
Ada Witucka w filmie za−
grała milczącą rolę żony Mir−
sza (Jan Prochyra). Również jej
wyroby, to jest naczynia, były
używane na Dworze Popiela. Na
festynie, w Zagrodzie Wisza, Ada
Witucka wraz ze swoją grupą
wykonuje ceramikę oraz pro−
wadzi pokazy ceramiczne.

W tej samej zagrodzie swo−
je prace prezentuje rogownik,
Wojciech Śmielecki, który
również statystował w filmie
(patrz strona 7). W scenie Pod
Dębami, nagrywanej w Rogali−
nie, grał rolę syna Szpaka, a na
Dworze Popiela wykorzysta−
ne były jego wyroby ze skóry
jelenia, wilka, noże oraz gwiz−
dek dla Ziemka.

Na kraalu swoje stanowis−
ka mają złotnicy: Dariusz Czer−
niakowski i Jarosław Strobin
oraz brązownik Zbigniew Dol−
ski, których wyroby ze złota
i brązu były wykorzystane w
filmie.

Krzysztof Leszczyński na
każdym festynie wykonuje z
jednego pnia dłubankę, podob−
ną to tej, na której w czasie
filmu jako przewoźnik płynął z
Ziemkiem i Dziwą do świątyni
Chram. Popielowe łoże i ko−
lumny w świątyni to także
jego dzieło.

Zbyszko Piwoński jest wy−
konawcą posągu Światowida,
którego projekt wykonała An−
na Grossman. Anna Grossman
zaprojektowała również kubek dla
Jaruchy oraz osnowę do warsztatu
tkackiego dla Księżnej. Na fes−

Wojciech Śmielecki w scenie Pod Dębami grał rolę synaWojciech Śmielecki w scenie Pod Dębami grał rolę synaWojciech Śmielecki w scenie Pod Dębami grał rolę synaWojciech Śmielecki w scenie Pod Dębami grał rolę synaWojciech Śmielecki w scenie Pod Dębami grał rolę syna
SzpakaSzpakaSzpakaSzpakaSzpaka

Brązownik Zbyszek DolskiBrązownik Zbyszek DolskiBrązownik Zbyszek DolskiBrązownik Zbyszek DolskiBrązownik Zbyszek Dolski

Zbyszko Piwoński jest wyko−Zbyszko Piwoński jest wyko−Zbyszko Piwoński jest wyko−Zbyszko Piwoński jest wyko−Zbyszko Piwoński jest wyko−
nawcą posągu Światowidanawcą posągu Światowidanawcą posągu Światowidanawcą posągu Światowidanawcą posągu Światowida
w świątyni Chramw świątyni Chramw świątyni Chramw świątyni Chramw świątyni Chram

Maria Ślęzak na festynie − jakMaria Ślęzak na festynie − jakMaria Ślęzak na festynie − jakMaria Ślęzak na festynie − jakMaria Ślęzak na festynie − jak
w filmie − tworzy ceramikęw filmie − tworzy ceramikęw filmie − tworzy ceramikęw filmie − tworzy ceramikęw filmie − tworzy ceramikę

Filmowi statyściFilmowi statyściFilmowi statyściFilmowi statyściFilmowi statyści
są wśród nassą wśród nassą wśród nassą wśród nassą wśród nas

Dziś w kinie "Pałuczanin" żnińska premiera filmu "Stara Baśń − kiedy słońce byłoDziś w kinie "Pałuczanin" żnińska premiera filmu "Stara Baśń − kiedy słońce byłoDziś w kinie "Pałuczanin" żnińska premiera filmu "Stara Baśń − kiedy słońce byłoDziś w kinie "Pałuczanin" żnińska premiera filmu "Stara Baśń − kiedy słońce byłoDziś w kinie "Pałuczanin" żnińska premiera filmu "Stara Baśń − kiedy słońce było
bogiem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Pośród wielu statystów, których zobaczymybogiem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Pośród wielu statystów, których zobaczymybogiem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Pośród wielu statystów, których zobaczymybogiem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Pośród wielu statystów, których zobaczymybogiem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Pośród wielu statystów, których zobaczymy
na ekranie, są również wykonawcy tegorocznego i poprzednich festynów.na ekranie, są również wykonawcy tegorocznego i poprzednich festynów.na ekranie, są również wykonawcy tegorocznego i poprzednich festynów.na ekranie, są również wykonawcy tegorocznego i poprzednich festynów.na ekranie, są również wykonawcy tegorocznego i poprzednich festynów.

tynie filmowa projektantka pre−
zentuje arkana tkactwa.

W chacie biskupińskiej cera−
miczne  stanowisko ma  również
Maria Ślęzak, która w filmie
statystowała w scenie nagrywanej
w Zagrodzie Mirsza.

Albert Kiszkurno w filmie
grał rolę przybocznego woja
Smerdy (Maciej Kozłowski).
Jego rola była nie tylko na jedną
scenę, lecz na cały film i jako
jeden z nielicznych statystów
jest widoczny w całym filmie.

Mirosław Pawlak (patrz
strona 7), pracownik Muzeum
w Biskupinie, jest budowniczym
filmowych scenografii, które
można jeszcze zobaczyć na bis−
kupińskim półwyspie (Dwór

Popiela, Zagroda Wisza).
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