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RZECZ O RESOCJALIZACJI I BIŁGORAJSKICH GUSŁACH
Z NOMINACJĄ DO OSCARA W TLE
C Z Y L I S P O T K A N I E Z Ł U K A S Z E M M A C H O W S K I M I K ATA R Z Y N Ą M A C H A Ł E K

WYZWANIE POLEGA NA TYM, JAK OPOWIADAĆ O ŚWIECIE,
W KTÓRYM ŻYJEMY
– M A G N U S V O N H O R N Z E S W O I M S W E AT N A L E T N I E J A K A D E M I I F I L M O W E J

O SPIELBERGU, KINGU I PIETRZYKOWSKIM
CZYLI ROZMOWA Z MACIEJEM BARCZEWSKIM

POROZMAWIAŁ Z NIĄ… O DNIU DZIADKA
CZYLI Z RYSZARDEM JAŹWIŃSKIM NIE TYLKO O KINIE

„NIE WYOBRAŻAM SOBIE LATA BEZ LETNIEJ AKADEMII FILMOWEJ”
WYWIAD Z KAROLINĄ KASPRZAK

KONKURS PRELEGENTÓW ZAKOŃCZONY, NAGRODY PRZYZNANE
THE MAKING OF LAF
– ZA KULISAMI ZWIERZYNIECKIEGO FESTIWALU

NA ZAKOŃCZENIE MASKA

POST SCRIPTUM, CZYLI KILKA SŁÓW OD REDAKTORKI NACZELNEJ
Z PUNKTU WIDZENIA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

NIE PRZEGAP!

UŻYTECZNIK

ZESPÓŁ

ZWIERZYNIECKI

REDAKCYJNY

Spotkajmy się za rok!

23. LETNIA
AKADEMIA
FILMOWA
7-15 SIERPNIA
2022
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NIE PRZEGAP
S O B O TA 1 4 S I E R P N I A

Kino Skarb godz. 14:15

Wieloryb z Lorino
reż. Maciej Cuske

Maska

reż. Hanka Brulińska
po projekcji spotkanie autorskie

—

Kino Nocne godz. 22:00

Zwykłe wesele

reż. Sara Zandieh

—

Browar godz. 00:00

szymonmówi
koncert
NIEDZIELA 15 SIERPNIA

Kino Jowita godz. 16:00

Stones on travel: pieszo
z Panamy do Kanady
spotkanie podróżnicze

—

Kino Nocne godz. 22:00

Ojciec Szpiler

reż. Vinko Brešan
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fot. Anna Petynia-Kawa

Rzecz o resocjalizacji
i biłgorajskich
gusłach z nominacją
do Oscara w tle
CZYLI SPOTKANIE Z ŁUKASZEM MACHOWSKIM
I KATARZYNĄ MACHAŁEK
Jakub Stasak

Niezwykłe przeżycie stało się udziałem tych
LAF-owiczów, którzy zdecydowali się spędzić piątkowe
popołudnie w kinie Skarb. Z publicznością spotkali
się Łukasz Machowski i Kasia Machałek – młodzi,
rodzinnie i sentymentalnie związani z Roztoczem
twórcy – którzy zaprezentowali aż dwa filmy.
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Jeden marzy, drugi nie to „dokument obserwacyjny”
opowiadający o spotkaniu chłopców z Ośrodka
Wychowawczego z dziewczynami z liceum fryzjerskiego,
podczas którego ci pierwsi opowiadają o swoim życiu
i snują plany na przyszłość.

Jeden marzy, drugi nie, materiały prasowe

Reżyser zdradził, że ten niezwykle oryginalny w swoim
pomyśle i formie film krótkometrażowy stanowi
pierwszą część dyptyku, utworzy go razem z pełnym
metrażem Chłopcy, który twórcy planują ukończyć
jesienią.
Choć może trudno w to uwierzyć, jeszcze bardziej
fascynującym projektem jest Dzień i noc. To pełne magii
i zjawisk nadprzyrodzonych przeplatające się fabularnodokumentalne opowieści o życiu najstarszego pokolenia
kobiet Roztocza.
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W części fabularnej wystąpili: aktorka teatralna
i filmowa, laureatka Paszportu „Polityki”, muza Krystiana
Lupy – Sandra Korzeniak, Stefan Szmidt oraz brawurowa
w swojej roli, niezwykle utalentowana aktorka młodego
pokolenia – Justyna Janowska.

Dzień i noc, materiały prasowe

Za muzykę do filmu odpowiada pochodzący z Wenezueli
Nascuy Linares (nominowany do Oscara za film
W objęciach węża). Warto dodać, że część muzyki
powstała na specjalnie do filmu skonstruowanym
instrumencie, a muzyka ta została połączona z białym
śpiewem kobiet z Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej.
„Na początku miał to być dokument o białym śpiewie
biłgorajskim, w trakcie nagrywania pierwszych
scen dokumentalnych z fascynującymi kobietami
z naszego regionu zrozumieliśmy, że nie chcemy robić
tradycyjnego dokumentu a dokument obserwacyjny”
– powiedziała Katarzyna Machałek, pytana o początki
pracy nad projektem.
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„Zdaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że nie jesteśmy
w stanie opowiedzieć o tych wszystkich historiach,
gusłach, przeżyciach bez użycia aktorów” – dodała.
Łukasz Machowski powiedział o współreżyserce: „Kasię
zawsze fascynowały wszystkie te gusła, bała się klątw.
Projekt ten można więc traktować jako próbę zmierzenia
się młodej reżyserki z własnymi lękami. Jest również
poszukiwaniem własnej twórczej tożsamości”.
Prowadzący rozmowę Ryszard Jaźwiński postanowił
zapytać o to, jak do projektu trafiła legenda polskiego
teatru Sandra Korzeniak.
„Szukaliśmy aktorki odpowiedniej do zagrania tej
wielowymiarowej postaci, pierwszym wyborem była
Agata Buzek, idea projektu podbiła jej serce, a scenariusz
bardzo się spodobał. Nie mogła wziąć w nim udziału
ze względu na inne zawodowe zobowiązania. Wtedy jej
agencja aktorska zaproponowała nam Sandrę Korzeniak.
Okazało się, że jest to doskonały wybór. Weszła w ten
świat całą sobą ” – powiedział reżyser.
Jeśli mowa o filmowej kuchni, to dowiedzieliśmy się
ponadto, z jaką dbałością o szczegóły powstawał projekt:
„Opowiedzieliśmy Sandrze o Roztoczu, jego folklorze.
Zawieźliśmy Ją nawet do lokalnej wiedźmy, żeby przeżyła
rytuał wylewania wosku. Świetnie się w tej roli odnalazła,
czuła to, a my musieliśmy Jej tylko za bardzo nie
przeszkadzać”.
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Wyzwanie polega na
tym, jak opowiadać
o świecie, w którym
żyjemy
– MAGNUS VON HORN ZE SWOIM SWEAT
NA LETNIEJ AKADEMII FILMOWEJ.
Patryk F. R. Ostrowski

