
nterpretacje
Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (28) grudzień 2012

 Najstarsze kino... świata?  Mickiewicz czytany współcześnie  Zbrodnia bierze wszystko

 Kolędy Mirosława Bochenka  Teatr CST na polu minowym pamięci  Jubileuszowo o B&B

Relacje
ISSN 1895–8834



Charles Lloyd, Maria Farantouri 
Athens Concert (ECM)

Charles Lloyd – saksofon  
tenorowy, flet, Maria  

Farantouri – wokal,  
Reuben Rogers – kontrabas,  

Eric Harland – perkusja,  
Socratis Sinopoulos – lira,  

Takis Farazis – fortepian
10. Jazzowa Jesień  
w Bielsku-Białej
14–18 listopada 2012

Patronat: Prezydent Miasta  
Bielska-Białej  Jacek Krywult 
Dyrektor artystyczny: Tomasz Stańko
Organizatorzy: Bielskie Centrum Kultury,  
Firma Fire – Anna Stańko, Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Koncerty: Dom Muzyki Bielskiego Centrum Kultury

Na okładce: Billy Hart

  Barbara Adamek

Tomasz Stańko Xtet 
Tomasz Stańko – trąbka, 
Nelson Veras – gitara, Thomas 
Morgan – kontrabas, Gerald 
Cleaver – perkusja, Alexi 
Tuomarila – klawisze, Jalidan 
Ruiz – instrumenty perkusyjne

James Farm
Joshua Redman – saksofon, Aaron Parks – fortepian, 

Matt Penman – kontrabas, Eric Harland – perkusja



Billy Hart Quartet
Mark Turner – saksofon tenorowy, 
Ethan Iverson – fortepian, Ben Street 
– kontrabas, Billy Hart – perkusja

Maria Pia De Vito – In compagnia d’amore; Maria Pia De Vito – wokal, François Couturier – fortepian, Anja Lechner – wiolonczela, Michele Rabbia – perkusja

Jan Garbarek Group & Trilok Gurtu
Jan Garbarek – saksofon, Rainer Brüninghaus – fortepian,  
Yuri Daniel – kontrabas, Trilok Gurtu – instrumenty perkusyjne



Kwartalnik Regionalnego 
Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej
Rok VII nr 4 (28) grudzień 2012

Adres redakcji 
ul. 1 Maja 8 
43-300 Bielsko-Biała 
telefony 
33-822-05-93 (centrala) 
33-822-16-96 (redakcja) 
redakcja@rok.bielsko.pl 
www.rok.bielsko.pl

Redakcja 
Małgorzata Słonka 
redaktor naczelna

Opracowanie graficzne, DTP 
Mirosław Baca

Wydawca 
Regionalny  Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej 
dyrektor Leszek Miłoszewski

Rada redakcyjna
Ewa Bątkiewicz 
Lucyna Kozień 
Magdalena Legendź 
Janusz Legoń
Leszek Miłoszewski 
Artur Pałyga 
Jan Picheta 
Maria Schejbal 
Agata Smalcerz 
Maria Trzeciak 
Urszula Witkowska

Druk 
Augustana, Bielsko-Biała

Nakład 1000 egz. 
(dofinansowany przez
Urząd Miejski w Bielsku-Białej)

Czasopismo bezpłatne
ISSN 1895–8834

nterpretacjeRelacje

Teatr Lalek Banialuka: Ballady i romanse  A. Morcinek

Teatr Polski: Zbrodnia  M. Andrysiak

10. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej
Okładka/wkładka

Najstarsze kino
1 Jak w Żywcu kino wybudowali

Katarzyna Dąbek

Jubileusz
6 Mały świat wielkiej fotografii

Magdalena Nycz

Recenzje
10 W błękitach i na Starym Mieście

Agnieszka Kobiałka

14 Szable, słoma, krzyże
Magdalena  Legendź

36 Rozmaitości
40 Rekomendacje
Galeria /Wkładka
 Triumf Maryi  
 Wystawa

Józef Luberda: Kapliczka

Bielsko-Biała. Ludzie i budowle
23 Strzygowscy (3) 

Piotr Kenig

Felieton
27 Bliskie spotkania

Juliusz Wątroba

Literatura
30 Kolędy

Mirosław Bochenek

Pogranicza
32 Wędrowanie  

po polu minowym
Janusz Legoń

16 My heart belongs to daddy...
Monika Zając

Nasza rozmowa
19 Malarstwo to rodzaj wrażliwości

Z Michałem Suchorą  
rozmawiał Aleksander Wawrzyniak

Zb
ig

ni
ew

 R
og

al
sk

i: 
Ba

jk
a 

2 
 K

. M
or

ci
ne

k



1R e l a c j e I n t e r p r e t a c j e

Fin de siècle w dawnym Żywcu i w Europie
Ta historia rozpoczyna się ponad sto lat temu w ma-

łym galicyjskim miasteczku nad Sołą i Koszarawą. Pod 
koniec XIX wieku polskie ziemie są pod zaborami, ale 
żywczanie na kresach monarchii austro-węgierskiej cie-
szą się licznymi swobodami. Chociaż miasteczko jest 
małe – około 5000 mieszkańców – nie można powie-
dzieć, że ospałe. Jest środa, dzień targowy. Od samego 
rana konie stukają kopytami o bruk, z mozołem ciągną 
do miasta powozy. Przybywają liczni handlarze i  ich 
klienci. Rynek już zupełnie zastawiony straganami. Lu-
dzi mrowie. Z całej okolicy zjechali się sukiennicy, ko-
wale, snycerze, garncarze, zabawkarze, szewcy, piernika-
rze, sprzedawcy koni i bydła... Jarmarki przyciągają też 

rozmaitych kuglarzy, sztukmistrzów, Cyganów z niedź-
wiedziami, brzuchomówców, wróżbitów, zachwalaczy 
rozmaitych wynalazków... Wśród nawoływań słychać 
też dziadów, baby i kaleki, którzy żebrzą, głośno zawo-
dząc – istny jarmark średniowieczny1. Dopiero wieczo-
rem zapada cisza, a mrok rozświetlają gazowe latarnie. 
Życie toczy się własnym torem, niezbyt prędko. I nikt 
nie podejrzewa, że wkrótce rozpocznie się nowa epoka.

Druga połowa XIX wieku i początek XX to w całej 
Europie okres względnego spokoju politycznego i gwał-
townych zmian – rozwoju techniki, uprzemysłowienia 
i urbanizacji. Zmienia się rzeczywistość społeczna, ro-
dzi się też zupełnie nowa kultura. Ludzie ze wsi wyru-
szają za chlebem do miast. Postęp techniczny sprawia, 

Czy odgłos, jaki wydaje projektor filmowy, znany jest każdemu? Być może, chociaż pewnie wiele osób 
nie pamięta nawet skąd. Z projekcji? Z samych filmów? Sentymentalnie brzmiące terkotanie tworzy 
nastrój, wprowadza w swoisty stan ducha, przywołuje jakieś odległe, mgliste wrażenia... Jak bohater 
powieści Marcela Prousta, który kosztując magdalenkę, nagle, mimowolnie cofa się myślą do czasów 
dzieciństwa, tak i my, słysząc ten dźwięk, przypominamy sobie niepowtarzalną atmosferę starego 
kina. I wyruszamy na poszukiwanie dawnych czasów, i tego, co już niestety bezpowrotnie odeszło.

Jak w Żywcu

Pocztówka z 1906 roku

 Reprodukcje  archiwalne 
ze zbiorów Muzeum 
 Miejskiego w Żywcu

K a t a r z y n a  D ą b e k

kino wybudowali

Katarzyna Dąbek  
 – absolwentka  
kulturoznawstwa i  filozofii 
UŚ. W bielskim ROK-u 
zajmuje się redagowaniem 
portalu silesiakultura.pl.
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że życie staje się stopniowo coraz łatwiejsze, a to powo-
duje, że rośnie potrzeba niewyszukanej rozrywki. Głów-
nymi bohaterami nowych czasów stają się odkrywcy 
i podróżnicy, inżynierowie i konstruktorzy. W Krako-
wie, Warszawie, Paryżu i Berlinie pojawiają się pierwsze 
ilustrowane gazety z licznymi fotografiami i rysunkami. 
Wkrótce wyobraźnią mieszkańców miast zawładnie ob-
raz. I pojawi się kino.

Intelektualiści krytycznie odnoszą się do zachodzą-
cych zmian. W świadomości artystycznej dominuje po-

czucie kryzysu światopoglądowego i schyłku cywilizacji 
europejskiej, dekadentyzm, fin de siècle.

Putosze, przystace, siutrorze i... szczupoki
Ale w samym Żywcu czas jakby właśnie się zatrzy-

mał albo płynie dużo wolniej. Ludzie nie spieszą się, 
a zmiany niezbyt ich interesują. Znani są z konserwaty-
zmu. Chwalą sobie swoje tradycje. Zdzisław Maria Okul-
jar relacjonuje: Obrotności Żywczakom nigdy nie brako-
wało, humor mieli swoisty, szanowali tylko swoją nację, 
a w miarę potrzeby gardzili i szydzili z innych. Zarabiali 
na okolicznej ludności, a ludność ta w zamian nazywa-
ła ich „szczupokami” od ich chytrej i zachłannej natury2.

Podczas gdy w  większości polskich miast ludzie 
otwierają się na ogólnoeuropejską fabryczną modę, 
w Żywcu dopiero co ukształtował się słynny mieszczań-
ski strój, który wyrażał odrębność i dumę mieszkańców. 
Dawny patrycjat, a były to rody bogate, swoich zwał pu-
toszami (nazwa putosz pochodzi od słowa puta, inaczej 
duma lub buta). Tych, którzy wżenili się w żywieckie ro-
dziny – a nie było to łatwe – zwano nawet przez kilka 
pokoleń przystacami. A tych, którzy mieszkali w okoli-
cy, siutrorzami.

Rozwija się przemysł. Powstają i browar, i fabryka pa-
pieru, i drukarnia, i śrubiarnia – wszystko wówczas zlo-
kalizowane poza miastem. Podobnie jak kolej – żywcza-
nie nie byli nią zainteresowani.

Miasteczko byłoby zapewne inne, gdyby nie siedziba 
arcyksiążęcego rodu Habsburgów. Dodawało to splen-
doru i podbudowywało dumę mieszkańców – czuli się 
zobowiązani do dbania o porządek, ład i dobrobyt, sko-
ro sam arcyksiążę na nich spoglądał... Powstały nowe 
szkoły, szpital, działały liczne organizacje społeczne 
i charytatywne.

W 1895 roku do Żywca przeprowadził się arcyksią-
żę Karol Stefan Habsburg z  rodziną. Rozbudował re-
zydencję, która stała się jedną z najnowocześniejszych 
w Europie. Szybko też miasto obiegła sensacyjna wieść, 
że nowy pan na zamku poczuł się polskim obywatelem: 
na dworze słychać język polski i dźwięki Chopina, czy-
ta się tam Sienkiewicza.

Mieszczanie żywieccy krzątali się wokół spraw dnia 
powszedniego, a od święta uczestniczyli w licznych ob-
chodach patriotycznych czy kościelnych. Chadzali też 
chętnie na piwo, odwiedzali miejscowe kasyno,  grali 
w karty. Ale skąd w Żywcu pojawiło się nagle kino, i to 
jedno z pierwszych w Polsce? Okuljar relacjonuje: Nie 
mieli natomiast Żywczacy ciągotek do nijakiego aktor-

Rodzina Kasztelników  
 Archiwum rodzinne

Widok na Żywiec z wieży 
kościelnej, m.in. kino Edison 

oraz szkoła zbudowana na 
terenach Kasztelników, 1925  

 T. Zamoyski
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stwa i kultury. Szło im to jakoś niesporo. Owszem lubili 
się bawić, weselić jak przystało na narodek góralski, krew-
ki i porywczy, umieli doskonale gawędzić, bogacić swo-
je miasto, przyozdabiać kościoły, czynić, gdy trzeba było 
fundacje, ale żeby tam koło sztuki zabiegać? Komedianc-
two zostawiali przystacom...3

Janosik – najstarsze kino na świecie
28 grudnia 1895 roku odbył się pierwszy pokaz bra-

ci Lumière w paryskiej kawiarni. Jest to oczywiście tyl-
ko umowna data narodzin kina. Pierwszy pokaz filmo-
wy na ziemiach polskich miał miejsce 18 lipca 1896 roku 
w Warszawie z wykorzystaniem aparatury Thomasa Edi-
sona, tak zwanego cynetografu, a „żywe fotografie” bra-
ci Lumière zaprezentowano 14 września w Teatrze Miej-
skim w Krakowie4. Kinematograf od samego początku 
wzbudzał ogromne zainteresowanie, jednak trudno mu 
było jeszcze przepowiadać karierę odrębnej dziedzi-
ny sztuki. Ale ta zaczyna się rozwijać. Powstają w całej 
Europie stałe kina. Pierwsze polskie otwarto prawdo-
podobnie w 1899 roku w Łodzi. Dzisiaj już nie istnieje. 
Natomiast żywieckie, wybudowane w 1906 roku, dzia-
ła po dziś dzień. I dlatego może uchodzić... za najstar-
sze działające do dzisiaj kino, nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Warto zauważyć, że skoro przed I wojną świato-
wą w całej monarchii austro-węgierskiej powstało oko-

ło 400 kin, w Galicji – 70, w Krakowie – 10, to w malut-
kim Żywcu – aż jedno. A jak do tego doszło?

Historia kina w Żywcu
Nie wystarczała mi już masarska machina / – panu 

Antoniemu zachciało się aż kina!5

Nadszedł rok 1906. We wrześniu odbył się lot pierw-
szego samolotu w Europie. W listopadzie pierwszy raz 
w historii Sorbony wykład wygłosiła kobieta, Maria Skło-
dowska-Curie, Gabriela Zapolska właśnie wydała tragi-
farsę kołtuńską pod tytułem Moralność pani Dulskiej... 
Natomiast Antoni Kasztelnik, czterdziestoletni miesz-
czanin żywiecki, z zawodu rzeźnik, postanowił zmienić 
profesję... Myślał, myślał, aż wpadł na pomysł dość nie-
zwykły, w każdym razie nowatorski: postanowił wybu-
dować w Żywcu kinoteatr. Wcześniej dużo podróżował 
po Europie i widział już sale kinowe w Pradze, Wiedniu, 
Berlinie, Budapeszcie. Chciał oczywiście zarobić i wie-
trzył dobry interes.

Józefie Kasztelnik plany męża się nie spodobały. Sko-
ro bycie rzeźnikiem już mu nie odpowiada, może na 
przykład założyć kwiaciarnię. Kwiaty można by upra-
wiać na ziemi należącej do rodziny, w  pobliżu rynku 
(reszta została już przeznaczona pod budowę szkoły), lub 
też zasadzić tam buraki... Ale Kasztelnik nie zamierzał 
ustąpić. Gdy tylko Józefa wyjechała do swoszowickich 
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wód dla podreperowania zdrowia, Antoni rozpoczął bu-
dowę. Kiedy wróciła, zamiast pola buraków zastała kino.

Nowy obiekt został wybudowany na wzór kina Royal 
Bioskop w Pradze. Ponieważ w mieście nie było jeszcze 
prądu, Kasztelnik musiał założyć elektrownię do obsługi 
kinoteatru i zatrudnił nadwornego elektryka Habsbur-
gów. Żywieckie kino początkowo nazywało się Urania, 
ale w 1916 roku przemianowano je na Edison. Bilety nie 
kosztowały dużo, można było zasiąść na trzecich miej-
scach (ławki), drugich (fotele składane) lub pierwszych 
(fotele pokryte aksamitem). Na rodzinę arcyksięcia cze-
kała specjalnie przygotowana, środkowa loża.

Niczego niestety nie wiadomo o pierwszej projekcji, 
mogła odbyć się już w 1906 roku. Najstarszy zachowany 
dokument o pokazie filmowym pochodzi dopiero z 1911. 
Wyświetlono wówczas Życie i Mękę Chrystusa oraz Uro-
czystości weselne na zamku żywieckim.

Interes, jaki wymyślił Kasztelnik, okazał się strzałem 
w dziesiątkę. W małej miejscowości, w której nie było 
dotychczas takich atrakcji, kino staje się szalenie popu-
larne. Jest wręcz najważniejszą rozrywką. Czekając po 
bilety w długiej kolejce, żywiecka publiczność wymyśla 
takie oto wierszyki: Kino Edison dzisiaj gra – ludzie się ci-
sną w drzwiach,/ Kasztelnik widząc wielki ruch,/ Z rado-
ścią głaszcze brzuch! Sam Kasztelnik stał przy wejściu do 
kina i bacznie obserwował, czy ktoś nie chce wcisnąć się 
na gapę. Sprowadzał chętnie wszystkie szlagiery. Kasztel-
nikowa była tak zachwycona, że pozwoliła nawet swoim 
córkom pracować w kasie. Zaproszenia i plakaty rozkle-
jano po całej okolicy, po wszystkich fabrykach. A kwia-
ciarnia i tak powstała. Nazywała się Mimoza.

Ostatni żyjący świadkowie wspominają pierwsze 
wyjście do kina jako wielkie wydarzenie. Każdy chciał 
siedzieć w  pierwszym rzędzie. Z  zachwytem mówią 

o gwiazdach ekranu: Poli Negri, Mii May, Lyi de Putti 
czy Rudolfie Valentino, Ramónie Novarro, Lonie Cha-
neyu, a także o komikach Maksie Linderze, Charliem 
Chaplinie, Busterze Keatonie, Haroldzie Lloydzie. Żyw-
czanie spoglądali w ekran, a to, co widzieli, przemienia-
ło ich wyobraźnię.

Młodzież szkolna nie mogła chodzić na wszystkie 
filmy, a jeżeli już, to tylko o odpowiedniej porze. Mię-
dzy kinowymi fotelami czaili się nauczyciele, którzy wy-
chwytywali nieposłusznych uczniów, a potem ka rali ob-
niżoną oceną ze sprawowania. Ale to niewiele dawało, 
bo pokusa była zbyt duża. Zdarzało się, że młodzieńcy 
wślizgiwali się do kina, wchodząc po rynnie na dach, 
a z dachu do środka, w myśl zasady: jak nie drzwiami, 
to oknem.

Kino nieme nigdy nie było tak naprawdę nieme. 
Wszyscy wspominają więc pianistkę Marię Ziemnowi-
czową, która siedziała za parawanem i grała – w zależ-
ności od akcji filmu – a to zawrotne walce czy marsze, 
a to słodkie zawodzenia; lub skrzypka, czarnowłosego 
Dowsilasa, który, jak wspomina Okuljar, amantem był 
ponoć zabójczym.

Świadkowie relacjonują, że podczas seansów w tym 
małym miasteczku długo panuje niezwykła atmosfe-
ra, niemal jak to zostało pokazane w filmie Kino Para-
diso Giuseppe Tornatore. Dziesiąta muza porywa serca 
i starych, i młodych, którzy siedzą przed ekranem z roz-
dziawionymi gębami i żywo reagują – płaczą, wybuchają 
śmiechem, wzruszają się i marzą. Film po woli, ale z wiel-
ką wytrwałością i systematycznością podbił cały świat, 
a Żywiec jakby nie było też był jego jakąś tam cząstecz-
ką – pisze Okuljar. Już po I wojnie światowej widzowie 
zobaczyli m.in. filmy z pochodzącym z Żywca aman-
tem Igo Symem. Ale przyszła II wojna i Niemcy zamie-
nili kino na magazyny wojskowe. W 1945 roku zmarł 
Antoni Kasztelnik.

Otwarcie kina 
po remoncie, 1968
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A skąd wziął się Janosik?
Kiedy wojna się skończyła, kino znowu stało się 

potrzebne. Nadeszły czasy budowania socjalistycznej 
przyszłości. W Polsce powstawały nowe kina: Jutrzen-
ka, Pokój, Wanda, Przystań, Kijów, Moskwa... Projekcje 
poprzedzały pokazy kroniki filmowej, a w październiku 
puszczano wyłącznie filmy radzieckie. Więc Edison, oby-
watel amerykańskiego imperium ucisku, już nie paso-
wał. I tak wymyślono nazwę bardziej swojską – Janosik.

W  1947 roku milicja otrzymała rozkaz okrążenia 
domu Kasztelników i odnalezienia kinematografu, ale 
okazało się, że stara czarodziejska machina już nie dzia-
ła, więc władze zostawiły ją rodzinie, jako bezwartościo-
wą. Kino zostało uruchomione bez zgody właścicieli. 
Córka Kasztelnika latami słała listy do Wydziału Kino-
fikacji przy Ministerstwie Informacji i Propagandy, do-
chodząc słusznie swoich praw. W końcu, w latach 50., 
władza zdecydowała się odkupić budynek od spadko-
bierców. Do Żywca przyjechała specjalna delegacja, ale 
urzędnicy nie przywieźli ze sobą pieniędzy, ponieważ so-
cjalistyczne prawodawstwo nie przewidywało kumula-
cji tak dużej sumy w jednych rękach. Potomkowie zało-
życieli kina podpisali więc tylko dokument, że zgodnie 
z wolą Antoniego Kasztelnika za pieniądze ze sprzeda-
ży... fundują dom starców. Warto zauważyć, że miasto 
sporo zawdzięcza rodzinie Kasztelników.

