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Szanowny Panie Mecenasie oraz Szanowni Członkowie PZŁ - Polski Związek Łowiecki, W nawiązaniu do wezwania otrzymanego drogą mailową dn. 24.06.2020 o 11:27 w sprawie zaprzestania emisji filmu znajdującego się pod adre…
Piątek - serial oryginalny
17 godz. ·

Szanowny Panie Mecenasie oraz Szanowni Członkowie PZŁ - Polski Związek Łowiecki,
W nawiązaniu do wezwania otrzymanego drogą mailową dn. 24.06.2020 o 11:27 w sprawie zaprzestania emisji filmu znajdującego się pod adresem: https://youtu.be/1I_FzUckc3A - w odpowiedzi i do wiadomości publicznej przesyłamy stanowisko ekipy serialu.
Na polu produkcji wideo skierowanych głównie do emisji na platformach VOD działamy z powodzeniem od ponad 18 lat. Gros naszych filmów to formy komediowe stanowiące czystej postaci satyrę, która piętnuje postawy skrajne. Bohaterami naszych produkcji były, są i będą osoby reprezentujące niemal wszystkie grupy zawodowe, większość warstw społecznych, narodowych czy etnicznych.
W ramach kanałów YouTube tworzonych przez członków naszego zespołu, opublikowanych zostało ponad 8 000 klipów. Na samym tylko kanale „Piątek - serial oryginalny” z którego pochodzi kontrowersyjny Państwa zdaniem film, do tej pory ukazało się 78 epizodów serii.
Rzeczony serial komediowy cieszy się dużym zainteresowaniem internautów – notuje ponad 100 000 stałych widzów, w ciągu 2 lat wygenerował ponad 13 412 584 wyświetleń. Jest doceniany nie tylko przez polskich użytkowników, ale również reprezentantów profesjonalnych
mediów, czego wyrazem była podwójna nominacja w ramach Grand Video Awards 2019 (najpopularniejszy konkurs form wideo on-line w Polsce). W obsadzie pojawiali się zarówno popularni youtuberzy, jak i profesjonalni muzycy, aktorzy filmowi i teatralni.
Nigdy wcześniej nie zdarzyło nam się, aby reprezentanci którejkolwiek z grup naszego społeczeństwa wzywali nas do usunięcia produkcji odcinków “Piątku” powiązanych z ich działalnością. Tym samym Polski Związek Łowiecki, o którym nota bene nie pojawiła się najmniejsza
wzmianka w rzeczonym materiale - stał się niechlubnym pionierem.
Podkreślamy w tym miejscu, że w naszych materiałach unikamy parodiowania konkretnych osób oraz wyśmiewania konkretnych sytuacji. Dodatkowo w celu wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości – na końcu każdego odcinka serialu umieszczamy planszę z wyraźną informacją:
WSZELKIE PODOBIEŃSTWO AKTORÓW ORAZ FABUŁY SERIALU „PIĄTEK” DO PRAWDZIWYCH OSÓB I ZDARZEŃ NALEŻY UZNAĆ ZA PRZYPADKOWE
W polskim prawie “zniesławienie”, które nam Państwo imputują, dotyczy konkretnej osoby, a nie grupy. Tymczasem z kontekstu Państwa wezwania jasno wybrzmiewa - że oczekujecie specjalnego traktowania jako grupa, utożsamiając się jednocześnie z szerokim gronem, kiedy
ochronie podlegają jednostki. Nie szerzymy nienawiści ani nie atakujemy nikogo ad personam. Wszystko kręci się wokół satyry – podobnie, jak formy sceniczne: kabarety, stand-up, spektakle teatralne - mamy prawo do posługiwania się hiperbolą w przekazie artystycznym.
Rozumiemy, że z Państwa perspektywy nasze produkcje nie stoją na wysokim poziomie, podobnie jak humor, którego „myśliwi” najwyraźniej nie rozumieją – również nie jest najwyższej próby. Rozumiemy też, dlaczego staliśmy się łatwym celem ataku ze strony Państwa Związku,
który najwyraźniej w oparach frustracji wywołanej brakiem społecznego zrozumienia dla działań osób pałających się łowiectwem, uznał, że łatwiej będzie zastraszyć mniejszy podmiot i w ten sposób podreperować wizerunek. Siłą.
Łączymy w tym miejscu nadzieję, że równie gorliwie walczycie Państwo z dużymi studiami filmowymi, które nie raz ukazywały myślistwo w krzywym zwierciadle lub niekorzystnym świetle (vide: “Pokot”, “Safari” - polecamy, bardzo dobre kino), czy ze stacjami telewizyjnymi, które
wielokrotnie prezentowały faktyczne i patologiczne wątki towarzyszące działaniom myśliwych w swoich materiałach śledczych (TVN, Polsat, Superstacja), a nie jak w tym przypadku - komediowe skecze.
Odpowiadając wprost na Państwa wezwanie, informujemy (z kopią do mediów oraz stowarzyszeń), że nie damy się zastraszyć, żadnej grupie społecznej, która pod płaszczykiem prawa będzie je naginać dla własnych potrzeb. Tym samym nie zamierzamy usuwać materiału, który w
żaden sposób nie naruszył niczyich dóbr ani w żadnym stopniu nie był skierowany bezpośrednio w Polski Związek Łowiecki.
Jednocześnie ubolewamy nad zaistniałą sytuacją. Oto dożyliśmy smutnych czasów, kiedy profesjonalni i pół-profesjonalni twórcy są prześladowani, nękani lub straszeni sądami za ich działalność artystyczną.
Z poważaniem,
Zespół produkcyjny serialu „Piątek”
Grzegorz Barański
Łukasz Skalik
Łukasz Ciechański
Tomasz Oreł
Do wiadomości:
Renata Kijowska, TVN Kraków
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Niech Żyją
OKO.press
Ludzie Przeciw Myśliwym
Front Wyzwolenia Zwierząt
Hunt Saboteurs
Warszawski Ruch Antyłowiecki
Wrocławski Ruch Antyłowiecki
Na Tropie
Obywatele Przeciwko Zagrożeniom Wynikającym z Polowań
Lubelski Ruch Antyłowiecki
Fundacja Animal Rescue Polska
Fundacja Animals
OTOZ Animals
Otwarte Klatki
Klub Myśli Ekologicznej
BASTA Inicjatywa na Rzecz Zwierząt
Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
jestem na pTAK!
Zdelegalizować polowania!
Greenpeace Polska
Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!
Viva! Interwencje
Fundacja Albatros
Klub Gaja
Ekologia.pl
WWF Polska
APYnews
Wirtualnemedia.pl
Press
Natemat.pl
Halo.Radio
SPIDER'S WEB
polsatnews.pl
RMF24.pl
Interia Fakty
Onet Wiadomości
WPROST
Radio TOK FM
Radio ZET