Sweat, materiały prasowe

Kolejnym punktem kulminacyjnym 22. Letniej Akademii
Filmowej był pokaz najnowszego filmu Magnusa von
Horna – Sweat. Obraz trafił na Roztocze po doskonałym
przyjęciu przez publiczność zarówno tę festiwalową,
jak i kinową. Zdobył też uznanie krytyków. Absolwent
Łódzkiej Szkoły Filmowej spotkał się ze zwierzyniecką
publicznością w piątkowy wieczór w kinie Skarb.
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Sweat to filmowy portret Sylwii (Magdalena Koleśnik),
influencerki, trenerki fitness, która przyciąga
przed ekrany smartfonów tysiące obserwujących,
a jednocześnie jest niezwykle osamotniona. Przed
seansem widownię powitali Ryszard Jaźwiński i reżyser
Magnus von Horn, którzy tuż po filmie ponownie
pojawili się na scenie. Liczna publiczność powitała gości
gromkimi brawami.

fot. Anna Petynia-Kawa

Spotkanie rozpoczęło się od pytania do von Horna,
czy ten nie jest antyfanem social mediów. Szybko się
okazało, że jest wprost przeciwnie. To przesiadywanie
przed telefonem, a więc czynność tak powszechna, była
inspiracją dla reżysera do ukazania trzech dni z życia
influencerki. Publiczność doceniła to zaangażowanie
twórcy w nader aktualną tematykę. Sam zapytałem,
czy czuje się on prekursorem. „Nie, chyba nie czuję
nic takiego… Ale mnie trochę dziwi, że dopiero teraz
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obserwujemy poważniejsze podejście do influencerów”
– odparł reżyser. Jego zdaniem, przez długi czas nowe
media były traktowane przez środowisko filmowe po
macoszemu i z wyższością. Uważa też, że to obowiązek
twórców, by wprowadzać takie tematy do kultury,
zwłaszcza kina, gdyż stały się częścią naszego życia.

Sweat, materiały prasowe

Zwierzyniecka publiczność okazała się niezwykle
zaangażowana także na polu psychologicznym. Część
widzów zauważyła przemianę u Sylwii, część wprost
przeciwnie. Von Horn stwierdził, iż łatwo jest rozmawiać
o ludziach na ekranie, gdyż zawsze patrzymy na życie
innych ludzi z dystansu i dopiero po pewnym czasie
dostrzegamy, że kinowe wspomnienia mogą być
łudząco podobne do naszych, zaczerpniętych z realnego
życia. Konkluzja ta była punktem wyjścia do kolejnych
dywagacji. Od pytania o to, czy Sylwia powinna była
udać się na terapię, po porównanie seansu filmowego do
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dyskoteki – mnożyły się różne myśli i spostrzeżenia. Nie
zabrakło też lżejszych wątków. Reżyser zdradził kulisy
powstania sekwencji wizyty bohaterki w Dzień Dobry TVN.
Okazało się, iż plan był prawdziwy, a pojawiający się
na ekranie członkowie ekipy to pracownicy słynnego
programu śniadaniowego.

fot. Anna Petynia-Kawa

Wrażliwość i trafne spostrzeżenia von Horna spotkały się
z wielokrotnymi owacjami publiczności. Zabierający głos
często dziękowali za ten film, za poruszenie współczesnej
tematyki. Spotkanie po filmie trwało ponad godzinę,
jednak wprawiona zwierzyniecka widownia jak zwykle
dopisała. Docenił to sam gość, który miesiąc temu był ze
swoim filmem w Cannes.
Na sam koniec piątkowego wieczoru Magnus von
Horn stwierdził, iż na francuskim festiwalu „był lepszy
szampan, ale w Zwierzyńcu widownia jest lepsza”. I tymi
słowami reżyser podbił serca wszystkich zgromadzonych
na sali.
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fot. Robert Pałka, materiały prasowe

O Spielbergu, Kingu
i Pietrzykowskim,
czyli rozmowa
z Maciejem
Barczewskim
Jakub Stasak

Uznany prawnik i debiutujący reżyser, choć
rzeczonym debiutem bez wątpienia zasłużył sobie
na to, żeby już teraz mówić o nim – reżyser wybitny.
Po przedpremierowym pokazie Mistrza z Maciejem
Barczewskim rozmawia Jakub Stasak.
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Jakub Stasak / „Zwierzyniec Filmowy”: Wspominałeś,
że ukazana w Mistrzu historia ma dla Ciebie również
konotacje rodzinne. Nie miałeś żadnych obaw, decydując
się na to, że właśnie na niej oprzesz swój fabularny
debiut. Jak złapałeś do niej dystans?
Maciej Barczewski: Przygotowując się do pracy nad
Mistrzem, przyjąłem założenie, żeby uważać na to, by
nie robić filmu o swoim dziadku, który był więźniem
Auschwitz, tylko o Tadeuszu Pietrzykowskim. Starałem
się uniknąć takiej wiwisekcji, ale nie da się też ukryć, że
bardzo mi to pomogło. Oswojenie z tematyką obozową
poprzez to, że przez dwadzieścia trzy lata mieszkałem
z więźniem Auschwitz pod jednym dachem, niewątpliwie
ułatwiło mi sportretowanie prawdy o pewnych realiach
obozu. Nie jest to jednak film dokumentalny ani nawet
biograficzny, jest „inspirowany pewnymi wydarzeniami”.
W niektórych miejscach pozwoliłem sobie na pewną
dezynwolturę, jeśli chodzi o fakty historyczne.
Ale dbałem o to, żeby prawda emocjonalna była
nienaruszona, nawet jeśli jakaś chronologia faktów czy
postaci się nie zgadzała.
Kiedy przyszedł pomysł na Mistrza i jak wyglądał proces
poszukiwania odtwórcy głównej roli?
Pomysł na obsadzenie Piotra Głowackiego pojawił się
bardzo wcześnie. Błysnął w mojej głowie jeszcze podczas
pisania pierwszej wersji scenariusza, kiedy w ogóle się
nie znaliśmy. Wiedziałem, że będę potrzebować aktora
niebanalnego, kogoś, kto wygląda niepozornie, ale
w jego oczach tli się ogień, możemy w nich dostrzec dwie
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zaciśnięte pięści. Takim aktorem był zawsze dla mnie
właśnie Głowacki. Ponadto jest on aktorem znanym
z bezkompromisowego podejścia do sztuki, nazywany
aktorskim kameleonem. Do tego, żeby przekonująco
zagrać taką postać, potrzebna była metamorfoza aktora,
także fizyczna. Tak żebyśmy uwierzyli, że na ekranie
widzimy mistrza wagi koguciej będącego jednocześnie
więźniem obozu koncentracyjnego. Wszystko to
wymagało pracy nad sylwetką, muskulaturą i nauczenia
się pięściarstwa w takim zakresie i na takim poziomie,
żeby można było brać udział w pojedynkach bez udziału
dublera i bez cięć montażowych. Był to cały szereg
niezwyczajnych wymogów, które postawiłem przed
Piotrkiem, wierząc, że się tego wyzwania podejmie.
Podjął się i sprostał z nawiązką.

