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Za nami dopiero co zakończony kolejny Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej (22–25 maja). 
Możemy pozostać nieco dłużej w festiwalowej atmosferze, odwiedzając wystawę  Magia lalki. 
Składają się na nią elementy scenografii, w tym lalki i kostiumy, ze spektakli zrealizowanych  
przez Banialukę w ostatnich dziesięciu latach – latach dyrekcji Lucyny Kozień.

Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej: Magia lalki – wystawa towarzysząca 26. Międzynarodowemu 
Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej, Galeria Bielska BWA, 17 maja – 15 czerwca 2014.



Piękna i Bestia, scenografia Eva Farkašová, Pavol Andraško

Złoty klucz, scenografia Julia Skuratova

Król umiera, scenografia Joanna Braun

Podróże Guliwera, scenografia Eva Farkašová, Pavol Andraško

Tymoteusz wśród ptaków, scenografia Zofia de Ines

Antygona, scenografia Danuta Kierc

Ballady i romanse, scenografia Zofia de Ines

Sen nocy letniej, scenografia Eva Farkašová, Pavol Andraško

Na okładce: Pierścień i róża, scenografia Pavel Hubička  Dariusz Dudziak, Agnieszka Morcinek, Tomasz Sylwestrzak
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Obrazy z wystawy malarstwa Agaty Tomiczek-Wołonciej 
Babelgalerie, Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury 

w Bielsku-Białej, 17 maja – 26 czerwca 2014
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Tango zachwycało wtedy nowatorskimi rozwiąza-
niami technicznymi, do których twórca doszedł w dro-
dze eksperymentu. Otworzyło mu drzwi do światowej 
kariery. W Stanach Zjednoczonych tworzył filmy mu-
zyczne do utworów takich gwiazd, jak The Rolling Sto-
nes, Lou Reed czy Pet Shop Boys. Galeria Bielska BWA 
gościła w kwietniu i maju wystawę Zbigniewa Rybczyń-
skiego Traktat o obrazie. Tworzą ją jego najważniejsze 
filmy, ale też projekty opatentowanych przez niego wy-
nalazków z zakresu technik audiowizualnych. Artysta 
wyznaje zasadę, że tylko eksperyment nadaje sens sztuce.

Ł u k a s z  K a ł ę b a s i a k

Rozmowa ze Zbigniewem Rybczyńskim

Łukasz Kałębasiak: Spotykamy się w Bielsku-Białej, 
dlatego nie mogę nie zacząć od pytania o to miasto, 
które ma wiele wspólnego z Pana rodzinną Łodzią. 
Szczególnie, że łączą je tradycje filmowe.

Zbigniew Rybczyński: Nigdy wcześniej nie byłem w Biel-
sku. Funkcjonowało tylko w mojej wyobraźni jako uro-
cze miasteczko. Oczywiście wiedziałem, że jest tutaj wy-
twórnia filmów rysunkowych. Znałem też człowieka, 
który pracował zarówno w  łódzkim Se-Ma-Forze, jak 
i w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych. Nazywał się 
Mieczysław Janik, był świetnym realizatorem dźwięku. 
Pracował przy wszystkich filmach, które robiłem w Se-
-Ma-Forze. Jeden z najlepszych specjalistów w Polsce. 
Bardzo się lubiliśmy.

Urodził się Pan w Łodzi, ale na studia musiał Pan do 
niej wrócić. Dlaczego?

Ojciec był geodetą i po wojnie dostał mieszkanie służbo-
we w Łodzi. To był bardzo poszukiwany wtedy zawód, 
wszystko zniszczone, trzeba było robić od nowa  plany. 

Łukasz Kałębasiak 
– dziennikarz i recenzent, 
związany z katowicką re-
dakcją „Gazety Wyborczej” 
(od 1999), stały recenzent 
programu „Więcej kultury, 
proszę” na antenie 
 Polskiego Radia Katowice.

W zeszłym roku minęło 30 lat, odkąd krótkome-
trażowy film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego zdo-
był nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, 
czyli Oscara. To była pierwsza, i jak do tej pory 
jedyna, statuetka dla całkowicie polskiego filmu.

Zbigniew Rybczyński, 
spotkanie w Galerii 
Bielskiej BWA

 Krzysztof Morcinek

dobrze
wcalealbo

Albo
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Budował między inny-
mi linię kolejową między 
Warszawą i  Koluszkami. 
W 1955 roku, kiedy byłem 
w  pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, przenieśli-
śmy się do Warszawy.
Do Łodzi wróciłem dopie-
ro na studia i  byłem chy-
ba jedynym mieszkań-
cem stolicy, który zamienił 
mieszkanie w Warszawie, 
kawalerkę, na mieszkanie 
w Łodzi. Uznałem jednak, 
że dojazdy pociągami były 
zbyt dużą stratą czasu. Co 

ciekawe, to łódzkie mieszkanie dzieliło kilka kamienic 
od miejsca, gdzie się urodziłem. Zatoczyłem więc koło.

Spodziewałem się zobaczyć na wystawie także Pana 
wczesne prace, może nawet z czasów licealnych. Nic 
się nie zachowało?

Miałem kiedyś ich setki, ale je porozdawałem. Kilka 
ma syn, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jako 
dziecko nie uprawiałem sportów, nie grałem w  piłkę, 
tylko malowałem i rysowałem. Już w szkole podstawo-
wej malowałem z natury. Chodziłem z akwarelami na 
przykład na podwarszawskie Bielany pod klasztor Ka-
medułów i portretowałem lasy czy pola. Matka posłała 
mnie do ogniska plastycznego, gdzie zetknąłem się po 
raz pierwszy z prawdziwymi malarzami. Do tej pory pa-
miętam nazwiska moich nauczycieli: pan Możejko i pan 
Kowalski. Potrafiłem uciekać ze szkoły na wagary do 
muzeów. Do dziś pamiętam wszystkie obrazy w Naro-
dowym, Miasta Stołecznego Warszawy czy Wilanowie.

Karmił Pan nimi swoją wyobraźnię.
Żyłem sztuką. Na każdej wycieczce byłem zawsze naj-
bliżej przewodnika. Potem często na wyjazdy zabiera-
łem ze sobą taki mały szpadelek i gdy tylko mogłem, to 
kopałem...

Do pasji malarza doszła jeszcze pasja archeologa?
Pewnego razu kupiłem książkę wydaną przez Polską 
Akademię Nauk o grodach na Pomorzu i zacząłem ma-
rzyć, że kiedyś, w jakieś wakacje, pojadę tam na całe lato 
i będę kopał gdzieś w ukryciu.

Wybrał Pan jednak liceum plastyczne. Dlaczego nie 
zatrzymał się na malarstwie?

Liceum plastyczne było wtedy bardzo ekskluzywną szko-
łą, położoną w Łazienkach, w pałacyku po szkole pod-
chorążych (to tam zaczęło się powstanie listopadowe). 
Nie lubiłem tylko zajęć z rzeźby. Któregoś dnia przed 
lekcjami narysowałem węglem na ścianie wielki portret 
nagiej kobiety. Nagle wszedł nasz profesor, zobaczył ry-
sunek i zapytał, kto go narysował. Musiałem się przy-
znać. Na to profesor: widzę, że nie lubisz tej rzeźby, więc 
cię z niej zwalniam, możesz sobie wtedy malować. Do-
stałem nawet miejsce w piwnicy, gdzie mogłem w spo-
koju oddawać się mojej pasji. Najbardziej interesowało 
mnie malowanie w typie innych malarzy. Zrobiłem kil-
ka kopii, w tym scenę z Renoira. Próbowałem odkryć, 
na czym polega ich styl. Świetnie mi szło malowanie jak 
Pablo Picasso. Szybko doszedłem jednak do wniosku, że 
malarstwo wyczerpało swój oryginalny cel, czyli przed-

Zbigniew Rybczyński: Tango, 
1980, kadry z filmu krót-
kometrażowego, 35 mm, 

SMFF Se-Ma-For

Zbigniew Rybczyński: 
 Imagine, 1986, kadry 

z eksperymentalnego filmu 
HDTV, Rebo/Rybczynski 

Production
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stawianie świata. Uznałem, że fotografia, której wcześ-
niej nie lubiłem, jest naturalną kontynuacją malarstwa.

A z fotografii było już blisko do filmu...
Wtedy zacząłem uciekać z lekcji do kina. Miałem ze sto 
nieobecności w roku. Kiedy odkryłem, że to być może 
film jest moim przeznaczeniem, potrafiłem oglądać trzy 
dziennie. Wtedy zacząłem też myśleć o szkole filmowej. 
Ważną rozmowę odbyłem na studniówce z profesorem 
Franciszkiem Piwockim, który był historykiem sztuki 
i ojcem mojego szkolnego przyjaciela. Pytał nas o plany 
po szkole. Zdradziłem, że chciałbym zdawać na reżyse-
rię. Wtedy uświadomił mi, że film to technologia i że je-
żeli chcę uniezależnić się od wizji operatora, powinie-
nem sam nim zostać. Wziąłem więc wielki rulon prac 
plastycznych, bo nie miałem fotografii, i pojechałem do 
Łodzi. Dzięki nim zdałem do Filmówki.
W  młodości nabyłem szacunku do dzieła sztuki. Ni-
gdy się go nie wyzbyłem, dlatego o efekcie każdej pra-
cy z zakresu sztuk wizualnych myślałem w kategoriach 
dzieła sztuki. Bałem się tylko, że tak jak w malarstwie 
wszystko zostało już namalowane, tak w kinematografii 
wszystkie dobre filmy zostały już nakręcone. To był nie-
zwykły okres w historii kinematografii: Fellini, Buñuel, 
francuska Nowa Fala, Kurosawa... I świetne polskie fil-
my! Oglądając je, myślałem sobie, że zrobić jakieś arcy-
dzieło będzie bardzo ciężkim zadaniem. Dlatego posta-
nowiłem się skupić na eksperymentach.

Chyba się nie pomylę, zakładając, że w sztuce – malar-
stwie czy filmie – pociągała Pana rola demiurga, moc 
stwarzania nowych światów?

Oczywiście. Tradycyjne malarstwo nie było przecież do-
kumentacją. Ludzie malowali wyobrażenia, szczególnie 
idei. Ukazywali świat, którego nie widzimy oczami, ale 
który przecież istnieje. To samo ceniłem w filmie. Dla-
tego postanowiłem eksperymentować, żeby dowiedzieć 
się wszystkiego o nim. W stosunku do malarstwa, film 
wnosił nową kategorię czasu. Czasu, bez którego nie ist-
nieją dwie dziedziny sztuki: film i muzyka. Przez wiele 
lat szukałem więc związków między muzyką a obrazem.

Co znaczy film eksperymentalny w sztuce? Szybko zro-
zumiałem, że to jedyna forma, która jest właściwa. Hi-
storia ludzkiej cywilizacji jest historią eksperymentów. 
To trochę jak z poszukiwaniem leku na raka. Nie mo-
żemy się spodziewać, że załatwimy to w poniedziałek. 
Musimy eksperymentować. A  żeby to robić, potrzeb-
na jest wiedza o tym, co było już robione, strefie, w któ-
rej nie warto poszukiwać. Musimy więc znaleźć obszar, 
na którym nikt do tej pory nie działał. Tak rozpoczy-
na się eksperyment. Nie znamy rezultatów, nie wiemy, 
czy znajdziemy w wyniku tego eksperymentu nową ja-
kość. Tylko eliminując poprzednie metody i poszukując, 
dotrzemy do rozwiązania. Tak dzieje się we wszystkich 
dziedzinach. Inaczej tylko byśmy powtarzali to, czego 
się już nauczyliśmy.

Za pierwszymi drzwiami, które Pan otworzył, było Tan-
go. Film, za który otrzymał Pan Oscara. Jak powstawał?

Głównym zadaniem, jakie sobie postawiłem w tym fil-
mie, był problem czasu. Obraz był nieruchomy, poja wiali 
się w nim tylko ludzie w różnych czasach. Jak ułożyć tę 
łamigłówkę, żeby nie powstawały konflikty między po-
staciami? Praca była mrówcza, bo nie było metod, na 
które pozwala teraz technika komputerowa. Musiałem 
to wszystko ręcznie rysować, nakręcić osobne filmy, wy-
liczyć czas poruszania się ludzi, wykonać rysunki na ce-
luloidach, pomalować je. Każda klatka miała swój numer, 
więc musiałem sprawdzać tysiące numerów. W trakcie 
robiłem różne błędy techniczne, ale nie mogłem już ich 
poprawić. Taśma była tyle razy naświetlana, że jej per-
foracja była całkiem wytarta.
Tango, poza tym, że otworzyło mi wiele drzwi, było dla 
mnie ważnym doświadczeniem właśnie dlatego, że zmu-
siło mnie do pracy nad matematycznym porządkiem 
tych numerów. Kiedy dziesięć lat później zdałem so-
bie sprawę, że trzeba wziąć się za naukę programowa-
nia komputerowego, przyszło mi to z wielką łatwością. 
Okazało się, że mam do tej pracy dobrze przygotowa-
ne zwoje mózgowe.

Zbigniew Rybczyński: Kafka, 
1992, kadry z filmu HDTV, 
Telemax, Les Editions 
Audiovisuelles
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Technika cyfrowa pozwoliła Panu wyzwolić się z tych 
wszystkich trudności. Dlatego tak wcześnie się nią Pan 
zainteresował?

Żyłem w czasach, kiedy zaczęły pojawiać się nowe narzę-
dzia. A wierzę, że obowiązkiem twórcy jest interesować 
się nowymi narzędziami i je stosować. Są przecież wy-
nikiem pracy poprzednich pokoleń, a więc są elemen-
tem naszego rozwoju.

Wprawką do technologii HD był film wykorzystujący 
utwór Imagine Johna Lennona. Jak doszło do jego 
realizacji?

Gdy zacząłem używać taśmy wideo, której nie należy 
jednak mylić z domowymi odtwarzaczami wideo, od-
kryłem możliwość pracy na żywo. Kiedy kręciliśmy kla-
syczny film, nie widzieliśmy jego rezultatów. Musiało 
minąć wiele dni, miesięcy, a czasem nawet lat. Techni-
ki telewizyjne pozwoliły nam podglądać efekty w cza-
sie rzeczywistym. Zacząłem tworzyć tzw. instant vi-
deos, rezygnując z postprodukcji. Takie filmy stały się 
bardzo popularne w Nowym Jorku, dlatego zwrócił się 
do mnie producent Barry Ribo, który sprowadził wła-
śnie do Stanów sprzęt wideo wysokiej rozdzielczości. 
Zapytał, czy nie chciałbym zrobić jakiegoś testu. Oczy-
wiście, że chciałbym! A ponieważ znałem Yoko Ono, bo 
robiłem dla niej wcześniej wideo, zadzwoniłem i zapy-
tałem, czy nie dałaby mi jakiejś muzyki Johna do wyko-
rzystania w filmie. Kusiłem ją tym, że to najnowsza, ja-
pońska technologia... Bałem się trochę, że się obrazi, bo 
proszę ją o piosenki Lennona, a przecież sama też na-
grywała. Yoko od razu zaproponowała mi jednak Ima-
gine. Nie śmiałem nawet o tym myśleć. To była święta 
piosenka Lennona.
Wziąłem więc swoją ekipę, sprzęt Ribo i zabraliśmy się 
do pracy.

W której pomogła Panu cała rodzina...
Pracowali nad tym eksperymentem wszyscy znajomi 
i  cała rodzina. Wszyscy robili za frajer. Największym 

problemem okazało się zdobycie białego konia, ale jakoś 
go rozwiązaliśmy. Całość również powstała na żywo, bez 
postprodukcji. Efekt najbardziej zachwycił Japończyków. 
Zaczęli mnie zapraszać do swoich laboratoriów. Udało 
mi się spotkać wszystkich najważniejszych ludzi pracu-
jących tam nad rozwojem tej technologii.

Jaka była reakcja innych artystów? Czy zaczęli się do 
Pana zgłaszać z prośbą o zrobienie wideoklipu w HD?

Powiem szczerze, było mi bardzo trudno namówić mu-
zyków, żeby zgodzili się na zrobienie filmu w HD. W la-
tach 80. wszyscy wciąż chcieli klipów na taśmie filmo-
wej, a nie na wideo. Przekonywałem ich: słuchaj, to jest 
XX wiek, to jest przyszłość. Mówiłem im, że najlepszy 
materiał, który zostanie, to jest złej jakości wideo z lą-
dowania na Księżycu. Mimo to wielu nie mogłem do 
tego przekonać.

Czasami to jednak Pan odmawiał. Podobno nawet 
Milesowi Davisowi powiedział Pan „nie”.

Miles widział moje wideoklipy, bo były wtedy bardzo po-
pularne i zażyczył sobie, żebym zrobił też jeden dla niego. 
Z propozycją zadzwoniło do mnie CBS Records. To była 
niezła oferta. Wiedziałem, że Miles, jeśli pracował z bia-
łymi, to był to najwyższy dowód uznania. Ja też uwiel-
białem Davisa. W mieszkaniu w Łodzi miałem wszyst-
kie jego płyty. Ale nagrał wtedy płytę Decoy, w nowym 
stylu, po długim okresie załamania. Zawsze, gdy przy-
gotowywałem się do stworzenia wideoklipu, nagrywa-
łem sobie utwór na walkmana i słuchałem na okrągło. 
Słuchając wielokrotnie Decoy, nie czułem żadnej inspi-
racji. Musiałem się wycofać, bo wolałem nie zrobić nic, 
niż popełnić jakiegoś knota. 

Wernisaż wystawy 
 Traktat o obrazie. 
Na zdjęciu z lewej

Zbigniew Rybczyński 
i Dorota Zgłobicka,

 jego żona.

