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ZAPOWIEDŹ FESTIWALU

FILM OTWARCIA CZARNA OWCA

VIVAT AKADEMIA! LAF W PEŁNI WRACA DO ZWIERZYŃCA 
ROZMOWA Z URSZULĄ KOLMAN, BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

WYWIAD Z JOANNĄ TRĘBOWICZ, DYREKTOR LAF

STONES ON TRAVEL

KRÓL LAF

WRACAMY DO ZWIERZYŃCA W REŻIMIE SANITARNYM

PRZYJACIELE LAF W POTRZEBIE!

NIE SAMYM FILMEM CZŁOWIEK ŻYJE

DZIKOŚĆ SERCA, CZYLI CO WARTO ZOBACZYĆ W ZWIERZYŃCU

JAK SPĘDZIĆ CZAS W ZWIERZYŃCU POMIĘDZY LAF-OWYMI 
PROJEKCJAMI?

Z PUNKTU WIDZENIA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

NIE PRZEGAP! UŻYTECZNIK 
ZWIERZYNIECKI

ZESPÓŁ 
REDAKCYJNY
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NIEDZIELA 8 SIERPNIA  

Kino Skarb godz. 19:30  
Czarna Owca  
reż. Aleksander Pietrzak   
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Nocne godz. 22:00  
Koniec 
reż. Victor Danell  

PONIEDZIAŁEK 9 SIERPNIA  

Kino Skarb godz. 16:30  
Jak najdalej stąd 
reż. Piotr Domalewski   
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Skarb godz. 19:00  
Magnezja 
reż. Maciej Bochniak  
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Nocne godz. 22:00  
Zakazana miłość 
reż. Henrik Martin Dahlsbakken 

N I E  P R Z E G A P

UWAGA ZMIANA W PROGRAMIE: 
Poniedziałek, Kino Skarb, godz. 9:30 
W miejsce filmu Legenda Ragnaroka zaprezentujemy film 
Bansuri: The Flute reż. Hari Viswanath   
po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami  
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Ponad 150 filmów zebranych w szesnastu cyklach, cztery 
kina i osiem dni filmowych emocji – tak przedstawia się 
LAF w liczbach. 

Zatrzymajmy się na chwilę na cyklach, gdyż wśród nich 
znajdziemy: „Łukasz Maciejewski zaprasza”, o którym 
ten krytyk i przyjaciel naszego festiwalu sam mówi 
tak: „Mam okazję i mam przyjemność dobierać gości, 

Wolontariusze 22. Letniej Akademii Filmowej, fot. Anna Petynia-Kawa 

Zapowiedź festiwalu
Patryk F. R. Ostrowski

Małe miasteczko w sercu Roztocza i wakacyjny 
czas, kiedy szkoły zamieniają się w... kina. Tak, to 
musi być Zwierzyniec. Po raz 22. rozpoczyna się 
w nim Letnia Akademia Filmowa. Co ma w tym 
roku do zaoferowania? Cykle filmowe, spotkania 
autorskie i koncerty. Jest w czym wybierać. 
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dobierać artystów, zapraszać ich i pokazywać urodę, 
niezwykłość i bezpretensjonalność Zwierzyńca...”. 
W ramach tego cyklu odbędzie się pokaz Czarnej owcy na 
otwarcie 22. LAF.

Innym godnym uwagi cyklem jest „W polskim 
obiektywie”, a w nim, oprócz głośnych filmów ubiegłego 
sezonu – do których zaliczają się Szarlatan (reż. 
Agnieszka Holland, 2020) i Śniegu już nigdy nie będzie (reż. 
Małgorzata Szumowska, Michał Englert, 2020), znajdzie 
się między innymi przedpremierowy pokaz Maski (reż. 
Hanka Brulińska, 2021).  
Jest to krótkometrażowa opowieść o sztucznej 
inteligencji, która przekracza granicę samoświadomości.

Zwierzyniec stanie się także na najbliższe kilka nocy 
rewią gwiazd. Magnus von Horn zawita wraz ze 
swoim Sweat i weźmie udział w Q&A, natomiast Roma 
Gąsiorowska na Roztocze przyjechała z filmem Amatorzy 
(reż. Iwona Siekierzyńska, 2020), który zdobył nagrody 
w Koszalinie i w Gdyni. Jest to frapująca opowieść 
o Teatrze Biuro Rzeczy Osobistych, który tworzą 
niepełnosprawni intelektualnie aktorzy. 

LAF nie mógłby odbyć się bez Ogólnopolskiego Konkursu 
Prelegentów. W tym roku w rywalizacji weźmie udział 
dziesięć osób. Powitają gości festiwalu przed wybranymi 
filmami, a ich prelekcje zostaną ocenione przez jury.

Oczywiście 22. Letnia Akademia Filmowa to nie tylko 
cykle, ale także spotkania z ludźmi, którzy z kulturą są 
na ty. „Stones on travel: pieszo z Panamy do Kanady”, 
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czyli Arek Winiatorski (kierownik Kina Skarb) i Ola 
Synowiec (kierowniczka Kina Salto), którzy odbyli pieszą 
podróż przez Amerykę Północną i Amerykę Środkową. 
15 sierpnia br. będzie doskonała okazja, by podpytać 
o to, jak wspominają wspólną podróż, jak postrzegają 
kulturę przez pryzmat wędrówki. Ola i Arek zapewne 
nie omieszkają opowiedzieć o powstającej książce, która 
zbiera wszystkie ich amerykańskie doświadczenia.

Spragnieni wrażeń muzycznych także nie będą 
rozczarowani. Sviatyj (Wojciech Fil) to jeden 
z najbardziej tajemniczych muzyków współczesnej 
sceny folkowej. Orkiestra św. Mikołaja nie wpisuje się 
w żadne konwencje czy gatunki – ich po prostu trzeba 
posłuchać. Szymonmówi to z kolei znany w sieci twórca 
muzyczny, którego utwory poruszają takie tematy, jak 
dorastanie czy dekonstrukcja społeczeństwa. Wszystkie 
koncerty odbędą się w Browarze, który po raz kolejny 
gości w swych historycznych murach Letnią Akademię 
Filmową.
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Filmem otwarcia 22. Letniej Akademii Filmowej będzie 
Czarna owca w reżyserii Aleksandra Pietrzaka. 

W kinie Skarb w Zwierzyńcu zaprezentujemy go 
przedpremierowo w niedzielę 8 sierpnia o godzinie 19.30. 
Do dystrybucji kinowej w całej Polsce trafi on 13 sierpnia. 

