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WTOREK 10 SIERPNIA  

Kino Skarb godz. 16:30  
Amatorzy  
reż. Iwona Siekierzyńska   
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Skarb godz. 19:00  
Żużel  
reż. Dorota Kędzierzawska  
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Nocne godz. 22:00  
438 dni 
reż. Jasper Ganslandt   

ŚRODA 11 S IERPNIA  

Kino Skarb godz. 16:30  
Proste Rzeczy  
reż. Grzegorz Zariczny    
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Skarb godz. 19:00  
Mistrz   
reż. Maciej Barczewski    
po projekcji spotkanie z twórcami  
—
Kino Nocne godz. 22:00  
Żelary 
reż. Ondřej Trojan 

N I E  P R Z E G A P
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Film otwarcia 22. edycji Letniej Akademii Filmowej. 
Kino Skarb wypełnione do ostatniego miejsca (zgodnie 
z wytycznymi reżimu sanitarnego). Wystartowaliśmy! 
Na pierwszy ogień poszedł film z cyklu „Łukasz 
Maciejewski zaprasza”. Był to przedpremierowy pokaz 
i spotkanie z twórcami filmu Czarna owca. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością między innymi burmistrz 
Zwierzyńca Urszula Kolman i jej poprzednik Jan Skiba, 
przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Droździel, 

fot. Ola Synowiec

Najważniejsze 
są emocje…
–  S P O T K A N I E  Z  T W Ó R C A M I  C Z A R N E J  O W C Y 
Jakub Stasak
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przedstawiciele Roztoczańskiego Parku Narodowego, 
lokalnych mediów, a także przybyli już do stolicy 
Roztocza artyści.

Przed rozpoczęciem pierwszej w tym roku projekcji 
organizatorzy oficjalnie powitali publiczność i gości oraz 
pokrótce przedstawili program tegorocznego LAF-u.

Poza samym reżyserem Aleksandrem Pietrzakiem 
w Zwierzyńcu pojawili się też Agata Różycka, Kamil 
Szeptycki i Arkadiusz Jakubik.

Na wstępie reżyser przyznał, że to jego pierwsza 
wizyta w naszym mieście, które zrobiło na nim 
ogromne wrażenie. Podziękował także zwierzynieckiej 
publiczności za niezwykłe ciepłe i entuzjastyczne 
przyjęcie przedpremierowego pokazu swojego filmu. 
Prowadzący spotkanie Łukasz Maciejewski natomiast 

fot. Ola Synowiec
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zauważył, że obraz śmiało i pewnie przełamuje wszystkie 
negatywne stereotypy dotyczące polskich komedii. 
Według Pietrzaka, w sztuce najważniejsze są dla niego 
emocje i właśnie dostarczanie widzom zróżnicowanych 
emocji okraszonych inteligentnym humorem obrał 
za cel swojej twórczości. 

Aktorzy opowiedzieli o tym, jak ewoluował scenariusz 
na drodze do finalnej wersji filmu, podkreślając, że 
stanowi on niejako portret zbiorowy współczesnego 
społeczeństwa. Zdradzili też, ile wspólnego mają ze 
swoimi bohaterami i z jakich doświadczeń czerpali, 
konstruując postacie, w które przyszło się im wcielić. 
Zadanie to okazało się niełatwe! W każdej niemal scenie, 
w pogoni za szczęściem i marzeniami, konfrontują się 
oni z różnymi przeciwnościami losu. 

Pojawiły się pytania o atmosferę panującą na planie, 
reżyser opowiedział też o tym, czym dla młodego 
twórcy jest zawodowe spotkanie z takimi legendami 
polskiego kina jak Jan Peszek, Krzysztof Kowalewski 
czy Włodzimierz Press.

Tradycją LAF-owych spotkań z twórcami jest oczywiście 
rozmowa z publicznością, której nie mogło zabraknąć 
i w tym przypadku. Co ciekawe, ta część wieczoru 
inaugurującego tegoroczną Akademię świetnie 
korespondowała z treścią samego filmu. Były żarty 
i anegdoty z planu, ale padły też bardzo ważne słowa 
o zdecydowanie poważniejszym wydźwięku: „chciałbym 
dawać nadzieję w świecie, w którym jest tyle zła 
i podziałów” – mówił reżyser.
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Ekipa opowiedziała o wspólnych artystycznych 
poszukiwaniach, były chwile autentycznych wzruszeń.

„Moim zdaniem komedia jest najtrudniejszym gatunkiem 
filmowym” – zaznaczył Arkadiusz Jakubik. Aleksandrowi 
Pietrzakowi trudna sztuka robienia komedii udaje się 
jednak jak mało komu w polskim kinie, co potwierdzały 
liczne głosy publiczności. Mimo młodego wieku jest 
twórcą dojrzałym i samoświadomym, czego najlepszym 
dowodem jest zdanie, które stało się puentą wieczoru: 
„Czuję, że to jest ten rodzaj kina, który ja chciałbym 
robić do końca życia”. Świetnie się składa, bo wygląda 
na to, że jest to też ten rodzaj kina, który zdobył serca 
publiczności.