 Krzysztof Morcinek
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Zbigniew Rybczyński (ur. 1949) – reżyser, operator filmowy, 
twórca eksperymentalnych filmów animowanych, prac wi-
deo, nowator w dziedzinie techniki filmowej, autor wielu ory-
ginalnych rozwiązań w sferze obrazu elektronicznego. Jest 
absolwentem wydziału operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. 
Współzałożycielem łódzkiej grupy Warsztat Formy Filmowej. 
W 1982 roku wyjechał do Austrii, potem do USA. Powrócił 
do Polski w 2009 roku. W latach 2009–2013, tworzył wro-
cławskie Centrum Technologii Audiowizualnych.
Debiutował w Se-Ma-Forze w 1973 roku filmem Plamuz. 
Zdobywał nagrody na festiwalach, m.in. Grand Prix, Nagrodę 
FIPRESCI i Nagrodę FICC w Oberhausen (1981). W 1983 roku 
za krótkometrażowy film animowany Tango (1980) otrzymał 
Oscara. Wielokrotnie nagradzano jego realizacje w techni-
kach komputerowych, m.in. Emmy i Prix Italia – Orkiestrę 
(1990) czy The Golden Gate Award – Kafkę (1992). Obsypany 
nagrodami został teledysk pt. Imagine (1986) do muzyki Joh-
na Lennona.
Wystawa Traktat  o obrazie jest niezwykłym zbiorem doku-
mentów pokazujących drogę artysty do końcowego rezul-
tatu, jakim jest film. Zawiera szkice, rysunki, wykresy, zapis 
pomysłów i rozwiązań technicznych, prace bardziej naukow-
ca niż artysty. Przygotowana przez Centrum Sztuki WRO, 
jest depozytem Art Stations Foundation. Była prezentowana 
w Niemczech (Berlin, Karlsruhe) oraz w Centrum Sztuki WRO 
we Wrocławiu i galerii Atlas Sztuki w Łodzi. W Galerii Bielskiej 
BWA wystawa trwała od 15 kwietnia do 11 maja 2014.
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Taki rodzaj sztuki, a właściwie jednej z jej dyscyplin, 
czyli malarstwa, proponuje Stanisław Mrowiec. Żyw-
czanin od pokoleń (choć miejscem jego urodzenia była 
Biała Krakowska, czyli dzisiejsze Bielsko-Biała), wzra-
stał w domu, w którym obecne były refleksyjne dysku-
sje o sztuce, bowiem jego wuj zajmował się malarstwem. 
W latach 50. ubiegłego wieku studiował w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem znakomitych 
polskich kolorystów: Jerzego Fedkowicza, Jana Świder-
skiego i Wacława Taranczewskiego. Tam poznał swoją 
towarzyszkę życia, także malarkę i rysowniczkę – Sta-
nisławę Kowalską. Po obronie prac dyplomowych (obo-

Gdzie w czasach ciągłego pośpiechu i ustawicznej potrzeby zmian 
możemy znaleźć chwilę na refleksję? Czy są jeszcze przestrzenie, 
które dają wytchnienie od codziennego pędu, pozwalają przysta-
nąć, zadumać się nad sprawami ważnymi? Takimi strefami są z pew-
nością miejsca prezentacji sztuki. Osobisty ogląd rzeźby, obrazu, 
grafiki czy innego obiektu artystycznego pozwala na własną inter-
pretację i subiektywną refleksję. Indywidualne pojmowanie sztuki 
w jej treści i formie może być różne, ale jest to zawsze proces wy-
magający. Zmusza do podjęcia dialogu z artystą. Jeśli na dodatek 
widz może zetknąć się ze sztuką o wielowątkowych treściach, bo-
gatą w podteksty, to wrodzona ciekawość skłania go do odczyty-
wania ukrytych symboli i odkrywania metafor.

Stanisława 
Mrowca

T e r e s a  D u d e k  B u j a r e k

je bronili się w pracowni malarstwa prof. J. Fedkowicza) 
obok uprawiania malarstwa sztalugowego zajmowali się 
konserwacją rzeźb, restauracją polichromii i  malowa-
niem wystrojów wnętrz rzymskokatolickich świątyń. 
Nierozłączni, wzajemnie się wspierający, po piętnastu la-
tach od dyplomu zdecydowali o podjęciu pracy nauczy-
cieli przedmiotów artystycznych i zawodowych w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej*. 
Stanisława uczyła do lat 90. ubiegłego wieku, natomiast 
Stanisław przeszedł na emeryturę w 2002 roku. Blisko 
trzydziestoletni staż nauczycielski był dla Stanisława 
Mrowca czasem podwójnej aktywności. Ucząc, sam nie 

malarska opowieść

Teresa Dudek Bujarek 
– historyczka sztuki, 

kuratorka zbiorów sztuki 
Muzeum Historycznego 

w Bielsku-Białej,  
publicystka i redaktorka.
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 Zbigniew Micherdziński

 Aleksander Dylprzestawał tworzyć, a jego obrazy prezentowane na ogól-
nopolskich wystawach i konkursach zyskiwały uznanie 
jurorów (m.in. na XIV Ogólnopolskiej Wystawie Malar-
stwa „Bielska Jesień” w 1976 roku otrzymał Srebrną Pa-
letę, a w następnym roku brązowy medal).

W szkole wiele uwagi poświęcał wpajaniu kolejnym 
pokoleniom uczniów trzech podstawowych zasad do-
brej sztuki: koncepcji, kompozycji i koloru. Nie narzucał 
swojego punktu widzenia, ale starał się w każdym mło-
dym człowieku rozwijać samodzielność myślenia i kre-
atywność. Stanisław Mrowiec był nauczycielem, który 
nie tylko w umiejętny sposób podejmował dialog z mło-
dzieżą, ale i pedagogiem z dużym poczuciem humoru, 
dystansem do rzeczywistości i samego siebie.

Wkrótce minie siedemdziesiąt lat funkcjonowania 
w Bielsku-Białej średniej szkoły artystycznej o profilu 
plastycznym. W długim okresie jej działania niezwykle 
ważną rolę odgrywali – i nadal odgrywają – nauczyciele 
i pedagodzy będący jednocześnie znaczącymi w lokal-

nym środowisku artystami plastykami i twórcami sztuk 
wizualnych. W pamięci kolejnych absolwentów pozosta-
ło wiele związanych z nimi wspomnień, anegdot. Przy-
toczę jedno ze swoich. W końcówce lat 70. wśród szkol-
nych profili był sitodruk. Stanisław Mrowiec uczył w tej 
klasie GPZ-u (głównego przedmiotu zawodowego – czyli 
serigrafii) i prowadził zajęcia z rysunków technicznych. 
Pewnego pięknego, wiosennego dnia kilkunastoosobo-
wa grupa (tylu uczniów liczyły wówczas klasy) samo-
wolnie opuściła lekcję rysunku. Na następnej otrzyma-
liśmy zadanie wykonania rzutu słupa ogłoszeniowego 
zbudowanego z różnego rodzaju brył. Sprawa z pozo-
ru wydawała się prosta, tylko że słup miał być przedsta-
wiony w kilku rzutach i w różnych ujęciach perspekty-
wicznych. Oczywiście nikt z nas nie miał pojęcia, jak te 
bryły poukładać i jak prawidłowo wykonać poszczegól-
ne rzuty. Na wszystkie nasze pytania profesor ze stoic-
kim spokojem odpowiadał: „Tłumaczyłem zasady rzu-
tów różnych brył na poprzedniej lekcji”. Na koniec zajęć 
nasze próby zostały poddane ocenie. Stanisław Mrowiec 
przy każdym nieudolnym uczniowskim rysunku lekką 
kreską wykreślił „łabądka”, czyli ocenę niedostateczną. 
Ale jakże inaczej to brzmi, a także wygląda prawdziwe 
jezioro „łabądków” zamiast powszechnego, prozaiczne-
go znaku „dwója”.

W  długim okresie twórczej aktywności Stanisław 
Mrowiec przeszedł kilka etapów artystycznych fascy-
nacji i  zwrotów zainteresowań, pozostając jednak za-
wsze wiernym głoszonym przez siebie malarskim zasa-
dom. Ceni dobry warsztat i przewrotnie mówi o sobie, że 
obecnie coraz bardziej staje się człowiekiem XIX wieku. 
Do lat 70. ubiegłego stulecia tworzył obrazy abstrakcyj-
ne, których punktem wyjścia były formy geometryczne 
(krótki okres), a następnie biologiczne, wątki zaczerpnię-
te z mitologii greckiej oraz odwołania do muzyki. Inspi-
racje czerpał przede wszystkim ze świata owadów, w któ-
rym poszukiwał harmonii kształtów, form swobodnych 
i wieloznacznych, opartych na kolorystycznych akordach 
zdyscyplinowanej gamy barwnej. Istotnym elementem 
tych abstrakcyjnych kompozycji jest światło, przesączo-
ne przez przytłumione, płynne tony rozlewającego się 
koloru. W ten sposób niematerialnemu z natury świa-
tłu artysta nadawał materialny kształt plamy barwnej.

Potem skierował swoją uwagę na rzeczywistość 
przedstawieniową. Na obrazach zaczęły pojawiać się 
realne formy o naturalnym rodowodzie. Był to wyraz 
dążenia do wypracowania własnej koncepcji malar-
skiej oraz ciągłego poszukiwania formy adekwatnej do 

?
* Obecnie Zespół Szkół Pla-
stycznych im. Juliana Fałata.
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 wyrażanych treści. Elementem łączącym wczesne obra-
zy abstrakcyjne z malarstwem realistycznym jest kolory-
styka. W zasadniczym zrębie jest ona oparta na różnych 
odcieniach chromowych zieleni i żółci, ugru, sepii i sie-
ny palonej, z delikatnymi akcentami cynobru lub mu-
śnięciami pruskiego błękitu. Charakteryzuje je klasycz-
na kompozycja, niejednokrotnie oparta na diagonali lub 
zrównoważonej przeciwwadze poszczególnych elemen-
tów, dobrze poprowadzony rysunek, harmonia akcen-
tów i balans akordów chromatycznych.

Stopniowo obrazy olejne malowane na płytach pil-
śniowych (to ulubiona technika) zaczęły wypełniać po-
stacie ludzkie – głównie kobiece. Towarzyszą im różne 
zwierzęta: króliki, małpy, ryby, koguty, indyki, psy, kozy, 
byki. Zestawienia nigdy nie są przypadkowe, bowiem ob-
razy Stanisława Mrowca to opowieści o człowieku, jego 

troskach, ułomnościach, radościach i kondycji, o rela-
cjach z innymi. Stopniowo postać ludzka została ogra-
niczona do kobiecego aktu, któremu towarzyszą różne 
rekwizyty. Mają one wymiar dosłowny i symboliczny, 
oddają istotę kobiecości, jedną z najważniejszych ma-
larskich fascynacji artysty. Poprzez odwołania do kla-
syki literatury (utwory Dantego) oraz malarstwa XVII- 
i  XVIII-wiecznych mistrzów (Rembrandta, Goi) stara 
się scharakteryzować kobiece cechy. Wielokrotnie po-
wielone małpy odnoszą się do złośliwości i  trudnego 
charakteru wielu białogłów, akt z małpiatką i twarzami 
w tle można zinterpretować jako wieloznaczność kobie-
cej natury. Dumne i wyniosłe w pozach indyki symboli-
zują arogancję, kozy to słodycz, kury wytrwałość i upór, 
królik towarzyszący pannie młodej wskazuje na jej na-
miętność i nieśmiałość. Te same znaczenia mają teatral-
ne maski, figury pajaców lub postacie z komedii dell’arte.

Obrazy jego są wieloznaczne. Ucieleśnieniem jakich 
cnót jest chromy anioł wsparty na kulach lub skrzydlata 
niebiańska istota ciągnięta przez sforę psów? Czyżby to 
walka dobra ze złem, anioła z szatanem, kto z tego star-
cia wyjdzie pokonanym, a kto zwycięzcą? Równie wie-
loznaczne są portrety, szczególnie „halsowski” wizeru-
nek córki Katarzyny, przepojony wewnętrznym światłem 
i ojcowską dumą. Dziewczyna z wędką i rybami dum-
nie krocząca ponad panoramą miasta to zapewne wier-
ność ideom chrześcijaństwa, a kim jest kobieta na huś-
tawce – akt bez twarzy – z cynobrowym kapturem na 
głowie? W swoistym języku metafor Stanisława Mrowca 
można obraz zinterpretować na wiele sposobów. Wielo-
warstwowe przesłanie tych dzieł podkreślają tytuły po-
szczególnych kompozycji. Popołudnie (wyróżnienie na 
„Bielskiej Jesieni” w 1972 roku) to monochromatyczny 
obraz namalowany w sepii, przedstawiający codzienny 
rytuał samotnej starszej kobiety, której jedynym popo-
łudniowym zajęciem jest zabawa z psem.

Obrazy artysty pozwalają snuć wielowątkowe opo-
wieści, poszukiwać prawdy o człowieku i doświadczać 
spotkania z nim. Wywołują emocje właściwe malarstwu 
o określonych treściach, wzruszają i poruszają. Zmusza-
ją widza do dialogu z malarzem, nie pozwalają przejść 
obojętnie obok ujętych w ramy płyt, na powierzchni któ-
rych opisuje fascynujące międzyludzkie relacje, odwo-
łuje się do uczuć i jednostkowych przeżyć. Artysta i jego 
dzieło winny człowieka i przyrodę dogłębnie poznawać, 
a w taki sposób przedstawiać, aby stanowiło to istotny 
czynnik ich obrony przed wszelkimi niebezpieczeństwa-
mi, jakie przynosi ze sobą współczesna cywilizacja tech-

Kulawy anioł, olej, 
płyta pilśniowa, 100x93

?
** Cyt. za: F. Szpok, W poszu-
kiwaniu własnej drogi, „Be-
skidzki Informator Kultural-
ny” 1980, nr 12.
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niczna – powiedział malarz w wywiadzie udzielonym 
Franciszkowi Szpokowi**.

Stanisław Mrowiec prezentował swoje prace na wy-
stawach ogólnopolskich, okręgowych i środowiskowych 
w wielu polskich miastach, a także w Belgii i Słowacji, 
w latach 60. i 70. regularnie uczestniczył w „Bielskich 
Jesieniach”. W 1963 roku, w Zakopanem, zorganizował 
swoją pierwszą wystawę indywidualną. W  tym roku 
zaś (27 stycznia – 14 lutego) mieliśmy okazję spotkać 
się z jego twórczą wyobraźnią w Galerii Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Na wystawie, której 
kuratorem był Zbigniew Micherdziński, zaprezento-
wane zostało malarstwo Stanisława Mrowca i jego żony 
Stanisławy z Kowalskich oraz dokonania na polu kon-
serwacji dzieł sztuki ich córki Katarzyny. Pierwsza od-
słona tej ekspozycji, zatytułowanej Żywiecki trójgłos ar-
tystyczny, odbyła się w Galerii Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Żywieckiej jesienią ubiegłego roku, a po Bielsku-
-Białej kolejną przestrzenią ekspozycji był zamek w Su-
chej Beskidzkiej.

Warto w  tym miejscu podkreślić cenną inicjaty-
wę działającej w Żywcu Fundacji Wspierania Kultury 
i Sztuki Kuźnia Sztuki. Polega ona na przypominaniu 
ciekawych rodzin artystycznych mieszkających w tym 
beskidzkim mieście i jego okolicy. W ramach projektu 
Kontynuacje – wystawa pokoleniowa dorobku artystycz-
nego twórców powiatu żywieckiego w  2012 roku przy-
pomniana została działalność trzech pokoleń rodziny 
Januszewskich, drugą była właśnie rodzina Mrowców. 
Kolejne w planach. 

Poprzedzające Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 
Wystawy środowiskowe, organizowane od 1945 roku, 
konfrontowały ze sobą różne postawy twórcze artystów, 
którzy często także na co dzień spotykali się ze sobą, 
dyskutowali. Wystawy te często nazywano „salonami”, 
gdyż wzorowane były na prezentacjach francuskiej sztu-
ki w XIX wieku, podobnie konfrontujących ze sobą róż-
ne tendencje artystyczne i mających posmak elitarności.

Były one inicjatywą samych artystów, członków 
Związku Polskich Artystów Plastyków, przez nich or-
ganizowaną, z  czasem, gdy w  Bielsku-Białej powsta-
ło Biuro Wystaw Artystycznych, wspomaganą przez tę 
profesjonalną instytucję kultury. Salony czy przeglądy 

Regularne prezentacje sztuki powstającej w pracowniach artystów tworzą-
cych miejscowe środowisko plastyczne są naturalną potrzebą życia kultu-
ralnego Bielska-Białej, także jako stolicy regionu.

pomysłów 

i realizacji

Festiwal

Stanisław Mrowiec (ur. 1936) – malarz, pedagog. Od pokoleń 
jego rodzina związana jest z Żywcem. Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie (1959). Zakres jego zaintereso-
wań to malarstwo sztalugowe i konserwacja sztuki sakralnej. 
Uczestnik wystaw ogólnopolskich, okręgowych, środowisko-
wych, m.in. w Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach, Szczeci-
nie, Warszawie, Żywcu. Wystawiał także w Belgii i Słowacji. 
Laureat nagród m.in. na „Bielskiej Jesieni”: Popołudnie, wy-
różnienie, 1972; Troska, Srebrna Paleta, 1976; Huśtawka, brą-
zowy medal, 1977. Od 1974 do 2002 roku pracował w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej.

Agata Smalcerz 
– historyczka sztuki, 
kuratorka wystaw, dyrektor 
Galerii Bielskiej BWA.

A g a t a  S m a l c e r z
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często były powiązane z formalnym wartościowaniem 
prezentowanych prac: wybierano pracę roku, nagradza-
no wyróżniających się autorów czy to symbolicznie, czy 
to finansowo.

W 2007 roku zrodziła się inicjatywa, która – będąc 
kontynuacją tamtych przeglądów związkowych – znacz-
nie poszerzyła spektrum zainteresowania twórczością 
i formę prezentacji: Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. 
Komitet organizacyjny składał się z szefów najważniej-
szych instytucji czy organizacji zajmujących się sztu-
kami plastycznymi w  Bielsku-Białej: Galerii Bielskiej 
BWA, Muzeum w Bielsku-Białej, Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków i Galerii Fraktal, a kuratorem został 

nież kulturalne), jeśli chcą liczyć na większą niż zazwy-
czaj frekwencję, przyjmują taką nazwę.

Najoczywistszym w  tym czterowyrazowym tytu-
le wydaje się być słowo „Bielski”*: skoro odbywa się 
w „naszym” mieście i jest przeznaczony dla „naszych” 
artystów. Jednakże zakres terytorialny festiwalu daleko 
wykracza poza obszar samego Bielska-Białej. „Bielscy” 
artyści to przede wszystkim ci, którzy należą do tutej-
szego okręgu ZPAP – najstarszej organizacji zrzeszającej 
artystów plastyków – nieograniczonego do samego mia-
sta, ale obejmującego całe dawne województwo bielskie.

Jednak nie tylko członkowie ZPAP są zaproszeni 
do udziału w wydarzeniach BFSW. Idąc tropem wysta-

?
* Pominięto słowo „bialski”, 
które mogłoby uzupełniać 
ten przymiotnik, ale nie jest 
konieczne.

Na zdjęciach ekspozycje
2. Bielskiego Festiwalu Sztuk 

Wizualnych, 2011

 Krzysztof Morcinek

Dariusz Fodczuk. Kolejna edycja festiwalu miała miej-
sce w 2011 roku.

„Sztuki wizualne” to pojęcie, które w szerszym uży-
ciu pojawiło się pod koniec XX wieku, zastępując do-
tychczasowe „plastyka”. Już nie tylko malarstwo, rzeź-
ba, rysunek i grafika są domeną dzisiejszych artystów; 
coraz bardziej popularne są tzw. nowe media: fotografia, 
wideo, instalacja, performans. To nowe pojęcie obejmu-
je więc szerszy zakres aktywności twórczej współczes-
nych artystów plastyków.

Tytuł odnosi się także do słowa, które w ostatnich 
czasach zrobiło ogromną karierę w dziedzinie organiza-
cji kultury i życia społecznego: festiwal. Obecnie mało co 
jest w stanie zainteresować widzów, uczestników, a także 
media, jeśli nie jest festiwalem. Od festiwalu miast part-
nerskich do festiwalu golonki – wszystkie imprezy (rów-

wy z 1991 roku, pierwszej w wolnej Polsce manifestacji 
środowiska plastycznego regionu Bielska-Białej, której 
komisarzem była Elżbieta Bińczak-Hańderek, chcemy 
pokazać pełne spektrum twórczości w tym zakresie. Za-
równo artystów zrzeszonych w ZPAP, jak i niezrzeszo-
nych, absolwentów akademii sztuk pięknych, ale i tych, 
którzy nie mogą pochwalić się dyplomem, a jednak two-
rzą prace ciekawe artystycznie.

