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SZKIC DO PORTRETU

Czego ten Ożga nie umie! Słyszałem go już grającego na wszystkich chyba instru-
mentach (..) sam komponuje i pisze słowa. Śpiewa, tańczy i doskonale recytuje, 
a mistrzowsko wprost opanował trudną sztukę monologu (...)
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SZKIC DO PORTRETU

 Był kompozytorem, muzy-
kiem, aranżerem, autorem 
tekstów, rysownikiem i ma-
larzem. Na początku lat 60. 
minionego stulecia stał się 
najbardziej znaną postacią 
tarnowskiej kultury. 

Kazimierz Ożga 
Stworzył legendarny kabaret Osesek, 

jego Kwartet Jazzowy zdobył pierwszą 
nagrodę w prestiżowym Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów Jazzowych we 
Wrocławiu. Założył Zespół Pieśni i Tańca 
„Świerczkowiacy”. Za jego przyczyną tar-
nowskie siostry Śmietanówny trafiły do 
zespołu Czerwono-Czarni. Był też liderem 
bigbitowej grupy Hyrni i autorem niemal 
dwustu kompozycji. Po wyjeździe do Nor-
wegii zajął się głównie muzyką poważną 
pracując w Oslo dla Den Norske Opera. 

Początki
W roku 1955 Kazimierz Ożga, po woj- 

skowych perypetiach, muzyczno-ra-
diowych doświadczeniach we Wrocła-
wiu i występach w kawiarniach Dolne-
go Śląska wraca do rodzinnych Mościc. 
Wkrótce podejmuje pracę w Domu Kultu-
ry M-7 i obejmuje patronat nad zespoła-
mi muzycznymi w świetlicy PSS Społem.  
30 września 1957 roku otrzymuje angaż 
na stanowisko kierownika artystycznego 
Domu Kultury Zakładów Azotowych. Tam, 
wypełniając sumiennie obowiązki służbo-
we, staje się artystą kabaretowym, twórcą 
piosenek i – co istotne - cenionym muzy-
kiem jazzowym. W 1958 roku jeździ w tra-
sę z popularnym w Polsce programem 
Zgaduj zgadula, natomiast w roku następ-
nym z legendarnym Podwieczorkiem przy 
mikrofonie.

Kawiarenka na kółkach
1 lutego 1959 roku w Domu Kultu-

ry, czyli w popularnym „Kasynie”, dzię-
ki twórczemu, ale też organizacyjnemu 
zaangażowaniu Ożgi następuje otwarcie 
Kawiarenki na kółkach. Wtedy też zosta-
je zaprezentowany pierwszy program Te-
atrzyku autora i aktora. Teatr, bo takie-
go określenia używano na afiszach, już 
wkrótce zaprasza widzów na widowisko 
kabaretowe Osesek. Od tytułu widowiska 
estradowy zespół Ożgi przejmuje nazwę.

Zespół już był, gdy wymyślono „Kawia-
renkę na kółkach” - opowiadał przed laty 
Franciszek Klich, konferansjer, a zarazem 
jednoosobowa obsługa techniczna Ose-
ska. Chodziło o to, aby zrobić program eli-
tarny. Salę mieliśmy malutką, jak się po-
stawiło krzesła w rzędach to się mieściło 
nie więcej niż 180 osób. Potem, aby goście 
mogli potańczyć, krzesła się usuwało.

Oseskowe przeboje i podboje
W tamtych czasach, kiedy nie było list 

przebojów ani w radio, ani tym bardziej 
w telewizji, Osesek lansował swoje szla-
giery. Były wśród nich: Kocham, Małe ta-
kie to to to, Tango sepetlawe, Czerwony 
kogut, Taka jestem przy tobie maleńka, 
Paloma, Manuela, Mexico, Mówmy sobie 
ty (Gramofon), a już zwłaszcza najbardziej 
popularny Szary szpak. Ten lokalny hit au-
torstwa Ożgi nucono w całym Tarnowie.

Jak twierdzi Jan Ożga, brat Kazimierza: 

Osesek tak naprawdę był 
kabaretem i kapelą w jednym. 

