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20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

Nasze losy są materiałem do wielkich dramatów
Jak pies z kotem, czyli intymna historia Janusza Kondratiuka, pełna hiperrealistycznych obrazów inspirowanych życiem reżysera, opowiada 
o opiece nad starszym bratem, sparaliżowanym po wylewie, który nie panuje nad swoimi zmysłami. Chciałem, żeby to był fi lm nie o tych dwóch, 
tylko w ogóle o dwóch – mówił reżyser. I jest bardzo emocjonalny, trudne momenty przeplatają się w nim z humorem i szczęściem, jakie niesie 
ze sobą braterska miłość.

Po projekcji fi lmu w kinie Skarb 
Ryszard Jaźwiński poprowa-
dził Masterclass z Januszem 
Kondratiukiem. Reżyser podzielił 
się z publicznością anegdotami 
o swojej relacji z bratem, opowia-
dał o pracy na planie fi lmowym, 
a także udzielił wielu wskazówek, 
jak samemu kręcić fi lm. Na sali 
nieustannie miejsce burzliwych 
oklasków zastępował serdeczny 
śmiech. I odwrotnie.

Oglądając projekcję Jak pies z ko-
tem, łatwo zanurzyć się w praw-
dziwej historii przedstawionej 
w fi lmie. Oryginalny plan fi lmowy, 
czyli dom Kondratiuka, nadał dzie-
łu bardziej autentyczny charakter. 
Aktorzy również stanęli na wy-
sokości zadania, aby oddać hołd 
braterskiej miłości. Reżyser opo-
wiedział publiczności, jak tworzył 
fi lm z Robertem Więckiewiczem, 
który wcielił się w rolę Janusza 

i jak Olgierd Łukaszewicz utożsa-
mił się z daną mu rolą Andrzeja. 

Okazało się, że Kondratiuk nie 
tylko oczarowuje publiczność za 
pomocą srebrnego ekranu, ale 
potrafi  także zachwycić swoim 
słowem. Wszyscy słuchali z zapar-
tym tchem zarówno poruszają-
cych wspomnień o historii braci, 
jak i anegdot o komicznej współ-
pracy z niedźwiedziem na planie 
fi lmowym.

Janusz Kondratiuk poświęcił też 
kilka zdań, aby przybliżyć widow-
ni zadania reżysera i przedstawić 
jego sylwetkę.

Reżyser to jest bardzo fajny zawód – 
mówił. – Pracuje się dużo na świe-
żym powietrzu, do dyspozycji jest 
krzesło, na którym, prawdę mówiąc, 
reżyser nie ma czasu usiąść. Wszyscy 
starają się spełnić jego życzenia, zre-
alizować jego sen. Jeżeli przekona 
ekipę, że to będzie dobry ilm, to oni 
z wielkim sercem i bardzo chętnie 
będą pracować – zapewniał.

Spotkajmy się za rok
21.  LETNIA AKADEMIA FILMOWA

7-16 SIERPNIA 2020 r.
POLSKIE KINO JEST MI SZCZEGÓLNIE BLISKIE
Opowiadam historię o człowieku, 
wyrażam uczucia, głównie cho-
dzi o to, by zabrać widza pod 
ręką reżysera – teatralnego czy 
filmowego – w opowieść. Tak, 
by była wiarygodna, porywająca 
i ekscytująca – z Katarzyną 
Figurą rozmawia Anna Petynia.

Anna Petynia/Zwierzyniec Filmowy: 
Spotykamy się na 20. Letniej Aka-
demii Filmowej. Jakie wrażenia ma 
Pani z pobytu na Roztoczu? 

Katarzyna Figura: Jadąc z Wy-
brzeża na Roztocze zatrzymałam 
się w Warszawie i dowiedziałam, 
od mojej serdecznej przyjaciółki 
Magdaleny Jaracz, że Roztocze 
jest to najpiękniejsza część Polski. 
Nie ukrywam, że nigdy podczas 
dorosłej kariery tutaj nie by-
łam. Dawno, jeszcze jako dziec-
ko, brałam udział w zajęciach 
koła amatorskiego przy Teatrze 
Ochoty, jego dyrektorem był Jan 
Machulski. Moją grupę prowadzi-
ła Halina Machulska. Pamiętam, 
że latem w okolicach Zamościa 
organizowaliśmy spektakle; pa-
miętam, że to był Sen nocy letniej, 

Reżyser jest osobą, która widzi. 
Nie powinien być ślepym na to, co 
robi i niewidomym na dary losu. 
Życie samo podpowiada. Uważam, 
że nie ma lepszego mistrza jak rze-
czywistość - skwitował. Mówił, 
że trzeba ruszać głową i dostoso-
wać się do sytuacji, które mogą 
ulepszyć fi lm. Zadaniem reżysera 
jest odpowiednio współpraco-
wać z ludźmi, trzymać wszystko 
w ryzach i dbać o to, co dzieje się 
przed kamerą. Równie ważna jest 
też relacja z ekipą fi lmową. Musi 
być to gość, który potra i namówić 
do wspólnego działania bez pomocy 
policji, bez pomocy rewolweru i nie-
koniecznie za pieniądze.

Spotkanie z Kondratiukiem moż-
na było spożytkować jako szko-
lenie dla młodych reżyserów. 
Padły ważne informacje odno-
śnie kadru, a także płaszczyzny, 
o którą trzeba dbać, aby nie zabić 
kosmicznej kuli, w której znaj-
duje się widz. To między inny-
mi od aktora zależy budowanie 
głębi. Niezwykle ważny jest jed-
nak czas: Reżyseria to nie jest nic 

innego, jak kradzież waszego cza-
su. Przychodzicie do kina, płacicie 
pieniądze, a obowiązkiem reżysera 
jest wypełnić ten czas w taki sposób, 
żebyście nie żałowali tych pieniędzy. 
Abyście wyszli z kina może też odro-
binę lepsi niż weszliście.