Od 1949 roku, przez prawie 50 lat, kierownikiem 
Janosika był Stanisław Itzeli. Zniszczony budynek był 
remontowany, ale niestety całkowicie stracił przedwo-
jenny charakter miejskiego kinoteatru. Widzowie wspo-
minają, że aby dostać bilet, stało się w kolejce nawet po 
dwie godziny, a czasami i dłużej. Jeden z kinooperato-
rów mówi, że przed seansami tych najmodniejszych fil-
mów, jak Wejście smoka, do jego obowiązków należało 
między innymi stać pod drzwiami i pilnować, aby na-
pierający tłum nie wtargnął do kina. Drzwi wejściowe 
zostały dosłownie wgięte do środka.

A jak działa kino dziś?
Od trzech lat w Janosiku funkcjonuje klub filmowy. 

Prowadzony jest cykl zajęć „Kinoszkoła”, organizowa-
ne są ferie dla dzieci i młodzieży, cykl spotkań, podczas 
których pokaz filmu połączony jest z koncertem lokal-
nych muzyków. Jest też cykl „Kultowy Janosik” i Prze-
gląd Filmów Górskich „Adrenalinium”. Od czerwca 2011 
roku placówka ma projektor 3D.

– Słusznie patronem kina został niegdyś zbójnik – 
żartuje Magdalena Kidoń, obecna kierowniczka. – To 

jedyne kino studyjne w  mieście i  okolicy, konkuru-
je z gigantami w wielkich domach handlowych, by się 
utrzymać. Musi zarabiać i podporządkować się zasadom 
dystrybucji filmów. Narzucana jest na przykład liczba se-
ansów na wyłączność, co w przypadku kina jednosalo-
wego oznacza, że jeden tytuł musi być grany nawet przez 
dwa, trzy tygodnie. Chociaż najbardziej zależy nam na 
działalności niekomercyjnej, na puszczaniu ambitnych 
filmów, na edukacji filmowej. I bardzo chcielibyśmy od-
tworzyć w Janosiku atmosferę dawnych lat.

Tamta atmosfera pozostała w  pamięci wielu osób. 
Ale pamięć jest bardzo ulotna. 

Tekst powstał dzięki pomocy pani Doroty Firlej z Muzeum 
Miejskiego w Żywcu, która udzieliła wielu cennych informa-
cji na temat historii kina Janosik oraz życia w dawnym Żywcu.

 Zbigniew Micherdziński

1 Tak wspominał Żywiec Z.M. Okuljar, który w latach 70. XX wieku 
postanowił zapisać, co w pamięci mu zostało z czasów dzieciństwa. 
Jego książka pt. W dawnym Żywcu jest cennym dokumentem życia 
w mieście od I wojny światowej po lata 30. XX wieku.
2 Z.M. Okuljar, W dawnym Żywcu, Żywiec 1992, s. 99.
3 Tamże.
4 Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego, Chorzów 2009, s. 16-18.
5 Autobiografia A. Kasztelnika.
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Urodzinowa wystawa
Z okazji jubileuszu 5 października odbył się werni-

saż urodzinowej wystawy. Zresztą też okrągłej, bo 220 
z kolei. Założyciele i kuratorzy Galerii – Inez i Andrzej 
Baturowie – zaprezentowali na niej po jednej fotografii 
ponad stu pięćdziesięciu artystów fotografików, którzy 
mieli tu wystawę indywidualną. A to jeszcze nie wszyst-
kie nazwiska, jakie przewinęły się przez B&B.

Choć jubileuszowy wernisaż miał charakter dość ofi-
cjalny, atmosfera była bardzo ciepła i niemal rodzinna. 
Na wydarzenie przybyło bowiem wielu ludzi związa-
nych z fotografią, przyjaciół i znajomych Baturów. Było 
zarówno przemówienie prezydenta Bielska-Białej Jac-
ka Krywulta, jak i podziękowania dla wzruszonej pani 
Bogusławy Kubieniec, która zajmuje się przygotowywa-
niem wystaw od strony technicznej, oraz wygłoszony 
przez aktora Henryka Talara humorystyczny wierszyk 

dla kuratorskiego małżeństwa. Po części przemówie-
niowej nastąpiło zwiedzanie wystawy, potem degusta-
cja urodzinowego tortu i  spotkanie z dwoma fotogra-
fami – Tomaszem Wiechem i Leszkiem Szurkowskim. 
Zaprezentowali oni widzom w formie slajdów swoje pra-
ce i wzbudzili gorące dyskusje, które do późnego wie-
czora nie mogły się skończyć...

Jak to było na początku
Galeria Fotografii B&B powstała we wrześniu 1992 

roku, jako kontynuacja Bielskiej Galerii Fotografii, któ-
ra działała w ówczesnym KMPiK-u w latach 1982–1992 
pod kuratelą Andrzeja Batury. Pierwsza siedziba mieści-
ła się przy ulicy J. Magi 2 (obecna A.F. Modrzewskiego). 
– W kamienicy, w której mieszkaliśmy, znajdowała się 
wolna piwnica z oknami. Zaadaptowaliśmy ją. Była to 
nasza działalność prywatna. Aby finansować przedsię-

Magdalena Nycz – 
absolwentka filologii 

polskiej UŚ, współpracuje 
z „Kroniką Beskidzką”.

Mały świat 
wielkiej 

fotografii

M a g d a l e n a  N y c z

Jest w Bielsku-Białej takie miejsce, w którym można spoj-
rzeć na świat oczami kogoś innego. Oczami artysty, który 
zatrzymuje ułamek sekundy za pomocą aparatu fotogra-
ficznego i pozwala zobaczyć innym to, co sam zaobser-
wował, przefiltrował przez swój sposób patrzenia na rze-
czywistość i zinterpretował. Zinterpretował za pomocą 
kadru, światła czy często nowatorskich, eksperymental-
nych technik. Można tu podziwiać fotografie z najwyższej 
półki. To miejsce to Galeria Fotografii B&B. W tym roku 
skończyła dwadzieścia lat.
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wzięcie, założyliśmy wydawnictwo. Mimo to środków 
na utrzymanie B&B nie starczało i zaistniała obawa, że 
będziemy musieli ją zamknąć – mówi Inez Baturo. – 
Wtedy udało się namówić do współpracy władze mia-
sta. W 1997 roku przeznaczyły one na siedzibę Galerii 
jedną z sal w willi Teodora Sixta przy ulicy A. Mickie-
wicza. Obecnie mieści się tam rektorat Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej. Miasto zaczęło finansować 
tę działalność i nawet przydzieliło na jej potrzeby pra-
cownika. Natomiast ja i Andrzej pracowaliśmy społecz-
nie i robimy to do dziś. We wrześniu 2002 roku władze 
miejskie zmieniły lokalizację Galerii – obecnie mieści 
się w Domu Kultury Włókniarzy.

Plany
Baturowie prowadzą także Fundację Centrum Foto-

grafii. Ma ona siedzibę w wynajmowanym lokalu w jed-
nej z kamienic na Rynku. – Chcemy, aby w przyszłości 
powstał tam Dom Fotografii, czyli miejsce, w którym 
pasjonaci tej sztuki mogliby się spotykać i gdzie odby-
wałyby się warsztaty. Lokal ma 380 metrów kwadrato-
wych, ale wymaga generalnego remontu. Jest tam jedno 
małe pomieszczenie, w którym da się pracować. Swoje 
biurko ma tam Andrzej. Ja się już nie mieszczę – rela-
cjonuje Inez Baturo.

Jakie i czyje fotografie?
Galeria B&B nie ma konkretnego profilu. – Wysta-

wiamy wszystko, co uważamy za dobrą fotografię, a więc 
zarówno pejzaż, portret, dokument, jak i eksperyment. 
Staramy się tylko, żeby nie było podobnych pod wzglę-
dem charakteru wystaw tuż po sobie, czyli na przykład 
przez dwie kolejne ekspozycje portretów – przybliża cha-
rakter działalności kuratorka.

B&B wypracowała sobie przez 20 lat wysoką renomę. 
Swoje prace prezentują tu fotograficy z Polski, Europy 
i świata, na przykład z Anglii, Francji, Szwecji, Japonii, 
Chin, USA czy Kanady. Wystawy mieli tutaj między in-
nymi tak uznani artyści, jak Tomasz Tomaszewski, Ta-
deusz Rolke, Zdzisław Beksiński, filmowiec Krzysztof 
Kieślowski, który zajmował się także fotografią, Fortu-
nata Obrąpalska, Bernard Plossu z Francji, Annie Leibo-
vitz z USA, Michel Medinger z Luksemburga czy Toshi-
ki Ozawa z Japonii.

Ale B&B otwiera drzwi nie tylko dla mistrzów. 
– Miejsce czeka tu zarówno na tuzów, jak i debiutantów. 
Autorów i doświadczonych, i młodych. W B&B często 
wystawiali nieznani twórcy, którzy teraz robią kariery 

– podkreśla Inez Baturo. – Najważniejsze są dla nas fo-
tografie. Jeżeli uznajemy je za wartościowe i godne po-
kazania, zapraszamy autora, aby zaprezentował je u nas. 
Kiedyś funkcjonowało to tak, że dzwoniliśmy do arty-
sty i proponowaliśmy mu wystawę. Teraz artyści sami 
zabiegają o to, aby pokazać się w naszej Galerii i muszą 
czekać na to w kolejce ponad rok. Przeważnie prezento-
wane są prace osób żyjących, ale czasami odbywają się 
tu także ekspozycje muzealne. Wystawiane są wtedy fo-
tografie twórców, którzy już odeszli. Staramy się także, 
aby te nasze wystawy były polskimi premierami, a więc 
najpierw były pokazywane w B&B, a dopiero potem jeź-
dziły po Polsce – dodaje kuratorka.

Jak to działa?
Na około 90 procent wernisaży artyści przyjeżdżają. 

– Wernisaż ma sens, gdy towarzyszy mu spotkanie z au-
torem, który wnosi w wydarzenie swoją osobowość. Nie 
da się tego niestety zapewnić w przypadku osób zmar-
łych albo pochodzących z bardzo odległych krajów. Ale 
często przyjeżdżają do nas fotograficy z  daleka. Go-
ściliśmy na przykład Ranię Matar z USA. A Chińczyk 
nie przyjechał tylko dlatego, że uniemożliwiły to spra-
wy losowe. Autorzy nocują u nas w domu i dzięki temu 

Inez i Andrzej Baturowie, 
a w tle wystawa z okazji 
20-lecia Galerii B&B

 Magdalena Nycz

 Konrad Pollesch: Akt
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 możemy ich bliżej poznać, zaprzyjaźnić się z nimi. Czę-
sto jeszcze długo po wernisażu dyskutujemy o fotogra-
fii – opowiada Inez Baturo.

Wybór zdjęć na wystawę kuratorzy pozostawiają 
autorowi. – My podejmujemy tylko decyzję ogólną: czy 
artysta będzie miał u nas wystawę, bo jego prace zwró-
ciły naszą uwagę, czy nie. Ale później już on sam decy-
duje, które fotografie zaprezentuje, ile ich będzie, w ja-
kim formacie. Uważamy bowiem, że artysta ma prawo 
do własnego spojrzenia i własnej wypowiedzi. Staramy 
się zatem, aby zachowany był autorski styl i dlatego nie 
chcemy skażać jej naszym spojrzeniem. Gdyby wystawy 
były układane przez nas, powstałaby sztampa, bo zawsze 
byłyby przefiltrowywane przez nasz sposób patrzenia. 
Nawet jeśli człowiek się stara, to nie da się być do koń-
ca obiektywnym. Czasami autorzy pytają nas o zdanie. 
Wtedy je wyrażamy, ale szanujemy odmienną wizję fo-
tografa – opowiada kuratorka B&B.

Specjalistka od wieszania
Technicznym przygotowaniem wystaw zajmuje się 

Bogusława Kubieniec. Miała być kiedyś sekretarką Gale-
rii, ale szybko wdrożyła się do wieszania fotografii. A naj-
częściej trzeba to robić w szybkim tempie. – Bogusia jest 
fachowcem w swojej dziedzinie. Gdy autor nie przyjeż-

dża, żeby wspólnie z nią ułożyć wystawę, a my jesteśmy 
na przykład na wyjeździe, potrafi zrobić to sama. A my 
jej ufamy, bo nabrała już w ciągu tych lat artystycznego 
spojrzenia na fotografię – mówi szefowa Galerii.

Pierwsze piątki
Tradycyjnie już wernisaże w  B&B odbywają się 

w pierwszy piątek miesiąca o 18.00, chyba że wypada 
wtedy jakieś święto, wtedy przesuwają się na kolejny 
piątek. Każda wystawa trwa niespełna miesiąc – do śro-
dy włącznie. W czwartek następuje zmiana ekspozycji 
i w pierwszy piątek kolejnego miesiąca można już oglą-
dać nową, która zostaje otwarta wieczorem. Galeria jest 
czynna od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00, a w so-
boty od 9.00 do 15.00. Wstęp jest wolny.

O FotoArtFestivalu słów kilka
Od 2005 roku co dwa lata organizowany jest w Biel-

sku-Białej FotoArtFestival. W  kilku miejscach stoli-
cy Podbeskidzia, m.in. w Galerii B&B, Galerii Bielskiej 
BWA czy w Muzeum, prezentowane są fotografie arty-
stów z  całego świata. Dyrektorem generalnym przed-
sięwzięcia jest Andrzej Baturo, a  dyrektorem progra-
mowym Inez Baturo. – Wybieramy około dwudziestu 
nazwisk, z  jednego państwa po jednym autorze. Idea 
festiwalu jest zawsze ta sama: zaprezentowanie tego, co 
dzieje się na świecie w dziedzinie fotografii. Przygotowy-
wanie edycji trwa dwa lata, więc pracujemy właściwie na 
okrągło. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest około 
stu wolontariuszy. Są nimi najczęściej studenci fotogra-
fii czy kierunków plastycznych, ale także tłumacze filo-
lodzy czy licealiści – opowiada pani dyrektor.

Jednym z  wolontariuszy jest bielszczanin, student 
trzeciego roku Instytutu Twórczej Fotografii w  Opa-
wie w Czechach Adrian Lach. – Klimat FotoArtFesti-
valu jest wspaniały. Dla młodych miłośników tej sztuki 
najcenniejsze jest to, że mogą obcować z pracami zna-
komitych fotografików i z nimi samymi. Wielu autorów 
przyjeżdża bowiem na festiwal i wypowiada się podczas 
Maratonu Autorskiego – opowiada Adrian Lach. – Każ-
dy artysta na te kilka dni pobytu dostaje do dyspozycji 
opiekuna, czyli wolontariusza, który pokazuje mu mia-
sto czy na przykład podpowiada, gdzie można zjeść do-
bry obiad. Czasami artysta zaprasza wolontariusza w ple-
ner, na wspólne robienie zdjęć.

Obecnie Galeria B&B  
działa w Domu  

Kultury Włókniarzy 
 Archiwum B&B

Na stronie obok:
Wernisaż w pierwszej 

 siedzibie Galerii  
przy ulicy J. Magi

...i w lokalu przy ulicy 
A. Mickiewicza
 Archiwum B&B

Jubileuszowy wernisaż
 Magdalena Nycz
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Galeria w oczach fotografów
Zbigniew Podsiadło, prezes Okręgu Górskiego 

Związku Polskich Artystów Fotografików, miał wysta-
wę indywidualną w B&B w grudniu 2003 roku. – Była to 
dla mnie wielka nobilitacja i wyróżnienie, ponieważ Ga-
leria należała wtedy do najciekawszych tego typu miejsc 
w Polsce. Byłem wówczas nowym członkiem ZPAF. Gale-
ria B&B do dzisiaj jest siedzibą Okręgu Górskiego ZPAF. 
Zwykle przy okazji wernisaży odbywają się spotkania za-
rządu i członków. Niepisaną umową jest, że osoba wstę-
pująca do Związku wystawia tu swoje prace. Dla autora 
bardzo ważne jest, że wystawie zawsze towarzyszy ka-
talog. Jest on bowiem śladem działalności artysty foto-
grafika i dowodem wejścia w obieg poważnej fotografii 
wystawowej – mówi Zbigniew Podsiadło. – Moje zdjęcie, 
które wybrałem na wystawę jubileuszową B&B, przed-
stawia pomnik świętego Jana Nepomucena stojący na 
moście w Lądku-Zdroju i rzucający mocny cień. Wyko-
nywane było w trudnych warunkach, pod światło. Jest 
czarno-białe i wykorzystuje grę światłocieni – dodaje.

Henryk Malesa prezentował w B&B fotografie arty-
stów jazzowych na wystawie zatytułowanej To jest jazz... 
(2004), a także na wystawach zbiorowych. – Z Inez i An-
drzejem Baturami łączą mnie przyjacielskie stosunki, 
a współpraca z nimi jest samą przyjemnością. Są wspa-
niałymi ludźmi i znakomitymi fotografikami – mówi.

Adrian Lach, który współpracuje z państwem Batu-
rami nie tylko przy FotoArtFestivalu, ale także w działal-
ności Galerii i Fundacji Centrum Fotografii, brał udział 
w  dwóch wystawach zbiorowych. Pierwszą była Foto-
grafia młodych (maj 2011) w ramach 2. Bielskiego Festi-
walu Sztuk Wizualnych, zorganizowanego przez Gale-
rię Bielską BWA. Był również jej kuratorem. Natomiast 
pod koniec 2011 roku brał udział w warsztatach z fiń-
skim artystą Stefanem Bremerem, w których uczestni-
czyło dziesięciu studentów z Finlandii i dziesięć osób 
z Polski. Efektem tych spotkań była wystawa. – Galeria 
promuje młodych. Jest wiele osób, które pierwszą poważ-
ną prezentację prac miały właśnie w B&B. Młodzi foto-
graficy mogą czuć się tutaj szczególnie wyróżnieni, po-
nieważ wystawiają w tym miejscu na równi z mistrzami 
– mówi Adrian Lach. 
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W  czerwcu ukazał się zbiór wierszy Juliusza Wą-
troby pt. Błękity, a we wrześniu tomik Mirosława Bo-
chenka Stare Miasto. Książki jakże różne, ale oparte na 
tym, co w poezji najważniejsze – na własnym, indywi-
dualnym, intymnym przeżyciu, na indywidualnym, in-
tymnym wspomnieniu, indywidualnej, intymnej pamięci 
z najgłębszych warstw zapomnienia1. Obaj poeci sięgają 
do strychów swojej duszy i składów pamięci trwającej 
pod powiekami, w uszach i rzeczach. Uciekają w jedność 
świadomości i konflikt egzystencji – gwaranty ruchu my-
śli i różnorodności przedstawień. Piszą sobą, aby prze-
trwać w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń – 
tych, którzy będą chcieli dalej budować.

Trzydziesty tomik Juliusza Wątroby Błękity to foto-
graficzny, utrwalający, zapis artystycznej natury, w któ-
rej kłębią się dobro i zło, prawda i kłamstwo, świętość 
i brud, uniesienie i przekleństwo, patos i codzienność, 
czystość i sprośność, postęp i  tęsknota do przeszłości, 
awangarda i  tradycja. W  wierszach tych jest Norwi-
dowska czułość: pełny wojen krzyk,/ I szemrzących źró-
deł prąd,/ I [...] wtór pogrzebny...2 Kolorowe myśli rozsa-
dzające pokorną głowę. Zaduma nad ludzką egzystencją 
rozpiętą między gorzką wiedzą o rzeczywistości a wia-

Jest taki świat, nad którym człowiek może sprawować władzę 
absolutną, istnienie na jego rozkaz nieustanne, czas powiąza-
ny łańcuchami znaków – to świat słowa, scena poezji pulsująca 
utajonym życiem, które choć dawno umarło, rozkwita, nabie-
ra nowych kształtów i trwa nieskończenie.

W błękitach...

A g n i e s z k a  K o b i a ł k a

Juliusz Wątroba: Błękity, ilu-
strował Wiesław Łysakow-
ski, Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, Bielsko-Biała 2012
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rą w porządek prawdy i dobra. A wszystko to na tle Biel-
ska-Białej i  okolic – zamku wyrastającego wiosną na 
Wzgórzu, weselącego się letnim słońcem ratusza, chło-
du schodzącego jesienią z Beskidów, karnawału mrozu 
z bielą na Podcieniach, wspomnień po bielskiej wełnie 
oraz dobrych duchów Mieczysława Stanclika, Stanisła-
wa Goli i Ignacego Bieńka.

