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OSCARY 2020  

Ceremonia wręczania Oscarów, czyli nagród przyznawanych przez Amerykaoską Akademię Sztuki i Wiedzy 

Filmowej, co roku budzi ogromne emocje. Od momentu powstania uroczystośd przeszła ogromną 

metamorfozę. Początkowo nic nie wskazywało, że skromne wydarzenie z czasem przerodzi się w wielką galę, 

która będzie transmitowana na cały świat.  

Jeśli ktoś chce prześledzid historię przyznawania Oscarów, oczywiście w wielkim skrócie, to zapraszam na 

łamy naszej montrealskiej PANORAMY, gdzie w artykule pt. "The Oscar goes to..." przypominam kilka 

ważnych faktów ze szczególnym uwzględnieniem obecności polskiej kinematografii w tym światowym 

święcie kina.  

Jednak Oscary to nie tylko wręczanie nagród. Przez lata byliśmy świadkami wielu ważnych momentów, 

przeżywaliśmy emocje związane z często niespodziewanymi werdyktami Amerykaoskiej Akademii Filmowej, 

słuchaliśmy poruszających przemówieo i podziwialiśmy gwiazdy w pięknych, niebotycznie drogich kreacjach. 

Ponod wartośd niektórych z nich przewyższała wartośd drogich samochodów.  

Przypomnę, że historia Oscarów sięga 1929 r., kiedy na prywatnym przyjęciu w Los Angeles po raz pierwszy 

wręczono nagrody Amerykaoskiej Akademii Filmowej. Bilety na ceremonię kosztowały wtedy 5 dolarów. 

Galę, która trwała zaledwie 15 minut obejrzało 250 osób.  

Od pierwszej uroczystości dużo się zmieniło, a Oscar ze skromnej nagrody stał się najbardziej prestiżowym 

filmowym wyróżnieniem. Przez ten czas w historii Oscarów padło wiele rekordów. Niektórzy aktorzy byli 

przez Akademię wyróżniani wielokrotnie, inni na statuetkę musieli czekad latami. Nie obyło się też bez 

różnych niespodzianek, zaskakujących wydarzeo, a nawet skandali.  

W tym miejscu chciałoby się powiedzied, że świat filmu rządzi się własnymi prawami, a my widzowie chętnie 

zaglądamy za kulisy wielkich produkcji, wydarzeo filmowych, no i ciekawi jesteśmy jak żyją wielkie gwiazdy 

filmowe.  

W dzisiejszym komentarzu postanowiłam przypomnied kilka spektakularnych faktów związanych z Oscarami.  

Ciekawe czy wiecie Paostwo kto w historii zdobył najwięcej Oscarów? Otóż był nim Walt Disney. Twórca 

kultowych animacji ma ich na koncie aż 26, a nominowany był łącznie 59 razy.  

W kategorii najlepszy aktor najczęściej - trzykrotnie - nagradzani byli: Jack Nicholson, Walter Brennan i Daniel 

Day-Lewis. Najczęściej nagradzaną aktorką w historii Oscarów była Katherine Hepburn, która zdobyła aż 4 

statuetki. Tuż za nią są Ingrid Bergman i Meryl Streep - każda z nich otrzymała od Akademii 3 nagrody. Meryl 

Streep dodatkowo była najczęściej nominowaną aktorką w historii Holywood, łącznie otrzymała ich aż 21.  

O zdobyciu Oscara marzą wszyscy aktorzy, ale..... zdarzyły się też przypadki, że niektórzy odmówili przyjęcia 

nagrody. Do tej pory, w historii oscarowej gali, jedynie dwóch aktorów odmówiło przyjęcia Oscara. W 1970 

http://radiopolonia.org/szara9feb20.mp3
https://panoramanews.org/kultura1luty20.htm


roku był to George Scott, któremu przyznano statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za film 

"Patton". Trzy lata później powtórzył to Marlon Brando, nagrodzony za rolę w filmie "Ojciec Chrzestny". 