Praca na planie fi lmowym nie na-
leży do najłatwiejszych. Należy być 
bardzo czujnym wobec wszystkie-
go, co dzieje się dookoła. Podczas 
pracy dochodzi do częstych kon-
fl iktów z powodu nadmiernej ilo-
ści stresu i adrenaliny, ale należy 
umieć odpowiednio się zachować. 
A na końcu reżyser nie powinien 
nigdy narzekać na swoje dzieło. 

Pozytywna energia i radość, jaką 
Janusz Kondratiuk dzielił się ze 
swoimi rozmówcami udzielała się 
wszystkim. Publiczność nagra-
dzała każdą wypowiedź gromkimi 
brawami, a reżyser wlewał w jej 
serca ciepło i zapał do realizowa-
nia swojego własnego snu. Z tym 
zadaniem zwracał się szczególnie 
do młodych ludzi, zachęcając do 
wielkich rzeczy.

Jak ktoś będzie siedział w kącie, to 
go nie znajdą. Więc apeluję, wyjdźcie 
z tego kąta, stańcie się sobą. I wtedy, 
nagle, przyjdą wam do głowy orygi-
nalne ilmy. Nasze losy są materia-
łem do wielkich dramatów.

(Gabriela Szpiech)

w którym grałam Puka. Później 
tu nie wróciłam. Dopiero Rysiek 
Jaźwiński mnie tu ściągnął, bo 
stał się dyrektorem artystycznym 
tego festiwalu. LAF jest niezwykle 
ciekawy. Jestem tu jednym z gości, 
ale organizatorzy przygotowali mi 
niezwykłą miniretrospektywę mo-
ich fi lmów. Sprawiło mi to ogrom-
ną przyjemność. Publiczność, 
która była na tej retrospektywie, 
pozytywnie mnie zaskoczyła 
odbiorem fi lmu Ubu król Piotra 

Szulkina, a to nie jest łatwe kino. 
Ten fi lm wszystkich nas wcisnął 
w fotel. 

Jest dla mnie Pani ikoną kina. 
Przeglądając Pani bogatą fi lmografi ę 
pomyślałam, że można by nią 
obdzielić kilka aktorek. Są w niej 
role dramatyczne i komediowe. 
Które były trudniejsze? 

Bardzo trudno mi wartościować
te role, cieszy mnie to, że jako

▶ c.d. na str.2

foto: Lesław Skwarski

foto: Lesław Skwarski
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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 w godz. 11-19

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 cały 
tydzień 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, nd. 8-24

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

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 

Seanse przedpremierowe
17 SIERPNIA [SOBOTA]
godz. 09:00 - Kino Jowita
Rekiny
Reż. L. Garibaldi

Godz. 13:00 – Kino Jowita
Cwaniak
Reż. F. Borgia, G. Madeiro

Godz. 15:00 – Kino Jowita
Podróż nad morze
Reż. G. Casanova

Godz. 15:00 – Kino Dzięcioł 
Gotówka na żadanie
Reż. Q. Lawrence

Godz. 17:30 – Kino Skarb
Tam gdzieś musi być niebo
Reż. E. Suleiman

Godz. 19:00 – Kino Jowita
Staniczek
Reż. V. Helmer 

Godz. 19:00 – Kino Salto
Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do 
historii jako barbarzyńcy
Reż. R. Jude

Godz. 20:30 – Kino Dzięcioł
Balon
Reż. M. Herbig

18 SIERPNIA [NIEDZIELA]
Godz. 09:00 – Kino Jowita
W kamieniołomie
Reż. B. i R. Antonaccio

Irma
Reż. A. Schettini, G. Tejeira
 

Godz. 14:00 – Kino Skarb
Biały, biały dzień
Reż. H. Pálmason

Godz. 14:00 – Kino Dzięcioł 
Oddech
Reż. S. Baker

Godz. 18:15 – Kino Dzięcioł
Bagno
Reż. S. Wolsh

Spotkania autorskie
17.08, godz. 15:30 ‒ Kino Skarb
Jazda obowiązkowa
Reż. E. Kochańska

17.08, godz. 20:00 ‒ Kino Skarb
Wielka majówka
Reż. K. Rogulski

▶ c.d. wywiadu ze str.1

aktorka miałam dużo szczęścia, że mo-
głam kreować tak różne postaci. Zapytano 
mnie w czasie spotkania z publicznością, 
czy mam jakiś klucz, jak sobie z wyborem 
produkcji radzę. Jak byłam młodą aktor-
ką zainteresowali się mną naprawdę do-
skonali reżyserzy. Im byłam starsza, tym 
bardziej moim kluczem wyboru stał się 
uważny wybór tego, z kim pracuję. Osoba 
fi lmowca, reżysera jest dla mnie najważ-
niejsza – jego świat, dokonania i wizja, 
a ponadto materiał, nad którym pracuję. 
Sprawdzam uważnie, jacy będą moi part-
nerzy, kto w tym fi lmie gra, z kim będę 
pracować. Z tego wyłania mi się opty-
malny projekt. Albo w to wchodzę, albo, 
jeśli te czynniki budzą moje wątpliwości, 
odmawiam. 

Jakie ma Pani plany zawodowe na naj-
bliższe miesiące? 