Będzie to jednocześnie inauguracja cyklu „Łukasz 
Maciejewski zaprasza”. Na spotkaniu po projekcji na 
LAF-ie pojawią się reżyser oraz aktorzy: Agata Różycka, 
Kamil Szeptycki i Arkadiusz Jakubik. Poza nimi na 
wielkim ekranie zobaczymy między innymi Magdalenę 
Popławską, Annę Cieślak, Annę Smołowik czy 
Włodzimierza Pressa.

fot. Sylwia Olszewska, TVN

Czarna owca
F I L M  O T W A R C I A  F E S T I W A L U

Jakub Stasak
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Czarna owca to drugi (po Juliuszu z 2018 r.) film jednego 
z najzdolniejszych reżyserów młodego pokolenia. Jego trzy 
wcześniejsze filmy krótkometrażowe przyniosły w sumie 
aż 21 nagród na festiwalach całego świata.

Według informacji dystrybutora, na ekranie zobaczymy 
historię na pozór tylko zwyczajnej polskiej rodziny. 
Magda i Arek (w tych rolach Popławska i Jakubik) 
to zgodne małżeństwo z 25-letnim stażem. Ona 
– nauczycielka w katolickim liceum – ma jednak 
swoją tajemnicę. Moment, w którym decyduje się 
ujawnić ją światu, pociąga za sobą lawinę kolejnych 
nieoczekiwanych zdarzeń i okazuje się być punktem 
zapalnym, w którym eksplodują wszystkie tłumione 
od lat kryzysy, konflikty i pragnienia…

fot. Jarosław Sosiński, TVN
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Wiem, że nie tylko turyści, ale i niektórzy 
mieszkańcy naszego miasta nie chcą przegapić 
absolutnie żadnego seansu. W tym celu biorą 
urlop specjalnie na czas trwania Letniej Akademii 
Filmowej – mówi Urszula Kolman, burmistrz 
Zwierzyńca. Rozmawia Jakub Stasak.

Jakub Stasak/„Zwierzyniec Filmowy”: Spotykamy się 
w ramach LAF już 22 raz. Czym dla Zwierzyńca jest 
Akademia?

Urszula Kolman: Jest niesamowitym i niecodziennym 
wydarzeniem kulturalnym, które ma swoich wiernych 

Vivat Akademia! 
LAF w pełni wraca 
do Zwierzyńca
R O Z M O W A  Z  U R S Z U L Ą  K O L M A N ,  B U R M I S T R Z  Z W I E R Z Y Ń C A

Jakub Stasek
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fanów zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, jak 
i turystów. Cała lokalna społeczność niecierpliwie czeka 
na jej rozpoczęcie.

Dlaczego warto przyjechać do Zwierzyńca, które atrakcje 
turystyczne mogłaby Pani szczególnie polecić naszym 
czytelnikom?

Warto przyjechać do Zwierzyńca z wielu powodów. 
To absolutnie wyjątkowe miejsce na mapie Roztocza, 
miejsce, które już w XVI wieku upodobał sobie sam 
Jan hetman Zamoyski i chyba wiedział, co robi. Na 
szczególną uwagę zasługuje zwierzyniecka przyroda, 
okalające go lasy, Roztoczański Park Narodowy. Miasto 
ma też bogatą historię i szeroko rozumiane życie 
kulturalne, rozmawiamy w końcu przy okazji Letniej 
Akademii Filmowej. Warto odwiedzić na przykład 
Floriankę, Zwierzyńczyk czy staw kościelny, przemierzyć 
te znane i mniej znane szlaki Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Do refleksji nad mijającym czasem 
skłania wyjątkowy urok kościółka na wodzie czy zespół 
budynków byłej Ordynacji Zamojskiej. Trudno byłoby 
mi wymienić jedno ulubione miejsce, bo takim jest cały 
Zwierzyniec.

Czy będzie można spotkać Panią na którymś z wydarzeń 
tegorocznej Akademii?

Z pewnością. Z uwagi na liczne obowiązki zawodowe 
ciężko mi będzie zrobić jakieś konkretne plany. Z Letnią 
Akademią Filmową związana jestem od samego 
początku, z pierwszymi jej edycjami współpracowałam 
jeszcze jako dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony 
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Środowiska. W pokoju nauczycielskim mieściło się 
wtedy studio radiowe LAF. Już na etapie planów 
budowy sali gimnastycznej uwzględniliśmy ewentualne 
wykorzystanie jej jako sali kinowej. Dzięki temu właśnie 
w tym wyjątkowym czasie zamienia się ona w Kino 
Jowita.

Na Letnią Akademię Filmową zawsze czekam 
z niecierpliwością nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. 
Wyjątkowości temu wydarzeniu niewątpliwie dodają też 
spotkania z twórcami. W tym roku na pewno wybiorę się 
na koncert Orkiestry Świętego Mikołaja.

Jaki jest Pani ulubiony film?

Jest ich wiele, ale zawsze z sentymentem wracam do Lotu 
nad kukułczym gniazdem, pozostał mi on jeszcze z czasów 
studenckich. Właśnie wtedy widziałam go po raz 
pierwszy. Jeśli chodzi o polskie kino – zdecydowanie Ida, 
nawet nie tyle ze względu na Oscara, ile na przesłanie, 
które ze sobą niesie. Poza tym część zdjęć do filmu 
powstawała przecież w zabytkowym pałacu w niedalekim 
Klemensowie. Co do gatunków filmowych, lubię filmy 
biograficzne, kino moralnego niepokoju.

A ulubiony polski aktor/aktorka?

Bardzo lubię na przykład Jana Kobuszewskiego, Wiesława 
Gołasa, Janusza Gajosa, Danutę Szaflarską. Cieszę się 
też, że w tym roku do Zwierzyńca przyjedzie Roma 
Gąsiorowska czy już po raz kolejny – Arkadiusz Jakubik, 
którego cenię również jako wokalistę.
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Bardzo dziękuję za rozmowę i zostaje mi już tylko 
powiedzieć: do zobaczenia gdzieś na LAF-owym szlaku.

Do zobaczenia! Wiem, że nie tylko turyści, ale i niektórzy 
mieszkańcy naszego miasta nie chcą przegapić absolutnie 
żadnego seansu. W tym celu biorą urlop specjalnie na 
czas trwania Akademii. Ja niestety nie mogę tego zrobić, 
ale w miarę możliwości na pewno będę uczestniczyła, 
do czego wszystkich gorąco namawiam.

W imieniu władz miasta chciałabym też raz jeszcze 
wyrazić radość i podziękować za to, że pomimo 
wszystkich trudności Letnia Akademia Filmowa wróciła 
do naszego miasta. Daje ona nam wszystkim możliwość 
łączenia się w tym wyjątkowym miejscu. To czas relaksu 
i obcowania z kulturą na najwyższym poziomie. 
Co niezwykle ważne w obecnej sytuacji, z zachowaniem 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkim 
Państwu życzę przyjemnego pobytu w Zwierzyńcu 
i udanych seansów.

