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- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, odwołania pokazów lub 
przeniesienia miejsca seansów.

- Fotografie i nagrania wykonane podczas wydarzenia zostaną opublikowane na stronach 
organizatora, patronów medialnych, na portalach społecznościowych oraz materiałach 
promocyjnych organizatora.

- Organizatorami wydarzenia są Nowogardzki Dom Kultury oraz Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla.

- Wstęp na wszystkie filmowe pokazy jest bezpłatny. Więcej na www.fes�wal.ndk.pl

SPONSORZY:                                                              



Szanowni Państwo,
witam serdecznie gości i uczestników 25. Fes�walu Filmu Muzyki 
Malarstwa „Lato z Muzami”. Od wielu już lat wydarzenie to jest 
najważniejszym punktem naszych dorocznych działań kulturalnych, 
przygotowywanych dla naszego miasta, okolic, regionu i  całego kraju. 
Coraz częściej bowiem docierają do nas widzowie z miejsc odległych, 
a o fes�walu pisze się w wydawnictwach ogólnopolskich. To wielka dla nas 
radość i duma, że Nowogard cieszy się opinią miejsca przyjaznego, 
uśmiechniętego i tak mocno wspierającego polską kulturę.

Nie inaczej będzie i w tym roku. Propozycje przygotowane przez dyrektora 
programowego Krzysztofa Spóra i dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury Anetę Drążewską, stoją jak zawsze na wysokim poziomie. Gościć 
będziemy na fes�walu wielu cenionych artystów, ale też grono młodych 
i utalentowanych twórców, którzy zawitają do Nowogardu po raz pierwszy 
i mam taką nadzieję, że nie po raz ostatni. Fakty mówią same za siebie, 
artyści wyjeżdżają z fes�walu zachwyceni i deklarują chęć powrotu 
w nasze gościnne progi. Jest to przede wszystkim zasługa naszej 
publiczności, życzliwej, przyjaznej, dociekliwej, tak licznie biorącej udział 
w spotkaniach, zadającej często wcale niełatwe pytania, na które twórcy 
tak bardzo czekają. Bardzo Państwu za to dziękuję!
Życzę wszystkim wielu wartościowych wrażeń, tylko wspaniałych rozmów 
z gośćmi i  niezapomnianych chwil podczas 25. edycji  „Lata 
z Muzami”.

       

to już 25. edycja Fes�walu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” 
w Nowogardzie, a my mamy wrażenie, jakby to było wczoraj. Sporo się 
wydarzyło przez te lata, wielu wspaniałych gości przewinęło się przez 
fes�wal. Przekonacie się Państwo o tym sięgając po specjalną rocznicową 
gazetę fes�walową,  przygotowaną przez zespół  młodzieży 
z Nowogardu pod kierownictwem Izabeli Koladyńskiej. Organizując „Lato 
z Muzami” stawiamy sobie corocznie ambitne cele i dążymy do ich 
realizacji. Nie inaczej będzie i w tym roku. Mamy nadzieję, że sprostamy 
Państwa oczekiwaniom.

25. edycja „Lata z Muzami” to też okazja, aby podziękować tym wszystkim, 
których na co dzień nie widać na pierwszej linii, a którzy ciężko pracują „za 
kulisami” fes�walu. Wielkie więc ukłony dla naszych koleżanek i kolegów 
z Nowogardzkiego Domu Kultury oraz przyjaciół z Nowogardu, okolic 
i całego kraju. Bez nich ten fes�wal nie miałby takiego kształtu i takiej 
atmosfery. Mijać ich Państwo będziecie codziennie w drodze na 
wydarzenia fes�walowe, pozdrówcie ich uśmiechem, dobrym słowem, 
wsparciem. UŚMIECHAJMY SIĘ DO SIEBIE, bo wszyscy tego dziś tak bardzo 
potrzebujemy.

W trakcie fes�walu natkniecie się Państwo na CEGIEŁKI FESTIWALOWE. 
To niezobowiązująca forma wsparcia dla naszego fes�walu i naszych 
działań. Nadeszły bowiem czasy, w których nasze bezpłatne 
przedsięwzięcie potrzebuje wsparcia przyjaciół. My w podziękowaniu 
proponujemy tydzień filmowych i artystycznych atrakcji. 

Do zobaczenia w Kinie Orzeł, Nowogardzkim Domu Kultury, na Placu 
Wolności. Startujemy 10 lipca, fes�walowym prologiem, a potem 
codziennie do 17 lipca gwarantujemy moc emocji i intrygujących spotkań. 
Pozdrawiamy serdecznie
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Robert Czapla
       Burmistrz Nowogardu

Szanowni Państwo,

Aneta Drążewska 
– dyrektor fes�walu i Krzysztof Spór – dyrektor artystyczny fes�walu.



JUDY
NIEZWYKŁA I PORUSZAJĄCA

HISTORIA LEGENDY HOLLYWOOD

15 lipca 2022 
Nowogardzki Dom Kultury 

Judy Garland będzie gwiazdą wydarzenia otwierającego 

25. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” 

w Nowogardzie. 
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WYDARZENIE OTWIERAJĄCE 25. FESTIWAL FILMU MUZYKI MALARSTWA „LATO Z MUZAMI” 

* Liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasie NDK w czasie trwania festiwalu



Studia ukończył w 1971 roku i przez kilka lat realizował filmy dokumentalne. Od 1974 roku 
był najmłodszym członkiem Zespołu Filmowego „X”, kierowanego przez Andrzeja Wajdę, 
gdzie zrealizował filmy telewizyjne „Ciuciubabka” i nagradzany „Córka albo syn”.  Po 
wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku i likwidacji X, do Zespołu 
Filmowego Rondo zaprosił go sam Wojciech Jerzy Has. Tam właśnie Radosław Piwowarski 
zadebiutował w pełnometrażowej fabule. Mający swoją premierę w 1985 roku film 
"Yesterday" to z jednej strony melodramatyczna opowieść o dojrzewaniu, o pierwszej 
miłości i młodzieńczych pasjach, z drugiej zaś pełne nostalgii spojrzenie na polską 
prowincję połowy lat 60. Film Radosława Piwowarskiego zdobył między innymi nagrodę 
za debiut na Fes�walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku, FIPRESCI na fes�walu 
w Wenecji, Grand Prix i nagrodę aktorską na fes�walu w San Sebas�an oraz Złotą Kaczkę 
miesięcznika „Film” dla najlepszego filmu.

Po życzliwie przyjętym "Yesterday" Radosław Piwowarski zrealizował klasyczny 
melodramat zatytułowany "Kochankowie mojej matki" i otrzymał za niego nagrody za 
scenariusz i reżyserię na fes�walu w Gdańsku. Kolejnym filmem reżysera był "Pociąg do 
Hollywood" - opowieść o fascynacji kinem, które okazuje się cudownym panaceum na 
wszelkie bolączki tego świata. Raz jeszcze Piwowarski potwierdził, że ma szczęśliwą rękę 
do obsady, bo to właśnie tutaj znakomitą rolę zagrała młodziutka Katarzyna Figura. Także 
kolejne filmy Radosława Piwowarskiego cieszyły się uznaniem widzów. W 1989 roku 
powstały „Marcowe migdały”, w 1993 roku „Kolejność uczuć”, trzy lata później 
„Autoportret z kochanką”, w 1997 roku „Ciemna strona Wenus”, a w 2004 roku „Królową 
Chmur” z Anną Przybylską w głównej roli. Reżyser jest też autorem  słynnego i ciągle 
popularnego serialu „Jan Serce” oraz tak lubianych produkcji, jak m.in. „Złotopolscy” 
(300 odcinków),  „Na dobre i na złe”, „Palce lizać”, „Stacyjka”, „Szpilki na Giewoncie”.

Piwowarski za swój największy sukces uważa wykreowanie całej plejady gwiazd, bo to 
właśnie w jego filmach stawiali pierwsze kroki lub zaistnieli między innymi: Katarzyna 
Figura, Joanna Pacuła, Anna Kaźmierczak, Maria Seweryn, Małgorzata Socha, Krystyna 
Feldman, Klaudia Halejcio, Ania Przybylska, Małgorzata Rożniatowska, Piotr Siwkiewicz, 
Andrzej Zieliński, Robert Gonera, Andrzej Masztalerz.

RADOSŁAW PIWOWARSKI LAUREATEM LAURU CISOWEGO

Radosław Piwowarski, ceniony polski reżyser 
i scenarzysta, tegoroczny laureat naszego Lauru 
Cisowego, wyróżnienia przyznawanego za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. 

Radosław Piwowarski urodził się 20 lutego 1948 
roku w Olszówce Dolnej. W 1967 roku dostał się na 
Wydział Reżyserii PWSTiF, a jego kolegami na roku 
byli między innymi Marek Koterski (także laureat 
Lauru Cisowego) i Marcel Łoziński.