Skazany za wrażliwość na dożywocie poeta zawie-
ra w kilku słowach wiele uczuć. Za pośrednictwem we-
wnętrznych monologów-dialogów uczy się swojego miej-
sca w czasie i przestrzeni – jak przyjąć godnie swoje siwe 
włosy. Afirmuje i podziwia życie we wszystkich jego od-
cieniach, próbując na przekór przemijaniu i wbrew pro-
zie życia ocalić to, co jest w człowieku najprawdziwsze 
i najpiękniejsze. Świadomy kruchości życia, znający do-
brze niepewność kroków, ciemność chorej duszy i strach 
przed ostatnią metamorfozą, buduje od dymu z komi-
na, docenia niepowtarzalność chwil, próbuje pochwycić 
odrobinę szczęścia: Musi być pięknie i musi być godnie/ 
bo skrzydła po to Bóg przyczepił ptakom/ aby się mogły 
z ziemi/ w niebo podnieść. Odkrywając schowane w so-
bie i otaczającym świecie natchnienia, dodaje zwykłym 
słowom nowych znaczeń, błyskiem myśli przecina niebo 

i jest coraz pogodniej/ zamiast coraz smutniej. Można się 
do końca spełnić i patrzeć wyżej/ wyżej sięgać.

Podmiot liryczny zostaje obdarzony dziwnym bia-
łym spokojem. Nie próbuje już daremnie biadać i zgodnie 
z wolą Bożą niczego się nie boi. Wie, że jabłoń kwitnie 
ciągle w sadzie, a wieczność należy do niego. Może po-
czuć lekkość, zaśmiać mroczne smutki, zamienić zamęt 
na cud harmonii. Zdaje się być gotowy do przepięknego 
lotu/ – bez skrzydeł –/ w nieba puch, [...] aby rozkwitać/ 
w błękitach. Uczucie to nie jest jednak trwałe i niezmien-
ne. Jako idea trwa wiecznie, ale w zetknięciu z materia-
lizmem człowieka staje się rzeczą przemijalną i przelot-
ną. Serce więc nadal migoce, zawsze nie w czas/ zawsze 
nie w porę, a zwątpień ołów ciąży, gmatwając jasne my-
śli, dusza pozostaje nienasycona, a ciało ranliwe. W sen 
wkrada się jawa i znów życie do krzyża ziemi przybija.

W  Błękitach są więc: tajemnica, wolność, wieczna 
młodość, wiara w najlepsze, nadzieja dopijana z kubka 
jesieni, miłość bez granic, której wciąż trzeba się uczyć 
oraz siła, która wzrusza, pociesza, ubogaca. Warto pod-
kreślić, że nie są to symbole, a serca kluczem ponakręcane 
w życie konkrety. Obecność skondensowana wokół czy-
telnika i w czytelniku. Manifestacja i świadectwo życia.

Agnieszka Kobiałka 
– absolwentka filologii 
polskiej UJ, recenzentka 
z zamiłowania, interesuje się 
teatrem i muzyką rockową.

Juliusz Wątroba

Ponad

Jakoś to będzie
Nie
nie będzie jakoś
Musi być pięknie i musi być godnie
bo skrzydła po to Bóg przyczepił ptakom
aby się mogły z ziemi
w niebo podnieść

A miłość
po to człowieka rozpala
– że choćby dławił się zaszczuty ziemią
i choćby skończył się czas na zegarach –
by był  p r z e d  czasem
i  p o n a d  przestrzenią

 Wiesław Łysakowski
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Z kolei Stare Miasto Bochenka to hommage dla umar-
łego świata socjokulturowej młodości – dla środowi-
ska, które przestało istnieć i epoki, która odeszła. Sen-
tymentalna podróż i wielopiętrowe wspomnienie. Seans 
duchów i rachunek z przebytego czasu. Poetycki plan, 
a zarazem dekalog (z prologiem i epilogiem) bielskiego 
Starego Miasta, dopełniony sepiowymi akwarelami Le-
cha Helwiga – niezbędny podczas spaceru po tej dziel-
nicy o każdej godzinie i porze roku.

Poeta niczym Charon przeprawia czytelników na 
tamtą stronę przez rzekę słów, przywracając świat, któ-
ry wydawał się raz na zawsze stracony. Sugestywnie 
odmalowuje klimat szemranej jak Grzesiukowy Czer-
niaków dzielnicy Bielska-Białej. Podmiot liryczny, za-
gubiony w uliczkach Starego Miasta z 1983 roku cień 
poety, a zarazem bliżej nieznany bohater zżółkłej opo-
wieści, rozpalając co cieplejsze słówka i przeglądając się 
w nich jak w lusterku, zagląda w okna, wchodzi do bram, 
aby w ciszy i z rzewnością zebrać skrawki swej młodo-
ści i połączyć mit z prawdą. I choć zarzeka się, że po-
emat ten nie będzie jak pierścionek/ mamił urokiem fał-
szywym, to za sprawą kruchej, przewrotnej i  skłonnej 
do przewartościowań pamięci (Pamięć choć dobrze wie 
ile znaczy/ myśli zamyka na zmyślny haczyk) oraz wy-
obraźni pewne wątki ulegają fabularyzacji, a osoba mó-
wiąca nie zajmuje stabilnej i danej raz na zawsze pozy-
cji. Czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły mieszają się 
(sytuacja mówienia nie zawsze jest równoznaczna z sy-
tuacją dziania się), a układ wewnętrznych napięć w ob-

rębie struktury podmiotowej ulega ciągłym, daleko idą-
cym przesunięciom, które powiększają lub zmniejszają 
dystans pomiędzy „ja” tekstowym a „ja” empirycznym 
w zależności od kontekstu wypowiedzi. W efekcie wier-
sze stają się nie tylko obszarem gromadzenia i przecho-
wywania, ale i zamieszkiwania – żywym archiwum na 
pograniczu realności i iluzji.

Gdzieś tam, na innej płaszczyźnie, ze znikomych 
fragmentów (kocich łbów, tynku, klamek, rynny itp.), 
osoba mówiąca wznosi na nowo Stare Miasto Anno Do-
mini 1983. Nieobecni i umarli, pozamykani na bramy 
i okiennice pamięci, wracają do siebie, na swoje miej-
sce: Szczur przebiegł chodnik z kością cielęcą/ pijak już 
zdążył portfel spieniężyć; Na dancing niosą instrumenty/ 
artyści których o nic nie pyta; Obok apteki cieć z satura-
tora/ leje ludziom do głowy bąbelki; Jest tu pani co zgu-
biła chęć do życia/ jest tu sąsiad zburzonych ołtarzy itd. 
W powietrzu unoszą się niebieskie anioły, czarne koty 
przebiegają drogę, serce podchodzi do gardła, gdy za-
dzwonią kościelne dzwony. W kątach czają się zardze-
wiałe marzenia, niespełnione miłości, żal w marynar-
ce roztarganej, rozpacz z klęską, samobójcze złudzenia, 
samotność. Rdzenni mieszkańcy – dzieci tych ulic i ka-
mienic, moralni dezerterzy – mają w spojrzeniu nieczy-
stą skazę, którą czytelnik może poczuć na własnej skó-
rze. Wszystko zdaje się być podejrzane i dwuznaczne, 
a charakter tej dzielnicy odbiega zdecydowanie od tonu 
całego miasta. Nigdzie nie ma takiego nastroju, tak nie-
zwykłych i ciemnych namiętności, fermentujących pra-

...i na 
        Starym Mieście

Mirosław Bochenek

Było, minęło... w mieście już wieczór
księżyc coś mruczy w srebrnym narzeczu.
Pamięć choć dobrze wie ile znaczy
myśli zamyka na zmyślny haczyk.
A kim był ten ktoś który przed chwilą
skrawki młodości zbierał jak bilon?
Kim był? – chcą wiedzieć zdziwione okna.
Spytam go o to jeśli go spotkam...
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gnień, wybujałych instynktów czy przyjaciół wytapiają-
cych na słońcu złote pyłki kurzu. Poza Starym Miastem 
atmosfera ta gaśnie, zatraca się w wielkim świecie. Pod-
miot liryczny ma jednak świadomość, że rzeczywistość 
ta jest cienka jak papier i wszystkimi szparami zdradza 
swą imitatywność3. Wynajęte postacie wraz z połowicz-
nymi, toczącymi się gdzieś na bocznym torze życia i pa-
mięci działaniami zawisają w  powietrzu. Nic nie do-
chodzi do skutku, nic nie dobiega do końca. Nie da się 
bowiem przekroczyć martwego punktu Było, minęło... 
Stąd dwukrotnie powtórzone pytanie: A kim był ten ktoś 
który przed chwilą/ skrawki młodości zbierał jak bilon?/ 
Kim był? […]. Zdaje się, że osoba mówiąca poczuła się 
jak intruz, na zawsze odwrócony plecami złodziej, któ-
ry w przypływie sentymentu wkradł się do Starego Mia-
sta 1983 i jak pies z piątą nogą bezmyślnie się plątał, by 
znów powrócić do aktualnego życia.

Stare Miasto jest więc poniekąd zaimprowizowaną 
maskaradą i pustym teatrem jednocześnie, gdzie słowa 
są dramatycznymi rekwizytami – znakami pamięci po 
miejscach, ludziach i zdarzeniach – bez których starów-
ka jest jak ciało bez duszy. Czytelnik jest jednak dale-
ki od chęci demaskowania widowiska. Wspólnie z pod-
miotem mówiącym zagląda w głąb mrocznego bielskiego 
zakątka – po tamtej stronie – dając się ponieść opowie-
ści o starówce umierającej co rusz na pamięć, tę choro-
bę co ludziom ciśnie się na wargi.

I tak poeci niepokoją wyobraźnię czytelnika obrazo-
wością, subtelnie przesuwanymi akcentami, potęgowa-

nym bądź wyciszanym napięciem, kontrolowanym ru-
chem od znaku do rzeczy i od rzeczy do znaku, a przede 
wszystkim darem działania ponad życiem. Konstruk-
cja ich wierszy budzi skojarzenie z  techniką montażu 
filmowego, umożliwiającą operowanie szerokim i  sy-
nekdochicznym zbliżeniem. Poeci za pomocą potocz-
nego toku wypowiedzi i  prostego słownictwa walczą 
z myślą własną/ by ujrzeć ją dla siebie jasną4 – skupiają 
na niewielkiej przestrzeni tekstu jak najwięcej znaczeń 
właściwych, przeciwstawiających się smętnej bylejako-
ści. Krótki wers broni przed bełkotliwym rozgadaniem, 
ogromną i jednocześnie fałszywą sieczką słów. Stoi na 
straży słowa koniecznego, prawdziwego, a przy tym lin-
gwistycznie plastycznego. Słowa w gorsecie wersów ar-
bitralnie ustanowionych przez poetów czasem pokry-
wają się ze zdaniem (lub przynajmniej z jego częścią), 
ułatwiając artyście wyodrębnienie i podkreślenie treści, 
na których szczególnie mu zależy. Zdarza się jednak, że 
naturalny rytm wypowiedzi zostaje zakłócony – wer-
sy zrywają z ciągłością i linearnością tekstu, zapewnia-
jąc inne niż przy podziale zdaniowym ukształtowanie 
sensu, często podyktowane względami emocjonalny-
mi. Każda linijka albo dopełnia treść linijek poprzed-
nich, albo też burzy, zamazuje przewidywany uprzed-
nio sens wypowiedzi, wyostrzając znaczenia wynikłe 
ze spięć słownych. Wszystko to zmusza czytelnika do 
pchnięcia myśli nieutartym torem i smakowania świa-
ta wszystkimi zmysłami.

Ponieważ zracjonalizowanie widzenia rzeczy tkwią-
cego w dziele sztuki równa się zdemaskowaniu aktorów, 
jest końcem zabawy5, najlepiej samemu sięgnąć po wier-
sze rodzimych poetów i oddać się lekturze, i nic, i nic nie 
mówić, / i trwać, i nie uciekać6. 

Mirosław Bochenek: Stare 
Miasto, ilustrował Lech Hel-
wig, Wydział Kultury i Sztu-
ki Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, Bielsko-Biała 2012

1 T. Kantor, Pisma, oprac. K. Pleśniarowicz, Kraków 2005.
2 C.K. Norwid, Czułość, [w:] Wiersze, Warszawa 2004, s. 66.
3 B. Schulz, Ulica Krokodyli, [w:] Sklepy cynamonowe. Sanatorium 
pod Klepsydrą, Kraków 2003, s. 58.
4 S. Wyspiański, Wyzwolenie, [w:] Dzieła zebrane, Kraków 1959, 
t. V, s. 59.
5 B. Schulz, Bruno Schulz do St.I. Witkiewicza, [w:] Opowiadania. Wy-
bór esejów i listów, Wrocław 1998, s. 476.
6 K.I. Gałczyński, Małe kina, [w:] Poezje, Warszawa 1979, s. 119.

 Lech Helwig
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Szable
słoma 
krzyże

Obok romantycznej harmonii twórcy spektaklu po-
stawili na ironię. Pojawia się zatem pytanie: co w  ro-
mantycznym postrzeganiu rzeczywistości jest aktual-
ne, co nas kręci, a  co podnieca? Co przez romantyzm 
można powiedzieć o współczesności? Ano, jak się oka-
zuje, całkiem sporo.

Przede wszystkim to, że nasze „narodowe cechy” 
nie zmieniły się od tamtych czasów aż tak bardzo. Za-
wziętość, awanturnictwo, podwójna moralność połą-
czona ze skłonnością do grzechu, emocjonalizm – wy-
starczy rozejrzeć się dookoła. Bijatyki i pijatyki oglądane 
na scenie wyglądają całkiem współcześnie, choć niekie-
dy stylizowane są na puszczane w zwolnionym tempie 
filmowe kadry czy stop-klatki, a nawet na żywe obrazy. 
Od takiego obrazu zaczyna się właściwe przedstawie-
nie – nieruchomi bohaterowie Pani Twardowskiej, jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczynają swa-
wolić ponad miarę.

Inna sprawa, że wszystko jest w spektaklu przeryso-
wane, groteskowe, zwłaszcza ruch sceniczny, skądinąd 
bardzo dobrze pomyślany i nieźle wyćwiczony. Żywio-
łowość poszczególnych scen, zwłaszcza duetów głów-
nych bohaterów ballad, równoważy obecność pozosta-
łych aktorów, trochę antycznego chóru komentującego 
wydarzenia, a trochę Mickiewiczowskiej gawiedzi, któ-
ra „czuje głęboko”. To czucie, przeciwstawione „szkieł-
ku i oku”, jest dominantą przedstawienia. Trzeba oddać 
aktorom, że naprawdę nieźle poradzili sobie zarówno 
z żywiołowymi, jak i z lirycznymi scenami. Sprawdzili 
się też w partiach wokalnych (znakomita, interesująco 
wykorzystująca nie tylko romantyczne motywy muzy-
ka!), zwłaszcza w brawurowej, musicalowej Świteziance. 
Właściwie trzeba pochwalić cały zespół za umiejętność 
zespołowej pracy, lecz nie można nie wspomnieć o ka-
pitalnie zdystansowanej pani, która zabiła pana – Mał-
gorzacie Król, konsekwentnie i w przemyślany sposób 
budującej także pozostałe swoje postaci.

Przedstawienie zaprasza do uruchomienia wyobraź-
ni i poddania się teatralnej zabawie. Wiele jest świetnych 
bardzo teatralnych scen, np. słyszane w trakcie mordobi-
cia odgłosy uderzeń to jawnie klaskanie w dłonie przez 
pozostałych aktorów. Jak z powieści grozy czy raczej ze 
współczesnego horroru są spadające z góry krzyże, kukły 
duchów, odcięta głowa. Bawi finezja erotycznych scen. 
Krwisty i obcesowy świat przedstawiony ballad i roman-
sów jest też światem zjaw, duchów, fantastycznych stwo-

M a g d a l e n a 
 L e g e n d ź

Jak zrobić spójną całość z odrębnych tekstów o różnej zawartości grozy, hu-
moru, liryzmu? Czy można i trzeba znaleźć wspólną tonację, tak aby z wier-
szy Wieszcza powstał jednolity spektakl, a nie pojedyncze scenki, dobre 
na szkolną akademię? W Balladach i romansach, sztandarowym tomiku ro-
mantyzmu, wyznaczającym liryczne standardy swej epoki, taka spójna to-
nacja tkwi całkiem wyraźnie. Ale czy to jeszcze nasze standardy, nasze mo-
dele przeżywania świata?

Magdalena Legendź 
– teatrolog, publicystka 

 kulturalna,  r edaktorka 
 książek i czasopism, 

 publikuje m.in. na łamach 
„Teatru” i „Teatru Lalek”.

 Agnieszka Morcinek
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rów. W przedstawieniu granica między tym, co realne 
a nierealne, jest cienka, choć Rybka-Krysia nie „odwi-
ja się z łuski”, by stać się dziewczyną, a trudne zadania, 
które Twardowski zadał diabłu, musimy sobie wyobra-
zić dzięki prostym rekwizytom.

To nie jest świat „z romantycznej epoki”, to umowny 
świat ludzkich namiętności, nawyków i przywar.

Jego umowność podkreślają rekwizyty i  elemen-
ty dekoracji. Ich wielofunkcyjność jest rodem z teatru 
plastycznego, dlatego od razu odpada zarzut, że akto-
rzy teatru lalek zagrali tylko w żywym planie. Popatrz-
my tylko, jak oni wyraziście ogrywają przedmioty: sza-
ble, krzyże, karczemne stołki, słomę... ciekawy i wiele 
mówiący o pozascenicznej rzeczywistości zestaw, nie-
prawdaż? Stół czy ława może być także brzegiem jeziora, 
drzwiami chaty pustelnika, altanką, łóżkiem niewiernej 
żony i wszystkim, co tam jeszcze wyobraźnia podpowia-
da. Dopełnieniem – choć to krzywdzące określenie dla 
pracy scenografki – są bajeczne kostiumy, dosadnie uwy-
puklające zasadnicze cechy wszystkich postaci. Zofia de 
Ines robi w nich aluzje do współczesności, bawi się for-
mą, fakturą i barwą, cytuje, ironizuje, puszcza oko na te-
mat wdowy, sarmaty, diabła, niewiernej żony, kozaka itd. 
Reżyser odczytuje ballady w duchu Marii Janion, któ-
ra pisała o romantyzmie jako o kulturze napięć i anta-
gonizmów, sporów i dialogów. Jeśli się z duchami prze-
szłości nie rozliczymy, wyjdą spod ziemi, nie pozwolą 
nam na zintegrowanie naszej narodowej osobowości, 
naszej współczesnej tożsamości. Nie możemy funkcjo-
nować bez świadomości tego, jacy jesteśmy, a jesteśmy 
właśnie tacy jak bohaterowie Mickiewiczowskich ballad. 
Spektakl spina klamrą piosenka, będąca fragmentem 
tekstu Pierwiosnka, otwierającego wydany w 1822 roku 
tomik. Z ciemności dobiegają do uszu widzów lekko na-
iwne słowa, wykonane dziecięcym głosem (powtórzone 
na końcu przedstawienia przez aktorów):

Dni nasze jak dni motylka; 
Życiem wschód, śmiercią południe; 
Lepsza w kwietniu jedna chwilka, 
Niż w jesieni całe grudnie.
Czy dla bogów szukasz datku, 
Czy dla druha lub kochanki, 
Upleć wianek z mego kwiatku, 
Wianek to będzie nad wianki.

Ta młodość, świeżość odsyła nie tylko do ożywczo- 
ści romantyzmu, z  którego stale w  polskiej kulturze 
czerpiemy, ale także wskazuje na przesła nie widowiska: 
nie bądźmy tacy nadęci,  zawzięci i tacy serio, bo życie 
jest „jedną chwilką”. Reali zatorzy rzeczywiście upletli 
z Mickiewiczowskich fraz wianek nad wianki – inteli-
gentne, dowcipne, mądre przedstawienie. 

Teatr Lalek Banialuka: Ballady i romanse Adama Mickiewi-
cza, reżyseria Paweł Aigner, scenografia Zofia de Ines, muzyka 
Piotr Klimek. Obsada: Maria Byrska, Małgorzata Król,  Marta 
Marzęcka, Magdalena Obidowska, Władysław Aniszewski, 
Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkow-
ski. Premiera: 21 września 2012.
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Przekraczając próg widowni, widz wchodzi w prze-
strzeń spektaklu. Zanim usiądzie wygodnie na niebie-
skim krześle, które i  tak należy do Cecylki (Jaśmina 
Polak), zostanie przez nią odprowadzony wzrokiem na 
miejsce. W rodzinie Państwa K. w ten sposób wita się 
gości. Matka (Marta Gzowska-Sawicka), zdystansowa-
na, udaje trochę obojętną, trochę zajętą. Za to jej nasto-
letnia córka, pełna wigoru Cecylia, próbuje nawiązać 
kontakt z publicznością. Słodkie spojrzenie, mrugnię-
cie oczkiem, strojenie niewinnej minki. Czy tylko w ten 
sposób może pozwolić sobie na małe odstępstwa od kin-
dersztuby? A co z synem (Rafał Sawicki) i ojcem?