Vivat Akademia!
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Jak zmieniła się festiwalowa rzeczywistość 
w ciągu roku? Jaki wpływ miała pandemia? 
Co goście tegorocznej edycji znajdą w repertuarze? 
– rozmawiamy z Joanną Trębowicz, dyrektorką 
22. Letniej Akademii Filmowej.

Patryk Ostrowski/Zwierzyniec Filmowy: Zanim 
przejdziemy do tegorocznej edycji, chciałbym zapytać 
o ubiegłą, hybrydową. Jak ją oceniasz z dystansu?

Joanna Trębowicz: Wybraliśmy mniejsze zło. Edycja 
się udała. Byliśmy zadowoleni z frekwencji, 

Rozmowa 
z Joanną Trębowicz
D Y R E K T O R  L E T N I E J  A K A D E M I I  F I L M O W E J

Patryk F. R. Ostrowski

fot. Anna Petynia-Kawa 
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nie spodziewaliśmy się, że ludzie tu przyjeżdżający 
będą korzystać z oferty online. Mimo wszystko magia 
Zwierzyńca jest tak silna, że oglądanie filmów na 
ekranie w domu jest niekoniecznie tym, czego widzowie 
od nas oczekiwali. Jednak udało się. Przyznaję, że 
zorganizowanie platformy VOD było dla nas dużym 
wyzwaniem. Cieszymy się, że wróciliśmy w tym 
roku do tradycyjnej formy, ponieważ bycie tutaj, 
w Zwierzyńcu, bez tego klimatu, było bardzo dojmujące. 
To doświadczenie pokazało nam, że festiwal bez ludzi 
nie istnieje. Bardzo się cieszymy, że mamy w tym roku 
substytut powrotu do normalności i miejmy nadzieję, 
że tak już będzie zawsze.

No właśnie, z jednej strony jesteśmy po kilkunastu 
miesiącach walki z koronawirusem i długich 
lockdownach, które miały znaczny wpływ na 
kulturę. Jednak z drugiej strony zeszły rok to sezon 
poprzekładanych premier, które właśnie teraz goszczą 
na ekranach. Czy 22. Letnia Akademia Filmowa to mimo 
wszystko szczęśliwa edycja ze względu na filmy 
i licznych gości?

Goście dopisują. To nas bardzo cieszy, bo chętnie 
przyjmują zaproszenia i przyjeżdżają do Zwierzyńca. 
Mimo krótszej edycji, jest ich nawet więcej niż 
zazwyczaj. Jeżeli chodzi o repertuar, to jest inna sprawa. 
Zeszłoroczna edycja była festiwalem dostępności. 
Wielu dystrybutorów nie zgadzało się na pokazy VOD. 
Poza tym, brakowało „towaru” filmowego na rynku, 
a sprowadzenie go z zagranicy było zbyt kosztowne. 
Ten rok też jest wyjątkowo trudny, więc musieliśmy 
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ograniczyć pomysły repertuarowe – chcieliśmy mieć 
wiele filmów orientalnych, lecz musieliśmy podjąć 
decyzję o przełożeniu ich na przyszły rok.

Staraliśmy się stworzyć atrakcyjny repertuar z tego, 
czym dysponujemy. Kino polskie jest bardzo szeroko 
reprezentowane i mamy nadzieję, że spotka się to 
z uznaniem. Nie zapominamy o tym, że jesteśmy na 
akademii filmowej, więc przypominamy ambitne filmy, 
które w ostatnim sezonie były w obiegu studyjnym. 
Mamy takie filmy, jak Minari, Na rauszu, Berlin 
Alexanderplatz i wiele, wiele innych. Ale skupiamy się 
też na takich filmach, które nie miały i nie będą miały 
premiery w Polsce. Mamy takich tytułów ponad 70 i są 
one zgrupowane w cyklu „Pod wieżą Eiffla” czy „Klubowy 
karnet”. Współpracowaliśmy z zagranicą, z agentami 
i ściągaliśmy, co się da. Już w poniedziałek będzie zmiana 
w programie, gdyż po wielu trudnościach w końcu 
udało nam się sprowadzić indyjski film Bansuri: The 
Flute (reż. Hari Viswanath, 2021). Do samego końca nie 
wiedzieliśmy, czy zdążymy z kopią. W tym roku mamy 
w repertuarze bardzo różne filmy. Jednocześnie bardzo 
ciekawe i mam nadzieję, że znajdą swoich widzów.

Rozmawiamy dzień przed rozpoczęciem festiwalu. 
Organizatorzy i wolontariusze dopinają wszystko na 
ostatni guzik. Chciałbym więc zapytać, czy jest jakieś 
wydarzenie, na które szczególnie czekasz?

Ja nie potrafię wybrać wydarzeń, z tego względu, 
że ja opracowuję program i wszystkie są mi bliskie. 
Oczywiście zawsze czekam na spotkania z twórcami, 
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bo w Zwierzyńcu cieszą się one niezwykłą popularnością. 
Artyści bardzo lubią tutaj przyjeżdżać. Pamiętam, 
jak kiedyś reżyserka Klara Kochańska wyznała, że 
jest zaskoczona, bo to zazwyczaj moderator prowadzi 
dyskusję, a tutaj widzowie i widzki przejęli tę funkcję. 
To jest najważniejszy element festiwalu.

Mam też olbrzymi sentyment do koncertów nocnych, 
które odbywają się w przestrzeniach Browaru. Może 
dlatego, że tu trafiłam dwanaście lat temu jako 
wolontariuszka. Uważam, że pomaga tu klimat tego 
miejsca – noc, przyroda i zespoły, które dobieramy. 
Zawsze staramy się, by były specyficzne, by były to 
zespoły folkowe albo nawiązujące do folku czy country. 
Plus jedna nowość, czyli ukłon w stronę młodszej 
publiczności. Sobotni koncert „szymonmówi” – 
romantyczna strona rocka. 

A tak poza tym? Zapraszam na wszystkie atrakcje 
22. Letniej Akademii Filmowej.
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Stones on travel
W Y W I A D  Z  O L Ą  S Y N O W I E C 

I  A R K I E M  W I N I A T O R S K I M

Patryk F. R. Ostrowski
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Ona jest podróżniczką i latynoamerykanistką 
zakochaną w Meksyku. On uśmiechniętym 
wędrowcem, który wie wszystko o festiwalowym 
życiu. Łączy ich wiele, choćby tysiące kilometrów 
pokonanych pieszo począwszy od Panamy, 
skończywszy w Kanadzie. Na naszym festiwalu są 
nie pierwszy raz, ale to pierwsza okazja, by ich 
razem spotkać i podpytać o wspólną wyprawę. 
Poznajcie Olę Synowiec, kierowniczkę kina Salto, 
i Arka Winiatorskiego, kierownika kina Skarb, 
oraz ich fascynującą historię. 