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z WIZYTĄ RADOSŁAWA PIWOWARSKIEGO W NOWOGARDZIE

15 lipca, godzina 18:00: Uroczyste otwarcie fes�walu i wręczenie Lauru Cisowego

16 lipca, godzina 12:30: Seans filmu „Yesterday” i spotkanie z reżyserem

17 lipca, godzina 21:30: Spotkanie przed plenerowym pokazem filmu „Pociąg do Hollywood”

STRONA 4 RADOSŁAW PIWOWARSKI – LAUR CISOWY

fot. Rafał Pawłowski
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MAGDALENA ŻAK
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Urodzony w 1983 roku w Sztokholmie. W wieku dwudziestu sześciu lat 
postanowił wrócić do kraju, z którego pochodzą jego rodzice, i rozpoczął 
studia na Wydziale Reżyserii w PWSFTviT w Łodzi. Łączy zamiłowanie do kina 
i teatru z doświadczeniem kulturowym, które dało mu życie w Szwecji, 
Londynie i wreszcie w Polsce. W działaniach artystycznych pragnie 
podejmować aktualne tematy, pracując z młodymi, ambitnymi aktorami. 
Reżyseruje w filmie, teatrze i telewizji. „Magdalena” to jego debiut 
w pełnometrażowej fabule.

SPOTKANIE: 10 lipca, godzina 17:00 po seansie filmu „Magdalena”.

Pracujący w duecie polscy filmowcy i artyści audiowizualni. Ukończyli studia 
magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W 2013 założyli wytwórnię animacji Konik w Cavan (Irlandia). Ich 
filmy były prezentowane na ponad stu międzynarodowych festiwalach 
filmowych i festiwalach sztuki, gdzie zdobywały nagrody i wyróżnienia. 
Zimnoch/Kleszczewski są autorami plakatu tegorocznego „Lata z Muzami”, na 
festiwalu będzie można zobaczyć ich dorobek artystyczny, poprowadzą też 
warsztaty filmu animowanego dla młodzieży. Efektem warsztatów ma być 
film animowany honorujący 25. lat festiwalu.

SPOTKANIE: 11 lipca, godzina 12:00 wernisaż wystawy multimedialnej 
i prezentacje wybranych filmów; 17 lipca, godzina 21:30 premiera filmu 
powstałego w ramach warsztatów.

Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, pieśniarz urodził się 30 sierpnia 1956 r. 
w Złocieńcu. W 1981 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną 
w Krakowie. Zagrał w ponad 50-ciu filmach, takich jak „Pan Tadeusz”, 
„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Kiler”, „80 milionów”, „Wołyń”, „Róża”, 
„Pod Mocnym Aniołem”, „Na bank się uda”, „Malowany ptak”. Na festiwalu 
w Nowogardzie zobaczyć będzie go można w trzech f i lmach, 
krótkometrażowej „Pieśni Bielika” oraz fabularnych „Po miłość” i „Sonata”, 
w których stworzył znaczące role drugoplanowe.

SPOTKANIE: 11 lipca, godzina 18:30 po seansach filmów „Pieśń Bielika” 
i „Po miłość”.

GOŚCIE LATA Z MUZAMI 2022 / DZIEŃ PO DNIU…

Tarnowianka, aktorka, doktorantka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Do tej pory można było ją zobaczyć na 
deskach teatrów w całej Polsce, m.in. TR Warszawa, Teatru Współczesnego 
w Warszawie, Teatru Nowego w Krakowie, Teatru Współczesnego w Szczecinie 
czy Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Interesuje się antropologią kultury 
i szeroko pojętą sztuką. Kocha przyrodę, dobrą kuchnię i dobre towarzystwo. 
Mieszka w Warszawie. „Magdalena” to jej debiut w głównej roli 
w pełnometrażowym filmie fabularnym.

SPOTKANIE: 10 lipca, godzina 17:00 po seansie filmu „Magdalena”.

FILIP GIELDON

KASIA ZIMNOCH I PAWEŁ KLESZCZEWSKI

LECH DYBLIK



PIOTR BINIEK
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Reżyserka i scenarzystka filmów i seriali dokumentalnych. Dwa razy otrzymała 
Grand Prix Złoty Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmowego, za filmy 
„Herkules” (2005) i „Uwikłani” (2012). Jej filmy pokazywane były 
w konkursach na kilkudziesięciu zagranicznych festiwalach filmowych. 
Zdobywczyni Grand Prix m.in. w Chicago, Nowym Jorku, Huston, Istambule, 
Meksyku, Moskwie, Banff, Kantonie, Pradze. Zdobywczyni Grand Press za 
„U nas w Pietraszach”. Jej najnowsze „Pisklaki” docenione zostały na 
Millennium Docs Against Gravity aż czterema nagrodami. Lidia Duda zasiada 
w jury Konkursu Filmowa Młoda Polska.

SPOTKANIA: 17 lipca, godzina 15:30 po seansie filmu „Pisklaki”.                 . 

Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i kabaretowa. Na scenie 
zadebiutowała w „Niebie zawiedzionych” Bertolta Brechta w reż. Leny 
Szurmiej, na deskach Teatru Ateneum. W 1991 zdobyła pierwszą nagrodę na 
XII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Szerokiej publiczności dała 
się poznać jako członkini grupy aktorsko-kabaretowej „Tercet, czyli Kwartet”. 
W telewizji odniosła sukces m.in. w „Daleko od noszy”, „Rodzinie zastępczej”, 
„O mnie się nie martw”. Często pojawia się w mniejszych rolach w filmach 
kinowych. 
Na „Lecie z Muzami” wystąpi ze spektaklem „Judy”, który oficjalnie otworzy 
festiwal w dniu 15 lipca.

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta i dramaturg, aktor. Absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej 
Andrzeja Wajdy w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Wyreżyserował cenione dokumentalne „Nauczanie początkowe” 
i krótkometrażowy „Portret z pamięci”. Zadebiutował w filmie fabularnym 
głośną „Nocą Walpugi”, za którą zebrał wiele bardzo pochlebnych opinii 
i nagród. Potem pracował przy licznych serialach. Drugi jego fabularny 
pełnometrażowy film to „Tonia”, w którym główną rolę zagrała jego córka 
Marianna Ame.

SPOTKANIE: 16 lipca, godzina 16:00 po seansie filmu „Tonia”.

GOŚCIE LATA Z MUZAMI 2022 / DZIEŃ PO DNIU…

Autor książki „Polak sam w Londynie” (2004). Współautor książki „Stocznia 
Szczecińska. Upadek” (2011). Współautor i główny konsultant merytoryczny 
cyklu „Podmuch Energii”, który otrzymał m.in. nagrodę Srebrnego Delfina 
w kategorii TV Documentaries and Reports – Environment & Ecology na 
trzecim fes�walu Cannes Corporate Media &TV Awards w 2012 r. 
Pomysłodawca, inicjator i szef projektu muzycznego „Świdwie Sanctus”, filmu 
będącego jego debiutem reżyserskim. Kolejnym jego przedsięwzięciem była 
„Pieśń Bielika”, obecnie pracuje nad projektami z pogranicza kina 
eksperymentalnego, dokumentalnego i muzycznego eseju.

SPOTKANIE: 11 lipca, godzina 18:30 po seansach filmów „Pieśń Bielika” 
i „Po miłość”.

LIDIA DUDA

HANNA ŚLESZYŃSKA

MARCIN BORTKIEWICZ I MARIANNA AME



MICHAŁ SIKORSKI
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Absolwentka filmoznawstwa oraz zarządzania w kulturze na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Po zdobyciu doświadczenia w międzynarodowej 
promocji polskich filmów krótkometrażowych związała się ze studiem 
filmowym Animoon, gdzie pełni obowiązki producentki nadzorującej 
projekty filmów krótkometrażowych, pełnometrażowych oraz seriali. 
Angażuje się w kreatywny rozwój projektów od developmentu aż po 
promocję. Filmy, przy których pracuje regularnie zdobywają nagrody na 
najważniejszych festiwalach filmów animowanych na świecie.

SPOTKANIE: 17 lipca, godzina 9:00 przed seansem filmu „Nawet myszy idą do 
nieba”.

Reżyser i scenarzysta filmowy. Urodzony w 1983 roku w Warszawie. Jest 
absolwentem Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Za debiutancki film 
„Kebab i Horoskop” otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. nagrodę dla 
najlepszego zagranicznego filmu pełnometrażowego na Rome Independent 
Film Festival 2015. Jego drugim pełnometrażowym filmem są „Bliscy”, którzy 
prezentowani byli na festiwalu w Karlowych Warach. Jest członkiem 
Europejskiej Akademii Filmowej.

SPOTKANIE: 17 lipca, godzina 12:30 po seansie filmu „Bliscy”.

Wojtka Solarza nie trzeba przedstawiać w Nowogardzie. Ten popularny aktor, 
reżyser i scenarzysta jest regularnie gościem naszego festiwalu i jego wiernym 
przyjacielem. W tym roku Wojtek Solarz wraz ze swoim przyjacielem 
z Teatrzyku Gędźba (i wielu planów teatralno-filmowo-telewizyjnych), 
aktorem Maciejem Makowskim włączą się w realizację, powstającego 
w ramach warsztatów animacji, jubileuszowego filmu, do którego Wojtek 
napisał scenariusz i do którego wspólnie z Maćkiem nagrają dialogi. 
Dodatkowo Maciej Makowski będzie członkiem jury konkursu FMP.

