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NIE PRZEGAP

18.00 – Kino Skarb
Na bank się uda
Reż. Szymon Jakubowski
Po projekcji spotkanie autorskie

„Na bank się uda” to doskonała 
komedia kryminalna – za-
wrotne tempo akcji, wyraziste 
postaci i dowcipne dialogi. A to 
wszystko oparte na autentycz-
nych zdarzeniach. Trzech 
starszych panów dokonuje 
napadu na bank. Kiedy policja 
przyjeżdża na miejsce, ze 
zdziwieniem stwierdza, że nic 
nie zginęło. Ale czy na pewno? 
W rolach głównych Marian 
Dziędziel, Lech Dyblik oraz 
Adam Ferency. 

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

LAF otworzy projekcja komedii 
Na bank się uda w reż. Szymona 
Jakubowskiego, a po niej od-
będzie się spotkanie z odtwór-
cami głównych ról: Marianem 
Dziędzielem i Lechem Dyblikiem. 
Festiwal zamknie projekcja Tam 
gdzieś musi być niebo, za którą 
palestyński reżyser Elia Suleiman  
otrzymał nagrodę specjalną na 
Festiwalu w Cannes.

Letnia Akademia Filmowa to 
fi lmy fabularne i dokumental-
ne, pełno- i krótkometrażowe, 
podzielone na ponad dwadzie-
ścia cykli. Widzowie będą mogli 
obejrzeć tytuły zebrane w sekcji 
Kamera na Reżysera, Bracia, 
czy wyselekcjonowane przez 
Piotra Kotowskiego, rektora LAF, 
w cyklu będącym jednocześnie 
hasłem przewodnim tegorocznej 
edycji: Ulice pamięci.

W tym roku stawiamy na kino 
polskie, dlatego pokażemy ważne 
współczesne fi lmy polskich 
twórców, którzy osobiście poja-
wią się w Zwierzyńcu. Grażyna 
Błęcka-Kolska, Magdalena 
Łazarkiewicz, Kinga Dębska, 
Kalina Alabrudzińska, Bartłomiej 
Topa czy Grzegorz Linkowski
oraz około 70 innych artystów 
zapowiedziało swoją wizytę 
w Zwierzyńcu. W cyklu Łukasz 
Maciejewski zaprasza najpierw 
pokazane będą najnowsze polskie 
produkcje, a po nich dziennikarz 
i krytyk fi lmowy poprowadzi 
rozmowy z gośćmi. I tak już 
w sobotę głośną produkcję Mowa 
ptaków osobiście zaprezentuje 
Xawery Żuławski, który bra-
wurowo zrealizował scenariusz 
autorstwa swojego ojca, Andrzeja 
Żuławskiego. Po fi lmie o pracy 
nad nim opowiedzą reżyser oraz 
odtwórca głównej roli, Sebastian 
Fabijański. Z kolei Ja teraz kła-
mię zaprezentuje reżyser Paweł 
Borowski, a po Słodkim końcu 
dnia o muzyce powie kompozytor 
Daniel Bloom.

Podczas LAF ciekawie repre-
zentowane będzie kino izra-
elskie, czeskie (a właściwie 

czechosłowackie), francuskie 
czy… urugwajskie. Gościem 
specjalnym tegorocznego festi-
walu będzie islandzki reżyser 
BALDVIN ZOPHONIASSON. W ra-
mach retrospektywy tego twórcy 
w Zwierzyńcu odbędzie się 
pierwszy pokaz w Polsce jego naj-
nowszego fi lmu Pozwól mi upaść
oraz trzy inne przedpremierowo 
prezentowane tytuły i Życie na 
kredycie, za który Zophoniasson 
dostał aż 12 najważniejszych 
islandzkich nagród. Po każdej 
projekcji – spotkanie z reżyserem.

Ciekawie zapowiada się cykl
Wysoko nad poziomem morza
o człowieku i jego zmaganiach
z samym sobą i naturą. 
Przedpremierowo zobaczymy tu 
Ostatnią górę w reż. Dariusza 
Załuskiego o głośnej zimowej 
wyprawie Polaków na K2, którą 
przerwała tragedia pod Nanga 
Parbat.

W sekcji Strachy na LAF-y miło-
śnicy kina grozy zobaczą naj-
ciekawsze propozycje horrorów 
z całego świata z ostatnich dwóch 
lat, w tym aż 30 fi lmów, które 
w Polsce nie doczekały się projek-
cji  w komercyjnym obiegu.

Animatorzy i bywalcy 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych 
powinni z kolei wybrać cykl
Klubowy karnet, a w nim tytuły 
nagradzane na światowych 
festiwalach, fi lmy poszukujące, 
spoza mainstreamu. Wśród nich 
przedpremierowo Piranie w reż. 

Claudio Giovannesi (Srebrny 
Niedźwiedź na Berlinale) czy Głos 
Pana w reż.  Györgya Pálfi ego na 
podstawie powieści Stanisława 
Lema, Sybilla w reż. Justine Triet 
czy Nie obchodzi mnie, czy przej-
dziemy do historii jako barba-
rzyńcy Radu Jude.

W cyklu Jest bardzo, bardzo 
cicho… przypomnimy piosenkar-
kę i autorkę tekstów Korę – w rok 
po jej śmierci. Pokażemy fi lmy 
z Korą i o niej oraz teledyski 
Maanamu. Artystkę wspominać 
będą Kamil Sipowicz i Mariusz 
Grzegorzek, autor fi lmu Pięć bajek 
o miłości.

Gwiazda festiwalu, Katarzyna
Figura, zaproponuje mniej znane 
fi lmy, w których występowała, 
a prawdziwą lekcję w ramach tzw. 
Masterclass da reżyser Janusz 
Kondratiuk, który razem z Igą 
Cembrzyńską zaprosi także do 
obejrzenia fi lmu Jak pies z kotem.

LAF to 300 fi lmów w ponad 20 cy-
klach, w tym Król LAF, czyli bez-
płatne projekcje dla dzieci, oraz 
Mocne kino nocne – co wieczór na 
dziedzińcu ponad dwustuletniego 
browaru.

Podczas Akademii odbędą 
się też Warsztaty Kultury 
Filmowej i Konkurs Prelegentów 
Filmowych. Nie zabraknie 
koncertów. Z recitalem pojawi 
się Lech Dyblik. Zagrają również 
m.in. Sonbird, WaDaDa i Bum 
Bum Orkestar.