Mistrz, fot. Robert Pałka, materiały prasowe

Twój krótkometrażowy debiut My pretty Pony to filmowa
adaptacja tekstu Stephena Kinga. Tutaj też poruszasz
ciężki temat. Lubisz twórcze wyzwania, jakie będzie
kolejne?
Rzeczywiście, mam wrażenie, że z projektu na projekt
pakuję się w coraz większe kłopoty. Następny projekt,
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o którym niestety nie mogę mówić ze szczegółami,
będzie większy i trudniejszy. Będę się poruszać
w gatunkach, które w kinie polskim nie zostały jeszcze
w odpowiedni sposób wyeksploatowane, w związku
z czym zdecydowanie jestem już poza skalą stresu.
Jak zmieniło się Twoje postrzeganie kina w momencie,
kiedy od produkcji filmowej przeszedłeś do reżyserii?
Pomny pewnych doświadczeń związanych z produkcją
starałem się być reżyserem wyrozumiałym, wiedziałem,
że każda ze stron ma swoje racje.
Jak branżę filmową zmieniła pandemia?
Odnoszę wrażenie, że wszyscy jesteśmy w stanie
wielkiej niepewności tego, jak będzie teraz wyglądała
branża filmowa, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo
rozmawiam na ten temat i z kolegami z Europy, i z USA,
Z jednej strony pandemia zniechęciła dużą część widzów
do chodzenia do kina. Z drugiej zachęciła do tego,
żeby bardziej intensywnie te filmy oglądać w zaciszu
domowym za pośrednictwem platform streamingowych.
Czytałem ostatnio raport, zgodnie z którym ta sytuacja
ma unormować się w roku 2024. Myślę, że dopiero
wtedy dowiemy się tak naprawdę, jak krajobraz filmowy
w Polsce i na świecie będzie wyglądał.
Jestem pewien, że film jako sztuka wyrazu przetrwa,
zmienić się może jedynie kanał dystrybucji tej sztuki
i sposób, w jaki widzowie do niej docierają.
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Jaki jest Twój ulubiony film?
W moim przypadku pytanie to jest niezwykle trudne.
Zauważyłem, że to się co pięć-dziesięć lat zmienia i to
wcale nie dlatego, że pojawiają się nowe filmy. Często
bywa tak, że odkrywam jakiś starszy film, który kiedyś
mi się nie podobał, a teraz podoba mi się bardziej.

fot. Anna Petynia-Kawa

Jednak na formowanie filmowego gustu i chłonięcie
kina, które zapewne w jakiś sposób ukształtowało
moją wrażliwość filmową, wpływ miały dzieła Stevena
Spielberga, przede wszystkim Indiana Jones.
W czasach mojej młodości na podwórku mieliśmy dwa
zasadnicze obozy – Gwiezdnych wojen i Indiany Jonesa.
Chociaż bardzo lubię Gwiezdne wojny, to Indianę Jonesa
widziałem w kinie kilkadziesiąt razy.
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Porozmawiał z nią…
o Dniu Dziadka,
czyli z Ryszardem
Jaźwińskim
nie tylko o kinie
Jakub Stasak

