC zajmuje się wspieraniem rozwoju produkcji filmowej w Poznaniu, zarówno w zakresie promowania filmowego potencjału
miasta, jak i w obszarze realizacji projektów filmowych na jego terenie.
Głównym zadaniem PFC jest udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji produkcji filmowej
w Poznaniu i okolicach. Oferta biura skierowana jest do reżyserów, scenarzystów, operatorów i producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, telewizyjnych i reklamowych oraz innych inicjatyw, na
przykład etiud filmowych, realizowanych przez studentów.
Poznan Film Commission pomaga w znalezieniu odpowiednich lokacji filmowych, potrzebnych specjalistów z branży filmowej, informuje o procedurach, wymogach formalnych i ułatwia załatwienie wszelkich
uprawnień wydawanych przez konkretne jednostki, takie jak urzędy czy służby miejskie, a także usprawnia kontakt z nimi czy z właścicielami prywatnych terenów czy obiektów.
PFC udostępnia również stworzone przez siebie bazy. Poznań, sfotografowany, skatalogowany
i opatrzony wyczerpującymi opisami z uwzględnieniem specyfikacji technicznej, umieszczony został
w obszernej bazie lokacji filmowych. Znajdują się w niej malownicze tereny zielone i zabudowania historyczne, zabytkowe oraz te współczesne – z nowoczesnymi biurowcami, klimatycznymi dzielnicami
z zabudową kamienniczą czy mniej lub bardziej sympatyczne blokowiska. Drugą bazę stanowi spis
specjalistów – firm z branży filmowej. Dostęp obu baz pozwala na szybkie zorganizowanie planu filmowego, profesjonalnego sprzętu wraz z grupą kompetentnych fachowców. Ponadto, PFC pośredniczy
w przyznawaniu środków finansowych dla zwycięzców konkursu Regionalnego Funduszu Filmowego.
Poznan Film Commission oferuje Państwu najwyższą jakość usług produkcyjnych bez poniesienia za
nie kosztów (nie dotyczy projektów komercyjnych). Nasze doświadczenie podczas współpracy na planach filmowych, lokalnych i zagranicznych twórców filmowych oraz programów telewizyjnych pozwalają
nam utrzymać międzynarodowe standardy usług film commissions. Jesteśmy do Państwa dyspozycji
przy projektach każdej kategorii: filmach fabularnych, filmach dokumentalnych, filmach reklamowych,
teledyskach, programów telewizyjnych oraz innych przedsięwzięć audiowizualnych.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Poznan Film Commission
Poznań! Kamera! Akcja!
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Regionalny Fundusz Filmowy Poznań

Regionalny Fundusz Filmowy Poznań prowadzony przez Poznan Film Commission ma na celu finansowe wspieranie produkcji filmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem poprzez tematykę, twórców,
a przede wszystkim miejsce realizacji lub udział mieszkańców i instytucji tutaj działających. Po dofinansowanie mogą zgłaszać się twórcy projektów filmów fabularnych, fabularnych seriali telewizyjnych,
filmów dokumentalnych oraz filmów animowanych na różnych etapach ich produkcji.
Dotychczas fundusz filmowy w Poznaniu wsparł kilkadziesiąt projektów, które mogliśmy oglądać
na dużym ekranie (m.in. „Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa” w reż. Wiktora Skrzyneckiego) oraz szereg ciekawych dokumentów i filmów animowanych („Jak szukaliśmy Lailoni” –
zrealizowany przez poznańskie TV Studio Filmów Animowanych, który otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu animowanego podczas 29. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza
„ALE KINO”, czy dokument „Pod opieką operacyjną” o śmierci Piotra Majchrzaka w reżyserii Anny
Piasek-Bosackiej. Z kolei “Komeda, Komeda..” - dokument biograficzny o poznańskim kompozytorze trafił wraz nową edycją “Dziecka Rosemary” Romana Polańskiego na rynek amerykański – do
USA i Kanady).
Tegoroczna edycja Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań zmieni trochę zasady jego funkcjonowania. Zmieni się czas składania aplikacji – mimo jednego budżetu fundusz otwarty jest cały
rok. Jeśli Miasto nie zainteresuje się którymś z projektów składanych w I połowie roku, zwiększają
się szanse dla atrakcyjnych projektów, które przychodzą też później. Składane wnioski będą weryfikowane formalnie przez Poznan Film Commission, następnie trafią do Komisji Miejskiej, która po
analizie odeśle ostateczne propozycje do ekspertów filmowych. Decyzją Komisji Miejskiej środki
finansowe będą przyznawane najbardziej rokującym projektom filmowym.
Regionalny Fundusz Filmowy Poznań działa nieprzerwanie w strukturach Estrady Poznańskiej –
instytucji kultury miasta Poznania od 2008 roku (od 2008 do 2011 roku znany jako Wielkopolski
Fundusz Filmowy).
Informacja na temat tegorocznego wsparcia finansowego:
http://www.poznanfilmcommission.pl/
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zdj. Kampus, Morasko
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zdj. Okrglak, klatka schodowa

Sposób aplikowania o fundusze na produkcję filmową do
Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań

•

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat projektu, Poznan Film Commission kontaktuje się z twórcami i może zaprosić na prezentację/pitching.