All you need is… LAF!
Na bank się uda!
Gwiazda sceny i ekranu Katarzyna Figura w retrospektywie aktorskiej, Masterclass z reżyserem 
Januszem Kondratiukiem i wspomnienie zmarłej w ubiegłym roku Kory – to zaledwie mała część 
bogatego programu tegorocznej Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. W sumie ponad 300 projekcji 
fi lmowych, spotkania z twórcami kina i koncerty. Jutro (w piątek, 9 sierpnia) w stolicy Roztocza 
rozpocznie się dwudziesta jubileuszowa edycja wydarzenia.

22.00 – Kino Nocne
Heavy Trip
Reż. Juuso Laatio, Jukka Vidgren

Heavymetalowcy funkcjonują 
w świadomości społecznej jako 
subkultura wyizolowana,
wyznająca idee satanistyczne.
Rzeczywistość tymczasem 
znacząco różni się od wyobra-
żeń, ponieważ subkultura ta 
wiąże się wyłącznie z muzyką, 
a społeczność metalowców ma 
pełną swobodę światopoglądową. 
„Heavy Trip” opowiada historię 
zespołu metalowego pochodzą-
cego z małej fi ńskiej miejsco-
wości Taivalkoski. Przez 12 lat, 
do momentu nagrania własnego 
utworu, grupa czterech długowło-
sych, utalentowanych muzycznie 
mężczyzn gra wyłącznie covery 
piosenek innych kapel.
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UŻYTECZNIK
zwierzyniecki
Biuro Letniej Akademii Filmowej – ul. Browarna 7,
tel. 784 407 766, tel. (81) 820 08 09, e-mail: jola@laf.org.pl 

URZĘDY
Bank Spółdzielczy – Rynek 2, tel. 84 687 20 25

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna – ul. Słowackiego 2, 
tel. 84 687 26 60

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku 
Narodowego – ul. Plażowa 3, tel. 84 687 20 66

Poczta – ul. Partyzantów 1, tel. 84 687 20 96 

Policja – ul. Zamojska 4, tel. 84 687 25 97

Przychodnia Lekarska Novamed – ul. Armii Krajowej 7, czynna 
pon.-pt. w godz. 7.30-18:00, tel. kom. 600 470 479

Punkt Informacji Turystycznej – ul. Słowackiego 2,
tel. 84 687 26 60 

Urząd Miasta i Gminy Zwierzyniec – ul. Rynek 1, tel. 84 687 20 11

GASTRONOMIA
Cukiernia i Restauracja „Telimena” (pizza, lody, kebab) –
ul. Zamojska 8a, czynna cały tydzień w godz. 7-22

Grochówka Wojskowa – ul. Ordynacji Zamojskiej (naprzeciw 
Pijalni Piwa Zwierzyniec), czynna cały tydzień

Grochówka Wojskowa „U BOGUSI” – ul. Biłgorajska 5 (przy 
Biedronce), czynna cały tydzień w godz. 8-19, tel. 517 537 940 

Jadłodajnia „Leśniczanka” – ul. Słowackiego 2 (w budynku 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej), czynna cały tydzień
w godz. 9-18, tel. 84 687 26 60 

Karczma Młyn – ul. Wachniewskiej 1a, czynna cały tydzień
w godz. 10-22, tel. 84 687 25 27 

Pierogarnia. Obiady domowe – ul. Partyzantów 2, czynna cały 
tydzień w godz. 11-18, tel. 723 638 198

Pijalnia Piwa Zwierzyniec – ul. Browarna 7, czynna pon.-pt.
w godz. 10-24, w dniach koncertów LAF w godz. 10-2,
tel. 785 057 124  

Pub „Mango” – ul. Partyzantów 26 (za kinem SKARB), czynne 
cały tydzień w godz. 10-23 

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. 12-21, tel. 84 643 92 23

Restauracja „Sonata” – ul. Biłgorajska 3, czynna cały tydzień 
w godz. 11-22, tel. 84 687 51 51

Restauracja „Zacisze” – ul. Rudka 5b, czynna cały tydzień
w godz. 8-21, tel. 600 198 100

SKLEPY SPOŻYWCZE
ABC – ul. Rynek 2, otwarte pon.-sb. w godz. 6-21 

Biedronka – ul. Biłgorajska 3a, otwarta pon.-sb. w godz. 6:15-22 

Delikatesy Centrum – ul. Zamojska 8a, otwarte pon.-pt.
w godz. 6-22, w sb. w godz. 8-20

Lewiatan – ul. Skwerkowa 4a, otwarty pon.-sb. w godz. 6-20

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

APTEKI
Apteka – ul. Armii Krajowej 7, otwarta pon.-pt. w godz. 7:30-18, 
w sb. w godz. 8-13

Apteka – ul. Partyzantów 13, otwarta w godz. 8-18

Apteka „Roztocze” – ul. Zamojska 19, otwarta pon.-pt. w godz. 
8-18, w sb. w godz. 8-15 

BANKOMATY
Bankomat Banku Spółdzielczego – ul. Rynek 2b

Bankomat sieci EURONET – ul. Biłgorajska 3a (w budynku 
marketu Biedronka) 

Bankomat Banku PEKAO BP – ul. Rynek 1 (budynek Urzędu 
Miasta)

RELAKS

Plaża i strzeżone kąpielisko – Stawy „Echo” 

ShotPaitball Zwierzyniec – ul. 2 Lutego 36,
www.shotpaintball.pl

PAGAJ Kajakiem przez Roztocze (spływy kajakowe) –
ul. Jasna 1a/6, tel. 501 057 933, 666 912 766,
www.kajaki-roztocze.pl 

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, 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, www.rowery-zwierzyniec.pl 

Wypożyczalnia rowerów w Pensjonacie Telimena –
ul. Zamojska 8a

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

Anna Petynia/Zwierzyniec Filmowy: 20 lat 
LAF! Co specjalnego, innego przygotowaliście 
jako Biuro Organizacyjne dla LAFowiczów?  