Od sześciu lat mieszkam na Wybrzeżu. 
Sprawiło to, że nie pracuję tak dużo w te-
lewizji i kinie, ponieważ nie jestem pod 
ręką w Warszawie. Niektórym wydaje 
się, że stałam się przez to trudno osią-
galna. Zrobiłam to jednak także dla sie-
bie, z wielką uwagą. Jestem szczęśliwa. 
Jakość mojego życia jest lepsza. Życie 
w Warszawie to chaos i rodzaj opresji, 
praca w ciągłym biegu. Wybrałam życie 
rodzinne, spędzam więcej czasu z mamą 
i córkami, dużo pracuję w teatrze. 
Związałam się z Teatrem Wybrzeże, który 

Relacja ze spotkania autorskiego z Natalią Koryncką-
Gruz, reżyserką fi lmu animowanego „Mała zagłada”.

Jak narysować wojnę

Niewiele projektów na tegorocznej Letniej 
Akademii Filmowej mogłoby poszczycić się 
taką świeżością formy i ponadczasowością 
treści, co Mała zagłada. Animacja o ludo-
bójstwie dokonanym we wsi Sochy podczas 
II wojny światowej, w którą wpleciono m.in. 
autentyczne zdjęcia i odgłosy z rzeźni, 
doprawiając fragmentami książki Anny 
Janko Mała zagłada, postawiła sobie ze 
cel opowiedzieć historię równocześnie na 
dwóch poziomach: lokalnym, skupiającym 
się na dramacie jednostek i uniwersalnym, 
ukazującym bezsens gehenny samej w sobie. 
Czy Natalia Koryncka-Gruz wyszła z tej 
próby zwycięsko? Przekonaliśmy się podczas 
konfrontacji z publicznością po seansie. 
Spotkanie poprowadził prezes Polskiej 
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, 
Grzegorz Pieńkowski.

Jako pierwsze padło pytanie o historię po-
wstania fi lmu.

Historia zaczęła się od przeczytania książki 
Anny Janko, „Mała zagłada” – odpowiedziała 
reżyserka. – Książka jest bardzo poruszająca 

i serdecznie ją państwu polecam. Oczywiście 
jest w niej cała masa materiału, którego nie 
byłam w stanie umieścić w ilmie ze zrozumia-
łych względów. 

Pieńkowski zagadnął autorkę o uniwersa-
lizm jej dzieła. Jak zauważył, ten fi lm staje 
się wykładnią zagłady w ogóle.

Tak, zależało mi, aby była to historia uniwer-
salna – odpowiedziała Koryncka-Gruz. – Ten 
ilm jest zrozumiały wszędzie na świecie, do-

staje nagrody. To znaczy, że historia polskiej 
wsi nagle staje się uniwersalna, ludzie odbie-
rają dokładnie te emocje, które się przytra iły 
tutaj. Zależało mi też, abyśmy mieli kontakt ze 
współczesnością. Aby to nie było tak, że coś się 
stało i koniec. Ale że historia, która się wyda-
rza, ma wpływ na to, jak my żyjemy. I że nie da 
się swojego życia ułożyć, jeśli nie zmierzymy się 
z przeszłością.

Po chwili dodała: To jest prawdziwy temat 
tego ilmu – że ta trauma się przenosi z pokole-
nia w pokolenie.

Artystka opowiedziała także o wykonanych 
poszukiwaniach i o decyzjach artystycz-
nych, które z nich wynikły:

Mnie zależało na tym, żeby historia nie była 
taka strasznie dosłowna. Jak oglądałam te 
wszystkie archiwalne dokumenty, to pomy-
ślałam sobie, że jeżeli włożę to wszystko do 
ilmu, to po prostu żaden widz tego nie wytrzy-

ma. Bo to naprawdę były straszne materiały. 
Uznałam, że trzeba zostawić taki wentyl wy-
obraźni. Żeby widz wiedział, o czym rozmawia-
my, ale miał szansę bardziej to sobie wyobrazić 
niż zobaczyć. 

Za tą decyzją poszły kolejne, a w efekcie otrzy-
maliśmy dzieło niezwykłe. Melancholijne, 
przeszywające, uświadamiające, aktywizu-
jące, przerażające, ale na szczęście – pozo-
stawiające nadzieję, że w człowieku tli się 
jeszcze iskierka dobra. Warto zobaczyć.

(Tomasz Borys)

główną siedzibę ma w Gdańsku, oraz wiele 
scen, m.in. Scenę Kameralną w Sopocie. 

Ważne są dla mnie fi lmy Marka Koterskiego, 
ostatnio 7 uczuć, czy inny fi lm tego reży-
sera, który był prezentowany w tym roku 
w Zwierzyńcu – Ajlawiu – za rolę Gosi do-
stałam nagrodę za główną rolę kobiecą na 
festiwalu w Gdyni. LAF pokazuje moje nie-
zwykłe osiągnięcia. 

Mam nowe propozycje – to są główne role, 
ale jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów. 
W mojej fi lmografi i jest sporo projektów 
trudnych, kina autorskiego i artystyczne-
go. Przykładem mogą być tytuły w reżyse-
rii Andrzeja Kondratiuka Zegar słoneczny 
i Wrzeciono czasu. Nie miały one szerokiej 
dystrybucji, ale właśnie takie fi lmy lubię 
robić. W moim życiu co chwilę coś się poja-
wia i znika, czasami dochodzi do produkcji 
– lubię właśnie taki jego kształt. Jak byłam 
młodsza, bardziej czekałam na to, co się 
wydarzy, byłam porywcza i niecierpliwa. 
Dużo podróżowałam, mieszkałam m.in. 
w Paryżu, ale właśnie polskie kino było 
i jest mi szczególnie bliskie. 

Film czy teatr? Co jest dla Pani ważniejsze? 
Wielu aktorom trudno jest odpowiedzieć na to 
pytanie.