•

Jeśli projekt zostanie pozytywnie oceniony i odebrany przez Poznan Film Commission trafi
na posiedzenie Komisji Miejskiej.

•

Komisja Miejska składa się z pracowników Poznan Film Commission oraz przedstawiciela
Wydziału Kultury i Dziedzictwa UMP oraz Biura Promocji Miasta Poznania i spotyka się co
najmniej raz na kwartał.

•
•

W trakcie posiedzenia omawiane są projekty, które na życzenie Poznan Film Commission
zostały zaprezentowane i spełniały w najwyższym stopniu kryteria wynikające z Regulaminu.
Komisja Miejska posiłkuje się również opinią ekspertów polecanych przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej szczególnie, jeśli chodzi o ocenę scenariusza, przy czym eksperci PISF
pełnią rolę wyłącznie doradczą.
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Dlaczego warto rozpocząć współpracę z Poznan Film Commission?
PFC OFERUJE:
1.

Zapewnienie wsparcia logistycznego i organizacyjnego w Mieście Poznań. Przekazuje wszystkie
najważniejsze informacje dot. szybkiego i bezproblemowego poruszania się po mieście: transport,
baza noclegowa, baza restauracyjna. Gwarantuje szybką i profesjonalną obsługę.

2.

Zapewnienie znalezienia odpowiednich lokacji filmowych, zapewnienie konsultacji dot. konkretnych miejsc związanych z produkcją filmową oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z właścicielami
obiektów prywatnych; PFC posiada wiedzę na temat warunków udostępniania wszelkich obiektów
użyteczności publicznej, prywatnych oraz infrastruktury miejskiej i terenów zielonych; dysponuje
również obszerną, stale aktualizowaną bazą kilkuset lokacji zdjęciowych na terenie Poznania
i Wielkopolski.

3.
4.

Przekazanie informacji o zasobach technicznych w mieście Poznań – firm, specjalistów, dostawców
usług związanych z branżą filmową i telewizyjną; posiadamy obszerną bazę firm branżowych
z regionu.
Pomoc w uzyskaniu pozwoleń oraz formalności związanych z produkcją na terenie Miasta Poznań.
Komisja Filmowa współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu Miasta Poznania, dzięki czemu
usprawnia procedury załatwiania wszelkich pozwoleń, co wpływa na oszczędność czasu i środków
przeznaczonych na produkcję.

5.

Zniżki w firmach partnerskich na wybrane usługi i produkty, m.in.: hotele, restauracje, firmy cateringowe, transportowe, firmy wynajmujące sprzęt i rekwizyty.

6.

Pełny serwis produkcji filmowej i telewizyjnej w przypadku zapytań komercyjnych; począwszy od
stworzenia pomysłu, rekrutacji lokalnych profesjonalistów, przez zorganizowanie sprzętu i zaplecza
technicznego, castingu, wyszukania lokacji, po załatwienie wszelkich pozwoleń na realizację zdjęć.
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zdj. Plac Andersa, ul. Kościuszki
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Dlaczego warto
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zdj. Teatr Polski

Dlaczego warto rozpocząć produkcję w Poznaniu?

•
•
•
•
•
•
•

Poznań położony jest w Centralnej Europie, jedynie 2 godziny lotu z największych miast:
Paryża i Londynu oraz zaledwie 3 godziny jazdy samochodem z Berlina
koszty produkcji filmów w tej części Europy są jednymi z najniższych
jest miastem nieogranym filmowo
region (Wielkopolska) posiada niezwykły krajobraz (Wielkopolski Park Narodowy, Rezerwat
przyrody Meteoryt Morasko, liczne połacie lasów z przewagą sosny i dębu, stary drzewostan
liczący ponad 100 letnie drzewa na „Dębinie“, setki jezior i rzek)
posiada całą gamę stylów architektonicznych, może odgrywać sceny z każdego wieku
Poznań jest siedzibą firm zajmujących się szeroko rozumianą działalnością filmową
i reklamową, które są w stanie jednorazowo obsłużyć kilka dużych produkcji filmowych
znajduje się tu Regionalny Fundusz Filmowy Poznań wspierający produkcje filmowe
i telewizyjne

Twórcy filmowi zainteresowani realizowaniem swoich projektów w Poznaniu mogą liczyć na wsparcie
Poznan Film Commission, które posiada wiedzę na temat warunków udostępniania wszelkich obiektów
użyteczności publicznej, prywatnych oraz infrastruktury miejskiej i terenów zielonych.
Komisja Filmowa współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu Miasta Poznania, dzięki czemu
usprawnia procedury załatwiania wszelkich pozwoleń, co wpływa na oszczędność czasu i środków
przeznaczonych na produkcję.
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7.1-7.8

Warunki realizacji
zdjęć w Poznaniu
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Warunki realizacji zdjęć w poznaniu
Poznan Film Commission jako miejskie biuro filmowe pełni funkcję informacyjną i koordynującą
prace ekip filmowych, telewizyjnych oraz reklamowych na terenie Miasta Poznania. Każda produkcja, która realizuje zdjęcia na terenie miasta (filmy fabularne, dokumentalne, seriale, reklamy, spoty
społeczne oraz inne projekty filmowe) i ingeruje w miejski grunt (parki, place, skwery, rynki, lasy, ulice,
chodniki) wymaga zgłoszenia do odpowiedniej jednostki zarządzającej danym terenem.
Z uwagi na sporą grupę tych jednostek, biuro Poznan Film Commission posiadające system komunikacji i wypracowanych procedur, przekazuje odpowiednie informacje producentowi usprawniając
organizację, minimalizując koszty produkcji oraz czas pracy.