Czarna owca, materiały prasowe
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W poniedziałek o 9:30 niespodziewanie 
wyświetliliśmy w kinie Skarb film, który na 
Roztocze dotarł w ostatniej chwili! Mowa 
o indyjskim filmie Bansuri: The Flute (reż. Hari 
Viswanath, 2021). Z dumą informujemy, 
że to właśnie w czasie Letniej Akademii Filmowej 
odbył się pierwszy pokaz tego filmu w Polsce.

Widzów powitali Ryszard Jaźwiński i autor zdjęć do filmu 
– Grzegorz Hartfiel (Ethiopiques. Muzyka duszy). Goście 

fot. Anna Petynia-Kawa

Indyjska przygoda 
Grzegorza Hartfiela 
P R E M I E R A  F I L M U  B A N S U R I :  T H E  F L U T E

Patryk F. R. Ostrowski
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pokrótce zarysowali kulturowe tło indyjskiego filmu, po 
czym na niemal dwie godziny zgasły światła.

Bansuri to w języku hindi flet. Głównym bohaterem 
filmu jest Madan, około dziesięcioletni chłopiec. Jest 
on świadkiem pewnej sceny: ojciec jego przyjaciela jest 
nauczycielem muzyki, ale jego syn nie chce się uczyć. 
Kolejny raz skarcony, siada jednak do pianina i ku 
zdziwieniu wszystkich – przepięknie gra. Ojciec ze łzami 
w oczach wyznaje, że syn „ma to we krwi”. Poruszony 
tym wydarzeniem Madan postanawia wypytać swoją 
matkę i dziadka o to, co on ma we krwi. Tak zostaje 
flecistą, nawet jeśli gra na flecie nie jest mu do końca 
pisana… 

Po filmie światła rozbłysły ponownie, a na scenie już 
stali Ryszard Jaźwiński i Grzegorz Hartfiel. Spotkanie 

Bansuri: The Flute, materiały prasowe
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rozpoczęli od konstatacji, iż nie jest to typowy 
bollywoodzki film. Trzeba przyznać, że jak na film 
realizowany w Indiach, jest on bardzo europejski. 
Hartfiel wyznał, iż realizacja Bansuri była fascynującą 
przygodą, a jednocześnie ciekawą obserwacją 
międzykulturową. Mimo tak wielu różnic praca na planie 
indyjskim i europejskim wygląda podobnie. 

Operator podzielił się też anegdotą z okresu zdjęciowego: 
ze względu na oszałamiającą wręcz popularność 
Rituparny Sengupty (Sapna, matka głównego bohatera), 
od rozszalałego tłumu musiało aktorkę oddzielać 
wojsko… Publiczność żywo i z zainteresowaniem 
reagowała na historie i ciekawostki opowiadane przez 
Hartfiela. Na sali była także obecna gościni festiwalu – 
Dorota Kędzierzawska. Reżyserka dostrzegła ogromną 
wrażliwość twórców w kreowaniu historii przez pryzmat 
dziecięcych bohaterów. 

Choć Bansuri może nie trafić do wszystkich, jest 
to ciekawa propozycja łącząca w sobie oryginalne 
spojrzenie na indyjską kulturę i uniwersalną historię 
o poszukiwaniu siebie.
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Drugi dzień Letniej Akademii Filmowej i kolejny pokaz 
w autorskim cyklu Łukasza Maciejewskiego. Tym 
razem obejrzeliśmy film, który przyniósł Piotrowi 
Domalewskiemu między innymi Paszport „Polityki” 
za „konsekwencję w egzorcyzmowaniu polskich 
kompleksów, odwagę mierzenia się z problemami 

Egzorcysta, 
czyli spotkanie 
po seansie 
Jak najdalej stąd
Jakub Stasak

Jak najdalej stąd, materiały prasowe
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podzielonych rodzin i wsłuchiwanie się w głos Polaków 
na emigracji”. W spotkaniu po seansie wziął udział 
odtwórca jednej z głównych ról, doskonale znany 
i podziwiany przez zwierzyniecką publiczność Arkadiusz 
Jakubik. Właśnie przytoczone w uzasadnieniu cechy 
twórczości reżysera stały się jednym z głównych tematów 
rozmowy. 

Trudny film na trudne czasy, tak najkrócej można by 
opisać to, co zobaczyli widzowie, którzy poniedziałkowe 
popołudnie zdecydowali się spędzić w kinie Skarb. 
Pierwsze pytanie prowadzącego dotyczyło tego, jak nasz 
gość odbiera swoją rolę i cały film z perspektywy czasu. 
Okazało się, że z różnych przyczyn pokaz w Zwierzyńcu 
był dla Pana Arka wyjątkowy i bardzo emocjonalny. 