20 lat Letniej Akademii Filmowej to rze-
czywiście już jest niezły jubileusz i bardzo 
chcieliśmy, żeby był on wyjątkowy i nasi 
widzowie zapamiętali tę edycję na długo. 
Wydaje mi się jednak, że mają oni wyjątko-
we wspomnienia z każdej. Mamy niezwy-
kle dużo fi lmów i to rzeczywiście jest mały 
rekord. Pokazujemy ponad 300 projekcji, 
a w tym jest około 70 przedpremier, czyli 
fi lmów, które mają pierwszy, albo jeden 
z pierwszych pokazów w Polsce. Odwiedzi 
nas ponad 100 gości. To bardzo duże 
wyzwanie organizacyjne, ale i ogromna 
radość, bo widzimy, że twórcy i twórczynie 
coraz chętniej odwiedzają Zwierzyniec, do-
brze się czują na tym festiwalu. Pozwalają 
nam odczuć to, że nasza praca jest ważna 
i to przemiła wiadomość zwrotna. To coś, 
z czego każdy organizator i każda organiza-
torka cieszy się najbardziej. 

Podobnie jest z naszymi widzami, któ-
rzy rok w rok zaskakują nas frekwencją. 
W tym momencie możemy już powiedzieć, 
że mamy większą niż w ubiegłym roku 
sprzedaż karnetów festiwalowych, bo 
sprzedawaliśmy je również online. Jeszcze 
przed ofi cjalnym otwarciem biura, które 
będzie czynne jutro mamy kolejki chęt-
nych chcących dowiedzieć się tego, co się 
będzie działo podczas Akademii. Dlatego 
wydaje mi się, że ta edycja będzie specjalna 
ze względu na nowości. Choć, jak podkre-
ślamy, nasz festiwal nie jest wydarzeniem, 
które się ściga na nowości. To festiwal, 

który pokazuje po prostu bardzo dobre 
kino. Zarówno historycznie świetne, tu 
myślę przede wszystkim o fi lmach Jerzego 
Hoff mana. Zaprezentujemy jego fi lmy, któ-
rych nie da się nigdzie indziej zobaczyć. To 
nie są klasyki, które lecą cyklicznie w tele-
wizji. Wyselekcjonowane przez nas perełki, 
które nie są do obejrzenia na co dzień. 

Z jednej strony mamy historycznie dobre 
kino, z drugiej strony współczesne polskie 
fi lmy i cykl Łukasza Maciejewskiego, który 
rzeczywiście dobiera zarówno prezen-
towane tytuły, jak i znakomitych gości. 
Co ciekawe, chętnie odpowiadają oni na 
jego zaproszenie, co nas niezwykle, jako 
organizatorów, cieszy. To także retrospek-
tywa Katarzyny Figury, która przyjedzie 
na LAF w tym roku. To postać, której nie 
trzeba przedstawiać, osoba która zapisa-
ła się w historii polskiego kina i teatru, 
sztuki. Jej wizyta będzie zarazem pewnym 
ważnym podsumowaniem naszej pracy, bo 
takie ciekawe osobowości przez 20. lat do 
Zwierzyńca przyjeżdżały. 

Będą również spotkania Masterclasses 
z Januszem Kondratiukiem – to jest bardzo 
ciekawa forma odpowiadająca potrzebom 
Akademii – czyli punktu programu łączące-
go sztukę z dydaktyką, opowieścią o fi lmie 
od strony tworzenia i przekazu. Forma 
Masterclasses to pewien rodzaj wykładu 
wywołujący mocną interakcję z publicz-
nością, wydaje mi się, że jest to niezwykle 
ciekawa perspektywa. 

Trudno tak w skrócie opowiedzieć, co 
jeszcze czeka na LAFowiczów. Jak kończę 

Wywiad z Jolą Prochowicz

Każdego widza
traktujemy poważnie
„Dla mnie momentem wypoczynku są te chwile spotkań z innymi osobami, które także 
bardzo ciężko pracują. To porozumienie w pół zdania, moment, kiedy chwytamy ten 
sam żart, moment, w którym rozumiemy się bez słów i jesteśmy w stanie podać sobie 
odpowiednią rzecz i szybko zareagować na problem. To są takie małe podziękowania
i chwile odpoczynku, które lubię w tej pracy” - z Jolantą Prochowicz, kierowniczką 
Biura Organizacyjnego LAF rozmawia Anna Petynia.

Wydawca: Fundacja Filmowa Warszawa, 
zespół: Marta Buchowiecka (skład i łamanie 
tekstu), Anna Myszkowiak, Anna Petynia 
(redaktor naczelna), Gabriela Szpiech,
Joanna Żabnicka (korekta), Tomasz Borys, 
Seweryn Jamrógiewicz 

foto Lesław Skwarski 

Kontakt do redakcji:
zwierzyniec_fi lmowy@laf.org.pl
tel. kom. +48 697 801 441 

jedno zdanie, przypomina mi się kolejna 
rzecz. Tych propozycji fi lmowych i nie tyl-
ko, bo też koncertów, będzie wiele. Mamy 
wyjątkową wystawę na temat związanej 
z roztoczem Kory, cykl fi lmów Jest bardzo,
bardzo cicho... i spotkanie z Kamilem 
Sipowiczem. To będzie z pewnością 
wzruszające i głębokie doświadczenie dla 
publiczności. 

Mówimy cały czas o „dorosłym” LAFie. Co 
przygotowaliście dla dzieci i młodzieży?

To jest mocny element Akademii, że trosz-
czymy się także o młodych widzów. I to nie 
jest kino infantylne! Przygotowaliśmy dla 
odbiorców od wieku przedszkolnego do 
18 roku życia w trzech blokach, od godz. 
9:00 do 17:00 propozycje dla każdej grupy 
wiekowej. Wstęp na te projekcje jest wolny 
– to nie są tylko projekcje fi lmowe, to także 
warsztaty z pedagożkami, które specjali-
zują się w edukacji fi lmowej. Kładziemy 
nacisk na to, by traktować widza poważnie, 
z szacunkiem na każdym etapie jego życia. 
Od bardzo wczesnego etapu, do później-
szych – dlatego ta propozycja jest tak 
różnorodna.

Czy dzieciaki muszą mieć jakieś specjalne 
karnety? 

Są karnety na których można odznaczać 
fi lmy, na których się było. Natomiast wstęp 
jest wolny. 