Aby słowo „festiwal” miało swoje uzasadnienie, or-
ganizowany jest on w wielu miejscach: w profesjonal-
nych przestrzeniach wystawienniczych, czyli w  gale-
riach sztuki i muzeum, ale także w przestrzeni miasta. 
Dotychczasowe dwie edycje pokazały, że artyści mają 
w tym zakresie ciekawe pomysły i realizacje.

Dziedziną wciąż dominującą – mimo ekspansji no-
wych mediów – jest malarstwo. Wydaje się ono być naj-



R e l a c j e I n t e r p r e t a c j e 11

bardziej atrakcyjnym dla artystów sposobem wyrażania, 
gdyż otwiera się na wyobraźnię zarówno twórcy, jak i od-
biorcy. Od końca XIX wieku jego rolą nie jest już odtwa-
rzanie rzeczywistości, ale budowanie jej na nowo. Ko-
rzystają z tego artyści, proponując swoje wizje, zarówno 
w postaci form abstrakcyjnych, jak i odwołujących się 
w  jakiś sposób do natury czy człowieka. Niewiele jest 
czysto realistycznych przedstawień (choć w malarstwie 
polskim ostatnich lat tendencje te powróciły), a przecież 
mają one swoją silną tradycję w Bielsku-Białej: działal-
ność przez ponad trzydzieści lat Grupy Beskid. Skupie-
ni w  tej grupie twórcy, wzorem XIX-wiecznych fran-
cuskich realistów, wychodzili w plener i  tam tworzyli 
swoje kompozycje. Teraz taki typ malarstwa już nie ist-
nieje, natomiast artyści w inny sposób traktują plener. 
Do najciekawszych realizacji w tym zakresie w poprzed-
nich edycjach należały: namalowanie rozety z szablonu 
na kilkudziesięciu balach słomy na polu ściętego zboża 
(Prace w polu kolektywu ETNOGRAFF) czy też zawie-
szenie nad ulicą w centrum miasta form przypomina-
jących suszącą się bieliznę (Niebieskie zaplamienie Re-
naty Szułczyńskiej).

Atrakcyjna dla artystów jest fotografia, dzięki której 
można zarówno rejestrować świat i jego wydarzenia, jak 
i tworzyć własne konstrukty. Wystawiający w tej dzie-
dzinie twórcy to nie tylko członkowie Okręgu Górskiego 
ZPAF, który od lat 80. wpływa na silną pozycję fotografii 
w naszym regionie, nie tylko członkowie Beskidzkiego 
Towarzystwa Fotograficznego, ale także artyści, którzy 
czasem porzucają paletę malarską na rzecz malowania 
światłem. Kilkoro mamy zaledwie, za to bardzo waż-
nych rzeźbiarzy (Bronisław Krzysztof, Mieczysław Hań-
derek, Ryszard Kwak, Krystyna Pasterczyk, Jerzy Fober, 
Lidia Sztwiertnia), co sprawia, że także w tej dziedzinie 
Bielsko-Biała jest liczącym się ośrodkiem. Bliskość ka-
towickiej uczelni plastycznej, która wywodzi się z Wy-
działu Grafiki ASP w Krakowie, powoduje, że także ta 

dziedzina jest ważnym kierunkiem twórczości, zarów-
no jeśli chodzi o grafikę warsztatową, jak i użytkową. 
Tu wszakże komputer wyparł większość pracochłon-
nych metod wycinania w drewnie czy trawienia metalu.

Ta bogata różnorodność propozycji artystycznych 
sprawia, że latem 2014 roku zarówno mieszkańcy Biel-
ska-Białej, jak i goście czy turyści będą mieli okazję zo-
baczyć wszystko to, co ciekawego dzieje się u nas w za-
kresie sztuk wizualnych. 

3. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, Bielsko-Biała, 27 czerw-
ca – 24 sierpnia 2014.
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Żywiecczyzna leży na styku dwóch wielkich kra-
in historycznych, Małopolski i Śląska, przy południo-
wej granicy państwa. Graniczne położenie, a w związ-
ku z tym mieszanie się różnych wpływów kulturowych 
przez wieki kształtowało jej obraz. Mimo wewnętrz-
nych zróżnicowań obraz na tyle jednolity, że pozwo-
lił na wydzielenie odrębnej grupy etnograficznej górali 
żywieckich, z wyraźnie wydzieloną kulturowo enklawą 
mieszczan żywieckich. Nasilające się od końca XIX wie-
ku oddziaływanie kulturowe Śląska, a wraz z nim wpły-
wy cywilizacyjne rzutowały na kształt tutejszej kultury. 
Powodowały jej przemiany, zmieniały wartościowanie 
i sposób odbierania przez miejscową ludność. Równo-
cześnie, chociaż w innym nieco wymiarze, na ten region 
wpływało Podhale. Te zmiany, pociągające za sobą roz-
kład struktur kultury tradycyjnej, działy się przez wie-
le lat i dotyczyły pokoleń naszych najbliższych przod-
ków. I chociaż tradycyjnej kultury ludowej już nie ma, 
jesteśmy spadkobiercami jej dziedzictwa, które w róż-
ny sposób pielęgnujemy. W zależności od tego, jak się 
z nią identyfikujemy, możemy postrzegać ją w dwóch 

B a r b a r a  R o s i e k

Pracując od ponad trzydziestu lat w żywieckim muzeum jako etnograf, zaj-
muję się kulturą ludową regionu. Równocześnie będąc „tutejszą”, staram 
się nie tylko poznawać kulturę, która mnie ukształtowała, ale także ją zro-
zumieć. Aby poznać i zrozumieć siebie – kim jestem, skąd i z czym przy-
chodzę. Wtedy mogę dzielić się z innymi poszukującymi swoich korzeni 
i tożsamości nie tylko teoretyczną wiedzą, ale także doświadczeniami czy 
wątpliwościami. Taką rolę etnografa w swoim środowisku uważam współ-
cześnie za bardzo ważną.

Żywiecczyzna, w  przeszłości jeden z  zasadniczych 
filarów polskiej góralszczyzny, w powszechnym odbio-
rze uważana jest za region o prężnym ruchu folklory-
stycznym oraz ostoję dawnych tradycji kulturowych. Od 
międzywojnia działają tu zespoły regionalne, odbywają 
się imprezy folklorystyczne, od lokalnych po duże i zna-
ne, jak choćby Tydzień Kultury Beskidzkiej czy Festiwal 
Folkloru Górali Polskich. Jak to faktycznie jest z nami 
i naszą kulturą ludową dzisiaj?

Od wspomnień

do nobilitacji

Barbara Rosiek 
– etnograf, kieruje Działem 

Etnograficznym Muzeum 
Miejskiego w Żywcu, 

zasiada w jury konkursów 
i festiwali, publikuje  

artykuły i książki.
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wymiarach. Po pierwsze: informacyjno-estetycznym, 
jako pełne treści obrazy życia w przeszłości ukazywane 
w sposób wybiórczy głównie w formie artystycznej. Po 
drugie: w sytuacji, kiedy rodzima kultura jest źródłem 
wiedzy o sobie, własnym pochodzeniu; kładziemy wów-
czas większy nacisk na aspekt emocjonalny.

Zasygnalizujmy niektóre zjawiska istotne dla wspo-
mnianych przemian. Już wcześniej, ale szczególnie 
w pierwszej połowie XX wieku pojawiało się coraz więcej 
alternatywnych/nowych możliwości egzystencji. W la-
tach międzywojennych na Żywiecczyźnie działało wiele 
organizacji i stowarzyszeń mających na celu poprawienie 
poziomu życia. Poprzez różne formy edukacyjne podno-
siły świadomość mieszkańców wsi, uczyły także posza-
nowania regionalnych wartości kulturowych. Z jednej 
strony regionaliści, elity intelektualne, w duchu odro-
dzenia narodowego, nawoływali do powrotu do korze-
ni, ochrony kultury ludowej jako ostoi nieskażonej pol-
skości. Z drugiej strony chęć lepszego życia, zmieniające 
się realia egzystencji, mobilność, wymogi codzienności 
powodowały odchodzenie od dawnych wzorców. Za-
wsze czerpano z przeszłości, ale działo się to natural-
nie, zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami. Za-
chowywanie tradycji wynikało bardziej z wewnętrznej 
potrzeby niż obowiązku. Naszym rodzicom i dziadkom 
przeszłość, która ich ukształtowała, kojarzyła się często 
z biedą, ciasnotą, głodem, ciężkim życiem, wojnami itd. 
Mimo sentymentalnych wspomnień (choć nie zawsze 
chcieli do nich wracać) odchodzili od tego, co dawne, 
trudne, uciekali do lepszego bytu, pracy zarobkowej, 
szkół, ubioru, mowy, zachowań świadczących o awan-
sie społecznym. W konfrontacji z wzorcami ze środo-
wisk postrzeganych jako bardziej rozwinięte cywiliza-
cyjnie rodzima kultura dla wielu stawała się synonimem 
wsteczności. Przy „dawnym” trwali najstarsi oraz ci, co 
pozostawali na miejscu. Czy w coraz bardziej zróżnico-
wanym, barwnym kulturowo i zafascynowanym nowo-
czesnością środowisku postrzegano ich jako skarbnicę 
wiedzy? Na pewno jako strażników tradycji. Czy przy-
wołane zmiany, a z drugiej strony poczucie powinności 
wobec tradycji nie tworzyły konfliktów i wewnętrzne-
go rozdarcia, prowadząc do przesunięcia tego, co po-
wszechnie uważano za tradycję, z codziennego życia na 
drugi, zewnętrzny tor?

Wraz z rozwojem regionalizmu możemy odnotować 
jakby dwutorowy przekaz tradycji. W pierwszym czer-
pano z przeszłości nadal w naturalny sposób, bazując 
głównie na pokoleniowym rodzinnym przekazie i emo-

cjonalnym wartościowaniu. Nie nazywano tego proce-
su kultywowaniem tradycji, chociaż de facto był on jego 
najbardziej naturalną formą. Drugi sposób miał charak-
ter bardziej intelektualny, zorganizowany, przybierał for-
my instytucjonalne. Cechowało go bardziej przedmioto-
we traktowanie dorobku człowieka, miał więc znaczenie 
dokumentalne, ochronne, upowszechniające, eduka-
cyjne, a także promujące walory artystyczno-estetycz-
ne. Tak rozumiane kultywowanie tradycji postrzegane 
było głównie przez pryzmat muzeów regionalnych, ru-
chu folklorystycznego, a w zasadzie folkloryzmu głównie 
w postaci folkloru scenicznego, konkursowego, kierma-
szowego itp. Do dzisiaj tradycja i jej kultywowanie często 
postrzegane są właśnie poprzez taką formułę. A to, co 
niesiemy w sobie, co nieraz nie współgra z przekazem in-
telektualnym, to po prostu życie. Opisane sytuacje i two-
rzące je mechanizmy są oczywiście pewnym uproszcze-
niem, służą refleksji. Nie jest to jedyna droga przemian 
ani ich postrzegania. Zagadnienia te na pewno wyma-
gają badań, analiz. Mówię o nich na podstawie tego, co 
znam z przekazów, z wieloletniej pracy w muzeum, z do-
świadczeń etnografa, ale także z autopsji, ponieważ miały 
miejsce jeszcze w czasach mojego dzieciństwa i dorasta-
nia, czyli dotyczą również mojego pokolenia, 40-60-lat-
ków, i naszego postrzegania rodzimej kultury.

Jesteśmy pokoleniem wzrastającym w okresie silnego 
rozwoju ruchu folklorystycznego, działalności zespołów 
regionalnych, organizowania imprez, mecenatu państwa 
nad kulturą ludową. W rodzinach, z których pochodzi-
my, świadome utożsamia-
nie się z  rodzimą kulturą 
ludową wyglądało różnie. 
Oczywiście przesiąkliśmy 
treściami z przeszłości, bo 
wzrastaliśmy w  nich. Ale 
w  domu bywaliśmy inni, 
na zewnątrz inni. Choćby 
taki przykład. Nawet jeśli 
w  domu mówiono gwa-
rą, czy raczej mieszanką 
gwary i  języka potoczne-
go, nie używaliśmy jej na 
zewnątrz, żeby uniknąć 
wstydu. Na naszą „nie-
poprawną” mowę reago-
wano ironicznymi uśmie-
chami lub zwracano nam 
uwagę w  szkole. Dlatego 

Jan Gąsiorek, znany 
 folklorysta, prezentuje 
 swoją książkę

 Aleksander Dyl

Uczestnicy seminarium Folklor 
na granicy podczas spotkania 
w Muzeum Miejskim w Żywcu, 
które prowadziła Barbara Rosiek
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 przestawaliśmy przyznawać się do niej, a  tym samym 
do swojego pochodzenia.

Ruch folklorystyczny, zespoły regionalne itp. speł-
niały i nadal spełniają bardzo ważne funkcje. Niemniej 
ugruntowały określony sposób patrzenia na tradycję 
– powszechne przeświadczenie, że w  tradycji (folklo-
rze) niczego nie wolno zmieniać, co usytuowało folklor 
w opozycji do współczesności. Programy zespołów, pre-
zentujące najczęściej określony wycinek dawnej rzeczy-
wistości, są rekonstrukcją historyczną. W związku z tym, 
czerpiąc z dostępnych źródeł, powinny w miarę możli-
wości wiernie odtwarzać sytuację kulturową z określo-
nego miejsca i czasu. Wtedy obok walorów artystycznych 
nabierają cech dokumentu, źródła informacji. W takim 
ujęciu istnieje konieczność zachowania wszelkich ów-
czesnych realiów. A stąd potrzeba niezmieniania niczego 
w tradycji, chociaż nie jest to łatwe w prezentacji scenicz-
nej. Czy przenoszenie takiego przeświadczenia (opozy-
cji: albo tradycja, albo współczesność, zakazu zmienia-
nia czegokolwiek w tradycji) na inne sytuacje życiowe 
jest zasadne? Tradycja w naturalnych realiach życia, jako 
proces, podlega przecież ciągłej ewolucji.

Współpracując, zwłaszcza współcześnie, z różnymi 
żywieckimi zespołami folklorystycznymi zauważam 
ciekawe, cenne zjawiska. Dla jednych członków zespo-
łu występy są odgrywaniem ról w spektaklu, po czym 
zdejmują kostium sceniczny i wracają do rzeczywisto-
ści. Sytuacja taka jest w porządku, najlepiej jak potrafią, 
realizują swoje pasje, wykorzystują talenty czy wykonu-
ją obowiązki. Dla innych, mimo że uczestniczą w rekon-

strukcji, prezentacja staje 
się wewnętrznym przeży-
ciem, dzieleniem się sobą. 
To nie tylko rola i kostium. 
Czują się sobą w  tym, co 
robią. Dzielą się tym, co 
w  duszy gra, co staje się 
częścią ich życia.

W przeszłości podczas 
imprez folklorystycznych 
w występach grup auten-
tycznych czy prezenta-
cjach autentycznych twór-
ców oczywisty był fakt, 
że występujący „pokazu-
ją siebie”. Chociaż bywa 
tak i dzisiaj, w wielu sytu-
acjach młodzi raczej od-

twarzają przeszłość, zaś pokazując siebie, często przed-
stawiają już inną sytuację, współczesną. Doświadczenia 
folklorystyczne zaszczepiły w nich lub wręcz obudziły 
potrzebę identyfikowania się z rodzimą kulturą. Jest to 
jedna z niekwestionowanych wartości ruchu folklory-
stycznego. Równocześnie wielu z nas, zwłaszcza ludzi 
młodych, potrzebuje określenia swojej tożsamości, tak-
że wiedzy, dlaczego coś warto kultywować, a nie tylko 
poczucia powinności, że tak trzeba.

Sporo mówi się dzisiaj na temat unifikacji kultury, 
globalizacji i jej zagrożeń dla zachowania tradycji lokal-
nych. Wielu boleje nad faktem, że młodzi zachłyśnięci 
nowoczesnością nie interesują się swoją kulturą. Zjawi-
sko to nie jest niczym nowym. O odchodzeniu od trady-
cji mówiono już przy wszystkich podobnych sytuacjach 
w kolejnych pokoleniach. Natomiast warto zdawać sobie 
sprawę z faktu, że „czas przyspieszył”. Wielu młodych lu-
dzi, również ze środowiska wiejskiego, inaczej postrze-
ga swoje pochodzenie. Egzystują w Europie krain, nie 
granic. Przemieszczając się bez problemu z miejsca na 
miejsce w różnych celach, używają wspólnego dla więk-
szości języka angielskiego. Korzystają z ogromnych moż-
liwości komunikacji masowej. Spotykając ludzi z innych 
kręgów kulturowych, zaczynają szukać odpowiedzi na 
pytanie: kim jestem? Bez względu na to, gdzie i kim są, 
im bardziej czują się niezależni, tym bardziej odczuwa-
ją potrzebę zakorzenienia i samookreślenia. Aby mogli 
identyfikować się ze swoją lokalną małą ojczyzną, po-
trzebują wiedzy. Mogą ją znaleźć w odpowiednich in-
stytucjach, za pośrednictwem wystaw, książek, filmów 
czy płyt, edukacji regionalnej, warsztatów, imprez folk-
lorystycznych itd. Wszystkie formy działalności dostar-
czające rzetelnej wiedzy są istotne. Rolą etnografów, et-
nologów, folklorystów, animatorów kultury jest pomoc 
w docieraniu do informacji i ich źródeł. Ale czy tylko?

Cenić można (...) tylko to, co się dobrze zna, rozumie 
i czuje – napisał Aleksander Błachowski, etnolog, histo-
ryk sztuki i muzeolog. Aby rodzima kultura nie była tyl-
ko sentymentalnym wspomnieniem czasów dzieciństwa, 
aby nie musiała stawać do konkurencji z bardziej atrak-
cyjnymi i nowoczesnymi trendami, aby była źródłem, 
z którego można ciągle czerpać, trzeba ją znać i widzieć 
wartości, które niesie. Sięganie do rodzimego dziedzic-
twa kulturowego nie powinno dzielić, ukazywać świa-
ta w opozycjach: chronologicznej (tradycja – nowocze-
sność) i terytorialno-kulturowej (swój – obcy). Sięganie 
do dziedzictwa powinno łączyć przez uświadamianie 
różnorodności kulturowych form zawierających wspólne 

?
* Przykładem takiego zjawi-
ska może być żywieckie zdob-
nictwo bibułkowe. Gdy prze-
stało zaspokajać potrzeby 
własnego środowiska, dzię-
ki wystawom, konkursom, 
kiermaszom funkcjonowało 
jako jedna z dziedzin sztuki 
ludowej. Różnorodne działa-
nia edukacyjne i promocyjne 
spopularyzowały tę dziedzi-
nę na nowo, zaś honorowanie 
współczesnych kompozycji, 
dopasowanych do obecnych 
gustów estetycznych, spowo-
dowało jej powrót do rodzi-
mego środowiska.

Zbigniew Wałach 
i przyjaciele zagrali dla 

uczestników seminarium 
Folklor na granicy
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wartości. Przy dzisiejszej globalizacji (której nie zatrzy-
mamy), jeżeli zachowamy świadomość naszych korze-
ni, spokojnie możemy postrzegać jedność w różnorod-
ności kultury.