Prawdziwi miłośnicy kina (a przecież wiadomo, że tylko 
tacy uczestniczą w LAF-owych projekcjach) doskonale 

fot. Anna Petynia-Kawa
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zdają sobie sprawę z tego, że rozmowa o najnowszym 
obrazie twórcy wielokrotnie nagradzanej Cichej nocy 
nie mogła mieć racji bytu bez wspomnienia w niej 
o genialnej a debiutującej tą rolą na dużym ekranie 
Zofii Stafiej.

Dwudziestojednoletnia wtedy studentka Wydziału 
Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi okazała się objawieniem 
zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, gdzie odebrała nagrodę za aktorski debiut. 
Poznaliśmy więc ze szczegółami historię tego, jak 
wyglądała jej droga z uczelnianych korytarzy wprost 
na plan filmowy, gdzie partnerowały jej tak wybitne 
osobowości polskiego kina jak nasz gość czy Kinga Preis.

„Zosia tutaj ciągnie ten film, jest absolutnie rewelacyjna, 
wręcz genialna. W pracy na planie bardzo uważna, 

Jak najdalej stąd, materiały prasowe
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czujna, a przy tym wszystkim niebywale prawdziwa” – 
nie szczędził pochwał pod adresem młodszej koleżanki 
po fachu Jakubik. Jednocześnie podkreślił przy okazji, że 
prawdziwe kino musi być mariażem zegarmistrzowskiej, 
technicznej precyzji i metafizycznego spotkania 
właściwych osób we właściwym miejscu i czasie. Sądząc 
po sposobie, w jaki został odebrany dzisiejszy seans, 
właśnie z takim kinem mieliśmy do czynienia.

Szalenie ciekawym spostrzeżeniem okazała się uwaga 
na temat tego, że Jak najdalej stąd kończy „emigracyjną 
trylogię” Domalewskiego, na którą oprócz wspomnianej 
już Cichej nocy składa się jeszcze krótki metraż 60 kilo 
niczego.

Następnym punktem rozmowy stał się „test kolejnego 
filmu”. Prowadzący spotkanie Łukasz Maciejewski 
zauważył pewną prawidłowość. Mianowicie bardzo 
często bywa tak, że nagradzani i uznani debiutanci, 
realizując swój drugi film, zatracają się w twórczych 

fot. Anna Petynia-Kawa
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poszukiwaniach. Gubią przy tym swoją świeżość 
i autentyczność. Na szczęście zarówno Łukasz Maciejewski, 
jak i Arkadiusz Jakubik doszli do wspólnej konkluzji, 
której wtórowała wzruszona, niekiedy nawet do łez, 
publiczność: Piotr Domalewski z testu wyszedł z tarczą, 
nie na tarczy. 

Około jedna trzecia zdjęć do filmu powstała w Irlandii, 
dowiedzieliśmy się zatem, jakie związane z tym 
problemy produkcyjne miała ekipa. Międzynarodowa 
była też obsada! W jednej z ról mogliśmy oglądać nawet 
Cosminę Stratan laureatkę Złotej Palmy. Uwadze Łukasza 
Maciejewskiego nie mógł też umknąć fakt, że zarówno 
Jakubik, jak i Domalewski są artystami wielu talentów. 

Obaj panowie nie ograniczają swojej aktywności do 
jednej dziedziny sztuki. Pierwszy z powodzeniem łączy 
aktorstwo z byciem wokalistą i współautorem tekstów 
rockowego zespołu Dr Misio, a także reżyserem. Drugi 
zaś oprócz wykształcenia reżyserskiego posiada także 
aktorskie. Arcyciekawa okazała się więc też opowieść 
o tym, jak wygląda praca, kiedy na planie spotykają się 
dwie tak silne osobowości. W kinie podobnie jak w życiu 
liczy się sztuka kompromisu i umiejętność zaufania 
drugiemu człowiekowi.

Ponieważ było to ostatnie z dwóch tegorocznych spotkań 
Arkadiusza Jakubika ze zwierzyniecką publicznością, 
artysta na koniec raz jeszcze podziękował za ciepłe 
przyjęcie, zapewniając, że Zwierzyniec zawsze był 
i będzie dla niego miejscem szczególnym. Publiczność 
zaś nagrodziła aktora owacją na stojąco.
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„Jakby były pasy, to bym powiedział: «zapnijcie 
pasy!», a tak powiem – miłej zabawy!” – 
w ten sposób Maciej Bochniak zapowiedział swój 
najnowszy film Magnezja. Projekcja odbyła się 
w poniedziałkowy wieczór w kinie Skarb. Jak 
zwykle dopisała publiczność.

