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Serce nie sługa
- film inspirowany prawdziwą miłością
 
„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące 
spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć 
w miłość, choć w głębi duszy właśnie na taką prawdziwą miłość czekają.
Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą połówkę. 

Daria i Filip – główni bohaterowie filmu – znają się od lat i są najlepszymi 
przyjaciółmi. Filip to klasyczny Piotruś Pan i łamacz damskich serc.
Po kolejnej upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, 
poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce 
propozycję, którą złożył jej kilka lat wcześniej, że jeśli do trzydziestki nie będą
w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. 
 
Czy miłość może zacząć się od przyjaźni? 
Czy faktycznie jest w stanie przetrwać wszystko? 
A przede wszystkim – czy może trwać wiecznie?

W KINACH OD 5 PAŹDZIERNIKA
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FILIP  – ROMANTYK-BAJERANT
W sercu Filipa zawsze panuje lato. To istne tropiki, w których ogrzeje się każda 
kobieta. Filip kocha je bez wyjątków. Uwodzenie przychodzi mu z taką łatwością
jak oddychanie. Jest jeszcze Daria, jego najlepsza przyjaciółka, która jest odporna
na jego urok. 

Paweł Domagała o swojej roli

Jaki jest Filip?
Filip to wieczny chłopiec, który pod wpływem zdarzeń zmienia się w mężczyznę.
Boi się niepowodzenia i samotności. Jest bardzo skupiony na sobie i porusza go tylko 
to, co dotyczy jego samego. Myślę, że można go nazwać mężczyzną naszych czasów.
Filip ma bardzo dużo wdzięku i różne rzeczy uchodzą mu płazem. Drzemie w nim 
jednak wrażliwość, którą musi odnaleźć i wydobyć. Jest jak księżyc, który ludzie znają 
tylko z jednej strony.

Co łączy go z Darią?
Filip i Daria od zawsze byli najlepszymi przyjaciółmi, kumplami. Daria zwierzała 
się Filipowi, a on opowiadał jej o swoich wszystkich kobietach. Umówili się, że jak 
do trzydziestego roku życia będą singlami, to zrobią sobie dziecko, a że Filip jest 
człowiekiem honoru… 
Nie spodziewali się jednak, że na drodze tej „hipsteriady” stanie miłość.

O czym jest film „Serce nie sługa”?
Film „Serce nie sługa” to opowieść o ludziach, na których drodze staje miłość
i, jak to w życiu bywa, nie wszystko da się zaplanować. Czasami pewne rzeczy dzieją 
się w najmniej oczekiwanym momencie i trzeba im stawić czoła. Ten film stara się 
odpowiedzieć na pytanie, czy miłość kiedyś się kończy. A może taka prawdziwa 
miłość trwa wiecznie bez względu na to, co się wydarzy? „Serce nie sługa” w pewnym 
momencie wskakuje na wyższy poziom. To mi się w nim bardzo podoba.
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DARIA  – BARDZIEJ ROZWAŻNA NIŻ ROMANTYCZNA
Daria to siedemdziesiąt procent rozsądku i trzydzieści procent romantyzmu.
Choć bardzo pragnie miłości, nie potrafi jej znaleźć. Co zrobi, kiedy zorientuje się,
że miłość szykuje dla niej niespodziankę? Posłucha serca czy rozumu? 

Roma Gąsiorowska o swojej roli

Jaka jest Twoja postać?
Daria jest dojrzałą singielką: po trzydziestce i bez stałego związku. Jest mądra, stabilna, 
rozsądna, a przy tym ma dużo fantazji i jest taką po prostu fajną dziewczyną. Myślę,
że Daria jest symbolem współczesnej kobiety. Nie jest to jednak tak oczywista postać,
jak mogłoby się wydawać. Jej bliskim przyjacielem jest Filip, który bardzo się od niej
różni, ale w jakiś nieoczywisty sposób pasują oni do siebie. W pewnym momencie ich 
przyjaźń przerodzi się w miłość, co będzie dla Darii dużym zaskoczeniem. 