Wielu aktorów mówi, że to całkowicie różne 
przestrzenie. Pewnie tak jest. Jestem aktor-
ką i z całą świadomością używam różnych 
narzędzi w danej przestrzeni. W teatrze 

innych form wyrazu i ekspresji, innych 
w fi lmie. Jest pewna silna spójność – to ja, 
moje podejście do pracy. Opowiadam histo-
rię o człowieku, wyrażam uczucia, głównie 
chodzi o to, by zabrać widza pod ręką reży-
sera – teatralnego czy fi lmowego – w opo-
wieść. Tak, by była wiarygodna, porywająca 
i ekscytująca. By głównym efektem w fi lmie 
i teatrze było zdziwienie, by nie było oczy-
wistości. W tym sensie obie formy ekspre-
sji aktorskiej są dla mnie spójne, a jedno-
cześnie bardzo różne i uzupełniające się. 
Niezależnie od tego, gdzie pracuję, całą sie-
bie oddaję danej pracy, nią żyję. Jak gram 
w fi lmie, proszę Adama Orzechowskiego, 
dyrektora Wybrzeża, bym w niczym innym 
nie grała w teatrze, a realizowała tylko do-
tychczasowy repertuar. Lubię precyzyjnie 
i mozolnie pracować nad konkretnym pro-
jektem, a nie strzelać i skakać z roli na rolę. 
Pojawia się wtedy chaos, którego nie lubię. 

Czego można Pani życzyć? 

Ciekawych ról. Bym zadziwiała samą sie-
bie, ale i moją publiczność efektami pracy. 
Tego sama sobie życzę i do tego dążę. Jak 
będą powstawać takie projekty, to zrobię 
sobie i widzom fantastyczny prezent. Nasza 
kultura, wiedza, rozwój wewnętrzny będą 
odpowiednio stymulowane. Tego pragnę, 
sobie i wszystkim życzę. 

Zatem właśnie tego Pani życzę i dziękuję za 
rozmowę. 

(Rozmawiała Anna Petynia)

foto: Lesław Skwarski
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Seweryn Jamrógiewicz/Zwierzyniec Filmo-
wy: Jest Pan dyrektorem artystycznym Let-
niej Akademii Filmowej,  czy mógłby Pan opo-
wiedzieć nieco o swojej roli?

Ryszard Jaźwiński: Jest ona absolutnie zaj-
mująca, intrygująca i satysfakcjonująca. 
Oczywiście jako dziennikarz zajmujący się 
fi lmem od lat obcuję z twórcami fi lmowy-
mi.  Wpływ na przebieg Letniej Akademii 
Filmowej miało kilka osób, które przed-
stawiły swoje propozycje. Programowałem 
pewne cykle, kolejność fi lmów, zaprasza-
łem gości, twórców fi lmowych. Codziennie 
prowadzę przynajmniej dwa spotkania 
autorskie z twórcami, cały czas trzeba trzy-
mać z nimi kontakt i pilnować, aby wszyscy 
dojechali na czas. Jak na razie, oby nie za-
peszyć, wszystko odbywa się zgodnie z na-
szymi planami.

Od wielu lat czynnie uczestniczy Pan w Let-
niej Akademii Filmowej, czy mógłby Pan opo-
wiedzieć jak wspomina poprzednie edycje, 
która według Pana była najlepsza, jakieś 
szczególne wspomnienia?

Nie sposób powiedzieć, która była najlep-
sza. Przyjeżdżam tu od kilkunastu lat, sam 
nie pamiętam, czy od piątej czy szóstej edy-
cji, od tego momentu tylko raz nie zdołałem 
dojechać. Pamiętam te pierwsze, w których 
uczestniczyłem, były one zdecydowanie 
skromniejsze, na pewno było dużo mniej 
gości, znanych twórców z dużą fi lmogra-
fi ą. Z każdym rokiem miałem wrażenie, że 
ta impreza się rozwija, pojawia się coraz 
więcej  wydarzeń towarzyszących, koncer-
tów, wystaw, itd. Myślę, że czymś wielkim 

podczas tegorocznej edycji będzie wystawa 
malarstwa Kory i wszystko co będzie się wo-
kół niej działo, do tej pory chyba nie było 
takiego wydarzenia. 

Z pewnością  LAF cały czas się rozwija, mam 
nadzieję, że także dzięki mojemu skromne-
mu udziałowi. Oczywiście pozostaje w swo-
jej specyfi ce ‒ to prezentacja dobrego kina 
artystycznego, przede wszystkim takich fi l-
mów, które nawet jeśli pojawiają się w sze-
rokiej dystrybucji, to bardzo szybko znikają 
z ekranów. Trzeba sobie zadać dużo trudu, 
aby te fi lmy znaleźć; tutaj natomiast do-
stajemy je w pigułce, w niektórych kinach 
seanse odbywają się przez dziesięć dni od 
rana do wieczora, co daje możliwość uzu-
pełnienia wszelkich braków.

Co sprawia, że z roku na rok coraz więcej ludzi 
przyjeżdża do Zwierzyńca, że ten festiwal 
staje się coraz popularniejszy?

W tym roku rzeczywiście zaczyna to być 
w szczególny sposób widoczne, już kil-
ka razy zdarzyło się, że trzeba było na ży-
czenie publiczności powtórzyć seans, co 
w poprzednich latach zdarzało się spora-
dycznie. Na szczęście dobra wola dystry-
butorów sprawiła, że możemy niektóre fi l-
my wyświetlić po raz drugi. Ta frekwencja 
zdecydowanie rośnie; zauważyliśmy przy 
otwieraniu Letniej Akademii Filmowej, że 
elektroniczna sprzedaż biletów już przed 
rozpoczęciem imprezy wzrosła o 70%. 
Zainteresowanie jest ogromne, no ale co się 
dziwić ‒ przepiękne miejsce, mnóstwo róż-
nych atrakcji wakacyjnych, poza fi lmami 
można miło spędzić czas, a poza tym mamy 

O Zwierzyńcu i Letniej Akademii Filmowej z Ryszardem Jaźwińskim, dyrektorem 
artystycznym festiwalu oraz prowadzącym spotkania autorskie rozmawia Seweryn 
Jamrógiewicz.