Jolu – 20 lat! Czego ty jako szefowa biura 
organizacyjnego LAF mogłabyś życzyć 
festiwalowi na kolejne 20 lat? 

Przede wszystkim takich ciepłych, za-
angażowanych i oddanych festiwalowi 
ludzi, którzy go tworzą, by tworzyli go 
dalej. Bo LAF to przede wszystkim ludzie. 
Jako osoba, która organizuje ich pracę, 
a także widzi ją na co dzień, widzę jasno, 
jak ogromny jest to wysiłek organizacyjny. 
Zarówno wolontariuszy – w tym roku jest 
ich 43 – którzy oddają całe serce za to, by 
ta edycja się powiodła. Podobnie cały sztab 
organizacyjny – tu są ludzie, którzy kochają 
LAF, Zwierzyniec, kino, są oddani i bardzo 
ciepli, gotowi pomóc w każdej, nawet 
bardzo ekstremalnej sytuacji. Pamiętajmy 
o tym, że to są kina, które się w zasadzie 
tworzą. Oczywiście mamy Skarb, który 
jest kinem repertuarowym, które działa 
w ciągu roku. Ale mamy także lokacje, 
które się tworzą niemalże od zera! Wymaga 
to zaufania do siebie, dużego oddania. I do 
tego mamy ogromne szczęście. Bardzo 
życzę Akademii takich osób, które będą 
mogły jej oddać serce. 

Czy podczas sprawowania tak odpowie-
dzialnej funkcji jak Twoja jest chwila 
wytchnienia i odpoczynku podczas festiwalu? 
Rok temu zadebiutowałaś w tej roli. 

W zeszłym roku obejrzałam tutaj pół fi lmu! 
(śmiech) W tym roku zobaczymy. Bardzo 
długo pracuję przy organizacji festiwali fi l-
mowych. Rzeczywiście, LAF jest dla mnie 
wydarzeniem szczególnym, cieszę się, że 
w tym roku także mogę pokierować biu-
rem. Dla mnie momentem wypoczynku są 
te chwile spotkań z innymi osobami, które 
także bardzo ciężko pracują. To porozumie-
nie w pół zdania, moment, kiedy chwyta-
my ten sam żart, w którym rozumiemy się 
bez słów i jesteśmy w stanie podać sobie 
odpowiednią rzecz i szybko zareagować na 
problem. To są takie małe podziękowania 
i chwile odpoczynku, które lubię w tej pra-
cy. Na tym się skupiam – to wyczerpujące 
zadanie, ale mało jest właśnie tak satysfak-
cjonujących prac. Ten rodzaj satysfakcji, 
którą się czerpie, z obcowania z ludźmi jest 
naprawdę ładujący akumulatory na cały 
rok. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Petynia
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Letnia Akademia Filmowa to 
wydarzenie, które bardzo podnosi 
prestiż Zwierzyńca. Zwierzyniec jest 
znany w Polsce, wydarzenie już jest 
wpisane w tradycję i historię miasta, 
chociaż ma tylko dwadzieścia lat. My 
tylko dokładamy taką małą skromną 
cegiełkę, ale ogromne podziękowania 
dla organizatorów, w szczególności 
dla pierwszego rektora i inicjatora 
tej Akademii, czyli pana Piotra 
Kotowskiego” - z Urszulą  Kolman, 
burmistrzem Zwierzyńca rozmawia 
rozmawia Seweryn Jamrógiewicz. 

Seweryn Jamrógiewicz/Zwierzyniec 
Filmowy: To jest Pani pierwsza edycja 
LAF-u w nowej roli, jako burmistrza 
Zwierzyńca. Wiem też, że wspierała Pani od 
początku nasz festiwal fi lmowy. Chciałbym 
zapytać, jaki ma Pani do niego stosunek?

Urszula Kolman: Bardzo się cieszę, że ten 
festiwal fi lmowy już po raz dwudziesty 
zawitał do Zwierzyńca. To wydarzenie, na 
które wszyscy czekali. Już dzisiaj widać 
większy ruch na mieście. Zauważyłam 
więcej osób, a szczególnie osób młodych, 
zwłaszcza wolontariuszy tuż przed spotka-
niem w kinie Skarb. Chociaż to jest moja 
pierwsza kadencja, to od samego początku 
jestem związana z Akademią, nie tylko 
teraz, jako burmistrz. Kiedy akademia 

dopiero ruszała, byłam dyrektorem 
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 
i udzielałam się m.in. budując, remontując 
i modernizując sale pod bardziej funkcjo-
nalnym kątem, na potrzeby kina. 

Letnia Akademia Filmowa to wydarzenie, 
które bardzo podnosi prestiż Zwierzyńca. 
Nasze miasteczko jest znane w Polsce, 
wydarzenie już jest wpisane w tradycję 
i historię miasta, chociaż ma tylko dwa-
dzieścia lat. My dokładamy jedynie taką 
małą skromną cegiełkę, ale ogromne po-
dziękowania dla organizatorów, w szczegól-
ności dla pierwszego rektora i inicjatora tej 
akademii, czyli pana Piotra Kotowskiego. 
Ogromne zasługi leżą po stronie mojego 
poprzednika, Jana Skiby, i jednego z wice-
-burmistrzów, który był obecny przy naro-
dzinach LAF-u, czyli Marka Marcoli, oraz 
kolejnych dyrektorów Zwierzynieckiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, obecnie 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, 
czyli Andrzeja Miazgi, Marka Zygmunta czy 
Edyty Sadło. 

Ogromnie dziękuję tym, którzy dzisiaj two-
rzą Akademię i wielkie ukłony dla wolon-
tariuszy, że chcą przyjeżdżać. Chciałabym, 
żeby się dobrze czuli tutaj, w Zwierzyńcu, 
żeby był on dla nich takim miejscem, do 
którego, nawet później będą wracać. Bo na 
pewno ci, którzy przyjechali dwadzieścia 
lat temu, przyjeżdżają do dziś.

Wspomniała Pani, że LAF jest ściśle związany 
ze Zwierzyńcem. Czy uważa Pani, że sam 
festiwal przyczynia się do popularności  
miasta? Czy wpływa on na jego rozwój?