SPOTKANIE: 17 lipca, godzina 21:30 w ramach Uroczystego zakończenia 
festiwalu. 

GOŚCIE LATA Z MUZAMI 2022 / DZIEŃ PO DNIU…

Aktor teatralny i filmowy.  Urodził się w 1995 w Wadowicach. Studiował 
aktorstwo w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. 
Jest laureatem Nagrody za debiut aktorski na 46. Fes�walu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, Nagrody za rolę męską na 41. Fes�walu „Młodzi i Film” 
w Koszalinie i Nagrody „Martercard Rising Star” na Fes�walu OFF CAMERA 
w Krakowie. Wszystkie te wyróżnienia otrzymał za rolę w filmie "Sonata" 
w reżyserii Bartosza Blaschke. Za rolę w spektaklu dyplomowym "Zachodnie 
wybrzeże" w reżyserii Mai Kleczewskiej wyróżniony został na 37. Fes�walu 
Szkół Teatralnych w Łodzi. Od 2019 aktor Teatru Polskiego w Poznaniu.

SPOTKANIE: 16 lipca, godzina 19:00 po seansie filmu „Sonata”.

WOJCIECH SOLARZ I MACIEJ MAKOWSKI

GRZEGORZ JAROSZUK

ZOFIA JAROSZUK



KATARZYNA FIGURA

GOŚCIE LATA Z MUZAMI 2022 / DZIEŃ PO DNIU…

Ceniona aktorka filmowa i teatralna. W 1985 roku ukończyła Wydział Aktorski 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Niedługo potem zagrała 
role w dwóch kultowych filmach – „Kingsajz” i „Pociągu do Hollywood”. Przez 
lata zbudowała pozycję jednej z najpopularniejszych aktorek polskiego kina, 
występując w tak znaczących filmach, jak m.in. „Kiler”, „Zemsta”, „Żurek”, 
„Aria Diva”, „7 uczuć” i „Chrzciny”  Za granicą pracowała m.in. z Robertem 
Altmanem. Na fes�walu „Lato z Muzami” będzie ją można zobaczyć w filmach 
„Victoria”, „Chrzciny” i „Pociąg do Hollywood”.

SPOTKANIA: 17 lipca, godzina 18:30 po seansie filmu „Chrzciny”; 17 lipca, 
godzina 21:30 przed seansem filmu „Pociąg do Hollywood”.

Swoją wizytę na „Lecie z Muzami” 
zapowiedzieli także:

PAWEŁ STROJEK
Dyrektor Koszalińskiego Fes�walu Debiutów Filmowych Młodzi i Film oraz 
dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Na fes�walu znajdzie się w gronie 
jurorów Konkursu Filmowa Młoda Polska.

KATARZYNA WAJDA
Historyczka kina. Na fes�walu znajdzie się w gronie jurorów Konkursu Filmowa 
Młoda Polska oraz przygotuje specjalną prezentację poświęconą Marlenie 
Dietrich.

DAGMARA ROMANOWSKA
Dziennikarka i krytyczka filmowa. Koordynatorka Konkursu Filmowa Młoda 
Polska. Na fes�walu weźmie też udział w panelu dyskusyjnym o kinie 
dokumentalnym.

ANNA SERDIUKOW
Dziennikarka, krytyczka, Zastępca Dyrektora Artystycznego Koszalińskiego 
Fes�walu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Na fes�walu „Lato z Muzami” 
prowadzić będzie spotkania z gośćmi.

RAFAŁ PAWŁOWSKI
Krytyk filmowy i fotografik muzyczny. Na tegorocznym fes�walu będzie 
pracował nad wystawą zdjęć, którą zobaczymy prawdopodobnie na 
przyszłorocznej edycji „Lata z Muzami” oraz poprowadzi plenerowe 
wydarzenie muzyczne pt. „Spaghe� Disco Dance”.

TOMASZ HABOWSKI
Urodzony w 1988 roku. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Jako 
scenarzysta pracował dla takich nadawców jak TVN czy TVP. Ukończył kursy 
Studio Prób i Script w Szkole Wajdy. Zadebiutował filmem „Piosenki o miłości”, 
którym wygrał m.in. Konkurs Mikrobudżetów na fes�walu w Gdyni, Konkurs 
polskich filmów na fes�walu Off Camera, nagrodę za reżyserię na fes�walu 
„Młodzi i Film” w Koszalinie.
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17:00    MAGDALENA | Kino Orzeł
                            (dramat, Polska 2021, 101’)

REŻYSERIA: Filip Gieldon. OBSADA: Magdalena Żak, Natalia Sikora, Anna Gajewska

12:00    INAUGURACJA FESTIWALU | | Kino Orzeł Foyer NDK
                      WERNISAŻ WYSTAWY KASI ZIMNOCH I PAWŁA KLESZCZEWSKIEGO
                     PREZENTACJA WYBRANYCH FILMÓW I SPOTKANIE Z ARTYSTAMI

13:00    FILM BALKONOWY  | Kino Orzeł

Program festiwalu
          NIEDZIELA, 10 LIPCA 2022

Reżyser Paweł Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Przechodzą 
uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony, młodzi i starzy. 
Mieszkańcy dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni przechodnie. Stojąc 
tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce dialogu, świecki konfesjonał, 
przy którym każdy może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym ludziom.

Magdalena to młoda kobieta, która komunikuje się ze światem dookoła przez 
muzykę. Marzy o karierze  profesjonalnej didżejki i wyjeździe za granicę, 
jednocześnie stara się zachować kontakt ze swoją pięcioletnią córką, którą 
wychowuje razem ze swoją matką. Kiedy spotyka Julię, jej marzenia mają szansę 
się spełnić.

           PONIEDZIAŁEK, 11 LIPCA 2022

FESTIWALOWY 
PROLOG:

                         (dokumentalny, Polska 2021, 100’)
REŻYSERIA: Paweł Łoziński

16:00    MAŁA MAMA  | Kino Orzeł

Czy potrafilibyśmy zaprzyjaźnić się ze swoim rodzicem, gdyby nasze wspólne drogi 
przecięły się w czasie, kiedy oboje byliśmy dziećmi? Taka sytuacja przytrafia się 
ośmioletniej Nelly, która spotyka rówieśniczkę łudząco podobną do swojej matki.

                (Petite maman, obyczajowy/fantasy, Francja 2021, 72’)
REŻYSERIA: Celine Sciamma. OBSADA: Josephine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

18:30    PO MIŁOŚĆ/POUR L’AMOUR   | Kino Orzeł

Marlena zmaga się z poważnym kryzysem małżeńskim. Za pośrednictwem 
Internetu poznaje Senegalczyka Bruna, który przywraca Marlenie poczucie 
własnej wartości i kobiecości. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma wobec niej 
nieco inne zamiary niż stworzenie z nią związku… Film oparty na faktach.

           (dramat, Polska 2021, 90’)
REŻYSERIA: Andrzej Mańkowski. OBSADA: Jowita Budnik, Artur Dziurman, Lech Dyblik

PIEŚŃ BIELIKA  

Mottem jest poszukiwanie dzikiej natury bielika w człowieku. 

   (impresja, Polska 2022, 25’)
REŻYSERIA: Piotr Biniek. OBSADA: Lech Dyblik

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z LECHEM DYBLIKIEM I PIOTREM BIŃKIEM.

22:00    DOKTOR NO  | Filmowe rocznice w kinie plenerowym | Plac Wolności

James Bond (Sean Connery) wyjaśnia sprawę podwójnego morderstwa na 
Jamajce. W ten sposób trafia do siedziby tajemniczego doktora No, naukowego 
geniusza, który zamierza przejąć kontrolę nad światem.

           (Dr. No, akcja, Wielka Brytania 1962, 110’)
REŻYSERIA: Terence Young. OBSADA: Sean Connery, Ursula Andress, Bernard Lee

60 LAT OD PREMIERY

09:00    PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW | Kino Orzeł
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NAGRODA POLSKIEJ AKADEMII 
FILMOWEJ ORZEŁ 2022 
DLA NAJLEPSZEGO FILMU 
DOKUMENTALNEGO.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z AKTORKĄ MAGDALENĄ ŻAK 
I REŻYSEREM FILIPEM GIELDONEM.