Akcja Magnezji rozgrywa się na pograniczu radziecko-
polskim w czasie dwudziestolecia międzywojennego. 
Film czerpie z prozy Sergiusza Piaseckiego i – jak 
na konwencję westernu przystało – ukazuje starcie 

„Pozorna ułomność 
może być siłą”
P O K A Z  M A G N E Z J I  N A  L A F - I E

Patryk F. R. Ostrowski

fot. Anna Petynia-Kawa
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żydowskiego gangu Lewenfiszów z sowieckimi 
oprychami. 

Dyskusję między reżyserem a widownią podczas 
spotkania po projekcji moderował niezastąpiony Ryszard 
Jaźwiński. Rozmowa zaczęła się krótką konstatacją na 
temat impulsu, który popchnął Macieja Bochniaka 
ku realizacji tego dzieła filmowego. Była to przede 
wszystkim wspomniana już twórczość Sergiusza 
Piaseckiego, ale nie zabrakło też inspiracji filmowych. 

Reżyser wyznał, iż dopiero w czasie realizacji Disco 
Polo (debiutu z 2015 r.) zafascynował się westernem 
– filmami Django (reż. Quentin Tarantino, 2012) czy 
trylogią Sergio Leone. Równie istotna okazała się dla 
niego kinematografia japońska. Ta twórcza atmosfera 
spowodowała też, że przy powstaniu filmu zdecydowały 
się wziąć udział same gwiazdy polskiego kina (zwracamy 

Magnezja, materiały prasowe



17 ><

uwagę na obsadę filmu). Zainteresowanie w czasie 
spotkania wzbudził kompozytor muzyki i zdobywca 
Oscara – Jan A. P. Karczmarek. Publiczność dopytywała 
się o wykorzystane w filmie wokalizy rozbrzmiewającej 
na początku i na końcu Magnezji. Bochniak zdradził, 
iż Kaczmarek zaproponował kilka utworów, które 
następnie dopasowano do filmu. Jest to strategia rzadko 
spotykana.

Mówiąc jeszcze o inspiracjach, reżyser wyjawił, iż 
kierował się także komiksami. Ku zaskoczeniu widzów 
nie potrafił jednak podać tytułu żadnej serii. Wrócił 
więc do kinematografii i wskazał na trylogię Batmana 
wyreżyserowaną przez Nolana jako kolejny impuls.

Dyskusja przenosiła się także w zupełnie inne rejony. 
Odpowiadając na pytanie jednej z widzek, Maciej 
Bochniak powiedział, że jego najnowszym projektem jest 

Magnezja, materiały prasowe
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polska wersja kultowego serialu The Office (wersja WB 
Ricky Gervais, Stephen Merchant 2001–2003, wersja USA 
Greg Daniels, 2005–2015). 

Pytania dotyczyły też kwestii aktorskich: Zbroję 
Lewenfisz zagrał Borysz Szyc, gdyż twórcom zależało 
na uchwyceniu specyficznych cech fizycznych 
bohaterki. To był trop dotyczący także pozostałych 
postaci, być może najwyraźniej widać to w kreacji braci 
syjamskich: Alberta (Dawid Ogrodnik) i Albina (Mateusz 
Kościukiewicz). Inspiracją do stworzenia tych bohaterów 
(nieobecnych w książkowych pierwowzorach) było 
prawdziwe rodzeństwo syjamskie żyjące w XIX w. na 
Dzikim Zachodzie.

Nie zawsze pomysły przychodziły łatwo i przyjemnie. 
Maciek Bochniak i Andrzej Chyra – grający Lwa, herszta 
oprychów, długo nie mogli znaleźć odpowiedniej metody 
aktorskiej dla tej postaci. Pewnego dnia Chyra przyszedł 
na próbę w charakteryzacji zębów. Dzięki nałożeniu ich 
zaczął seplenić. Okazało się, że dopiero wtedy udało się 
znaleźć brakujący element charakterystyki bohatera. 

Twórcy byli też pełni obaw, czy Ogrodnik i Kościukiewicz 
będą w stanie się ze sobą zsynchronizować. Ich praca 

Magnezja, materiały prasowe
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na planie była znacząco utrudniona przez łączącą ich 
charakteryzację. Okazało się, że już po kilku dniach zgrali 
się ze sobą do tego stopnia, że po zdjęciu kostiumów 
i rozłączeniu byli bardzo smutni. Wręcz wyczekiwali 
następnego dnia!

Ostatnią ciekawą historią z okresu realizacji był scouting, 
czyli poszukiwanie plenerów do kręcenia filmu, które 
z powodzeniem odgrywałyby te istniejące na polsko-
radzieckim pograniczu. Rozstrzelenie lokacji po 
całej Polsce nie wchodziło w grę. Odnalezienie tych 
odpowiednich przeciągało się i napotykało problemy. 
Gdy już wydawało się, że pewne miasteczko na 
Mazurach będzie idealne – zaprotestowali mieszkańcy. 
Natomiast dopiero na miesiąc przed rozpoczęciem 
okresu zdjęciowego udało się znaleźć fabrykę, która 
z powodzeniem „zagrała” tę Lwa. Kompleks budynków 
był autentyczny i wciąż służył jako fabryka-muzeum. 
Ponoć ekipa przez godzinę krzyczała z radości! 