„Śledzę tendencje i oglądam filmy na bieżąco,
czasem nawet z dużym wyprzedzeniem w stosunku
do zwykłych widzów w kinach. Pewne pomysły
przychodzą automatycznie” – mówi Ryszard
Jaźwiński, dyrektor artystyczny LAF w rozmowie
z Jakubem Stasakiem.
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Jakub Stasak / „Zwierzyniec Filmowy”: Jak i kiedy stałeś
się częścią LAF-u?
Ryszard Jaźwiński: Wydaje mi się, że pierwszy raz na
LAF-ie pojawiłem się przy okazji piątej czy szóstej edycji.
Na początku przyjeżdżałem jako dziennikarz filmowy,
robiłem relacje, spotkania z twórcami. Szalenie mi się to
miejsce spodobało i od tamtej pory przyjeżdżam co roku,
miałem chyba tylko jedną roczną przerwę, a od dwóch lat
występuję w tej troszeczkę innej roli.
W czym, według Ciebie, tkwi zwierzyniecki genius loci?
To absolutnie urocze, piękne miejsce, które daje
mnóstwo sposobów wakacyjnego wypoczynku:
kajaki, rowery, woda, lasy, możliwość połączenia tego
wszystkiego z oglądaniem filmów, uczestniczeniem
w koncertach.
Jeszcze z przeszłości pamiętam takie typowo wakacyjne
festiwale, niektóre z nich już niestety nie istnieją.
Zwierzyniec jest dla mnie, w pełnym znaczeniu tego
słowa, taką wakacyjną imprezą łączącą w sobie walory
letnie z filmowymi i to jest najfajniejsze.
Opowiedz o procesie tworzenia programu filmowego
LAF. Czym się kierujesz, inspirujesz, kiedy zaczyna się
praca nad kolejną edycją?
Bywa różnie. Oczywiście zajmując się tematyką filmową
od lat, śledzę tendencje i oglądam filmy na bieżąco,
czasem nawet z dużym wyprzedzeniem w stosunku do
zwykłych widzów w kinach. Pewne pomysły przychodzą
automatycznie.
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Wykorzystuję na przykład to, że jakiś twórca zrobił
świetny film, czy ma akurat gorący okres. Jest to dobry
pretekst do tego, żeby przypomnieć jego wcześniejsze
filmy, zrobić retrospektywę twórczości.
Praca jest właściwie całoroczna. Już rozmawiając
z twórcami podczas tegorocznej edycji, rodzą się pomysły
na tę przyszłą.
Czasem podczas oglądania czegoś przypominam sobie,
że jest świetny film czy twórca, może niesłusznie
w danym momencie trochę zapomniany. Uznaję wtedy,
że warto zwrócić na niego uwagę, przypomnieć. Z drugiej
strony ważna jest dla mnie też współczesność, to, co
tu i teraz. Stąd w programie cykl „Mag z Goteborga –
Magnus von Horn”. Jego Sweat jest właśnie przykładem
takiego bardzo gorącego tytułu. Filmu niebywale
aktualnego, zanurzonego we współczesności. To jedyny
polski akcent w ubiegłorocznej selekcji Festiwalu
Filmowego w Cannes. To obraz wyjątkowy, bo bardzo
polski, a zarazem, ze względu na osobę reżysera, z ducha
szwedzki.
Jak pandemia zmieniła środowisko filmowe, jak wpłynęła
na proces organizacji imprez kulturalnych i festiwali?
Czy sytuacja wróci do normy i jak będzie wtedy ta norma
wyglądała, tego nie wie nikt. Przede wszystkim, nie
wiemy, jakie scenariusze na przyszłość, tą najbliższą i tą
trochę dalszą, rozpisze nam pandemia, ale też osoby,
które decydują o tym, jak wyglądają pandemiczne
ograniczenia.
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Na pewno w tym roku cieszymy się, że po tej
wirtualnej edycji LAF-u, tylko z kinem plenerowym
tu w Zwierzyńcu, możemy zrobić trochę skromniejszy
i krótszy festiwal na żywo z udziałem publiczności.
Rozmawiałem z wieloma twórcami na temat pandemii.
Jednym z niewielu pozytywnych aspektów takiego stanu
rzeczy jest to, że wreszcie wszyscy mieli bardzo dużo
czasu na pisanie scenariuszy. Zatem coraz śmielej mówi
się o tym, że w najbliższym czasie czeka nas wysyp
znakomitych filmów.
Jakie było najciekawsze LAF-owe spotkanie?
Masterclass sprzed dwóch lat z Januszem Kondratiukiem.
Niezwykłe dzięki wspaniałej, pełnej humoru, dystansu
i autoironii opowieści Pana Janusza o polskim kinie
i jego życiowych doświadczeniach. A także ze względu
na świadomość, że parę tygodni później już go z nami
nie było, a Letnia Akademia Filmowa była ostatnią tego
typu imprezą, na której się osobiście pojawił. Mógł
jeszcze podzielić się z publicznością swoją wiedzą,
doświadczeniem i przepięknym stosunkiem do życia
i ludzi.
O ile dobrze pamiętam, to właśnie tej zacnej familii
zawdzięczasz swój debiut na wielkim ekranie, od którego
w tym roku minęło równo 20 lat.
To już 20 lat?! Rzeczywiście, Córa marnotrawna to film
Andrzeja Kondratiuka, zagrałem tam samego siebie,
dziennikarza radiowego. Na ekranie pojawiam się
na około minuty, ale bardzo miło to doświadczenie
wspominam. Wystąpiłem w scenie z główną gwiazdą
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filmu Igą Cembrzyńską, z którą się naprawdę
bardzo polubiliśmy, mogę chyba nawet powiedzieć
zaprzyjaźniliśmy, przez lata odbywając wiele miłych
spotkań. Sam film robiony był w formule bardzo
umownej, troszkę komiksowej. Zagrałem w scenie
powitania gwiazdy pojawiającej się nagle w kraju. Przed
hotelem dochodzi do czegoś, co dzisiaj moglibyśmy
nazwać atakiem paparazzi i dziennikarzy na kogoś
znanego. Co ciekawe, kręciliśmy w piwnicy państwa
Kondratiuków na warszawskiej Ochocie. Właśnie tak,
prywatnie i za pomocą bardzo skromnych środków
wyczarowywali swoje przepiękne filmy.
A najciekawsze zawodowe spotkanie w ogóle?
Tych ciekawych, mniej lub bardziej przypadkowych
spotkań z wielkimi gwiazdami kina było wiele. Jednak
nigdy nie zapomnę tych pięknych oczu, tego spojrzenia
i samego spotkania z Geraldine Chaplin, córką Charliego
Chaplina. Przyjechała kiedyś do Warszawy, jeśli dobrze
pamiętam, było to związane z premierą filmu Pedro
Almodovara Porozmawiaj z nią.
To niezwykłe spotkanie zdarzyło się w Dzień Babci albo
Dziadka. Była zachwycona i wyraźnie wzruszona tym, że
mamy w Polsce takie święto, bo tam, gdzie na co dzień
mieszka, wtedy i chyba do dziś jest to Szwajcaria, nie
obchodzi się go. Wspominała też swojego ojca Charliego.
Słyszeć tego typu wspomnienia z ust kogoś, z kim był tak
blisko związany, to niezwykłe przeżycie.
Dziękuję za rozmowę.
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„Nie wyobrażam
sobie lata bez
Letniej Akademii
Filmowej”
W YWIAD Z KAROLINĄ KASPRZAK
Patryk F. R. Ostrowski