7.1. TABELA OPŁAT ZA NAJEM MIEJSKIEGO GRUNTU
stawka netto w zł

Lp.

strefa miasta

cel dzierżawy

18
18.1

PRODUKCJA FILMOWA

18.2
18.3

Filmy reklamowe
Programy telewizyjne

filmy: fabularne,
krótkometrażowe,
dokumentalne, seriale,
projekty audiowizualne
o charakterze promocyjno-wizerunkowym

za jednostkę powierzchni
na okres

centralna 1

śródmiejska 2

pośrednia 3

peryferyjna 4

od 1,00 do
500,00

od 1,00 do
500,00

od 1,00 do
500,00

od 1,00 do
500,00

ryczałt za dzień za jedną lokalizacje w obrębie danego
miejsca (parku, terenu lasu)

1000,00
1,00

1000,00
1,00

1000,00
1,00

1000,00
1,00

ryczałt za dzień
ryczałt za dzień

Zarządzenie NR 707/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.11.2014r.
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zdj. Ogród Botaniczny
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zdj. Deptak, ul. Półwiejska

7.2. TERENY ZIELONE (parki, skwery) – Zarząd Zieleni Miejskiej
W Poznaniu znajduje się 40 parków, w tym największy Park Cytadela o pow. ponad 900 tys m2.
Parki dostępne są na stronach:
http://poznanfilmcommission.pl/lokacje
http://zzmpoznan.pl/cms/14084/parki_miejskie
• Procedura uzyskania zezwolenia na realizację zdjęć:
Złożenie opisu projektu, z zaznaczeniem czasu trwania zdjęć i ilości osób zaangażowanych.
• Cena:
Projekty komercyjne – 1000 zł netto
Projekty niekomercyjne – od 1 do 500 zł netto
• Kontakt:
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań
e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl
tel. 61-860-85-00
godz. urzędowania: 7.00 – 15.00

7.3. DROGI, CHODNIKI - Zarząd Dróg Miejskich
• Procedura uzyskania pozwolenia na blokadę drogi:
Złożenie w siedzibie ZDM projektu organizacji ruchu oraz wniosku do ZDM (miejsce, opis i cel, producent, klient, ciężar samochodów, terminy) wraz z naliczeniem całkowitej powierzchni zajmowanej
drogi.
• Cena
4 zł / m2 (z ograniczeniem kierunków ruchu)
8 zł / m2 (całkowite zamknięcie ruchu)
• Kontakt:
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
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tel. +48 61 647 72 00
godz. urzędowania: 7.00 – 15.00

7.4. LASY
Zakład Lasów Poznańskich
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Złożenie przygotowanego wniosku do ZLP (miejsce, opis i cel, producent, klient, ciężar samochodów,
terminy)
• Cena:
Projekty komercyjne – 1000 zł netto
Projekty niekomercyjne – od 1 do 500 zł netto
• Kontakt:
Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2
61-492 Poznań
www.zlp-poznan.pl
e-mail: zlp@zlp-poznan.pl
tel: 61 877 45 15, 61 833 18 86

7.5. RZEKI, JEZIORA
Region Wodny Warty podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Grunty pokryte wodami użycza się na podstawie umowy, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku
o użyczenie, który należy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
• Kontakt:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska1, 61-760 Poznań,
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39
zdj. Rusałka

40

zdj. Detal bramy, ul. Jana Mtejki

e-mail: sekretariat@rgzw.poznan.pl
tel. 61 8567 715
dodatkowo:
W sprawie realizacji zdjęć na terenie jezior Malta i Rusałka:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
e-mail: biuro@malta.poznan.pl
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21

7.6. LOTY NAD POZNANIEM
(Warunki wykonywania zdjęć filmowych z drona lub innej jednostki latającej)
• Procedura uzyskania pozwolenia:
a) Uzyskanie zezwolenia POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ – poprzez złożenie
wypełnionego formularza Zgłoszenia Przeprowadzenia Lotów Bezzałogowych Statków Powietrznych maksymalnie na 10 dni przed planowanym lotem.
b) Zgoda z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania na wykonywanie lotów i przelotów nad Poznaniem.
http://www.poznan.pl/mim/main/loty-i-przeloty-nad-miastem-poznan,p,1443,25481.html
c) Pozwolenie na start lub filmowanie obiektu - w zależności od miejsca startu drona może
wymagane być pozwolenie właściciela lub zarządcy danego terenu.

7.7. FILMOWANIE OBIEKTÓW:
• PRYWATNYCH z zewnątrz i wewnątrz wymaga posiadania zgody właściciela obiektu. PFC
nawiązuje i ułatwia z nim kontakt i ewentualnie dalszą współpracę.
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• PUBLICZNYCH nie wymaga pozwolenia na filmowanie o czym mówi 33 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
• PFC pomoże ustalić producentowi do kogo należy lub komu podlega dany teren, droga, podmiot,
obiekt itp. oraz doradzi jakie formalności należy spełnić aby otrzymać odpowiednie pozwolenia na filmowanie.

