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Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze, jak dowiadujemy siê z mediów, Polski Instytut Sztuki Filmowej, placówka nadzorowa-
na przez Pañskie ministerstwo, wyda³ na satanistyczno-pornograficzny film pod tytu³em „Antychryst”
1 milion z³ z pieniêdzy polskich podatników. Ta skandaliczna produkcja, dzie³o kontrowersyjnego duñ-
skiego re¿ysera, Larsa von Triera, zawiera treœci, delikatnie mówi¹c, wulgarne oraz antychrzeœcijañskie.
Zapewne odpisze Pan Minister, ¿e przyznano dotacjê zgodnie z prawem, w ramach Priorytetu V, mówi¹ce-
go o koprodukcjach mniejszoœciowych, w ramach którego instytut mo¿e dofinansowywaæ tak¿e filmy za-
graniczne z polskim udzia³em. Ale zgodnie z prawem, to nie oznacza, ¿e w sposób celowy i godziwy.

Nie jest to jedyny przypadek finansowego wsparcia przez PISF produkcji godz¹cych w uczucia religijne
i narodowe. Po „Antychryœcie” pojawi siê kontrowersyjny film „Kobieta, która œni³a o mê¿czyŸnie” – 800 ty-
siêcy z³ dotacji, realizowany przez tê sam¹ firmê Zentropa International Poland sp. z o.o. Nastêpnie 1 mi-
lion z³ przyznano filmowi „Ki” w re¿yserii L. Dawida, opowiadaj¹cemu o matce, która do opieki nad
dzieckiem poszukuje przede wszystkim zainteresowanych ni¹ mê¿czyzn. Tak¿e firma Zentropa Interna-
tional Poland otrzyma³a 4 miliony z³ na film „Sponsoring” w re¿yserii M. Szumowskiej. Jest to historia
trzech kobiet ¿yj¹cych w Pary¿u. Dwie sprzedaj¹ swoje cia³o, by aspirowaæ do lepszego œwiata, do wy¿szej
pozycji w konsumpcyjnym, kapitalistycznym spo³eczeñstwie – czytamy opis produkcji w rubryce infor-
muj¹cej o przyznaniu dotacji. Z kolei 1 milion z³ przeznaczono na obrazoburczy i wyœmiewaj¹cy chrzeœci-
jañskie wartoœci obraz „W³atcy móch. Æwoki, czopki i mondzio³y”. Dofinansowano równie¿ rzekomo
oparty na faktach film „Coœ we mnie pêk³o”, o proboszczu, który wykorzystuje seksualnie dziewczynki.
W produkcji dla dzieci PISF miêdzy innymi sponsorowa³ pe³nometra¿ow¹ animacjê zatytu³owan¹ „Bab-
cia”, o pewnej kobiecie, która na skutek kosmicznej mocy zmienia siê w dwumetrowego w³ochatego dia-
b³a, co postanawia wykorzystywaæ do walki z przestêpczoœci¹.

To tylko niektóre przyk³ady filmów, które sponsoruje PISF, filmów, które promuj¹ rzeczywistoœæ ni-
hilistyczn¹, poruszaj¹ tematykê z marginesu, obra¿aj¹ uczucia religijne, s¹ g³êboko sprzeczne z huma-
nizmem europejskim. Jak mo¿na s¹dziæ, istnieje jakiœ scenariusz bardzo precyzyjnie przygotowany,
wed³ug którego systematycznie dokonuje siê dziœ niszczenia kultury zakorzenionej w chrzeœcijañstwie.
Chodzi o to, by ca³kowicie tê kulturê przeformu³owaæ, zmieniæ hierarchiê wartoœci, a w to miejsce wpro-
wadziæ antykulturê, antysztukê, antyteatr, antyliteraturê itp.

Panie Ministrze, oczekujemy odpowiedzi, która uzasadnia³aby potrzebê sponsorowania takich produkcji
przez polskich podatników, w wiêkszoœci osób wierz¹cych, które s¹ obra¿ane za ich w³asne pieni¹dze.
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