Znają ją doskonale nie tylko wszyscy wolontariusze
i wolontariuszki, ale dobrze ją kojarzą także
festiwalowi goście. Niewykluczone, że i część z Was
spotkała tę uśmiechniętą dziewczynę. Oprócz
sprawowania opieki nad biurem festiwalowym
i dopinaniem na ostatni guzik wszystkich wydarzeń,
jest też jurorką w Ogólnopolskim Konkursie
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Prelegentów. Oddajmy głos Karolinie Kasprzak,
która na swoich barkach dźwiga niemałą część
naszego festiwalu.
Patryk F. R. Ostrowski / „Zwierzyniec Filmowy”: Jest to
Twoja 22. edycja Letniej Akademii Filmowej.
Karolina Kasprzak: To prawda!
A więc odwiedzasz Zwierzyniec co roku od samego
początku?
No cóż… najstarszych nie pamiętam! Przyjeżdżałam
do Zwierzyńca z rodzicami, bo mój tata był członkiem
Stowarzyszenia Filmowego CinéEuropa, które założyło
LAF. Więc co roku festiwal był pomysłem na wspólne
wakacje.
Od której edycji jesteś członkinią ekipy LAF-u?
Zaczęłam pracować jako wolontariuszka w biurze, gdy
tylko było to możliwe, czyli odkąd skończyłam szesnaście
lat. Była to 17. edycja. Pracowałam na tym stanowisku
przez dwa lata. Następnie – już jako pracownica biura
– zajmowałam się organizacją imprez towarzyszących.
Później mieliśmy rok „hybrydowy”, kiedy to zajmowałam
się jedynie stroną internetową. No i teraz zostałam
kierowniczką biura organizacyjnego.
Do Twoich obowiązków należy także opieka nad
wolontariatem. Czy jest to trudne zadanie?
Zdecydowanie tak…
Jakie są wyzwania?
No cóż, tych jest sporo. Bardzo ułatwia mi pracę to, że
mam wspaniałych koordynatorów kin, którzy pomagają
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mi w „ogarnianiu” wolontariuszy. Ale wyzwań było
bardzo wiele. Począwszy od rozdzielenia stanowisk,
przydzielenia pokojów w schronisku, przez pilnowanie,
aby wszystkim się podobało, aby wszyscy byli bezpieczni.
Taka praca uwzględnia wiele wyzwań związanych z pracą
w grupie i opieką nad grupą. Mam też pomoc w postaci
koleżanek i kolegów w biurze. W końcu to też bardzo
istotne, bo spędzam tu dużo czasu.
Jesteśmy już bliżej końca niż początku festiwalu.
Jak oceniasz tegoroczną edycję?
To będzie dla mnie edycja niezapomniana. Patrzę na
całość pod zupełnie nowym kątem. Nigdy wcześniej
nie pracowałam przy festiwalu przez tak długi czas.
Zazwyczaj wiązałam się z LAF-em dwa tygodnie przed
rozpoczęciem albo tuż przed nim. A teraz pracowałam
nad imprezą przez ponad dwa miesiące i poznałam ją od
podszewki. Na pewno dużo się nauczyłam. Odpowiadając
na pytanie – pod tym względem oceniam ją bardzo
pozytywnie.
Czy za rok będziesz chciała ponownie nawiązać
współpracę z LAF-em?
No oczywiście! Przyjeżdżam tutaj co roku od tak długiego
czasu, więc nie wyobrażam sobie lata bez Letniej
Akademii Filmowej. To jest taka nieodłączna część moich
wakacji.
Fantastycznie, dziękuję bardzo za rozmowę!
Dzięki!
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Konkurs Prelegentów
zakończony, nagrody
przyznane
Patryk F. R. Ostrowski

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów już od wielu
lat jest częścią naszego festiwalu. Zanim ujawnimy
wyniki i podamy nazwiska nagrodzonych, musimy
przypomnieć, że w czwartek i piątek wygłoszone
zostały dwie kolejne i zarazem ostatnie już mowy.
Licznie zgromadzona publiczność oddała głosy
za pomocą specjalnych karnecików, natomiast po
każdej z prelekcji można było zobaczyć pogrążone
w zamyśleniu jury.

fot. Anna Petynia-Kawa

Czwartkową mowę wygłosił Adam Piotrowicz (prywatnie
syn pierwszej prelegentki – Elżbiety), który sam siebie
określa mianem kinofila. Tommaso (reż. Abel Ferrara, 2019)
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to obraz z niezapomnianą kreacją aktora Willema Dafoe.
Opowiada „(...) o toksycznej męskości, późnym ojcostwie
i walce z prywatnymi demonami, to także poruszający
portret artysty i jeden z najodważniejszych filmowych
dzienników intymnych” (Nowe Horyzonty VOD).
Zapytałem prelegenta o to, skąd pomysł, by stanąć
w szranki na zwierzynieckim konkursie. Odparł, iż
chciał sprawdzić, jak to jest wygłaszać spontaniczne
mowy. Jako student katowickiej szkoły filmowej nie
ma ku temu okazji w czasie wykładów. Jego prelekcję
poprzedziła anegdota wypowiedziana przez Grzegorza
Pieńkowskiego. Adam Piotrowicz poruszył wiele
tematów, jednak najbardziej upodobał sobie postać
Ferrary. Publiczność poznała jego obszerną filmografię,
a także dowiedziała się, że dużą rolę w jego twórczości
pełni miasto — szczególnie rodzinny Nowy Jork.
Publiczność nagrodziła mówcę aplauzem.
Last, but not least, piątkową prelekcję przed Niepamięcią
(reż. Christos Nikou, 2020) wygłosiła Dagmara Cioska.
Jest ona zafascynowaną kinem studentką psychologii
i laureatką licznych konkursów. Jako jedyna spośród
osób biorących udział w naszych zawodach w Zwierzyńcu
była pierwszy raz. Jak zwykle powitał ją na sali
kina Salto Grzegorz Pieńkowski, który podzielił się
z publicznością kolejną anegdotą. Tym razem dotyczyła
ona produkowanego w lokalnym browarze złocistego
trunku. Roześmiana publiczność powitała Dagmarę
Cioskę brawami i wysłuchała mowy dotyczącej nie tylko

<

26

>

fot. Anna Petynia-Kawa

Niepamięci, ale może przede wszystkim o jego twórcy.
Prelegentka odniosła się do swojej dziedziny naukowej,
przedstawiając tropy psychologiczne zawarte w tym
tytule. Nie zabrakło też akcentów filmoznawczych, gdyż
mówczyni umiejscowiła Niepamięć w ramach greckiej
nowej fali. I na piątkową mowę publiczność zareagowała
brawami.
A teraz najważniejsze. Podajemy wyniki Ogólnopolskiego
Konkursu Prelegentów:
Nagroda Jury Profesjonalnego: Dagmara Cioska
Nagroda Publiczności: Dagmara Cioska (średnia 4,44)
Jury nie przyznało w tym roku wyróżnień.