Tak, często spotykam się z tym, że gdzieś 
w Polsce  Zwierzyniec kojarzony jest 
z fi lmem. Również goście odwiedzają-
cy festiwal przyczyniają się do tego, że 
Zwierzyniec staje się popularny. Poza 
tym kilka takich perełek jak Kościół „na 
wodzie” czy Zespół Pałacowy, Zarząd 
Ordynacji Zamojskiej czy nawet nasze 
piękne lasy sprawiają, że ludzie chętnie 
tu wracają. Letnia Akademia Filmowa jest 
jednak cegiełką w budowaniu pozytywne-
go wizerunku Zwierzyńca w Polsce. 

Czy sądzi pani, że jeśli jest to 20 
jubileuszowa edycja festiwalu, to przyciągnie 
ona więcej osób niż zazwyczaj? 

Chciałabym oczywiście, żeby była to rekor-
dowa liczba uczestników, ale na to składa 
się szereg różnych czynników. Ludzie przy-
jeżdżają ze względu na program, gości… 
to jest tym magnesem, który sprawia, że 
festiwalowiczów pojawia się coraz więcej. 
Kiedyś Akademia była jednym z nielicz-
nych takich przedsięwzięć w skali kraju, 
przez co także uczestnicy chętnie przyjeż-
dżali do Zwierzyńca. Teraz tych festiwali 
fi lmowych z pewnością zrobiło się więcej. 
Okazuje się, że teraz gdzieś tam w Polsce 

Rozmowa z Urszulą Kolman, burmistrzem Zwierzyńca

NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ŻE AKADEMIA TRWA I TRWAĆ MA

Kino nocne to propozycja, którą nie sposób 
odrzucić. Kto raz zasmakował w tajemniczej 
wspólnocie ducha, jaka zawiązuje się między 
widzami na tych niezwykłych seansach, ten 
na pewno niejeden LAF-owy wieczór spędzi 
na leżaku przed browarem „Zwierzyniec”, 
sącząc chłodne, warzone na miejscu piwo 
i delektując się zapachem nocnego powietrza.  
Tutaj wyłożoną czarnym aksamitem salę ki-
nową zastępuje najprawdziwsza, nieprzenik-
niona ciemność nocy, a dźwięk odbity echem 
niesie się po całej okolicy.

Dodatkową zachętą do uczestnictwa jest 
z pewnością świetny tegoroczny repertuar 
przygotowany przez organizatorów. Wśród 
dziewięciu fi lmów znalazło się aż pięć, które 
wciąż czekają na polską premierę. Szansa, 
że widzów uda się zaskoczyć, jest zatem 
ogromna. Tym bardziej, że – jak deklarują 
autorzy programu MKN – nacisk położono 
na to, aby prezentowane produkcje łączyły 
w sobie festiwalowy sznyt i niekonwencjonal-
ność z walorami komercyjnymi. Będzie więc 
ambitnie i ciekawie równocześnie.

Ogniwem, które spaja ze sobą wszystkie 
produkcje zawarte w programie jest świeży 

pomysł i podejście do tematu. Pod każdym 
innym zaś względem plenerowy seans co 
wieczór odznaczy się wyjątkowością. Wśród 
proponowanych fi lmów znalazły się horrory, 
thrillery, dramaty i klasyczne „akcyjniaki”, 
a także komedie – te lekkie i czarne. Coś 
dla siebie znajdą więc zarówno miłośnicy 
klimatu gęstego niczym zwierzyniecki las, 
jak również ci, których jedynym marzeniem 
po całodziennych zmaganiach z wymaga-
jącym kinem festiwalowym będzie chwila 
odprężenia. 

Pierwszą produkcją wyświetlaną w ramach 
Mocnego kino nocnego jest Heavy trip (reż. 
Juuso Laatio, Jukka Vidgren, Finlandia/
Norwegia, 09.08). Jeśli to prawda, że zaczynać 
powinno się zawsze od mocnego uderzenia, 
to świetnie się składa. Cóż bowiem sprawdzi 
się lepiej od fi lmu, którego głównym tema-
tem jest „symfoniczny, post-apokaliptyczny, 
kruszący renifery, obrażający Chrystusa, 
ekstremalny wojenno-pogański metal 
z Fennoskandii”? Tak przynajmniej nazywa 
graną przez siebie muzykę grupka przyjaciół, 
których największym marzeniem jest zagrać 
pierwszy koncert. Czy im się to uda? Zgodnie 
ze starym porzekadłem: nie cel jest ważny, 
lecz sama droga.

Budapeszt Noir (reż. Éva Gárdos, Węgry, 10.08, 
przedpremiera) to bodaj jedna z najcięższych 
produkcji w całym zestawie, ociekająca nie-
banalnym klimatem. Widz podąża za głów-
nym bohaterem, niepokornym detektywem 
Gordonem, odkrywając wraz z nim najmrocz-
niejsze zakamarki Budapesztu roku 1936, gdy 
kraj szykuje się do zawarcia paktu z Hitlerem, 
a ulice przesiąkają dekadencją społeczeństwa 
pogrążonego w korupcji, ideologicznych 
sporach i moralnym rozkładzie.

Ocalić i zginąć (reż. Frédéric Tellier, Francja, 
11.08) jest portretem francuskiej straży po-
żarnej. Nie jest to jednak laurka wystawiona 
tej instytucji. Reżyser, uważny obserwator 
panujących tam reguł oraz ich psychologicz-
nego oddziaływania na jednostkę, skupia się 
na tragedii strażaka, który na skutek wypadku 
podczas akcji doznaje ogromnych poparzeń 
ciała i przestaje być zdolny do sprawowania 
służby. Żelazne zasady, które wpajane przez 
lata zbudowały jego tożsamość, nagle stają 
się chlubną przeszłością i niczym więcej – 
a nowa rzeczywistość jest jeszcze większym 
wyzwaniem. 

Z czystym sercem (reż. Atilla Till, Węgry, przed-
premiera) w humorystyczny i zwariowany 
sposób opowie historię trójki niepełnospraw-
nych przyjaciół, którzy przeciwstawiając się 
marazmowi życia na wózku inwalidzkim, 
postanawiają udowodnić sobie i innym, do 
czego są zdolni pomimo ograniczeń. W tym 
celu rozpoczynają kariery… jako płatni 
zabójcy dla lokalnej mafi i. Czy to w ogóle ma 
szansę się udać? Pewne jest jedno – będzie 
kuriozalnie do granic możliwości.