7.7.1. OBIEKTY MIEJSKIE
a) Lokale miejskie (w bazie ponad 1500 lokali)
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kwestie lokali miejskich Poznania administruje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.
• Kontakt:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań
tel. +48 61 869 48 00
e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
http://zkzl.poznan.pl
b) Kulturalne obiekty należące do Miasta (muzea, galerie)
Zezwolenie na realizację zdjęć w obiektach należących do miasta, typu: muzea i galerie, wydaje dyrekcja danego obiektu. W niektórych wypadkach konieczna może być zgoda konserwatora. Filmowanie
zbiorów muzealnych i wystaw również może wymagać osobnego zezwolenia ze strony zarządu.

CENTRUM KULTURY ZAMEK
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Możliwość realizacji zdjęć na terenie CK Zamek (wnętrza, balkony, dziedzińce – tylko część historyczna)
jest odpłatna. Wymagana jest zgoda dyrekcji obiektu oraz podpisanie umowy. Należy wcześniej uprzedzić
o terminie planowanych zdjęć, ponieważ dyrekcja ustala datę i godziny, w których udostępnia teren, tak by
nie kolidował z planami Zamku. Nie zezwala się na filmowanie wystaw czasowych ani używanie sztucznego
oświetlenia.
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43
zdj. Centrum Kultury Zamek

44

zdj. Ratusz

• Cena:
Od 100 zł za godzinę, w zależności od przestrzeni.
• Kontakt:
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. +48 61 6465 200
Dział Promocji
e-mail: promocja@ckzamek.pl
tel. + 48 61 64 65 271

RATUSZ
Mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego - Muzeum Historii Miasta Poznania.
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Komercyjne wykorzystanie zdjęć zrealizowanych w obrębie muzeum wymaga wcześniejszej zgody
właściciela muzealiów i ekspozycji lub Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zabrania się używania
lampy błyskowej czy statywu.
• Kontakt:
Stary Rynek 1
61-768
e-mail: ratusz@mnp.art.pl
tel. + 48 61 85 68 193
Kierownik oddziału
dr Magdalena Mrugalska-Banaszak
e-mail: m.mrugalska@mnp.art.pl
tel. + 48 6161 85 68 193
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7.7.2. INNE OBIEKTY NA TERENIE MIASTA
STARY RYNEK oraz PLAC WOLNOŚCI – Estrada Poznańska
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt z Anną Kozłowiecką w celu ustalenia wolnego terminu przestrzeni i podpisania umowy najmu.
http://www.poznanfilmcommission.pl/lokacja/stary-rynek
Dostępność: cały rok – do ustalenia z kalendarzem wydarzeń
• Cena
1000 zł netto / dzień
• Kontakt:
Anna Kozłowiecka
e-mail: a.kozlowiecka@estrada.poznan.pl
tel. +48 61 852 88 33 w.50

TOR POZNAN
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt z Automobil Klub Wielopolska
http://www.poznanfilmcommission.pl/lokacja/tor-poznan
• Cena:
1 512,5 zł netto / 1 h (min. 3 h wynajem)
• Kontakt:
Automobil klub Wielkopolska
ul. Wyścigowa 3
62-081 Przeźmierowo
e-mail: tor.poznan@aw.poznan.pl, wojciech.bartz@aw.poznan.pl
tel. +48 61 814 35 11

LOTNISKO ŁAWICA
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt z rzecznikiem prasowym lotniska.
http://www.poznanfilmcommission.pl/lokacja/port-lotniczy-lawica
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47
zdj. Plac Wolności, autor zdj. Przemysław Dudziński

48

zdj. Staion miejski INEA Stadion

Dostępność: cały rok - do ustalenia z kalendarzem wydarzeń.
• Cena:
4 500 zł netto / dzień
• Kontakt:
Aleksandra Borowiak
e-mail: aborowiak@airport-poznan.com.pl
tel. +48 61 849 29 24
Hanna Surma
Rzecznik Prasowy
Kierownik Działu Komunikacji
e-mail: hsurma@airport-poznan.com.pl
tel. +48 61 8492254 lub +48 660703387
fax: +48 61 847490

STADION MIEJSKI INEA STADION
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Filmowanie komercyjne w obrębie stadionu możliwe jest za zgodą operatora, klubu, czy właściciela
obiektu lub organizatora imprezy masowej.
http://www.poznanfilmcommission.pl/lokacja/stadion-miejski
Dostępność: cały rok – do ustalenia z kalendarzem wydarzeń.
• Cena:
Do ustalenia / dzień
• Kontakt:
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań
e-mail: lech@lechpoznan.pl
tel. +48 61 886 3000