Lubię obserwować 
twórców fi lmowych 

foto: Lesław Skwarski

naprawdę bogaty i interesujący repertuar, 
ogromną liczbę gości. Poza tym fajnie, że 
odwiedzają nas osoby, które nigdy nie były 
w Zwierzyńcu, przykładem może być cho-
ciażby Katarzyna Figura, która na festiwalu 
ma swoją retrospektywę.

Charakterystyczną cechą LAF-u jest z pew-
nością to, że nie wszystkie seanse są dla widza 
spodziewane i wybiera się na coś, o czym 
wcześniej nigdy nie słyszał. Czy miał Pan taką 
sytuację, że poszedł Pan na fi lm całkowicie na 
ślepo i czy było to miłe zaskoczenie, czy wręcz 
przeciwnie?

Oczywiście, że tak. Jestem dziennikarzem 
zajmującym się fi lmem, chcąc nie chcąc, 
o różnych fi lmach czytam i słyszę, często 
dużo wcześniej niż przeciętny odbiorca. 
Natomiast jeśli coś mnie interesuje, np. 
temat, wybór reżysera czy aktora, który 
gra w fi lmie, nawet świadomie, czasami 
nie chce nawet czytać recenzji przed sean-
sem. Lubię mieć swoje zdanie i być zaska-
kiwany. Nawet w tym roku miałem taką 
sytuację: mogłem, ale nie chciałem oglądać 
fi lmu Zgniłe uszy, bo wiedziałem, że będę 
miał okazję zobaczyć go na dużym ekra-
nie i tak też zrobiłem. To było bardzo miłe 
zaskoczenie.

Znalazłem informację, że pierwszym Pana 
fi lmem było Osiem i pół w reżyserii Federico 
Felliniego. Czy to jakoś ukształtowało Pana
gust fi lmowy, wprowadziło w świat kinemato-
grafii i wpłynęło na związek z filmem w przyszłości?

Tak. Można powiedzieć, że byłem jeszcze 
dzieckiem, kiedy oglądałem ten fi lm w te-
lewizji pod nieobecność rodziców. Film zu-
pełnie dla dorosłych, kompletnie niczego 
z tego fi lmu nie zrozumiałem, ale pewne 
sceny, niesamowicie wręcz dla mnie mi-
styczne, zostały mi w głowie. Choćby słyn-
ne sceny młodego Guido i jego spotkania 
z Saraghiną. Po latach dowiedziałem się, 
że to był właśnie ten fi lm, oczywiście nie 
wiedziałem o tym. Miałem wtedy sześć albo 
siedem lat. W późniejszym okresie życia 
oglądałem go wielokrotnie i okazało się, że 
to wspaniałe arcydzieło. Ciekawostką jest 
fakt, że bardzo podobne doświadczenie 
miał Lech Majewski, którego też świadome 
dziecięce życie zaczęło się właśnie od Osiem 
i pół Felliniego.

Jest Pan również oczywiście związany 
z radiem. Czy od zawsze myślał Pan o nim 
jako swojej przyszłości?

Nie, chciałem zostać reżyserem fi lmowym 
i nawet jako bardzo młody człowiek po-
jawiłem się w Łódzkiej Szkole Filmowej. 
Chciałem podpatrzeć i zobaczyć co nieco. 
Teraz spełniam się, poznając wielu reżyse-
rów i aktorów, mogąc z nimi rozmawiać. 
Z perspektywy czasu mam wrażenie, że le-
piej sprawdziłem się w dziennikarstwie, niż 
w reżyserii. Z perspektywy czasu sądzę, że 
wolę obserwować pracę tych, którzy te fi l-
my tworzą i rozmawiać z nimi.

Rozumiem, dziękuję bardzo za poświęcony 
czas i rozmowę.

(Rozmawiał Seweryn Jamrógiewicz )

Tegoroczny fi lm zamknięcia Letniej Aka-
demii Filmowej to Tam gdzieś musi być niebo 
w reżyserii Elli Suleimana. Reżyser wraca 
na ekrany po dziesięcioletniej przerwie 
i ponownie kieruje kamerę na siebie. Głównym 
bohaterem fi lmu jest właśnie Suleiman, który 
w drodze z Palestyny przez Paryż do Nowego 
Jorku pokazuje, co go denerwuje, ciekawi 
i śmieszy w tzw. świecie zachodnim.

Dzieło jest swego rodzaju odpowiedzią 
na utrwalający się obraz Palestyny ro-
dem z Kafarnaum, gdzie wiadomo tyle, 
że jest wojna, niewinni ludzie i biedne 
dzieci. Reżyser, podróżując po kolejnych 
miejscach, pokazuje obecne tam absurdy 

i słabości. Wszystko to wytyka w sympa-
tyczny sposób, ubiera w satyrę na ten lepszy 
świat, który okazuje się wcale nie taki różny 
od Palestyny.

Suleiman przez cały fi lm jest jedynie obser-
watorem. Dosłownie. Na wszystko reaguje 
milczeniem, ewentualnie gestem, i idzie 
dalej. Widz razem z nim obserwuje masę 
dziwnych scenek i sam ocenia sytuacje, ja-
kich jest świadkiem. Jest to kino inteligent-
ne, zabawne, pełne nawiązań do popkultu-
ry oraz (co też przyciąga) kina francuskiego. 
Obraz zdecydowanie warty zobaczenia, np. 
w kinie Skarb w sobotę o godzinie 17:30.