Wiedźma (reż. Hoon-jeong Park, Korea 
Południowa) to propozycja dla tych, którym 
ciemność nocy nie wystarczy, a prawdziwy 
mrok pragną poczuć na kinowym ekranie. 
Historia siedmioletniej dziewczynki o niezna-
nej przeszłości, która po występie w telewizji 
zostaje rozpoznana przez ludzi twierdzących, 
że skrywa straszną i niebezpieczną tajem-
nicę. Warto zobaczyć przede wszystkim dla 
mocnego, mało w Polsce znanego klimatu 
azjatyckich horrorów. Dreszczy i gęsiej skórki 
nie zabraknie. 

Siedem lat jednej nocy (reż. Chang-min Choo, 
Korea Południowa), jak sam tytuł wskazuje, 
za cel bierze sobie opowiedzenie o traumie 
z przeszłości, desperackiej próbie zemsty 
i spirali przemocy, jaka nieuchronnie 
kroczy wszędzie tam, gdzie ludzkie błędy 

również powstają podobne inicjatywy. 
Chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi przy-
jeżdżało, aczkolwiek trudno jest mi określić 
jak będzie to wyglądać w tym roku.

Wspomniała pani o swoich wcześniejszych 
powiązaniach z festiwalem, jak ocenia pani 
rozwój i jakie są pani obserwacje dotyczące 
zmian w Akademii na przestrzeni lat?

Wiele się zmieniło w związku z promo-
cją i chociażby ilością miejsc, w których 
organizowane były seanse. Początki były 
skromne, wiele wniosła rozbudowa nasze-
go kina, ale myślę, że jedno jest stałe: ta 
młodość bijąca od festiwalu i zaintereso-
wanie Akademią. Widać, że ci, którzy przy-
jeżdżają do Zwierzyńca, przybywają, żeby 
te kilka dni przeżyć w sojuszu i symbiozie 
z fi lmem oraz gośćmi festiwalu, i żeby spo-
tkać się w znanym gronie. Zwierzyniec jest 
miejscem takiego przyjacielskiego spotka-
nia, oglądania fi lmów, wysłuchania fajnych 
koncertów, ale również skosztowania 
chociażby słynnego zwierzynieckiego piwa 
i dyskusji nie tylko na salach kinowych. Ale 
najważniejsze jest to, że Akademia trwa 
i trwać ma.

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Rozmawiał Seweryn Jamrógiewicz 

i niedoskonałości splatają się z okrutnym 
losem. W tym przypadku zaczyna się od wy-
padku samochodowego i fatalnej w skutkach 
decyzji, aby ciało zmarłej w wyniku uderze-
nia dziewczynki wrzucić do jeziora…

Ambulans śmierci (reż. Márk Bodzsár, Węgry, 
przedpremiera) to produkcja, której nie da się 
zaszufl adkować, ale trzeba zobaczyć. Czarna 
komedia z wojną bałkańską i okrutnym 
procederem ambulatoryjnych „łowców skór” 
w tle, odważny fi lm, w którym podjęto próbę 
opowiedzenia o poważnych dylematach mo-
ralnych, sprawach życia i śmierci w sposób 
lekki i groteskowy. Z takiego koktajlu mogło 
wyjść wszystko. Nawet, nomen omen, koktajl 
Mołotowa.

Argo 2 (reż. Attila Árpa, Węgry, przedpre-
miera) zapowiada się jako jednen z tych 
fi lmów akcji, gdzie najważniejsze to zapiąć 
pasy, zrezygnować ze zbędnych pytań i dać 
się pochłonąć rozwałce przelewającej się 
przez ekran niczym rwąca rzeka wyrywająca 
drzewa z korzeniami. Po prostu zbierzcie 
znajomych, zaopatrzcie się w kilka butelek 
„Zwierzyńca” i pozwólcie sobie na odrobinę 
guilty pleasure.

A na koniec, jako krwawa wisienka na torcie: 
Beautiful people (reż. Brini Amerigo, Włochy, 
przedpremiera), które nawiązuje w całej ro-
ciągłości do spuścizny włoskiego horroru.
Flaki będą więc spływać po ścianach umaza-
nych posoką, wysokie tony kobiecych krzy-
ków przeszyją powietrze, a efekty specjalne 
i charakteryzacja przyczynią się do tego, aby 
całość była rodem z najgorszych koszmarów. 
Oczywiście wszystko w ramach konwencji, 
której głównym założeniem jest właśnie 
przesada i skrajność. I trzeba o tym pamiętać, 
wsiadając do wagonika na ten emocjonalny 
roller coaster.

Niezależnie jednak od gustów i guścików, 
wśród których, mamy nadzieję, wielu 
odnalazło dla siebie jakiś smakowity kąsek 
w przedstawionym repertuarze, pozostaje 
przypomnieć o tym, co jest istotą magii 
każdej LAF-owej nocy i każdą z nich czyni 
wyjątkową: o świetnych ludziach, których 
to na kinie nocnym, podobnie jak podczas 
całego festiwalu, można poznać całą masę. 
Takich to właśnie spotkań życzymy wszyst-
kim uczestnikom na każdy wieczór spędzony 
w Zwierzyńcu podczas 20. Letniej Akademii 
Filmowej.

(Tomasz Borys)

MOCNE KINO NOCNE – 
CZYLI KLIMAT, NERWY I… 
ŚMIECH?

Zgodnie z niepisaną tradycją kultywowaną przez wiele festiwali fi lmowych, także Letnia 
Akademia Filmowa co roku szykuje coś dla tych, którym cały dzień w sali kinowej to za 
mało i łakną jeszcze większych emocji. 
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Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

„Piękni Dwudziestoletni”
Jak ten czas leci… Przecież to zale-
dwie przed chwilą (jak dziś pamię-
tam) niezrównany Piotr Kotowski 
zadzwonił do mnie i powiedział, że 
ma dość cmokierstwa i przewidywal-
nej nudy formuły wielkich festiwali, 
w których chodzi tylko o re lektory,
czerwone dywany i blichtr na 
każdym kroku. Że ma pomysł na coś 
nowego z jednej strony – i trady-
cyjnego z drugiej: festiwal, który 
klasycznym festiwalem nie będzie; 
wprost przeciwnie, ma sięgać do 
sprawdzonej od lat formuły spotkań 
w Dyskusyjnych Klubach Filmowych, 
czyli do spotkań ilmu, jego twórców 
i widzów w niezobowiązującej, bez-
pośredniej i przyjacielskiej atmosfe-
rze. Że ma lokalizację i zaintereso-
wanie władz pewnej miejscowości 
„na końcu świata, gdzie nie doleciał 
najbardziej odważny wróbel” 1, 
i gdzie od lat nie dzieje się NIC.

