
Komisja ds. Integracji Środowiskowej i Publikacji 

serdecznie zaprasza członków Samorządu Radcowskiego na 

  maraton filmowy pod tytułem „Pożegnanie lata” 

 16 września 2022 roku – początek godz. 19.00 

Kino RIALTO, ul. Dąbrowskiego 38, Poznań 

Zaprezentowane zostaną  dwa premierowe filmy : 

„A oni nadal grzeszą"- Trzecia część francuskiej komedii. W pierwszej części, "Za jakie 

grzechy, dobry Boże?" poznaliśmy konserwatywną parę Claude'a i Marie Verneuil i ich cztery córki. 

Żadna z nich, zgodnie z pragnieniami rodziców, nie wyszła za mąż za francuskiego katolika, a wręcz 

przeciwnie — dostali zięcia Chińczyka lub Żyda. Inspiracją dla filmu była zasłyszana przez reżysera 

informacja dotycząca zawierania przez Francuzów mieszanych małżeństw. Badania mówią, że około 

20 proc. francuskich związków łączy ludzi różnego pochodzenia i różnych wyznań. „Za jakie grzechy, 

dobry Boże?" stał się największym francuskim przebojem 2014 r., (12 mln widzów).  

 „Każdy wie lepiej” - film na podstawie scenariusza Krzysztofa Raka – autora hitów 

„BOGOWIE” oraz „SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ”. To pełna 

humoru komedia opowiadająca o parze Ani i Grześku, którzy stają się̨ celem intrygi najbliższych. 

Zakochani próbują̨ stworzyć́ nową rodzinę̨ z połączenia dwóch odmiennych światów. Ich związek 

zostaje wystawiony na próbę̨, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. 

Dwie rodziny wiele różni, ale mają jeden cel – rozbić́ związek Ani i Grześka. W gwiazdorskiej 

obsadzie u boku Joanny Kulig zobaczymy również m.in.: Michała Czerneckiego, Andrzeja Seweryna, 

Grażynę Szapołowską, Macieja Musiałowskiego. 

W Maratonie Filmowym członek samorządu może zgłosić jedną osobę towarzyszącą.  

W przerwie między filmami przewidziane są zimne napoje oraz słodkie przekąski.  

Odpłatność 20,00 zł od osoby płatne na konto Izby: 34 1090 1359 0000 0000 3501 8502 

 

Zapisy należy zgłaszać do p. Agnieszki Drążkiewicz agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl  

do dnia  12.09.2022r.wraz z potwierdzeniem zapłaty.  

Tytuł przelewu: imię i nazwisko członka samorządu  (jeżeli z osobą towarzyszącą to 

prosimy dopisać "+1"). 

Ilość miejsc ograniczona.  

Zapraszamy! 

Komisja ds. Integracji Środowiskowej i Publikacji 

  

  

  

  
 

https://kultura.onet.pl/film/recenzje/za-jakie-grzechy-dobry-boze-zgadnij-kto-przyjdzie-na-obiad-recenzja/8lgpp3r
https://kultura.onet.pl/film/recenzje/za-jakie-grzechy-dobry-boze-zgadnij-kto-przyjdzie-na-obiad-recenzja/8lgpp3r
https://poczta.onet.pl/Czytaj/Czytaj/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5FAozJkBfT0JwAwEFHFhdVxENEAlBUlYTAhcdBRgYW1xBQkgDCF0DVUJUYkZKVh0yKVwdBAF2dwcBeVgGJ00xFhcgKFILQFE%2FHRgNA0RdURxBR0MUCRwNDANdCx9ERBtDXkNBVl0GI0JTZQ%3D%3D