Uroczą atmosferę w rodzinie Państwa K. przerywa 
energiczne pukanie. Matka w pierwszej chwili udaje, że 
nie słyszy, że nic się nie dzieje. Jednak kiedy córka pró-
buje otworzyć drzwi, momentalnie wyrywa się z letargu 
i władczym tonem rozkazuje jej, by była cicho. Jej i wi-
dzowi. Ma nadzieję, że niespodziewany gość się zniechę-
ci. Niestety, ten typ nie odpuszcza tak łatwo. Na scenie 
pojawia się detektyw (Tomasz Drabek). Rodzina wyglą-
da na co najmniej zaskoczoną niespodziewaną wizytą. 
Matka może i chciałaby szybko wyjaśnić sprawę, ale kon-
wenanse nakazują, by zaprosić intruza na kolację. Opa-
nowując zdenerwowanie, podaje posiłek. W odpowiedzi 
na pytania o męża, w końcu przyznaje, że ten nie żyje. 
Jak to się stało? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: detek-
tyw nie daje wiary tłumaczeniom, że pan domu zszedł 
na atak serca. Śledztwo nabiera tempa. Teraz każdy jest 
podejrzanym – a może jednak ofiarą?

My  
heart

Ona w pomarańczowych, zbyt luźnych majtkach i on w majtkach wystają-
cych spod za dużego swetra. Dzieci z normalnej rodziny, mieszkającej w nor-
malnej dzielnicy, w mieszkaniu zapewne równie normalnym. Na pierwszy 
rzut oka – sielanka. Przykładny mąż dbający o dobrobyt, żona – oddana 
westalka domowego ogniska. Starszy syn, młodsza córka. Lepiej złożyć się 
nie mogło. Z rodziną zamieszkują jeszcze ciotka, siostra pana domu, i wi-
dzowie, którzy wprowadzili się zaraz po jego śmierci.

M o n i k a  Z a j ą c

Monika Zając  
– absolwentka  polonistyki 

ATH w Bielsku-Białej.  
Szczególnie zainteresowana 

jest teatrem.
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Podejrzany-ofiara nr 1 – ojciec. W porządnych rodzinach 
panuje ustrój patriarchalny. Rodzina Państwa K. bez wąt-
pienia zalicza się to tego typu. Ojciec jest ostoją i funda-
mentem, alfą i omegą. Z doniesień detektywa wynika, że 
przed śmiercią Henryka K. z zakładu, w którym praco-
wał, ktoś ukradł pieniądze. Niemniej jednak domowni-
cy są przekonani, że ojciec nie miał z tym nic wspólnego.
Podejrzana-ofiara nr 2 – matka. Żona zmarłego. Około 
20 lat trwająca z nim w świętym związku małżeńskim. 
Z zeznań wynika, że troszczyła się o rodzinę. Zajmowała 
się domem. Dnie i noce schodziły jej na szorowaniu bu-
kowych paneli i gotowaniu. Jako troskliwa pani domu 
dbała też o swój wygląd, oczywiście dla męża. Natapi-
rowane włosy, różowa sukienka, wysokie szpilki i ostry 
makijaż – czy tak może wyglądać niezadowolona z ży-
cia kura domowa?
Podejrzana-ofiara nr 3 – córka. Siedemnastoletnią córkę 
z ojcem łączy szczególna więź. Cecylka wie, jaką ojciec 
pija herbatę i taką też przyniosła mu w ten nieszczęśli-
wy poranek, gdy znalazła jego zwłoki. Jej serce należy 
do taty. Kocha go bardzo. Fama głosi, że ojciec miał sła-
bość do nastoletnich lolitek. Jednak nie wiadomo, czy 
ma to jakiś związek z jego śmiercią.
Podejrzana-ofiara nr 4 – ciotka. Siostra pana domu (Ja-
dwiga Grygierczyk) nie należy do osób wścibskich. Prak-
tycznie nie mieszała się w małżeństwo brata. Zapewne 
zdarzały się jej małe nieporozumienia z bratową, ale ro-
dzina żyje raczej harmonijnie. Czy ciotka pracuje? Nie 
wiadomo. Pewne jest, że to raczej niezależna kobieta ze 
słabością do lateksowych strojów i niebotycznych szpilek.
Podejrzany-ofiara nr 5 – syn. Od śmierci ojca zamknął 
się w  kredensie. Zapewne trauma związana ze stratą 
najbliższej osoby wpłynęła destrukcyjnie na jego psy-
chikę. W trakcie śledztwa wychodzi na jaw, że jest on 
w  posiadaniu scyzoryka, który może być kluczowym 
dowodem w sprawie.

Dla detektywa sprawa jest jasna. Jest ofiara, musi być 
i morderca. Dla Michała Buszewicza i Eweliny Marci-
niak – niekoniecznie.

Zbrodnia to spektakl oparty na Zbrodni z premedy-
tacją Witolda Gombrowicza. Michał Buszewicz, któ-
ry Gombrowiczowi „ukradł” imiona postaci, śmierć 
ojca, śledczego i zamkniętego w kredensie syna, wystę-
puje tutaj w podwójnej roli – autora sztuki i dramatur-
ga. Na płaszczyźnie tekstu od samego początku uwodzi 
widza dialogami. Umiejętnie sięga do różnych stylów 
i  rejestrów języka, dzięki czemu uzyskuje efekt grote-
ski, ale też mówi w sposób zrozumiały i ciekawy. Tekst 

My  
heart belongs 

to daddy...

 Michał Andrysiak
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 naszpikowany różnymi aluzjami i fałszy-
wymi tropami dotyczącymi morderstwa 
wprowadza nas w labirynt, z którego nie 
tak łatwo się wydostać.

Natomiast jeżeli chodzi o gatunek li-
teracki, Buszewicz wywraca logikę kry-
minału do góry nogami. Zbrodnia nie 
jest tutaj najważniejsza, schodzi na dru-
gi plan. Nieistotne jest, czy detektyw od-
najdzie mordercę. W zamian za to auto-
rzy spektaklu próbują przede wszystkim 
zwrócić naszą uwagę na rodzinę, na rela-
cje, jakie w niej panują.

Reżyserce udaje się uzyskać efekt za-
mierzony przez autora. Ponieważ od sa-
mego początku pracy nad spektaklem 
miała możliwość ingerowania w  osta-
teczny kształt dramatu, zainicjowała 
improwizacje, które świetnie dopełniły 
tekst. Ewelina Marciniak sprawnie po-
prowadziła aktorów (o czym świadczą chociażby liczne 
nagrody dla odtwórczyni roli Cecylki), a przede wszyst-
kim utrzymała całość w duchu Gombrowicza, doprawia-
jąc ją szczyptą psychoanalizy.

Bielska Zbrodnia (podobnie jak Nowe Wyzwolenie, 
które Buszewicz i Marciniak zrealizowali wcześniej dla 
Teatru Polskiego wraz z Centrum Sztuki Kontrast) dia-
loguje z odbiorcą wymagającym. Od samego początku 
wchodzi z nim w interakcje, proponując, by sam rozwią-
zał ten węzeł gordyjski. Twórcy nie ułatwiają mu jed-
nakże zadania: doskonałe wtrącenia w formie urywków 
z wiadomości telewizyjnych czy artykułów prasowych 
dotyczących zabójstw (w informacjach tych mordercy są 
zaskakująco podobni do członków rodziny Państwa K.) 
powodują jeszcze większy mętlik w jego głowie.

Od samego początku uwagę widza przykuwa postać 
pierwszoplanowa i najbardziej złożona – córka (świet-
nie w  tej roli odnalazła się Jaśmina Polak). W trakcie 
spektaklu dziewczyna z poczwarki przeobraża się wam-
pa. Cecylka, która energicznym ruchem rozbija ścianę 
mieszkania (oklejoną tapetą z rajskimi ptakami), ubra-
na w bluzę o takim samym wzorze jak tapeta, powraca 
na sceną w kostiumie kosmitki. Uwalnia się z raju, jakim 
był jej dom, i pokazuje wszystkim, że teraz ona jest pęp-
kiem świata. Po chwili wraca w seksownej, złotej sukni, 
by zaprezentować, jaka potrafi być pruderyjna. Co się 
stało z  tą niewinną nastolatką, która tupaniem nóżek 
witała nas przed chwilą?

Córka najbardziej obnaża mit rodzi-
ny. Dobre wychowanie, któremu była 
poddawana, na nic się zdało. Struktura, 
na jakiej opierały się relacje między do-
mownikami, rozsypuje się wraz z  bra-
kiem któregoś z jej elementów. Bohate-
rowie przez lata tworzyli pewną stabilną 
konstrukcję. Każdy z nich pełnił w niej 
swoją funkcję. Fakt, że zaczyna pękać 
wraz z przełamaniem jej schematu (czy 
to przez brak ojca, bo umarł, czy przez 
bunt Cecylii), pokazuje kruchość rela-
cji oraz wartości, na których budowano. 
One nie ocalą rodziny przed rozpadem.

Cecylia nie ma ojca, właśnie wypo-
wiedziała posłuszeństwo matce i próbu-
je uwieść na jej oczach detektywa. Matka 
nie jest w stanie poradzić sobie z tą sytu-
acją, wyciąga więc deski z podłogi w sa-
lonie i odsłania przed nami grób, kładzie 

się tam i czeka, aż umrze. Córka nie próbuje zmienić tego 
stanu rzeczy. Nie potrafi wyrażać swoich uczuć, a uczu-
cia tłamszone przeradzają się w gniew i frustrację. Czy 
uda się jej przełamać ten zaklęty krąg bezradności? Kto 
tu występuje w roli ofiary, a kto w roli mordercy?

Pytania się mnożą. Reżyser niczego nie podaje na 
tacy. W  plątaninie absurdów i  wieloznaczności widz 
sam musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania. 
Jedno jest pewne: myślenie strukturalne, przyczyno-
wo-skutkowe, do którego jest przyzwyczajony, niewie-
le mu tu pomoże.

Teatr Polski w Bielsku-Białej: Zbrodnia Michała Buszewicza 
(inspirowana opowiadaniem Witolda Gombrowicza Zbrod-
nia z premedytacją), dramaturgia Michał Buszewicz, reżyse-
ria Ewelina Marciniak, oprawa wizualna Marta Stones, muzy-
ka na żywo Marcin Nenko. Występują: Jadwiga Grygierczyk, 
Marta Gzowska-Sawicka, Jaśmina Polak, Tomasz Drabek, Ra-
fał Sawicki.Premiera: 3 marca 2012. Spektakl nagrodzony na: 
11. Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za reżyserię Eweliny 
Marciniak oraz nagrodą aktorską za rolę córki dla Jaśminy 
Polak; 18. Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej nagrodą zespołową za najlepsze przed-
stawienie konkursu, za reżyserię Eweliny Marciniak oraz na-
grodą aktorską dla Jaśminy Polak; Forum Młodej Reżyserii 
– stypendium MKiDN dla Eweliny Marciniak. Laurem Dem-
bowskiego przyznawanym przez bielski oddział ZASP za rolę 
Matki w Zbrodni została nagrodzona Marta Gzowska-Sawicka.

Jaśmina Polak jako Cecylka
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A l e k s a n d e r  W a w r z y n i a k

Rozmowa z Michałem Suchorą

to rodzaj wrażliwości

Aleksander Wawrzyniak: Jesteś kuratorem Samoza-
płonu, wystawa była rezultatem konkursu wpisanego 
w tradycje wystaw o malarstwie. Jakie znaczenie ma 
dla ciebie narracja o pojedynczym medium?

Michał Suchora: Malarstwo, obok rzeźby i architektury, 
jest medium najbardziej zakorzenionym w kulturze eu-
ropejskiej. Miało i nadal ma swoją tożsamość, choć nie 
zajmuje już tak prestiżowej jak kiedyś pozycji wśród in-
nych dziedzin sztuki.
Postępujące zmiany w obrębie tego, co nazywamy ma-
larstwem, spowodowały dwie rzeczy. Po pierwsze ter-
min ten stał się dużo obszerniejszy. Działaniami ma-
larskimi nazywamy bowiem choćby „Anthropometries” 
Yves’a Kleina czy prace Lucia Fontany. Z drugiej jednak 

Malarstwo
Aleksander  
Wawrzyniak  
– kurator  wystaw w Polsce  
i za granicą, teoretyk sztuki. 
Pomysłodawca projektów 
Tu oraz Koło Plastyków.

Michał Suchora – histo ry k 
sztuki, socjolog, prowadzi 
prywatną galerię BWA War-
szawa.  Pomysłodawca i kura-
tor konkursowej 7.  Wystawy 
Kuratorskiej „Bielskiej  Je sie- 
ni” pt. Samozapłon.
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strony badacze i krytycy na bieżąco opisujący te proce-
sy zaczęli dyskusję o integralności czy wręcz tożsamości 
malarstwa. To pytanie stało się szczególnie ważne w mo-
mencie pojawienia się nowych mediów. W tym kontek-
ście ciekawa i ważna wydaje się refleksja nad tym, co dziś 
definiujemy jako malarstwo.

To wspomniane poszerzenie pola doprowadziło do 
sytuacji, w której artyści coraz rzadziej posługują się 
pojedynczym środkiem wyrazu. W konsekwencji trudno 
odseparować płótno od reszty działalności i elementów 
wystaw. Formuła wystawy o malarstwie może być 
pominięciem dość znaczącego kontekstu.

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest zastanowienie 
się nad miejscem, jakie na Samozapłonie zajmują Bajki 
Zbigniewa Rogalskiego. Ten cykl fotografii pokazuje, 
że Rogalski, rezygnując z pędzla i farb na rzecz apara-
tu, nawet na chwilę nie przestaje być malarzem. Malar-
stwo to bardziej rodzaj wrażliwości niż praca w obrębie 
określonej techniki.

Często istnieje pokusa porównywania tego, co się 
dzieje współcześnie, do tego co, znamy z historii sztuki.

Patrzenie na współczesność ze świadomością historii 
jest zupełnie naturalne i nie oznacza paseizmu. Chodzi 
tu nie tyle o porównywanie, co o umiejętność budowa-
nia szerszych społecznych kontekstów. W  przypadku 
malarstwa, tak silnie zakorzenionego w  naszej kultu-
rze, odbiorcy zawsze towarzyszyć będzie bagaż zinter-
nalizowanej kultury wizualnej. Pytanie, jak go wyko-
rzysta w konfrontacji ze współczesnością.

Nazwa Samozapłon niesie obietnicę wybuchu, za-
powiada mocne oddziaływanie, które występuje nie 
tylko w procesie tworzenia, ale jest też rezultatem tej 
wystawy.

W  momencie oddania wystawy publiczności zaczyna 
się nowy etap życia dzieła sztuki. Fascynującą rzeczą jest 
reakcja odbiorcy. Każdy moment styku dzieła z nowym 
odbiorcą jest potencjalnym polem wybuchu, samoza-
płonu. Może to utopijna wiara w sprawczą moc sztuki, 
ale jestem przekonany, że sztuka może wyrwać z mara-
zmu codzienności.

Szczególnie teraz, kiedy słyszymy o dalszych cięciach 
budżetowych na kulturę, wybrzmiewa pytanie o miejsce 
i rolę sztuki w społeczeństwie. Żaden ustrój polityczny, 
nawet skrajny liberalizm, nie mógł się uwolnić od „bala-
stu”, jakim jest pozornie dysfunkcyjna, nieobliczona na 
osiągnięcie konkretnego efektu sztuka. Działalność arty-
styczna zawsze była motorem rozwoju cywilizacyjnego, 
czego zdają się nie dostrzegać odpowiedzialni za poli-
tykę państwa decydenci. Jej wpływ widać jednak z per-
spektywy czasu. Pisząc i czytając historię cywilizacji, za-
wsze odnosimy się do artefaktów kultury.

Jak określiłbyś współczesną relację polityki ze sztuką?
Zestawienie słów sztuka i polityka przywodzi mi auto-
matycznie na myśl strategię obraną przez Artura Żmi-
jewskiego. Była ona szczególnie widoczna na tegorocz-
nym Berlin Biennale. Forsował na nim swoją wizję 
sztuki bezpośrednio odnoszącej się do zachodzących 
w społeczeństwie procesów. Z drugiej strony, przykła-
dem próby dokonania zmiany społecznej za jej pomocą 
jest choćby brytyjska polityka kulturalna. W Londynie 
każdy ma bardzo bezpośredni kontakt ze sztuką: do Tate 
Modern dostać się można równie łatwo co do Harrod-
sa. W Skandynawii w dużym stopniu korzysta się z do-
świadczenia artystów w polepszaniu jakości przestrze-
ni publicznych. Bardzo istotnym elementem polityki jest 
przekonanie, że jakość estetyczna otoczenia, w którym 
żyjemy, ma duży wpływ na obywateli.
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Tym, co charakteryzuje sztukę, jest jej pozorna dysfunk-
cjonalność. Wyobrażam sobie, że osoba nieprzywykła do 
obcowania ze sztuką współczesną mogła na Samozapło-
nie doznać uczucia dyskomfortu. Skrajne reakcje jednak, 
nawet oburzenie na to, co zobaczyć można w galerii, są 
ogromnie ważnym bodźcem intelektualnym. Dopiero 
„zadziwienie” wyrywa nas z  przyzwyczajeń, pozwala 
myśleć poza schematami. Jednocześnie, im bardziej nie 
zgadzamy się z propozycją artysty, tym bardziej świa-
domi jesteśmy wartości, których bronimy. Myślę, że to 
niezwykle ważna rola sztuki.

Przykłady?
Kilka lat temu w Poznaniu Leon Tarasewicz opakował 
kolumny gmachu Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki 
w kolorowe paski. Jedni to zaakceptowali, inni byli tym 
oburzeni. Wydaje mi się,  że ci, którzy nie zaakcepto-
wali interwencji Tarasewicza, dopiero w dniu, kiedy zo-
baczyli jego pracę, zrozumieli, dlaczego budynek opery 
w swoim pierwotnym kształcie jest dla nich tak ważny.

Oprócz swojej działalności kuratorskiej współtworzysz 
prywatną galerię. W związku z czym możesz naświetlić 
różnice w działalności w państwowym i prywatnym 
sektorze. Czy rola, którą opisywałeś, zmienia się, czy 
jest uniwersalna?

Jest absolutnie uniwersalna. Szczególnie dziś, kiedy 
państwo przerzuca coraz większą odpowiedzialność za 
kształt kultury na NGO-sy, na stowarzyszenia i osoby 

prywatne. Coraz częściej, chodząc do instytucji, mam 
wrażenie,  że to są wystawy, które mogłyby się odbyć 
w galeriach prywatnych. A galerie prywatne coraz po-
ważniej biorą na siebie rolę edukacyjną. Wspomnieć tu 
można choćby rozpoczynający się właśnie w fundacji Art 
Stations program edukacyjny „Art in Practice”.
Od lat 70. obserwuje się zjawisko urynkawiania muzeów. 
Z ośrodków badawczych i pełniących funkcję ochron-
ną stały się magnesami wykorzystywanymi przez prze-
mysł turystyczny. Czy nastąpiła przez to zmiana jako-
ści programu? Odpowiedź jest oczywista.
Wydaje mi się, że jest większa różnica pomiędzy dobrą 
a złą instytucją niż pomiędzy instytucją w ogóle a ga-
lerią prywatną.

Jakie cele próbowałeś osiągnąć przy wystawie w Galerii 
Bielskiej BWA?

Przede wszystkim chciałem się zmierzyć z formułą kon-
kursu. Na początku nie wierzyłem, że będę w stanie na-
pisać dobry projekt, który mieściłby się w przyjętych na 
„Bielskiej Jesieni” ramach. Miałem zresztą wrażenie, że 
każdy z poprzednich kuratorów też próbował poza nie 
wykroczyć.

Konfrontacja jest dla ciebie zarówno najważniejszym 
atrybutem sztuki współczesnej, jak i motorem dzia-
łania. Bez formuły, która nadaje ramy, nie byłoby to 
możliwe.

Zawsze warto wsadzać kij w mrowisko. Frapujące było 
to, że wiele osób uważa formułę „Bielskiej Jesieni” za nie-
współczesną. Pokusa zmierzenia się z tym stereotypem 
była ogromna. Efektem jest projekt na tyle pojemny, że 
pomieścił zarówno flirtującego ze sztuką naiwną Tom-
ka Kowalskiego, jak i eksperymentujący z siłami natu-
ry duet Janiak/Kowalski.

Mówiąc o malarstwie i konfrontacjach, nie sposób 
nie wspomnieć o akademiach i akademizmie. Polskie 
akademie uchodzą za konserwatywne, właśnie przez 
nacisk na technikę, kosztem pracy nad konceptem.

Zbyt otwarta formuła akademii, pozbawiona odniesie-
nia do tradycji, jest w moim przekonaniu zubożeniem 
edukacji artystycznej. Żeby rozumieć teraźniejszość, 

Samozapłon w Galerii 
Bielskiej BWA, na zdjęciu 
kurator Michał Suchora

 Krzysztof Morcinek
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 należy dobrze znać przeszłość. Warto nauczyć się solid-
nych (często wręcz skostniałych) podstaw, tak by później 
w tym alfabecie form i metod się odnaleźć albo go odrzu-
cić. Najbardziej nieortodoksyjne, nowatorskie postawy 
kształtowane są w odniesieniu do tych właśnie, akade-
mickich wartości. O polskich uczelniach artystycznych 
mówi się, że nie uczą narzędzi pracy w sztuce współcze-
snej. Skąd więc w ostatnich latach taki wysyp talentów?