Magnezja podzieliła zwierzyniecką publiczność jak 
żaden inny film dotychczas. Z jednej strony w kierunku 
Bochniaka płynęły komplementy, z drugiej – wiele osób 
z niezadowoleniem wypowiadało się o najnowszym 
dziele twórcy Disco polo. Sytuację tę najlepiej oddaje 
dwuznaczny cytat użyty w tytule niniejszego artykułu. 

Warto podkreślić, iż Magnezję wyświetlamy w ramach 
retrospektywy Macieja Bochniaka. Wspominając Miliard 
szczęśliwych ludzi reżyser powiedział, iż to właśnie z tym 
tytułem dziewięć lat temu przyjechał na nasz festiwal 
po raz pierwszy.
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Trzy wykrzykniki 
z Formana, czyli 
okołofilmowa 
rozmowa 
z Łukaszem 
Maciejewskim
Jakub Stasak

Krytyk, dziennikarz, wykładowca, dyrektor 
artystyczny Przeglądu Filmowego Kino na Granicy 
(podczas otwarcia zakończonej 4 sierpnia 23. edycji 
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festiwalu odznaczony medalem „Zasłużony 
dla kultury polskiej”). Zna go doskonale też 
zwierzyniecka publiczność. Jest od lat związany 
z Letnią Akademią Filmową. O kim mowa? 
Oczywiście o Łukaszu Maciejewskim, wielkim 
przyjacielu LAF. W tym roku w Jego autorskim 
cyklu „Łukasz Maciejewski zaprasza” zobaczymy 
pięć filmów, w tym dwa pokazy przedpremierowe. 

Jakub Stasak /„Zwierzyniec Filmowy”: Na początku 
chciałbym serdecznie pogratulować odznaczenia 
przyznanego za „budowanie mostów kulturowej 
przyjaźni pomiędzy Polakami, Czechami i Słowakami, 
a także za tworzenie unikatowej marki Kino na granicy”.

Łukasz Maciejewski: Bardzo dziękuję.

Spotykamy się po filmie otwarcia 22. Letniej Akademii 
Filmowej, który jest jednocześnie inauguracją cyklu 
„Łukasz Maciejewski zaprasza”. Dlaczego na początek 
wybrałeś właśnie przedpremierowy pokaz Czarnej owcy 
w reżyserii Aleksandra Pietrzaka? Było to swego rodzaju 
ryzyko – bo o ile mi wiadomo – nie widziałeś filmu 
wcześniej.

Rzeczywiście, razem z widzami Letniej Akademii 
Filmowej oglądałem go po raz pierwszy. Mogę 
powiedzieć, że po Juliuszu, a jeszcze bardziej po krótkich 
metrażach mam do Alka Pietrzaka zaufanie. Razem 
z panią dyrektor Joanną Trębowicz zdecydowaliśmy, 
że potrzebujemy filmu, który będzie łączył w sobie 
komunikatywność i wyrafinowanie. Po dzisiejszym 
wieczorze i tym, jak pokaz odebrała publiczność, 



22 ><

mogę stwierdzić, że nie pomyliliśmy się. Jest to kino 
komercyjne na takim poziomie, który wydaje się być 
nieosiągalny dla większości polskich produkcji. Godzi 
to, co w kinie najistotniejsze, czyli skrajne emocje, 
od radości po wzruszenie. Wszystko to w tym filmie 
odnalazłem. Wybór, choć dokonany w jakimś sensie 
w ciemno, okazał się jak najbardziej trafiony. Jest mi tym 
bardziej miło, że zwierzyniecki pokaz udało się połączyć 
ze spotkaniem z twórcami.

Oprócz dzisiejszego czekają nas w Twoim cyklu jeszcze 
cztery pokazy. Po każdym z nich odbędzie się spotkanie 
z twórcami. Jakim kluczem kierowałeś się przy ich 
doborze?

Wszystkie pozostałe filmy widziałem już wcześniej. 
Zawsze zależy mi na tym, żeby mój cykl pokazywał 
różnorodność polskiego kina. Staram się wybierać 
obrazy niejednolite gatunkowo i ciekawe formalnie. 
Cztery tytuły, które obejrzymy w kolejne dni LAF właśnie 
takie są. Warunkiem podstawowym była też obecność 
twórców. Istota cyklu zawiera się w konfrontacji samego 
dzieła z rozmową, dialogiem z publicznością Letniej 
Akademii Filmowej.

Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego jest przykładem 
bardzo ciekawie rozwijającej się kariery młodego 
reżysera, który znalazł już w kinie temat dla siebie. 
To pokazywanie marginesów życia i podwyższanie ich. 
Główną rolę zagrała w tym filmie moja studentka 
Zofia Stafiej.
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Amatorzy w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej to 
kino ważne, ciekawe i unikatowe, bo pokazujące 
temat niepełnosprawności z perspektywy artystów 
z niepełnosprawnością intelektualną. Film jest mi 
szczególnie bliski, ponieważ szlachetnie i pięknie 
portretuje środowisko artystyczne. Po seansie 
ze zwierzyniecką publicznością spotka się Roma 
Gąsiorowska.

Proste rzeczy – drugi film Grzegorza Zaricznego – to 
kontynuacja bardzo ciekawego stylu polegającego 
na łączeniu dokumentalistyki z wykorzystaniem 
zawodowych aktorów, co w przypadku tego reżysera 
po raz kolejny się sprawdziło.

W finale cyklu Mistrz Macieja Barczewskiego – niezwykła 
historia boksera Tadeusza Pietrzykowskiego, która 
udowadnia, że choć wydawałoby się, że o wojnie 
powiedziano już wszystko, to ciągle jeszcze można w tym 
temacie pokazać coś wartego odkrycia.

Mistrz, materiały prasowe
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W roli tytułowej widzimy wybitnego Piotra Głowackiego. 
Są także bardzo ciekawe kreacje aktorskie w drugim 
planie, wśród nich Rafała Zawieruchy. Cieszę się, że 
to właśnie on, poza samym reżyserem, będzie moim 
ostatnim gościem podczas tegorocznej Letniej Akademii 
Filmowej.

Jesteś niezwykle zapracowanym człowiekiem, a mimo 
to zawsze znajdujesz czas dla Zwierzyńca. Czy przy 
doborze filmów kierujesz się tym, gdzie odbywa się 
festiwal. Co film musi mieć w sobie, żeby został przez 
Ciebie zaproszony na LAF?

To ja się cieszę, że Zwierzyniec chce mnie zapraszać 
i propozycja jest co roku ponawiana. To jeden z moich 
ulubionych festiwali, na który, z małymi wyjątkami, 
przyjeżdżam od mniej więcej dwudziestu lat. Bardzo 
lubię panującą tu niezobowiązującą atmosferę. Ludzie 
przyjeżdżają tu, żeby oglądać filmy, dyskutować, być 
ze sobą. Festiwali rzeczywiście jest bardzo wiele, a mój 
kalendarz pełen, każda impreza chce być wyjątkowa 
i jedyna w swoim rodzaju. Czasami się to udaje, 
a czasami nie, a Zwierzyniec od lat ma swoją unikatową 
funkcję. Ludzie przyjeżdżają tu z całej Polski, cały rok 
czekają na kolejną edycje. Pełne kina to jego wielki atut 
i coś, co sprawia, że w tym trudnym, niepewnym czasie 
nie tylko przetrwa, ale i świetnie sobie poradzi.

Jak świat filmu zmieniła pandemia?

Sytuacja jest trudna, wyjątkowa, niedokończona i pełna 
niewiadomych. Niestety, wyniki frekwencyjne pokazują, 
że ludzie nie wrócili gremialnie do kin na te polskie 
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filmy, które już są po premierze. Wierzę, że to się 
zmieni, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem 
optymistą i wszystko będzie jak dawniej. Znajdujemy 
się obecnie trochę w stanie zawieszenia, powinniśmy 
poczekać na to, co wydarzy się jesienią. Wtedy pojawią 
się te najbardziej oczekiwane premiery, jak nowe filmy 
Wojtka Smarzowskiego czy Jana P. Matuszyńskiego. 
Bardzo chciałbym wierzyć, że publiczność jednak wróci 
do kin, a Netflix i inne tego typu platformy nie przejmą 
święta, jakim jest zawsze wizyta w kinie i uczestniczenie 
w festiwalach, chociażby takich jak ten w Zwierzyńcu, bo 
to byłby dla mnie wielki powód do zmartwienia.

Na koniec chciałbym zapytać o Twój ulubiony film 
i najwcześniejsze filmowe doświadczenie, jakie 
pamiętasz?

Nie mam jednego ulubionego filmu. W każdym okresie 
mojego życia coś mną wstrząsa, coś porusza. Dopóki 

fot. Anna Petynia-Kawa
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mnie będzie wstrząsało i poruszało, będę mógł uprawiać 
ten zawód. Bez miłości do kina i pasji trudno o kinie 
pisać, czy prowadzić spotkania takie jak to dzisiejsze. 
Bywa i tak, że mój zachwyt nad jakimś filmem z czasem 
mija.

Jeśli pytasz o pierwsze filmowe wspomnienie, to 
pamiętam kiedy w szkole podstawowej, mając jakieś 
trzynaście lat, napisałem recenzję – wypracowanie 
z Amadeusza Miloša Formana, dostałem za nią piątkę 
z trzema wykrzyknikami.