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt z sekretariatem Wielkopolskiego Parku Narodowego.
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• Cena:
150 zł/dzień - produkcje reklamowe
70-200 zł/ dzień - wynajęcie małej/dużej sali konferencyjnej/audiowizualnej, wykorzystanie obiektu
Dyrekcji w Jeziorach oraz terenu wokół obiektu i wiaty edukacyjnej do celów komercyjnych .
• Kontakt:
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina
Sekretariat:
e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl
tel. +48 61 89 82 300
Muzeum Przyrodnicze:
e-mail: muzeum@wielkopolskipn.pl
tel. +48 61 89 82 323

BLOW UP HALL
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt poprzez recepcję hotelu
http://www.blowuphall5050.com/hotel/
• Cena:
15 000 zł netto / najem dzienny + 35 000 zł netto za prawa do wizerunku
• Kontakt:
ul. Kościuszki 42
61-891 Poznań
e-mail: reservations@blowuphall5050.com
tel. +48 500 161 671

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
Dodatkowo wolne tory o długości 5 km (linia nieczynna) oraz najem pociągów.
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt z PKP CARGO S.A., Zachodni Zakład Spółki
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51
zdj. Parowozownia, Wolsztyn

52

zdj. Zakład H. Cegielskiego

Dostępność: cały rok
• Cena:
150 zł netto / doba
• Kontakt:
PKP CARGO Spółka Akcyjna
Zachodni Zakład Spółki
ul. Kolejowa 23
60-717 Poznań
e-mail: sekretariat.zachodni@pkp-cargo.eu
tel. 61 63 33 850
fax 61 63 35 514

FARBYKA CEGIELSKIEGO
• Procedura uzyskania pozwolenia:
Kontakt spółka H.Cegielski-Poznań S.A.
Dostępność: cały rok – do ustalenia z kalendarzem wydarzeń.
• Cena:
1 500 zł netto / doba
• Kontakt:
Sekretariat Prezesa Zarządu
e-mail: e.horanin@hcp.com.pl
tel. +48 61 831 23 14

7.8. GMINY OŚCIENNE I WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Poznan Film Commission skontaktuje się z jednostkami zarządzającymi w wybranych gminach
ościennych i pomoże w załatwieniu wszelkich formalności.
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7.9. ZABEZPIECZENIE PLANU FILMOWEGO
W przypadku realizacji scen kaskaderskich (wypadki drogowe, wybuchy czy wysadzenia) należy
powiadomić odpowiednie jednostki odpowiadające za zabezpieczenie terenu: Komendę Miejską Policji,
Straż Miejską, Straż Pożarną, Stację Ratownictwa Medycznego. Poznan Film Commisson pomoże
w nawiązaniu kontaktu z tymi instytucjami.

KONTAKT DO PFC:
• Poprzez formularz www:
http://poznanfilmcommission.pl/formularz-zgloszeniowy.html
• Osobiste zgłoszenie się w biurze PFC:
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
e-mail: info@poznanfilmcommission.pl
tel. +48 61 8528833 wew. 35

SŁUŻBY MUNDUROWE
1. Policja
Pytania dotyczące spraw związanych z ruchem drogowym należy kierować na adres:
wrd@wielkopolska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
mł. insp. Andrzej Borowiak
e-mail: rzecznik@wielkopolska.policja.gov.pl tel. 61 84 12 777
tel. dyżurny 609 452 432 (po południu i w dni wolne)
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań
e-mail: dyzurny.poznan@po.policja.gov.pl
tel. do dyżurnego: 061-84-156-11
2. Straż Pożarna
By skorzystać z zabezpieczenia przeciwpożarowego, należy kontaktować się bezpośrednio ze stowarzyszeniami w postaci Ochotniczych Straży Pożarnych
http://www.zosprp.poznan.pl/strona.php/6_kontakt.html
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55
zdj. Państwowa Straż Pożarna, ul. Masztalarska, ator zdj. Iwona Hildebrandt

8
Lokacje filmowe
w Poznaniu
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58

zdj. Słoniarnia, Nowe ZOO

Lokacje filmowe w Poznaniu
Poznan Film Commission oferuje pomoc w znalezieniu lokacji filmowych oraz zdobyciu pozwoleń
na organizację zdjęć.
Pełny katalog dostępnych lokacji można znaleźć pod adresem:
http://www.poznanfilmcommission.pl/lokacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1Park Chopina, ul. Podgórna, 2. Zajezdnia tramwajowa, ul. Głogowska, 3. Klatka schodowa,ul. Matejki 57, 4. Arena, Park Kasprowicza, 5. Słoniarnia, Nowe
ZOO, 6. Klub Dragon, ul. Zamkowa 3, 7. Schron Prezydenta Poznania, 8. Muzeum Archeologiczne, 9. Hotel Kolegiacki, 10. Fort VI, 11. Stary Browar, 12. Teatr
Wielki
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9
Baza specjalistów
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Baza specjalistów

1. WTK, studio telewizji Poznań, autor
zdj. Janusz Ludwiczak/www.lazarz.pl

Poznań oferuje szeroki wachlarz usług w branży
kinematograficznej świadczonych przez wykwalifikowanych fachowców. W stolicy Wielkopolski swoje siedziby mają nie tylko firmy oferujące
całościową obsługę produkcji filmowej, lecz
również te zrzeszające doświadczonych
ekspertów z dziedzin animacji 2D i 3D oraz efektów specjalnych, udźwiękowienia i oświetlenia,
scenografii, kostiumów i charakteryzacji. Lokalne
przedsiębiorstwa trudnią się również wynajmowaniem profesjonalnego sprzętu dla ekip filmowych. Poznańskie firmy dysponują bogatym

zapleczem sprzętowym. Możliwe jest wynajęcie
profesjonalnych studiów produkcyjnych: w
poznańskim oddziale Telewizji Polskiej (322
m2), w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (200
m2, lub mniejszych np. w Poznańskiej Wytwórni
Filmowej (100 m2, 60 m2).