Lubię to!

Dodaj komentarz

Udostępnij

817
Udostępnienia: 116

Napisz komentarz...

Opublikuj

Bartek Kowalik

>W jednym poście oznaczeni zostają Stop Ludzie przeciw myśliwym i sami ludzie przeciw myśliwym
>Dakann be like:

70

14 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Aleksandra Bab... odpowiedział(a) · 1 odpowiedź
Łukasz Ciechan Ciechański

Proszę małe dzieło na ten temat:
https://youtu.be/lR4uzlkZooo

13

Próba zastraszenia za film na Youtube
youtube.com
14 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Przemek Kwiatkowski

Najpierw myślę sobie, że grubo. Ale gdyby różne instytucje tak mogły reagować na satyrę to nie byłoby tyle skeczy o policjantach i księżach. Jakby co zrobimy zrzutę na jakąś dobrą papugę i będziemy pikietować pod sądem.
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

63

Więcej

Sebastian Biał... odpowiedział(a) · 2 odpowiedzi
Anna Obraniak

Serio? Ktoś jest zaskoczony? I co powiedzą w SĄDZIE? - Wysoki sądzie, oni się z nas śmieją? Baaaaw. Róbcie zrzutkę na papuga jakby co. Wrzucę monetę.
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

57

Więcej

Radosław Kowal... odpowiedział(a) · 1 odpowiedź
Jan Błaszkowski

maść na ból dupy im już nie pomoże xd
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

50

Więcej

Lider wśród fanów

Michał Miszewski

Jeszcze jedno:
W obliczu tej sytuacji ciśnie się na usta pytanie:
KIEDY SEQUEL?!
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

72

Więcej

Miłosz Karpiel odpowiedział(a) · 1 odpowiedź
Aurora Lis

"PRAWO OJCZYZNA HONOR" 😂
To w kontekście myśliwych brzmi idiotycznie.
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

27

Więcej

Łukasz Ciechan... odpowiedział(a) · 1 odpowiedź
Lider wśród fanów

Alicja Barczykowska

Oglądając odcinek serialu Piątek o Myśliwych przeszło mi przez myśl że może znaleźć się kilka osób których dupa zaboli (nie każdy ma poczucie humoru) plus to że słyszy się teraz wiele o myśliwych, część ludzi uważa że to nienormalne,część nie widzi w tym nic
złego i chce zabierać dzieci na polowania a część jest temu całkowicie przeciwna. No ale żeby sam Związek Łowiecki się do tego przypieprzył? Najwidoczniej osoby tego zgrupowania nudzą się strasznie. I satyra im obca. W czasie gdy różnie dzieje się wokół Nas,
Piątek serial zaje*ście poprawia humor i to ile lat
No ale... Niektórym by się przydało sporo maści na ból dupy xD
15 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Radosław Kowal... odpowiedział(a) · 5 odpowiedzi
Robert Michalak

"Ale jakim prawem komuś może nie podobać się to co nagrywamy?! "
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

12

Więcej

Gabriela Dzieża odpowiedział(a) · 5 odpowiedzi
Kacper Mrozik

O iks DE!
Co tu się odjaniepawliło?!
Myślę, ze ten odcinek to był najlepszy odcinek Piątku od momentu wznowienia serialu na kanale Piatek - serial oryginalny. Winszuję.
12 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

