
W KINACH OD 26 LUTEGO 2016

Produkcja Unlimited Film Operations.
Scenariusz i reżyseria: Agnieszka Gola-Rakowska.

Partnerami Filmu są: 
Kulczyk Investments, PGNiG Sponsor Strategiczny Polskiej Piłki Ręcznej.

Film powstał dzięki wsparciu Jana Kulczyka, strategicznego sponsora drużyny olimpijskiej 
i największego mecenasa polskiego sportu.



W ROLACH GŁÓWNYCH
Rafał Sonik, Mateusz Kusznierewicz, Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski,
Bartłomiej Bonk, Adam Małysz, Karol Bielecki, Katarzyna Rogowiec, 
Maja Włoszczowska, Andrzej Wrona, Rafał Majka, Natalia Partyka, 
Zbigniew Bródka, Zofia Noceti - Klepacka oraz Robert Lewandowski

O FILMIE
Amerykanie mają Batmana, Spidermana, Fantastyczną Czwórkę; my mamy naszych
superbohaterów z krwi i kości. Czołówka polskich sportowców, olimpijczyków,
multimedalistów  wielkich imprez sportowych po raz pierwszy odsłania drugą stronę 
medalu.

„110%” - to filmowa opowieść o marzeniach, pasji, odwadze sięgania do gwiazd i smaku
zwycięstw. Kulisy wyczynowego sportu w relacji tych, którzy na naszych oczach stają się
legendą. Twórcy filmu przejechali tysiące kilometrów, odwiedzili kilkadziesiąt miejsc,
wszystko po to by pokazać inną stronę życia sportowców.
Rywalizacja i mordercza walka, zmaganie się z własnymi słabościami, nadludzki 
wysiłek i presja, radość zwycięstw i ciężar samotnych porażek, hejt i uwielbienie kibiców. 
Kim są sportowi idole? Czym różnią się od innych? Co oznacza dla nich Orzeł na piersi? 
Zobacz prawdziwe oblicze sportu. Poznaj cenę zwycięstwa!

   



110%
Scenariusz i Reżyseria
Agnieszka Gola - Rakowska 

Producent
Łukasz Borzęcki

EKIPA 110 %

Reżyseria sekwencji sportowych
Łukasz Borzęcki

Zdjęcia
Filip Pakuła

Muzyka
Przemysław Książek

Montaż
Grzegorz Mazur

Operator dźwięku
Paweł Nabiałek

Dźwięk
Przemysław Książek

Promocja i dystrybucja
PiRania Anna Chudziak

Zapraszamy na fanpage filmu: 
https://www.facebook.com/film110procent

Zapraszamy na nasz kanał na Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC9lxve-IzYm2xzmkcoIxv-A



O FILMIE, ŁUKASZ BORZĘCKI - PRODUCENT
Pomysł wziął się z miłości do sportu i z chęci opowiedzenia o sporcie i sportowcach 
z zupełnie innej perspektywy. Chcieliśmy stworzyć z tych wszystkich postaci, z ich historii
fascynującą filmową opowieść o naszych superbohaterach. Amerykanie mają Batmana,
Spidermana, Fantastyczną Czwórkę, a my mamy Sonika, Włodarczyk, Lewego. To są nasi
superbohaterowie z krwi i kości.
Zależało nam żeby pokazać “nieuchwytne”, czyli to co kryje się w ich umysłach, charakterach,
uczuciach. Jak to jest  zderzyć z „kibicowskiem hejtem" po nieudanym występie. Bo oni 
naprawdę dają z siebie wszystko. Chcieliśmy spojrzeć na nich z perspektywy Nikodema 
Żukowskiego czy Jana Blecharza, wybitnych psychologów sportu. Pozwolić widzom dotknąć 
granic ludzkich możliwości, odszukać źródła siły. Poczuć jakimi muszą być ludźmi żeby zostać
Mistrzami.  Zrobiliśmy film o prawdziwych ludziach, z dużym ładunkiem pozytywnej energii 
od wielkich sportowców. „NIE PODDAWAJCIE SIĘ, WALCZCIE! BO MY SIĘ NIGDY
NIE PODDALIŚMY!”