Zapytany przez Piotra, czy włączę 
się w coś takiego, zgodziłem się bez 
chwili wahania. Znaliśmy się już 
od dawna, miałem (i mam nadal) 

bezwarunkowe zaufanie do jego 
pomysłów, a wiedząc, jak wtedy 
działał prowadzony przez niego 
DKF „Bariera” w lubelskiej Chatce 
Żaka, nie miałem najmniejszych 
wątpliwości. Wszedłem w ciemno 
i dziś, po latach, widzę że podjąłem 
słuszną decyzję.

Letnia Akademia Filmowa miała 
się odbyć w Zwierzyńcu, miejscowo-
ści mającej - poza niewątpliwymi 
urokami roztoczańskiej przyrody 
– same minusy (rok 2000: prawie 
całkowity brak bazy hotelowej, 
jedna sala kinowa nieremontowana 
od lat i ośrodek kultury, niedoin-
westowany jak wszystkie domy 
kultury w Polsce). Plusem było 
to, że władze miasteczka od razu 
zobaczyły możliwości, które dawała 
impreza ilmowa w formule, jakiej 
dotąd jeszcze nie było. Rozmach 
wizji przedstawionej burmistrzowi 
Janowi Skibie mógł albo zrazić go 
swą nierealnością, albo przekonać 
do wysiłków na rzecz jej realizacji. 
Wybrano tę drugą ewentualność.

W czasie pierwszego LAF-u (13-
20.08.2000 r.) pokazaliśmy 40 
ilmów; sześć z nich na nocnych 

pokazach na urokliwym dziedzińcu 
starego browaru, które stały się 
absolutnym przebojem. Nikomu nie 
przeszkadzało długie przesiadywa-
nie przed Młynem na zaczynających 
się o północy koncertach folkowych. 

Gościliśmy Lidię Fiedosiejewą-
Szukszynę i Janusza Morgensterna. 
We „wdzięcznej” pamięci widzów 
zapisały się ciągłe awarie projekto-
rów w kinie Skarb, pamiętających 
początek lat siedemdziesiątych 
– powodujących częste opóźnienia 
w projekcjach (największe z nich 
trwało prawie godzinę…), wie-
czorna awaria w dostawie prądu 
oraz spowodowana pęknięciem rur 
całodobowa susza w kranach.

Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna na 
początku swego pobytu wśród nas 
powiedziała:

„Bardzo się cieszę, że znalazłam się 

w takim małym, prowincjonal-
nym miasteczku, gdzie odbywa się 
impreza ilmowa. Moja dusza i serce 
bardzo radują się z faktu, że na 
pierwszej edycji zorganizowaliście 
właśnie retrospekcję Szukszyna. Jest 
na świecie tylu wybitnych reżyse-
rów, a wy wybraliście właśnie jego. 
Jestem bardzo szczęśliwa z tego po-
wodu. A miasteczko jest przepiękne, 
chociaż na razie nie miałam okazji 
go dokładnie poznać. Jednak zaraz 
z widzami chcę się udać zupełnie 
sama na spacer po Zwierzyńcu. (…) 
Sama impreza jest bardzo dobrym 
pomysłem, który – jestem tego 
pewna – ma przed sobą wielką przy-
szłość. Jeszcze raz dziękuję za zapro-
szenie, bo gdyby nie ono, w ogóle nie 
wiedziałabym o istnieniu takiego 
miejsca.” („Kurier Filmowy LAF” nr 
4, 19-20.08.2000 r.).

I z taką oceną spotykaliśmy się 
praktycznie ze strony wszystkich, 
którzy przyjeżdżali na sierpniowe 
spotkania. Mało tego: bardzo szybko 
okazało się, że wielu (zwłaszcza 
młodych) twórców ilmowych 
brak zaproszenia odczytuje jako 
osobisty afront. Zdarzył się nawet 
taki osobnik, który groził Rektorowi 
zemstą osobistą… ale to już temat 
na zupełnie inną opowieść.

Co nam zostało z tego pierwszego, 
pionierskiego roku? Na pewno 
oczarowanie Zwierzyńcem, jego uni-
kalną atmosferą – dziś diametralnie 
inną od tej sprzed dwudziestu lat. 
Dzisiejszy Zwierzyniec nie jest już 
senną mieściną „w której nuda 
połknęła mnie ustami ziewającego 
fryzjera”. Nasza impreza (w której – 
co mówię z prawdziwą dumą – mam 
swój wkład) jest zauważalnym wy-
darzeniem, na które czeka się, pla-
nując bez wahania termin w środku 
wakacji. Uhonorowana nagrodami 
za wkład w polską kulturę ilmową, 
stała się punktem odniesienia dla 
wszystkich chcących zorganizo-
wać własne zdarzenie. Ileż to razy 
słyszałem w ruchu DKF-owskim 
porównania do Letniej Akademii 
Filmowej, kończone pełną poczucia 
realizmu konstatacją: u nas z takim 
rozmachem nie da rady.

Dziś, na dwudziestej edycji, mogę 
powiedzieć: Piotrze – zapropono-
wałeś mi 20 lat temu wspaniałą 
przygodę. Dziękuję Ci za to.

Obiekt Zabytkowy
Grzegorz Pieńkowski

Filmy fi lmami, ale nie samą sztuką 
żyje człowiek. Gdzie zjeść, kiedy 
burczenie w brzuchu daje o sobie 
znać? Zwierzyniec na szczęście nie 
jest miastem rozległym – wybór 
restauracji nie musi być dyktowany 
przez desperacki głód (np. byle co, 
byle jak, byle blisko), a może stać 
się bardziej świadomym, w czym 
chętnie pomożemy.