Był bardzo popularny, 
dawaliśmy w ciągu roku 

280 występów.
 Były nagrania 

dla Telewizji Polskiej. 
Dwa, trzy razy 

w miesiącu przyjeżdżało 
do nas Polskie Radio 

Kraków i robiło audycje.
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Oseskowe piosenki  śpiewane były 
 nie tylko  w Polsce, również na estradach 
zagranicą. Na XV-lecie PRL-u kaba- 
ret występował m.in. w Lublinie, Chełmie 
i Zamościu.

W późniejszych latach był regularnie 
oklaskiwany w miastach Śląska i Galicji 
(Chorzów, Rybnik, Dębica, Mielec, Rze-
szów). Co więcej, gdy od czasu do czasu 
trzeba było zrobić estradowy wy-
stęp dla załogi Zakładów Azoto-
wych, na bazie Oseska, z orkiestrą 
mandolinistów oraz innymi zespo-
łami, pod bacznym okiem Ożgi pre-
zentowane były duże, dwugodzinne 
widowiska estradowe, zatytułowane Pio-
senka dla załogi. Cieszyły się olbrzymim 
powodzeniem. 

Przy Osesku działał jednocześnie 
zespół swingowy stworzony na ba-
zie Kwartetu Jazzowego. W 1958 
roku w Ogólnopolskim Prze-
glądzie Zespołów Jazzowych 
we Wrocławiu dowodzony 
przez Ożgę kwartet zdobył 
pierwsza nagrodę zdecy-
dowanie dystansując 
rywali.

Kakadu i Kichuś
W 1960 roku ma 

miejsce pierwszy 
program kolejne-
go kabaretu Ożgi 
– Kakadu.

Ta k  z o sta j e  n a -
z wa n a  m ł o d z i e żo -
w a  w e r s j a  O s e s k a . 
Młodzi garną się do Kazimie-
rza, bo jak mówią, to równy fa-
cet, który tak wiele może nauczyć.  
Z kolei 2. czerwca 1961 roku zostaje wy-
stawione widowisko dla dzieci Kichuś wg 
Janiny Porazińskiej. Muzyka do spekta-
klu jest autorstwa Kazimierza, który jed-
nocześnie pracuje nad programami swo-
jego „dorosłego” kabaretu, a przy tym 

uczestniczy w trasach koncertowych z in-
nymi tarnowskimi artystami. 

Śmietanówny
Ożga miał  niepodważalny wkład 

w dokonania sióstr Śmietanówien - naj-
słynniejszego żeńskiego trio w historii 
Tarnowa.

Gdy były jeszcze dziećmi, przygoto-
wał z nimi pokaźną ilość programów dla 
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 polonii. Działo się to od czasu, gdy eki-
pa Polskiego Radia nagrała z ich udziałem 
program dla Polaków za granicą. W efek-
cie audycje stały się niemal cykliczne. 

Po kilku latach, kiedy dziewczynki stały 
się nastolatkami, rozpoczął się drugi etap 
współpracy. W tamtych latach Śmietanów-
ny zaprezentowały się aż w jedenastu pro-
gramach telewizyjnych, występując na 

przykład w czę-
ści rozrywko-
w e j  p r o g r a -
mu Ireny Dzie-
dzic Tele-Echo.  
Podczas 

jednego z programów Piosenka dla załogi 
zjawił się w Tarnowie J. Kosiński, który do-

cenił umiejętności sióstr. Po 
rozmowie z ojcem i prowa-

dzącym je Kazimierzem 
Ożgą, zaprosił Krysty-

nę, Barbarę i Janę do 
Sopotu na finał Mło-
dych Talentów. Tam 

na estradzie usta-
wionej na kortach te-

nisowych wystąpiły 
jako atrakcja. Kazimierz 
akompaniował na for-
tepianie, a towarzyszy-

li im Czerwono-Czarni. Po 
występie ukazały się bardzo 

pochlebne recenzje prasowe, 
a dziewczynom zaproponowa-

no podpisanie poważnego 
kontraktu.

