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Pierwszą, po warszaws−
kiej, premierą filmu Stara
baśń − kiedy słońce było bo−
giem była 16 września premiera
w bydgoskim Multikinie. Po
projekcji filmu, gorącymi
owacjami podziękowano re−
żyserowi Jerzemu Hoffma−Jerzemu Hoffma−Jerzemu Hoffma−Jerzemu Hoffma−Jerzemu Hoffma−

W holu kina, które na ten
czas przeistoczyło się w wielką
słowiańską chatę, filmowych
gości powitały władze woje−
wództwa i miasta Bydgosz−
czy.

Tuż przed projekcją fil−
mu, Jerzy Hoffman wręczył

Daniel Olbrychski: −
Kiedy na huculskim koni−
ku prowadziłem drużynę
powracającą do grodu i
wśród falujących pagór−
ków wyłoniliśmy się zza
wzgórza − wydał mi się ten
krajobraz bardzo piękny.
I zrozumiałem, dlaczego
Jerzy Hoffman w tych
okolicach, wśród tych fa−
lujących łąk chciał "Starą
baśń" nakręcić.

Jerzy Hoffman: − To,
żeśmy wybrali Pałuki było
naszym absolutnym szczę−
ściem, bo tylko na tej ziemi
można było ten film zreali−
zować. Chapeau bas! gos−
podarzom regionu, lu−
dziom, którzy z nami tam
współpracowali. Mieliśmy
szczęście, że mogliśmy dać
im pracę, a oni jakością tej
pracy niezwykle nam się
odwdzięczyli.

prezydentowi Bydgoszczy
Konstantemu Dombrowi−Konstantemu Dombrowi−Konstantemu Dombrowi−Konstantemu Dombrowi−Konstantemu Dombrowi−
czowiczowiczowiczowiczowi miecz użyty w trakcie
kręcenia filmu, jako symbol
władzy z życze−
niem, aby go nie
musiał używać do
cięcia budżetu
miasta. Z kolei pre−
zydent Bydgoszczy
przekazał reżysero−
wi akt Honorowe−
go Obywatela
Bydgoszczy.

Po premierze
gorącymi owacjami
na stojąco, podzię−
kowano reżyserowi,
aktorom i pozosta−
łym członkom eki−
py filmowej. Na za−
kończenie bydgos−
kiej premiery, w ku−

nowinowinowinowinowi i odtwórcom głównych
ról.

Przed wejściem do byd−
goskiego Multikina, wzdłuż
czerwonego dywanu, szpaler  i
wojów piastowskich Jantar
oczekiwał na przybycie ekipy
filmowej. Punktualnie o go−
dzinie osiemnastej przybyli
oczekiwani goście. Na cze−
le reżyser Jerzy Hoffman w
otoczeniu odtwórców głó−
wnych ról: Małgorzaty Fo−Małgorzaty Fo−Małgorzaty Fo−Małgorzaty Fo−Małgorzaty Fo−
remniakremniakremniakremniakremniak (żona Popiela),
Ewy WiśniewskiejEwy WiśniewskiejEwy WiśniewskiejEwy WiśniewskiejEwy Wiśniewskiej (Jaru−
cha), Katarzyny Bujakie−Katarzyny Bujakie−Katarzyny Bujakie−Katarzyny Bujakie−Katarzyny Bujakie−
wiczwiczwiczwiczwicz (Mila), Mariny Alek−Mariny Alek−Mariny Alek−Mariny Alek−Mariny Alek−
sandrowejsandrowejsandrowejsandrowejsandrowej (Dziwa), Danie−Danie−Danie−Danie−Danie−
la Olbrychskiegola Olbrychskiegola Olbrychskiegola Olbrychskiegola Olbrychskiego (Pias−
tun), Bohdana StupkiBohdana StupkiBohdana StupkiBohdana StupkiBohdana Stupki (Po−
piel), Macieja Kozłows−Macieja Kozłows−Macieja Kozłows−Macieja Kozłows−Macieja Kozłows−
kiegokiegokiegokiegokiego (Smerda), AndrzejaAndrzejaAndrzejaAndrzejaAndrzeja
PieczyńskiegoPieczyńskiegoPieczyńskiegoPieczyńskiegoPieczyńskiego (Znosek).

luarach kina, odbywały się  in−
dywidualne spotkania i roz−
mowy.
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