Dylematy może budzić to, jakie treści przedstawiać 
w prezentacjach folklorystycznych i co robić, aby przy 
koniecznych scenicznych skrótach nie dewaluować kul-
tury ludowej, nie pokazywać jej w krzywym zwiercia-
dle. Jak tworzyć programy, aby zachowując dawne realia 
społeczne w tradycyjnym środowisku patriarchalnym, 
wydobyć z rekonstruowanych przekazów wartości waż-
ne i wciąż aktualne. Od nas, od tego, jak my identyfiku-
jemy się z własną kulturą, czy żyjemy nią tu i teraz, ze-
zwalając na zmiany, od tego, jak przekażemy jej wartości 
i zawartą w nich mądrość, zależy, czy następne pokole-
nia będą z niej czerpać, czy tylko ją oglądać. Nie zapo-
minajmy, że najlepszym nauczycielem jest przykład, nie 
nauczanie z odgórnym nakazem poczucia powinności.

Wiele aspektów tradycyjnej kultury, takich chociaż-
by jak strój, mowa, taniec, szeroko rozumiana twórczość 
artystyczna, powraca do swojego środowiska. Gdy kil-
kadziesiąt lat temu przestawały w nim funkcjonować, 
dzięki ówczesnym trendom w kulturze masowej stawa-
ły się atrakcją dla odbiorcy z zewnątrz. Zmieniały funk-
cję. Wśród swoich były nieraz przedmiotem konkurencji. 
Teraz odnajdują u siebie nową przestrzeń*. Może folk-
loryzm mimo różnych opinii czy zastrzeżeń był sposo-
bem na ich przetrwanie? Może przyczyniła się do tego 
cykliczność cechująca rozwój, przywracająca do życia 
w uaktualnionej wersji to, co istotne? Może już nie pora 
konkurować między sobą, ale współdziałając, dzielić się 

swoją doskonałością, by czerpać radość z tego, co się 
robi? Powyższe słowa, refleksje, pytania doty-

czą kwestii, nad którymi warto się 
współcześnie pochylić nie tylko 

dla dobra rodzimej kultury, 
ale przede wszystkim 

dla dobra tworzą-
cych ją ludzi.

Na rzecz 
kultury ludowej

D o r o t a  Z ą b k o w s k a

W kontekście toczącej się ostatnio szerokiej i dosyć intensywnej dyskusji 
na temat ochrony dziedzictwa niematerialnego w naszym kraju, zwłaszcza 
od momentu ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, chciałabym przedstawić działania, 
które w sposób ciągły prowadzone są przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na rzecz szeroko pojętej kultury ludowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jej dziedzictwa.

Program „Dziedzictwo kulturowe”
Podstawowym instrumentem Ministra w sprawowa-

niu opieki nad kulturą ludową jest coroczna (od 2005) 
realizacja programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 
„Kultura ludowa”, który dotyczy szeroko pojętej kultu-
ry ludowej, zarówno jej spuścizny, jak i współczesnych, 
żywych zjawisk. Jego nadrzędną ideą jest uświadomie-
nie społecznościom lokalnym, czym jest dziedzictwo 
kulturowe, jaka jest jego specyfika i jak należy je chro-
nić. Priorytet wpisuje się zatem w kilka obszarów dzia-
łania, w tym dokumentowanie, badanie i przekaz dzie-
dzictwa kulturowego, jego popularyzację, edukację 
regionalną, animację prowadzoną w konkretnych sytu-
acjach kulturowych oraz kreowanie twórczości inspiro-
wanej sztuką ludową.

Dorota Ząbkowska 
– etnograf, główny 
specjalista w Departamencie 
Narodowych Instytucji 
Kultury Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
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Zapisy regulaminowe programu są konsultowane ze 
środowiskiem i tym samym wychodzą naprzeciw jego 
oczekiwaniom. Podmiotami uprawnionymi do ubiega-
nia się o dofinansowanie są organizacje pozarządowe, 
samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wy-
znaniowe oraz podmioty gospodarcze działające w sfe-
rze kultury ludowej. Zgodnie z  regulaminem progra-
mu MKiDN dofinansowuje następujące rodzaje zadań:
– edukacyjne, w tym warsztaty, kursy i szkolenia doty-
czące zagadnień szeroko pojętej kultury ludowej, rów-
nież niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
– animacyjne, wspomagające lokalne społeczności 
w  twórczych działaniach nawiązujących do miejsco-
wych tradycji;
– dotyczące dokumentacji, archiwizacji i  udostępnia-
nia unikalnych zjawisk, w  tym sztuki i  rękodzieła lu-
dowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości, 
obyczajowości;
– popularyzujące unikatowe i żywe elementy kultury lu-
dowej, w tym konkursy, przeglądy, festiwale sztuki i rę-
kodzieła ludowego;
– dotyczące ochrony architektury regionalnej;
– o charakterze artystycznym inspirowane sztuką i twór-

czością ludową;
– publikacje książkowe;
– zakupy obiektów oraz 
kolekcji dzieł do zbio-
rów muzealnych;
– projekty badawcze 
i  popularyzatorskie 
z  zakresu antropologii 
kulturowej, etnologii 
i etnografii.

Z roku na rok wzra-
sta liczba składanych 
i  dofinansowywanych 
wniosków (2011 – 287 
wniosków, dofinanso-
wano 79; 2012 – 391 
aplikacji, dofinansowa-
no 101; 2013 – 418 pro-
jektów, dofinansowano 
123). Jednocześnie roś-
nie stopniowo budżet 
programu: w roku 2012 
zwiększył się o 1 mln zł, 
co stanowiło 30% środ-
ków więcej niż w roku 

poprzednim; z kolei w roku 2013 o 1 mln 100 tys. zł w sto-
sunku do roku 2012.

W 2013 roku wśród aplikujących do programu naj-
więcej było samorządowych instytucji kultury, bo aż 
50%. Organizacje pozarządowe stanowiły 46%, pod-
mioty gospodarcze 3%, a kościoły i związki wyznaniowe 
1%. Wśród podmiotów, które uzyskały dofinansowanie, 
58% to samorządowe instytucje kultury, 41% to organi-
zacje pozarządowe, 1% stanowią podmioty gospodarcze.

W roku 2013 najwięcej projektów złożyli wniosko-
dawcy z  województw: mazowieckiego (65, dofinanso-
wanie uzyskało 18), małopolskiego (50, dofinansowanie 
uzyskało 20), lubelskiego (35, dofinansowanie uzyska-
ło 14), śląskiego (34, dofinansowanie uzyskało 10). Jeśli 
weźmiemy pod uwagę rodzaj zadania, najwięcej dotacji 
otrzymały projekty popularyzatorskie, następnie zada-
nia o charakterze ściśle edukacyjnym, wreszcie działa-
nia badawczo-dokumentacyjne.

Wśród zadań wspieranych przez MKiDN znajdują 
się zarówno przedsięwzięcia organizowane cyklicznie 
od wielu lat, jak również projekty nowe, które preferują 
nowatorskie formy kultywowania i kontynuacji trady-
cji oraz jej ochrony i popularyzacji. Oto przykłady pro-
jektów wspieranych corocznie przez MKiDN. Odgry-
wają one istotną rolę w zakresie ochrony i popularyzacji 
unikatowych, ale nadal żywych w niektórych regionach 
kraju zjawisk kulturowych. Dwa z nich mają charakter 
ogólnopolski i realizowane są w znacznym stopniu ze 
środków MKiDN. Chodzi o działalność merytoryczną 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych – ogólnopolskiej 
organizacji pozarządowej (będącej jednocześnie związ-
kiem twórczym), jedynej tego typu w kraju i Europie, 
zrzeszającej około 2300 osób. Ministerstwo wspiera pro-
wadzenie i aktualizowanie ogólnopolskiej komputero-
wej bazy dotyczącej twórców ludowych i ich twórczości 
oraz portalu internetowego KulturaLudowa.pl. Drugie 
przedsięwzięcie o znaczeniu krajowym to Ogólnopol-
ski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu nad Wisłą – jedyny tego rodzaju festiwal, zarówno 
ze względu na unikatową formę, jak i prezentowanie naj-
bardziej autentycznej, oryginalnej muzyki i stylu muzy-
kowania. MKiDN wspiera Festiwal finansowo i włącza 
się w inicjowanie różnych działań okołofestiwalowych, 
np. warsztatów muzyki, tańca, śpiewu i tradycyjnego rę-
kodzieła. Do przedsięwzięć szczególnie ważnych należą 
także: Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tar-
nogrodzie; Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca 
Ludowego w Rzeszowie; przegląd i dokumentacja trady-

Dorota Ząbkowska z MKiDN 
podczas seminarium 

Folklor na granicy
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cyjnych straży grobowych na Podkarpaciu pn. „Turki”; 
Konkurs „Malowana Chata”w Zalipiu; Międzynarodowa 
Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej, organizowana przez 
Fundację Muzyka Kresów w  Lublinie; Ogólnopolskie 
Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie; Konkurs na 
Palmę Kurpiowską w Łysych; projekt „Ginące zawody” 
w Kadzidle; Ogólnopolskie Spotkania Kowali w Wojcie-
chowie; Szkoła Ginących Zawodów prowadzona przez 
Kaszubski Uniwersytet Ludowy; program edukacyjny 
„Krzesiwo” prowadzony w zakresie folkloru przez Mu-
zeum w Sieradzu; Szkoła Ginących Zawodów w Buko-
winie Tatrzańskiej; Międzynarodowy Festiwal Koronki 
Klockowej w Bobowej; Konkurs na Szopkę Krakowską.

Ministerstwo wspiera duże, znaczące w dziedzinie 
folkloru festiwale: Międzynarodowy Festiwal Folklo-
ru Ziem Górskich w Zakopanem, Tydzień Kultury Be-
skidzkiej, Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, Sabało-
we Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.

Projekty ważne i nowatorskie
W latach 2008–2011 MKiDN sfinansowało projekt 

realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka pod 
kierownictwem prof. Haliny Karaś pn. „Gwary polskie. 
Przewodnik multimedialny”. Przewodnik jest unikato-
wym źródłem wiedzy poświęconym polskim dialektom 
i gwarom ludowym, opracowanym w nowoczesnej for-
mie multimedialnej. Zamieszczony jest na stronach in-
ternetowych MKiDN i  Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ze środków Ministra sfinansowano wydanie leksyko-
nu polskich tańców ludowych pn. Taniec w polskiej tra-
dycji przygotowanego pod redakcją Grażyny Dąbrow-
skiej, wybitnej polskiej etnochoreolog. Wydanie to było 
poprzedzone wieloletnimi badaniami i opracowaniem 
materiałów źródłowych, co również zostało zrealizowa-
ne ze środków MKiDN.

Od 1994 roku do chwili obecnej MKiDN wspiera fi-
nansowo wydawanie serii płyt (dotychczas 26) „Muzy-
ka źródeł – z kolekcji muzyki ludowej Polskiego Radia”. 
Obejmuje ona poszczególne regiony kraju i prezentu-
je dokonania artystyczne najwybitniejszych wykonaw-
ców – muzyków i śpiewaków ludowych. Wydane zostały 
również płyty poświęcone m.in. mniejszościom narodo-
wym i etnicznym w Polsce, przedstawiające dorobek ar-
tystyczny Polaków mieszkających poza granicami kraju 
oraz prezentujące poszczególne gatunki wykonawcze.

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, organizowany 
od pięciu lat w Warszawie przez fundację o tej samej na-
zwie, tworzy i upowszechnia nowe wzory przywracania 

tradycyjnej muzyki polskiej wsi. Ostatnia, piąta edycja 
miała podtytuł „Unia Bałtycka” i prezentowała polskich 
wiejskich muzykantów oraz ich uczniów w kontekście 
muzyki tradycyjnej krajów basenu Bałtyku.

Wędrowny Uniwersytet Tradycji realizowany jest 
przez Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna. Włącza mło-
dych mieszkańców południowego Mazowsza do prak-
tycznych, innowacyjnych i twórczych działań na rzecz 
zachowania i popularyzacji rodzimych tradycji kulturo-
wych. Słuchacze Uniwersytetu zbierają od starszego po-
kolenia opowieści dotyczące dawnych praktyk kulturo-
wych, poznają muzykę instrumentalną, pieśni i tańce. 
Zdobyta wiedza i umiejętności są podstawą prac warsz-
tatowych wykorzystujących współczesne środki wyra-
zu, m.in. fotografię, wideo czy happening. Niezwykle 
ważnym elementem projektu jest współpraca z okolicz-
nymi szkołami, dzięki której zaangażowanie uczniów 
w poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego po-
wiązane jest z procesem edukacji szkolnej.

„Muzyka odnaleziona” Andrzeja Bieńkowskiego to 
efekt wieloletnich wypraw na wieś, podczas których au-
tor projektu zgromadził imponujące prywatne archi-
wum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, 
wideo oraz fotografii z Polski centralnej, Lubelszczyzny, 
Ukrainy i Białorusi. A. Bieńkowski jest autorem filmo-
wych dokumentów: Ostatni wiejscy muzykanci, Muzy-
ka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów, Ukraina. 
W poszukiwaniu pogańskich obrzędów. MKiDN wspie-
ra finansowo publikacje książkowe i płytowe dotyczące 
wiejskich muzykantów wydawane przez Fundację Mu-
zyka Odnaleziona Andrzeja Bieńkowskiego.

Wśród referentów 
seminarium Folklor 
na granicy znalazł się Janusz 
Prusinowski, muzyk, lider 
formacji Prusinowski Trio, 
prezes Forum 
Muzyki Tradycyjnej

 Aleksander Dyl
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Rok Oskara Kolberga
W  2013 roku Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 

Narodowego podjęło działania związane z obchodami 
200. rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego et-
nografa i folklorysty Oskara Kolberga. W styczniu wy-
stąpiło do Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu 
RP z wnioskiem o ogłoszenie roku 2014 Rokiem Oska-
ra Kolberga oraz poprosiło o patronat UNESCO nad ob-
chodami. Powołano Grupę Roboczą, która podjęła pra-
cę nad przygotowaniem jubileuszu i  wypracowaniem 
działań priorytetowych. Wśród projektów znalazły się 
m.in.: skanowanie rękopisów Kolberga, digitalizacja jego 
dzieł, cyfryzacja nagrań z Festiwalu w Kazimierzu oraz 
nagrań Polskiego Radia, modernizacja wystawy biogra-
ficznej badacza w Przysusze. Przygotowywany jest ra-
port na temat aktywności środowisk muzyki tradycyj-
nej w Polsce. Ogłoszono konkurs dla dzieci i młodzieży 
„Żywa tradycja w moim otoczeniu”. Zaplanowano war-
sztaty muzyki tradycyjnej „Wędrowna Akademia Kol-
berga” oraz wystawy ludowych instrumentów muzycz-
nych, w tym w Żelazowej Woli.

W  sierpniu 2013 roku Minister ogłosił program 
„Kolberg 2014 – Promesa”, którego celem jest uczcze-
nie rocznicy przez działania o charakterze badawczym, 
dokumentacyjnym, edukacyjnym, artystycznym, na-
ukowym i wydawniczym, a także przez inicjatywy in-
spirowane szeroko rozumianą kulturą tradycyjną. Na-
desłano 442 projekty.

Rok Oskara Kolberga to znakomita okazja do uczcze-
nia badacza, a także podkreślenia roli tradycji jako nie-
odzownego elementu współczesności.

Stypendia i nagrody
W ramach bezpośredniej opieki państwa nad twór-

cami ludowymi Ministerstwo przyznaje stypendia na 
realizację indywidualnych projektów o charakterze ar-
tystycznym, edukacyjnym, popularyzatorskim. Otrzy-
mują je również osoby zajmujące się działalnością ba-
dawczą, animacyjną i upowszechnieniową.

Ponadto Minister Kultury wyróżnia wybitnych ar-
tystów i  animatorów nagrodami – dorocznymi, oko-
licznościowymi, a także odznaczeniami państwowymi 
i  medalami resortowymi. Jednocześnie jest głównym 
fundatorem najbardziej prestiżowej nagrody w tej dzie-
dzinie kultury – Nagrody im. Oskara Kolberga. Jest ona 
wyrazem uznania dla twórców, badaczy i popularyzato-
rów, wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współ-
czesnej twórczości ludowej.

Warto wspomnieć o dwóch istotnych inicjatywach 
podjętych i realizowanych od 2011 roku przez Instytut 
Muzyki i Tańca, instytucję podległą MKiDN. Chodzi 
o  „Szkołę mistrzów tradycji” – program kultywowa-
nia umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach oraz 
„Szkołę mistrzów budowy instrumentów ludowych” – 
program nauki i upowszechniania technik budowy pol-
skich instrumentów ludowych.

Państwowy mecenat
Rola państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i opieki nad nim jest podstawowa i niezbywal-
na. Nie ma możliwości zastąpienia państwa przez inne 
podmioty działające poza sferą środków publicznych.

Prowadzona od trzech lat dyskusja na temat ochrony 
dziedzictwa niematerialnego dotyczy przede wszystkim 
jego identyfikacji. Niewątpliwie jest to sprawa zasadni-
cza, obejmuje określenie zakresu ochrony, zdefiniowanie 
podstawowych pojęć i zjawisk kulturowych, co umożli-
wiłoby w dalszej kolejności wypracowanie właściwych 
form. Obserwujemy bardzo zróżnicowane stanowiska, 
prezentowane zarówno przez badaczy i naukowców, jak 
też animatorów i popularyzatorów. Wiedza na ten temat 
jest niejednolita, brakuje badań, a tym samym diagno-
zy aktualnego stanu kultury ludowej.

Systemowe rozwiązania wymagają dużej rozwagi 
i wyczucia. Chodzi bowiem o to, aby nie narzucać i nie 
wskazywać konkretnym społecznościom lokalnym, co 
jest wartościowe w ich kulturze i jak należy chronić dzie-
dzictwo danego regionu. Zależy nam bowiem – zgodnie 
z zapisami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego – przede wszyst-
kim na funkcjonowaniu żywej tradycji, ważnej dla danej 
wspólnoty lokalnej. Niezwykle istotne jest uświadamia-
nie społecznościom lokalnym, czym jest niematerial-
ne dziedzictwo kultury, jak ważne jest jego zachowanie 
dla podtrzymania tożsamości i rozwoju regionalnego, 
również z uwzględnieniem wpływu, jaki ono wywiera 
na rozwój kreatywności, a tym samym rozwój turysty-
ki i gospodarki danego regionu. 

?
Zamieszczone teksty Barbary Rosiek i Doroty Ząbkowskiej są 
skróconą wersją referatów wygłoszonych podczas seminarium 
Folklor na granicy (Szczyrk, 21–23 listopada 2013), zorganizo-
wanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
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Spotkanie Koła Badaczy Kultury
Tego dnia w spotkaniu uczestniczy osiem osób. Są 

świeżo upieczone absolwentki polonistyki i biblioteko-
znawstwa, studentka edukacji filozoficzno-kulturalnej, 
absolwent etnologii, licealistka. Dowiaduję się, że do 
Koła należą również: fizyk, fizjoterapeutka, informatyk, 
śpiewak, absolwentka resocjalizacji. Spotkanie odbywa 

K a t a r z y n a  D ą b e k„Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza 
praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejęt-
ności – jak również związane z nimi instrumenty, 
przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – któ-
re wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jed-
nostki uznają za część własnego dziedzictwa kultu-
rowego – czytamy w Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
(2003). Polska ratyfikowała ją w roku 2011. Do 
tego dziedzictwa należą m.in. tradycje i przeka-
zy ustne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, 
wiedza i praktyki dotyczące przyrody. W poszcze-
gólnych krajach tworzone są listy „Najlepszych 
praktyk”, czyli różnorodnych przedsięwzięć po-
dejmowanych w celu jego ochrony. Wśród kan-
dydatów do umieszczenia na polskiej liście znalazło 
się Koło Badaczy Kultury z Czechowic-Dziedzic.