4

Więcej

Michał Chudoba

Widać trafiliście w czuły punk zarządu. Sam miałem w rodzinie myśliwego, znam to środowisko. Jak wszędzie zdarzają się patologie i wygląda na to że w PZŁ patologii jest więcej niż sądziłem. Szkoda, można się było spodziewać i jak najbardziej popieram Wasze
stanowisko. Jak ktoś nie ma dystansu do siebie to jest jego problem...
11 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Patryk Ziętek odpowiedział(a) · 3 odpowiedzi
Bartek Baran

Przecież to jest takie bardzo w stylu "proszę Paniiiii, a on mnie przezyyyywaaaaa". Proszę o odcinek o tym
15 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

pozdrawiam i trzymam kciuki żeby się odjebali ^^

15

Więcej

Markoz Marek

Zróbcie dedykowaną zrzutkę na zawodowego pełnomocnika, widzowie pomogą z nawiązką.
13 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

1

Więcej

Daniel Post

Jak tak dalej pójdzie, to przebijecie Urbana (i kiedy będzie o nim Piątek)
8 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Tomek Piąty

Chyba od tego deszczu, komuś z tego całego PZŁ, siano w głowie zaczęło gnić.
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Marcin Bartoszewski

Robimy zrzutę na papugę. W jakim my Państwie żyjemy? Straszno i śmieszno ,widać że lobby łowieckie ma patrona u dzisiejszej władzy
48 min

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Filip Zabawa

Naprawdę? To był dość łagodny odcinek jeśli chodzi o całą serię. Ale się jakiś Janusz-prezes musiał wkurwić.
14 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

2

Więcej

Paul Kucharski

To ja wam powiem, ze moj dziadek nazywal sie Janusz i byl mysliwym zarejestrowanym w PZŁ i szczerze mowiac to gdyby zyl to tez by go dupa piekla bo w ogole nie mial poczucia humoru, wiec cala ta sytuacja bawi mnie podwojnie xDDD
14 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

25

Więcej

Dominik Kubiak

myślę, że tym wzorem Madki 500+ zostaną zachęcone, by również wyrazić swoje oburzenie i bendom rzondały zaniedośćutrzynienia w postaci pinionszkuw, bo im się NALERZY!!1!
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

5

Więcej

Rafał Piorun

Po najnowszym odcinku CO spodziewałem się, że kiero pooznacza tam jakieś parafie i zakład naprawy taboru kolejowego
15 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

4

Więcej

Tomasz Mendyk

Następny Piątek będzie o bolcach co mają ból dupy o satyrę i pozywają ludzi
14 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

PZL znów dostanie gorączki i pójdzie drugi pozew xD

Więcej

Dawid Marek

Widać ze nie wsłuchali się dobrze w teksty aktorów serialu , a natychmiast to mogą przestać polować
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Mariusz Wroński

Widzę, że Serial Piątek osiągną ogromny sukces, czego dowodem jest ta właśnie akcja, gratulacje Dakann! . Koniecznie trzeba nagrać drugi odcinek o myśliwych
11 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

1

Więcej

Jacek Kecaj Nowakowski

Cudowne. Ten trzask pękających dup na ambonach... Uważajcie na siebie, bo Was do lasu wywiozą i się Wami odpowiednio zajmą 😂 😂
Jechać z nimi, do dna!!11
15 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

9

Więcej

Jacek Kecaj No... odpowiedział(a) · 2 odpowiedzi
Lider wśród fanów

Szymon Augustyniak

No cóż, prawda stara jak świat. Ludzie nie lubią kiedy wytyka im się brzydką prawdę. Ja nie mogę się do tego odnieść gdyż o myślistwie nic ciekawego nie wiem, mój kolega uznał film za stek bzdur ale zapewne prawda leży jak zawsze po środku.
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Mateusz Red Kalder

Nie widziałem tego odcinka... lepszej reklamy chyba nie można zrobić.
Lecę oglądać.
15 godz.

Lubię to!

8

Odpowiedz

Więcej

Gabriela Dzieża odpowiedział(a) · 1 odpowiedź
Kuba Wrzos

Ale trzeba być tępą dzidą żeby nie zrozumieć serialu piątek. Zresztą myśliwych to lepiej omijać z dalek nie wiadomo co takiemu palnie albo wypali ze łba .
15 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Radek Polczyk

Grupa społeczna powszechnie oskarżana o januszowanie reaguje w ten sposób na oskarżenie o januszowanie.
*Zdziwiony pikaczu.
14 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Więcej

Gabriela Dzieża odpowiedział(a) · 1 odpowiedź

Lider wśród fanów

Michał Miszewski

Uuu...
Widzę, że jednak w satyrze sama prawda była.
Jak to szło? Nożyce?
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

4

Więcej

Kacper Kokociński

A oglądając wczoraj odcinek miałem jakieś przeczucia że mogą się dopierdolić.
16 godz.

Lubię to!

Odpowiedz

Zobacz więcej komentarzy…

Więcej

2

1

2

4

10