W niedzielę (15.08) odbędzie się spotkanie „Stones on 
Travel: pieszo z Panamy do Kanady”. Jakie poruszycie 
tematy?

Ola Synowiec: Ta podróż trwała generalnie niecałe 
dwa lata, więc nie damy rady na pewno opowiedzieć 
o wszystkim. Postaramy się Was przekonać, że prędkość 
chodzenia jest idealną prędkością do poznawania 
świata, siebie oraz drugiego człowieka. W tej podróży 
najważniejsi byli dla nas ludzie, więc opowiemy o tym, 
kogo spotkaliśmy na poboczu Ameryk. Pokażemy też 
lokacje filmowe, które odwiedziliśmy, zrobimy na ich 
temat mały quiz. Rozwinięcie tych historii pojawi się 
niedługo w postaci książki.

Skoro już poruszyliśmy temat książki – będzie ona 
oczywiście dotyczyć Waszej podróży, ludzi i historii... 
Może podzielicie się którąś z nich z naszymi czytelnikami 
i czytelniczkami?
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Arek Winiatorski: Ojej, którą? 

O.S.: Może... jakąś filmową?

A.W.: Właśnie! Podróżując przez Amerykę Południową, 
od początku szukaliśmy na naszej trasie małych 
studyjnych kin. To z kolei dlatego, że kino jest ogromną 
częścią naszego życia, więc gdy pytaliśmy, gdzie takie 
kina się znajdują i...

O.S.: ...i zauważaliśmy, że tak jak wszędzie – niestety 
– w Ameryce Łacińskiej zaczynają dominować duże 
koncerny, multipleksy, więc te małe kina zaczęły 
podupadać. W ich budynkach są teraz siłownie, sklepy, 
magazyny, a jeśli już kina, to erotyczne...

A.W.: Jedna z dziewczyn, która nas gościła w malutkiej 
wsi na pustyni, powiedziała: „Słuchajcie, jeśli lubicie 
kino, to zaprowadzę was w miejsce, które musicie 
poznać”. I pokazała nam stary sklep z pasmanterią, 
a w zasadzie nie sam sklep, tylko jego zaplecze, bo 
tam mieściło się ogromne kino na wolnym powietrzu, 
pozbawione dachu, ale z siedziskami. Teraz jest 
już zamknięte, ale swego czasu codziennie pękało 
w szwach i gościło największe sławy z okresu złotej ery 
kina meksykańskiego, a także tenorów, śpiewaków. 
Symbolicznie, ostatnim filmem w tym kinie był Titanic. 
Rodzina, która je prowadziła, wciąż żyje filmem i mówi, 
że za żadne skarby świata nie sprzeda swojego „Cinema 
Paradiso”.
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Arku, na swoim profilu facebookowym napisałeś, 
że Twoja przygoda z festiwalami rozpoczęła się 
dzięki cieszyńskiemu Kinu na Granicy. Gdzie 
i w jakich okolicznościach w tej przygodzie pojawił się 
Zwierzyniec?

A.W.: Ten mój „romans” faktycznie zaczął się na Kinie na 
Granicy, bo – jak się okazuje – festiwale w Polsce ściśle 
ze sobą współpracują; te same osoby ze sobą pracują 
w ramach kilku festiwali. Poznałem tam przepięknych 
ludzi, którzy wprowadzili mnie w ten świat. Zaraz po 
Kinie na Granicy były Nowe Horyzonty we Wrocławiu, 
a stamtąd dosłownie jednym autobusem przyjechałem 
do Zwierzyńca… i przyznam szczerze, że Zwierzyniec 
skradł moje serce i kawałek mojej duszy. Panuje tu 
niezwykły klimat wokół ludzi i filmów. Pierwszy raz 
przyjechałem tutaj jako wolontariusz i nawet jeśli kiedyś 
bym przyjechał jako gość, to zawsze szukałbym tu kogoś, 
komu mogę pomóc.
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Czyli festiwale stały się nową formą turystyki, być 
może takiej po Polsce, być może po kulturze? Co o tym 
sądzicie?

A.W.: To prawda – to jest jakiś sposób poznawania 
naszego kraju, bo festiwale odbywają się w różnych 
niezwykłych zakątkach, jak na przykład LAF, który jest 
na baśniowym Roztoczu.

O.S.: To jest świetny pomysł na lato! To jest taka 
niezależna od pogody forma na wakacje. Nieważne, co 
się dzieje za oknem, w kinie zawsze będzie fajnie! 

Jak pandemia wpływa na osobę tak bardzo zakorzenioną 
w kulturze i podróżach? W końcu to dwa filary, które 
w obecnych czasach uległy załamaniu.

A.W.: No dla nas ta pandemia... to był pewien szok. Przez 
kilka lat żyliśmy w podróży, świat był naszym domem. 
Wróciliśmy do kraju na początku pandemii, w marcu 
2020. Okazało się, że musimy mieszkać w 17 metrach 
kwadratowych i pozostaliśmy odizolowani od tego, za 
czym tęskniliśmy. To było ciężkie.

O.S.: Ale też pojawił się online, nowa forma komunikacji, 
której cały czas się uczymy. To dla nas coś nowego, 
szczególnie po Ameryce Łacińskiej, gdzie dominował 
wciąż kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem. 
A nagle wszystko przeniosło się do online’u. Po pierwsze: 
jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, po drugie: na 
pewno, jeśli chodzi o odbiór kultury. Miało to jednak 
wiele plusów. Dzięki temu, że wiele festiwali odbyło się 
online, mogliśmy w nich uczestniczyć, choć odbywały się 
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w różnych zakątkach Polski. Choć, jak wiadomo, festiwal 
to nie tylko filmy, to także ludzie, to także goście, relacje 
międzyludzkie. Widzimy tego ogromny brak, dlatego to 
naprawdę świetnie, że w końcu możemy zobaczyć się 
w tradycyjnej formie, bo jednak nic nie zastąpi spotkania 
twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Na pewno.
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Nie da się ukryć, iż programy festiwali w całej 
Polsce kierowane są przeważnie do dorosłego 
widza. A co, jeśli ten widz ma dopiero kilka, 
kilkanaście lat? Albo jeśli do Zwierzyńca 
przyjechała rodzina z dziećmi? I w tym momencie 
pojawia się „Król LAF”!

W ramach cyklu wyświetlimy filmy skierowane do 
najmłodszych widzów. Pozostając jednak w akademickiej 
rzeczywistości – postaraliśmy się o tytuły nagradzane, 
a nawet takie, które nie miały jeszcze polskiej premiery.

Szczególnie wartościowy jest film Vitello (reż. Dorte 
Bengtson, 2018). Tytułowy bohater wychowuje się bez 
ojca i tę pustkę wypełnia wyimaginowanym obrazem 
brakującego rodzica.