(Anna Myszkowiak)

ZACHÓD NIE TAKI PIĘKNY

OSTATNI DZIEŃ
KONKURSU
PRELEGENTÓW
Oskarowy Green Book Petera Farrely’ego 
został przedstawiony przez Elżbietę 
Piotrowicz, nauczycielkę języka polskiego 
i elementów fi lmoznawstwa. Co ciekawe, 
wcześniejsze fi lmy tego samego reżysera, 
tworzone wraz z bratem, były niewyszuka-
nymi komediami, np. Sposób na blondynkę 
czy Głupi i głupszy. Tym razem autor sam 
pracuje nad fi lmem. Przytoczył historię 
z początku lat 60. XX w., opowiadającą losy 
włoskiego rasisty z Bronksu, który zostaje 
szoferem, asystentem dumnego, genialne-
go czarnoskórego muzyka.

Tytuł Green Book wziął się od nazwy ksią-
żeczki, która zawierała w sobie informacje 
przydatne kiedyś czarnoskórym ludziom 
w podróży. Można było w niej znaleźć ho-
tele czy restauracje, z których mogli korzy-
stać, a także informacje o miastach, gdzie 
nie mogli być na ulicy po zmroku. Film jest 
swoistym kinem drogi poruszającym trud-
ny przecież temat ksenofobii i rasizmu, 
który jest zaprezentowany z dużą dozą 
humoru.

Ostatnią w tej edycji konkursu prelekcję 
wygłosiła Emilia Gondek, studentka fi lolo-
gii angielskiej, przyszła tłumaczka fi lmowa. 
Przedmowa dotyczyła fi lmu Lato Kiriłła 
Sieriebriannikowa. Dzieło opowiada histo-
rię dwóch muzyków – Mike’a Noumenki 
(z zespołu Zoopark) i Wiktora Coja (z gru-
py Kino) – tworzących punkowo-rockową 
muzykę w szarym ZSRR. Głównym źródłem 
inspiracji dla radzieckich muzyków była 
Ameryka, gdzie panowała duża swoboda 
twórcza. W ZSRR wręcz przeciwnie – kró-
lowała cenzura, a muzyka rockowa była 
kontrolowana również przez Leningradzki 
Rock Klub. W fi lmie nie zabrakło też wąt-
ku miłosnego i nowatorskich rozwiązań 
formalnych. 

Jesteście ciekawi, kto przejdzie do histo-
rii jako kolejny laureat Ogólnopolskiego 
Konkursu Prelegentów Filmowych? 
Ogłoszenie wyników odbędzie się w so-
botę o godz. 16:10 w kinie Salto. Polecamy 
i zapraszamy!

(Anna Myszkowiak)
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Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

…iuvenes dum sumus!
Pókiśmy młodzi – cieszmy się!

A młodzi jesteśmy, boć to przecież 
dopiero dwadzieścia lat stuknęło 
naszej Akademii. Dopiero dwa-
dzieścia; niektórzy studenci są 
oczywiście już zaplątani w wie-
lokrotności tej liczby – ale fur-
da to ( jak mawiał pan Zagłoba). 
Najważniejsze, żeby nam się 
chciało nadal studiować. A że się 
chce – są na to dowody przelicz-
ne. Do naszej Akademii garną się 
coraz to nowi studenci, na wykła-
dach często ścisk taki, że usiąść 
nie ma gdzie i stać trzeba, o indek-
sy bój idzie taki, że ( jak to ogłosił 
dziekanat podczas otwarcia) aż 
siedemdziesiąt procent więcej nas 
się zgłosiło na tegoroczną sesję. 
W tym roku byliśmy świadkami 
często tego, że nawet trzeba było 
powtarzać niektóre wykłady!

Akademii stuknęła dwudziestka. 
Niby niedużo. Niby dopiero roz-
kręcamy się – a przecież wspo-
mnień moc, znajomych co roku 
więcej i więcej – i przyjeżdżamy 
często do Zwierzyńca dla nich, 

dla spotkania się i pogadania. Po 
to, by cieszyć się wspólnotą, jed-
nością myśli, podobieństwem 
zainteresowań. Bo w dzisiejszym 
skłóconym świecie nasza Letnia 
Akademia Filmowa jest przedziw-
ną ostoją zgody i przyjaźni – wyni-
kającej z tego, że CHCEMY, a nie 
MUSIMY być razem.

Dookoła nas świat pędzi, szale-
je, kłóci się i walczy – a my tu na 
Roztoczu „w tak pięknych oko-
licznościach przyrody i tego… 
niezwykłych” jesteśmy zgodni. 
Nie ma dla nas innego tematu jak 
dobry fi lm, podziw dla reżyse-
rów i ich zdolności opowiadania 
historii nas wciągających. Kiedy 
przyjeżdżamy do Zwierzyńca, 
odrzucamy to, co w zewnętrz-
nym świecie stało się regułą – ry-
walizację o blichtry i rankingi. 
Nawet podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu Prelegentów Filmo-
wych rywalizacja przebiega w po-
szanowaniu indywidualności, bo 
wiemy, że ważniejsze jest bycie 
razem niż rozpychanie się i robio-
na po trupach kariera.

„Vivat Academia, vivant profes-
sores!”

Nasi profesorowie też zjawiają 
się tu chętnie; stają przed słucha-
czami i są zadowoleni z kontaktu 
z nami, z tego, jak ich słuchamy, 
jak analizujemy ich wykłady, jak 
podzielamy spojrzenie na świat 
i jego sprawy; wśród reżyserów, 
aktorów, krytyków, popularyza-
torów nie ma takiego, który za-
proszony na zajęcia naszej Alma 
Mater nie traktowałby go jako 
wyróżnienia dla siebie i uprawia-
nej przez siebie sztuki, z możli-
wości wymiany myśli. Z dyskusji 
wreszcie – nie takiej, w której ad-
wersarza che się zniszczyć – tylko 
takiej, w której wyjaśniamy sobie 
problemy najtrudniejsze: nasze 
rozumienie prawd o życiu.