Program festiwalu

13:00    BELFAST | Kino Orzeł 
                   (dramat, Wielka Brytania 2021, 98’)

REŻYSERIA: Kenneth Branagh. OBSADA: Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench

16:00    ENNIO | Kino Orzeł
                            (dokumentalny, Włochy/Belgia/Holandia/Japonia 2021, 150’)

REŻYSERIA: Giuseppe Tornatore

                 19:30     PIOSENKI O MIŁOŚCI |  Kino Orzeł
                     (dramat/muzyczny, Polska 2021, 90’)

REŻYSERIA: Tomasz Habowski. OBSADA: Tomasz Włosok, Justyna Święs, Andrzej Grabowski

               (The Untouchables, gangsterski, USA 1987, 119’)
REŻYSERIA: Brian De Palma. OBSADA: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro

           WTOREK, 12 LIPCA 2022

Lata 20. i 30. to okres rozkwitu amerykańskiej mafii. Wielka Depresja i trwająca od 
1920 do 1933 roku Prohibicja przygotowały doskonały grunt pod narodziny 
nowego typu przestępcy. Agent specjalny Biura Śledczego Eliot Ness przybywa do 
Chicago z zadaniem zwalczania czarnego rynku i terroru szerzonego przez ponurej 
sławy, bezwzględnego gangstera Ala Capone. Tworzy on grupę agentów 
dedykowaną walce z mafijną plagą, której prasa szybko nadaje przydomek 
„Nietykalni”, przez wzgląd na wyjątkowo silne i niezmienne nieuleganie próbom 
korupcyjnym.

Osadzona we współczesnej Warszawie, słodko-gorzka historia o poszukiwaniu 
własnej tożsamości. Robert, młody muzyk żyjący w cieniu odnoszącego sukcesy 
ojca, buntuje się przeciwko rodzicielskiemu autorytetowi. Spotkanie 
z początkującą wokalistką z małego miasta konfrontuje go z naturą jego 
wewnętrznej walki. W obliczu konfliktu pomiędzy uczuciem a ambicją ich wspólny 
projekt muzyczny staje pod znakiem zapytania. 

Ponad 500 filmów wybrzmiałoby inaczej, gdyby nie on. Ennio Morricone to nie 
tylko jeden z najbardziej płodnych kompozytorów muzyki filmowej w historii, ale 
również uwielbiana przez międzynarodową publiczność legenda kina, której 
twórczość została dwukrotnie nagrodzona Oscarem. „Ennio” jest żywiołowym 
portretem geniusza, nakreślonym przez wiernego przyjaciela i znakomitego 
reżysera. Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo osobistą podróż po 
prywatnym i artystycznym życiu wspaniałego kompozytora. Towarzyszą nam 
w niej wspominający go artyści i reżyserzy, tacy jak Bernardo Bertolucci, Clint 
Eastwood, Bruce Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy Wong Kar Wai, 
ale przede wszystkim wtóruje nam niezapomniana filmowa muzyka Mistrza. 
W końcu, historia jego życia to historia kina.

Irlandia Północna 1969 roku, sytuacja polityczno-społeczna staje się coraz bardziej 
napięta. Ten trudny czas obserwujemy z perspektywy trzypokoleniowej 
protestanckiej rodziny wynajmującej dom na jednym z miejskich osiedli, 
a zwłaszcza przez pryzmat wyobraźni dziewięcioletniego Buddy'ego, który nie 
bardzo wie, z jakiego powodu jego sąsiedzi z dnia na dzień zamienili się 
w krzyczący tłum podpalający okoliczne domy. Buddy próbuje odnaleźć odwagę 
do przetrwania tych niepokojów w wewnętrznej sile matki, pozytywnym 
nastawieniu ojca i życiowych lekcjach zasłyszanych od dziadków.
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09:00    PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW | Kino Orzeł

NAGRODZONY OSCAREM SCENARIUSZ FILMU OPARTY ZOSTAŁ 
NA WSPOMNINIACH REŻYSERA KENNETHA BRANAGHA.

ZA CO KOCHAMY ENNIO MORRICONE? PRZEMYSŁAW LEWANDOWSKI 
I KRZYSZTOF SPÓR ROZMAWIAJĄ PRZED FILMEM.

PIOSENKA I FILM - ZGODNE BRZMIENIA. Z REŻYSEREM TOMASZEM 
HABOWSKIM ROZMAWIAJĄ WOJTEK KOLADYŃSKI I DOMINIK WASTOWSKI.

22:00    NIETYKALNI  | Filmowe rocznice w kinie plenerowym | Plac Wolności

35 LAT OD PREMIERY
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Program festiwalu

12:30     KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA. BLOK 1 | Kino Orzeł (107')

           ŚRODA, 13 LIPCA 2022

WARZYWA I OWOCE, Polska 2021/26 min, reż. Maciej Jankowski

PŁOT, Polska 2022/27 min, reż. Tomasz Wolski

FOLLOWERS. ODPALAJ LAJWA, Polska 2022/29 min, reż. Jakub Radej

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, Polska 2022/25 min, reż. Adam Ziajski

09:00    PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW | Kino Orzeł

16:00     KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA. BLOK 2 | Kino Orzeł (118')

ADA, Polska 2022/10 min, reż. Zlata Veresniak

KAMERALNA OPOWIEŚĆ, Polska 2021/24 min, reż. Michał Piotrowski

SYNTHOL, Polska 2021/25 min, reż. Piotr Trojan

STAGNANT, Polska 2021/18 min, reż. Konrad Kultys

DIABEŁ, Polska 2022/19 min, reż. Jan Bujnowski

VIVALDI. STABAT MATER, Polska 2022/22 min, reż. Sebastian Pańczyk

19:00    POWODZENIA, LEO GRANDE |  Kino Orzeł
                         (Good Luck to You, Leo Grande, komedia/dramat, Wielka Brytania 2022, 97’)

REŻYSERIA: Sophie Hyde. OBSADA: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland

Nancy Stokes Emma Thompson, emerytowana nauczycielka i wdowa, przez całe 
życie miała tylko jednego partnera seksualnego - swojego męża. Zamknięta 
w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę 
z młodym, przystojnym sex workerem Leo Grande Daryl McCormack. W pokoju 
hotelowym poza miastem Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym 
uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. W tych 
nietypowych okolicznościach Nancy nieoczekiwanie pobiera lekcję akceptacji 
własnego ciała oraz rozkoszy, która może z tego płynąć.

22:00    TOOTSIE  | Filmowe rocznice w kinie plenerowym | Plac Wolności

40 LAT OD PREMIERY

                (komedia, USA 1982, 116’) 
REŻYSERIA: Sydney Pollack. OBSADA: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr
Ciesząca się ogromnym powodzeniem komedia satyryczna portretująca 
nowojorskie środowisko ludzi teatru, kina i telewizji, była pomysłem Dustina 
Hoffmana, pragnącego zadedykować film wszystkim aktorom, których talent nie 
został doceniony. Główny bohater ma świadomość swojego aktorskiego talentu, 
jednak nie potrafi utrzymać się w zawodzie z powodu swojego trudnego 
charakteru. Dopiero przebranie za kobietę zmienia jego sytuację i przynosi 
upragnioną popularność, ale także prawdziwą miłość, której spełnienie zmusza 
go do zrzucenia maski. Jessica Lange otrzymała Oscara za rolę drugoplanową, 
a sam film dziesięć nominacji.



Program festiwalu

           CZWARTEK, 14 LIPCA 2022
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12:30    KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA. BLOK 3 | Kino Orzeł (107')

09:00    PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW | Kino Orzeł

W KRĘGU, Polska 2022/23 min, reż. Jan Naszewski
LOTERIA, Polska 2022/19 min, reż. Patryk Kaflowski
FUNERALIA, Polska 2022/15 min, reż. Bartłomiej Błaszczyński
MARTWE MAŁŻEŃSTWO, Polska 2022/19 min, reż. Michał Toczek
OSTATNI FILM PRZED KOŃCEM ŚWIATA, Polska 2021/21 min, reż. Agnieszka Kalińska
VICTORIA, Polska 2022/28 min, reż. Karolina Porcari
NA WIEKI, Polska 2021/3 min, reż. Aleksandra Kamińska

19:00    TRZY MINUTY ZAWIESZONE W CZASIE |  Kino Orzeł
                         (Three Minutes – A Lengthening, dokumentalny, Niderlandy, Wielka Brytania 2021, 68’)

REŻYSERIA: Bianca Stigter

Glenn Kurtz znalazł w domu swoich rodziców na Florydzie trzyminutowy film z ich 
rodzinnej wioski – Nasielska, nakręcony w 1938 roku. Bianca Stiger te trzy minuty 
zmieniła w długometrażową opowieść o społeczności, której już nie ma. 
Przeprowadza śledztwo nad postaciami występującymi w filmie, bo to być może 
jedyny zachowany ślad ich istnienia z czasów, kiedy mogli żyć w spokoju. Jak długo 
oglądamy i analizujemy te trzy minuty, tak długo historia społeczności Żydów 
z Nasielska może trwać. A fascynujące medium, jakim jest film, w unikalny sposób 
przechowuje pamięć i życie. Po raz kolejny okazuje się, że prywatne amatorskie 
nagrania być może są najbardziej fascynującą częścią historii kina. Narratorką 
filmu jest ceniona aktorka Helena Bonham Carter, a producentem Steve McQueen, 
reżyser Oscarowego „Zniewolonego”.