1
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W wypadku zapotrzebowania na większą halę,
producenci filmowi mogą skorzystać jednego
z szesnastu pawilonów wystawienniczych
Międzynarodowych Targów Poznańskich,
z których największy posiada powierzchnię
13 000 m2.

2

2. Sala Ziemi, MTP
3. Studio: Poznańska Wytwórnia
Filmowa

3
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Dostępne kategorie działalności

CASTING

RENTAL

WYNAJEM
STUDIA

PRODUKCJA
ANIMACJI

PRODUKCJA
FILMOWA
I REKLAMOWA

3Istudio
ABM Studio
Film Studio ABW

3istudio
DIGITAL 24
DP Plan
IN2IT

KamKam Visuals
Kretka Film
OSTRO
Samo Pro

HD2K4K
Stern Pictures Production
WINMAR

ALCHEMIQ STUDIO
Chromatique
FilmLab
Filmpoint Sp. z o.o.
Guzik-owcy

KamKam Visuals
MEGGOT
Motion Brand
Mucha Produkcja Filmowa
OSTRO

Papert Pictures
SQMStudio
STUDIO SOHO
FILM&MULTIMEDIA

3istudio
Celebration Productions
Chromatique
Color Pictures
FilmLab
Filmpoint Sp. z o.o.
Film Studio ABW
FILM TANK PRODUCTION

Guzik-owcy
IN2IT
KamKam Visuals
MEGGOT
Motion Brand
Mucha Produkcja Filmowa
OSTRO
Oversee Production

Papert Pictures
Poznańska Wytwórnia Filmowa
Stern Pictures Production
STUDIO SOHO
FILM&MULTIMEDIA
Studio filmowe TR AKCJA

FilmLab
MEGGOT
Poznańska Wytwórnia Filmowa
Studio filmowe TR AKCJA
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PRODUKCJA
FOTOGRAFII

PRODUKCJA
TELEWIZYJNA

POSTPRODUKCJA

PRODUKCJA
ZDJĘĆ
LOTNICZYCH

Mucha Produkcja Filmowa
Papert Pictures
Poznańska Wytwórnia Filmowa

COLOUR PICTURES
FilmLab
TVP Poznań

3istudio
ALCHEMIQ STUDIO
Celebration Productions
Chromatique
Guzik-owcy

IN2IT
KamKam Visuals
MEGGOT
Motion Brand
Mucha Produkcja Filmowa

MEGGOT
KamKam Visuals
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OSTRO
Poznańska Wytwórnia Filmowa
SQMStudio

Dane kontaktowe
A
ABM STUDIO
ul. Św. Marcin 29/11
61-805 Poznań
www.abmpoznan.pl
e-mail: poznan@studioabm.com.pl
tel. +48 512 196 669
ALCHEMIQ STUDIO
ul. Staszica 2 / 17
60-853 Poznań
www.alchemiqstudio.com
e-mail: office@digital-alchemy.eu

C
CELEBRATION
PRODUCTIONS
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań
www.celebration-productions.com
e-mail: p.boro@celebration-productions.com
tel. +48 795 517 928
CHROMATIQUE
ul. Zakręt 18/1
60-351 Poznań
www.chromatique.pl
e-mail: julianpeksa@chromatique.pl
tel. +48 61 866 70 23
mob.+48 694 338 612
COLOUR PICTURES
ul. Szelągowska 26/5
61-626 Poznań

www.colourpictures.eu
e-mail: pawel@pawelzabel.eu
tel. +48 601 700 688
DIGITAL 24
ul. Bułgarska 2a
60-320 Poznań
www.digital24.pl
e-mail: biuro@digital24.pl
tel. +48 61 893 64 00

D
DP PLAN
ul. Widłakowa 9a
61-680 Poznań
www.dpplan.pl
e-mail: dpietruszewski@dpplan.pl
tel. +48 505 473 626

F
FILMLAB
ul. Krzywoustego 72
61-144 Poznań
www.filmlab.com.pl
e-mail: office@filmlab.com.pl
tel. +48 61 86 86 600
FILMPOINT SP. Z O.O.
ul. 27 Grudnia 9A/18
61-737 Poznań
www.filmpoint.pl
e-mail: kontakt@filmpoint.pl
tel. +48 604 099 886
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FILM STUDIO ABW
ul. Fredry 4/5
61-701 Poznań
www.filmstudioabw.com.pl
e-mail: biuro@filmstudioabw.com.pl
tel. +48 509 662 539
FILM TANK PRODUCTION
ul. Słowackiego 44/46/9
60-825 Poznań
www.filmtank.pl
e-mail: hi@poznaniloveyou.com
tel. +48 509 926 505