Król LAF
Patryk F. R. Ostrowski

Vitello
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Niewątpliwą chlubą tego cyklu jest europejska premiera 
filmu Mój brat ściga dinozaury (reż. Stefano Cipani, 2019). 
Opowiada on o Jacku, który zawsze chciał mieć braciszka 
do zabawy. Gdy ten wreszcie pojawia się na świecie, 
rodzice mówią mu, że jest „specjalnym dzieckiem”, 
a wręcz superbohaterem. 

Mój brat ściga dinozaury

Mój brat ściga dinozaury
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Kolejnym filmem godnym uwagi jest Magiczne muzeum 
(reż. Marin Kotík, 2017). Animacja przywodząca na myśl 
Noc w muzeum ukazuje losy Henrysia, Moniki i jej psa. 
Odwiedzają oni zapomniane muzeum starych lalek, które 
niespodziewanie ożywają!

Filmów jest znacznie więcej! Wszystkie projekcje z cyklu 
„Król LAF” odbywają się w Urzędzie Miejskim (Rynek 1), 
start codziennie o godzinie 9:00.

Magiczne muzeum

Magiczne muzeum



25 ><

Za nami bardzo trudny rok. Tym bardziej jest 
nam miło, że ponownie możemy spotkać się 
z Wami na żywo w Zwierzyńcu. W regulaminie 
22. LAF zawarliśmy informacje dotyczące zasad 
funkcjonowania festiwalowych kin w związku 
z pandemią koronawirusa.

Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, 
informujemy, że:

Organizator wprowadził obostrzenia sanitarne zgodnie 
z Wytycznymi dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 
a mianowicie:

• Możliwość udziału widzów w seansie jest 
dopuszczalna pod warunkiem zakrywania ust i nosa 
maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

• Udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż 
75% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z obecnymi 
przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych 
(posiadających Unijny Certyfikat COVID).

• Zaleca się zachowanie odstępu między widzami. 
Obowiązek ten nie dotyczy: 

Wracamy do Zwierzyńca 
w reżimie sanitarnym
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1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do 
ukończenia 13 roku życia;

2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą 
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;

3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym.

• Widzowie zobowiązani są do przejścia przez 
„bramkę pomiaru temperatury i dezynfekcji” 
rąk. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru 
temperatury, widz może prosić o zbadanie 
temperatury innym termometrem. Podwójna 
negatywna weryfikacja uniemożliwia wejście do kina 
i nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za bilet.

• W kolejce oczekujących na wejście do kin należy 
utrzymywać dystans pomiędzy osobami min. 1,5 m.

• Organizator w każdej chwili, na polecenie władz 
sanitarnych, może przerwać Festiwal i z tego tytułu 
nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku 
Organizator uznaje to za działanie siły wyższej, 
a bilety nie podlegają zwrotowi.

Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy za 
wyrozumiałość, życzymy udanych seansów.
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Przyjaciele LAF 
w potrzebie!

Mamy bardzo smutną, ale jednocześnie ważną 
informację, a także prośbę o pomoc. Dom Kasi 
i Darka – przyjaciół naszego festiwalu – doszczętnie 
spłonął w pierwszych dniach sierpnia. Potrzeby są 
ogromne. Kasia pracuje w szkole i niejednokrotnie 
wspomagała Letnią Akademię Filmową swoją 

życzliwością.

Dlatego bardzo prosimy Was o pomoc. 
Przyda się każda złotówka. 

Szukajcie na zrzutka.pl 
„ODBUDOWA I REMONT DOMU KASI I DARKA 

ZNISZCZONEGO W POŻARZE”. 

zrzutka.pl/g5d5mh

http://zrzutka.pl/g5d5mh
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Nie samym filmem 
człowiek żyje
Patryk F. R. Ostrowski

Nie od dziś wiadomo, że kultura (zwłaszcza ta 
filmowa) wzmaga apetyt. Zatem jeśli szukacie 
w Zwierzyńcu dobrego jedzenia albo miejsca, 
w którym możecie usiąść i się czegoś napić – 
koniecznie zapoznajcie się z naszymi propozycjami.

Skojarzenie Roztocza z tradycyjną kuchnią polską jest 
chyba oczywiste. Karczma Młyn znajduje się przy 
deptaku nad stawem i w swojej ofercie – oprócz klasycznego 
schabowego bądź nie gorszych żeberek – mają takie 
dania regionalne, jak kotlety z kaszy gryczanej i sera 
białego w sosie grzybowym (cena: 23 zł), pieróg biłgorajski 
z kefirem (14 zł), ale także wybór sałatek i deserów.

Entuzjastów burgerów z pewnością zadowoli fakt, iż 
Zwierzogródek oferuje ich rozmaitość. Możecie wybierać 
spośród wielu kompozycji (cena za samego burgera waha 
się od 19 do 25 zł) i dowolnie zamieniać mięso na opcję 
wege. Niewielki lokal ma także do zaoferowania piwo 
i ma ogródek, w którym bardzo przyjemnie się siedzi.

Urokliwie położona alejka w parku, przy której mieszczą 
się obelisk Józefa Piłsudskiego i pomnik Stefana Staszica, 
mieści kilka pomniejszych lokali gastronomicznych. 
Spóźniony Słowik Cafe to miejsce, gdzie wypijecie kawę, 
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a także zjecie pyszne gofry. Różne przysmaki, w tym 
pierogi z bobem lub jagodami, a także coś na słodko 
serwuje mieszczący się tuż obok Gastruś.

W pobliżu są też liczne budki z naleśnikami 
i zapiekankami, a przed Browarem zatrzymuje się 
BikeCafe. Na dziedzińcu browarnym mieści się kilka 
foodtrucków, więc oprócz lokalnego trunku, zjecie też 
lody i drobne przekąski. Jeśli najdzie Was chęć na małe 
co nieco między kolejnymi seansami, to warto się przejść 
po parku i wzdłuż ulicy Browarnej.

Dla gości kina Skarb mamy dobrą wiadomość. W tym 
samym budynku mieści się pub Mango, w którym 
oprócz klasycznego złotego trunku, skosztujecie 
pysznej pizzy. W dniach festiwalu pub będzie czynny od 
11:00 do 23:00, co z pewnością pomoże w planowaniu 
harmonogramu pod kątem zarówno doznań filmowych, 
jak i kulinarnych.

A może jesteście fanami dań mącznych? Koniecznie 
zapamiętajcie, że najlepsze pierogi w Zwierzyńcu zjecie 
w Pierogarni. Oferta jest naprawdę bogata, korzystna 
cenowo. Zjecie tam także tradycyjne kotlety i gołąbki. 
Czynne codziennie od 10:00, w weekendy do 20:00, 
a w tygodniu do 19:00.