DOKUMENT, FUNDAMENT FILMOWEGO ŚWIATA. PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM GOŚCI.

   (E.T. the Extra-Terrestrial, komedia/dramat/fantastycznonaukowy, USA 1982, 115’) 
REŻYSERIA: Steven Spielberg. OBSADA: Henry Thomas, Dee Wallace-Stone, Drew Barrymore

Głęboko poruszający wyjątkową historią przyjaźni, pomiędzy Elliotem, 
samotnym chłopcem żyjącym na jednym z kalifornijskich przedmieść, a mądrym 
przybyszem z obcej planety, który gubi się na Ziemi.

40 LAT OD PREMIERY

22:00    E.T.  | Filmowe rocznice w kinie plenerowym | Plac Wolności

16:00    SUPERBOHATEROWIE |  Kino Orzeł
(Supereroi, komediodramat, Włochy 2021, 122’)
REŻYSERIA: Paolo Genovese. OBSADA: Jasmine Trinca. Alessandro Borghi, Greta Scarano

Paolo Genovese, twórca "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" oraz "The 
Place", w swoim najnowszym filmie znów bierze na warsztat relacje 
międzyludzkie. Pomimo iż to sentymentalny komediodramat, u tego reżysera 
zawsze jest drugie dno. Tym razem śledzimy losy pary, która walczy o utrzymanie 
żaru w swoim związku. „Superobohaterowie” to historia prawdziwej miłości 
i cenie, jaką trzeba za nią zapłacić. W główne role wcieliły się gwiazdy włoskiego 
kina: Jasmine Trinca („Pokój syna”, „Sekret bogini Fortuny”) oraz Alessandro Borghi 
(„Suburra”, „The Place”).



Hanna Śleszyńska występuje w roli Judy Garland, jednej z najjaśniejszych, ale też 
najbardziej tragicznych gwiazd złotej ery Hollywood. Jak każda podziwiana 
gwiazda wiodła podwójne życie - oficjalne, które trafiało na scenę, ekrany, łamy 
czasopism. I to drugie, osobiste. Przeżywa wielkie miłości, namiętności, ale 
i tragedie. Mimo porażek stara się walczyć o własną podmiotowość i szczęście.

Program festiwalu
           PIĄTEK, 15 LIPCA 2022
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09:00    PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW | Kino Orzeł

50 LAT OD PREMIERY

13:00    FILMOWE SPOTKANIE Z MARLENĄ DIETRICH | Sala numer 4
Seans klasycznego filmu (niespodzianki) z legendarną gwiazdą poprzedzi wykład 
historyczki kina, Katarzyny Wajdy.

18:00    UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU | Kino Orzeł 

                LAUR CISOWY 2022: RADOSŁAW PIWOWARSKI

                SPEKTAKL „JUDY” Z UDZIAŁEM HANNY ŚLESZYŃSKIEJ 

Film jest opowieścią o dziejach rodziny Corleone, jednym z najpotężniejszych 
rodów mafijnych działających w Ameryce. Ukazuje amerykańskie społeczeństwo 
lat 1945-1955, rosnące wpływy mafii rozciągające się od Waszyngtonu po 
Hollywood. Reżyser rysuje z jednej strony szokująco brutalny, z drugiej ciepły 
i sentymentalny obraz stosunków panujących w rodzinie mafijnej, rządzącej się 
szczególnymi prawami. Film oparty jest na słynnej powieści Mario Puzo, 
amerykańskiego pisarza pochodzenia włoskiego. Powstało wielkie epickie dzieło, 
zapisane na zawsze w annałach historii kina, między innymi dzięki doskonałej 
obsadzie aktorskiej - zwłaszcza niezwykłej kreacji Marlona Brando w roli 
tytułowego ojca chrzestnego.

21:00      SAMOTNY ANIOŁ – PIOSENKI  MARLENY DIETRICH | Plac Wolności 

„Samotny Anioł” z piosenkami z repertuaru Marleny Dietrich to muzyczna 
opowieść o Marlenie, jej życiu i różnych wcieleniach – od seksownej kusicielki, po 
zagubioną, zmęczoną życiem kobietę. Celina Muza nie ulega pokusie kopiowania 
Dietrich. Niemieckie, francuskie, polskie i angielskie wersje piosenek są starannie 
dobrane. Nawet w tradycyjnych  evergreens, jak „Die fesche Lola”, czy „Ich bin von 
Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt”, odkrywa nowe możliwości interpretacji.

CELINA MUZA (śpiew), ANDRZEJ JANASZEK (fortepian)

22:00      OJCIEC CHRZESTNY | Filmowe rocznice w kinie plenerowym | Plac Wolności
(The Godfather, dramat, USA 1972, 170’)

REŻYSERIA: Francis Ford Coppola. OBSADA: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall



SPAGHETTI DISCO DANCE CZYLI MUZYCZNY WIECZÓR 
INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ ENNIO MORRICONE 
Zrewolucjonizował zarówno muzykę, jak i kino, jak być może żadna inna osoba we 
współczesnej historii. Motywy z jego twórczości królowały na parkietach w latach 
70. XX wieku i do dziś funkcjonują jako sample funk, reggae czy electro. I porywają 
do tańca, o czym przekonamy się podczas specjalnego muzycznego wieczoru 
zainspirowanego dokumentem „Ennio”. O nastrój za konsoletą zadba krytyk 
filmowy i fotograf muzyczny Rafał Pawłowski.

Program festiwalu

12:30    YESTERDAY | Kino Orzeł 
                 (dramat/muzyczny, Polska 1985, 87’)

REŻYSERIA: Radosław Piwowarski. OBSADA: Piotr Siwkiewicz, Anna Kazimierczak, Krystyna Feldman

16:00    TONIA | Kino Orzeł
(dramat/komedia/musical, Polska 2022)
REŻYSERIA: Marcin Bortkiewicz. Obsada: Marianna Ame, Adam Bobik, Małgorzat Zajączkowska

                 19:00     SONATA| Kino Orzeł
(dramat obyczajowy, Polska 2021, 118’)
REŻYSERIA: Bartosz Blaschke. OBSADA: Michał Sikorski, Małgorzata Foremniak, Łukasz Simlat, 
Jerzy Stuhr, Lech Dyblik

               (Sherlock, Jr. USA 1924, 45’)
               REŻYSERIA: Buster Keaton. OBSADA: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton

           SOBOTA, 16 LIPCA 2022

To pełna wspaniałych gagów i popisów kaskaderskich komedia, w której dwaj 
mężczyźni rywalizują o względy pewnej dziewczyny. Czarny charakter kradnie jej 
ojcu zegarek, a o ten występek oskarżony zostaje operator projektora (Buster 
Keaton). Przygnębiony bohater wraca do swojego zajęcia w kinie. Obsługując 
urządzenie, zapada w sen, w którym jego życie staje się filmem.

Oparta na faktach, poruszająca historia Grzegorza Płonki, u którego dopiero 
w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie, jak wcześniej zakładano - autyzm. 
Późna, prawidłowa diagnoza pozwoliła odkryć talent muzyczny chłopca. 

Tonia mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje, ojciec nadużywa alkoholu 
i stracił swoją pracę. Babcia postanawia wysłać go na trzy miesiące do pracy na 
budowie we Włoszech. Tonia zrobi wszystko, aby udaremnić ten plan.

Debiut kinowy Radosława Piwowarskiego. "Yesterday" to opowieść o uczuciach, 
w której satyra miesza się z dramatem, humor z powagą, liryzm z tragedią. Jest rok 
1964. W prowincjonalnym polskim miasteczku czterej uczniowie klasy maturalnej 
przeżywają fascynację piosenkami "czwórki z Liverpoolu". Nadają sobie 
pseudonimy od imion słynnych muzyków. W poststalinowskiej rzeczywistości nie 
spotyka się to rzecz jasna z uznaniem.

09:00    PRZEGLĄD FILMOWYCH PRZEBOJÓW DLA MŁODYCH WIDZÓW | Kino Orzeł

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z ODTWÓRCĄ GŁÓWNEJ ROLI, 
MICHAŁEM SIKORSKIM.

22:00    FILM NIEMY Z MUZYKĄ NA ŻYWO: 
                 MŁODY SHERLOCK HOLMES | Plac Wolności

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RADOSŁAWEM PIWOWARSKIM.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z MARCINEM BORTKIEWICZEM 
ORAZ MARIANNĄ AME.

MUZYKA: ORKIESTRA LUDWIKA SARSKIEGO
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21:30     UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
                WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE FILMOWA MŁODA POLSKA

                NIESPODZIANKA ZWIĄZANA Z 25. EDYCJĄ FESTIWALU
                KONCERT: „PIOSENKI W KADRZE”
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Program festiwalu

           NIEDZIELA, 17 LIPCA 2022

12:30    BLISCY | Kino Orzeł 
(komediodramat, Polska 2020, 74’)
REŻYSERIA: Grzegorz Jaroszuk. OBSADA: Olaf Lubaszenko, Adam Bobik, Izabela Gwizdak

Porywająca animacja o odwadze i z pozoru niemożliwej przyjaźni między 
odwiecznymi wrogami: myszką i lisem, których los niespodziewanie rzuca w wir 
przygód i zaświaty. Piękny, budzący nadzieję i bardzo ważny film w czasach 
targanych niepokojem. Tak dla widzów najmłodszych, jak i dla dorosłych.