Gratulujemy zwyciężczyni i dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu za dostarczenie wielu emocji
przed seansami. Powodzenia następnym razem.
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fot. Anna Petynia-Kawa

The making of
LAF – za kulisami
zwierzynieckiego
festiwalu
Patryk F. R. Ostrowski

Być może nawet nie jesteście świadomi ogromu
pracy, jakiej podejmują się, by 22. Letnia Akademia
Filmowa mogła działać na możliwie najwyższym
poziomie. To oni układali harmonogram,
wpuszczają Was na seanse, pomagają znaleźć kino,
dźwigają na swoich barkach wielki ciężar.
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Kim jest ekipa LAF-u? Co robią w wolnym czasie?
Jak wygląda ich praca? Postanowiłem udać się
w różne festiwalowe miejsca i podpytać wszystkie
osoby zaangażowane w festiwal.
Zacznijmy od najliczniejszej grupy – wolontariuszy.
Większość z nich jest skupiona wokół kin. Jowita
to kino, które entuzjaści horrorów dobrze znają.
Zapytałem tamtejszą obsługę o to, jak spędzają wolny
czas. „Relaksujemy się na naszych superfilmach,
których nie mają inne kina. Tylko u nas są «Strachy na
LAF-y»” – odparła Ola, koordynatorka kina. Oprócz tego
wolontariusze z Jowity wpadli na pomysł, by codziennie
ubierać się tematycznie. Tego dnia, gdy ich odwiedziłem,
mieli na sobie niebieskie koszulki.

fot. Anna Petynia-Kawa

Przenieśmy się do Skarbu – kina, które jest miejscem
spotkań z twórcami. W czasie tych wydarzeń
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najważniejsza jest obsługa mikrofonów. Muszą one
zostać podane na czas gościom, osobom zdającym
pytania i przy okazji nie sprzęgać! Podział obowiązków
nawet przy standardowej projekcji jest kluczowy. „Okazją
do relaksu jest wejście na film” – powiedział Seweryn.
Czyżby wolontariuszy z Jowity i Skarbu łączyła wspólna
praktyka rekreacyjna?

fot. Anna Petynia-Kawa

Salto to jedno z dwóch kin, które zostało zorganizowane
w sali gimnastycznej. Obsługę zapytałem o to, jak
przemienili tę wielką przestrzeń w kino. „Musieliśmy
zawiesić wielki ekran” – odpowiedziała mi Kasia. Istotnie,
wolontariuszki i wolontariusze na specjalnych linach
przymocowali olbrzymi ekran, który dodatkowo musieli
korygować. Dlaczego? Widzowie zgłaszali problemy
z odczytywaniem napisów dialogowych w dalszych
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rzędach. Teraz już nikt się nie skarży na jakość seansów.
Obsługa kina chętnie korzysta też z hamaków, na których
odpoczywa po pracy.
Ostatnim kinem, do którego zajrzałem, był Król LAF.
Tamtejsza publiczność jest zupełnie inna – to dlatego,
że wszystkie filmy wyświetlane w sekcji „Król LAF” są
skierowane do dzieci i młodzieży. Zapytałem Gabrielę
o to, jak wygląda obsługa młodocianej widowni. Odparła,
że kiedyś była z nimi pani Stasia, która bawiła się
z dziećmi w urządzonym tam „przedszkolu”. Jednak teraz
sami muszą się opiekować młodą publicznością, więc
malują wspólnie plakaty lub rozmawiają o wakacjach
i obejrzanych bajkach.

fot. Anna Petynia-Kawa

A może interesuje Was życie kuluarowe biura? Osoby
tam pracujące zazwyczaj mają mnóstwo pracy, ale
zdarzają się także zabawne sytuacje. Ponieważ biuro
jest zlokalizowane w zabytkowym budynku browaru,
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turyści opacznie biorą je za punkt zbiórki do zwiedzania
słynnej atrakcji. Wówczas skonsternowani pracownicy
biura muszą się zmierzyć z pytaniem: „Gdzie mamy
się ustawiać?”. Z kolei Julia doliczyła się 96 pytań: „Czy
zwiedzanie browaru to tutaj?”.
Praca w biurze to nie tylko sprzedawanie karnetów
i udzielanie informacji. W dalszych pomieszczeniach
przesiadują osoby, które za festiwal odpowiadają głową.
Tuż przed rozpoczęciem 22. Letniej Akademii Filmowej
dało się zauważyć wzmożony ruch. Wszystkie karnety
musiały zostać wydane, telefony odebrane, a żaden
mail nie mógł pozostać bez odpowiedzi. Zapytałem
Adę, jak sobie radzą w takim natłoku obowiązków.
„Przede wszystkim mamy listę zadań, której się
trzymamy” – powiedziała. Trzeba przyznać, że obrana
strategia przynosi rezultat, dzięki czemu biuro może
funkcjonować bez zakłóceń.
Ostatnią sekcją wolontariuszy jest Grupa Szybkiego
Reagowania nazywana tutaj „RAF-em”. Do ich
obowiązków należą roznoszenie ulotek, ustawianie
banerów i przyklejanie plakatów, ale także niesienie
pomocy innym sekcjom, zwłaszcza gdy te są w potrzebie.
I w ten sposób można spotkać ich wszędzie – w kinach,
gdy brakuje wolontariuszy do wpuszczania na seanse, na
browarnym dziedzińcu, gdy rozkładają leżaki… Gotowi
do poświęceń, bacznie czuwają przez cały okres trwania
festiwalu.
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A na koniec wypada mi wspomnieć o cichych bohaterach
Letniej Akademii Filmowej – operatorach kin. Ciąży na
nich wielka odpowiedzialność, bowiem to oni wciskają
przycisk „play”. Po dłuższej rozmowie okazuje się, że są
to bardzo zabawni, mili panowie. Czasami zdarzają się
wpadki, ale nasi operatorzy są czujni. Piątkowa projekcja
została uratowana dzięki prelegentce, która powiedziała,
iż film Niepamięć (reż. Christos Nikou, 2020) został
zrealizowany w formacie 4:3. Stojący przy projektorze
Daniel, szybko zerknął na kopię i z przerażeniem odkrył,
że to nie ten film!

fot. Anna Petynia-Kawa

Letnia Akademia Filmowa to nie tylko filmy i spotkania,
ale także wolontariusze i obsługa. Przyjechali do
Zwierzyńca z całej Polski i na tych kilka sierpniowych dni
połączyło ich poczucie misji – sprawić, by serce Roztocza
pompowało kinofilską krew.
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Maska, materiały prasowe