Niekoniecznie 
z antypodów

Boże Ciało, Zabrzeg, 1954
Boże Ciało, Zabrzeg, 1987

 Archiwum KBK
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się w Miejskim Domu Kultury. Trwają prace nad trze-
cim już tomem czterotomowej publikacji pod tytułem 
Świat naszych przodków, w której prezentowane są zwy-
czaje, obrzędy, wierzenia i praktyki magiczne, opowie-
ści oraz inne przejawy kultury regionalnej nadal obecne 
na terenie Czechowic-Dziedzic i w ich okolicy. Te wła-
śnie badania zostały docenione wspomnianą kandyda-
turą na listę UNESCO. Tematem zajęć są takie pojęcia, 
jak zwyczaj, obyczaj, rytuał, obrzęd.

Entuzjazm
Jak to się wszystko zaczęło? W 2007 roku dr Agniesz-

ka Przybyła-Dumin* postanawia wybrać się do miejsco-
wego liceum, aby zaprosić uczniów klas humanistycz-
nych na cotygodniowe spotkania Koła Badaczy Kultury. 
Chce namówić młodych ludzi do napisania książki. Czy 
podejmą się tak żmudnej pracy?

Obiecuje, że będzie można spróbować zrozumieć ta-
jemnice współczesnej kultury i zgłębić mechanizmy jej 
działania. Zapowiada, że Koło będzie przeprowadzać 
w Czechowicach-Dziedzicach i okolicy etnograficzne ba-
dania terenowe, które pozwolą na poznanie lokalnej kul-
tury od podszewki. W końcu dodaje, że praca przyniesie 
satysfakcję współautorstwa książki. Wspomina również 
o  wydarzeniu organizowanym z  Teatrem Movimento 
w miejscowym domu kultury – o Festiwalu Kultur Świa-
ta. Podczas kolejnych edycji będzie mowa o  Chinach, 
Indiach, kulturze muzułmańskiej, Afryce... Po wykła-
dach będzie można zobaczyć wiele ciekawych filmów, 
a potem jeszcze wyżyć się tanecznie, na przykład w wę-
gierskim czardaszu czy chasydzkim tańcu z butelkami, 
na warsztatach tańców tradycyjnych. Zgłosili się chęt-
ni, wtedy głównie jeszcze młodzież licealna, i tak roz-
poczęła się działalność KBK. Ich przygoda trwa do dziś.

– Nie brałam pod uwagę, że się nie uda – mówi zało-
życielka. – Jednak niezależnie od tego, jak ciekawy jest 
temat, trzeba zmierzyć się z wieloma miesiącami pra-
cy. Zawsze do pracy podchodzę z uśmiechem, nieważ-
ne jak jest trudna. Może udało mi się zarazić młodzież 
entuzjazmem?

Szanuj się, pani!
W 2007 roku członkowie KBK, uprzednio skrupu-

latnie przygotowani przez opiekunkę, wyruszają z kwe-
stionariuszami przeprowadzać badania terenowe w Za-
brzegu, Bronowie, Ligocie i Czechowicach-Dziedzicach. 
Szybko okazuje się, że nie ma lepszego treningu umie-
jętności interpersonalnych. Nie jest łatwo namówić ob-
cych ludzi do wzięcia udziału w wielogodzinnych wy-
wiadach, a potem do cierpliwego odpowiadania na liczne 
pytania, które nierzadko zahaczają o prywatne sprawy.

– Mieliśmy różne przygody – wspomina Dagma-
ra Tomiczek. – Mimo że byłam z polecenia, kilkakrot-
nie dzwoniłam do pewnej starszej pani, aby się umówić. 
Najpierw spotkanie odwlekała ze względu na stan zdro-
wia; a to złamaną nogę, a to jakieś kłopoty. Potem już 
bez podawania powodu. Po dwóch miesiącach w końcu 
usłyszałam: „Wie pani co? Ja jednak nie dam rady, ja nie 
chcę, ale coś pani powiem na koniec. Szanuj się, pani, bo 
pani jeździ po tych chłopach... Szanuj się pani!”.

Wygadać się
Młodzi Kolbergowie łatwo się nie poddają. Kiedy już 

udało się kogoś przekonać, szło łatwiej – pocztą panto-
flową: „Ta sąsiadka dużo pamięta, zadzwonię do niej”. 
Emeryt, sąsiadka, babcia znajomej... Zdarza się, że od-
świętnie ubrani domownicy witają poczęstunkiem, 
kawą, a  nawet i  obiadem. Witold Wiencek śmieje się 
i mówi, że najbardziej smakowały mu tradycyjne zupy, 
na przykład wodzionka. Dla niektórych spotkanie jest 
prawdziwym świętem, szczególnie dla ludzi starszych, 
bo ktoś ich odwiedził, słuchał i cały czas się uśmiechał.

– Pojechałam do starszej pani, babci mojej koleżanki 
– wspomina Kinga Rusek. – Nagrałam pięć godzin wy-
wiadu, ale przez pierwszą godzinę pani mówiła o swoich 
przeżyciach z wojny. Więc grzecznie słuchałam. Dopie-
ro potem miała chwilę namysłu i rzuciła: „Dziecko, a ty 
tak w ogóle to o co chcesz mnie zapytać?”.

– Dygresja trwa czasami nawet dłużej niż wywiad – 
zauważa Dagmara Tomiczek.

– A może być cenna – dodaje Agnieszka Przybyła-
-Dumin. – Podczas wywiadów jesteśmy uciążliwi do 

?
* Dr Agnieszka Przybyła-Du-
min – literaturoznawczyni 
specjalizująca się w  folklo-
rystyce, etnografii i kulturo-
znawstwie, wykładowczyni 
Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Bia-
łej, autorka książek o folklo-
rze, wierzeniach magicznych, 
legendach, bajkach ludowych, 
a nawet o plotce. Założyciel-
ka i opiekunka Koła Badaczy 
Kultury w  Czechowicach-
-Dziedzicach.

Promocja II tomu Świata 
naszych przodków.

Od lewej stoją: Renata 
Szweder, Kinga Rusek, 

Karolina Połowczuk, Patrycja 
Kielesińska, Aleksandra 
Kubas, Bolesław Folek 

(dyrektor MDK), Weronika 
Dumin; od lewej siedzą: 

Dagmara Tomiczek,  
prof. dr hab. Dionizjusz 

Czubala (recenzent książki), 
dr Agnieszka  

Przybyła-Dumin
 Mateusz Dumin
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bólu. Staramy się odtworzyć wszystko z możliwie jak naj-
większą drobiazgowością. Relacje etnograficzne z daw-
nych lat czasami nie obrazują, jak coś wykonywano. 
Człowiek może przecież klękać na tyle różnych sposo-
bów. Staraliśmy się więc dopytywać, aby ktoś, kto kie-
dyś przeczyta naszą książkę, mógł wszystko odtworzyć, 
nawet jeżeli to będą już całkowicie obce zachowania.

Świat naszych przodków
Pierwszy tom publikacji pod tytułem Świat naszych 

przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego ukazał 
się w 2009 roku. Podczas pracy nad kolejną częścią, tym 
razem związaną z zimowym cyklem, badania terenowe 
trwały dwa lata, przeprowadzono rozmowy z blisko stu 
dwudziestoma osobami w wieku od szesnastu do dzie-
więćdziesięciu czterech lat. Książka ukazała się w 2012 
roku. Zdobyta wiedza układa się w opowieść o świecie, 
który nadal istnieje gdzieś obok. Z jednej strony udało 
się opisać te formy obrzędowe, które są już nieobecne, 
a z drugiej odpowiedzieć na pytanie, co z nich jeszcze 
przetrwało do dziś.

Bogactwo zanikających tradycji zostaje ukazane nie 
bez powodu zgodnie z rytmem pór roku. Życie naszych 
przodków było dużo bardziej uzależnione od cyklicznych 
zmian w przyrodzie. Człowiek czuł się częścią środowi-
ska, w którym żył. Wierzył, że jest współodpowiedzial-
ny za jego stwarzanie. Poprzez określone zachowania 
starał się tak wpływać na rzeczywistość, aby wszystko 
układało się pomyślnie.

Książki są dostępne m.in. w Książnicy Beskidzkiej 
i w MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Są cennym źró-
dłem wiedzy dla nauczycieli edukacji regionalnej i dla 
tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć na temat życia 
przodków. Warto wspomnieć, że na podstawie zgro-
madzonego materiału powstał krótki film o zimowym 
świętowaniu.

Profesjonalizm
– Co was zaskoczyło podczas badań? – pytam i od 

razu widzę, że moje pytanie budzi z jednej strony oży-
wienie, a z drugiej sprzeciw.

– Ale my jesteśmy zawodowcami, wcześniej przygo-
towujemy się do wywiadów, oswajamy się z niektórymi 
praktykami, opowiadamy sobie o nich.

– Przygotowujemy szczegółowy kwestionariusz – 
wyjaśnia Agnieszka Przybyła-Dumin. – Badacz nie rusza 
w teren, nie znając tematu. To znaczy są takie badania, 
że idzie się w zupełnie obcy teren, ale wtedy po próbnych 
badaniach też tworzy się kwestionariusz. Wyruszaliśmy 
przygotowani, po przeczytaniu literatury. Egzotyka była 
troszkę oswojona. Różne zwyczaje, zachowania, wierze-
nia mieliśmy traktować jako normę. Nie można oceniać.

– I nie można tego okazać – wtrąca Dagmara To-
miczek.

– Ale nic was nie zdziwiło? – dopytuję się. – Nie 
wierzę.

– Dla osoby, która jest niewierząca, a nawet dla ka-
tolika przeciętnie prześlizgującego się po obrzędowości 
egzotyczna bywa głęboka religijność i przestrzeganie do-
kładnie wszystkich zasad.

– Mnie na przykład zaskoczył św. Błażej – przypomi-
na sobie Kinga Rusek. – Wie pani, co ksiądz robi w św. 
Błażeja po mszy? Dusi świeczkami wiernych. To się tyl-
ko tak mówi. Ksiądz przykłada skrzyżowane świece do 
gardła wiernych, żeby nie chorowali, nie kasłali i mie-
li zdrowe zęby.

– Zaskoczyło nas jeszcze coś, co zapamiętał jeden 
z respondentów: że nie wolno było szyć w św. Walen-
tego, bo „gdyby atak padaczki chwycił w tym, co było 
szyte w św. Walentego, to by już nie 
puścił” – dopowiada Agnieszka Przy-
była-Dumin.

– Dla mnie zaskoczeniem bywa 
przemieszanie wierzeń magicznych 
z obrzędowością – stwierdza Dagmara 
Tomiczek. – Czasami od naszych re-
spondentów słyszymy: „My w zabobo-
ny nie wierzymy”, po czym ktoś opo-
wiada o zabiegach, które wykonuje.

– A my nie używamy słów „zabo-
bon” i „przesąd” – podkreśla opiekun-
ka Koła. – Jedną z zasad, które wpro-
wadziłam na samym początku, jest 
nieocenianie jakichkolwiek zacho-
wań, niezależnie od tego, jak bardzo 
będą dla nas egzotyczne. Mamy opi-
sywać rzeczywistość, którą badamy, 
a  nie oceniać, dlatego nie używamy 
dyskredytujących pojęć.  Staramy się 

Katarzyna Dąbek 
 – absolwentka 
kulturoznawstwa i  filozofii 
na UŚ. W bielskim ROK-u 
zajmuje się redagowaniem 
portalu silesiakultura.pl.

Palma wielkanocna
 Agnieszka Przybyła-Dumin

Krzyżyk z palmy  
na polu uprawnym

 Karolina Połowczuk
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je rozumieć, wejść w czy-
jąś skórę. Oczywiście to 
do końca nie jest możliwe. 
Ciężko jest próbować my-
śleć tak jak inny człowiek, 
zgodnie ze strukturami, 
które ma wpojone.

Folklor
– Od samego początku 

byłam daleka od oceniania 
– mówi Agnieszka Przyby-
ła-Dumin. – Uświadamia-
łam młodzieży, że folklor 
i  wierzenia magiczne to 
także jest część ich życia. 
Folklor przeciętnemu od-
biorcy kojarzy się z zespo-
łami regionalnymi. Zawsze 
wspominane są: muzyka, 
śpiew i  taniec. Tymcza-
sem nikt z młodzieży nie 
doświadczył prawdziwego 
folkloru muzycznego, bo 
on już nie istnieje od daw-
na. To wszystko, co widzi-

my na scenie, to jest przecież folkloryzm. Opowiadałam 
im o folklorze tradycyjnym, ale też uświadamiałam ten 
współczesny. Dzisiaj mamy swój własny folklor, który 
nadal w dużym stopniu decyduje o wizji świata, sposo-
bie funkcjonowania – normach, zasadach, wartościach. 
Poprzez dowcipy, legendy miejskie, poprzez napisy na 
murach różne grupy społeczne opowiadają o swojej wi-
zji świata. Czy to będą kibice piłkarscy, czy fani jakiejś 
muzyki, czy studenci. Przecież kiedy tylko człowiek trafi 
na studia, od razu dowiaduje się, że musi zagiąć ostatnią 
stronę w indeksie. Zarówno opowieści, jak i specyficzne 
wierzenia, zachowania charakteryzują każdą grupę. Im 
bardziej zamknięta, tym one będą bardziej specyficz-
ne. Tak naprawdę folklor zawsze się ujawni, bo to „na-
sza własna” opowieść o świecie.

Gromnica
– Ja pani powiem tak, podsumowując to. Przepro-

wadzaliśmy badania związane z kultem Matki Boskiej 
Gromnicznej – opowiada Dagmara Tomiczek. – Poje-
chałam do Bronowa, do rolników. Najwcześniej moż-
na się z  nimi było umówić na dziewiątą wieczór, jak 

już „biuro” ogarną, czyli te sto krów, świniaków czy co 
tam mają. Po wywiadzie wracałam bardzo późno, oko-
ło drugiej w nocy. Wsiadłam do auta i akurat rozpętała 
się potężna burza. Ciemno, wiało, grzmiało... Po jakimś 
czasie dojechałam do pierwszych zabudowań. I to, co naj-
pierw zobaczyłam, to gromnice w oknach. Myślę wtedy: 
„Nasi!”. Naprawdę widziałam te gromnice. To jest prak-
tykowane. Mogłam to sobie potwierdzić.

– Czy to będzie ostatnie pokolenie, które zapala 
gromnice podczas burzy? – pytam.

– Nie sądzę, bo z rodzicami, z dziadkami mieszka-
ją młodzi. Z  jednej strony będą te zwyczaje kultywo-
wać, ale wytworzą też swoje własne. I dziś pojawiają się 
rozmaite, nieweryfikowalne przekonania, czy to o cie-
kach wodnych, czy o promieniowaniu z telewizora, czy 
o  czymś innym. Moglibyśmy poobserwować, gdyby-
śmy nie zajmowali się obrzędowością doroczną, ile na 
przykład było przed telewizorami muszelek, które mają 
wchłaniać fale, albo innych sposobów zabezpieczania 
się. Jestem przekonana, że bardzo długo, jeśli nie nigdy, 
nie wyeliminujemy myślenia opartego na nieweryfiko-
walnych przekonaniach.

– Wielu magicznych zabiegów już się dziś nie prak-
tykuje. Aczkolwiek niektórzy nadal je stosują, bo taka 
jest tradycja – Agnieszka Przybyła-Dumin odpowiada 
na moje kolejne pytania dotyczące różnic między kultu-
rą dawną a współczesną. – Dzisiaj nie ma ludzi wierzą-
cych, że na przykład banknot włożony pod obrus w Wi-
gilię cokolwiek daje, ale taka jest tradycja. Taki zabieg 
sprawia, że stajemy się spokojni. A  to już jest bardzo 
dużo. Nawet nauka nie odpowiada na wszystkie pyta-
nia. Przeciwnie, nieraz mnoży wątpliwości. A wierzenie 
daje pewność: tak zrobię, tak będzie dobrze. Człowiek 
potrzebuje przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. 
Jeżeli nawet ta wiedza nie ma szans na weryfikację na-
ukową, ważne, że „ja” mogę się uspokoić.

Oczarowany
Badania antropologiczne są jednym z wielu sposo-

bów poznawania drugiego człowieka, a to bywa okazją 
do poznawania również siebie. Okazało się, że nie trzeba 
koniecznie jechać na drugi koniec świata, jak chociaż-
by jeden z najsłynniejszych badaczy terenowych Broni-
sław Malinowski, który prowadził badania na Wyspach 
Trobriandzkich. Poznawanie korzeni możliwe jest głów-
nie poprzez dialog ze starszymi ludźmi, a to często spra-
wia trudność: zadawanie im pytań, słuchanie odpowie-
dzi, a potem rozumienie tego, co usłyszeliśmy. Może nie 

Projekt okładki Jakub Bergel

Wigilia u państwa Piesków, 
Dziedzice, 1928
 Archiwum KBK
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mamy cierpliwości? Może nam nie zależy? A może nie 
wiemy, w jaki sposób to zrobić?

– Nie zawsze, ale czasami zdarzało się, że wycho-
dziłem oczarowany tymi opowieściami – mówi Witold 
Wiencek. – Dopiero podczas spotkania twarzą w twarz, 
czasami już po kilku godzinach rozmów, kiedy respon-
dent się rozkręcił i zaczął przedstawiać, jak to wszyst-
ko rzeczywiście przebiegało, można było zrozumieć, że 
tamte tradycje były nieodłączną częścią życia – czymś 
normalnym, codziennym, logicznym. Nie do pomyśle-
nia było, żeby inaczej żyć. Minęło zaledwie kilkadzie-
siąt lat i już nasza codzienność wygląda zupełnie inaczej.

– Taki człowiek żyje dzisiaj w obcym dla siebie świe-
cie – kontynuuje myśl Agnieszka Przybyła-Dumin – zo-
stał wychowany w  innej rzeczywistości. To jest abso-
lutnie fascynujące tak naprawdę. Tego nie odda żadna 
książka. My też nie jesteśmy w  stanie przelać na pa-
pier, chociaż staramy się z całych sił, jak niesamowite 
jest spotkanie z innym obok nas. To nie musi być ktoś 
z antypodów.

Mamusia!
– Jacy antropologowie lub inni badacze inspirują 

was do pracy?
– Pyta pani o wzorce, autorytety? Byli badacze, od 

Malinowskiego... – rozpoczyna powoli Witold Wiencek.
– Mamusia! – rozpromienia się nagle Weronika Du-

min, choreografka Teatru Movimento i  córka prowa-
dzącej zajęcia, co wszyscy przyjmują z radością. Śmie-
jemy się.

– Ojej, wzruszyłam się – mówi Agnieszka Przybyła-
-Dumin. – Ale to się wytnie, prawda? 

Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowe-
go, oprac. i komentarz A. Przybyła-Dumin, Miejski Dom Kul-
tury, Czechowice-Dziedzice 2009.
Świat naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu obrzędowe-
go, oprac. i komentarz A. Przybyła-Dumin, Miejski Dom Kul-
tury, Czechowice-Dziedzice 2012.

