
  

PROGRAM FILMOWY 
 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

15 sierpnia (sobota) 

13:00-14:00  

rodzinny program filmowy - Kolekcja Filmowa 

Opowieści Pogranicza 

/sala widowiskowa w GOK, maks. 50 osób/ 

13:00-14:00  

spacer filmowy z przewodnikiem,  

w oparciu o mapę Podkarpackiego Szlaku 

Filmowego 

/plac przed barem Czeremcha, maks. 30 osób/ 

14:00-15:30 

projekcje filmów dokumentalnych 

Podkarpackiej Kroniki Filmowej: Wypasiony raj 

(reż. R. Gużkowski) – spotkanie z reżyserem, 

Kolekcja (reż. M. Polar) 

/sala widowiskowa w GOK, maks. 50 osób/ 

 

14:30-15:30  

spacer filmowy z przewodnikiem,  

w oparciu o mapę Podkarpackiego Szlaku 

Filmowego 

/plac przed barem Czeremcha, maks. 30 osób/ 

16:00-19:00  

projekcja plenerowa filmu Wino truskawkowe 

(reż. D. Jabłoński) połączona ze spotkaniem z 

twórcami i aktorami: 

Dariuszem Jabłońskim (reżyser i scenarzysta), 

Violettą Kamińską (producent), Marianem 

Dziędzielem (aktor), Lechem Łotockim (aktor), 

Andrzejem Stasiukiem (scenarzysta) 

/Rynek, maks. 150 osób/ 

 

 

19:30-22:00  

projekcja plenerowa filmu Boże Ciało (reż. J. 

Komasa)* połączona ze spotkaniem z twórcami i 

aktorami: 

Iwo Baryczem (II reżyser), Anetą Hickinbotham 

(producent), Elizą Rycembel (aktorka), 

Bartoszem Bielenią (aktor), Leszkiem Lichotą 

(aktor), Tomaszem Ziętkiem (aktor), Markiem 

Zawieruchą (scenograf) 

 

/Rynek, maks. 150 osób/ 

*na projekcję obowiązują wejściówki, dostępne 

od 13.00 w punkcie informacyjnym  



 

16 sierpnia (niedziela)  

11:00-12:00  

rodzinny program filmowy - Kolekcja Filmowa 

Opowieści Pogranicza 

/sala widowiskowa w GOK, maks. 50 osób/ 

 

14:00-15:00  

spacer filmowy z przewodnikiem,  

w oparciu o mapę Podkarpackiego Szlaku 

Filmowego 

/plac przed barem Czeremcha, maks. 30 osób/ 

13:00-14:00  

spotkanie z gośćmi wydarzenia, twórcami  

i aktorami filmów Boże ciało i Wino 

truskawkowe 

/sala widowiskowa w GOK, maks. 50 osób/ 

15:30-16:30  

spacer filmowy z przewodnikiem,  

w oparciu o mapę Podkarpackiego Szlaku 

Filmowego 

/plac przed barem Czeremcha, maks. 30 osób/ 

14:00-15:30  

projekcja filmu Na granicy  

(reż. W. Kasperski) 

/sala widowiskowa w GOK, maks. 50 osób/ 

17:00-18:30  

koncert zespołu The Fruitcakes  

(z udziałem aktora Tomasza Ziętka) 

/plac przed barem Czeremcha, maks. 70 osób/ 

 

 

Przez cały dzień dostępna strefa relaksu i punkty gastronomiczne przed barem Czeremcha. 

Na miejscu również stoiska z produktami z regionów znajdujących się na dawnym Trakcie 

Węgierskim. 

 

 

 

 

 