Pamiętam też, kiedy w wieku mniej więcej czternastu lat 
późnym wieczorem zobaczyłem w telewizji film 
Przez dotyk w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Nie 
było wtedy Internetu, ale na łamach miesięcznika „Kino” 
ukazywała się rubryka, której redaktorem był Piotr 
Łazarkiewicz. Nie wiedziałem, czy jest jej mężem, ale 
zaryzykowałem i napisałem list. Do koperty włożyłem 
też małą karteczkę, już z prośbą do samego Piotra 
Łazarkiewicza o jego przekazanie. 

Całość, nie mając przecież żadnych prywatnych danych 
do korespondencji, wysłałem na adres redakcji. Wyobraź 
sobie, że dostałem odpowiedź. Magda, za co do dzisiaj 
jestem jej wdzięczny, napisała przepiękny list, w którym 
potraktowała tego chłopca, którym wtedy byłem, 
z pełną powagą. Do dzisiaj pamiętam tamtą niebieską 
papeterię. Sama Magda dowiedziała się o tym dopiero 
wiele, wiele lat później, już kiedy znaliśmy się prywatnie, 
bo uprawiałem zawód krytyka filmowego i opisałem tę 
historię w artykule dla „Tygodnika Powszechnego”.
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Głos zabierze… 
Zapowiedź Konkursu 
Prelegentów
Patryk F. R. Ostrowski

Po raz kolejny w ramach Letniej Akademii Filmowej 
chętne i chętni mogą się zmierzyć w Konkursie 
Prelegentów. Zasady są proste – trzeba porwać tłum 
swoją mową. Tradycja konkursu jest imponująca, 
gdyż sięga lat 80. Od 2009 r. Ogólnopolski Konkurs 
Prelegentów Filmowych jest stałym punktem w naszym 
programie. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury 
w składzie: Grzegorz Pieńkowski, Karolina Kasprzak 
i Emilia Gondek. Zapewniamy, że czekają na Was 
krasomówcze doznania, które uwznioślą pobyt na 
LAF-ie. Wszystkie prelekcje będą się odbywać codziennie 
od wtorku do piątku o godz. 12:00 w kinie Salto.

Pierwszą mowę wygłosi Elżbieta Piotrowicz przed 
filmem Tylko zwierzęta nie błądzą (reż. Dominik Moll, 
2019). W środę będzie można wysłuchać Pauliny Richert 
przed głośnym filmem ubiegłego sezonu – Na rauszu 
(reż. Thomas Vinterberg, 2020). W czwartek prelekcję 
przed Tommaso (reż. Abel Ferrera, 2019) wygłosi Adam 
Piotrowicz. Ostatniej mowę wygłosi Dagmara Cioska 
przed Niepamięcią (reż. Christos Nikou, 2020).
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Musicie przyznać, że repertuar przygotowuje się 
niezwykle intrygująco! Do zdobycia jest nagroda 
pieniężna. Ogłoszenie i rozdanie nagród odbędzie się 
w sobotę (14.08).

Ale to jeszcze nie wszystko! Oprócz Jury zwycięzca 
zostanie także wskazany przez… Was! Za pomocą 
specjalnych kart do głosowania wybierzecie osobę, która 
Wam skradnie serce.

Wszystkim biorącym udział w konkursie życzymy 
powodzenia!
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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

Dlaczego Konkurs 
Prelegentów?

„Świat niby teraz jest inny niż kiedyś 
– a przecież taki sam”

(z filmu U Pana Boga za piecem)

Nie raz, nie dwa i nie pięć byłem pytany o sens 
przeprowadzanego przez Polską Federację Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych Ogólnopolskiego Konkursu 
Prelegentów Filmowych. Nie o sens finansowy – bo 
przecież gdyby nie pomoc PISF-u, nie bylibyśmy 
w stanie zorganizować nic. Jesteśmy stowarzyszeniem 
funkcjonującym wyłącznie ze składek członkowskich, 
a te – jak wiadomo wszystkim, z wyjątkiem obecnie 
działających w Ministerstwie Finansów – nie mogą 
być wysokie, ponieważ wysokie obciążenia ZAWSZE 
powodują wywołanie niechęci wśród tych, z których są 
zdzierane. Dlatego też właśnie impreza taka jak Letnia 
Akademia Filmowa wyrosła z ruchu klubowego, stała się 
dla nas ostoją i miejscem, w którym możemy walczyć 
o podstawy funkcjonowania idei wcielonej w DKF-owską 
triadę spotkań: „prelekcja – projekcja – dyskusja”.

