Legendy Polskie
2018 - Séria krátkych filmov s hlbokou symbolikou slovanského sveta
1) Smok
https://youtu.be/1J_Y12RqeLM
Krakovo mesto a jeho obyvatelia sú v nebezpečenstve. Mesto je ohrozené Drakom a jeho útočnými vrtuľníkmi!
Skromný mladý dizajnér vyzbrojený znalosťami a ublíženými pocitmi bude môcť bojovať proti tetovanému
monštrum.
2) Twardowsky
https://youtu.be/hRdYz8cnOW4
Pán Twardowski, sediaci sám ako prst v kozmickej stanici na Mesiaci. Čaká, až po jeho dušu príde pekelného
exekútora úmluv. Ale čo je poľská šikovnosť, svätá voda a dve tony výbušnín?
Podľa povesti bol Twardowski šľachticom žijúcim v 16. storočí v Krakove. Predal svoju dušu diablovi za
znalosti a magické schopnosti. Chcel však diabla prekabátiť, takže do úpisu pridal bod, že čert môže jeho dušu
zabrať do pekla len v Ríme, kam sa majster nemal v úmysle nikdy vydať.
S Čertovou pomocou získal Twardowski bohatstvo i slávu, nakoniec sa stal aj dvorania kráľa Zygmunta
Augusta. Kráľ sa po smrti kráľovnej obklopil astrológmi a mágmi. Podľa povestí sa práve Twardowskému
podarilo vyvolať ducha zosnulej kráľovnej Barbary, čoho dosiahol vďaka magickému zrkadlu Twardowského.
Po mnohých rokoch diabol pristihol mága v krčme, ktorá sa volala Rím. Počas letu sa však Twardowski modlil
k Márii (alebo podľa inej verzie spieval náboženskú pieseň), kvôli čomu ho diabol cestou upustil. Twardowski
skončil na Mesiaci, kde je dodnes a pozoruje, čo robia ľudia na Zemi.
3) Twardowsky 2
https://youtu.be/M-skpeuYmfE
Twardowski sa ponáhľa k okraju solárneho systému. Avšak Boruta a jeho vyslanec sa nevzdajú ľahko.
Najnovšie technologické úspechy verzus zúfalý poliak objedený želé. Víťaz môže byť len jeden!
https://youtu.be/fMU2Y4F0BDw
4) Operácia bazilištek
https://youtu.be/qS2xTGLCu-M
Z mora do Tatier sa otvárajú brány pekla. Nie je známe, kto za tým je, ale je zrejmé, kto to doňho vstúpil:
Boguś Kołodziej a jeho strýko Eugeniusz, ktorý je voľne prepojený s realitou. Títo dva tvrdí policajti sa budú
pozerať do očí starého nebezpečenstva a dokonca sa do neho dostanú cez Polonaise!
https://youtu.be/zw0BnTi_XJc
Jaga
https://youtu.be/uKbuFYd468w
Twardowského odklon začína prinášať želanú zmätenosť, tentoraz vo forme tajomnej dievčiny, ktorá sa
nedotýka bylín. Bude Borucie schopná premeniť svoj slovanský ... hnev v jej prospech? Ak nie, vždy má v
rezervnej pozícii oddelenie comanda Žleznej hory.
https://youtu.be/qdCmSt4798g
Dokončenie
https://youtu.be/V_rgOau603I
https://youtu.be/rg0bKsmxZLQ
https://youtu.be/y1YbhC5spzE