Dużo rozmawiamy o procesie twórczym i formułach 
narzuconych z zewnątrz. Jestem bardzo ciekaw, czy 
próbujesz narzucić sobie jako kurator zakres działania, 
na którym się koncentrujesz i jak wygląda twój proces 
pracy nad konceptem wystaw.

Wszystko zależy od kontekstu. Jestem za młody i zbyt 
mało doświadczony, by móc określić zakres tematów, 
w jakim chciałbym się poruszać. Tylko w tym roku pra-
cowałem przy trzech skrajnie od siebie różnych projek-
tach. Skontrum – prezentacji kolekcji rzeźby ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie w Królikarni. Al-
phaville w zrujnowanej, pełnej odniesień do najnowszej 
historii Hali Koszyki. Trzecim jest właśnie skoncentro-
wany na malarstwie Samozapłon. Tworząc scenariusz 
wystawy, zawsze biorę pod uwagę uwarunkowania ze-
wnętrzne. Bez tego istnieje ryzyko, że wystawa, mimo 
najlepszego pomysłu, nie zadziała tak, jakby tego chciał 
kurator.

Na koniec porozmawiamy o tym, co się dzieje po za-
kończeniu wystaw. Bez wątpienia oddziałują także po 
zamknięciu, możemy to zaobserwować chociażby na 
przykładzie tego, że w naszej rozmowie odwołujemy 
się do niektórych z nich. Jak myślisz, jak zmienia się 
znaczenie takich wystaw w czasie?

Faktycznie tak jest, że niektóre przechodzą do legendy, 
stają się stałymi kulturowymi odnośnikami. Dla kura-
tora to niezwykle cenne uczucie, że artyści i publiczność 
tak silnie internalizują doznane na wystawie wrażenia, 
iż kształtują one potem odbiór świata. Mam nadzieję, 
że Samozapłon nie wypalił się w momencie zamknięcia 
wystawy, że to, co chciałem pokazać, będzie się jeszcze 
długo tlić w naszych głowach. 

Galeria Bielska BWA: Samozapłon – 7. Wystawa Kuratorska 
„Bielskiej Jesieni”, 6 października – 18 listopada 2012.

Zbigniew Rogalski: Bajka 2
Tomasz Kowalski (bez tytułu)
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Piotr Kenig – bielszczanin, 
historyk, zainteresowany 
szczególnie dziejami Bielska-
-Białej w XVIII–XIX wieku. 
Kustosz i kierownik Muzeum 
Techniki i Włókiennictwa.

P i o t r  K e n i g

Strzygowscy

Niemieccy fabrykanci 
z polskim rodowodem (3)

W kwietniu 1859 r. zmarła żona Franza Strzygow-
skiego seniora, Dorothea. W następnym roku liczący 60 
lat wdowiec poślubił młodszą o ponad 30 lat Annę Scher-
mański (1833–1919), córkę posiadacza ziemskiego z Za-
brzega, siostrę swojego zięcia. Synowie Strzygowskiego, 
Josef i Franz junior, z obawy przed nowym potomstwem 
skłonili ojca do wystąpienia z firmy.

Faktycznie, w drugim małżeństwie Strzygowski se-
nior spłodził jeszcze czworo dzieci, z  których jedno 
wkrótce zmarło. Córka Mathilde (1861–1916) poślubi-
ła Viktora Bathelta, fabrykanta sukna z Bielska. Viktor 
 Alois (1864–1936) został oficerem ułanów, zmarł w Wied-
niu (jego potomkowie żyją we Francji). W Białej pozo-
stał najmłodszy z rodzeństwa, Rudolf Karl (1866–1955), 
protoplasta młodszej fabrykanckiej linii Strzygowskich.

Rudolf Strzygowski po ukończeniu bielskiego gimna-
zjum (1883) postanowił poświęcić się karierze przemy-
słowej, idąc w ślady ojca i przyrodnich braci. Praktyko-

W 1890 roku samodzielną działalność przemysło-
wą rozpoczął najmłodszy z synów Franza Strzy-
gowskiego seniora, Rudolf. Ten wszechstronnie 
uzdolniony przedsiębiorca po kilkunastu latach 
wytężonej pracy w dzierżawionych pomiesz-
czeniach zgromadził majątek, który pozwolił mu 
na wzniesienie własnego nowoczesnego budyn-
ku fabrycznego przy dzisiejszej ulicy Nadbrzeż-
nej. Obok zakładu na Leszczynach było to dru-
gie, w pełni niezależne przedsiębiorstwo rodziny 
Strzygowskich w Białej.

wał przez trzy lata w rodzinnej fabryce na Leszczynach, 
gdzie poznał dokładnie wszystkie etapy produkcji mate-
riałów wełnianych. Wiedzę fachową pogłębił w szkołach 
tkackich w Bielsku i Brnie, a po ukończeniu tej ostatniej 
(1888) odbył jednoroczną służbę wojskową, uzyskując 
patent oficerski podporucznika rezerwy w  1. Galicyj-
skim Pułku Ułanów. Spędził rok w Paryżu (1890), pra-
cując jako wolontariusz w przedstawicielstwie handlo-
wym firmy Strzygowskich. Wkrótce po powrocie do 
Białej zgłosił rozpoczęcie własnej działalności przemy-
słowej. Początkowo wytwarzał tkaniny na 3 krosnach 
udostępnionych mu przez przyrodniego brata Franza 
juniora w fabryce na Leszczynach, a od 1891 r. na 8 kro-
snach w niewielkiej fabryczce Fuchsa w Białej przy ul. 
Głębokiej. W 1893 r. przeniósł produkcję do pomieszczeń 
wydzierżawionych w fabryce sukna i zakładzie apretury 
Rudolfa Lukasa* przy obecnym placu Wolności 8, gdzie 
z biegiem czasu zwiększył liczbę krosien do 18.

Ulica Nadbrzeżna,
w głębi fabryka
Rudolfa Strzygowskiego

 S. Smołkowski, ok. 1935
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Dom Strzygowskich przy 
ul. Legionów 17
 Mirosław Baca

W tymże 1893 r. Rudolf poślubił Annę Karolinę Gül-
cher (1871–1942), ewangeliczkę, najstarszą córkę prze-
mysłowca oraz wynalazcy w dziedzinie elektrotechniki 
Roberta Jakuba Gülchera i Wilhelminy Marii z Grosiu-
sów. Małżonkowie zamieszkali w piętrowym domu przy 
ówczesnej ul. Kolejowej 13 (później 11, obecnie Legio-
nów 17), gdzie w następnych latach przyszła na świat trój-
ka ich dzieci. Budynek należał do matki Rudolfa, Anny 
z Schermańskich (Franz senior zakupił go w 1860 r. jako 
prezent ślubny dla żony), a po jej śmierci przeszedł na 
własność syna. W pomieszczeniach na parterze uloko-
wane były biuro firmy i skład wełny.

Przedsiębiorstwo, choć stosunkowo niewielkie, do-
skonale prosperowało, umiejętnie kierowane przez mło-
dego, pełnego energii właściciela. Każdego roku w mar-
cu i wrześniu ruszał on w podróż, przedstawiając wzory 
swoich wyrobów (tzw. kolekcja wiosenna i jesienna) od-
biorcom w Karniowie, Brnie, Wiedniu i Budapeszcie. 
Miasta na Morawach, w Czechach i w krajach alpejskich 
objeżdżał z kolei jego komiwojażer, Gustav Lindert. Po 
kilkunastu latach wytężonej pracy i zgromadzeniu od-
powiedniej gotówki możliwa stała się budowa własnej fa-
bryki. Na początku 1907 r. Strzygowski zakupił za 9800 
koron od spadkobierców Josefa Neumanna, właścicieli 

wielkiego młyna parowego przy ul. Komorowickiej, 
liczącą 5700 m2 parcelę nad rzeką Białą, poniżej 

tzw. mostu Moniera. Projekt nowoczesnego, 
dwupiętrowego, mocno przeszklonego 

budynku fabrycznego o  żelbetowej 
konstrukcji opracował on sam 

wraz z  zaufanym współ-
pracownikiem Josefem 
Weinerem. Plany skon-
sultowano następnie 
z wiedeńskim architek-
tem Alexandrem Neu-
mannem, rodem z Biel-
ska, który objął nadzór 
nad realizacją inwe-
stycji. W  tym samym 
roku firmy Emanuel 
Rost z Białej oraz Ast & 
Cie. z Wiednia wznio-
sły parter i piętro. Jesie-
nią 1907 r. w dwóch sa-
lach o powierzchni 900 
m2 rozpoczęto produk-
cję. Energii do napędu 

maszyn dostarczała sprowadzona z Brna maszyna pa-
rowa o mocy 110 KM, oświetlenie zapewniała instalacja 
elektryczna wykonana przez bielską firmę Georg Schwa-
be. Na parterze funkcjonowała tkalnia, w której stanęło 
40 mechanicznych krosien, na piętrze znalazły się m.in. 
maszyny przygotowawcze, cerowalnia, magazyn przędzy 
i kancelaria. Pozostałe procesy produkcyjne (przędze-
nie, farbowanie i wykończanie) odbywały się za opłatą 
w innych przedsiębiorstwach, bardzo prawdopodobne, 
że również w fabryce na Leszczynach. Surowcem była 
przędza czesankowa sprowadzana z  Anglii, Niemiec, 
Francji i Austrii, wytwarzano z niej tzw. modne tkaniny 
czesankowe, znajdujące zbyt w Austro-Węgrzech, Tur-
cji, na Bałkanach i w Ameryce.

Budowa fabryki pochłonęła 102 000 koron, jednak 
umożliwiła znaczący wzrost produkcji i obrotów przed-
siębiorstwa. Już ok. 1910 r. „wytwórnia modnych tkanin 
czesankowych” (Mode-Kammgarnerzeugung) Rudolfa 
Strzygowskiego uzyskała prawo używania austriackie-
go godła państwowego na szyldach i dokumentach, co 
świadczyło o randze firmy.

W  latach I  wojny światowej Strzygowski, porucz-
nik rezerwy, jako właściciel zakładu produkującego na 
potrzeby wojny (Kriegsbetrieb) nie został powołany do 
czynnej służby wojskowej. W tym czasie został wybra-
ny na prezesa powołanej przez bielsko-bialskich prze-
mysłowców spółki Bolwa, zajmującej się hurtowym za-
kupem żywności dla robotników miejscowych fabryk. 
Wraz z Walterem Pieschem, współwłaścicielem fabry-
ki na Leszczynach, odwiedzał ziemian z bliższej i dal-
szej okolicy, nabywając ziemniaki i wszelkie możliwe do 

Rudolf i Anna Strzygowscy, 
ok. 1893  

 Archiwum rodzinne
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Dom Strzygowskich 
w Olszówce Dolnej

 Jacek Zachara

uzyskania artykuły spożywcze. Rozdzielano je następnie 
pomiędzy udziałowców spółki proporcjonalnie do liczby 
zatrudnionych, a fabrykanci sprzedawali je dalej swoim 
pracownikom bez jakiegokolwiek zysku, po cenie kupna.

W sierpniu 1915 r. miasta nad Białą przeżyły powódź, 
jakiej nie pamiętali najstarsi mieszkańcy. Wypełniają-
ca całe koryto rzeki woda zabrała część drogi biegną-
cej koło fabryki Strzygowskiego, niewiele brakowało, 
aby runął sam budynek. Z powodu poważnych znisz-
czeń brzegu rzeki jesienią miasto Biała zbudowało po-
niżej mostu Moniera solidny mur oporowy. Inwestycję 
o wartości 100 000 koron zrealizowała firma Ast & Cie., 
w budowie brali udział liczni jeńcy rosyjscy, a sam Strzy-
gowski pokrył 1/5 jej kosztów. Tak powstała ulica, któ-
rą nazwano imieniem przemysłowca Oskara Gülchera 
(dzisiejsza ul. Nadbrzeżna).

Po 1918 r. Bielsko i Biała znalazły się w granicach 
Polski, a tutejsi przemysłowcy musieli dostosować się do 
zmienionych warunków politycznych i ekonomicznych. 
W 1920 r. fabryka Strzygowskiego, zgodnie z pierwot-
nym projektem, nadbudowana została o drugie piętro. 
Wykorzystując maszyny zaprojektowane i zbudowane 
przez wspomnianego wyżej, wszechstronnie uzdolnio-
nego Josefa Weinera, w części pomieszczeń uruchomio-
no produkcję kabli, oplatano druty miedziane jedwab-
nymi bądź bawełnianymi nićmi. Tę produkcję jednak po 
kilku latach zarzucono, a maszyny sprzedano do działa-
jącej od 1927 r. fabryki kabli w Dziedzicach.

Przedsiębiorstwo przetrwało trudne czasy powo-
jennej inflacji, zakończonej wprowadzeniem do obie-
gu złotego polskiego (1924), a także wielki kryzys świa-
towy (1929–1933). W  tym czasie do firmy weszli jako 
wspólnicy także synowie Strzygowskiego, Roman i Al-
fred. W 1938 r. „Rocznik Polskiego Przemysłu i Han-
dlu” informował, że fabryka sukna Rudolf Strzygowski 
z siedzibą w Białej ma swoje przedstawicielstwa hand-
lowe w Katowicach, Krakowie, Sosnowcu i Warszawie. 
W zakładzie, podobnie jak trzy dekady wcześniej, funk-
cjonowały tkalnia i „niciarnia” (oddział przygotowawczy 
tkalni), energii dostarczała maszyna parowa (100 KM), 
a także silniki elektryczne (100 KM), zatrudnionych było 
175 robotników, 5 pracowników nadzoru techniczne-
go oraz 6 urzędników. Zakład dysponował powierzch-
nią 3600 m2, działało w nim 60 krosien mechanicznych 
i  1200 „wrzecion niciarek” (cewiarek). Produkowano 
tkaniny czesankowe i sukno. Warunki pracy w fabryce 
były bardzo dobre, nigdy nie doszło w niej do strajku ro-
botników, wysoko ceniących swojego szefa.

W  pierwszych trzech 
dekadach XX w. Rudolf 
Strzygowski należał do 
grupy najaktywniejszych 
przemysłowców dwumia-
sta. Przyczynił się do za-
łożenia Bielsko-Bialskiej 
Przędzalni Wełny Czesan-
kowej przy ul. Komorowic-
kiej (1907) oraz fabryki zapałek w Czechowicach (1920–
1921), a od 1919 r. był akcjonariuszem Żywieckiej Fabryki 
Papieru Solali. Piastował wiele stanowisk honorowych 
i funkcji społecznych. Był przewodniczącym sekcji finan-
sowej bialskiej rady gminnej, zasiadał w dyrekcji bialskiej 
Kasy Oszczędności, działał jako przedstawiciel miasta 
w komisji podatkowej urzędu finansowego. Był cenzorem 
Banku Austro-Węgierskiego, a później Banku Polskie-
go i Banku Gospodarstwa Krajowego, zasiadał również 
w radach nadzorczych Bielsko-Bialskiej Spółki Kolejo-
wej i Elektrycznej (bielski tramwaj) oraz Spółki Akcyjnej 
Ubezpieczenia od Ognia Silesia. Po śmierci burmistrza 
Franza Wenzelisa (1915) zaproponowano mu stanowi-
sko burmistrza Białej, którego jednak nie przyjął (pole-
cił przemysłowca inż. Maksa Schmeję). Około 1933 r., 
z powodu zaogniającego się konfliktu polsko-niemiec-
kiego, złożył wszystkie piastowane honorowo urzędy.

Poza domem mieszkalnym przy ul. Kolejowej i fabry-
ką przy ul. Nadbrzeżnej w Białej Rudolf Strzygowski był 
właścicielem piętrowego budynku z przyległym ogrodem 

Fabryka Rudolfa 
Strzygowskiego – nagłówek 
papieru firmowego, 
ok. 1915
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 Archiwum

w Olszówce Dolnej nr 31 (obecnie ul.  Olszówka 77).   
Pierwotnie stał w  tym miejscu młyn, który 
w 1884 r. kupiła Marie Hähnel, ciotka Anny Strzy-
gowskiej z Gülcherów, po czym przebudowała na 
wygodny dom letniskowy. W 1918 r. Strzygowski 
kupił tę posesję, a w 1926 r. przekazał w darze dzie-
ciom. Młodszy z synów, Alfred, parający się w wol-
nych chwilach stolarstwem, w swojej części posesji 
zbudował niewielki drewniany domek letni, który 
zachował się po dziś dzień.

We wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna świa-
towa. Strzygowski musiał zwolnić swojego dłu-
goletniego zaufanego współpracownika, Żyda Jo-

sefa Weinera. Ponieważ ten z  oczywistych względów 
nie mógł pobierać emerytury z zakładu pensyjnego we 
Lwowie, przekazywał mu co miesiąc odpowiednią kwo-
tę oraz, z zachowaniem niezbędnej ostrożności, odwie-
dzał go w położonym na uboczu mieszkaniu aż do jego 
śmierci w 1943 r. W 1942 r. zmarła żona Rudolfa. Gdy 
jej ciało składano do okazałego grobowca na cmentarzu 
katolickim w Białej, nikt z bliskich zapewne nie przeczu-
wał, że jest ona ostatnim członkiem rodziny pochowa-
nym w tym miejscu.

Rok 1945 także dla młodszej gałęzi rodziny ozna-
czał utratę dorobku życia i rozłąkę z ojczyzną. Rudolf 
Strzygowski zamieszkał po wojnie w Niemczech, zmarł 
w  bawarskim Berchtesgaden (1955) w  sędziwym wie-
ku 88 lat. Do Bawarii trafiła także jego córka, malarka 
Hertha Strzygowski (1896–1990): zarzucono jej sympa-
tie nazistowskie i wydalono z Austrii. W młodości ar-
tystka ukończyła gimnazjum w Bad Schlag (Jablon cké 
Paseky), a następnie trzyletnią Szkołę Malarstwa dla Ko-

biet i  Dziewcząt w  Wied-
niu oraz kursy Józefa Czaj-
kowskiego organizowane 
przez Warsztaty Krakow-
skie. W 1925 r. wyszła za 
swojego o 34 lata starsze-
go kuzyna, profesora Jo-
sefa Strzygowskiego, hi-
storyka sztuki w Wiedniu, 
a po jego śmierci poślubiła 
w 1942 r. Alfreda Karaska, 
etnografa, profesora Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Odbyła wiele podróży ar-
tystycznych i badawczych 
przez Beskidy, Spisz, Sło-

wację, Besarabię, Wołyń, kraje bałtyckie. Uczestniczy-
ła w  badaniach nad kulturą mniejszości niemieckich 
prowadzonych przez profesora Waltera Kuhna. Upra-
wiała malarstwo olejne, akwarelę, rysunek i  grafikę. 
Szczególne zainteresowanie budzą do dzisiaj jej prace 
przedstawiające postaci i typy ludowe z okolic Bielska 
i Białej, m.in. z Wilamowic. W latach 30. XX w. współ-
pracowała z Katowicką Grupą Artystyczną (Kattowit-
zer Künstlergruppe), później prezentowała swoje dzieła 
w Niemczech i Austrii. Miała dwie córki: z pierwsze-
go małżeństwa Hannę (po mężu Gruber, była lekarką 
w Salzburgu), a z drugiego Dietlind (po mężu Siebert).

Roman Franz Strzygowski (1898–1985), wspólnik 
ojca, był od 1925 r. żonaty z Olgą Schädel, córką dzier-
żawcy dóbr z Wieprza k. Andrychowa (rodem z Biel-
ska). W 1945 r. małżonkowie opuścili Białą i zamiesz-
kali w Salzburgu (tam zmarli). Z tego związku przyszły 
na świat dwie córki: Vera, po mężu Lesiecki (mieszkała 
w Salzburgu) oraz Eva Maria, po mężu Putschek (żyła 
w bawarskim Rosenheim).

Najmłodszy z rodzeństwa, Alfred Beno (1902–1945), 
również wspólnik ojca, poślubił w 1932 r. w Katowicach 
pochodzącą z Lipin na Górnym Śląsku Elisabeth Kla-
schik. Powołany w ostatnich miesiącach wojny do nie-
mieckiego Volkssturmu (pospolitego ruszenia), zginął 
w lutym 1945 r. w okolicach Frydka na Śląsku Cieszyń-
skim. Jego syn, architekt wnętrz, prof. Rudolf Strzy-
gowski (ur. 1935) mieszka obecnie w  Falkenberg/Zell 
w Bawarii. Jest ostatnim męskim potomkiem rodziny 
urodzonym w Białej.

Budynek upaństwowionej po 1945 r. fabryki sukna 
Rudolfa Strzygowskiego przy ul. Nadbrzeżnej 12 stoi po 
dziś dzień. Gruntownie przebudowany, od wielu lat słu-
ży już jednak zupełnie innym celom. 

* Rudolf Lukas był zięciem zmarłego w 1873 r. Josefa Strzy-
gowskiego, przyrodniego brata Rudolfa.