09:00    FILMOWE WYDARZENIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH | Kino Orzeł
(I mysi patrí do nebe, animowany, Czech, Słowacja, Polska, Francja 2021, 80’)
REŻYSERIA: Jan Bubeniček, Denisa Grimmova

SEANS POPRZEDZI SPOTKANIE POŚWIĘCONE REALIZACJI FILMU 
ANIMOWANEGO. O PRODUKCJI OPOWIE ZOFIA JAROSZUK, Z FIRMY ANIMOON.

Alegoryczna przypowieść o ludziach, którzy potrzebują nawiązać prawdziwy 
kontakt z najbliższymi. Próby te, zabawne i groteskowe w swojej nieporadności, 
kończą się niepowodzeniem i skazują bohaterów na ciągłe mierzenie się 
z samotnością. Niespodziewanie dzwoni do niego Ojciec i prosi, aby Piotr 
natychmiast przyjechał do rodzinnego domu. Członkowie rodziny, którzy spotkali 
się pierwszy raz po wielu latach, wspólnie ruszają na poszukiwania zaginionej 
matki. 
PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z REŻYSEREM GRZEGORZEM JAROSZUKIEM.

15:30    PISKLAKI | Kino Orzeł 
(dokumentalny, Polska 2022, 83’)
REŻYSERIA: Lidia Duda

Pełna fantazji i charakterna Zosia, niepewny siebie, wrażliwy Oskar, niezależna, 
ale nieśmiała Kinga - rozpoczynają naukę w szkole z internatem dla dzieci 
niewidomych i niedowidzących. Są jak pisklaki. Mają 7 lat i są zbyt mali, by opuścić 
rodzinny dom. W tak trudnych chwilach, jak rozłąka z rodzicami starają się sobie 
pomagać… Ten film jest podróżą do świata dziecięcej duchowości - empatii, 
wrażliwości, artystycznej ekspresji i siły charakteru.

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z REŻYSERKĄ LIDIĄ DUDĄ.

18:30    CHRZCINY | Kino Orzeł 
(komediodramat, Polska 2021, 88’)
REŻYSERIA: Jakub Skoczeń. OBSADA: Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt
Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać 
rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich 
skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, 
który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do 
końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. 

PO SEANSIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z ODTWÓRCZYNIĄ GŁÓWNEJ ROLI, KATARZYNĄ FIGURĄ.

SPOTKANIE Z KATARZYNĄ FIGURĄ I RADOSŁAWEM PIWOWARSKIM
35 LAT OD PREMIERY FILMU „POCIĄG DO HOLLYWOOD”



Zrewolucjonizował zarówno muzykę, jak i kino, jak być może żadna inna osoba we 
współczesnej historii. Motywy z jego twórczości królowały na parkietach w latach 70. XX wieku 
i do dziś funkcjonują jako sample funk, reggae czy electro. Znajdziemy je m.in. w „Little Fluffy 
Clouds” The Orb, hicie „Gunman” 187 Lockdown, w utworach Flying Lotusa, Amona Tobina 
i wielu innych artystów hip-hopowych, rave, jungle i drum'n'bass. I porywają do tańca o czym 
przekonamy się podczas specjalnego muzycznego wieczoru zainspirowanego dokumentem 
„Ennio” Giuseppe Tornatore - Spaghetti Disco Dance. O nastrój za konsoletą zadba krytyk 
filmowy i fotograf muzyczny Rafał Pawłowski. 
Wydarzenie odbędzie się w sobotę 16 lipca na Placu Wolności, po seansie filmu 
niemego z muzyką na żywo. Zapraszamy do tańca!

Muzyczne wydarzenia

„Samotny Anioł” z piosenkami z repertuaru Marleny Dietrich to muzyczna opowieść 
o Marlenie, jej życiu i różnych wcieleniach – od seksownej kusicielki, po zagubioną, zmęczoną 
życiem kobietę. Celina Muza nie ulega pokusie kopiowania Dietrich. Niemieckie, francuskie, 
polskie i angielskie wersje piosenek są starannie dobrane. Nawet w tradycyjnych  evergreens, 
jak „Die fesche Lola”, czy „Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt”, odkrywa nowe 
możliwości interpretacji. 
Wydarzenie będzie miało miejsce na Placu Wolności 15 lipca o godzinie 21:00.

Orkiestra Ludwika Sarskiego to kolekty w ar tystyczny założony przez dwóch 
multiinstrumentalistów – kompozytorów: Damiana Szymczaka oraz Piotra Tomalę. Zespół 
rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy muzycy 
zmaterializowali swoje liczne pomysły na papierze nutowym. Artyści łączą takie style jak early 
jazz, ragtime, tango, swing czy klezmer. Działalność Orkiestry Ludwika Sarskiego to kameralne 
koncerty oraz wykonywanie muzyki na żywo do klasycznych filmów niemych, polskich, 
amerykańskich czy niemieckich. Zespół z dużym powodzeniem koncertuje w Polsce 
i za granicą. „Młody Sherlock Holmes” w reżyserii Bustera Keatona powstał w 1924 roku. 
To pełna wspaniałych gagów i popisów kaskaderskich komedia, w której dwaj mężczyźni 
rywalizują o względy pewnej dziewczyny. 
Seans filmu z muzyką na żywo będzie miał miejsce na Placu Wolności 16 lipca 
o godzinie 22:00.

Najlepsi wokaliści, związani z Nowogardzkim Domem Kultury, wystąpią na jednej scenie 
podczas koncertu, poświęconemu największym muzycznym przebojom filmowym. Takie 
tytuły jak: „My heart will go on”, „Memory”, „Shellow”, czy „I do it for you” wybrzmią na Placu 
Wolności na zakończenie 25. jubileuszowego festiwalu „Lato z Muzami”. 
Wydarzenie odbędzie się 17 lipca - koncert będzie częścią uroczystego zakończenia 
festiwalu, które rozpocznie się o godz. 21:30.

SAMOTNY ANIOŁ – PIOSENKI  MARLENY DIETRICH 
- Celina Muza (śpiew), Andrzej Janaszek (fortepian)

„MŁODY SHERLOCK HOLMES” 
Z MUZYKĄ NA ŻYWO W WYKONANIU ORKIESTRY LUDWIKA SARSKIEGO

KONCERT „PIOSENKI W KADRZE”
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SPAGHETTI DISCO DANCE CZYLI MUZYCZNY WIECZÓR 
INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ ENNIO MORRICONE 



8. KONKURS FILMOWA MŁODA POLSKA: 
SIEDEMNAŚCIE SPOJRZEŃ NA CZŁOWIEKA I ŚWIAT

Konkurs Filmowa Młoda Polska to najmłodsza część Fes�walu „Lato z Muzami”, ale 
niezwykle istotna dla naszej publiczności. Stanowi nie tyle uzupełnienie 
pełnometrażowej części programu Fes�walu, co otwiera dla niego jeszcze jedną 
przestrzeń dla spotkania i rozmowy. W Nowogardzie nie tylko filmy oglądamy, ale 
zawsze o nich rozmawiamy. 

Staramy się wybierać takie dzieła, które taką debatę otwierają i do niej zachęcają. 
Program Konkursu Filmowa Młoda Polska to bogaty wachlarz opowieści i emocji: od 
wymagających skupienia dramatów psychologicznych przez lekkie, ale niepozbawione 
inteligentnego przesłania komedie i zaskakujące romanse po dystopię i thriller. Kilka 
tytułów porusza się na pograniczu klasycznego opowiadania fabularnego 
i eksperymentu formalnego. Dwa dni konkursowych pokazów powinny wzbudzić żywą 
dyskusję, przy niektórych propozycjach może pojawią się nawet opinie skrajne. 

Siedemnaście krótkometrażowych filmów fabularnych, w których grają m.in. 
Katarzyna Figura, Małgorzata Bogdańska, Sebas�an Stankiewicz, Piotr Głowacki, Piotr 
Trojan i Jadwiga Jankowska-Cieślak. walczyć będzie o laury 8. Konkursu Filmowa Młoda 
Polska na 25. Fes�walu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” w Nowogardzie. Na 
laureata Grand Prix czeka 3500 PLN, a jury dodatkowo przyzna też Wyróżnienie 
o wartości 1000 PLN. Swoją nagrodę przyzna też jury młodzieżowe.

Jury Główne Konkursu Filmowa Młoda Polska: Lidia Duda – reżyserka filmów 
dokumentalnych i reportaży, Katarzyna Wajda – historyczka kina, Paweł Strojek – 
dyrektor Koszalińskiego Fes�walu Debiutów Filmowych Młodzi i Film oraz dyrektor 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Maciej Makowski – aktor i scenarzysta.

