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Kolejne spotkanie z cyklu wakacyjne kino plenerowe
„Polskie drogi do niepodległości” – Rzeszów, 20 lipca 2018

W najbliższy piątek 20 lipca br. o godz. 21.00 w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie, ul.
Sokoła 8 zostanie zaprezentowany kolejny film w ramach wakacyjnego kina plenerowego pn.

„Polskie drogi do niepodległości”.

Zobaczymy pierwszy film fabularny w całości poświęcony tematyce Powstania Warszawskiego
pt. „Miasto 44”. Film opowiada historię młodego chłopaka, Stefana Zawadzkiego, w tej roli
Józef Pawłowski, który po śmierci ojca postanawia dołączyć do powstania. Jak mówił współautor
scenariusza i reżyser Jan Komasa – Ten scenariusz to przede wszystkim uczuciowy trójkąt.
Chłopak nazywa się Stefan, dziewczyny Kama i Biedronka. Obserwujemy, co się dzieje z nimi i z
ich przyjaciółmi przy zgrupowaniu „Radosław”, które ruszyło z Woli, a potem przeszło przez
miasto i skończyło działania na Czerniakowie.

...
Przez okres wakacji prezentowane będą filmy o tym, jak Polska walczyła o niepodległość.
Projekt doskonale wpisuje się w problematykę niepodległościową, a dzięki atrakcyjnej formie
ma spore szanse stać się też ważnym wydarzeniem kulturalnym. Wakacyjne kino plenerowe to
10 cotygodniowych spotkań w piątek po zmroku, w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie,
gdzie na leżakach - w wakacyjnej atmosferze - można będzie zobaczyć interesujące filmy
dostarczające podstawowej wiedzy na temat polskich dróg do Niepodległości, a pod względem
wysokiej jakości artystycznej, uwrażliwiające na dorobek polskiej kultury. W problematykę filmu
wprowadzać będzie krótka prelekcja, a na podsumowanie zaplanowano dyskusję na wzór
DKF-u, którą poprowadzi osoba posiadająca odpowiednie predyspozycje – mająca wiedzę o
prezentowanych filmach oraz kontekście historycznym, jak również doświadczenie w
prowadzeniu podobnych przedsięwzięć.
Organizator: Wojewoda Podkarpacki.
Partner strategiczny: PGE Obrót S.A.
Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe przy Klasztorze Ojców Bernardynów w Rzeszowie,
PRO-ART Profesjonalna Technika Estradowa, Kino Zorza.
Realizacja: PRO-ART Profesjonalna Technika Estradowa, Kino Zorza.
Prowadzenie: Piotr Samolewicz.
Wstęp wolny !
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