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„Ostatnia góra” w Zwierzyńcu, 

czyli 20. Letnia Akademia Filmowa na półmetku 

 

 

„Ostatnia góra” Dariusza Załuskiego, czyli film dokumentalny o zimowej 

wyprawie Polaków na K2 zakończonej tragedią pod Nanga Parbat, zostanie 

przedpremierowo pokazany podczas 20. Letniej Akademii Filmowej w 

Zwierzyńcu. Po nim spotkanie z samym reżyserem, a później z aktorką 

Marianną Zydek („Kamerdyner”). Środa oznacza półmetek LAF, ale nie 

zwalniamy tempa. Co dziś w programie? 

Po wczorajszych spotkaniach z aktorką Katarzyną Figurą, aktorem Bartłomiejem Topą czy 

kompozytorem Danielem Bloomem i po wartościowych projekcjach filmowych czas na 

kolejne, czemu sprzyja… wyjątkowo zimna i deszczowa sierpniowa środa.  

„Ostatnia góra” w reż. Dariusza Załuskiego to film dokumentalny, który na ekrany kin 

oficjalnie wejdzie dopiero w październiku. Uczestnicy LAF zobaczą go już dziś. Jego akcja 

rozgrywa się podczas zimowej wyprawy Polaków na K2, drugi najwyższy szczyt Ziemi. Grupa 

kilkunastu wspinaczy próbuje dokonać historycznego, zimowego wejścia na ośmiotysięcznik. 

Wyprawę rutynę przerywa tragedia rozgrywająca się na niedalekim szczycie Nanga Parbat. W 

wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się uratować 

Elisabeth Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zostaje pod Nanga Parbat na 

zawsze. Ratownicy wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę, jednak sytuacja nie jest już taka, 

jak wcześniej. Dariusz Załuski, czyli reżyser i scenarzysta filmu, jest także himalaistą, więc 

jego perspektywa dla tego filmu oraz dla innych produkcji traktujących o górach i postaciach 

z wysokimi górami związanych, może być szczególnie cenna. Po projekcji filmy odbędzie się 

spotkanie z Załuskim.  

„Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona to film, który został nagrodzony Srebrnymi Lwami na 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pokazuje trudne losy Niemców, Polaków i 

Kaszubów na ziemiach pomorskich. Film przypomniany zostanie dziś w Zwierzyńcu, a po nim 

odbędzie się spotkanie z odtwórczynią roli Marity von Krauss - Marianną Zydek, znaną 

także z filmu „Panie Dulskie” czy serialu „Szóstka” (niebawem zobaczymy ją w „Piłsudskim”).  

Głos Pana” to dzieło węgierskiego reżysera Györgya Pálfiego, będące ekranizacją powieści 

Stanisława Lema. Opowiada o tajnym badaniu naukowym, które ma za zadanie  

rozszyfrować przypuszczalny komunikat z kosmosu. Sam reżyser, który jest miłośnikiem 

prozy Lema powiedział w jednym z wywiadów, że „Głos Pana” nie jest prostym 



 

przeniesieniem na ekran opowieści, ale raczej punktem wyjścia do wielu rozważań i 

kolejnych działań. Reżyser György Pálfi ma na koncie kilka tytułów. Jest laureatem 

Europejskiej Nagrody Filmowej, a za poprzedni film "Swobodne opadanie” dostał nagrodę 

dla najlepszego reżysera oraz nagrodę specjalną na festiwalu w Karlowych Warach. 

Przedpremierowo „Głos Pana” zostanie pokazany dziś (środa) na Letniej Akademii 

Filmowej w Zwierzyńcu. 

Letnia Akademia Filmowa to ponad 20 cykli filmowych, w tym kino francuskie, czeskie 

(właściwie czechosłowackie), ale i kino z Urugwaju (aż 6 polskich przedpremier!). To także 

cykl projekcji i zabaw dla dzieci pod hasłem „Król LAF”. Trwa retrospektywa aktorska 

Katarzyny Figury, a jutro (czwartek) odbędzie się Masterclass z reżyserem Januszem 

Kondratiukiem.  

Szczegóły programu na www.laf.org.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 
Agnieszka Krawiec 
tel. 505 119 208 
promocja@laf.org.pl 
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