Jury młodzieżowe: Maja Kowalczyk, Agata Marczuk, Miłosz Wielgus, uczniowie 
II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.                                    .

Wręczenie nagród odbędzie się 17 lipca podczas uroczystego zakończenia fes�walu, 
które będzie miało miejsce na Placu Wolności.
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LIDIA DUDA MACIEJ MAKOWSKIPAWEŁ STROJEKKATARZYNA WAJDA

STRONA 17- 19 FILMOWA MŁODA POLSKA + JURY x 2



Program 8. Konkursu Filmowa Młoda Polska: 
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       BLOK I: OBLICZA POLSKI

Polska po pandemii, Polska podziałów, nadziei, rozczarowań. Polska, w której 
trzeba być idealnym, pięknym, młodym, zawsze uśmiechniętym. Jak nasz kraj 
widzą twórcy krótkich fabuł? Czego się boją?  Co ganią, co chwalą, o jakiej Polsce 
śnią, a jakiej nie chcą?

WARZYWA I OWOCE, Polska 2021/26 min, reż. Maciej Jankowski                                            .
Jeden z 21 najlepszych studenckich filmów fabularnych z całego świata według Brytyjskiej 
Akademii Filmowej. Pouczająca i poruszająca opowieść o synu zatroskanym o matkę 
w świecie, gdzie każdy powinien wyglądać jak instagramowa trendsetterka.

PŁOT, Polska 2022/27 min, reż. Tomasz Wolski                                           .
Trzecia krótka fabuła w dorobku uznanego dokumentalisty i operatora, który w Nowogardzie 
gościł już m.in. z filmem „1970”. Tym razem autor zabiera nas na polską prowincję, gdzie za 
płotem stadniny skrywane są czułe i nieakceptowane przez lokalną społeczność tajemnice.

FOLLOWERS. ODPALAJ LAJWA, Polska 2022/29 min, reż. Jakub Radej                                  .
Po zanurzonych w PRL-owskiej rzeczywistości „Rykoszetach” (2019) Jakub Radej rzuca 
wyzwanie współczesności i na polski grunt przenosi amerykańską tragedię. Czy taki 
scenariusz jest u nas możliwy? To prowokacja czy przeczucie?
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, Polska 2022/25 min, reż. Adam Ziajski                            .
Związany z Poznaniem, znany z teatralnych poszukiwań, śmiały eksperymentator Adam 
Ziajski zmienia medium i bierze do ręki kamerę. Co ma do powiedzenia o Polsce czasu 
pandemii i sporów politycznych?

 ŚRODA, 13 LIPCA 2022, GODZ. 12:30, KINO ORZEŁ czas trwania bloku: 107 min

BLOK II: KONFRONTACJE
środa, 13 lipca 2022, godz. 16.00, Kino Orzeł czas trwania bloku: 118 min

Bohaterowie zderzeni z własnymi marzeniami, wspomnieniami, bólem, 
samotnością, miłością. W życiu nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy sobie 
tego życzyli, ale czy to oznacza, że nie może już być dobrze?

ADA, Polska 2022/10 min, reż. Zlata Veresniak                                         .
Głos kina niezależnego. Delikatna czarno-biała, zanurzona w tańcu, muzyce i uczuciach 
opowieść. Tytułowa Ada szuka sposobu na pogodzenie się z traumą po stracie.  



KAMERALNA OPOWIEŚĆ, Polska 2021/24 min, reż. Michał Piotrowski                          .
Sentymentalna podróż do czasu, kiedy codzienność rejestrowaliśmy na kasetach VHS. Tylko 
czy wszystkie te wspomnienia naprawdę chcemy zachować? Pojawienie się energicznej 
sąsiadki w życiu Ireneusza powoduje, że mężczyzna musi skonfrontować się ze swoją 
przeszłością. 

SYNTHOL, Polska 2021/25 min, reż. Piotr Trojan                                             .
Wyjście spod maminej spódnicy nie jest łatwe. Przekonuje się o tym Eryk, chłopak, który 
marzy o karierze kulturysty. Za i przed kamerą znany z filmu „25 lat niewinności” Piotr Trojan, 
nie tylko utalentowany aktor, ale i dramaturg.

STAGNANT, Polska 2021/18 min, reż. Konrad Kultys                                              .
Dostrzeżona na festiwalach kina niezależnego m.in. we Francji i Wenezueli, utrzymana 
w szorstkim, realistycznym tonie historia trudnej relacji dwóch braci, z których jeden zmaga 
się z niepełnosprawnością. 

DIABEŁ, Polska 2022/19 min, reż. Jan Bujnowski                                          .
Polska lat 90. kojarzy się nam głównie z przemianami ustrojowymi i przemianami 
gospodarczymi, kryzysem finansowym. Jan Bujnowski dostrzega jednak inny element tego 
czasu – kiedy dookoła wszystko się wali, budzą się zjawy. Jedną z nich spotyka Jadwiga 
Jankowska-Cieślak. 

VIVALDI. STABAT MATER, Polska 2022/22 min, reż. Sebastian Pańczyk                           .
Taki film w Konkursie jeszcze nie gościł. Filmowa ilustracja opery  Vivaldiego w wykonaniu 
Jakuba Józefa Orlińskiego i Capelli Cracoviensis. Muzyka jest tutaj ilustracją zdarzeń, w których 
motyw Matki Bolejącej zostaje autorsko zinterpretowany i osadzony w bliżej nieokreślonej 
współczesności. Wizualna i muzyczna uczta.

Program 8. Konkursu Filmowa Młoda Polska: 

Alfred Hitchcock powtarzał, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, 
a potem emocje mają rosnąć. Często narzekamy, że za mało jest w Polsce dobrego 
kina gatunkowego, filmów, które są świetną rozrywką, ale potrafią wnieść coś do 
naszego życia. Sprawdzamy!

W KRĘGU, Polska 2022/23 min, reż. Jan Naszewski                                   .
To miał być dobry, błogi wieczór, który pozwoli uwolnić się od stresu i złych emocji. Monika do 
poprowadzenia spotkania w kręgu bardzo solidnie się przygotowała. Wynajęła przyjazną 
przestrzeń, przyniosła Pana Żabę – ogromnego pluszaka, który przyjmie każdy cios. Prawie 
każdy…

CZWARTEK, 14 LIPCA, GODZ. 12.30, KINO ORZEŁ czas trwania bloku: 128 min

LOTERIA, Polska 2022/19 min, reż. Patryk Kaflowski
Po „Dniu Matki” Patryk Kaflowski powraca do Konkursu z enigmatycznym thrillerem, 
inspirowanym m.in. „Zamkiem” Franza Kafki. Późna noc. Notariusz przyjeżdża do hotelu w 
celu przeprowadzenia loterii. Wśród uczestników panuje nerwowa atmosfera. I nikt 
właściwie nie chce wygrać...

FUNERALIA, Polska 2022/15 min, reż. Bartłomiej Błaszczyński
Podszyta czarnym humorem komedia o miłości większej niż śmierć i o fatalnym zauroczeniu 
niczym z mafijnej opowieści. Ze szpadlem w dłoni na ekran wkracza Piotr Głowacki. 

MARTWE MAŁŻEŃSTWO, Polska 2022/19 min, reż. Michał Toczek
Delikatna love story. Sebastian Stankiewicz i Marta Ścisłowicz poznają się na polu 
bitewnym, na którym grają tytułowe martwe małżeństwo. On ma doświadczenie w takich 
rolach. Ona debiutuje. Gościnnie na ekranie reżyser bardzo w Nowogardzie lubiany – 
rozpoznacie go?

OSTATNI FILM PRZED KOŃCEM ŚWIATA, Polska 2021/21 min, reż. Agnieszka Kalińska
Gdyby świat miał się skończyć jutro, jaki film wybralibyście na ostatni seans? W starym kinie 
Dominiki możliwości jest wiele. Ale może zamiast kina – wybierze inną przygodę i pójdzie 
za Wandą? Film, stworzony (w większości) przez kobiety, jest manifestacją dziewczyńskiej 
siły i wrażliwości.

VICTORIA, Polska 2022/28 min, reż. Karolina Porcari
Czasami wystarczy napisać tylko nazwiska aktorów: Katarzyna Figura, Małgorzata 
Bogdańska i Piotr Cyrwus. W tle, patrzący ze ściany Marszałek Piłsudski. Na planie 
pierwszym niewinnie różowe zawiniątko, które wprowadzi dużo zamieszania w życiu 
Amelii. Srebrny Smok z Krakowa otwiera przed filmem oscarową drogę. Uda się?

NA WIEKI, Polska 2021/3 min, reż. Aleksandra Kamińska
Magiczna miniatura stworzona na podstawie obrazu „The Stormy Weather” autorstwa 
niemieckiego malarza Michaela Sowy. Podczas upalnego, letniego dnia, w mieszkaniu 
długoletniego małżeństwa dzieją się niezwykłe zjawiska. Wszystkiemu przygląda się pies.

