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W lutym tego roku na lodowisku Cracovii
przez kilka dni działy się ciekawe rzeczy
– zajęcia z grupą najmłodszych hokeistów
Pasów prowadziła trójka nestorów krakowskiego hokeja: Władysław Radwański
„Siwy” (rocznik 1933), Antoni Montean
„Aldo” (rocznik 1931) oraz Julian Korzeniak „Julo” (rocznik 1930). Wydarzenie to rejestrowały kamery filmowe,
a wszystko to wydarzyło się z pomysłu
krakowskiej reżyser – Dominiki Montean,
córki jednego z bohaterów.

Za czapkę gruszek – po premierze
W ten sposób powstał materiał, z którego Pani Reżyser stworzyła wspaniały, choć
krótki, bo zaledwie siedemnastominutowy
dokument, który zatytułowała „Za czapkę
gruszek”. Film powstał dzięki środkom Studia im. Andrzeja Munka i Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w ramach projektu „Pierwszy dokument” i z początkiem września
wziął udział w konkursie festiwalu filmowego w Koszalinie, gdzie przyjęty został bardzo życzliwie.
Natomiast 22 września 2010 roku,
dzięki uprzejmości producenta filmu, Pani
Reżyser, a przede wszystkim zaangażowaniu Stowarzyszenia „Tylko Cracovia” odbyła się krakowska premiera filmu. Czerwona Sala Kina Pod Baranami w ten dzień
pękała w szwach, komplet widzów obejrzał ten wzruszający dokument, oklaskami
nagradzając po zakończeniu projekcji jego
twórców. A na widowni zebrali się główni bohaterowie filmu, panowie Radwański,
Montean i Korzeniak wraz z rodzinami,
żywo reagująca grupa najmłodszych hokeistów Cracovii, spośród których część
również wystąpiła w filmie, ich rodzice,
trenerzy.

Dominika Montean
Przybyli również byli i obecni zawodnicy Pasów, w tym Roman Steblecki i Daniel Laszkiewicz, trener Rudolf Rohaček,
działacze i sympatycy Cracovii i kauczukowego krążka. Obecni też byli dziennikarze
krakowskiej prasy i telewizji, dzięki czemu

o premierze można było przeczytać na łamach gazet, jak i zobaczyć relację w głównym wydaniu Kroniki Krakowskiej.
Po projekcji odbyła się krótka dyskusja
z Dominiką Montean – w jej trakcie Rudolf
Rohaček obiecał uroczyście, że w razie kłopotów szkoleniowych będzie stosowal metody podpatrzone w filmie. Pokaz zakończony został poczęstunkiem w kuluarach,
gdzie przy smakołykach przygotowanych
przez Stowarzyszenie „Tylko Cracovia”
integrowało się kilka pokoleń środowiska
hokejowego Cracovii.
Wielkie podziękowania należą się
wszystkim, dzięki którym ten ważny film
powstał – a także tym, dzięki którym odbyła się ta piękna premiera. Gratulujemy
i dziękujemy pani Dominice oraz Stowarzyszeniu „Tylko Cracovia”!
Wszystkich zainteresowanych filmem
zapraszamy w Wigilię, 24 grudnia do oglądania TVP Kultura, gdzie o godzinie 23.00
odbędzie się projekcja filmu Dominiki
Montean „Za czapkę gruszek”. Dla kibica
Pasów i hokeja to rzecz obowiązkowa!
Jake Blues

Fot. Jan Witkowski