O ZDJĘCIACH
Wszystkie zdjęcia zrealizowane zostały dynamicznie tak, by w jak najlepszy sposób
oddać emocje, które przeżywają zawodnicy. Inaczej niż w relacjach TV. Zmagania 
na treningach zostały pokazane w sposób, jaki nie były pokazywane do tej pory m.in. 
przy pomocy kamery GoPro, dzięki której widz będzie mógł zobaczyć trening zawodnika 
z zupełnie innej strony, na przykład z perspektywy lecącego młota Anity Włodarczyk.
Rozmowy ze sportowcami nagrane zostały w ich naturalnym środowisku, czyli tam
gdzie można ich spotkać na co dzień - na hali sportowej, korcie, basenie, pustyni, 
skoczni, torze wyścigowym, itd. Nasi bohaterowie uchylą swoim kibicom rąbka tajemnicy 
- w filmie zobaczyć można będzie unikalne, prywatne zdjęcia oraz filmy, garść ich 
prywatnych wspomnień.



KAROL BIELECKI  
polski piłkarz ręczny,grający na pozycji 
lewego rozgrywającego, reprezentant   
Polski,   uczestnik   igrzysk   olimpijskich 
(Pekin 2008), Wicemistrz świata z 2007, 
brązowy medalista Mistrzostw Świata 
2009, brązowy medalista z Mistrzostw 
Świata 2015 w Katarze.

ADAM MAŁYSZ
skoczek narciarski, multimedalista 
olimpijski, najlepszy polski sportowiec 
pierwszej dekady XXI wieku, obecnie 
kierowca rajdowy.

RAFAŁ SONIK
kierowca rajdowy, startujący 

na quadach, trzykrony zdobywca Pucharu 
Świata FIM, pięciokrotny Mistrz Polski 

w rajdach enduro. W styczniu 2015 wygrał 36. 
edycję Rajdu Dakar.

BOHATEROWIE FILMU:

ZOFIA NOCETI-KLEPACKA 
reprezentantka Polski w windsurfingu, 

mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata 
w olimpijskiej klasie RS:X, brązowa medalistka 

XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.



ZBIGNIEW BRÓDKA  
łyżwiarz szybki, mistrz olimpijski, 

specjalizujący się na dystansie1500m, 
olimpijczyk. Pierwszy Polak, który 

zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie 
szybkim (na dystansie 1500m) 

oraz mistrzostwo olimpijskie 
na tym dystansie.

RAFAŁ MAJKA
kolarz szosowy, W 2014 jako drugi Polak 
w historii wygrał etap Tour de France 
oraz w klasyfikacji górskiej Tour de France. 
W 2015 roku wygrał 11. etap Tour de France 
z Pau do Cauterets-Vallée de Saint-Savin 
jako pierwszy Polak w historii stanął na podium 
wyścigu Vuelta a España 2015.

ANITA WŁODARCZYK  
lekkoatletka, rekordzistka świata 

w rzucie młotem. Srebrna medalistka igrzysk 
olimpijskich w 2012 w Londynie. Mistrzyni 

świata z 2009 i 2015 r., wicemistrzyni z 2013. 
Medalistka Mistrzostw Europy – złoto (2012, 
2014) i brąz (2010). Zwyciężała w klasyfikacji 
IAAF Hammer Throw Challenge (2013, 2014, 

2015), drużynowym czempionacie Starego 
Kontynentu (2009, 2015).

BARTŁOMIEJ BONK 
sztangista, olimpijczyk z Pekinu (2008) 
(w kategorii do 94kg) i Londynu (2012) 
(w kategorii 105 kg). Brązowy medalista 
olimpijski z Londynu, mistrz Europy (2015)



KATARZYNA ROGOWIEC 
paraolimpijka, dwukrotna mistrzyni 
paraolimpijska z Turynu (2006) w biegach 
narciarskich na 15 km techniką klasyczną 
i na 5 km techniką dowolną.

NATALIA PARTYKA
tenisistka stołowa. Trzykrotna mistrzyni 

paraolimpijska z Aten (2004), Pekinu (2008) 
i Londynu (2012). Dwukrotna uczestniczka igrzysk 

olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012).

 

MAJA WŁOSZCZOWSKA
kolarka górska,wicemistrzyni olimpijska 
z Pekinu, złota medalistka Mistrzostw Świata 
w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, 
wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni 
Europy, wielokrotna mistrzyni Polski 
w cross-country.