Nasi „professores” wiedzą, że kie-
dy staną przed nami, studentami 
Akademii Zwierzynieckiej, będą 
wysłuchani z zainteresowaniem; 
co roku ściąga nas tu czysta żądza 
wiedzy. Chcemy mówić nie tylko 
o nowościach – ale i zagłębić się 

w przeszłość, w to, co było sed-
nem dla naszych poprzedników: 
dążenie do powiedzenia czegoś 
nowego o wspólnej pasji, jaką jest 
sztuka fi lmowa. Dlatego nagradza-
my ich po spotkaniach okrzykiem 
„Vivat – niech żyją”. Niech jeszcze 
przez długie lata pokazują nam co-
raz to nowe sposoby opowiadania 
nie tylko o życiu. Kino jako sposób 
istnienia, dzielenia się radością 
swobodnej wypowiedzi, jako spo-
sób patrzenia na ludzkość – wszak 
to jest życiem samym.

Zmieniają się profesorowie. Nasz 
dotychczasowy Rektor ogłosił 
przejście w stan spoczynku; my 
wiemy, że ze swoją energią nadal 
będzie nas wspierał niekonwen-
cjonalnymi pomysłami. Nie moż-
na ot tak odrzucić tego, czym się 
żyło przez tyle lat …dzieci. Nowe 
władze uczelni deklarują, że przed 
nami co najmniej dalsze dwadzie-
ścia lat wspólnego zastanawiania 
się nad kulturą, muzyką, obrazem 
– tym wszystkim, co się składa na 
fenomen współczesnego i minio-
nego kina. 

Tu, w Zwierzyńcu, podczas zajęć 
Akademii można zrozumieć, jak 
pozbawione sensu jest powiedze-
nie: „Homo homini lupus est”. 
Tu witamy się uśmiechem, tu 
jesteśmy rodziną w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. Chcemy 

być razem nie z przymusu – ale 
z wyboru.

Wierzę w naszą Akademię. Wierzę 
w to, że w kolejnych latach nadal 
będziemy tu przyjeżdżać z rado-
ścią. Bo nie zjawiamy się tu po 
to, by konkurować, walczyć mię-
dzy sobą o rankingi i korzyści. 
Atmosfera spotkań klubowych, 
która w Polsce działa już od po-
nad sześćdziesięciu lat, jest żywa. 
Triada „prelekcja – projekcja – 
dyskusja” według której tworzymy 
współczesną kulturę fi lmową jest 
żywa i sprawdza się w każdy zwie-
rzyniecki dzień.

Jeśli gdzieś we współczesnym nam 
świecie udaje się działać według 
zasad przyjaźni i pozytywnego 
patrzenia na świat – to na pewno 
właśnie tu, w Zwierzyńcu. Jestem 
więc pewien tego, że za rok znowu
z radością zawołamy: „All You
need is LAF!”

Czy trzeba nam czegoś więcej?

Obiekt Zabytkowy
Grzegorz Pieńkowski

Wszystko zaczęło się dwanaście lat 
temu, kiedy Sławomir J. Rogowski 
dostał zaproszenie na Sylwestra do 
Korczewa od swojej producentki. 
Tam po raz pierwszy poznał pałac 
w Korczewie – wtedy jeszcze kupę 
gruzów. Zrozumiałem, jaką ważną 
funkcję pełnił kiedyś ten dwór 
w prowincjonalnej części świata – 
mówi reżyser. – Patrzyłem na panią 
Beatę i pomyślałem, że to jest być 
może bohaterka mojego nowego 
fi lmu. I tak się stało. Rozmowę 
moderował Ryszard Jaźwiński.

Reżyser dokumentu o Beacie 
Ostrowskiej-Harris opowiadał 
o procesie powstawania fi lmu 
i zachwycał publiczność anegdo-
tkami, jakie zrodziły się podczas 
jego tworzenia. Film przedstawia 
historię córki największego wła-
ściciela ziemskiego na Podlasiu, 
która wyjechała z Polski w wie-
ku sześciu lat z powodu wybu-
chu II wojny światowej. Podczas 
nieobecności hrabiego miesz-
kańcy Korczewa przywłaszczyli 
sobie wszystkie meble i przed-
mioty, pozostawiając opuszczo-
ny, pozbawiony świetności pałac. 
Dwadzieścia pięć lat temu pani 
Beata wraz z siostrą powróciły do 
rodzinnego dworu i zdecydowały 
się podjąć żmudnego zadania od-
budowy posiadłości.

Rogowski odpowiednio się przy-
gotował do całego projektu. 

W poszukiwaniu tożsamości 
- Pani na Korczewie

Pustynia Sonora, stan Califor-
nia. Wśród morza piasku i ka-
mieni jest maleńka osada, Slab 
City. Jej mieszkańcy w przewa-
żającej mierze prowadzą żywot 
swoich dziadów i pradziadów, 
rezygnując z najbardziej pod-
stawowych zdobyczy techni-
ki. Ale czy wolność, którą, jak 
twierdzą, w ten sposób osiągnę-
li, jest prawdziwą wolnością? 
Między innymi o tym rozmawiał 
Ryszard Jaźwiński i publiczność 
z twórcą fi lmu na temat grupy 
pustynnych outsiderów.