Naprzeciwko browaru/biura
LAF’u oraz przy sklepie 
Biedronka można zjeść prawdzi-
wą wojskową grochówkę goto-
waną na kuchni polowej. Oprócz 
tego w karcie dostępne są trady-
cyjne smaki golonki, barszczu, 
pierogów, bigosu. Ceny brzmią 
bardzo zachęcająco, bo za obiad 
zapłacimy kilkanaście złotych 
(zupa jedyne 5 zł). Kuchnia raczej 
dla miłośników sycącego obiadu, 
w którym nie zabraknie mięsa. 
Grochówka wojskowa jest otwarta 
w godzinach od 11:00 do 19:00 (co 
może ulec zmianie, bo „zależy 
kiedy grochówka się ugotuje” 
i do kiedy jej wystarczy). Miejsce 
wywołuje wspmnienia.

Karczma Młyn znajduje się na 
deptaku przy stawie z fontanną, 
oferuje przytulne wnętrze i ogró-
dek. W karcie są dania regional-
ne: kotlety roztoczańskie, pieróg 
biłgorajski, dziczyzna, ale też 
domowe schabowe czy klasyczna 
pizza. Oprócz regionalnej kuchni 
serwowane są też miejscowe 
piwa. Do środka można wejść 
z małym pieskiem,a ceny są przy-
stępne, zwłaszcza jeśli weźmiemy 
pod uwagę otoczenie.

Jeśli mowa o deptaku, to trzeba
też wspomnieć o małej gastronomii 
Gastruś, która serwuje kultowy 
chłodnik i tzw. sałatkę szefowej. 
W karcie znajdują się też piero-
gi, zupy, dania mięsne, frytki. 
Tuż obok, po partnersku, swoje 
miejsce ma lodziarnia U Bachty, 
gdzie oprócz lodów można dostać 
gofry z różnymi dodatkami, szejki 
jogurtowe i owocowe herbaty.

Domową kuchnię za naprawdę 
małe pieniądze można zna-
leźć w jadłodajni Leśniczówka 
w budynku Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej w Zwierzyń-
cu (ul. Słowackiego 2). W menu 
zupy, kotlety, pierogi (na słono 
i słodko), sosy, kasze, etc. No 
i oczywiście kompot za 2 zł. 
Dodatkowo Leśniczówka oferuje 
informacje i porady dla turystów, 
sprzedaż wydawnictw regional-
nych i dystrybucję materiałów 
promocyjnych (m.in. program 
naszego festiwalu).

Kolejne miejsce to Pierogarnia 
przy ul. Partyzantów. Oczywiście 
z pierogami wszelkiej maści: ru-
skie, z jagodami, kapustą, szpina-
kiem, soczewicą, kaszą… Porcja 
ośmiu pierogów za osiem złotych. 
Pierogi z mięsem trochę drożej, 
w zależności od rodzaju mięsa 
(dostępne są nawet z dzikiem). 
W karcie znajdziemy ponadto 

tradycyjne dania obiadowe w po-
staci kotletów czy gołąbków oraz 
zup. Czynne od 10:00 do 18:00.

Jeśli ktoś nagle zgłodnieje pod-
czas seansu w kinie Skarb, to 
mamy dobrą wiadomość – w tym 
samym budynku mieści się 
pub Mango, w czasie Akademii 
Filmowej otwarty nieco wcześniej 
niż zwykle, bo od godziny 11:00 
i zamykany o 23:00. Wewnątrz 
czeka stół bilardowy, duży wybór 
pizz i miła atmosfera. W tym roku 
to klub festiwalowy 20. LAF. 

Z kolei osobom pragnącym 
odwiedzić bardziej elegancką 
restaurację polecamy Sonatę 
przy ul. Biłgorajskiej. Lokal jest 
urządzony z klasą. Oferuje menu 
z kuchnią polską, gdzie daniom 
mięsnym akompaniują pozycje 
wegetariańskie. Obiad można zjeść 
także na zewnątrz, przy dużych 
stołach oddzielonych od drogi.

Na tej samej ulicy jest też coś dla 
osób, które mają ochotę na maka-
ron i/lub pizzę. Zapraszamy do Jo 
chce. Ten niewielki pub dysponu-
je sporą liczbą stołów na świeżym 
powietrzu, czasem organizowane 
są tam koncerty.

Pensjonat Telimena prowadzi 
restaurację przy ul. Zamojskiej. 
Tutaj w ofercie znajdują się 
zarówno dania obiadowe kuchni 
polskiej, pizza, jak i, uwaga!, 
śniadania w przystępnej cenie. 
Ponadto lokal jest przestronny, 
obsługa miła i pomocna, a przed 
wejściem są również stoliki do ko-
rzystania ze świeżego powietrza.

Jeśli głód nie doskwiera na 
tyle mocno, żeby zamawiać 
cały obiad, warto skusić się na 
przekąski, np. tuż pod Browarem 
Zwierzyniec w jednym z food 
trucków można dostać frytki, 
szaszłyka wegetariańskiego lub 
z mięsem. Podczas festiwalu 
będzie otwarty do godz. 24:00. 
Warto jeszcze dodać, że nie 

używa się tu plastikowych sztuć-
ców, a drewnianych. 

Podobnym miejscem jest 
Zwierzogródek przy ul. Szkolnej. 
Jest to niewielka budka otoczona 
leżakami i stoliczkami, ukryta 
nieco wśród drzew. Serwują tam 
głównie „te słynne burgery”, jak 
obwieszcza drogowskaz kierujący 
do budki. Burgery ze stupro-
centowej wołowiny w różnych 
wydaniach można zamienić na 
wersję wegetariańską. Do wyboru 
jeszcze frytki i każdy burger 
w wersji dania.

Powyższa lista z pewnością 
będzie pomocna w trakcie Letniej 
Akademii Filmowej. Mamy 
nadzieję, że coś trafi  w Państwa 
gust; zachęcamy do wypróbowa-
nia każdej z wyżej wymienionych, 
mniejszych lub większych, gastro-
nomii. Smacznego!

(Anna Myszkowiak)

LAF DLA DUSZY, CO DLA CIAŁA?

⸺⸺⸺
1. zagadka dla szanownych czytelników: 
skąd pochodzą umieszczone w cudzysło-
wach cytaty?    

Wolontariusze 20. Letniej Akademii Filmowej.   foto: Lesław Skwarski 