Jaka jest relacja Darii i Filipa?
Darię i Filipa poznajemy w chwili, kiedy ona próbuje mu uzmysłowić, że nadszedł już 
czas, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie i pokierować nim rozsądniej. Daria 
jest dla Filipa istotą z innej orbity, ale po jakimś czasie zaczyna widzieć w niej kobietę. 
Nie pod kątem atrakcyjności czy fizyczności, bo między nimi jest cały czas iskrząca 
przepychanka, ale dostrzega w niej kogoś, z kim warto być. Nagle zaczynają się sobie 
przyglądać i okazuje się, że są dla siebie stworzeni. 

Jaki jest film „Serce nie sługa”?
Film „Serce nie sługa” to mądry i niebanalny film, gdzie obok atmosfery przyjaźni 
i miłości widzowie doświadczą elementu zaskoczenia. To jest film o zwyczajnych 
ludziach, ich uczuciach i odwadze. Myślę, że wiele osób, bez względu na wiek czy płeć, 
będzie z przyjemnością ten film oglądać. Zestawienie dwojga głównych bohaterów
– Darii i Filipa – jest trochę taką wizytówką naszych czasów, pokolenia trzydzieści plus.

7SERCE NIE SŁUGA W KINACH OD 5 PAŹDZIERNIKA



8SERCE NIE SŁUGA W KINACH OD 5 PAŹDZIERNIKA



MARIETTA  – PRZYJACIÓŁKA NA KAŻDĄ POGODĘ
Lejdis end dżentelmen, spotkanie z nią przypomina szaloną randkę w ciemno. Marietta jest 
zakręcona i nieprzewidywalna jak pogoda nad polskim morzem. Jej serce jest jednak gorące
i zawsze gotowe na miłość. Kiedy na jej drodze pojawi się Marek, przystojny policjant, 
postawi wszystko na jedną kartę. Teraz albo nigdy! A co na to sam zainteresowany? 

Magdalena Różczka o swojej roli
Kim jest Marietta?
Marietta jest przyjaciółką Darii, głównej bohaterki filmu „Serce nie sługa”. To osoba bardzo 
spontaniczna i żywiołowa. Nigdy nie odpoczywa. Ciągle działa. Ma cechy, których ja nie mam, 
a których życzę każdej kobiecie – przede wszystkim wierzy w siebie. Uważa, że zasługuje na 
wspaniałą miłość, na wspaniały związek, i zwyczajnie na to czeka. Ma swoje zajęcia, pracę, 
którą kocha, ale szuka miłości. 
Czy Marietta znajdzie miłość?
W momencie rozpaczy po zakończeniu wcześniejszego związku Marietta poznaje Marka. 
Początkowo myśli, że to jest kolejny, taki sam, beznadziejny facet, który kompletnie nic nie 
rozumie. Daje mu jednak szansę i w dniu tej pierwszej randki widzi w nim kogoś zupełnie 
innego – męskiego i szarmanckiego. Być może Marek jest ostatnim rycerskim mężczyzną
w dzisiejszych czasach.
O czym jest film „Serce nie sługa”?
Film „Serce nie sługa” jest to film o miłości w różnych kolorach. Opowiada losy kilku par 
na różnych etapach związku. Mamy historię relacji, w której dopiero się rodzi miłość. Taka 
prawdziwa, szalona, z motylami w brzuchu. Mamy parę, której miłość zrodziła się z przyjaźni 
wieloletniej, więc osoby, które się bardzo, bardzo dobrze znają. Mamy też związek wieloletni, 
który ma swoje problemy, ale jest szczęśliwy.
Komu się spodoba film „Serce nie sługa”?
Film „Serce nie sługa” jest filmem o różnych rodzajach miłości. Jest wzruszający, 
romantyczny, ciepły i zaskakujący. Rozśmiesza i chwyta za serce. Myślę, że to jest film 
zarówno dla osób, które szukają miłości, i też tych, które są w szczęśliwych związkach. 
Spodoba się na pewno osobom, które lubią komedie romantyczne, ale też takim, które 
potrzebują głębszych wzruszeń.
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MAREK  – GLINIARZ BEZ WAD
Wow! Marek to sama słodycz, a rytm jego serca wybija 997 uderzeń na minutę. To gliniarz,
którego jedyną wadą jest to, że jest prawie doskonały. Ma mundur, kajdanki i niezwykle romantyczną 
duszę, o czym przekona się wtedy, kiedy pozna Mariettę. To, że zrobi dla niej wszystko, nie oznacza,
że jest pantoflarzem. To czyni go jeszcze bardziej doskonałym. Prawda? Nic tylko kochać. 