Brando w ogóle nie pojawił się na ceremonii, a po ogłoszeniu wyników na scenę zamiast niego wyszła 

indiaoska aktywistka. "Marlon Brando nie przyjmuje tej nagrody na znak protestu przeciwko dyskryminacji 

Indian przez przemysł filmowy" - mówiła w przemówieniu, które spotkało się z różnymi reakcjami ze strony 

publiczności: jedni klaskali a inni gwizdali. Marlon Brando, wielokrotnie pytany o to, czy nie żałuje 

odmówienia przyjęcia Oscara u szczytu swojej popularności, zawsze powtarzał, że jest zadowolony ze swojej 

decyzji. "To była niepowtarzalna okazja, aby Indianie mogli zabrad głos i zostad wysłuchani przez 

osiemdziesiąt milionów ludzi - powiedział później w jednym z wywiadów.  

71. ceremonia wręczenia Oscarów w roku 1999 należała do włoskiego reżysera, aktora i komika Roberto 

Begniniego, który otrzymał trzy nagrody za komediodramat "Życie jest piękne". Kiedy Sofia Loren ogłosiła 

wynik w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, Begnini wszedł na oparcie fotela, przebiegł kilka rzędów 

po fotelach między gośdmi gali, a następnie dosłownie wskoczył na scenę i nie kryjąc wielkiej radości, odebrał 

statuetkę przy owacjach na stojąco ze strony publiczności. Amerykaoska Akademia Filmowa uznała 

Begniniego również za najlepszego aktora, a "Życie jest piękne" też nagrodzono za najlepszą muzykę.  

W roku 2001 Halle Berry jako pierwsza czarnoskóra kobieta dostała Oscara dla najlepszej aktorki 

pierwszoplanowej. Do historii przeszło jej przemówienie, w którym wyraźnie poruszona, mówiła: "Ten Oscar 

to dla wszystkich kolorowych bezimiennych kobiet, które teraz dostają szansę, ponieważ drzwi właśnie 

zostały otwarte".  

W 2014 r. prowadząca 86. galę wręczenia Oscarów Ellen DeGeneres zrobiła jedno z najbardziej znanych zdjęd 

w historii show biznesu. Znaleźli się na nim: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Lupita, Meryl Streep, Kevin 

Spacey, Julia Roberts, Brad Pitt i Angelina Jolie. Selfie, natychmiast udostępnione na twitterze, zostało 

polubione przez ponad 2 mln osób i podane dalej 3 mln razy. Wielkie zainteresowanie zdjęciem wywołało 

awarię serwera.  

W 2017 r. przy ogłaszaniu zwycięzcy w najważniejszej oscarowej kategorii doszło do pomyłki. Wręczający 

nagrodę podał, że najlepszym filmem wybrano "La la land". Aktorzy, reżyser, producenci i inne osoby 

związane z produkcją wyszły na scenę i zaczęły dziękowad za nagrodę. Za chwilę okazało się, że Oscarem dla 

najlepszego filmu Akademia nagrodziła jednak "Moonlight".  

Czy tegoroczna ceremonia będzie obfitowad w niespodzianki i jakieś spektakularne wydarzenia przekonamy 

się już za 20 mminut, bowiem oficjalnie rozpoczyna się o godz. 17:00 czasu miejscowego. Między 

Montrealem a Los Angeles jest trzy godziny różnicy.  

Już teraz wiemy z doniesieo prasowych, że na wielkim party po Oscarach, będą serwowane wyłącznie 

wegaoskie potrawy. Nie będzie mięsa, ale także produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie będzie więc 

serów, jajek, śmietanki, masła, a nawet kawioru.  

- To bardzo ważny, symboliczny moment - mówią weganie. Sygnał z celebryckiego świata, który kreuje 

trendy, kieruje mainstreamem, świata, z którego czerpie nasza kultura, że jedzenie zwierząt jest po prostu 



passé. Nie wypada już tego robid.  

Za niespełna 20 minut 100 milionów ludzi na całym świecie będzie śledziło Galę wręczenia Oscarów. Wśród 

nich będą też Polacy. Będziemy trzymad kciuki za polski film "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy. Ponod 

nasz film jest czarnym koniem tegorocznej Gali. To będzie gorąca noc.  

-----------------------------------------------------------------------------------  

P.S. Film "Boże ciało" nie otrzymał Oscara przegrywając z filmem koreaoskim: "Parasite", który zdeklasował 

całe Holywood zgarniając aż 4 statuetki w tym w trzech najważniejszych kategoriach: Najlepszy film roku, 

Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz. 

 