W projektach „Świat naszych przodków” i „Archiwum kultury 
regionalnej” udział wzięli: Paweł Brożek, Joanna Dańczak, We-
ronika Dumin, Paulina Folek, Klaudia Gniza, Damian Gogol, 
Patrycja Kielesińska, Aleksandra Kubas, Dominika Michał-
czak, Paweł Moś, Karolina Połowczuk, Agnieszka Majer, Kinga 
Rusek, Renata Szweder, Dagmara Tomiczek, Witold Wiencek.

2. Dziwną nazwę „NieKongres” organizatorzy wy-
myślili, by wydarzeniu nadać należną rangę i  równo-
cześnie przewrotnie temu zaprzeczyć, co miało zachę-
cić do udziału w nim przedstawicieli różnych nurtów 
środowiska animatorów kultury, od nastawionych in-
stytucjonalnie po kulturalnych anarchistów. Inne, nie-
oficjalne, tłumaczenie nazwy mówi o potrzebie zdystan-
sowania się wobec Kongresu Kultury Polskiej (Kraków, 
23–25 września 2009), podczas którego mówiono tylko 
o problemach wielkich twórców, sprawy upowszechnia-
nia i domów kultury spychając na tak daleki plan, że nie 
wiadomo, czy taki plan w ogóle istniał. Jeszcze inną opty-
kę przyjął minister kultury Bogdan Zdrojewski, dla któ-
rego po doświadczeniach kongresowych nadszedł czas 
„na debaty szczegółowe, dotyczące potrzeb różnych śro-
dowisk”, w tym animatorów kultury.

3. Mniejsza o nazwę i powody spotkania. Ważne, że 
NieKongres rzeczywiście zgromadził liczną i ciekawie 
dobraną grupę animatorów kultury. Z różnych zakątków 

Nietekst

L e s z e k  M i ł o s z e w s k i

o NieKongresie
1. NieKongres Animatorów Kultury odbył się w dniach 26–28 marca 2014 
roku w Warszawie. Przygotowany został przez Narodowe Centrum Kul-
tury i Forum Kraków – dobrowolne zrzeszenie osób działające od kilku lat 
na rzecz animacji kultury. Patronowało mu, nie tylko honorowo, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leszek Miłoszewski 
– animator kultury, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka 
 Kultury w Bielsku-Białej.
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w miastach i małych wioskach, w skali lokalnej i między-
narodowej, zawsze myślimy o kulturze jako przestrzeni 
wymiany myśli i wartości.

To, jak widać, rozumienie daleko różne od przywo-
łanego kaowca. Animator to też ktoś więcej aniżeli orga-
nizator najbardziej nawet spektakularnych i medialnych 
imprez, także jeśli działa w skali mikro i na przykład za-
chęca dzieci z niewielkiego przysiółka do malowania ko-
lorowych obrazków. Tak scharakteryzowany animator 
nie bardzo mieści się w ramach nakreślonych przez mi-
nistra kultury Bogdana Zdrojewskiego, który wystąpił 
w drugim dniu NieKongresu, nie zabiegając, zdaje się, 
zbytnio o brawa zebranych, stawiając za to na nieubła-
ganą logikę. A  ta z  ministerialnego punktu widzenia 
przewiduje dla animatora kultury zadanie kształcenia 
publiczności. Nie wystarczą działania rodziny i szkoły, 
by świetnie przygotowani artyści docierali skutecznie ze 
swą sztuką do społeczeństwa. Nie wystarczy wybudo-
wanie najbardziej okazałych filharmonii, muzeów i sal 
wystawowych, co akurat dzieje się na naszych oczach. 
Nie wystarczy też odpowiednio je wyposażyć, o co już, 
zdaje się, trudniej. By sztuka trafiała tam, gdzie trzeba 
– potrzebny jest właśnie animator kultury.

Pewnie nie wychwyciłem wielu subtelności w  wy-
wodzie Pana Ministra, ale nie byłem w tym odosobnio-
ny. Znaleźli się przecież wśród uczestników i tacy, któ-

kraju zjechało do Warszawy ponad trzysta osób, ponoć 
wybranych spośród tysiąca chętnych. Wiekowo przewa-
żała młodzież, ale nie brakowało też takich, którzy już 
chyba niejedną debatę zaliczyli, z  marnym skutkiem, 
bo na ogół kończyło się na pustym gadaniu. Byli pracow-
nicy domów kultury i organizacji pozarządowych, nie 
brakowało praktyków, naukowców i studentów.

4. Obrady zostały podzielone na kilka sesji plenar-
nych i  blisko dwadzieścia posiedzeń grup roboczych 
oraz zajęć warsztatowych. Nikt nie wygłaszał typo-
wych referatów, nie było też kompletnie teoretyzowa-
nia. W zamian kilkanaście osób opowiadało na forum 
ogólnym o swych animacyjnych działaniach i doświad-
czeniach, a co najmniej kilkadziesiąt próbowało w gru-
pach roboczych wypracować konkretne ustalenia. Py-
tań postawionych uczestnikom przez organizatorów, 
zadań do rozwiązania, tez do obalenia lub potwierdze-
nia – prawdziwe zatrzęsienie. Z góry można było zało-
żyć, że nie da się tego wszystkiego ogarnąć, że bardziej 
chodzi o wzbudzenie fermentu, wzniecenie umysłowe-
go niepokoju.

A wszystko to praktycznie bez wywoływania tematu 
finansowania kultury i bez dotykania problemów wiel-
kiej sztuki oraz dylematów najwybitniejszych polskich 
twórców. NieKongres ani nie wzleciał do gwiazd, ani nie 
pogrążył się w przeliczaniu kasy. Nie przyniósł też wca-
le zbyt wielu polemik. Nawet jeśli pojawiały się kontro-
wersje, to na ogół zwyciężał duch łagodnej perswazji.

5. Wśród setek zadanych pytań jedno powtarzało 
się jak zdarta płyta: kim jest animator kultury? Nie wy-
starczało stwierdzenie, że jest to jeden z zawodów (sym-
bol 343901) skodyfikowanych przez ministra pracy. Jak 
oskarżenie, nie wiadomo tylko pod czyim dokładnie ad-
resem, brzmiało narzekanie, że dla wielu ludzi animator 
kultury to osoba zajmująca się zabawianiem wczasowi-
czów, wypełnianiem ich wolnego czasu. Jak ten nie-
śmiertelny kaowiec z Rejsu Piwowskiego.

Powszechnie akceptowaną przez uczestników Nie-
Kongresu wykładnię sformułował jego dyrektor progra-
mowy, jeden z  liderów Forum Kraków, Marek Sztark: 
Mówiąc „Jestem animatorem kultury”, często myślimy 
nie tyle o zawodzie, który uprawiamy, a o roli społecz-
nej, którą pełnimy na co dzień. Jesteśmy badaczami lo-
kalnych społeczności, etnografami i  kulturoznawcami, 
menadżerami i  producentami, artystami, innowato-
rami i  „siłaczkami”. Pracujemy w  instytucjach kultu-
ry, działamy w organizacjach pozarządowych, jesteśmy 
społecznikami, przedsiębiorcami, politykami. Działając 

Obrady NieKongresu 
odbywały się w Centrum 
Sztuki Fort Sokolnickiego

 Tomasz Tołłoczko
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rzy zrozumieli, że ich głównym zadaniem powinno być 
organizowanie widowni.

6. No właśnie. Jak w jednej profesji, w jednym poję-
ciu „animacji kulturalnej” pomieścić wszystkie obecne 
i przyszłe działania, których wspólnym celem jest „oży-
wianie relacji społecznych”? Z jednej strony zrewoltowa-
ne wielkomiejskie squaty, z drugiej orkiestry dęte i koła 
gospodyń wiejskich, tu cykliści i amatorzy zdrowej żyw-
ności, a tam harleyowcy i wernisażowi wyjadacze... Są-
dząc po przebiegu sesji podsumowującej NieKongres, 
samo środowisko animatorów kultury ma spory pro-
blem z ogarnięciem własnej różnorodności. Tym bar-
dziej że po rozmaitych doświadczeniach niedawnej prze-
szłości wiadomo, iż polskiej kultury nie da się budować 
wyłącznie na organizacjach pozarządowych oraz syste-
mie grantowym i w związku z tym warto zadbać rów-
nież o  instytucje, a także ich sensowne finansowanie. 
Jest też chyba coraz większe przekonanie, że nie moż-
na dotychczasowego „starego upowszechniania” zastą-
pić ot, tak po prostu „nową animacją”, bo w tym starym 
upowszechnianiu było i jest nadal wiele dobrego. Tak jak 
nie ma przecież sensu z dnia na dzień starych „działaczy 
kultury” zastąpić nowymi „animatorami”.

Podsumowująca sesja nosiła tytuł Spojrzenie w przy-
szłość, co oznacza, że organizatorzy NieKongresu nie 
mają zamiaru zakończyć tej inicjatywy na trzech dniach 

w Warszawie. Już po zakończeniu obrad ślą e-maile z ha-
słami, że to nie koniec i że dyskusja dopiero się rozpo-
częła! I świetnie, oby baterie jeszcze długo się nie wy-
czerpały!

7. Rozgrzane niekongresowym żarem Forum Kraków 
i Narodowe Centrum Kultury niewiele zdziałają, nawet 
mocno wspierane przez ministra kultury, jeśli anima-
cyjne prądy i idee nie trafią do samorządów. Wszak na 
Warszawie i Krakowie, przy całym szacunku dla obu 
miast, nie kończy się polska kultura. Znakomity przy-
kład dał prezydent Bronisław Komorowski, który wszyst-
kich ponad trzystu niekongresowiczów podjął w Pałacu 
Prezydenckim. Animatorzy po 
bardzo miłym wieczorze w  sa-
lonach na Krakowskim Przed-
mieściu mają nadzieję na równie 
przyjemne kontakty ze swoimi 
samorządowcami w wojewódz-
twach, miastach i gminach. Nie 
chodzi przy tym o radość z oglą-
dania większych pieniędzy na 
działalność animacyjną, choć 
taki efekt też się oczywiście liczy, 
ale przede wszystkim o obopól-
ne zrozumienie potrzeby i sensu 
upowszechniania kultury.

8. Tytuł niniejszej publikacji 
Nietekst powstał nie tyle po to, 
by dopasować się do konwencji 
niekongresowych zaprzeczeń. 
To chyba właściwe określenie 
dla nieuładzonej, choć ponume-
rowanej nierelacji, której głów-
nym celem jest zainteresowanie 
problemami kulturalnej anima-
cji. To, co najważniejsze i  naj-
bardziej smakowite, znajdą Sza-
nowni Czytelnicy pod adresem: 
www.platformakultury.pl.

Narodowe Centrum Kultury i Fo-
rum Kraków: NieKongres Anima-
torów Kultury, 26–28 marca 2014, 
Centrum Sztuki Fort Sokolnickie-
go, Warszawa.

Marek Sztark, dyrektor 
programowy NieKongresu

Wywiadu udziela Joanna 
Orlik z Forum Kraków

Sesja podsumowująca 
obrady

 Tomasz Tołłoczko 
(na zlecenie Narodowego 
Centrum Kultury)
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jest prawdą. Wytyczona w 1799 r. granica Białej i Lipni-
ka biegła ul. Wyzwolenia, skręcała w ul. 11 Listopada, 
przecinała fabrykę likierów Grossa i dochodziła do Niw-
ki przy kościele Opatrzności Bożej. Stąd biegła korytem 
potoku w kierunku wschodnim aż do pierwszej kładki 
dla pieszych, gdzie zakręcała pod kątem prostym i mię-
dzy budynkami ul. Lipnicka 26 (biurowiec ZGM) oraz 
28 podążała do ul. Cmentarnej, aby tu skręcić w stronę 
ul. Żywieckiej. Wprowadzona ok. 1855 r. nowa nume-
racja domów Lipnika zaczynała się od nieistniejącego 
już, wyburzonego przed 1970 r., zajazdu Pod Zielonym 
Drzewem na rogu ulic 11 Listopada i Wyzwolenia, stąd 
narastała w kierunku wschodnim wzdłuż północnego 
brzegu Niwki aż do Wróblowic (numery 114–130), a na-
stępnie wracała południowym brzegiem do wspomnia-
nego budynku przy ul. Lipnickiej 28. Dalej stały już domy 
Przedmieścia Biała leżącego wprawdzie na terenie gmi-
ny katastralnej Lipnik, lecz objętego odrębną numeracją 
i w 1872 r. ostatecznie przyłączonego do Białej1.

W papieskiej historii szczególną rolę odegrało kilka 
nieistniejących już budynków nad Niwką. Przy obec-
nej ul. Ogrodowej 15 stał parterowy, murowany dom 
nr 29, wyburzony około 20 lat temu, podobny w formie 
do sąsiedniego, zachowanego do dziś na posesji Lipnik 
30 (Ogrodowa 17), choć trochę mniejszy. Nieco  dalej, 
u  zbiegu ulic Ogrodowej i Bohaterów Westerplatte, ulo-

Dotychczasowi badacze papieskiej genealogii koncentrowali się na rodzi-
nach Wojtyłów i Kaczorowskich. To zrozumiałe w patriarchalnym społe-
czeństwie, w którym jeszcze do niedawna żony niemal bez wyjątku przyj-
mowały nazwisko męża. Automatycznie zakładamy, iż ważniejsze są linie 
męskich przodków ze strony ojca oraz matki. Jednak z punktu widzenia ge-
netyki takie uprzywilejowanie nie ma sensu, liczba przodków z każdym po-
koleniem wzrasta w postępie geometrycznym, tworząc coraz rozleglejszy 
system korzeni, w którym każdy bez wyjątku ma swoje znaczenie.

Biała, zabudowa 
w rejonie dzisiejszych 
ulic S. Stojałowskiego 

i Głębokiej, koniec XIX w.
 Muzeum Historyczne 

w Bielsku-Białej

Dziadek Jana Pawła II, Maciej (1852–1923), urodził się 
w niedalekim Czańcu jako syn rolnika Franciszka Woj-
tyły (1826–1872) oraz Franciszki z Gałuszków. W latach 
1867–1870 w Kętach wyuczył się krawiectwa, a w poło-
wie lat 70. XIX w. w poszukiwaniu lepszych warunków 
pracy trafił do Lipnika. Osiadł w jego części graniczą-
cej bezpośrednio z  Białą, zwanej Dolnym Lipnikiem.

Nieznajomość przebiegu granicy pomiędzy tymi 
miejscowościami (w praktyce niezauważalnej), a także 
dawnej numeracji domów była przyczyną nieporozu-
mień i błędnej interpretacji faktów dotyczących przod-
ków papieża. W szczególności zakładano, że skoro żyli 
w Lipniku, to i na tamtejszych cmentarzach – katolic-
kim i ewangelickim – powinni spoczywać, co jednak nie 
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ca Józefa Gojnego i młodszą siostrę Anny, Elżbietę Prze-
czek (później pobrali się). W maju 1881 r. w domu nr 33 
przyszło na świat kolejne dziecko Wojtyłów, Leon, któ-
ry zmarł już 11 sierpnia. W miesiąc później, 17 września 
śmierć zabrała też wyczerpaną porodem Annę Wojtyłę. 
Matka i syn zmarli w domu nr 29, a spoczęli na cmen-
tarzu w Białej2.

Po śmierci żony Maciej Wojtyła przeniósł się do Bia-
łej, gdzie zamieszkał w domu nr 130 (ul. Cyniarska 3). 
Tutaj jesienią 1882 r. poślubił Annę Newald (ok. 1853–
1885), córkę sukiennika. Niestety, również i ona wkrót-
ce zmarła na zapalenia płuc, po przedwczesnym urodze-
niu dziewczynki. Jeszcze w tym samym roku wdowiec 
ponownie stanął przed ołtarzem, w odbudowanym ko-
ściele lipnickim, gdzie wziął za żonę córkę kołodzieja 
z Leszczyn, Teresę Wenzelis (ok. 1849 – ok. 1888). I to 
małżeństwo trwało krótko, a Teresa zmarła, nie pozo-
stawiając potomstwa. Czwartą żoną Macieja została Ma-
ria Zalewska (1861–1917), poślubiona w Białej w lutym 
1889 r. Urodziła w  następnych latach czwórkę dzieci, 
z których tylko córka Stefania (1891–1962) dożyła wieku 
sprawnego – chłopcy: Kazimierz Józef (1890–1894), Ka-
zimierz Maciej (1894–1895) i Józef Teodor (1896–?) szyb-
ko zmarli. Już przed ślubem z Marią Wojtyła zamiesz-
kał w domu Biała 10 (wówczas ul. Głęboka 8). Ten stary, 
parterowy dom z ogrodem stał na terenie dzisiejszego 
skweru przy ul. Konfederatów Barskich. Od zachodu 
przylegał doń mniejszy budynek Biała 11, z nim z kolei 
sąsiadował dom nr 12 w miejscu, gdzie dzisiaj przebiega 

P i o t r  K e n i g

Bielsko-bialskie

Przodkowie Jana Pawła II

Piotr Kenig – bielszczanin, 
historyk, zainteresowany 

szczególnie dziejami 
Bielska-Białej w XVIII-XIX 

wieku. Kustosz i kierownik 
Starej Fabryki, oddziału 
Muzeum Historycznego 

w Bielsku-Białej.

kowana była drewniana chałupa nr 31, rozebrana w la-
tach 60. XX w. Kolejne posesje znajdowały się w rejo-
nie osiedla Dembowskiego: murowany dom nr 32 nad 
Niwką w miejscu wielokondygnacyjnego domu przy ul. 
Lipnickiej 15, a  powyżej, na wysokiej skarpie, gospo-
darstwo nr 33 z rozległym sadem ciągnącym się do szo-
sy krakowskiej.

Katolicy z Dolnego Lipnika, formalnie podlegający 
parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Walentego, ze względów praktycznych na ogół korzy-
stali z bliższego kościoła pw. Opatrzności Bożej w Białej. 
Dzieci chrzczono zarówno w jednej, jak i drugiej świą-
tyni, a większość zmarłych chowano na bialskim cmen-
tarzu parafialnym, co potwierdzają zapisy w metrykach. 
Śluby zawierano zazwyczaj w kościele lipnickim.

Tak też było w  przypadku dziadków papieża. We 
wrześniu 1878 r. Maciej Wojtyła poślubił Annę Marię 
Przeczek (1853–1881), córkę piekarza. Oboje narzecze-
ni mieszkali w Lipniku 32, ale po ślubie przenieśli się 
pod nr 31. Tu 18 lipca 1879 r. urodził się im syn, które-
mu nadali imię Karol. Był to ojciec przyszłego papieża. 
Dziecko zapisano w metrykach parafii lipnickiej, choć 
nie wiadomo, gdzie 27 lipca zostało ochrzczone, bo-
wiem 2 czerwca stary kościół doszczętnie spłonął. Być 
może sakramentu udzielono na plebanii lub w kościele 
w Białej? Jako rodziców chrzestnych odnotowano kraw-

ślady

Dom Lipnik 31 u zbiegu 
dzisiejszych ulic Ogrodowej 
i Bohaterów Westerplatte. 

Lata 60. XX w.
 Muzeum Historyczne 

w Bielsku-Białej
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wspomniana ulica. Wszystkie zabudowania rozebrano 
w okresie międzywojnia, tworząc połączenie ulic Głę-
bokiej i Nad Niwką (ks. S. Stojałowskiego).