Na zakończenie
Maska
Jakub Stasek

Letnia Akademia Filmowa powoli dobiega końca, ale na
pewno nie zwalnia tempa. W sobotę poczet niezwykłych
twórców, którzy w tym roku odwiedzili Zwierzyniec,
dopełni Hanka Brulińska. W kinie Skarb o godz. 14:30
będzie nie lada gratka dla fanów autorskiego kina.
Zdolna aktorka, reżyserka i pedagożka do Zwierzyńca
przyjedzie z premierowym pokazem filmu Maska, a po
seansie spotka się z publicznością. Autorka podjęła próbę
konfrontacji z prozą Stanisława Lema.
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Jak podaje dystrybutor, ten film to „niesamowita podróż
do wnętrza psychiki sztucznej inteligencji, zyskującej
samoświadomość, wolność i zdolność kochania”. Na
ekranie zobaczymy Szymona Dobosika, Magdalenę
Gnatowską, Agnieszkę Szymczuk, Barbarę Figurną,
Artura Gotza. Sama Hanka Brulińska jest nie tylko
reżyserem, zobaczymy ją na wielkim ekranie w roli
głównej, odpowiada też za zdjęcia, scenariusz (na
podstawie opowiadania Stanisława Lema) oraz partie
wokalne do muzyki Michała Lejczaka. Elektryzujące
i wizjonerskie kostiumy są dziełem Beaty Bojdy.

Maska, materiały prasowe

Ostatnie spotkanie z twórcą podczas tegorocznej
Akademii jest szczególne nie tylko ze względu na fakt,
że w tym roku obchodzimy stulecie urodzin Stanisława
Lema. Sam pisarz zdążył jeszcze przed śmiercią
zaakceptować stworzony na podstawie swojego tekstu
scenariusz Brulińskiej. Do zobaczenia w kinie Skarb!
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Post scriptum,
czyli kilka słów
od redaktorki
naczelnej
Anna Petynia-Kawa

Oddając wirtualnie w ręce lafowiczów pierwszy numer
gazetki festiwalowej w wersji internetowej, skrojonej
na urządzenia mobilne, miałam wiele obaw. Znacznie
mniejsze środki są przeznaczane na kulturę z powodu
pandemii. Ten fakt dotknął także organizatorów 22. LAF.
Przy okazji zastanawiania się nad kształtem tegorocznego
„Zwierzyńca Filmowego” przypomniała mi się także
praca nad gazetą festiwalową, kiedy smartfony nie były
jeszcze ani znane, ani tak powszechne w użyciu, jak
obecnie. Dostęp do internetu w każdym zakątku Polski
także nie był na tyle oczywisty.
Na 10. LAF trafiłam dzięki koleżance z ówczesnego
Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Karolinie
Ożdżyńskiej. Kto by wtedy pomyślał, że będę związana
z Akademią tak długi czas. Był rok 2009, a ja byłam
pełna dziennikarskiej pasji i chciałam sprawdzić się
w tworzeniu dziennika. Nic bowiem nie uczy aż tak
pisarskiego i dziennikarskiego fachu, jak pisanie
do gazety ukazującej się z dnia na dzień. Cały czas
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z rozrzewnieniem wspominam nieprzespane noce.
Teksty pisaliśmy bowiem po zmroku, by nie stracić
możliwości uczestnictwa w festiwalowych wydarzeniach.
Każdego dnia LAF-u (poza niedzielnym porankiem),
wybieraliśmy z naszego grona jednego nieszczęśnika,
który punktualnie o godz. 5:50 brał pendrive z wszystkimi
tekstami i „energicznie” podążał w kierunku Biura
Organizacyjnego LAF, które mieściło się w ówczesnym
ZOKIR-ze (dzisiaj to Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna). Tam czekali na nas Wesoły Redaktor, czyli
śp. Stanisław Krusiński, korektorka Ewa ZawadzkaMazurek, która i w tym roku wspomaga nas w LAF-owych
bojach, oraz Piotr Sinielewicz, który dzielnie składał
w DTP to, co myśmy wymyślili. Lesław Skwarski był
naszym fotografem, któremu mówiliśmy codziennie,
na czym nam zależy. Drużyna była dla nas, dziennikarzy
wolontariuszy, zawsze serdeczna, choć czasem pogroziła
palcem, gdy wyskrobaliśmy coś wybitnie „ciekawego”.
Istotnym elementem zwierzynieckiego życia były
dla nas spotkania redakcyjne, które odbywały się
codziennie o godz. 10:00. Gazetka była już w drukarni,
gdzie prasa wypluwała cieplutkie numery, tak chętnie
rozchwytywane przez lafowiczów. Stanisław wtedy
omawiał numer, chwaląc nas bądź ganiąc za nasze
festiwalowe wypociny. Zawsze, jako stary wyjadacz
dziennikarskiego chleba, starał się przekazać nam
wskazówki, które nieco ułatwiały pracę. Nieodzownym
elementem każdego festiwalowego dnia było również
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„czuwanie” przy Biurze Organizacyjnym – dzięki
czemu wiedzieliśmy, kto przybył na LAF, z jakimi
gośćmi możemy już porozmawiać. Ponadto mieliśmy
szansę szybko reagować na zmiany, które pojawiały się
w programie festiwalu… Ach, co to był za czas!
Dzisiaj pracuje się zgoła odmiennie, bo każdy z nas ma
smartfon, który ma dostęp do internetu. Dziennikarze
teksty przesyłają na bieżąco e-mailami. Co więcej,
przesypiamy noce! Wszystko odbywa się online,
a numery gazetki wydajemy co drugi dzień. Mamy
nadzieję, że ta nowoczesna forma wydania przypadła
Wam, Drodzy Czytelnicy, do gustu.
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Sviatyj, koncert, 12 sierpnia 2021, browar, fot. Anna Petynia-Kawa

Sviatyj, koncert, 12 sierpnia 2021, browar, fot. Anna Petynia-Kawa
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Orkiestra św. Mikołaja, koncert, 13 sierpnia 2021, browar, fot. Anna Petynia-Kawa