Mający już 65-letnią tradycję ruch klubowy w Polsce 
od początku swego istnienia (rok 1956!) powstał jako 
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uzewnętrznienie naturalnego dążenia każdego myślącego 
człowieka: dążenie do możliwości realizowania 
samodzielnego, niesterowanego przez nikogo z zewnątrz 
oglądu i analizy świata – w tym przypadku świata 
widzianego podczas seansów filmowych. Był reakcją 
na dążenia władz państwowych do ujednolicenia nie 
tylko oficjalnych głosów prasowych; był wyrażeniem 
sprzeciwu wobec formalnego ujednolicania myślenia 
i podawania jako obowiązkowych – dogmatów i wzorców 
„jedynie słusznych”. Niby to już dawne, słusznie 
minione czasy – a przecież wystarczy spojrzeć na 
jakość przekazów podporządkowanej rządowi prasy czy 
„Kurwizji”, by zrozumieć, że to „dawne” nie jest dawne 
czy minione. Że tak naprawdę mamy wciąż do czynienia 
z sytuacją określoną kiedyś słowami: „wraca nowe”.

Dyskusyjne Kluby Filmowe w swych wczesnych latach 
stały się warsztatem kształtowania tych, którzy nie chcą 
powtarzać narzuconych sloganów. Takim, w której 
prelegent wychodzący przed publiczność doskonale wie, 
że oczekuje się od niego własnej autorskiej wypowiedzi 
opartej na rzeczywistej wiedzy, popartej własnymi 
przemyśleniami, a nie powielaniem czegoś, co potocznie 
nazywamy „sieczką intelektualną”. Widz oczekuje 
przekazu, który nie będzie jąkaniem się i bełkotem, 
a podaniem w jasny, przemyślany i przystępny sposób 
zrozumiałą, nieokaleczoną polszczyzną takiego punktu 
widzenia, który może się stać podstawą do wspólnej 
dyskusji i wspólnego tworzenia obrazu otaczającego 
nas świata.
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A że ten świat „coraz bardziej nas otacza” – nie trzeba 
nikogo współcześnie przekonywać. Łatwa dostępność do 
informacji (internet!!!) spowodowała, że w większości 
społeczeństwa zapanowała wręcz moda na powtarzanie 
zasłyszanych osądów i bezkrytyczne stosowanie 
stworzonych przez kogoś klisz pojęciowych. Łatwiej 
jest kogoś nawet nieświadomie cytować – niż wymyśleć 
coś własnego, oryginalnego. Coś, co może się stać 
wyrażeniem jednostkowego widzenia świata. Wbrew 
narzucanemu odgórnie glajszachtowaniu wszystkich 
i wszystkiego do jednej zuniformizowanej wizji, jedynie 
słusznej i jedynie komuś przydatnej.

Rewolucja w myśleniu i wypowiedzi, jaka dokonała się 
w Dyskusyjnych Klubach filmowych, polegała na tym, iż 
ich członkowie przyjęli za swoje dwie zasady: „Nic o nas 
bez nas” oraz „Nie każdy kto myśli inaczej jest naszym 
wrogiem”. 

Przywrócony do życia 12 lat temu Ogólnopolski 
Konkurs Prelegentów Filmowych stał się forum 
prezentacji różnorodności w patrzeniu na świat i dzieło 
filmowe, które ten świat pokazuje. Stał się możliwością 
zaprezentowania tego, że wychodząc przed widzów 
MUSISZ poddać się ich osądowi, MUSISZ do nich trafić 
poprzez wypowiadane słowa, które nie mogą być dla 
nich niezrozumiałe. Czyli – MUSISZ stosować zasadę 
sformułowaną przez Juliusza Słowackiego: „Chodzi mi 
o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli 
głowa…”
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I to nie według zasady: „Mówię, co wiem”. Przeciwnie – 
według zasady „Wiem, co mówię.” Czyli – przekazania 
słuchaczom tego, że jestem przygotowany do spotkania 
z nimi i – UWAGA – że widzę w nich partnerów do 
dyskusji, a nie kogoś, kto ma przyjąć bezkrytycznie to, 
co mu przedstawiam.

Cieszmy się z tego, że możemy się różnić pięknie, 
a nie dawać się wtłaczać w przygotowaną przez 
kogoś niewygodną dla umysłów niezależnych formę. 
Bądźmy sobą – nawet jeśli stwarza to ryzyko, że ktoś się 
z naszym zdaniem nie zgadza. Pokażmy, że jesteśmy 
indywidualnościami, a nie bezmyślną masą.

Te wymogi, jakie stawiali sobie nasi poprzednicy w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, warto przypominać 
i kultywować. Warto je szerzyć – szczególnie wtedy, 
gdy mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą myśleć 
samodzielnie – czyli takimi, którzy świadomie wybierają 
to, co ich interesuje, nie zgadzając się na bezmyślne 
przeżuwanie tego, co jest nam posuwane przez przekazy 
propagandowe.

I po to właśnie nasza Federacja organizuje Ogólnopolski 
Konkurs Prelegentów Filmowych.

Zapraszam na godzinę 12.00 do kina Salto. 

Spotkajmy się „w samo południe” nie po to, by walczyć – 
ale by dyskutować.

Grzegorz Pieńkowski
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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


34 ><

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
„Jazzgot” 
restauracja, klub muzyczny, kawiarnia i pizzeria 
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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