Mateusz Damięcki o swojej roli
Jaki jest Marek?
Marek jest policjantem, który stoi na straży bezpieczeństwa publicznego. Posiadam mundur, 
odznakę, pewność siebie oraz przypadłość, która nie ułatwia mi życia. Jestem zakochany po uszy 
w przyjaciółce głównej bohaterki, Darii – Marietcie, którą spotykam podczas jednej ze swoich 
szalonych interwencji. Marek jest typem policjanta, który zdecydowanie zamiast karać woli pouczać. 
Jest typem romantyka, który całe życie czekał, aż kobieta marzeń spadnie mu z nieba. Jego wyłoniła 
się z fontanny. Jak Wenus. Zupełnie przez przypadek, zupełnie tego nie planując, Marietta po prostu
od samego początku okazuje się tą kobietą, z którą Marek chce spędzić całe swoje życie.
Jaki jest film „Serce nie sługa”?
„Serce nie sługa” to film bardzo ciepły, ale niejednoznaczny i zaskakujący. To film, który odpowiada 
na wszystkie pytania, które każdy z nas, gdzieś tam w trakcie swojego życia, zadaje. „Serce nie sługa” 
opowiada o najprawdziwszej miłości, która, mimo że wszyscy chcemy, żeby była usłana różami, 
napotyka przeszkody, z którymi tylko prawdziwie zakochani ludzie potrafią dać sobie radę.
Komu się spodoba film „Serce nie sługa”?
Wydaje mi się, że ten film spodoba się wszystkim, którzy stoją gdzieś na rozstaju dróg, którzy czekają 
na tę jedną jedyną osobę, której być może do tej pory jeszcze nie udało im się spotkać. Ale będzie 
to również film dla tych, którzy czują się spełnieni i szczęśliwi, będąc w stanie zobaczyć w tym filmie 
jak w zwierciadle swoje własne życie. To jest taka niezwykła komedia romantyczna, która w pewnym 
momencie pokazuje swoje drugie oblicze. Oblicze, które, wydaje mi się, nikogo nie rozczaruje.
To jest oblicze, które doda jeszcze więcej szlachetności temu obrazowi i spowoduje, że przeżyjemy 
film nie tylko na powierzchni, ale i dogłębnie.
Komu poleciłbyś film „Serce nie sługa”?
Ten film poleciłbym mojej żonie. Musi go obejrzeć, żeby się przekonać, że mężczyzna może mieć 
wiele twarzy. Polecam go mojej mamie, która staż małżeński ma dużo dłuższy niż ja i więcej wie 
o życiu. Polecam go mojej siostrze, która szuka, znajduje, a przede wszystkim poleciłbym go 
wszystkim, którzy chcą zobaczyć kawał dobrego kina.
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MACIEK  – TRAFIONY USIDLONY
Jaki Maciek? Trzeba powiedzieć Maciej. Ba, nawet pan Maciej. To stateczny facet.
Żona, dzieci, na pewno jakiś kredyt. Z imprezowej młodości został mu tylko Filip
– najlepszy przyjaciel, wieczny chłopiec  i podrywacz. Szczęśliwa rodzina to jego
przepis na życie. Gdyby żona wiedziała, że jego serce bije tylko dla niej i dzieci,
może nie byłaby tak zazdrosna. 

