
Film „Dług” nie mówi o fikcji, powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń. Mówi o strachu, 

koszmarze, lęku, trudnych decyzjach, ale i nadziei. 

Reżyserem filmu jest Krzysztof Krauze, który przedstawia historię dwóch młodych ludzi, przyjaciół, 

Adama i Stefana. Są to młodzi mężczyźni, którzy chcą zapewnić sobie i swoim rodzinom godne życie. 

Marzą o budowie domów, szczęśliwym życiu. Dlatego decydują się założyć wspólnie firmę 

sprzedającą skutery. Żeby jednak to zrobić potrzebują pieniędzy. Niestety banki odmawiają im 

pożyczki. Z pomocą Adamowi , w tej roli Robert Gonera i Stefanowi, którego gra Jacek Borcuch, 

przychodzi dawny kolega Gerard i bez problemy proponuje pożyczkę. Ze względu jednak na wysokie 

warunki spłaty przyjaciele rezygnują. Ale czy na pewno nie muszą jej spłacać, mimo że nie wzięli 

pieniędzy? Gerard, postać odtwarzana przez Andrzeja Chyrę, i tak żąda spłaty rzekomego długu. 

Codziennie nalicza odsetki, straszy, grozi, znęca się psychicznie i fizycznie. W ten sposób zaczyna się 

koszmar głównych bohaterów, Adama i Stefana. Jako pierwowzór tej historii i bohaterów wystąpili 

Sławomir Sikora i Artur Rybiński. Ich losy możemy znać z telewizji i prasy, a znając je, można uznać, że 

prawo nie zawsze jest sprawiedliwe. 

Film „Dług” to film przejmujący, opowiada o strachu, lęku, przerażeniu, przedstawia zło 

i cierpienie. Dwóch młodych ludzi znajduje się w sytuacji bez wyjścia, którzy muszą walczyć 

o przetrwanie i własną wolność. Ich obroną jest atak. Nie są w stanie przewidzieć tego co zrobią, aby 

tylko przeżyć. Każda scena, świetna gra aktorów, muzyka budują napięcie całego filmu, które udziela 

się widzom. Niecierpliwie oczekujemy każdej kolejnej minuty filmu, a najbardziej finału. Finał 

w końcu uświadamia nam, że nie wszyscy ludzie są dobrzy, że są ludzie, którzy bez względu na 

wszystko mogą zniszczyć drugiego człowieka bez powodu, bez żadnych skrupułów. Obrazy 

przedstawione w filmie wywołują różne emocje: złość, gniew, współczucie. Czy Adam i Stefan są 

faktycznie tylko mordercami, czy ofiarami zła, przed którym się bronili? Warto obejrzeć film „Dług”, 

aby postarać się odpowiedzieć na to pytanie. Przy okazji zmusza do refleksji, ale i uczy, pokazuje , że 

rzeczywistość może być zupełnie inna niż nam się wydaje. 

 