Miłośników arii (tych muzycznych i tych smakowych) 
zapraszamy do Sonaty. Elegancka restauracja serwuje 
pizzę, klasyczne obiady i napoje. W swoim menu ma 
też ofertę jarską. Dobrze jest sprawdzać codziennie, co 
akurat jest polecane jako danie dnia. Sonata jest czynna 
codziennie od 12:00 do 21:00.
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Dzikość serca, czyli 
co warto zobaczyć 
w Zwierzyńcu
Jakub Stasak

Łukasz Maciejewski w swoim filmiku-zaproszeniu 
na tegoroczną edycję Letniej Akademii Filmowej 
opisuje Zwierzyniec, używając trzech rzeczowników 
„uroda-niezwykłość-bezpretensjonalność”. 
Zdecydowanie ma rację.

Położone w sercu Roztocza miasteczko ma zaledwie 
nieco ponad trzy tysiące mieszkańców, lecz dzięki 
swojemu urokowi podbiło serca turystów z Polski, 
Europy i świata.

Do obowiązkowych punktów każdej wycieczki należą:

fot. Anna Petynia-Kawa  
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Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, zwany 
potocznie „na wodzie”.

Ta dawna pałacowa kaplica z cenną barokową 
polichromią i rokokowymi ołtarzami jest niewątpliwie 
wizytówką Zwierzyńca i najczęściej fotografowanym 
obiektem miasteczka. Ze względu na niezwykle ciekawy 
system oświetlenia, szczególnie piękny jest po zmroku.

Idąc dalej, napotkamy pięknie urządzony park zwany 
Zwierzyńczykiem. Niegdyś był to ogród w stylu włoskim, 
a potem francuskim. Był częścią rezydencji Zamoyskich. 
Z czasem utracił dawną świetność, by po latach zostać 
odtworzony razem z kompleksem kanałów, niewielkich 
stawów i drewnianych mostków. 

Okazały gmach znajdujący się nieco bardziej na południu 
to zbudowany w 1804 r. Browar. Z przerwami działa on 
do dzisiaj, możliwe jest zwiedzanie obiektu w asyście 
przewodnika. Kończy się ono degustacją tutejszych 
wyrobów, podczas której podziwiać można replikę 
obrazu Wojciecha Kossaka z 1929 r. reklamującego 
browar.

W Zwierzyńcu znajduje się ponoć aż 68 różnego rodzaju 
pomników i tablic pamiątkowych, co w stosunku do 
liczby mieszkańców daje prawdopodobnie rekordową 
w skali kraju wartość jednego pomnika na 47 
mieszkańców. Jeden z nich to usytuowany na skraju 
pięknego, starego parku, tajemniczy płaski kamień 
osłonięty drewnianym zadaszeniem. Upamiętnia on 
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zwycięską walkę, którą latem 1711 r. miejscowość 
stoczyła z… plagą wędrownej szarańczy.

Zwierzyniec to także siedziba Roztoczańskiego Parku 
Narodowego i Muzeum. Właśnie tu zasięgniemy 
informacji o parku, wykupimy bilety wstępu na płatne 
odcinki szlaków turystycznych i obejrzymy wystawę 
poświęconą roztoczańskiej przyrodzie.

Tuż obok Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN zaczyna 
się ścieżka przyrodnicza prowadząca na Bukową Górę, 
będącą wzniesieniem o wysokości 310 m n.p.m.

Na spragnionych kąpieli czekają: plaża nad utworzonym 
na rzece Wieprz Zalewem Rudka, oraz, znajdujące się 
już poza granicami miasta, w lasach Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, kąpielisko nad brzegiem jednego ze 
stawów Echo.
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Jak spędzić czas 
w Zwierzyńcu pomiędzy 
LAF-owymi projekcjami?
Jakub Stasak

Nie samą tylko sztuką żyje człowiek (i Zwierzyniec). 

Jeśli poza X muzą jesteś też miłośnikiem przygód 
i aktywnego wypoczynku, w naszym miasteczku 
również znajdziesz coś dla siebie. Szczególnie 
polecamy kilka stałych atrakcji.  

Spływy kajakowe po Wieprzu

Dostępne opcje rodzinne, indywidualne i grupowe. 
Miłośnicy mocnych wrażeń mogą wybrać trasę, której 
przepłynięcie trwa nawet 7 godzin. Bardzo często w cenie 
jest możliwość skorzystania z przystani kajakowej ze 
specjalnie przygotowanym miejscem na rozpalenie 
ogniska lub grilla. Niektóre firmy podejmują się także 
organizacji wyjazdów integracyjnych z opcją transportu 
uczestników do spływu i z powrotem, zapewniając przy 
tym opiekę wykwalifikowanych ratowników WOPR.

Jazda konna i nauka jazdy

W ofercie między innymi: przejażdżki bryczką, rajdy 
po Roztoczu, oprowadzanie, nauka jazdy konnej dla 
dzieci i dorosłych, zimą kuligi. Do dyspozycji są wybiegi, 
ujeżdżalnie na powietrzu i kryte, wypożyczalnie sprzętu 
i opieka profesjonalnych trenerów. W przypadku 
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wypraw indywidulanych należy jednak pamiętać, że 
wjeżdżanie konno do lasów (nie tylko roztoczańskich) 
jest możliwe tylko wtedy, kiedy korzystamy ze specjalnie 
udostępnionych i oznakowanych przez nadleśnictwo 
tras.

Wypożyczalnie rowerów, quadów i paintball

Roztoczańskie szlaki przemierzać mogą też fani dwóch 
i czterech kółek. W pełni wyposażone rowery górskie, 
trekkingowe i dziecięce, profesjonalny serwis rowerowy 
i bezpłatny assistance w promieniu nawet do 40 
kilometrów od miejsca wypożyczenia, to tylko niektóre 
ze szczegółów oferty. 

Zwierzyniec i jego okolice oferują malownicze trasy 
rowerowe o różnym stopniu trudności. Znajdziemy tu 
również wypożyczalnie quadów i mnóstwo terenów, 
na których można cieszyć się mniej lub bardziej 
ekstremalną jazdą w bezpiecznych warunkach. 

Zwierzyniec i okolice to oczywiście lasy, czyli świetne 
miejsce do gry w paintball. 

Grę można zorganizować we właściwie każdym 
(dozwolonym prawnie) miejscu i czasie, ale 
wypożyczalnie sprzętu dysponują też specjalnie 
przygotowanymi terenami, co zdecydowanie podnosi 
poziom adrenaliny.
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Miłośnikom plażowania i kąpieli polecamy chwilę 
relaksu nad stawami Echo. Dzięki zasilaniu przez 
strumień Świerszcz są jednym z najczystszych kąpielisk 
w regionie. O bezpieczeństwo wypoczywających osób 
przez całe lato dbają ratownicy z zamojskiego WOPR. To 
jedno z najpiękniejszych miejsc Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, a jego urokiem można cieszyć się w pełni 
dzięki rozlokowanym na plaży platformom widokowym 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przy odrobinie szczęścia spotkamy także żyjące tu koniki 
polskie. 