Maciej Wojtyła, mistrz krawiectwa męskiego, należał 
do bialskiego Cechu Krawców, Kuśnierzy i Kapeluszni-
ków, a na przełomie wieków został jego przewodniczą-
cym, pełnił tę funkcję jeszcze w latach I wojny światowej. 
Odnotowany został w księgach adresowych: w 1904 r. 
mieszkał przy ul. Cyniarskiej 8, natomiast w latach 1908, 
1912 i 1914 ponownie przy ul. Głębokiej 8. W paździer-
niku 1917 r. owdowiał po raz czwarty: Maria zmarła na 
zapalenie płuc i spoczęła na bialskim cmentarzu para-
fialnym. Ostatnie lata życia Wojtyła spędził w Wadowi-
cach, w mieszkaniu syna Karola, gdzie zmarł w 1923 r. 
Pochowano go w Białej, u boku ostatniej żony – grób ist-
nieje po dzień dzisiejszy.

Cofnijmy się w czasie. Kim byli teściowie Macieja 
z pierwszego małżeństwa, rodzice przedwcześnie zmar-
łej Anny, babki papieża? Franciszek Przeczek (1821–
1885) urodził się w  Datyni (parafia Dolne Błędowi-
ce) na Śląsku Cieszyńskim jako syn rolnika Bernarda 
Przeczka i Heleny z Pawliców. Był ewangelikiem, przy-
był do Białej w ślad za bratem Bernardem, który przed 
1840 r. ożenił się z lipnicką luteranką Zuzanną Malec. 
W styczniu 1845 r. Dominium Lipnickie udzieliło peł-
noletniemu Franciszkowi Przeczkowi (...) handlarzowi 
mąką zameldowanemu pod numerem 48 Biała Przed-
mieście zgody na poślubienie małoletniej Marii Hess 
(ok. 1825–1884), katoliczki z Lipnika 1293. Narzeczo-
ny mieszkał w domu przy ul. S. Sempołowskiej 25, wy-
burzonym niedawno w związku z budową ronda. Ślub 
miał miejsce w kościele w Lipniku. Do 1868 r. z mał-
żeństwa tego przyszło na świat ośmioro dzieci, wszyst-
kie ochrzczono w kościele katolickim.

Franciszek pracował jako czeladnik piekarski, ni-
gdy nie dorobił się własnego zakładu. Jan Motak, ba-
dacz genealogii papieskiej z Lipnika, odnalazł dziennik 
podawczy parafii z połowy XIX w., w którym odnoto-
wano: Franciszek Przeczek, tutejszy czeladnik piekarski 
prosi o wystawienie świadectwa ubóstwa, aby móc zostać 
zwolnionym z uiszczenia opłaty szkolnej za swoją córkę 
Marię, uczęszczającą do szkoły w Białej. [Świadectwo] 
Zostało wystawione. 7/11.1855. W  ciągu dwóch dekad 
Przeczkowie wielokrotnie zmieniali swój lipnicki adres. 
Zgodnie z obecnymi nazwami, najpierw mieszkali przy 
ul. S. Sempołowskiej w rejonie Befado, później przy ul. 
W. Łukasińskiego, ok. 1850 w nieistniejącym już domu 
u zbiegu ulic Akademii Umiejętności i Lipnickiej, a w de-
kadę później przy ul. Lipnickiej 42. W 1868 r. mieszkają 
ponownie przy ul. S. Sempołowskiej, aby przed 1875 r. 
trafić na ul. Ogrodową, najpierw do domu Lipnik nr 31, 
później 32, a wreszcie 29. Tutaj w grudniu 1884 r. umie-
ra Maria Przeczkowa, a sierpniu 1885 r. jej mąż Fran-
ciszek. Choć w  lipnickiej księdze zgonów brak zapisu 
o miejscu pochówku, niewątpliwie Maria spoczęła na 
pobliskim cmentarzu w Białej, gdzie trzy lata wcześniej 
pochowano jej córkę. Franciszka pogrzebano na cmen-
tarzu ewangelickim w Białej4.

Daleko wstecz sięga genealogia bialskiej familii Hes-
sów. Jej najstarszym udokumentowanym przodkiem 
jest rzeźnik Jan Hess (ok. 1717–1792), rodem najpewniej 
z Bielska, który jako wdowiec poślubił w 1747 r. bialankę 
Mariannę Liszkę. Ich syn Jan Marcin (1748 – po 1806), 
mistrz rzeźniczy, miał za żonę bliżej nieznaną Joannę, 

Skwer u zbiegu ulic 
Głębokiej i Konfederatów 

Barskich w miejscu dawnych 
domów Biała 10-12

 Piotr Kenig

Biała, ul. Nad Niwką, 1898; 
po lewej piętrowy 

dom Biała 29, obecnie 
S. Stojałowskiego 43

 Muzeum Historyczne 
w Bielsku-Białej
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a  wnuk Jan Gottlieb (1780 – przed 1818), płóciennik, 
Mariannę Bartelt, córkę owczarza w dworze bialskim. 
Wszyscy to luteranie. Kolejny z rodu, Jan Karol (1802 
– po 1858), obrał zawód sukiennika. Zapewne podczas 
wędrówki czeladniczej poznał katoliczkę Teresę Reck, 
z którą miał dwóch synów i pięć córek. Zgodnie ze starą 
zasadą córki ochrzczono jako katoliczki, natomiast sy-
nom sakramentu udzielił pastor ewangelicki.

Z Białą związani byli też przodkowie Jana Pawła II 
ze strony matki, Emilii Wojtyłowej z  Kaczorowskich 
(1884–1929). Jej ojciec Feliks Paweł (1849–1908) uro-
dził się w Michalowie na Zamojszczyźnie jako syn Mi-
kołaja Kaczorowskiego (1797–1872), stangreta i ekono-
ma hrabiów Zamoyskich, oraz Urszuli Malinowskiej 
(1818–1873). Podążająca śladami przodków papieża Mi-
lena Kindziuk w swojej książce o Emilii5 przypuszcza, 
że młody Feliks trafił z hrabią Andrzejem Zamoyskim 
do Krakowa, a po jego śmierci (1874) do Białej. Tu zna-
lazł zatrudnienie jako siodlarz w  wytwórni powozów 
Rudolfa Fuchsa (Biała 13, dziś ul. 11 Listopada 50 – Głę-
boka 2), gdzie też zamieszkał. Jesienią 1875 r. poślubił 
w kościele Opatrzności Bożej Marię Annę Scholz (1854–
1897), córkę szewca. Jednym ze świadków ślubu był jego 
pryncypał. W bialskich księgach metrykalnych brakuje 
aktu urodzenia najstarszej córki Kaczorowskich, Hele-
ny (1876), odnotowano natomiast Olgę Mariannę (1879) 
oraz Marię Annę (1881), które przyszły na świat w ist-
niejącym do dzisiaj domu nr 29 (ul. ks. S. Stojałowskie-
go 43). Z kolei syn Feliks Rudolf (1882) urodził się we 
wspomnianym wyżej budynku nr 13 (drugie imię otrzy-
mał być może na cześć pracodawcy ojca).

W 1882 lub 1883 r. Kaczorowscy opuścili Białą i prze-
nieśli się do Krakowa. Zamieszkali najpierw przy ul. Sta-
rowiślnej 16, gdzie 26 marca 1884 r. urodziła się mat-
ka papieża, Emilia. Przed 1890 r. przeprowadzili się na 
ul. Smoleńsk 15, gdzie dziadek papieża otworzył dobrze 
prosperujący zakład rymarsko-siodlarski, zajmował się 
też sprzedażą powozów oraz ich reperacją. W Krakowie 
przyszły na świat kolejne dzieci, tutaj też wiosną 1897 r. 
zmarła Maria Kaczorowska. W rok później owdowiały 
Feliks poślubił w Białej Joannę Antoni (1869–?), córkę 
sukiennika. Jednym ze świadków był budowniczy powo-
zów Teodor Pisarek, prowadzący swój zakład przy ul. Ko-
morowickiej 8. Wielce prawdopodobne, że syn stangreta 
hrabiów Zamoyskich, od dzieciństwa obeznany z koń-
mi, siodłami i uprzężami, który przepracował kilka lat 
jako rymarz u Rudolfa Fuchsa, reprezentował w Krako-
wie interesy bialskich wytwórców powozów.

Słów kilka o bialskich antenatach Marii 
z Scholzów. W 1804 r. odnotowano w metry-
kach parafii pw. Opatrzności Bożej murarza 
Jana Schulza (ok. 1758–1810), żonatego z Zu-
zanną Matzner. Niewykluczone, że oboje wy-
wodzili się ze starych miejscowych familii, 
jednak ślub wzięli poza obecnym Bielskiem-
-Białą. Ich synem był szewc Józef Schulz (ok. 
1790 – przed 1856), który w 1815 r. poślubił 
w Białej pochodzącą z Kęt Łucję Podworską. 
W późniejszych latach nazwisko zmieniono na Scholz: 
Jan Franciszek (1815–1882) i jego żona Zuzanna z Rubic-
kich (1821–1900) to teściowie Feliksa Kaczorowskiego6.

Imiona zarówno Hessów, jak i Scholzów zapisywano 
w metrykach po łacinie i po niemiecku. Kim byli? Za-
pewne dla miejscowych Polaków – Polakami, a dla Niem-
ców – Niemcami. Po prostu tutejszymi... I jeszcze jedno. 
Niezwykły przypadek zrządził, że przodkowie papieża 
zarówno ze strony ojca, jak i matki mieszkali w rejonie 
dzisiejszych ulic Głębokiej, Konfederatów Barskich oraz 
ks. S. Stojałowskiego: Kaczorowscy w latach ok. 1875–
1883, a Maciej Wojtyła od ok. 1888 r. Gdyby nie prze-
prowadzka tych pierwszych do Krakowa, być może Ka-
rol poznałby Emilię w Białej... 

1 Dalsza numeracja lipnicka, zaczynająca się od 
numeru 226, obejmowała południowe tereny wsi 
graniczące ze Straconką.
2 Zgon Leona odnotowano w  księgach metry-
kalnych Białej, natomiast Anny Marii zarówno 
w Białej, jak i w Lipniku.
3 W  dokumencie błędnie zapisano narzeczoną 
pod imieniem Teresa.
4 Na tym cmentarzu luteran z  Dolnego Lipni-
ka chowano także po otwarciu we wrześniu 
1886 r. filialnego miejsca pochówków przy ul. 
Krakowskiej.
5 Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii 
Wojtyłowej, Kraków 2013.
6 Dodajmy, że przodkami Zuzanny Rubickiej byli 
przedstawiciele starych bialskich familii Sza-
franów i Baczów, odnotowanych w najstarszych 
księgach metrykalnych sięgających pierwszej po-
łowy XVIII w.

Dom Rudolfa Fuchsa
Biała 13, obecnie
ul. 11 Listopada 50

Grób Macieja i Marii 
Wojtyłów na cmentarzu 
parafialnym w Białej

 Piotr Kenig
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głośno było o Anecie Sadlik – zwyciężczyni niemieckiej 
edycji „Idola” – wychowance Kontrastu. W Teatrze Pol-
skim w  Bielsku-Białej pracuje Jagoda Kołeczek-Krzy-
wicka, do ubiegłego sezonu zatrudniony był tu także 
Tomasz Drabek. Grywający już na bielskiej scenie Mi-
chał Czaderna kończy wrocławską PWST. Krakowską 
uczelnię wybrał Tomasz Chrapusta. W Stanach karie-
rę próbuje robić Bartek Szpak, a w teatrze muzycznym 
Sandra Seremet.

Kontakt i Kontrast
Jednak to nie myśl o przyszłej karierze była magne-

sem przyciągającym młodych, wrażliwych, aktywnych 
ludzi, lecz potrzeba wspólnoty i  wyrażania siebie po-
przez sztukę. Początkowo grupa nosiła nazwę Kontakt, 
obecna powstała przez przypadek: „przekręcili ją orga-
nizatorzy Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, ale dobrze 
się stało”, mówi założyciel. Uczył wtedy w szkole języka 
polskiego. Z grupą chłopaków grał w nogę, ping-ponga 
i rozmawiał o Biblii. To kontrastowało z nową, drapież-
ną, postsocjalistyczną rzeczywistością.
Kuba Abrahamowicz: To nie był tylko amatorski teatrzyk. 
Chodziło o artystyczną wspólnotę opartą na samodo-
skonaleniu w posłuszeństwie, czystości, ubóstwie. Mó-
wiliśmy wtedy o zakonie teatralnym na wzór przedwo-

Stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast to fe-
nomen na kulturalnej mapie Bielska-Białej. Osobli-
wy, ekscentryczny twór, który u początków miał 
być teatralnym zakonem, bywał rodzajem szkoły 
aktorskiej i warsztatem reżyserskim, organizato-
rem festiwali twórczości teatralnej i religijnej, sa-
lonów poezji, wreszcie – nie na ostatnim miejscu 
– wspólnotą przyjaciół. Kończy w tym roku 25 
lat. Zmieniał się, ale przetrwał do dziś.

M a g d a l e n a  L e g e n d ź

Sen

o Kontraście

Kontrast powstał jako teatr amatorski przy biel-
skiej Szkole Podstawowej nr 9. Ci, którzy wtedy zaczy-
nali, wolą określenie „teatr ochotniczy”. To, co robią po 
latach, to teatr amatorski z nazwy, ale na profesjonal-
nym poziomie. Niektórzy związali się ze sceną lub es-
tradą zawodowo, a jak twierdzi założyciel, aktor Kuba 
Abrahamowicz, będzie ich kilkoro. Na początku maja 

Magdalena Legendź 
– teatrolog, recenzentka, 

publicystka kulturalna, 
redaktorka książek 

i czasopism, publikuje 
m.in. na łamach „Teatru” 

i „Teatru Lalek”.
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jennej Reduty Juliusza Osterwy. Przyświecały nam dwie 
zasady. Pierwsza: prawdziwa sztuka opiera się na bosko-
ści; i druga: nie można być dobrym aktorem, nie będąc 
dobrym człowiekiem.
Tomasz Drabek: Skupialiśmy się bardziej na życiu i ota-
czającym nas świecie niż na teatrze. Byliśmy ludźmi wie-
rzącymi, religijne wartości były podstawą porozumienia. 
Spotkania z Biblią i wspólne spędzanie czasu. Codzien-
nie. Przyjaźnie i wakacje w Judaszówce koło Suchej Be-
skidzkiej. Czytanie tekstów i rozmowy. Praca nad rolą 
i warsztaty. Jeśli ktoś nie czuł, że przede wszystkim „je-
steśmy razem”, odchodził.
Jagoda Krzywicka: Dzisiaj trzeba płacić za to, co Kuba 
nam dawał za darmo. Nauczył nas pokory. Miał auto-
rytet, był naszym guru. Wymagał od nas odpowiedzial-
ności i obdarzał zaufaniem. Czuliśmy, że nas szanuje, 
choć był od nas starszy. Gdy z Anią Solecką miałyśmy 
maturę i zamiast się uczyć, wysiadywałyśmy w Kontra-
ście, Kuba nas wyganiał, pouczając biblijnie, że jest czas 
nauki i czas teatru.

Pierwszy sukces (w  wojewódzkim przeglądzie te-
atrów amatorskich doceniono ich Maraton Ujejskiego) 
zachęcił grupę, aby wybrać się do wiceprezydenta miasta 
– szukali siedziby. Piwnicę w Domu Kultury Włóknia-
rzy na ul. 1 Maja, gdzie nadal występują, wyremontowali 

sami. Deski potrzebne, aby zamontować scenę, nosili aż 
z Białej. Nie było pieniędzy na materiały, reflektory itp.
Kuba Abrahamowicz: Wygraliśmy przetarg na kosze-
nie trawy na Złotych Łanach. Wszystko byliśmy goto-
wi oddać, żeby uruchomić siedzibę. Tomek wtopił w to 
wszystkie pieniądze, które dostawał na urodziny czy 
bierzmowanie.

Teraźniejszość, czyli przyszłość
Rafał Sawicki (prezes od 2012) działa w Kontraście 

od 14 lat, jego zastępca Rafał Sakowski od lat 10, sekre-
tarz Grzegorz Czorny i członek komisji rewizyjnej Ja-
nusz Jachnik od 21 lat. Pełnione funkcje wymieniają 
z  uśmiechem – takie są wymogi działania stowarzy-
szenia*. Kontrast jest inny niż na początku, niż kilka 
lat temu. Przetrwał kilka kryzysów, w tym okres, gdy 
większość porozjeżdżała się na studia, potem moment 
zakładania przez nich rodzin i podejmowania pracy za-
wodowej. Był nawet dwuletni okres zawieszenia dzia-
łalności. Zastanawiamy się, co i w jakim kierunku się 
zmieniło. I dlaczego.
Rafał Sawicki: Wyobrażam sobie, czym Kontrast był na 
początku – tę wspólnotę artystyczną sam jeszcze od-
czułem. Doceniam artystyczny progres, w tym Tomka 
i Jagody (oboje zdali eksternistyczne egzaminy i zo stali 

Od lewej:
Zespół Kontrastu podczas 
realizacji spektaklu Siedem 
obrazów duszy w twoich 
łzach, 1992

Im bardziej stromą pójdziesz 
drogą, na podstawie 
dramatów A. Strindberga, 
reż. Kuba Abrahamowicz, 
1990; na zdjęciu Patrycja 
Zając i Grzegorz Czorny

Siedem obrazów duszy 
w twoich łzach na 
podstawie Zbrodni i kary 
oraz Braci Karamazow 
F. Dostojewskiego, reż. 
Kuba Abrahamowicz, 1992; 
na zdjęciu Anna Kocurek 
i Izabela Zając

 Archiwum CS Kontrast

?
* Centrum Sztuki Kontrast 
jest stowarzyszeniem od 
2007 roku.
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 profesjonalnymi aktora-
mi). Ale ta wychowawcza 
rola już się skończyła, na-
stolatki sprzed 20 lat już 
nie szukają swoich ide-
ałów, bo po prostu dorosły.
Janusz Jachnik: Były inne 
czasy i okoliczności. Świat 
się zmienił. Zawsze jednak 
teatr, który robimy, pozo-
staje teatrem ochotniczym 
– działają tu ludzie, któ-
rzy mają ochotę coś robić 
w sferze piękna i prawdy: 

ochotnicy,  czyli amatorzy, i profesjonaliści. Siłą rzeczy po 
latach jest więcej profesjonalizmu. Chciałbym stworzyć 
repertuar – żeby co tydzień coś się u nas działo. I żeby lu-
dzie wiedzieli, że to w Kontraście, a nie w domu kultury.
Grzegorz Czorny: Dzięki powołaniu stowarzyszenia 
mamy możliwość zdobycia pieniędzy. Z tym zawsze były 
problemy. Nastąpiła zmiana pokoleniowa i potrzebne są 
inne formy działania.
Rafał Sakowski: Ale też wracamy do początków – do 
warsztatów z dzieciakami. Mówię o Proscenionie, któ-
ry jest projektem musicalowym dla dzieci i młodzieży, 
a może przełożyć się na przyszłe kadry Kontrastu. Naj-
ważniejsze jest teraz administracyjne ożywienie. I więk-
sza systematyczność pracy – Kontrast musi mieć silny 
kręgosłup, żeby realizować projekty finansowane z róż-
nych źródeł. Chcemy sterować w stronę dobrze funk-

cjonującej, rozpoznawal-
nej marki.

