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Kadr z kultowego „Znachora" 
z 1981 r. Anna Dymna 
i nieżyj;icy już Jerzy Bińczyckl (t61 I.) 

' 

T
o z pewnością 
będzie kinowy 
przebój! Jesz
cze w tym roku 

zobaczymy filmową 
kontynuację kulto
wego polskiego fil
mu „Znachor" z 1981 r. 
W obsadzie znaleźli 
się aktorzy z oryginal
nego składu - Artur 
Barciś (60 I.), Tomasz 
Stockinger (611.) oraz 
Bożena Dykiel (68 I.). 
Nie zobaczymy jednak 
Anny Dymnej (65 I.) 
grającej wtedy Marię 
Jolantę Wilczur, cór
kę tytułowego zna
chora (Jerzy Bińczy
cki t61 I.). Główne role 
zostały powierzone 
młodym aktorom. 

- Dostałam nawet sce
nariusz, ale niestety 
nie mogę wziąć udzia
łu w tym przedsięwzię
ciu. O tym, że powsta
je film, dowiedziałam 
się w ostatniej chwili 
i nie mogłamjuż odwo
łać swoich planów. Nie 
wszyscy bowiem parnię-

tają, że jestem aktor
ką teatralną na etacie. 
Dodatkowo pochła
nia mnie moja funda
cja - tak Anna Dymna 
tłumaczy swoją decy
zję w rozmowie z „Super 
Expressem" i doda
je: - Cieszę się jednak, 
że taki film powstanie 
i że znalazło się w nim 
miejsce dla aktorów ze 
„Znachora". Wiem, że 
widzowie wciąż darzą 
go ogromną sympatią. 
W filmie nie zagram, ale 
twórcom wysyłam cie
płe myśli. 

Kontynuacja hitu 
sprzed lat będzie nosi
ła tytuł „Wnyki". To 
historia osadzona we 
współczesnych latach, 
a tłem akcji ponownie 
będzie Bielsk Podla
ski. Nie zabraknie jed
nak powrotów i nawią
zań do przeszłości. To 
dzięki nim zobaczymy 
aktorów z poprzednie
go „Znachora". 

W nowej historii głów
nym bohaterem jest 
Jakub Pawlicki (Ksa
wery Szlenkier, 35 1.), 
który po latach wra
ca do rodzinnego mia
steczka i zaczyna pracę 
jako dziennikarz lokal
nej gazety. Szukając 
materiału na pierwszy 
artykuł, trafi do sied
liska, które zamiesz
kuje wnuczka profeso
ra Wilczura. Premiera 
filmu zaplanowana 
jest na grudzień 2016 
roku. Jak zapewnia
ją twórcy, widzom 
towarzyszyć będzie 

napięcie emocjonal
ne znane z oryginal
nego „Znachora". Za 
reżyserię odpowiada 
Szymon Nowak, do tej 
pory głównie artysta 
teatralny. 