TOMASZ MAJEWSKI
lekkoatleta (pchnięcie kulą), trzykrotny 

uczestnik igrzysk olimpijskich – złoty medal 
(2008 i 2012). Stawał na podium Mistrzostw 

Świata, Mistrzostw Europy oraz halowych 
Mistrzostw Świata i halowych Mistrzostw Europy. 

W 2005 został mistrzem Uniwersjady. 
Rekordzista Polski i wielokrotny medalista 

Mistrzostw Polski seniorów.



ROBERT LEWANDOWSKI
polski piłkarz występujący na pozycji

napastnika w Bayernie Monachium oraz
reprezentacji Polski, której jest kapitanem.
Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.

Uczestnik finałów Mistrzostw Europy 2012.

MATEUSZ KUSZNIEREWICZ
żeglarz sportowy, dwukrotny medalista olimpijski,
dwukrotny indywidualny Mistrz Świata 
w klasie Finn oraz Mistrz Swiata w klasie Star,
pięciokrotny indywidualny Mistrz Europy
(również jako junior), wielokrotny zdobywca
Mistrzostw Polski.

ANDRZEJ WRONA
siatkarz, grający na pozycji 

środkowego bloku, Mistrz Polski 2014, 
Mistrz Świata 2014



TWÓRCY FILMU:

Agnieszka Gola - Rakowska - Scenarzystka i Reżyserka
Autorka kilkudziesięciu reportaży o tematyce społecznej oraz interwencyjnej. Razem z zespołem
 „Magazynu Ekspresu Reporterów” zdobyła trzy Telekamery oraz Złotą Telekamerę w kategorii 
Publicystyka. Współpracowała przy tworzeniu filmu dokumentalnego „Stan umysłu" realizowanego 
dla Telewizji Polskiej. W 2011 roku wyreżyserowała film pt. „"Życie to nie kabaret", dokument 
o życiu i karierze jednego z najlepszych polskich artystów kabaretowych Bohdana Smolenia. Film 
wielokrotnie był emitowany przez TVP. 
W 2014 roku wyreżyserowała swój kolejny film pt. „Andrzej Gołota- legenda polskiego boksu", 
o jednym z najlepszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych bokserów lat 90.
Jako jedyna polska ekipa filmowa miała przyjemność jechać busem z bokserem do hali, 
w której odbywała się jego walka pożegnalna i podglądać przygotowania w szatni.
Praca nad filmem  „110%" to jej największe życiowe wyzwanie.

Łukasz Borzęcki - Producent
Wieloletni współpracownik Telewizji Polskiej, producent kilkudziesięciu filmów dokumentalnych 
telewizyjnych i kilkunastu formatów telewizyjnych. Producent eventów i spotów reklamowych. 
Od 2009 roku współwłaściciel i prezes Unlimited Film Operations.
Producent „Mundial. Gra o wszystko”, film otrzymał Nagrodę Millenium: Specjalne Wyróżnienie 
Jury na Planete + Doc Film Festival w Warszawie, nagrodę Hollywood Eagle na Festiwalu Filmów 
Polskich w Los Angeles, nagrodę Golden Whistle na festiwalu Kicking + Screening w Nowym Jorku 
oraz Perłę renesansu na Festiwalu FilmówHistorycznych w Zamościu. 
W 2014 roku film trafił do kin. Wyprodukował 12. odcinkową serię edukacyjną „Niespokojne 
umysły”, realizowaną dla Telewizji Polskiej, prezentującą sylwetki najwybitniejszych polskich 
naukowców, zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk.
W 2014 roku wyprodukował film „1989”, dokument który zgromadził w trakcie swojej
premiery w TVP 960 tysięcy widzów przy 20% udziale w rynku. Film był objęty honorowym
patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. 
W 2014 roku był producentem filmu „Drużyna”, pełnometrażowego dokumentu który w sierpniu 
2014 trafił do kin i zgromadził prawie 40 tysięcy widzów w kinach. W 2015 we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Kampania przeciw homofobii wyprodukował film  „Moje jest inne". 
W 2015 roku był producentem filmu podsumowującego 40 lat Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdynii, film pod tytułęm. „W mgnieniu oka". Do najważniejszych przedsięwzięć 
zalicza produkcję filmu  „110%”.



PROMOCJA I DYSTRYBUCJA 
PiRania Anna Chudziak
+48 606492036
ania@pirania.info

Materiały FTP:
ftp.pirania.nazwa.pl
login: pirania_110
hasło: Superbohaterowie16!