Jak mówił reżyser:

Jest wielu, którzy tu przyjeżdża-
ją, bo usłyszeli, że jest miejsce, 
gdzie przez większość czasu 
można spać pod gołym niebem, 
nie płaci się czynszu ani podat-
ków. To jest ta swoboda, która 
ich przyciąga. Natomiast na tym 
właściwie wolność tego miejsca 
się kończy. Istnieje szereg ograni-
czeń, od życia w bardzo surowych 

warunkach pustyni, po wyzwania 
typu jak zdobyć jedzenie?, jak sobie 
ułożyć życie na dłuższą metę? 

Jaźwiński zapytał o ludzi, których 
historie opowiada Desert Coffee. Są 
oni bardzo różni.

Nie da się w tym miejscu mierzyć 
ludzi jedną miarką – przyznał re-
żyser. – Tyle jest wśród nich różnic, 
słabości, przeciwnych losów. Są oso-
by, które po pewnym czasie spędzo-
nym w takim miejscu wracają do 

Relacja ze spotkania autorskiego z Mikaelem Lypińskim, 
reżyserem fi lmu dokumentalnego „Desert Coffee”.

WOLNOŚĆ NA PUSTYNI
Ile kosztuje wolność? W czasach galopującego konsumpcjonizmu, w społeczeństwie chciwych hedonistów, których 
jedyną ambicją jest zaspokajanie podstawowych popędów i pozór demokracji, może ona kosztować wszystko. Są 
jednak ludzie, którzy podejmują tę rękawicę i porzucają dotychczasowe życie, aby łączyć się w komuny, w których 
odgradzają się od normalnego biegu rzeczywistości. O jednej z nich opowiada Desert Coffee Mikaela Lypińskiego.

społeczeństwa i funkcjonują znowu 
w normalnym trybie – opowiadał. 
– Ale są oczyszczeni, są w lepszym 
miejscu niż byli wcześniej. 

Lypiński, zapytany dlaczego wła-
ściwie zdecydował się zrobić ten 
fi lm, odparł:

Nie jestem pierwszym ilmowcem, 
który zrobił tam ilm. Ale ku mojemu 
zaskoczeniu, nikt nie zrobił wcze-
śniej żadnego ilmu o tym miejscu 
ani o jego bohaterach. A proszę pa-
miętać, że jest to dwie godziny drogi 
od Los Angeles, miasta, gdzie wszy-
scy chodzą z kamerami. Dlatego 
uznałem, że ja ten ilm muszę zrobić.

Reakcje publiczności na fi lm były 
różne. Jednym klimat pustynnego 
wygnania się spodobał, inni nie 
mogli dociec, na czym polega rze-
koma wolność bohaterów Desert 
Coffee. Stanowi to najlepszy do-
wód, że nic innego nie poszerza 
wiedzy o świecie tak, jak kamera 
fi lmowa.

(Tomasz Borys)
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Przeprowadził wywiady, zebrał in-
formacje i powrócił, aby zobaczyć 
postęp prac. Było widać już pierw-
sze efekty renowacji. Cała pro-
dukcja trwała niemalże trzy lata. 
Sceny nagrywane w początko-
wym okresie ukazują jeszcze ścia-
ny pałacu w opłakanym stanie, 
jednakże te kręcone bliżej końca 
produkcji ujawniają już piękno 
odrestaurowanego miejsca.

Nie jest to jednak tylko opowieść 
o odbudowaniu cennego pałacu. 
Sam reżyser mówił: Starałem się 
zrobić ilm o sile charakteru mojej 
bohaterki. To historia o tym, jak od-
zyskać tożsamość, jak zakorzenić się 
ponownie. I tak rzeczywiście było: 
Beata Ostrowska-Harris, próbu-
jąc odnaleźć rodzinny majątek, 
poszukuje równocześnie swojej 
tożsamości.

Jakiś czas temu cała miejscowość 
Korczew została pięknie odrestau-
rowana: chodniki, drogi, szkoła; 
zrobiło się czysto i naprawdę ład-
nie. Ale na środku stała ruina, na 
którą brakowało środków. Beata 
Ostrowska-Harris sama stworzy-
ła z niej wielofunkcyjny obiekt, 
który tętni życiem. Znajduje się 
w nim muzeum, dom kultury, 
sala kinowa, odbywają się tam 
spotkania i pikniki. Stąd miesz-
kańcy nazywają hrabinę panią na 
Korczewie.

Widzowie byli zachwyceni tą nie-
zwykłą historią, która wydarzy-
ła się naprawdę. Pełni podziwu 
dla siły i wytrwałości pani Beaty 
uwieńczyli spotkanie gromkimi 
brawami, zabierając ze sobą za-
proszenie do Korczewa, aby na 
własne oczy zobaczyć owoce cięż-
kiej pracy.

(Gabriela Szpiech)

Wielka majówka z 1981 roku to 
fi lm kultowy. Dwójka młodych 

buntowników – Rysiek ucieki-
nier i Julek malwersant – prze-
żywają razem przygodę życia 
za skradziony milion złotych. 
W rolach głównych Zbigniew 
Zamachowski, dla którego był to 
debiut na srebrnym ekranie, i Jan 
Piechociński. W tle największe 
przeboje zespołu Maanam, m.in. 
tryskająca młodzieńczą energią, 
nostalgicznie zabarwiona Ta noc 
do innych jest niepodobna. Dialogi, 

które wielu widzów wychowanych 
w tamtych latach zna na pamięć. 
Niepowtarzalna atmosfera wolno-
ści, o której każdy marzy… I któ-
rą łatwo można się zachłysnąć do 
przesady. 

Zapraszamy na seans, po którym 
odbędzie się spotkanie z Kamilem 
Sipowiczem, fi lozofem, poetą, 
pisarzem i wieloletnim partne-
rem życiowym liderki zespołu 
Maanam, Olgi Kory Sipowicz.

(Tomasz Borys)
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