Borys Szyc o swojej roli
Jaki jest Maciek?
Maciek to przyjaciel głównego bohatera – Filipa. To są tacy przyjaciele od wielu, wielu 
lat. Myślę, że Maciek widzi w Filipie siebie sprzed kilku, może kilkunastu lat, a ponieważ 
sam założył już rodzinę, ma do niego także ojcowski stosunek. Z pobłażaniem patrzy 
na swojego przyjaciela, który ciągle żyje życiem wiecznego kawalera. Filip nie umie się 
ustatkować, a tak naprawdę jest samotny i tak jak każdy potrzebuje miłości. Czasami 
spogląda też na Filipa z zazdrością, ale rozumie, że rodzina jest największą wartością 
w życiu. Na tym polega ta dojrzałość Maćka, który wie, że bycie ze sobą to jest praca, 
wysiłek. Można powiedzieć, że Maciek jest aniołem stróżem relacji Filipa z Darią.
O tym cały czas prawi do swojego przyjaciela i myślę, że dlatego tak bardzo walczy
o swój związek.
O czym jest film „Serce nie sługa”?
„Serce nie sługa” opowiada o miłości na kilku płaszczyznach. Jest związek mój z Kasią, 
czyli miłość dojrzała. Jest miłość dopiero się rodząca. I jest uczucie, które łączy Filipa
z Darią, czyli coś, co rodzi się z przyjaźni. Film „Serce nie sługa” opowiada także
o miłości do dzieci. Naszych bohaterów poznajemy jako beztroskich i żyjących pełnią 
życia. Nieświadomych tego, że wydarzy się coś, co zupełnie nas zmieni, coś, co sprawi, 
że zaczniemy inaczej patrzeć na życie. Zaskoczenie, radość, wzruszenie – to film pełen 
emocji. 
Komu może się spodobać film „Serce nie sługa”?
„Serce nie sługa” może się podobać każdemu. Zarówno młodym ludziom, jak i tym 
dojrzalszym, w moim wieku, ale pewnie i moja mama i jej przyjaciółki z chęcią go 
obejrzą. Myślę, że będą się śmiały, ale też uronią łezkę.
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KASIA  – CZUJNA ŻONA 
Mężowie całego świata, bójcie się. Zwłaszcza jeśli waszymi najlepszymi 
przyjaciółmi są kobieciarze, flirciarze i uwodziciele. Kasia nie czeka biernie,
aż ktoś lub coś zagrozi jej małżeństwu. Alarm włączony. Zasieki zastawione.
Fosa wykopana. No i teraz, panowie, spróbujcie iść na piwo z kolegami. 
Powodzenia.

Zuzanna Grabowska o swojej roli
Jaka jest Twoja postać?
Kasia jest żoną Maćka, który jest najlepszym przyjacielem głównego bohatera
– Filipa. Stoi trochę z boku i obserwuje. Jest spokojna, stonowana, ale swoje wie. 
Kasia nie lubi Filipa, który, mimo że jest bardzo uroczym mężczyzną, dosyć lekko 
podchodzi do życia. Nie lubi w nim tego, że nie może się ustabilizować, ciągle 
podrywa dziewczyny, a na złą drogę zwodzi jej męża. To jej się bardzo
nie podoba.
Jaki jest film „Serce nie sługa”?
Film „Serce nie sługa” nie jest typową komedią romantyczną. Jest historią bardzo 
pięknej miłości dwojga ludzi z tym wszystkim, co ta miłość im przynosi. Dobrego 
i złego. Tak jak w życiu. To taki wzruszający romans – wesoło-sentymentalny. 
Właśnie takie kino, przy którym śmiejemy się, a które później chwyta nas za 
gardło, cenię. Wychodząc z takiego filmu, możemy zastanowić się nad życiem,
a jednocześnie jesteśmy pełni nadziei.
Komu się spodoba film „Serce nie sługa”?
Myślę, że ten film spodoba się wszystkim, bo jest uniwersalny. To historia dwojga 
zakochanych ludzi, przy której można się pośmiać, wzruszyć i zobaczyć kawałek 
życia. Wierzę, że każdy z nas zasługuje na miłość. 
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