Z PUNKTU WIDZENIA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

Jak tu żyć bez
Akademii?
I doczekaliśmy się. Po raz kolejny. Nadszedł ten dzień,
w którym zaczynamy podsumowania Akademii.
Ostatnie pokazy, ostatnie spotkania, ostatnie dyskusje
i rozważania, ostatnie…
Jaka była ta kończąca się edycja? Pod względem
organizacyjnym – spokojna. Przestawek programowych
prawie nie było, prawie wszystkie projekcje rozpoczynały
się o czasie, na salach kinowych panował prawie
wszędzie porządek, prawie wszystkie kopie dawały
się wyświetlić. My, słuchacze i uczestnicy, byliśmy
prawie całkowicie usatysfakcjonowani tym, co nam
zaproponowano do obejrzenia.
Dlaczego prawie?
Bo jak zawsze pozostaje w nas pewien niedosyt,
niezadowolenie, że to już, że trzeba wyjechać i czekać rok
na kolejną edycję. Dwudziestą trzecią z rzędu.
Czy wyjedziemy ze Zwierzyńca zadowoleni? Oczywiście
– tak. Bo jakżeby inaczej, jeśli przez tydzień mogliśmy
odstawić na bok wszelkie jazgoty politykiersko-medialne,
poczuć, że możemy być docenieni nie tylko jako szara,
bezwolna, oddająca swe głosy masa – ale jako istoty
świadome, traktowane poważnie i po partnersku.
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Mogliśmy poczuć, że Letnia Akademia Filmowa to
nasza impreza; że tu jesteśmy nie przypadkowymi, ale
pożądanymi współuczestnikami, od których też coś
zależy.
Co nam po tej edycji LAF pozostanie? Na pewno
inspiracje intelektualne: może komuś wpadnie do głowy
wybranie się do Francji, żeby osobiście sprawdzić,
czy jest tam tak, jak w obejrzanych filmach? Może
odrzucimy stereotypy i zaczniemy nie przekrzykiwać się,
a rozmawiać – jak na dyskusjach po seansach? A może
zaczniemy zastanawiać się nad korzeniami otaczających
nas układów społecznych? Wszystko przed nami,
wszystkie drogi są otwarte. Nawet ta, na której coś nas
zaskoczy, gdy jedziemy gdzieś na rowerze…
Nie wiem, jak wam – ale mnie szybko zacznie brakować
tej wspaniałej atmosfery ciągnących się długo w noc
spotkań i rozmów towarzyskich. Nawet tego porannego
zrywania się, żeby wystukać na klawiaturze kolejny
felietonik – jak to mawia redakcja gazetki: o niczym,
ale o wszystkim. Tego dzielenia się z Wami, czytelnicy,
swoimi refleksjami i rozważaniami na temat imprezy,
która stała się częścią naszego życia. Bez czerwonych
dywanów, orkiestr i blichtru. Po prostu i zwyczajnie,
codziennie. Nie tak, jak podczas prowadzonych
przeze mnie zajęć z historii filmu, kiedy bardzo często
przed sobą widzę – delikatnie mówiąc – niesamowity
wysiłek nakierowany na wyłączenie szarych komórek
i oczekiwanie na niewymagającą własnej aktywności
papkę do łatwego wchłonięcia. Tu, w Zwierzyńcu,
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podczas Letniej Akademii Filmowej jest inaczej: tu
ćwiczymy nasz intelekt – bo warto. Warto być aktywnym
i poszukiwać nowych wyzwań, nowych tkwiących w nas
samych barier do przełamania. Uświadomienia sobie,
jak wiele jest jeszcze przed nami filmów, problemów,
rozmów – których i tak nigdy nie zdążymy zakończyć
i podsumować jakąś wiążącą formułą. Kiedyś mówiono:
Navigare necesse est – żeglowanie nie ma końca, tak jak
morza i oceany. My po każdej kolejnej edycji Akademii
uświadamiamy sobie, że nigdy nie będzie końca
naszemu zastanawianiu się nad kondycją człowieka
we współczesnym świecie, poszukiwaniu przyczyn, dla
których ten świat wygląda tak, jak wygląda, i rozważaniu,
czy nie można by inaczej.
Pewnie można by. Kiedyś na jakimś spotkaniu
towarzyskim zaczęto rozważania na temat wróżb, jakie
niesie za sobą spotkanie pierwszego w danym roku
bociana. Mówiono, że jeśli będzie siedział w gnieździe
– to w tym roku nigdzie się nie wyjedzie, jeśli będzie
chodził po łące – to prorokuje wypad w najbliższą
okolicę, a jeśli będzie leciał – to daleką wyprawę.
Gospodarz podsumował to tak: „A ja chciałbym zobaczyć
bociana leżącego na kanapie z pilotem telewizyjnym
w łapie”. Można i tak…
Za kilka dni zacznie nam brakować intelektualnego
fermentu, jakim jest każda kolejna edycja naszej
zwierzynieckiej Letnie Akademii Filmowej. I zaczniemy
powtarzać po cichu: jak tu żyć bez niej? Jak żyć bez tego,
co tu nas ściąga i gromadzi?
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Ano – wracamy do normalności. Tej, w której nowym
hasłem dnia jest „reasumpcja” i sprzedawanie siebie za
jakieś tantiemy. Tej, w której reakcją na otaczające nas
na co dzień zbydlęcenie staje się zwykłe stwierdzenie: ja
tak nie chcę. Nie chcę traktowania siebie jak towaru, nie
chcę tego, by ktoś decydował, jak mam myśleć, nie chcę
prowadzenia przez wszechobecną propagandę, nie chcę,
by za mnie decydowano co jest dobre, a co złe.
Chcę natomiast widzenia we mnie istoty myślącej,
mającej swój własny, indywidualny głos. Swój
rozum, który nie posługuje się kliszami i gotowymi
do wchłonięcia stereotypami. Chcę niezależności,
bycia z daleka od uprzedmiotowywania mnie i moich
dążeń. Chcę być sobą – a nie towarem do kupienia za
kolejne ileś plus. Czyli – chcę po raz kolejny zanurzyć
się w niepowtarzalnej atmosferze LAF, w której
organizatorzy widzą we mnie istotę myślącą. Człowieka –
a nie przedmiot.
Mam nadzieję, że za rok na kolejnej edycji tak będzie –
tak jak tu jest od roku 2000. My, milenialsi ze Zwierzyńca
mamy prawo i obowiązek manifestowania swoich
zainteresowań wbrew oficjalnej propagandzie: im
bardziej się ona natęża – tym bardziej mamy prawo do
głośnego wołania: „Nie jesteśmy przedmiotami! Proszę
nas nie ogłupiać!!”.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Grzegorz Pieńkowski
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UŻYTECZNIK ZWIERZYNIECKI
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
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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
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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. 8-24
Supersam „Groszek”
ul. Zamojska 27 (pawilon Ordynat),
otwarty pon.-sb. w godz. 5:30-23
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Partnerem 22. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu jest
Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj Życie.
Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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
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