Centrum Edukacyjno-
-Artystyczne Proscenion, 
którego właścicielami są 
Rafał Sawicki i Katarzyna 
Zielonka, działa od paź-
dziernika 2013 roku pod 
egidą Kontrastu, oferu-
je płatne zajęcia wokalno-
-taneczne. Cykl zakończyć 
ma się spektaklem na pro-
fesjonalnej scenie. Ale to 
tylko jeden nurt, zastrze-
ga prezes.

W różny sposób moż-
na tu realizować swoje pa-
sje związane ze sztuką. 

W latach 90. Kontrast przez trzy lata organizował Mię-
dzynarodowe Spotkania Teatralne „Razem”, a  także 
Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude Fest” w Ustro-
niu. W  styczniu tego roku kontrastowicze zapro-
ponowali bielszczanom „Beskidzkie kolędowanie” 
i współorganizowali orszak Trzech Króli. Jesienią od-
będzie się 80. bielska edycja Krakowskiego Salonu Po-
ezji, którego są organizatorami i gospodarzami. W ra-
mach stowarzyszenia powstawały też etiudy filmowe.
Rafał Sakowski: Musimy sięgać do nowych mediów, mło-
dzi ludzie się tym dziś interesują, prowadzić warszta-
ty filmowe, interdyscyplinarne. Mamy taki potencjał.
Rafał Sawicki: Współpraca ze szkołą teatralną to ma-
rzenie, które się spełniło. Zrobiliśmy trzy projekty pod 
hasłem „Starteatr” we współpracy z Teatrem Polskim 
i PWST w Krakowie. Odmienne jakościowo i tylko nad 
pierwszym, Nowym Wyzwoleniem, Kontrast miał pro-
gramową pieczę. Cóż, Proces Kafki w reżyserii Jacka 
Bały oraz Sferia Magdaleny Kupryjanowicz i Katarzy-
ny Szyngiery przerastały nasze możliwości logistycz-
ne, ale za to udało nam się wciągnąć do współpracy 
Centrum Handlowe Sfera, wyjść poza tradycyjną prze-
strzeń teatru, zainteresować ludzi może innych niż zwy-
kle. Chcielibyśmy w przyszłości stworzyć wchodzącym 
w życie zawodowe młodym twórcom takie warunki de-
biutu reżyserskiego, także organizacyjno-finansowe, 
żeby mieć decydujący głos w sprawie kształtu produk-
cji. Nie chcemy robić jakiejś partyzantki, bo to odbi-
ja się na jakości.
Janusz Jachnik: Idea była taka, żeby młodych reżyserów 
w  pewien sposób „przejąć”, stworzyć im takie możli-
wości, aby chcieli tu wracać. To był powiew świeżości. 
Tak się stało z Eweliną Marciniak, która dwa lata po na-
szym Nowym Wyzwoleniu wyreżyserowała wielokrotnie 
nagradzaną Zbrodnię. Wprawdzie już jako repertuaro-
wy spektakl w Teatrze Polskim, ale grali w niej kontra-
stowicze: Rafał Sawicki, Tomasz Drabek i Marta Gzow-
ska-Sawicka.

Nieobojętni wobec rzeczywistości
Wychowaliśmy się na klasyce, tak mówią, bo naj-

pierw Strindberg, Dostojewski. Potem prawie Szeks-
pir, czyli Sen o Hamlecie. Spektakl był klasyką w ujęciu 
awangardowym, nie tylko w sensie inscenizacji, ale też 
kontrowersyjnej interpretacji losów duńskiego księcia, 
w którą wpleciono m.in. chrześcijańską metafizykę. Ak-
cja rozpoczynała się na zamku Sułkowskich, kończyła 
ukrzyżowaniem Hamleta i wyjściem z nim w miasto.

Glany na glanc D. Gowa, 
reż. Janusz Jachnik, 2006; 

na zdjęciu Grzegorz Czorny 
i Janusz Jachnik

Taśma S. Belbera, 
reż. Tomasz Drabek, 

Janusz Jachnik, 2007; 
na zdjęciu Sabina Głuch 

i Grzegorz Czorny
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Jagoda Krzywicka: To było niesamowite, jak teatr ogarniał 
wszystko: w piasku, który tworzył scenę, na obrzeżach 
bawiły się dzieci, a ludzie włączali się w finałowy pochód.

Jeszcze wcześniej mieli po kilkanaście lat i  trudne 
zadanie – mówić ze zrozumieniem, przekonująco ar-
tystyczne tłumaczenia biblijnych tekstów Brandstaet-
tera i Miłosza. Płynęli na fali odreagowania wcześniej-
szej laicyzacji.
Tomasz Drabek: Grywaliśmy w kościołach, na przykład 
w  Czechosłowacji, to było niezwykłe przeżycie. Albo 
w Rzymie.

Teraz interesuje ich raczej współczesna literatura, 
szukają nowości w zagranicznych agencjach, tłumaczą, 
wystawiają.
Janusz Jachnik: Nie zmieniło się to, że chcemy zajmować 
stanowisko wobec rzeczywistości, człowieka i siebie na-
wzajem. Zmienia się tylko nasz punkt widzenia, co in-
nego jest dla nas atrakcyjne.

W ramach cyklu „Diagnoza 21” powstały przedsta-
wienia poruszające aktualne problemy związane z szyb-
ko zmieniającą się rzeczywistością przełomu wieków: 
Glany na glanc Davida Gowa, Taśma Stephena Belbe-
ra, nie(pokój).

Ten ostatni – najnowsza, ubiegłoroczna premiera – 
powstawał dwa lata. Do pokazania skomplikowanych re-
lacji miłosno-nienawistnego związku dwóch mężczyzn 
wykorzystano motyw Drugiego pokoju Zbigniewa Her-
berta. Wspólne oglądanie filmów o podobnej tematyce, 
dyskusje, pisanie scenariusza, próbowanie, dyskusje i ko-
lejne próbowanie – to odbywało się czasem w nocy, cza-
sem w niedziele, bo tak to jest, gdy się pracuje, a reżyser-
ka Katarzyna Kosecka mieszka za miastem.
Grzegorz Czorny: Mieliśmy i mamy dużo swobody, pod-
czas przedstawień często improwizujemy, oczywiście 
w określonych ramach. Na widowni jest ciasno, wcho-
dzimy w  interakcje z widzami. Chodzi o  to, o co za-
wsze w  Kontraście, żeby pozbawić ich poczucia bez-
pieczeństwa, komfortu bycia obserwatorem, zmusić 
do myślenia.

Skąd przychodzimy, dokąd idziemy
Praca w teatrze i bycie we wspólnocie to dwie różne 

rzeczy. Ale może niezupełnie się wykluczają? Co jesz-
cze przetrwało, co z perspektywy czasu okazało się sta-
łe i rokujące na przyszłość?
Tomasz Drabek: Kontrast mnie ukształtował i stale od-
wołuję się do niego z tęsknotą, do tego wyjścia na scenę 
i mówienia czegoś, co czuję; tego, że liczy się nie tylko 

rzemiosło, profesjonalne wykonanie swojego zadania, 
że coś ponad to ma znaczenie.
Jagoda Krzywicka: Dla mnie Kontrast żyje w  przy-
jaźniach. W  teatrach dziś ludzie się nie przyjaźnią. 
Przyszłość? Chciałabym, żeby było jak w  moim śnie: 
w opuszczonej fabryce niedaleko mojego domu zakła-
damy z Kubą teatr i studium aktorskie. Brakuje mi pra-
cy z młodymi w studium, które działało kilka lat. Cza-
rek Chrapkiewcz mawiał, że starzy, gdy odchodzą, stają 
się nawozem dla młodych. Myślę, że ten nawóz już jest 
i są już młodzi, którzy będą się budzić do naszych idei.
Kuba Abrahamowicz: Przez tę społeczną działalność nie 
zależy mi na tak zwanej karierze. Teatr zabiera człowie-
kowi więcej, niż daje. Dla mnie aktor, który nie ma ży-
cia duchowego, to kupa szmelcu. Oczywiście, nie moż-
na pracować społecznie bez pewnej „opłaty” – trzeba 
przecież jakoś utrzymać rodzinę. Ale chociaż moje dzie-
ci nie miały drogich zabawek, to miały przyjaciół, a ja 
sporą grupę ludzi, na których mogę do dziś polegać. 
Z Kontrastu w pewnym momencie wyszedłem do in-
nej edukacyjnej działalności, tworzyliśmy wtedy szko-
łę imienia Stanisława Wyspiańskiego. I okazało się, że 
wyrosłem już z tych majtek i tej nowej teatralnej rzeczy-
wistości nie kupuję.
Rafał Sakowski: Żyjemy w chamskim, brutalnym świe-
cie, a tu jest inaczej. Możemy się pokłócić, co nie wyklu-
cza życzliwości, bezinteresownej pomocy. To nigdy nie 
umarło. Teraz marzę, żeby połączyć pracę zawodową – 
mam firmę producencką – z przyjemnością i wreszcie 
Kontrast wypromować. Naprawdę mu się należy. 

(nie)pokój, reż. Katarzyna 
Kosecka, 2013



ROZMAITOŚCI

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej włączyła się 
(27 marca) w akcję Czytam w podróży... Her-

berta, zainicjowaną przez Fundację im. Zbigniewa 
Herberta. W działaniach uczestniczyli mieszkańcy 
miasta, uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze. Na 
początek młodzież z bielskich szkół ponadgim-
nazjalnych wysłuchała wykładu Marii Zwinki-Wy-
sockiej. Następnie odbyło się czytanie wybranych 
utworów, a potem uczestnicy wyszli w przestrzeń 
publiczną. Przez cały dzień, w różnych punktach, 
np. bibliotekach, na przystankach, w parkach, 
czytano utwory poety oraz rozdawano zakładki 
z wybranymi jego tekstami. Jak relacjonują organi-
zatorzy: Niezwykłym było móc obserwować ludzi, 
pochłoniętych  własnymi  sprawami  i  problemami, 
spieszących  się,  którzy  nagle  zatrzymywali  się 
wsłuchani w teksty poety, zapominali na moment, 

dokąd pędzą. Cała akcja spotkała się z niezwykle 
ciepłym  przyjęciem  i  zainteresowaniem.  Wiele 
osób podchodziło i dziękowało. Nie dla wszystkich 
Herbert był postacią znaną. Wielu pytało, kim był. 
Odpowiadając na te i wiele innych pytań, promo
waliśmy nie tylko twórczość Zbigniewa Herberta, ale 
również literaturę i czytelnictwo w naszym mieście.

3 kwietnia w Książnicy Beskidzkiej swoją książkę 
pt. Z notatek po ciemku. Teatry w Bielsku-Bia-

łej po 1989 roku promowała Magdalena Legendź, 
stała współpracowniczka „Relacji–Interpretacji”. 
W okazałym tomie, liczącym niemal 600 stron, 
znalazły się przede wszystkim recenzje ze spek-
takli bielskich scen – Teatru Polskiego i Banialuki. 
Wydana przez Wydział Kultury i Sztuki UM książka 
dała tym ulotnym z natury tekstom drugie życie, 

przypominając poszczególne przedstawienia i ich 
twórców, a także recenzencki dorobek autorki 
wiernie towarzyszącej sztuce teatru w dwumie-
ście nad Białą. To pierwszy w historii Bielska-Białej 
książkowy zbiór recenzji dotyczących jego teatrów. 
Znakomitym uzupełnieniem są teksty dotyczące 
kształtowania się życia teatralnego miasta i regionu 
(reforma funkcjonowania po 1989 roku, festiwale, 
teatr amatorski, edukacja itd.), a także rozmowy 
z twórcami. To wszystko składa się na ciekawą 
panoramę życia teatralnego w minionych 25 latach.

Teatr Grodzki Junior w Holandii
 Krzysztof Tusiewicz
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Bielski tyDzień Tańca odbywa się od 2008 roku 
w ostatnim tygodniu kwietnia (29 kwietnia to 

Międzynarodowy Dzień Tańca). Jest inicjatywą 
Studia Tańca Entrée, założonego przez Aleksandrę 
Skowrońską. Projekt jednoczy miejscowe środowi-
sko artystyczne wokół idei tańca, a bielszczanom 
przybliża tę sztukę. W tym roku odbywał się od 24 
do 29 kwietnia. W programie znalazła się m.in. kon-
ferencja medyczna, której temat brzmiał „Dlaczego 
sport tworzy potrzebę obcowania ze sztuką?”. 
W teatrze Banialuka wystąpili uczniowie Państwo-
wej Szkoły Baletowej z Bytomia w popisach soli-
stycznych z wielkich baletów klasycznych, różnych 
formach tańca współczesnego oraz choreografiach 
opartych na tańcach ludowych. Odbył się także 
happening baletowy w przestrzeni miasta. Współ-
organizatorem projektu była Galeria Bielska BWA.

Od 26 do 30 marca w Theater Zuidplein w Rotterdamie odbył się 6. Internatio-
nal Community Arts Festival, organizowany przez Rotterdams Wijktheater. To 
festiwal sztuki wspólnotowej, czyli tworzonej przez określoną grupę społecz-
ną i dla jej członków, powstającej z potrzeby refleksji nad zjawiskami i proble-
mami istotnymi dla danej społeczności. Uczestniczyli w ICAF twórcy z różnych 
stron świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Kolumbii, Filipin, Kam-
bodży, Konga, Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Czech, Holandii. 

Stowarzyszenie Teatr Grodzki było jedyną polską organizacją zaproszoną do 
prezentacji działań artystycznych prowadzonych na rzecz społecznej integra-
cji. Amatorski Teatr Grodzki Junior wystąpił ze spektaklem Czarodziejska góra 
oraz  kilka  faktów  z  życia  M. Grupa zaprosiła także publiczność do udzia-
łu w krótkim warsztacie wykonywania prostych lalek teatralnych z papieru. 
Wśród uczestników festiwalowego spotkania z Teatrem Grodzkim znalazł się 
też Peter Schumann, twórca legendarnego Bread and Puppet Theater.

Od 29 kwietnia do 4 maja odbywał się w Cieszy-
nie i Czeskim Cieszynie 16. Przegląd Filmowy 

„Kino na Granicy”. Widzowie oglądali filmy polskie, 
czeskie i słowackie, ale też węgierskie i ukraińskie. 
Były retrospektywy: Franz Kafka  i  Jaroslav Hašek, 
a także poświęcone twórczości Dušana Hanáka (sło-
wacki reżyser i scenarzysta) oraz Janusza Majew-
skiego. Miłośnicy kina uczestniczyli w spotkaniach 
m.in. z Romanem Kłosowskim, Krystyną Krauze, 
Davidem Rauchem, Ivanem Vojnárem, Kurtem We-
berem, w debatach, np. na temat W otoczeniu, kul
turze, głowach – co nam zostało sprzed 1914 roku?, 
oraz w wielu innych festiwalowych propozycjach. 
Jak informowali organizatorzy, podsumowując 
przegląd: Obejrzeliśmy 122 filmy – najstarszy z 1927, 
najnowszy z 2014 roku. Odbyło się 17 spotkań z za
proszonymi  twórcami  prezentowanych  obrazów 

oraz 8 prelekcji. Otworzyliśmy 3 wystawy, odbyły 
się 2 promocje książek oraz 2 spotkania tematycz
ne. Zobaczyliśmy 6 filmów w kinie plenerowym na 
zamku  i  bawiliśmy  się  na  6  koncertach  w  klubie 
festiwalowym i kawiarni Avion. Wydaliśmy ponad 
1000 akredytacji  i niemal  tyle  samo koszulek, na 
których znalazły się 4 różne litery. Liczba wypitych 
w biurze festiwalowym kaw i herbat – niezliczona.

(oprac. ms)
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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
Polscy radykalni performerzy 1967–1989 – Jerzy 
Bereś, Zbigniew Warpechowski, Krzysztof 
Zarębski, Zbyszko Trzeciakowski, Jacek Rydecki, 
Jerzy Truszkowski
17 maja – 8 czerwca 2014
Informacje: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 
tel. 33-812-58-61, info@galeriabielska.pl, 
www.galeriabielska.pl

Podążając za modą, z wizytą u krawcowej, 
modystki i... – wystawa ze zbiorów muzealnych
17 maja – 31 sierpnia, Zamek książąt Sułkowskich
Informacje: Muzeum Historyczne, 
ul. Wzgórze 16, tel. 33-822-06-56, 
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, 
www.muzeum.bielsko.pl

Acini sul Pentagramma, czyli Winogrona na 
pięciolinii – koncert muzyki renesansowo- 
-barokowej w wykonaniu Gabrielli Perugini
4 czerwca, sala koncertowa Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
im. S. Moniuszki
Informacje: Centro Italiano di Cultura,  
ul. Bohaterów Warszawy 26, tel. 33-816-40-68, 
info@centroitaliano.pl, 
www.centroitaliano.pl

Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki
14 czerwca, Bielsko-Biała
Informacje: Muzeum Historyczne, 
ul. Wzgórze 16, tel. 33-822-06-56, 
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, 
www.muzeum.bielsko.pl

C I E S Z Y N
25. Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
„Bez Granic”
4–7 czerwca, Cieszyn, Czeski Cieszyn
Informacje: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, 
Oddział Regionalny w Cieszynie, ul. T. Regera 18, 
tel. 509-138-409, biuro@borderfestival.eu, 
www.borderfestival.eu

9. Śląska Rzecz
13 czerwca – uroczysta gala wręczenia nagród, 
13 czerwca – 27 lipca – wystawa, Zamek Cieszyn
Informacje: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 
tel. 33-851-08-21, www.slaskarzecz.pl, 
www.zamekcieszyn.pl

9. Przegląd Filmowy „Wakacyjne Kadry  
w Kręgach Sztuki”
5. Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych 
i Twórczości „Kręgi Sztuki”
9–13 lipca, obiekty na terenie miasta
Informacje: Wydział Kultury i Turystyki Urzędu 
Miejskiego, ul. Ratuszowa 1, tel. 33-479-43-40, 
biuro@kregisztuki.com, www.kregisztuki.com, 
www.wakacyjnekadry.pl

C Z E C H O W I C E - D Z I E D Z I C E
5. Ogólnopolski Konkurs Poetycki  
„Impulsy i niuanse”
30 czerwca – termin składania prac
Informacje: Miejski Dom Kultury, 
ul. Niepodległości 42, tel. 32-215-32-85, 
mdk@mdk.czechowice-dziedzice.pl, 
www.mdk.czechowice-dziedzice.pl

W Ę G I E R S K A  G Ó R K A
10. Międzynarodowy Konkurs Heligonistów
27 lipca, bulwary nad Sołą
Informacje: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska 
Górka, os. XX-lecia II RP 12, 
tel. 33-864-21-87, wegierska-gorka@opg.pl, 
www.wegierska-gorka.opg.pl

5 1 .  T Y D Z I E Ń  K U L T U R Y 
B E S K I D Z K I E J
26 lipca – 3 sierpnia, Wisła, Szczyrk, Żywiec, 
Maków Podhalański, Oświęcim, Istebna, Ujsoły, 
Jabłonków
W ramach TKB:
45. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu
25. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
w Żywcu
67. Gorolski Święto w Jabłonkowie
20. Festyn Istebniański w Istebnej
36. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach
Informacje: Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, tel. 33-812-69-08, 
www.rok.bielsko.pl, www.tkb.art.pl

 Agata Tomiczek-Wołonciej



GALERIA
Stanisław Mrowiec – Malarstwo
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Zosia, olej, płyta pilśniowa, 120x70



Klatki, olej, płyta pilśniowa, 90x79
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