Grobowiec rodziny 
Strzygowskich w Białej 

 Ryszard Kenig

Portret Rudolfa 
Strzygowskiego
 w wieku 88 lat,

rysunek córki Herthy
 Archiwum rodzinne
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Twórczość – rzecz najpiękniejsza i najniewdzięczniej-
sza. Piękna, bo to poczęcie, narodziny, życie – nowe życie, 
które spoziera wierszem czy obrazem, czy symfonią od-
krytą po trudach wspinaczki. Na szczyt, którego nie każ-
dy dosięgnie, ani wzrokiem, ani uchem czy nieczułym 
sercem. A skoro taka piękna, to czemu niewdzięczna? Bo 
wśród niewdzięczników, wśród szyderczych uśmiechów 
(„jeszcze jeden dziwak!”), praca tak niewymierna, wysi-
łek ogromny i nigdy nie „na niby”, bo zawsze naprawdę. 
I to dzięki twórczości trwamy przez stulecia. To dzięki 
niej jesteśmy – chcemy, czy nie chcemy. Wszak sam Pan 
Bóg jest (S)Twórcą wszystkiego dobrego... Jeśli chcecie, 
to wierzcie. Nie chcecie – wasz wybór.

Zastanawiam się często, skąd się biorą ludzie – wy-
brani spośród wielu, Bożą iskrą tknięci. Boć talentu nie 
kupisz za żadne pieniądze, nikt ci go nie załatwi, choć-
by znał cesarza, z prezydentem popijał czy błaznował 
z królem.

A wśród nich i ci z głodu, z gnoju i rozpaczy, ale też 
ci z łóż złotych wymoszczonych pychą... Są wśród nich 

J u l i u s z  W ą t r o b a

Bliskie spotkania

spolegliwi, tacy dobrzy, ludzcy, ale i  skurwysyny bez 
czci i sumienia. To jeszcze jedna wielka, słodka tajem-
nica, jednak nie do odkrycia i zrozumienia. Literatura, 
malarstwo, muzyka – jak Trójca Przenajświętsza, bo od 
Trójcy dana.

Mama mi kupowała książeczki od niemowlęctwa, 
z serii o wdzięcznej nazwie „Poczytaj mi, mamo”. Leża-
ły w sklepie, ze wszystkim, na półkach, w towarzystwie 
staników, buciorów i  majtek. Ojciec czytał namiętnie 
wszystko, co popadło. A kiedy obciął palce na cyrku-
larce, i  przymusowo siedział w  domu, sklejał książki 
z zeszytów, które się prenumerowało. Wprawdzie nie-
wprawnie, wolno, lecz jak pięknie – tylko tymi palcami, 
które mu zostały. Te wyjątkowe książki (chociażby Tar-
zan czy Graj, Cyganie) stoją dumnie na półce już prze-
szło pół wieku. A tak sfatygowane i tak wyczytane, bo 
krążyły po wiosce – od strzechy do strzechy.

Dodatkową atrakcją było to, że Matkę uczył przed 
wojną w międzyrzeckiej szkole Walenty Krząszcz. Lu-
dowy pisarz, kierownik szkoły, organista w  kościele 

 Agata Tomiczek-Wołonciej

Juliusz Wątroba  
– z zawodu inżynier 
włókiennik, z powołania 
poeta i satyryk, autor 
już trzydziestu tomików 
wierszy, fraszek, prozy.

Jedni piszą. Drudzy malują. Trzeci komponują. 
Słowem tworzą. Kolorem tworzą. Dźwiękami 
tworzą. Czyli poszukują takiego skrzyżowania, za 
którym te same słowa znaczą co innego, te same 
barwy widzą po swojemu, z tych samych dźwię-
ków tkają nowe melodie.
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św. Marcina (przepiękny drewniany zabytek, który prze-
trwał tyle wojen, a spłonął doszczętnie już za naszych 
czasów). Tak więc grzałem się w ogniu Mamy opowieści, 
jakim był pan Walenty, jak lubił błaznować, jak układał 
pod nosem swe opowiadania, spacerując po klasie, śmiał 
się do rozpuku. Mama miała komplet powieści Krząsz-
cza, które wzięła ze sobą, gdy w czasie wojny musiała 
służyć przymusowo w niemieckiej rodzinie, w Cieszy-
nie. A kiedy stamtąd uciekała nocą, bo nie mogła dłużej 
wytrzymać, to nie w głowie jej były przyjaciółki – książ-
ki. Gdy miałem ze trzy lata, to byłem u Krząszczów. Jed-
no tylko pamiętam – to pianino w kącie. I jeszcze ten 
motocykl, który nas tam przywiózł, bo droga tak dziu-
rawa, że trzęsło straszliwie...

Z  kolei ciocię Elżbietę (żonę brata mamy) uczył 
w skoczowskiej szkole sam Gustaw Morcinek. I tyle opo-
wieści o wielkim pisarzu, i o jego zwierzątkach, i o aucie 
– ifie. Były też fotografie wraz z dedykacjami „Dla rozto-
miłego Zbyszka” – mojego kuzyna. A dwa razy w roku 
jechaliśmy do cioci obok domu Morcinka, co taki „sło-
neczny”, bo i  żółty, i  słońce pod dachem „świeciło”...

Moje pierwsze spotkanie z prawdziwym pisarzem, 
a właściwie pisarką, w gminnej bibliotece. Matka i Oj-
ciec ze mną – takim czteroletnim krasnoludkiem, któ-
rego organizatorzy nie chcieli wpuścić na to spotkanie, 
po ponoć zbyt poważne, tylko dla dorosłych. Ale jakoś 
wpuścili... kuchennymi drzwiami. A  było to spotka-
nie z Marią Wardasówną, urodzoną w sąsiednich Roz-
tropicach. Barwna to postać – wspaniała dziewczyna! 
Już wtedy, w swej młodości, wyprawiała cuda. Jeździ-
ła na motorze w najprawdziwszych spodniach! Latała 
na szybowcu, tak jak czarownica. Mówiła z taką swa-
dą, tak dowcipnie, barwnie, że co chwilę padały w sal-
ce salwy... śmiechu. To przepiękną polszczyzną, to cie-
szyńską gwarą. Słyszałem jej opowieść od dziecka po 
starość. Byłem oczarowany tym spotkaniem z Marią. 
Jak tylko nauczyłem się czytać (dwa lata przed szkołą), 
to z przejęciem pochłaniałem jej Maryśkę ze Śląska. Ży-
łem z nią w biedzie, pasłem chude krowy, biegłem do 
szkoły, uczyłem się latać na szybowcach ponad Beski-
dami, w marzeniach – wysoko! A już wiele lat później 
zamknęło się koło: Maria Wardasówna wręczała mi 
pierwszą w życiu nagrodę (główną) – statuetkę Buczy-
nowego Liścia Beskidzkiego (którą zdobyłem w Ogól-
nopolskim Konkursie Poezji „O Laur Beskidzki”), na 
oczach tłumu, w amfiteatrze w Wiśle...

Spotkania z literatami... Ileż ich potem było. I roz-
mów przy kielichu, lampce czy przy kuflu. (Teraz tylko 
herbatka, woda, zdrowe ziółka, kiedy już zdrowie nie to, 
chociaż duch ochoczy!) Powiem tylko o  jednym – też 
w rudzickim klubie – kiedy już byłem pewny, co mnie 
w życiu czeka, i czego oczekuję od siebie – bo muszę...

Już od samego rana w klubie wyczuwało się nerwo-
wą atmosferę, bo znów nie tak często się zdarza, by do 
małej wsi przyjeżdżał na spotkanie autorskie Wielki Po-
eta. Dlatego gospodyni (pełniąca równocześnie funkcję 
kierowniczki) czyniła ostatnie przygotowania: popra-
wiała wystawkę ku czci i książki na półkach, porządko-
wała aktualną prasę, zamiatała podłogę i z wszystkich 
kątów przeganiała pająki: słowem nastąpiła pełna mo-
bilizacja sił i środków, bo On – Wielki Poeta – musiał 
być przyjęty godnie i z wszelkimi honorami. Plakaty in-
formujące o tym epokowym wydarzeniu, namalowane 
przez miejscowego artystę, wisiały już od pięciu dni na 
wiekowych lipach i tablicy ogłoszeniowej przed kościo-
łem, informując wszystkich, jakie to szczęście ich spotka.

Jakoż upragniona godzina wreszcie nadeszła. Wszy-
scy z przejęciem wypatrywali samochodu, którym On 
przyjedzie. I ja tam stałem, ze wzrokiem wbitym w pustą 
drogę, zakończoną malowniczo Beskidami, z tą wszak 
przewagą nad innymi, że w ręku trzymałem, kupiony 
w mieście, najnowszy tomik Wielkiego Poety – marząc 
o autografie. Mijały długie minuty, a On się nie zjawiał. 
Wreszcie jest, przyjechał, choć nie białym mercedesem, 
ale bardziej prozaicznie – pekaesem. Na dodatek nikt nie 
rozpoznał w tym zakatarzonym, chrząkającym, z siwy-
mi włosami, krzywymi nogami i wielkim nosem – Wiel-
kiego Poety. Dopiero gdy się przedstawił kierowniczce, 
zrobił się mały szumek, i wszyscy rzucili się do salki, by 
zająć jak najlepsze miejsca, aby Go dobrze słyszeć, do-
brze widzieć, a może nawet dotknąć!

Niezwykła osobowość Mistrza sprawiła, że uczest-
nicy w  ciągu kilkunastu minut znaleźli się w  innym, 
lepszym świecie. Najlepszym tego dowodem były róż-
norakie reakcje wzruszonych i  poruszonych do głębi 
słuchaczy. Niektóre subtelniejsze panie ocierały ukrad-
kiem łzy, załamywały ręce, wzdychając jak miech kowa-
la, który splótł żylaste dłonie i słuchał zadumany, a pew-
na pani (cierpiąca od lat na bezsenność) wreszcie zasnęła 
snem sprawiedliwym, zaś jej miarowe chrapanie nada-
wało rytm kolejnym, recytowanym z  namaszczeniem 
przez Autora strofom...
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Gdy Wielki Poeta skończył, brawom nie 
było końca! Mistrz kłaniał się gustownie i do-
stojnie, rozdawał zakatarzone uśmiechy, przyj-
mując z wielką rutyną naręcza polnych kwiatów, 
i odpowiadał z cierpiętniczą miną na pytania, za-
dawane przez głodnych fanów poezji. Mówiąc krót-
ko – pełny sukces!

A  później wspaniały Alchemik Słowa został po-
proszony przez przejętą organizatorkę spotkania do 
pomieszczenia na piętrze, by w ciszy i skupieniu poza-
łatwiać niezbędne formalności i spotkać się już w mniej-
szym gronie i mniej oficjalnie – za to bardziej wylewnie! 
Kiedy temperatura wzrosła, a atmosfera stała się bardziej 
rodzinna, zdobyłem się na odwagę i poprosiłem Wielkie-
go Poetę o autograf. Mistrz spojrzał na mnie z góry (bo 
prawie wszyscy patrzą na mnie z góry), przeszył mnie 
lodowatym wzrokiem i wycedził przez zaciśnięte zęby:

– Mój autograf kosztuje 5 (słownie pięć) złotych!
Przyznam, że mnie najdosłowniej zamurowało, bo 

choć należę raczej do wygadanych osobników, tym ra-
zem zabrakło mi języka w gębie, a cały budowany mi-
sternie nastrój spotkania z wielką poezją pękł w oka-
mgnieniu – w brutalnej prozie życia. I byłbym pewnie 
salwował się ucieczką przez okno, ale było właśnie wte-
dy – jak na złość – zamknięte. Czułem się niezmiernie 
głupio i na kilka lat wyleczyłem się ze spotkań z Wiel-
kim Poetą.

Tak to wtedy było. Ale po latach widywałem się 
z Wielkim Poetą bardzo często. Przegadaliśmy setki go-
dzin, mieliśmy wspólnie dziesiątki spotkań. Jeździliśmy 
na podsumowania konkursów, gdzie byliśmy laureata-
mi, a nawet napisaliśmy wspólnie dwie książki! Mimo 
to od czasu do czasu, po piwie i z przekory, wśród osób 
trzecich, przypominałem Mistrzowi tamto spotkanie 
w Rudzicy i ten autograf, którego nie mam! Mam za to 
w następnych książkach i – o dziwo – już bezpłatnie.

A  Wielki Poeta nazywał się Stanisław Gola. Od 
dwóch lat już nie żyje. Osierocił bielskie knajpy i deptaki, 
pozostawił trzydzieści trzy książki poezji i prozy, i puste 
miejsce na bielskiej ziemi, z której czerpał natchnienie, 
radość tworzenia i  gorycz siermiężnej codzienności...

Teraz sam spotykam się z czytelnikami. W różnych 
miejscach. Każde spotkanie inne, niepowtarzalne. To te-
maty na księgi całe. A moje pierwsze spotkanie, przed 
czterdziestoma dwoma laty, miało miejsce w Domu Lu-
dowym w Rudzicy. Nawet nie w pomieszczeniach klubu 

 Agata Tomiczek-Wołonciej

RUCH-u, gdzie odbywały się 
wszystkie imprezy, ale – by było 
nastrojowo – w surowej, nieprzysto-
sowanej piwnicy, gdzie gołe cegły i  ka-
mienie, oświetlone drgającym światłem świec, 
tworzyły niesamowitą scenerię... I ostatnie spotkanie, 
na zamku w Bielsku-Białej. Złocenia, lustra, zabytko-
we obrazy na ścianach, kryształowe żyrandole u sufitu...

Nie, nic się nie zmieniłem, nie obrosłem w piórka 
(bo to pierwsze w piwnicy, ostatnie w komnacie) i ciągle 
jestem wierny sobie (nie licząc wierności mojej pierw-
szej żonie, lecz to już inny wymiar – nie do opisania!)...

Zaś najdziwniejsze spotkanie miałem na Krecie, 
gdzie czułem się jak Ikar, zanim zleciał na łeb. Bo było 
tam jak w raju – słonecznie, błękitnie i gdyby nie kara-
wan, to bym w to uwierzył. Wieczór autorski odbył się 
na... dachu ekskluzywnego hotelu, bo taki kaprys mieli 
uczestnicy, wśród których sam minister wiódł zgrabnie 
prym, czołgając się przez okno na nagrzany dach. A za 
nim cała reszta łaknąca poezji, bo pragnienie gaszone 
było na bieżąco! Potem tylko mówiłem, sam już nie wiem 
o czym, ale wiedziałem jedno: że wszechświat jest nasz!

Twórczość: Poezja, Malarstwo, Muzyka. Jak Trójca 
Przenajświętsza, bo od Trójcy dana...  
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M i r o s ł a w  B o c h e n e k

Kolęda od serca

Był mróz na grudach, czarny las
jak okiem sięgnąć – żywej duszy.
Jak źródło w skale zamarł czas
by się już nigdy nie poruszyć.

I nagle płacz przeciął tę ciszę
chyba od lasu, od tych brzóz...
I pośród mgieł, i rozkołyszeń
płacz cichł po chwili i płacz rósł.

I tylko serce mogło czuć
że to jest płacz w stajence, w sianie...
Bo serce powiedziało: zbudź
najbliższych na kolędowanie.

A gdy już zeszła się nas garść
tylko z tym, co kto miał pod ręką
Jezus zapalił jedną z gwiazd
by nam się szkliła w oczach miękko.

Kolęda z pustym krzesłem

Tylko choinka oświetlona
kolędy z płyt, a wokół stołu
mama i ojciec, dzieci, żona
i niebo gęste od aniołów.

Ten jeden talerz, nóż, widelec
czeka na kogoś, kto przyjść może...
Choć wiary we mnie nie za wiele
przecież na Ciebie liczę, Boże.

I choć nakrycia nikt nie dotknął
i stoi puste krzesło z brzegu
czuję, jak patrzysz w moje okno
łamiesz się z nami płatkiem śniegu.

Kolęda pytająca

Jezus okryty smreczyną: 
za cóż tak ziębniesz dziecino?

Jezus w kolibie zmarzniętej:
czemu tak cierpi co święte?

Jezus w śniegu po pas:
za co tak kochasz nas?

Pastorałka z naszego osiedla

Pan Skowronek z baru „Promyk”
wrócił dzisiaj wcześniej
trzy butelki i dwa śledzie
zdążył kupić w mieście.

Prawie trzeźwy jak na niego
był o wpół do czwartej
lecz o piątej już pół litra
drugie miał otwarte.

A gdy w bloku przy choince
każdy sąsiad siedział –
wtedy zasnął pan Skowronek
nad połówką śledzia.

Potem Jezus po kolędzie
przyszedł do Skowronka
lecz ten drzwi nie mógł otworzyć
bo nie słyszał dzwonka.

Więc gdy wrócił gdzieś nad ranem
z pijackiej czeluści
zaczął bredzić wniebogłosy
że go Bóg opuścił.

Wigilia

Twarze skupione wokół stołu
opłatek łamie się na zgodę.
Gwiazda rozjaśnia chmurne czoła
kolęda gorycz słodzi miodem.

Czekamy gościa niecierpliwie
aby nam pomógł w siebie wierzyć...
Złoci się, srebrzy się igliwie
i barszcz rumieni dno talerzy.

Jest chwila wielkiej tajemnicy
serce jak Biblia się odmyka:
A tam na sianie, w błysku świecy
słychać już pierwszy płacz chłopczyka.
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Mirosław Bochenek  
– bielski poeta, felietonista, 
tekściarz. Prezentowane 
wiersze pochodzą 
z przygotowywanego do 
druku w roku 2013 tomiku 
Wigilia Wszystkich Świętych. 

Kolęda – nie ma

Co im położyć pod choinkę
kiedy ich nie ma pośród nas?

Poodchodzili w pojedynkę
na spokój nam nie dając szans.

Marek, Agnieszka, Heniek, Kazek
szwagier, kuzynka, kumpel, brat...

Opłatki niespełnionych marzeń
pustego krzesła niemy ślad.

Czego im życzyć, jak przeprosić
za to, za tamto, Bóg wie co –

Dobrze, że mama wazę wnosi
bo ręce drżą i w oczach szkło.

Pastorałka o stareńce

Stareńka chorzy leżo pod ściano
jej progów dawno nie odwiedzano.
Śmierć gorączkowo odpycha we śnie
nie może przecie wziąć stąd za wcześnie
bo tu Wigilia: trzeba kłaść ogień
stół poczęstować jakim pierogiem
w odświętnej szatce witać na progu.
Nie grzech spodobać się Panu Bogu.

Pastorałka z Pewli Małej

Kolędnicy biegną po wsi, mróz popędza
a do mrozu wciąż się rzepi usmarkana nędza.

Herod wrzeszczy, że aż w szwach puściły trzewiki
śmierć z turoniem całkiem chude jak grochowe tyki.

Ale do drzwi biją piąstki, aby słowo boże
tam trafiło, gdzie rok cały utrafić nie może.

Cóż, że zbędą ich złotówką, jajkiem, skibką chleba
ważne, że drzwi uchylono na powrót do nieba.

Pastorałka na osiołku

Uciekali z gorzkiej ziemi jak złoczyńcy jacyś
Maria cała obolała i Józef bez pracy.

Tylko wiara na osiołku, owinięta w kocyk
wędrowała z nimi wiernie i znikąd pomocy.

Ale dzięki zawiniątku z bezcennym maleństwem
mieli pewność, że zły Herod musi ponieść klęskę.

A nam tak brakuje wiary w to, że cud się stanie
chociaż Pan Bóg w każdym domu na krzyżu na ścianie.

 Agata Tomiczek-Wołonciej
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Bogusław Słupczyński, rocznik 1965, bielszczanin, 
absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego, po studiach 
aktorskich w warszawskiej PWST (dzisiaj Akademii Te-
atralnej) trafił do zespołu Teatru Polskiego w Warszawie 
za dyrekcji Kazimierza Dejmka (1988–1990). Następnie 
założył jedną z pierwszych prywatnych szkół aktorskich 
w Polsce po 1989 roku: Studio Aktorskie AS, działające 
w Warszawie w latach 1990–1992.

W  szkole teatralnej spotkał mistrza: Człowiekiem, 
który naprowadził mnie na najlepsze tory w poszukiwa-
niu twórczego myślenia i sensu działania, był Mariusz Be-
noit. To chyba jedyna osoba w Polsce, która w sensie prak-

Obok byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, historyków z Yale i Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Timothy’ego Snydera i Andrzeja Nowaka, prezesa PEN Clubu Adama Pomorskiego, re-
daktora naczelnego polsko-niemieckiego kwartalnika „Dialog” Basila Kerskiego, redakcji kwartalnika 
„Nowa Europa Wschodnia” oraz zmarłego niedawno Marka Krawczyka (popularyzatora dziedzic-
twa twórcy paryskiej „Kultury”) do przyznawanej po raz dwunasty Nagrody im. Jerzego Giedroycia 
nominowano Bogusława Słupczyńskiego i stworzone przez niego Stowarzyszenie na rzecz Odno-
wy i Współistnienia Kultur Sałasz.