Innym ciekawym miejscem dla wielbicieli kąpieli 
słonecznych jest utworzony na Wieprzu Zalew Rudka. 
Obejmuje strzeżone kąpielisko z plażą, pomostem 
i wypożyczalnią sprzętu wodnego. To wspaniałe miejsce 
dla miłośników wędkarstwa, z powierzchnią około 
6 hektarów i głębokością dochodzącą do 2,5 metra.

fot. Anna Jakóbik
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Z  P U N K T U  W I D Z E N I A  O B I E K T U  Z A B Y T K O W E G O

Jak to drzewiej, 
przed pandemią 
bywało…

Czy ktoś z Was, Szanowni Odbiorcy i Widzowie, pamięta, 
jak to bywało przed wprowadzeniem ograniczeń 
covidowych? Niby to nie tak dawno, a wspomnienia 
przychodzą same, nieproszone. Więc – powspominajmy.

1. Tłumy w kinach. 

Obecna narracja osób prowadzących kina głosi, że przed 
covidem w kinach były tłumy – takie ponoć, że aż drzwi 
multipleksów się nie domykały, a bileterzy nie nadążali 
sprawdzać na bramkach biletów. A widzowie to się 
tak spieszyli na sale, że bez większego żalu przebiegali 
koło bufetów serwujących prażoną kukurydzę i napoje 
wszelakie, nie zaopatrując się w nic, co potem w trakcie 
seansów przeszkadzałoby odgłosami chrupania 
i bulgotania tym niekonsumującym, że o wrażeniach 
węchowych nie wspomnę. W naszej wdzięcznej pamięci 
na pewno pozostały te seanse wspaniałe, wciągające 
nas w narrację filmową, kiedy to podczas romantycznej 
sceny na ekranie gdzieś niedaleko nas nie było takich, 
którzy połykaliby ziarna kukurydzy ani nie chrzęścili 
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nachosami, wydzielając za to potoki łez nad losami 
bohaterów.

Jak było naprawdę? Wiemy wszyscy: najczęściej kilka 
osób na sali, smród popcornu, często niewybredne 
komentarze do tego, co na ekranie…, czyli wszystko 
czego widz świadomie wybierający konkretny 
film wolałby uniknąć. Pandemia odkryła prawdę 
o multipleksach: wyświetlanie filmów najczęściej było 
skromnym dodatkiem do konsumpcji. I to nawet przy 
takich filmach, które ponoć zmuszają do uruchomienia 
szarych komórek.

2. Wysoki poziom intelektualny dzieł filmowych.

Kino od dawna już w swoim głównym nurcie jest 
przede wszystkim dostarczycielem towaru krojonego 
pod konkretnego odbiorcę. Celują w tym – oczywiście 
– wszystkie wielkie wytwórnie, już od etapu tworzenia 
scenariusza sprawdzając, czy to, co proponuje twórca, 
jest ustawione dla jak największego kręgu odbiorców – 
zgodnie z zasadą, która kiedyś stworzyła amerykański 
przemysł filmowy: „Nie wysokie wymagania od 
nielicznych odbiorców, tylko uśrednianie poziomu 
w dół do najmniej wymagających daje największy 
zysk”. Przykłady takiego postępowania mamy i w naszej 
rodzimej kinematografii; wystarczy tylko wspomnieć 
„dzieła” Patryka Vegi, poziom intelektualny kolejnych 
odsłon Listów do M czy wulgaryzację języka ekranowego 
– będącą odzwierciedleniem tego, co się dzieje 
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z polszczyzną w wydaniu ulicznym. Kiedyś byliśmy 
zszokowani językiem Psów Pasikowskiego; dziś brzmi 
on niemal jak klasyka renesansowa. A wąskiej grupie 
odbiorców szukających choćby minimalnego wysiłku 
intelektualnego pozostają przeglądy festiwalowe – 
bo tylko tam można znaleźć coś, co multipleksowy 
mainstream na pewno by odrzucił.

3. „Czasy zmieniają się – i my się zmieniamy z nimi”1 

Oj, fakt. W zamierzchłych czasach mojej młodości nie do 
pomyślenia było, by ktoś afiszował się swoją niewiedzą 
i był z tego jeszcze dumny. Mam to szczęście – będąc 
wykładowcą akademickim – że moimi słuchaczami są 
często młodzi ludzie mający wymagania nie tylko wobec 
innych, ale przede wszystkim wobec siebie. Wielokrotnie 
poczułem „na własnej skórze”, jak ciężko mówić do 
kogoś, kto nie rozumie podstawowych słów i pojęć – i jak 
wspaniale się czujemy, gdy nasz interlokutor rozumie to, 
co kierujemy do niego. Nie zdarzają się wśród nich takie 
okazy jak w niedawno emitowanych „Milionerach”, kiedy 
młoda, sympatycznie wyglądająca niewiasta z dumą 
w głosie zawiadomiła wszystkich, że nie wie, jaką bronią 
posługiwali się jacyś tacy o dziwnych imionach Atos, 
Portos i Aramis z powieści „jakiegoś Dumasa”. 
I na pewno nikt z nich nie nadałby tytułowi spotkanemu 
przeze mnie tydzień temu na pewnym portalu 
internetowym brzmienia (cytuję dosłownie):

1 …czyli stare łacińskie „tempora mutantur et nos mutamur in illis”.
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„AGNIESZKA KACZOROWSKA URODZIŁA! ZNAMY PŁEĆ 
CÓRECZKI!”

O człowieku świadczy to, jak się wyraża, jakiego 
słownictwa używa i jaką wiedzą dysponuje. Oczywiście, 
nie jest to potrzebne do odniesienia sukcesów 
finansowych czy zostania uznanym celebrytą2; jednakże 
kiedyś kogoś takiego „nie wpuszczono by na salony” 
– status społeczny nakłaniał do utrzymania pewnego 
poziomu wiedzy i intelektu. Chciałeś być kimś – musiałeś 
udowodnić, że jesteś tego godzien.

Dlatego wspaniałą rzeczywistością jest dla mnie i dla 
Was, Lafowicze ze Zwierzyńca, możliwość uczestniczenia 
w kolejnej odsłonie Letniej Akademii Filmowej. 
Powyższe uwagi – mam nadzieję – nie będą wśród nas 
miały zastosowania zgodnie z zasadą obowiązującą 
w Dyskusyjnych Klubach Filmowych: „jak nie potrafisz 
– nie pchaj się na afisz”. A kolejna edycja odbywającego 
się tu od lat Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów 
Filmowych da nam okazję do wspólnego zastanawiania 
się nad meandrami tego, co nas wszystkich fascynuje: 
sztuki filmowej przez duże „SZ”.

