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Cybulski i Janda w Mariackim 
- Prawie sto os6b spędziło sobot
nie popołudnie na filmowym space
rze po Gdańsku. Dodatkową atrak
cją była wizyta w Bazylice Mariac
kiej, której kustosz przygotował dla 
nas pnizentacJę o filmach, które tam 
kręcono. 

To już nasza tradycja -przed dwoma 
tygodniami maszerowaliśmy po So
pocie, opowiadając o ekranowym wi
zerunku kurortu, w zeszłym tygod
niu przemierzaliśmy Orłowo i Polan
kę Redłowską w Gdyni. W sobotę 
zwiedzaliśmy Główne Miasto 
w Gdańsku, patrz.ąc na nie okiem ka
mery. 

Na spotkanie pod siedzibą „Ga
zety" przyszło prawie 70 osób, pod
czas wycieczki dołączały do nas ko
lejne. Gościem specjalnym była Eli
za Wasiewicz - przewodnik po Trój-

mieście, która opowiadała nam o cie
kawostkach z historii Gdańska. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy pod 
Katownią (pamiętamy ją z „Żony 
dla Australijczyka" i „Blaszanego 
bębenka"), a skończyliśmy przy koś
ciele św. Mikołaja (tu powstała sce
na ślubu Agnieszki i Maćka - głów
nych bohaterów „Człowieka z żela
za"). 

Uczestnicy spaceru dorzucali włas
ne filmowe wspomnienia. Jarosław 
Sokołowski z Oliwy, który już drugi 
raz maszerował z nami, tym razem 
przyniósł fotografię z planu „Wróżb 
kumaka", w którym statystował. Ste
fan Niewiarowski z Gdyni (trzeci raz 
na naszym, spacerze) przypomniał, że 
w Bramie Świętojańskiej powstała sce
na z Maciejem Damięckim z filmu 
„Banda". 

Główną atrakcją wycieczki była 
wizyta w Bazylice Mariackiej. 
Tomasz Korzeniowski, konserwator 
zabytków świątyni, zaprosił nas na 
przygotowaną specjalnie z tej okazji 
prezentację o filmach, które powsta
ły w jej wnętrzu. Na ścianie Kaplicy 
Kapłańskiej wyświetlił fragmenty 
z „Do widzenia, do jutra ... " ze Zbi
gniewem Cybulskim oraz zdjęcia 
z kręcenia „Wróżb kumaka" z Kry
styną Jandą w roli tutejszej konser
wator zabytków i Zbigniewem Za
machowskim jako proboszczem ba
zyliki. 

Na kolejny spacer zapraszamy już 
29sierpnia. fymrazem, wzwiązkuze 
zbliżającą się rocznicą Porozumień 
Sierpniowych, wybierzemy się w oko
lice gdańskiej stoczni. O 
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