Wędrowanie  
po polu minowym

J a n u s z  L e g o ń

tycznym wie, co to jest metoda Stanisławskiego i potrafi 
ją przekazać. Czasami jakaś osobistość teatru mówi, że 
miała szczęście spotkać w swoim życiu na przykład Gro-
towskiego, Swinarskiego, Axera itd. Ja miałem wielkie 
szczęście spotkać Mariusza Benoit!

Może dlatego przy całym podziwie dla osobowości 
Dejmka terminowanie po studiach w skostniałym ze-
spole gwiazd pracujących ówcześnie na scenie przy ul. 
Karasia młody aktor uznał za jałowe artystycznie. Z ko-
lei jego ambitny projekt edukacyjno-biznesowy rozbił 
się o realia rodzącego się wolnego rynku. Niepowodze-
nie Studia AS było kroplą przepełniającą czarę – Słup-

Wyprawa dzieci   
z Poraża i Morochowa

do  Niebieszczan – projekt 
Ścieżka Nadziei, 2004

 Archiwum 
 Stowarzyszenia Sałasz
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czyński od tej pory zerwał z  instytucjonalnym, tzw. 
profesjonalnym teatrem, wyjechał z Warszawy i prze-
niósł się do offu.

W latach 1993–1995 tworzy w Puławach Teatr Stu-
dio Aktorskie, a potem Stowarzyszenie Teatralne Puła-
wy. Spektakle Stowarzyszenia odwiedziły kilkadziesiąt 
miast i festiwali. Historia konia, przedstawienie według 
opowiadania Lwa Tołstoja, zostało nagrodzone przez 
Telewizję Polską na Ogólnopolskim Festiwalu Małych 
Form Teatralnych w  Szczecinie (1997). W  spektaklu, 
w którym po raz pierwszy sięgnął po motywy obrzędo-
we Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, występował wraz 
z Józefem Brodą. Wspólna praca aktora ukształtowane-
go przez metodę Stanisławskiego z popularnym folklo-
rystą i multiinstrumentalistą, znawcą „muzyki źródeł”, 
to symboliczny Rubikon – od tej pory Słupczyński wią-
że się z nurtem etnicznym i antropologicznym w teatrze.

Inne puławskie prace, takie jak sceniczne adaptacje 
książek Michała Strzemskiego W blasku menory i W cie-
niu synagogi oraz przedstawienie Miejsce dokładne, stwo-
rzone z muzykami lubelskiego kwartetu folkowego Się 
Gra, a opowiadające o przedwojennych mieszkańcach 
Puław, wyznaczają jeden z  głównych kierunków jego 
poszukiwań artystycznych. Tą drogą kroczy do dzisiaj.

Od tej pory najważniejsze prace Słupczyńskiego 
można bowiem określić jako realizację obowiązku pa-
mięci, tworzenie teatru, który nie tyle odtwarza prze-
szłość, ile się z nią mierzy. Kontekstem są z jednej strony 
poszukiwania teatru Gardzienice czy Grupy Teatralnej 
Węgajty, z  drugiej eksplorowanie lokalnej tożsamości 
przez Jacka Głomba w Teatrze im. H. Modrzejewskiej 
w  Legnicy czy – późniejsze – dokonania Teatru Pol-
skiego w Bielsku-Białej za dyrekcji Roberta Talarczyka 
(Testament Teodora Sixta i Żyd Artura Pałygi w reżyse-
rii Talarczyka, Miłość w Königshütte Ingmara Villqista; 
warto pamiętać w tym kontekście też o Cholonku Ta-
larczyka i Neinerta w katowickim Korezie). Twórczość 
Słupczyńskiego, będąc nie tylko poszukiwaniem nowego 
języka teatralnego (jak w Węgajtach lub Gardzienicach) 
czy propozycją narracji budującej lokalną tożsamość (jak 
w Legnicy lub Bielsku-Białej), zajmuje tu miejsce osobne.

Zalążki tej oryginalnej strategii artystycznej poja-
wiły się już w Puławach, ale dojrzałe kształty przybra-
ła po 1999 roku, kiedy artysta, wraz z  żoną Katarzy-
ną (polonistką, współpracującą wcześniej z Ośrodkiem 
Praktyk Teatralnych Gardzienice – m.in. brała udział 
w głośnym Żywocie protopopa Awwakuma), przeniósł 
się do Cieszyna.

Powstało wówczas Cieszyńskie Studio Teatralne (od 
niedawna pod nazwą Teatr CST), a wkrótce Stowarzysze-
nie Sałasz. Pomiędzy teatrem i stowarzyszeniem istnieje 
niemal stuprocentowa unia personalna i programowa. 
Ta sama nieliczna grupa ludzi, tworząc przedstawienia, 
określa się jako teatr, a realizując szerzej zakrojone dzia-
łania społeczne, występuje jako Sałasz. Dokonania te-
atru oświetlają działania stowarzyszenia i odwrotnie – 
prace Sałaszu stanowią również inspirację artystyczną.

Dlatego, aby zrozumieć fenomen Stowarzyszenia, 
warto przypomnieć trzy najważniejsze przedstawienia 

60. rocznica pacyfikacji wsi 
Zawadka  Morochowska, 
2006. Mówi Bogusław 
 Słupczyński (z kartką)

Festiwal  
„Morochów–Mopoxib”, 
2006



34 R e l a c j e I n t e r p r e t a c j e

Teatru CST: Wschodzenie (2003), Droga Żywiecka (2005) 
i Bolko Kantor (2008).

Wschodzenie to trybut dla Mickiewicza. W polskiej 
myśli teatralnej XX wieku tradycja Mickiewiczowska 
(słynna Lekcja XVI z prelekcji paryskich i oczywiście 
Dziady) była wykorzystywana zarówno jako uzasadnie-
nie teatru ogromnego spod znaku Leona Schillera, jak 
i kameralnych podróży do źródeł. Sążnistym dokumen-
tem tego drugiego odczytania jest książka Leszka Kolan-
kiewicza Dziady. Teatr święta zmarłych (1999), prowa-
dząca nić inspiracji od Dziadów wileńsko-kowieńskich 
aż do Kantora, Grotowskiego i Gardzienic. Wschodzenie 
oparte na II i IV części dramatu Mickiewicza jest zna-
kiem wpisania się w tę tradycję, na którą składają się: ry-
tuał, ludowy obrzęd jako źródło formy teatralnej, duchy 
z przeszłości jako równoprawni uczestnicy teatralnego 
misterium, zbiorowość żywych i zmarłych zarówno jako 
bohater, jak i adresat dzieła teatralnego.

Bolko Kantor to historia cieszyńskiego outsidera 
Adolfa Bolka Kantora, która, przedstawiona w wywie-
dzionej z  tych inspiracji poetyce, staje się opowieścią 
o  niechcianej pamięci, o  konformizmie małych ludzi 
usiłujących przetrwać zmienne wiatry historii. Nie brak 
w niej elementów aktualnej satyry, niemal jak w Salo-
nie warszawskim.

Droga Żywiecka, najwybitniejsze bodaj dokonanie 
CST, to rozpisana na wiele głosów historia człowieka, 
który w dzieciństwie obserwował przemarsz sowieckiej 
armady przez Bielsko-Białą w celu spacyfikowania ogar-
niętej praską wiosną Czechosłowacji, później trafił do 
warszawskiej szkoły teatralnej, aż wreszcie został wezwa-
ny przez duchy przodków z pogranicza polsko-ukraiń-
skiego, z Zawadki Morochowskiej i Poraża w Bieszcza-
dach. Zbieżność scenicznych wydarzeń z  życiorysem 
Bogusława Słupczyńskiego oczywiście nie jest przypad-
kowa (nb. w Porażu mieszkała jego babcia).

Z tego powodu szczególne znaczenie dla interpreta-
cji jego działań w teatrze i w Stowarzyszeniu Sałasz ma 
scena, w której student szkoły teatralnej zostaje na wiej-
skim rodzinnym pogrzebie poproszony, by „coś” powie-
dzieć. Jego bezradność w tej sytuacji, poczucie niewy-
starczalności „warszawskich” umiejętności wydają się 
emblematyczne. Nie recytować, nie wdzięczyć się pięk-
nym słowem i gestem tu trzeba. Teatr tradycyjny, teatr 
„mieszczański” czy „zawodowy” w tym momencie prze-
grywa. Potrzebny jest – by użyć romantycznej frazeolo-
gii – Czyn. W realnej biografii stało się nim działanie 
w ramach Sałaszu.

Powołane w  2002 roku stowarzyszenie – w  skład 
którego wchodzą nie tylko aktorzy Teatru CST, ale też 
działacze kultury, etnolodzy, artyści malarze oraz na-
uczyciele – ma na celu, jak deklaruje statut, „ocalenie 
dziedzictwa kulturowego różnych grup narodowych 
współistniejących ze sobą w danym regionie Polski po-
przez Sztukę”. Działania te prowadzone są dzięki wspar-
ciu finansowemu Fundacji Kultury, Fundacji Batorego 
czy Fundacji Wspierania Wsi. Odbywają się na pograni-
czu Beskidu Niskiego i Bieszczad, we wsiach, w których 
przenikają się wpływy kultury polskiej i ukraińskiej, ta-
kich jak Poraż, Niebieszczany, Mokre, Morochów. Mają 
charakter pracy edukacyjno-artystycznej, adresowa-
nej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale tak na-
prawdę angażujących – czy też poruszających – całe lo-
kalne społeczności.

Działania nosiły różne nazwy (Dzieci Sąsiadów, Ma-
targa, Ścieżka Nadziei, Mieszkać twórczo...), ale najbar-
dziej spektakularny był projekt z roku 2005 pod nazwą 
Szkoła Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza. W  jego 
efekcie stworzono we wsi Morochów Ośrodek Teatru 
Kultur, gdzie od tego czasu co roku w sierpniu odbywają 
się Festiwale Teatralne „Morochów–Mopoxib”. Pełna na-
zwa stowarzyszenia najlepiej wyjaśnia wspólny cel tych 
przedsięwzięć – jest nim odnowa i współistnienie kultur.

Wschodzenie  
w Stodole Festiwalowej, 
 Morochów, 2008

Janusz Legoń – teatrolog, 
specjalista DTP, para się 
także piórem: opracowuje 
teatralne programy, pisze 
felietony, recenzje, bierze 
udział w polemikach, 
przeprowadza rozmowy.
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Na pozór brzmi to patetycznie i  utopijnie. Kiedy 
jednak uświadomić sobie, że wybrany teren działania 
to z  jednej strony obszar najprawdziwszej biedy i bra-
ku perspektyw, a z drugiej strony rejon, którego kultu-
rowa pograniczność naznaczona jest liczącą kilkadzie-
siąt lat bolesną pamięcią – widać skalę trudności. Sałasz, 
dostrzegając w przeszłym współistnieniu kultur warto-
ści warte wskrzeszenia, usiłuje to zrobić tam, gdzie naj-
trudniej. Sąsiedztwo Polaków i Ukraińców, katolików 
i prawosławnych, ale też Żydów i Niemców to przecież 
w tej okolicy szczególnie obszerny katalog wzajemnych 
krzywd i uprzedzeń, pamięć nietolerancji, bólu, a nawet 
zbrodni. Gorączka nacjonalistów spod wszelkich sztan-
darów, okrucieństwo totalitaryzmów, arbitralność czy-
stek etnicznych, pycha wewnętrznej kolonizacji, poczucie 
kulturowej wyższości i  resentyment poniżanych, sza-
leństwo szowinizmu i inżynierii społecznej – tu właśnie 
przez wiele dziesiątków lat wyznaczały sobie linie fron-
tu, krwawiąc sąsiedztwo, zatruwając przyjaźń, degradu-
jąc, delegalizując, a wreszcie uniemożliwiając wspólne 
bytowanie. Nawet krajobraz pamięta – uświadamiamy 
sobie w dawnych wsiach zarośniętych lasem. Twarz In-
nego spoglądała tutaj przerażonymi oczami ofiary, wy-
krzywiała się w grymasie kata, wykoślawiała w pogardzie 
dla odmienności, szarzała w pragnieniu zemsty. To pole 
minowe pamięci – a równocześnie pamięci żywa rana.

Nic więc dziwnego, że Słupczyński opowiada o tych 
sprawach z ostrożnością sapera, dobierając słowa staran-
nie, jak chirurg swoje narzędzia: Sprawy, którym poświę-
camy czas i energię, dotyczą miejsc i osób, z którymi łączy 
nas niewypowiadana i niepisana umowa o ...serdecznej 
tajemnicy. Dotykamy spraw ludzi, których bólu i smut-
ku nagłaśniać nie trzeba.

Jak w takiej sytuacji „odnawiać współistnienie kul-
tur”? Metoda cieszyńskich sałaszników nie ma w sobie 
nic z pychy kulturtregerów ani z ignoranckiej egzalta-
cji zafascynowanych egzotyką zwolenników „multikul-
ti”. To działanie „z” lokalną społecznością, a nie „dla”. 
Z szacunkiem i pokorą wobec niewypowiadalnego do-
świadczenia, ze świadomością, że to spotkanie przynosi 
korzyści obydwu stronom, że wymaga cierpliwości. Chy-
ba najlepszym określeniem tej pracy będzie wędrowanie. 
W tej wędrówce wspólnie z dziećmi, młodzieżą, dorosły-
mi różnych wyznań, środowisk, uczymy się, pracujemy 
w polu, w stodole, odpoczywamy i bawimy się, rejestru-
jemy czas, opowieść, miejsce, krajobraz. Uczymy się pa-
trzeć na siebie, swoje otoczenie, oczami innych – wyjaśnia 
Słupczyński. I deklaruje: Wierzymy, że zasadą działania 

jest poszukiwanie i wyciąganie ręki do tych, którzy o to 
nigdy się nie upominają. Nie „zabezpieczamy potrzeb” 
ubogich i marginalizowanych. Wykonujemy autentycz-
ną i zaangażowaną pracę z dziećmi i młodzieżą, przez 
„chwilę”, ale z energią impulsu życiowego.

Aby przed laty zaprezentować Wschodzenie w  po-
bojkowskiej wsi Bystre, trzeba było otworzyć zamkniętą 
na głucho cerkiew i uporządkować pod czujnym okiem 
nieufnych mieszkańców. Energię elektryczną doprowa-
dzono za pomocą łańcucha przedłużaczy podłączone-
go za zgodą gospodyni do gniazdka za lodówką w po-
bliskiej chałupie. Była to jednak zgoda warunkowa – do 
czasu, kiedy syn wróci. Grając przedstawienie, artyści 
do końca nie mieli pewności, czy przypadkiem decyzja 
nie okaże się odmowna... Tak było na początku. Dzisiaj 
czują się akceptowani i niecierpliwie oczekiwani. Dzia-
łania artystyczne uzupełniają imprezami takimi jak me-
cze Polska–Ukraina (w piłkę nożną, w siatkówkę), w któ-
rych jako „Polska” występują mieszkańcy Poraża, a jako 
„Ukraina” – ludzie z Morochowa i Mokrego.

Dzisiaj sałasznicy mają również odwagę podejmo-
wania takich działań, jak zorganizowanie w 2010 roku 
wspólnie z lokalną społecznością miejsca upamiętnia-
jącego mogiłę 31 obywateli polskich narodowości ży-
dowskiej zamordowanych przez hitlerowców wiosną 
1942 roku w Porażu. Ta część wsi zwana jest Granicami.

Kiedy paryska „Kultura” występowała przed laty 
przeciwko polskości oblężonej twierdzy, kiedy w latach 
70. XX wieku Juliusz Mieroszewski z Jerzym Giedroy-
ciem mieli odwagę pomyśleć koncepcję ULB, czy moż-
na było się spodziewać, że idee te zaowocują po latach 
w Porażu i Morochowie? 

Członkowie Stowarzyszenia 
Sałasz na spotkaniu  
z pisarzem  ukraińskim
Tarasem  Prochaśką
(na drabinie)
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Od 5 do 27 września Krystyna Pasterczyk poka-
zywała swoją twórczość na wystawie zatytuło-

wanej Alabaster w Galerii Bielskiej BWA. – Wystawa 
dedykowana jest wszystkim, którzy odeszli: Dalekim 
i Bliskim, ich alabastrowej obecności wśród nas, 
kwestionującej jakiekolwiek czasoprzestrzenne 
granice. Tym, którzy trwają w milczeniu obok nas 
i (z uśmiechem) podsuwają nam swe dawne myśli 
– mówiła cieszyńska artystka (absolwentka Filii UŚ, 
obecnie prowadzi pracownię rzeźby i intermediów 
w Katedrze Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie oraz 
pracownię rzeźby w katowickiej ASP). W swej twór-
czości wykorzystuje m.in. kamień, drewno, smołę, 
krew, liście leszczyny, goździki, róże, sól, ołów, wosk 
i miód. Przywiązuje wielką wagę do używanych 
materiałów i stara się zachować ich stałe właści-
wości, używając ich do tworzenia swoich rzeźb. 
Istotne w tej twórczości są poetyckie skojarzenia, 
słowa, zdania, fragmenty wierszy... Natomiast 
w powracającej problematyce ważna jest dycho-
tomia: ciężar–lekkość, trwałość–efemeryczność, 
upływ czasu–poczucie nieskończoności, pamięci, 
tajemnicy istnienia. Poetyckość i metafizyczność – 
w tych w dwóch aspektach należy odczytywać jej 
prace, jak sama o tym mówi.

Książnica Beskidzka systematycznie przygotowuje 
spotkania z miejscowymi literatami, zarówno 

tymi już znanymi i uznanymi, jak też debiutantami. 
Często pretekstem do tych spotkań są promocje 
książek. Tak było w przypadku Mirosława Bochen-
ka (12.09), Krystyny Krzyżanowskiej-Nastulczyk 
(25.09) i Joanny Krawczyk (10.10), których poetyc-
kie tomiki wydał Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.

Mirosław Bochenek promował Stare Miasto. Poeta 
(razem z autorem ilustracji, Lechem Helwigiem) 
zaprosił czytelników – również zebraną w Książnicy 
publiczność – na wędrówkę po bielskich uliczkach 
sprzed kilkudziesięciu lat, z czasów swojego dzieciń-
stwa i młodości. To wspomnienia owiane nostalgią, 
pełne miejsc, zdarzeń i przede wszystkim ludzi: 
przyjaciół, znajomych – tych nieznanych szerszemu 
ogółowi, i tych popularnych, jak np. artyści (Mie-
czysław Hańderek) czy literaci (Stanisław Gola).
Tomik Krystyny Krzyżanowskiej-Nastulczyk nosi 
tytuł Zwabiona kolorem. To poetycka zaduma nad 
życiem czy naszym postrzeganiem świata, przy-
wołana prostymi, zwyczajnymi, z pozoru błahymi 
rzeczami, czy też refleksja inspirowana podróżami. 
Podoba mi się w tej liryce niedopowiedzenie, zawie-
szenie głosu – czytamy na skrzydełku okładki słowa 
Mirosława Dzienia. – Poetka Prowadząc dialog ze 
światem, jest skupiona, wyciszona, jakby chciała 
szeptem podzielić się z nami swoimi egzystencjal-
nymi rozterkami, zapraszając (...) do rozmowy, do 
dialogu na najważniejsze tematy. Autorka Zwabionej 

Spotkanie z Krystyną Krzyżanowską-Nastulczyk 
 Archiwum Książnicy Beskidzkiej

Wystawa Krystyny Pasterczyk Alabaster 
 Archiwum  Galerii Bielskiej
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kolorem jest nauczycielką w gimnazjum, należy 
do Grupy Literackiej Apostrofa, nie tylko pisze, ale 
też maluje, rysuje i fotografuje. Obrazami z cyklu 
Pejzaże miast zilustrowała swoją najnowszą książkę.
Debiutancki tomik Niedowierzanie zaprezentowała 
Joanna Krawczyk – pedagog specjalny, teolog, lo-
gopeda, tłumaczka języka migowego. Jej wiersze 
są zróżnicowane tematycznie, pochodzą z różnych 
okresów, uwidacznia się w nich wrażliwość na lu-
dzi, zwłaszcza dotkniętych przez los. Na spotkaniu 
w Książnicy autorka mówiła, że w tomiku zawarte 
są wszystkie jej wątpliwości, rozterki, kłótnie i po-
godzenia z Bogiem, ważne życiowe momenty i ciche 
rodzinne szczęście, które stało się jej udziałem. 
Temat wiary i relacji z Bogiem należy do najważ-
niejszych w jej twórczości. Książka ilustrowana jest 
fotografiami Joanny Krawczyk. (na podst. mat. KB)

Centro Italiano di Cultura zorganizowało jesie-
nią dwie imprezy – plastyczną i muzyczną. 14 

września w Muzeum w Bielsku-Białej odbył się 
wernisaż wystawy Piero Zambuto – rzeźby oraz 
funkcjonalne dzieła sztuki (trwała do 26 września). 
Rzeźbiarz ukończył Instytut Sztuki w Agrigento. Po 
pierwszych wystawach w tym mieście i sukcesach 
w konkursach wyjeżdża do Francji, gdzie jako pro-
jektant mody współpracuje m.in. z Pierre’em Cardi-
nem czy Christianem Diorem. Zajmuje się także ar-
chitekturą wnętrz. Lawowy, twardy kamień z Linosy 
staje się jego ulubionym tworzywem rzeźbiarskim, 
a wspomniana śródziemnomorska wyspa jest także 
miejscem wystaw artysty. Tworzy też prace w innych 
materiałach, m.in. krzemieniu i piaskowcu, drewnie, 
wykonuje również rzeźby funkcjonalne, artystyczne 
przedmioty użytkowe. W kilku ostatnich latach 

wystawiał m.in. w mediolańskiej Pinakotece Brera, 
Pałacu Sambuca w Palermo oraz w Argigento.
Z kolei 24 października również w Muzeum w Biel-
sku-Białej odbył się koncert muzyki operowej 
w wykonaniu Giglioli Bonory, której akompanio-
wał na fortepianie Andrea Ambrosini. Koncert 
miał odbyć się w kwietniu, ale z powodu choroby 
śpiewaczki został przesunięty. (Wówczas pięknym 
koncertem fortepianowym uraczył nas Andrea 
Ambrosini.) Gigliola Bonora jest mezzosopranist-
ką, absolwentką Konserwatorium w Ferrarze. Jej 
specjalność to muzyka kameralna. Jest laureatką 
wielu przeglądów i konkursów, jak np. Muzyczna 
Jesień Como czy Muzyczna Verona, otrzymała m.in. 
Premio Guido d’Arezzo czy Premio S. Giorgio Mia-
sta Ferrary. Występowała np. w teatrach La Fenice 
w Wenecji, Piccinni w Bari, Narodowym w Pradze, 
Olimpico w Vicenzie. W 2002 roku odbyła tournée 
po Czechach, Niemczech oraz po Polsce. Andrea 
Ambrosini gra na fortepianie, komponuje i dyryguje 
orkiestrą. Pracował m.in. w teatrach w Pizie, Udine, 
Modenie i Ferrarze, koncertował we Włoszech i za 
granicą. Obecnie wykłada muzykę koncertową 
w Konserwatorium w Ferrarze. Podczas październi-
kowego koncertu artyści zaprezentowali arie z oper 
XVI–XIX-wiecznych Monteverdiego, Vivaldiego, 
Donizettiego i Rossiniego.