BLOK III: DRESZCZ EMOCJI. KINO GATUNKU 
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Program 8. Konkursu Filmowa Młoda Polska: 
LOTERIA, Polska 2022/19 min, reż. Patryk Kaflowski                                     .
Po „Dniu Matki” Patryk Kaflowski powraca do Konkursu z enigmatycznym thrillerem, 
inspirowanym m.in. „Zamkiem” Franza Kafki. Późna noc. Notariusz przyjeżdża do hotelu w celu 
przeprowadzenia loterii. Wśród uczestników panuje nerwowa atmosfera. I nikt właściwie nie 
chce wygrać...

FUNERALIA, Polska 2022/15 min, reż. Bartłomiej Błaszczyński                               .
Podszyta czarnym humorem komedia o miłości większej niż śmierć i o fatalnym zauroczeniu 
niczym z mafijnej opowieści. Ze szpadlem w dłoni na ekran wkracza Piotr Głowacki. 

MARTWE MAŁŻEŃSTWO, Polska 2022/19 min, reż. Michał Toczek                           .
Delikatna love story. Sebastian Stankiewicz i Marta Ścisłowicz poznają się na polu bitewnym, 
na którym grają tytułowe martwe małżeństwo. On ma doświadczenie w takich rolach. Ona 
debiutuje. Gościnnie na ekranie reżyser bardzo w Nowogardzie lubiany – rozpoznacie go?

OSTATNI FILM PRZED KOŃCEM ŚWIATA, Polska 2021/21 min, reż. Agnieszka Kalińska
Gdyby świat miał się skończyć jutro, jaki film wybralibyście na ostatni seans? W starym kinie 
Dominiki możliwości jest wiele. Ale może zamiast kina – wybierze inną przygodę i pójdzie za 
Wandą? Film, stworzony (w większości) przez kobiety, jest manifestacją dziewczyńskiej siły 
i wrażliwości.

VICTORIA, Polska 2022/28 min, reż. Karolina Porcari                                    .
Czasami wystarczy napisać tylko nazwiska aktorów: Katarzyna Figura, Małgorzata Bogdańska 
i Piotr Cyrwus. W tle, patrzący ze ściany Marszałek Piłsudski. Na planie pierwszym niewinnie 
różowe zawiniątko, które wprowadzi dużo zamieszania w życiu Amelii. Srebrny Smok 
z Krakowa otwiera przed filmem oscarową drogę. Uda się?

NA WIEKI, Polska 2021/3 min, reż. Aleksandra Kamińska                                             .
Magiczna miniatura stworzona na podstawie obrazu „The Stormy Weather” autorstwa 
niemieckiego malarza Michaela Sowy. Podczas upalnego, letniego dnia, w mieszkaniu 
długoletniego małżeństwa dzieją się niezwykłe zjawiska. Wszystkiemu przygląda się pies.

CEGIEŁKA  

na wsparcie 
kultury

www.festiwal.ndk.pl

5 zł  5 CEGIEŁKI FESTIWALOWE 
to niezobowiązująca forma wsparcia 
dla naszego festiwalu i naszych działań. 
Dziękujemy Państwu za życzliwość 
i pomoc w realizacji "Lata z Muzami".
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Na wystawie duetu Kasi Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego prezentowana będzie instalacja 
wideo oraz prace malarskie. Prace wideo to zapętlone animacje przedstawiające 
humanoidalne „cienie”

Animacje są wykonane w technice 2D, i pokazują chód cieni- stworzeń. Ruch postaci jest 
nierealistyczny, filmy składają się zaledwie z kilku klatek odtwarzanych w ciągłej pętli. Cienie 
są zanimowanymi upiorami naszej wyobraźni które chodzą krok w krok za nami. Praca 
wyjmuje je z głębi naszej duszy i umiejscawia w przestrzeni publicznej. Obrazy, prezentowane 
na wystawie są dla artystów rodzajem tekstur, z których tworzą oni elementy do swoich 
animacji. Projekt "Shadows" był pokazywany między innymi na  międzynarodowych 
festiwalachsztuki; NordART i Zukunftvissionen w Niemczech.

WERNISAŻ WYSTAWY KATARZYNY ZIMNOCH I PAWŁA KLESZCZEWSKIEGO, PREZENTACJA 
WYBRANYCH FILMÓW ANIMOWANYCH ICH AUTORSTWA, SPOTKANIE Z ARTYSTAMI 
– 11 LIPCA, GODZINA 12:00 W NOWOGARDZKIM DOMU KULTURY.

Grupa młodzieży z Nowogardu weźmie udział w tygodniowych warsztatach animacji pod 
kierunkiem Kasi Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego. Celem warsztatów  jest poznanie tajników 
tej dziedziny sztuki, a efektem końcowym ma być kilkuminutowy film animowany, który 
powstanie dla uczczenia 25 lat festiwalu „Lato z Muzami”. Pierwszą wersję scenariusza 
stworzyli Wojtek Solarz i Maciej Makowski, którzy będą pracowali z młodzieżą również nad 
dźwiękową stroną filmu i nagrają do niego dialogi. 

Efekt wspólnej pracy duetu Zimnoch/Kleszczewski, grupy młodzieży oraz zaproszonych do 
współpracy twórców filmowych poznamy podczas uroczystości zakończenia festiwalu, kiedy 
to planowana jest premiera filmu.

Lato z Muzami to wydarzenie łączące różne dziedziny sztuki. Festiwal filmu, muzyki, 
malarstwa, dla których jakże często inspiracją bywa książka, to jest takie magiczne literackie 
stworzenie, które teleportuje nas do innego, nowego świata. Świat ów jest w zasięgu ręki, 
także podczas festiwalu, dzięki książkom uwolnionym przez Książnicę Pomorską w Szczecinie. 
Uwalniamy książki, dzielimy się z innymi radością czytania. Bookcrossing polega na 
pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł 
je przeczytać i znów puścić w obieg. Książkom towarzyszyć będzie także wystawa „Pomorze 
w kinie”, pierwsze plansze prezentują filmy: „Mój Szczecin” i „Alicja”, to filmy zrealizowane 
w Szczecinie, które chcielibyśmy przypomnieć i przybliżyć szerszej publiczności. Tym bardziej, 
że  „Alicja” powstała na motywach pewnej bardzo popularnej powieści…

Sylwia Wesołowska

"SHADOWS" 
– WYSTAWA KASI ZIMNOCH I PAWŁA KLESZCZEWSKIEGO

WARSZTATY FILMOWE I KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

POMORZE W KINIE  
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NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA

DLA DZIECI 

80 min / Czechy/Francja/Polska/Słowacja 2021

SEANS Z NIESPODZIANKĄ 

107 min
Animacja / USA 2021  

RODZINKA RZĄDZI

107 min 
Animacja / USA 2021 

RAYA I OSTATNI SMOK

100 min
Animacja / USA 2021 

110 min
Animacja / USA 2021  

CO W DUSZY GRA (Soul)

SING 2

95 min
Animacja / USA 2021 

LUCA

103 min
Animacja / USA 2020 

NAPRZÓD (Onward)



FILMOWE ROCZNICE W KINIE PLENEROWYM
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DOKTOR NO 
(Dr. No, akcja, Wielka Brytania 1962, 110’)
REŻYSERIA: Terence Young. OBSADA: Sean Connery, Ursula Andress, Bernard Lee

NIETYKALNI 
(The Untouchables, gangsterski, USA 1987, 119’)
REŻYSERIA: Brian De Palma. OBSADA: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro

TOOTSIE 
(komedia, USA 1982, 116’) 
REŻYSERIA: Sydney Pollack. OBSADA: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr

E.T. 
(E.T. the Extra-Terrestrial, komedia/dramat/fantastycznonaukowy, USA 1982, 115’) 
REŻYSERIA: Steven Spielberg. OBSADA: Henry Thomas, Dee Wallace-Stone, Drew Barrymore

OJCIEC CHRZESTNY 

(The Godfather, dramat, USA 1972, 170’)
REŻYSERIA: Francis Ford Coppola. OBSADA: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall

POCIĄG DO HOLLYWOOD 
(komedia obyczajowa, Polska 1987, 92’)
REŻYSERIA: Radosław Piwowarski. OBSADA: Katarzyna Figura, Piotr Siwkiewicz

FILM NIEMY Z MUZYKĄ NA ŻYWO: 

MŁODY SHERLOCK HOLMES 
(Sherlock, Jr. USA 1924, 45’)
REŻYSERIA: Buster Keaton. OBSADA: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton

MUZYKA: ORKIESTRA LUDWIKA SARSKIEGO
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21:30SPOTKANIE Z KATARZYNĄ FIGURĄ I RADOSŁAWEM PIWOWARSKIM

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych seanse zostaną przeniesione do Kina Orzeł w Nowogardzkim Domu Kultury.

60 LAT OD PREMIERY

35 LAT OD PREMIERY 40 LAT OD PREMIERY

40 LAT OD PREMIERY 50 LAT OD PREMIERY

35 LAT OD PREMIERY


