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O filmie Jacek „Lusjeł” Lusiński (reżyser i autor scenariusza) 
Nad wydarzeniami przewijającymi się przez 100 minut filmu nadrzędną rolę pełni 
poczucie humoru – po prostu śmiech, dzięki któremu udaje się nam wszystkim 
przetrwać absurdy dnia codziennego. Wierzę, że przedstawione z przymrużeniem 
oka piksele naszej rzeczywistości stworzyły obraz, który widz obejrzy w kinie 
z prawdziwą przyjemnością. 

Dossier
Reżyseria i scenariusz: Jacek Lusiński
Zdjęcia: Witold Płóciennik, Jan Holoubek, Piotr Śliskowski, Piotr Piesiak
Zagrali: Anna Cieślak (Alicja), Olga Bołądź (Monika), Adam Ferency jako policjant 
Starszy, Bartłomiej Topa jako Posterunkowy, Andrzej Grabowski jako Grabarz, 
Mateusz Damięcki jako znany aktor.

i już może powstać artykuł o tym, jak aktor... się nachlał! Zdjątko 
letniego domku gwiazdy skłania do rozważań na temat tego, przed 
kim dana gwiazda się ukrywa. Można pstrykać tysiące zdjęć, można 
mieć tysiące tzw. pikseli, ale co się dzieje, gdy nagle traci się telefon? 
Tak dzieje się z Alicji telefonem, który trafia w ręce pracowników 
izby wytrzeźwień.

Pod przykrywką komedii Jacek Lusiński porusza temat ważny 
i bardzo na czasie. Dziś każdy z nas może być autorem zdjęcia, które 
wywoła skandal. Tylko czy przypadkiem pisząc scenariusze do przy-
padkowych zdjęć, sami nie wpadamy w pułapkę? Te pytania pojawiają 
się po projekcji filmu. Niby było śmiesznie, ale też... refleksyjnie. 

Zapraszamy na...

XIV Piknik Naukowy Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik!
Magiczny świat nauki czeka na was już w sobotę 
12 czerwca! W Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłe-
go w Warszawie odbędzie się wielkie święto nauki, która 
tego dnia jest fascynującym teatrem i dobrą zabawą.

Wśród ponad tysiąca 
pokazów każdy będzie 
mógł znaleźć coś cieka-
wego dla siebie. Podczas 
Pikniku Naukowego pre-
zentują się bowiem insty-
tucje związane z wszelkimi 
dziedzinami wiedzy – ma-
tematyką, widowiskową 
fizyką i chemią, archeolo-
gią, biologią, medycyną, 
literaturą, historią, geogra-
fią. Amatorzy podwodnego 
świata, mobilnych robotów 
i najnowszych technologii, 
badacze kosmosu i pasjo-
naci pojazdów latających 
– dla nich wszystkich or-
ganizatorzy przygotowali 
setki fascynujących eksperymentów, symulacji i modeli. 

Będzie można zagrać w atomowe kręgle, rozpuścić szkło 
w wodzie, nabić chmurę w butelkę, ułożyć puzzle z fraktali, 
zagrać na laserowej harfie i podziwiać mikroświat w makropo-
większeniu. Odważni wycisną prąd z cytryny, wywołają małe 
trzęsienie ziemi, zbudują własną rakietę, zapalą ogień w wo-
dzie i wytworzą prąd elektryczny, używając do tego własnego 
ciała. Dowiedzą się także, jak sterować komputerem za po-
mocą mózgu, czym tak naprawdę jest znany wszystkim GPS 
i czego używano, zanim go wymyślono, oraz czy można jeź-
dzić samochodem na kwadratowych kołach, zbudować rower 
do jazdy po schodach albo prześwietlić dłoń taśmą klejącą.

Goście specjalni – grupa naukowców Science Made 
Simple z Wielkiej Brytanii przy współpracy z British Council 
zaprezentuje ekscytujące pokazy na temat wody i dźwięku. 
Publiczność dowie się, czy można zmienić wodę w wino, jak 
spowodować jej wybuch, jaki jest najokropniejszy dźwięk na 
świecie i czy wieloryb może zabić rybę bąbelkiem.

W dniu imprezy kursować będzie specjalnie uruchomiona 
piknikowa linia autobusowa nr 271, która dowiezie wszyst-
kich chętnych z Centrum Warszawy do Parku Rydza-Śmigłe-
go przy ul. Rozbrat.

Relacje z przebiegu imprezy będą nadawane na antenach 
radiowej Jedynki, Dwójki, Trójki oraz Polskiego Radia Euro. 

Zapamiętaj więc datę imprezy: sobota 12 czerwca w godz. 
11.00–20.00, park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 
w Warszawie (wejście od ulicy Rozbrat). Wstęp wolny.

Więcej info na stronie: www.pikniknaukowy.pl  