G
GUZIK-OWCY
ul.Bolesława Prusa 14
60-819 Poznań
www.guzik-owcy.pl
e-mail: pitold@guzik-owcy.pl
tel. +48 505 949 632

H
HD2K4K
ul. Wąska 33
62-052 Komorniki
www.hd2k4k.pl
e-mail: info@hd2k4k.pl
tel. 61 666 12 26

I
IN2IT
ul. Ratajczaka 20/5
61-815 Poznań
www.in2itstudio.pl
e-mail: info@in2itstudio.pl
tel. +48 728 313 001

K
KAMKAM VISUALS
ul. Asfaltowa 29 Janikowo
62-006 Poznań
www.kamkam-visuals.tv
e-mail: contact@kamkam-visuals.tv
tel. +48 724 349 870
KRETKA FILM
ul. Rybaki 22a/25
61-884 Poznań
www.kretka-film.iportfolio.pl
e-mail: kretkafilm@gmail.com
tel. +48 502 648 634

M
MEGGOT
ul. Promienista 12d/5
60-288 Poznań
www.meggot.pl
e-mail: info@meggot.pl
tel. +48 797 236 286
MOTION BRAND
ul. Chełmońskiego 17/3
60-755 Poznań
www.motionbrand.pl

e-mail: info@motionbrand.pl
tel. +48 61 610 20 20
MUCHA PRODUKCJA
FILMOWA
ul. Puławska 6
61-335 Poznań
www.muchafilm.pl
e-mail: kontakt@muchafilm.pl
tel. +48 61 221 48 08

O
OSTRO
ul. Zamkowa 12
64-600 Oborniki WLKP
www.ostro-video.pl
e-mail: kontakt@ostro-video.pl
tel. +48 535 553 222
OVERSEE PRODUCTION
Ul. Święty Marcin 80/82 pok. 13
61-809 Poznań
www.oversee.pl
e-mail: info@oversee.pl
tel. +48 792 621 733

P
PAPERT PICTURES
ul. Limanowskiego 10/12
60-744 Poznań
www.papertpictures.com
e-mail: agata@papert.pl
tel. +48 504 015 774
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POZNAŃSKA WYTWÓRNIA
FILMOWA
ul. Wąska 33
62-052 Komorniki
www.pwf.pl
e-mail:
tel. 61 666 12 26

S
SAMO PRO
ul. Piękna 59/3
60-589 Poznań
www.samopro.pl
e-mail: rental@samopro.pl
tel. +48 601 328 608
SQMSTUDIO
ul. Wąska 33
62-052 Komorniki
www.sqmstudio.pl
e-mail: studio@sqmstudio.pl
tel. 61 666 12 26
STERN PICTURES
PRODUCTION
ul. Stara Droga 8
62-002 Suchy Las / k. Poznania
www.sternpictures.com
e-mail: info@sternpictures.com
STUDIO SOHO
FILM & MULTIMEDIA
ul. Pobiedziska 11/3
61-049 Poznań
www.studiosoho.pl
e-mail: info@studiosoho.pl
tel. +48 603 191 109

STUDIO FILMOWE TR AKCJA
ul. Słoneczna 9
62-030 Luboń k/Poznania
www.scenografiapoznan.pl
e-mail: agnieszka@krupienczyk.pl
tel. +48 504 66 41 66

T
TVP POZNAŃ
ul. Serafitek 8
61-144 Poznań
e-mail: sekretariat.poznan@tvp.pl
tel. +48 61 850 64 00

W
WINMAR
os. Jagiełły 13
60-694 Poznań
www.winmar.pl
e-mail: sklep@winmar.pl
tel. +48 61 8251 081
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Produkcja filmowa w Poznaniu

Poznań posiada tradycje producenckie sięgające początków kina:
w okresie międzywojennym działały tutaj „Poznańska Wytwórnia Filmowa” („Bartek Zwycięzca”
z 1923 roku), „Diana-Film Poznań” („Cyganka Aza” z 1926 roku) oraz „Popfilm” („Tajemnica skrzynki
pocztowej” i „Ponad śnieg” – obie z 1929 roku oraz „Gwiaździsta eskadra” z 1930 roku).
Najgłośniejsze produkcje, w których zagrał Poznań i które na stałe zapisały się w panoramie polskiego kina, to „Późne popołudnie” Aleksandra Ścibora-Rylskiego z 1964 roku, „Limuzyna Daimler-Benz” Filipa Bajona z 1981 roku, „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego z 1981 roku, „Kroll”
Władysława Pasikowskiego z 1991 roku oraz „Poznań 56” Filipa Bajona z 1996 roku. Podpoznański
poligon w Biedrusku zagrał nie tylko w polskiej produkcji historycznej „Ogniem i mieczem” Jerzego
Hoffmana z 1998 roku, lecz także w „Dowodzie życia” Taylora Hackforda z 2000 roku, w którym
główną rolę odegrał Russell Crowe.
Najnowsze produkcje, które miały miejsce w Poznaniu, to „Czas surferów” Jacka Gąsiorowskiego
z 2004 roku, młodzieżowy „Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa” z 2012 roku i „Ostra randka” Macieja Odolińskiego z 2013 roku. Aktualnie kończą się prace nad „Hiszpanką” Łukasza
Barczyka.