18 września Klub Literacki Nadolzie w Cieszynie 
zorganizował spotkanie wspomnieniowe 

poświęcone Annie Więzik (1930–2011). Była znaną 
cieszyńską poetką, działaczką związaną z Polskim 
Czerwonym Krzyżem, założycielką i prezesem cie-
szyńskiego koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-In-
dyjskiej. Za zasługi dla promocji kultury Indii została 

nagrodzona prestiżowym Medalem im. Mahatmy 
Gandhiego. Przez wiele lat współtworzyła cieszyń-
ski Klub Propozycji i zaangażowana była w działal-
ność Domu Narodowego. W swojej twórczości nie 
zapominała o pięknej gwarze cieszyńskiej. Annę 
Więzik wspominali m.in. Alojzy Kopoczek, Teresa 
Setnicka, a także Władysława Magiera – w ostat-
nim tomie jej trzyczęściowej już książki Cieszyński 
szlak kobiet swoje miejsce jeszcze za życia znalazła 
również bohaterka spotkania. Dodajmy, że jej 
osobie poświęcony został artykuł Źródło duchowej 
energii zamieszczony w „Kalendarzu Beskidzkim” 
2012. (S. Broda)

Świat w drzeworytach Jana Wałacha to ty tuł  
wystawy prezentowanej w Zamku Cieszyn 

(28.09–4.11). Jan Wałach (1884–1979) pochodził 
z Istebnej-Andziołówki. Uczył się rzeźby w Szkole 
Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Był uczniem Józefa Mehoffera, Juliana Fałata, Fer-
dynanda Ruszczyca, Jana Stanisławskiego. Dzięki 
stypendium mógł studiować także w Paryżu. Od 
roku  1911 osiadł na stałe w rodzinnej Istebnej. Tu 
żył i pracował. Tworzył scenki rodzajowe z życia 
górali istebniańskich, utrwalając ich kulturę, be-
skidzkie krajobrazy oraz architekturę wybranych 
miast Europy. Projektował witraże, zdobił wnętrza 
kościołów,  m.in. w Istebnej i Jaworzynce, zajmo-
wał się też rzeźbą sakralną. Uznanie przyniosły mu 
przede wszystkim rysunki i drzeworyty. Jego twór-
czość przypomniała w 1999 roku wielka wystawa 
retrospektywna zorganizowana przez Muzeum 
Archidiecezjalne w Katowicach. W Cieszynie po-
kazano prace ze zbiorów Galerii Jana Wałacha na 
Andziołówce, prowadzonej przez Barbarę Wałach, 
córkę artysty.

Andrea Ambrosini oraz Gigliola Bonora na zamku 
Sułkowskich, kwiecień 2012 

 Archiwum Centro Italiano di Cultura
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15 maja 2012 roku zmarł Jerzy Cembala (ur. 1956). 
Taniec był jego prawdziwą pasją, poświęcił mu wiele 
lat swojego życia. Najpierw jako tancerz, potem na-
uczyciel tańca i trener, wieloletni członek Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego i sędzia turniejowy.
Zaczynał w cieszyńskim Quicku. Uczestniczył 
w pierwszym turnieju prof. Mariana Wieczystego 
(1974; w 1994 roku otrzymał puchar XX-lecia tur-
nieju, a w 2011 był jeszcze wśród sędziów; laureat 
Medalu im. M. Wieczystego). Pierwszy klub pod 
nazwą Relaks założył w 1978 roku przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Strzecha w Bielsku-Białej. Potem był 
Kleks w Kętach (z Grażyną Bułką, 1984), a przede 
wszystkim ten, który stał się niejako jego znakiem 
rozpoznawczym – bielski KTT u Zosi (z Zofią 
Szulakowską, 1986). Pary, które trenował (w tym 
dziecięce), wielokrotnie odnosiły sukcesy na zawo-
dach tanecznych. Sam organizował turnieje, m.in. 
Złote Pantofelki w Kętach, a także w Bielsku-Białej 
(w tym dziecięco-młodzieżowe czy z cyklu Grand 
Prix Zawodowych Par Tanecznych). A ponieważ był 
showmanem, wymyślał także nietypowe formy, 
jak np. turnieje, a potem mistrzostwa Polski par 
„wcześniej urodzonych”. Prowadził liczne kursy, 
na które bardzo trudno było się dostać, to u niego 
w dawnych latach uczyły się tańca rzesze bielszczan 

Józef Klimek i jego brat Ludwik to pochodzący ze 
Skoczowa plastycy, którzy w okresie przedwojen-

nym odnieśli sukces w wymiarze krajowym i świa-
towym. Józef Klimek (1918–2009) po ukończeniu 
krakowskiej ASP i okresie pracy w państwowym 
Liceum Technik Plastycznych w 1960 roku wyjechał 
z rodziną do Australii. Tam kontynuował działalność 
artystyczną i pedagogiczną (m.in. w National Art 
School, Seaforth Technical College). Malarz zasłynął 
wystawą zorganizowaną na statku płynącym na 
antypody, znany był również dzięki współpracy 
z Pablem Picassem. Malował martwe natury i pejza-
że, specjalizował się w portretach, utrwalał też wy-
darzenia historyczne, takie jak np. pożar Skoczowa 
w roku 1929 czy tragedię wojny w cyklu Oświęcim. 
Jego dzieła znaleźć można przede wszystkim na 
Zachodzie, w galeriach i kolekcjach prywatnych. 
Wykonywał scenografie dla teatru i Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej. Również skoczow-
skie Muzeum im. G. Morcinka posiada w swoich ma-
gazynach jego obrazy. 26 września w skoczowskim 
ARTadresie odbyło się spotkanie z Krzysztofem 
Klimkiem – architektem, mieszkającym w Austra-
lii, synem Józefa – który z rodziną podróżował 
po Polsce i Europie, odwiedzając również miejsca 
związane z ojcem. Spotkanie prowadziła Halina 
Szotek, pieczołowicie przypominając zebranym 
fakty z życia artysty. Uczestniczył w nim m.in. Karol 
Śliwka, jeden z najwybitniejszych współczesnych 
grafików polskich, który na emeryturze powrócił 
do rodzinnych Harbutowic k. Skoczowa. (S. Broda)

Cieszyńska Galeria Szara powstała 10 lat temu. 
Rok jubileuszowy okazał się jej rokiem ostatnim. 

– Zrealizowaliśmy około 100 wystaw zbiorowych 
i indywidualnych oraz mnóstwo wydarzeń inter-
dyscyplinarnych. Oczywiście były też projekty, 

te z budżetami unijnymi, krajowymi i lokalnymi, 
a także te bezbudżetowe. Gościło u nas ponad 
300 artystek i artystów oraz ludzi świata sztuki 
z Polski, Czech i innych krajów. Nawiązaliśmy wiele 
ciekawych i twórczych znajomości, partnerstw 
i relacji. Niestety finansowe zasady funkcjono-
wania galerii są na tyle absurdalne i niemożliwe 
do zmiany, że jesteśmy zmuszeni zakończyć jej 
działalność – informowali Joanna Rzepka-Dziedzic 
i Łukasz Dziedzic, prowadzący galerię. Do udziału 
w ostatniej wystawie Cieszyn, kocham Cię z daleka 
kuratorzy zaprosili wszystkich, którzy w ciągu tych 
10 lat współpracowali z Galerią Szarą. „Pocztówki  
z pozdrowieniami” oraz inne formy zaznaczające 
obecność zaproszonych artystów były prezento-
wane w galerii od 17 października do 28 listopada.

Jubileuszowa, 30. „Lipa”, czyli przegląd twórczo-
ści literackiej dzieci i młodzież, miała swoje podsu-

mowanie 19 października. 30. edycja wojewódzka 
była jednocześnie 16. ogólnopolską. W tym roku 
uczestnicy (a było ich 473) nadesłali 1145 tekstów. 
Jak zwykle 100 spośród nich znalazło się w lipowej 
antologii. Wyboru dokonali Tomasz Jastrun, Jan Pi-
cheta, Juliusz Wątroba oraz Irena Edelman. Laureaci 
przeglądu pochodzą m.in. z  Zakopanego, Katowic, 
Warszawy, Jasła, Hrubieszowa, Żywca, Wrocławia, 
Bielska-Białej, Wałbrzycha, Zambrowa, Białegosto-
ku... Przypomnijmy, że od początku organizatorem 
cieszącego się i popularnością, i renomą przeglądu 
jest Spółdzielcze Centrum Kultury Best, działające 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Biel-
sku-Białej. Zaś patronat nad tym niezwykłym i wciąż 
owocującym przedsięwzięciem od wielu, wielu lat 
sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

(oprac. ms)
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i mieszkańców okolicznych miejscowości. Przycho-
dzili nie tylko młodzi ludzie, ale też starsi (czasem 
nieco zawstydzeni swoim zainteresowaniem), 
a ponadto rodzice z nawet kilkuletnimi dziećmi. 
Uczył wszystkich traktować taniec jako wspaniałą 
zabawę. I choć ostatnie lata jego życia nie należały 
do łatwych, w pamięci bardzo wielu ludzi pozosta-
nie jako „wspaniały trener. Cieszę się, że miałam 
okazję go spotkać” (wpis internetowy).

(M. Słonka)

Działacz Kultury, Nagrodą Literacką BTSK, Medalem 
Pamiątkowym Miasta Żywca.
Na naszych łamach (nr 3 z 2011 roku) Joanna Foryś 
pisała o niej m.in.: Na Podbeskidziu Hildegarda 
Filas-Gutkowska jest znana nie tylko jako poetka 
zakochana w górach i Bielsku-Białej. Jest bardzo 
energiczną osobą i z dużym zaangażowaniem włą-
cza się w animowanie życia kulturalnego regionu. 
Jest inicjatorką i organizatorką cyklicznych spotkań 
„Z poezją o zmierzchu” w bielskim pubie Bazyliszek 
oraz Domu Kultury w Bielsku-Białej Lipniku, na któ-
rych promuje twórczość początkujących poetów. 
Młodzi ludzie mogą liczyć na jej pomoc, opinie 
i uwagi, służy im swoim doświadczeniem.
Przygotowywała się do jubileuszu 40-lecia pracy 
twórczej. Odeszła zdecydowanie za wcześnie.

(M. Słonka)

5 lipca zmarła Hildegarda Filas-Gutkowska (ur. 
1943). Bielszczanka, poetka, animatorka życia lite-
rackiego. Debiutowała w 1973 roku. Publikowała 
w czasopismach, antologiach zbiorowych (m.in. 
w Warszawie, Żywcu, Żorach, Katowicach, Krako-
wie, Cieszynie, Ludźmierzu, Sławkowie). Wydała 
kilka tomików indywidualnych, np. W zapachu tar-
niny, 1980; Płonący zmierzch, 1982; Śladem gorą-
cych cieni, 1990; Rozmodlone słowa, 1997; Taniec 
jarzębiny, 2005. Należała do kilku grup literackich, 
takich jak Gronie w Żywcu, Bractwo Literackie Białe-
go Pasterza w Krakowie, Apostrofa w Bielsku-Białej, 
a także do Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz 
Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Kato-
wicach. Uhonorowano ją m.in. odznaką Zasłużony 

21 września w wieku 66 lat zmarła Władysława Ca-
der, aktorka, od 1965 do 2000 roku nieprzerwanie 
związana z Teatrem Lalek Banialuka w Bielsku-Białej.
Należała do najbardziej znaczących osobowości te-
atralnych, stworzyła wiele znakomitych ról, perfek-
cyjnych pod względem animacji, niezwykle przemy-
ślanych i wyrazistych. Zawsze była bardzo otwarta 
na twórcze poszukiwania, skora do podejmowania 
artystycznych wyzwań i przekraczania granic kon-
wencjonalnego teatru. Świetnie sprawdzała się 
w repertuarze klasycznym i przedstawieniach reali-
zowanych w technikach tradycyjnego teatru lalek, 
ale z łatwością akceptowała następujące w teatrze 
zmiany w sposobie gry i budowania ról. Poza sceną 
znana była z pogodnego usposobienia, skłonności 
do żartów i ciętych replik – zawsze dowcipnych, 
nigdy dokuczliwych.
Ceniła sobie pracę w teatrze dla dzieci: Mam szczę-
ście wykonywać niezwykle czarowny i naprawdę 
zachwycający zawód. Moja praca jest natychmiast 
poddawana ocenie, a jej wyrazem staje się reakcja 
dzieci w czasie przedstawienia, ich emocjonalne 
uczestnictwo w scenicznych zdarzeniach i odpo-
wiedź na wszystko, co się dzieje na scenie. To daje 

satysfakcję i radość, której nic nie zastąpi – nawet 
najbardziej profesjonalna, i przecież ważna dla 
każdego aktora, ocena znawców teatru.
Wiesię kochała publiczność, kochali koledzy, cenili 
krytycy teatralni i środowisko. Za swe dokonania 
artystyczne otrzymała wiele nagród i wyróżnień, 
m.in. Złotą Maskę za wysoki poziom aktorstwa. 
W Teatrze Lalek Banialuka zagrała w ponad 70 
przedstawieniach, dla dzieci i dorosłych, z których 
wiele zapadło w pamięć widzów, by przywołać tylko 
Samotność, Tygrysa Pietrka, Opowieść o chłopcu 
i wietrze czy Krawca Pana Niteczkę. Po odejściu 
na emeryturę nawiązała znaczącą dla jej dorobku 
twórczego współpracę z Teatrem Polskim w Bielsku-
-Białej, gdzie wystąpiła m.in. w przedstawieniach 
Najstarsza profesja, Pokój Marvina, Iwona, księżnicz-
ka Burgunda i Testament Teodora Sixta.

(L. Kozień)
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REKOMENDACJE

Więcej informacji o imprezach
w województwie  śląskim na stronie:
silesiakultura.pl

B i e L S K o - B i A ł A
Uroczystość wręczenia „Ikarów” – Nagród 
 Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
w dziedzinie kultury
Bielskie Centrum Kultury, 12 stycznia
Informacje: Urząd Miejski w Bielsku-Białej – 
 Wydział Kultury i Sztuki, pl. Ratuszowy 5,  
tel. 33-497-14-75, www.um.bielsko.pl

12. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Kamienicy, 
24 stycznia
Informacje: Dom Kultury w Kamienicy,  
ul. Karpacka 125, tel. 33-811-93-62,  
dkkamienica@neostrada.pl, www.mdk.beskidy.pl

9. Zimowe Impresje Taneczne
Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie, 
26 stycznia
Informacje: Dom Kultury w Hałcnowie,  
ul. s. Małgorzaty Szewczyk 1, tel. 33-816-23-28, 
halcnow@mdk.beskidy.pl, www.mdk.beskidy.pl

Lotos Jazz Festival – 15. Bielska Zadymka Jazzowa
30 stycznia – 3 lutego
Informacje: Stowarzyszenie Sztuka Teatr, ul. Mo-
stowa 5/316, tel. 33-482-71-74,  
office@zadymka.pl, www.zadymka.pl

Konkurs dla dzieci i młodzieży  
„Tworzymy własne wydawnictwo” 
Bielsko-Biała, Frydek-Mistek (Czechy),  
Żylina (Słowacja), styczeń–czerwiec
Informacje: Książnica Beskidzka,  
ul. J. Słowackiego 17a, tel. 33-82-282-22  
wew. 222, biblioteka@ksiaznica.bielsko.pl,  
www.ksiaznica.bielsko.pl

C i e S Z y N 
Galeria Przystanek Grafika – cykl wystaw
Muzeum Drukarstwa, styczeń–grudzień
Informacje: Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50, 
tel. 33-851-16-30, www.muzeumdrukarstwa.pl

8. Urodziny Zamku
Zamek Cieszyn, 1–3 lutego
Informacje: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 
tel. 33-851-08-21, info@zamekcieszyn.pl,  
www.zamekcieszyn.pl

K A T o W i C e
15. Festiwal Widowisk Kolędniczych  
im. J. Dormana „Herody”
Cogitatur, 28–30 stycznia – przesłuchania,  
2 lutego – finał
Informacje: Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 
tel. 32-251-64-33, ipm@pm.katowice.pl,  
www.pm.katowice.pl

R u D Z i C A
10. Konkurs Kolęd i Pastorałek
Filia GOK w Rudzicy, styczeń
Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 
Jasienica 159, tel. 33-815-24-51,  
gok@jasienica.pl, www.gokjasienica.pl

R y B N i K
Przesłuchania eliminacyjne do konkursu 
 otwartego 17. Ogólnopolskiego Festiwalu 
 Piosenki Artystycznej OFPA 2013
Fundacja Elektrowni Rybnik, 19–20 stycznia
Informacje: Fundacja Elektrowni Rybnik,  
ul. Podmiejska, tel. 32-739-18-98,  
sekretariat@fundacjarybnik.pl, www.ofpa.pl

Ż y W i e C
4. Mikołajkowy Amatorski Turniej Tańca 
 Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Żywca
Miejskie Centrum Kultury, 2 grudnia 
Informacje: Miejskie Centrum Kultury,   
al. Wolności 4, tel. 33-475-11-60,  
mck@mck.zywiec.pl, www.mck.zywiec.pl

Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 
„Pastorałka Żywiecka”
Miejskie Centrum Kultury, 11–13 stycznia
Informacje: Miejskie Centrum Kultury,  
al. Wolności 4, tel. 33-475-11-60,  
mck@mck.zywiec.pl, www.mck.zywiec.pl

W i S ł A
2. Wiślańskie Szkubaczki
Wiślańskie Centrum Kultury, 13–16 lutego
Informacje: Wiślańskie Centrum Kultury,  
pl. B. Hoffa 3, tel. 33-855-34-47,  
kultura@wisla.pl, www.wisla.pl

4 4 .  P R Z e g L ą D  Z e S P o ł ó W 
 K o L ę D N i C Z y C h  
i  o B R Z ę D o W y C h  
„ Ż y W i e C K i e  g o D y ”
Milówka, Żywiec, Bielsko-Biała, 19–27 stycznia
Informacje: Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, tel. 33-812-69-08, 
rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl



GALERIA

Triumf Maryi

Ze zbiorów 
Leszka Macaka

Jan Mika: Pieta
 Aleksander Dyl

Wystawa pod patronatem

JE Ks. Bpa  Tadeusza Rakoczego

Galeria Sztuki  
Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej 

14 grudnia 2012 – 26 stycznia 2013
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Katarzyna Gawłowa: Matka Boska z Dzieciątkiem

Michał Boczek: Matka Boska z DzieciątkiemAntoni Mazur: Koronacja Matki Boskiej
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Ewa Pogwizd: Matka Boska przebita mieczami
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Władysław Potoniec: Zwiastowanie



Polub nas na FACEBOOKu
www.facebook.com/teatrpolski

Rezerwacja biletów: tel. 33 822 84 53  Kasa: tel. 33 829 31 60  e-mail: rezerwacja@teatr.bielsko.pl

TEATR POLSKI  
ul. 1 Maja 1, Bielsko-Biała 

WWW.TEATR.BIELSKO.BIALA.PL