Wspaniałych wrażeń na salach 22. Letniej Akademii 
Filmowej 2021!

Grzegorz Pieńkowski

2 Jak to kiedyś określił Jacek Fedorowicz: „celebryta to ktoś, kto jest 
znany z tego, że jest znany”.
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U Ż Y T E C Z N I K  Z W I E R Z Y N I E C K I

Biuro Letniej Akademii Filmowej 
ul. Browarna 7 
tel. +48 530 115 226, tel. (81) 820 08 09, 
e-mail: karolina@laf.org.pl
—
APTEKI
Apteka – ul. Armii Krajowej 7 
otwarta pon.-śr., pt. w godz. 8-18, czw. 7-18 
sob. w godz. 8-15, tel. 84 687 20 72
Apteka „Roztocze” – ul. Zamojska 19 
otwarta pon.-pt. w godz. 8-18, w sb. w godz. 8-15, 
tel.  84 687 24 10
—
BANKOMATY
Bankomat Planet Cash – ul. Rynek 2b 
Bankomat EURONET Polska – ul. Biłgorajska 3a 
(w budynku marketu Biedronka)
Bankomat PKO Bank Polski – ul. Rynek 1 
(budynek Urzędu Miasta)
Bankomat Santander Bank Polska – ul. Biłgorajska 14
—
RELAKS 
Plaża i strzeżone kąpielisko – Stawy „Echo”
ShotPaitball Zwierzyniec 
ul. 2 Lutego 36 
tel. 665 872 186, 693 029 471, www.shotpaintball.pl
PAGAJ Kajakiem przez Roztocze (spływy kajakowe) 
ul. Jasna 1a/6, tel. 501 057 933, 666 912 766, 
www.kajaki-roztocze.pl

http://www.shotpaintball.pl
http://www.kajaki-roztocze.pl
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Spływy Kajakowe RANCZO 
Obrocz 88A, tel. 606 350 277, www.obrocz.pl
Spływy kajakowe P.H.U. Relaks 
ul. 2 Lutego 12, 
tel. 609 471 538, 505 057 988, 797 314 601, 84 687-22-03 
www.splywykajakowe.roztocze.net.pl
Wypożyczalnia rowerów i riksz RYŚ (serwis rowerowy) 
ul. Browarna 1/3, godz. 9:00-21:00, 
tel. 84 687 23 66, 504 651 675,  692 674 701 
www.rowery-zwierzyniec.pl
Wypożyczalnia rowerów 
ul. 1 Maja 22, tel. 601 507 306, www.zwierzyniec-rowery.pl
Spływy kajakowe „u Rudego” 
Obrocz 116, tel. 885 604 286, www.splywy-roztocze.pl
Marco Canoe. Spływy kajakowe po Roztoczu 
ul. Jasna 7/5, tel. 512 318 160, www.marco-canoe.pl
Spływy kajakowe „u Mazura” 
Obrocz 31, tel. 505 108 274, www.umazura-kajaki.pl
—
GASTRONOMIA 
Grochówka Wojskowa „U BOGUSI” 
ul. Biłgorajska 5 (przy Biedronce) 
czynna cały tydzień w godz. 8-18, tel. 517 537 940
Karczma Młyn 
ul. Wachniewskiej 1a, 
czynna cały tydzień w godz. 11-22, tel. 84 687 25 27
Pierogarnia. Obiady domowe 
ul. Partyzantów 2, czynna w godz. 10-19 w tyg., 
w weekendy 10-20, tel. 733 027 683
Pijalnia Piwa Zwierzyniec 
ul. Browarna 7, czynna pon.-pt. w godz. 10-22, 
w dniach koncertów LAF w godz. 10-2, tel. 785 057 124

http://www.obrocz.pl
http://www.splywykajakowe.roztocze.net.pl
http://www.rowery-zwierzyniec.pl
http://www.zwierzyniec-rowery.pl
http://www.splywy-roztocze.pl
http://www.marco-canoe.pl
http://www.umazura-kajaki.pl
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Pub „Mango” 
ul. Partyzantów 26 (za kinem SKARB), 
czynne cały tydzień w godz. 15-23 
(w czasie festiwalu w godz. 11-23) 
Punkt gastronomiczny GASTRUŚ i lody tradycyjne 
ul. Wachniewskiej 3, czynny cały tydzień w godz. 9:45-20
Restauracja „Czar Roztocza”  
ul. Rudka 5d, czynna cały tydzień w godz. 8-21, 
tel. 504 172 320
Restauracja „Sonata” 
ul. Biłgorajska 3, czynna cały tydzień w godz. 12-21, 
tel. 84 687 51 51
Restauracja „Zacisze” 
ul. Rudka 5b, czynna cały tydzień w godz. 8-20, 
tel. 84 687 23 06
Burgerownia „Zwierzogródek” 
ul. Szkolna 1a, czynna cały tydzień w godz. 11-23, 
tel. 695 625 912
Restauracja „Anna” 
ul. Dębowa 1, czynna cały tydzień w godz. 8-20, 
tel. 691 729 465
Kawiarnia „Jazzgot” 
ul. Zamojska 8a, czynna codziennie 8-24
—
SKLEPY SPOŻYWCZE
ABC 
ul. Rynek 2, otwarte pon.-sb. w godz. 6-21 
Biedronka 
ul. Biłgorajska 3a, otwarta pon.-sb. 6-22:30, nd 8-20 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamojska 8a, otwarte pon.-pt. w godz. 6-22, 
w sb. w godz. 8-20 
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Stokrotka 
ul. Szkolna 4, 
otwarte pon.-pt. 6-22, sb. 6-22, nd. 8-21
Lewiatan 
ul. Zamojska 27, 
otwarty pon.-sb. w godz. 6-22, nd. 8-20 
Supermarket 
ul. Szkolna 2, 
otwarty pon.-sb. w godz. 6-22 
SAM EURO 
ul. Partyzantów 12a (naprzeciw kina SALTO) 
otwarty pon.-sb. w godz. 6-24, w nd. 8:30-14 
Supersam „Groszek” 
ul. Zamojska 27 (pawilon Ordynat), 
otwarty pon.-sb. w godz. 5:30-23
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wydawca: Fundacja Filmowa Warszawa 
zespół: Anna Petynia-Kawa (redaktorka naczelna), 
Patryk Ostrowski, Jakub Stasak, Ewa Zawadzka-Mazurek 
(korekta), Marta Buchowiecka (skład i łamanie tekstu)
foto: Anna Petynia-Kawa 
Kontakt do redakcji: zwierzyniec_filmowy@laf.org.pl 
tel. kom. +48 697 801 441 

Partnerem 22. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu jest 
Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj Życie. 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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