1

2

3

1. “Hiszpanka”, 2. “Późne popoludnie”, 3. “Ponad śnieg”, 4. “Ogniem i mieczem”
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71
zdj. Plan filmowy, płyta lotniska Ławica
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,3. Festiwal Dobrego Smaku, autor zdj. Julian Redondo 2,9,11,12,15. Malta Festiwal, 4. Transatlantyk 2015, 5,7,13. Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Maski”, 6,8, 14. Festiwal Teatrów Tańca, autor zdj. Maciej Zakrzewski, 10. Ethnoport, 16. Pyrkon 2015
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Kalendarz wydarzeń w Poznaniu
MARZEC:
• Festiwal Fantastyki „Pyrkon”, www.pyrkon.pl
• Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, www.wiosnamuzyczna.pl
MAJ/CZERWIEC:
• „Enter Music Festival”, www.enterfestival.pl
CZERWIEC/LIPIEC:
• Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta”, www.malta-festival.pl
LIPIEC:
• Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator”, www.animator-festival.com
LIPIEC/SIERPIEŃ:
• „Tzadik Poznań Festival”, www.tzadikpoznanfestival.pl
SIERPIEŃ:
• „Transatlantyk” Festival, www.transatlantyk.org
• Festiwal Dobrego Smaku, www.ofds.pl
• Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, www.ptt-poznan.pl
LISTOPAD:
• Festiwal Jazzowy „Made In Chicago”, www.madeinchicago.pl
• Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Off Cinema”, www.offcinema.pl
GRUDZIEŃ:
• Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski”, www.teatrbiuropodrozy.pl
• Festiwal Rzeźby Lodowej
W różnych terminach:
• Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”, www.alekino.com
• Festiwal „Ethno Port", www.ethnoport.pl

75

Spis zdjęć:

okładka - zdj. Podwórko kamienicy, ul. Matejki, autor Tadeusz Sławomir Lisiecki
str. 2
zdj.1. Park Mickiewicza, zdj.2. Imieniny ul. Św. Marcina, autor zdj. Jakub Pindych, zdj.3. Park Wilsona, zdj.4. Park Sołacki,
zdj.5. Rogale Marcińskie, autor zdj. Izabela Mazurek
str. 6
zdj.1 Panorama Poznania, autor zdj. Marek Kaczmarczyk
str. 7
zdj.2. Zamek cesarski, zdj.3. Stary Rynek, zdj.4. Malta
str. 14
zdj. Detal, Stary Browar
str. 19
zdj. Kampus, Morasko
str. 22 zdj. Okrglak, klatka schodowa
str. 27
zdj. Plac Andersa, ul. Kościuszki
str. 30 zdj. Teatr Polski
str. 35 zdj. Ogród Botaniczny
str. 36 zdj. Deptak, ul. Półwiejska
str. 39 zdj. Rusałka
str. 40 zdj. Detal bramy, ul. Jana Mtejki
str. 43 zdj. Centrum Kultury Zamek
str. 44 zdj. Ratusz
str. 47
zdj. Plac Wolności, autor zdj. Przemysław Dudziński
str. 48 zdj. Staion miejski INEA Stadion
str. 51
zdj. Parowozownia, Wolsztyn
str. 52 zdj. Zakład H. Cegielskiego
str. 55 zdj. Państwowa Straż Pożarna, ul. Masztalarska
str. 58 zdj. Słoniarnia, Nowe ZOO
str. 59 zdj.1 Park Chopina, ul. Podgórna, zdj.2. Zajezdnia tramwajowa, ul. Głogowska, zdj.3. Klatka schodowa,ul. Matejki 57, zdj.4.
Arena, Park Kasprowicza, zdj.5. Słoniarnia, Nowe ZOO, zdj.6. Klub Dragon, ul. Zamkowa 3, zdj.7. Schron Prezydenta Pozna
nia, zdj.8. Muzeum Archeologiczne, zdj.9. Hotel Kolegiacki, zdj.10. Fort VI, zdj.11. Stary Browar, zdj.12. Teatr Wielki
str. 62 zdj.1. WTK, studio telewizji Poznań, autor zdj. Janusz Ludwiczak/www.lazarz.pl,
str. 63 zdj.2. Sala Ziemi, MTP, zdj.3. Studio: Poznańska Wytwórnia Filmowa
str. 70
zdj.1. “Hiszpanka”, zdj.2. “Późne popoludnie”, zdj.3. “Ponad śnieg”, zdj.4. “Ogniem i mieczem”
str. 71
zdj. Plan filmowy, płyta lotniska Ławica
str. 74
zdj.1,3. Festiwal Dobrego Smaku, autor zdj. Julian Redondo, zdj.2,9,11,12,15. Malta Festiwal, zdj.4. Transatlantyk 2015, 		
zdj.5,7,13. Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Maski”, zdj.6,8, 14. Festiwal Teatrów Tańca, autor zdj. Maciej Zakrzewski,
zdj.10. Ethnoport, zdj.16. Pyrkon 2015
Zdjęcia dzięki uprzejmości: fotoportal.poznan.pl, poznanfilmcommission.pl, parowozowniawolsztyn.pl, MTP Poznań, SQMStudio.
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www.poznanfilmcommission.pl
77