Hyrni
Kolejnym projektem 

muzycznym Kazimie-
rza „Kazka” Ożgi byli 

Hyrni. Był ich za-
łożycielem, głów-
nym kompozyto-

rem, liderem, a także 
opiekunem. Zespół 
powstał w 1964 roku 
i w zamyśle miał być 

estradowym wspar-
ciem, a zarazem big-be-

atowym uzupełnieniem 
kabaretu Osesek. Hyrni, choć istnieli 
krótko, zapisali się w historii tarnowskie-
go big-beatu w sposób istotny. Kiedy po 

 Był ciepły i ujmujący. 
Był człowiekiem raczej  

niskiego wzrostu, nie był jakimś 
wyjątkowym przystojniakiem, 

po prostu był przeciętnym  
mężczyzną, ale w swoim  

życiu miał piękne kobiety
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latach słucha się ich nagrań za re -
jestrowanych dla Polskiego Radia w Kra-
kowie, to trudno oprzeć się wrażeniu, że 
ich muzyka wyprzedziła swój czas i w nie-
których fragmentach brzmiała wręcz pro-
gresywnie. Hyrni byli najprawdopodob-
niej pierwszym zespołem mocnego ude-
rzenia w kraju, który udanie połączył 
big-beatowe aranżacje z tradycyjną mu-
zyką ludową, a zwłaszcza folklorem gó-
ralskim. W repertuarze bandu, zgodnie 
z oczekiwaniami publiczności, znalazły 
się też piosenki liryczne, śpiewane przez 
młodziutką wówczas Urszulę Popiel.  
Niewątpliwym sukcesem grupy była reje-
stracja nagrań dla Polskiego Radia w Kra-

kowie, dokonana wcze-
sną jesienią 1964 roku. Przed-

sięwzięcie to zostało zrealizowane pod 
bacznym okiem przyjaciela i fana estra-
dowych dokonań Kazimierza - Michała 
Bobrowskiego.

Artysta ponadpokoleniowy
Kazia Ożgę wszyscy kochaliśmy – opo-

wiadała dekadę temu Danuta Rybczyń-
ska, poetka i prozaiczka. - To był człowiek, 
który przez uczennicę, jaką wówczas by-
łam, przez moich rodziców i dziadków był 
po prostu kochany. Uwielbiały go wszyst-
kie trzy pokolenia. Te trzy pokolenia spo-
tykały się na jego występach, a on śmie-
szył i bawił wszystkich jednakowo. (...). 
Był ciepły i ujmujący. Był człowiekiem  

Zespół Kazim
erza O

żgi  
i solistka M

aria Jankow
ska 

Tekst piosenki skom
ponow

anej przez Kazim
ierza O

żgę
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ra c ze j  n i s k i e g o  wz ro -
stu,  nie  był  jakimś wyjąt-
k o w y m  p r z y s t o j n i a k i e m ,  p o  p r o -
stu był  przeciętnym mężczyzną, ale 
w swoim życiu miał piękne kobiety. 
A oto, jak o artyście opowiadał przed laty 
Stanisław Borowiec, jego estradowy kole-
ga: Kazek zawsze czuwał nad tym, co i jak 
robimy. Jeśli trzeba było nie szczędził kry-
tycznych uwag, najczęściej robił to jednak 
w cztery oczy. Pamiętam, kiedyś nagrywa-
liśmy materiał dla Polskiego Radia Kra-

ków. Miałem monolog, 
w którym pozwoliłem sobie na pewne zmia-
ny w tekście i nie wypadło to tak, jak było 
ustalone. Kazek już po wszystkim udzielił 
mi zdecydowanej reprymendy. Miał rację.

W „Głosie Pracy” (ogólnopolski dzien-
nik Związków Zawodowych) z 15 lutego 
1965 roku w artykule Ulubieńcy muz Wł. 
Figiel pisał: Kazimierz Ożga – ulubieniec 
tarnowskiej publiczności. Czego ten Ożga 

 W
 Skand

ynaw
ii - 1968
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nie umie! Słyszałem go już grającego na 
wszystkich chyba instrumentach (..) sam 

komponuje i pisze słowa. Śpiewa, tań-
czy i doskonale recytuje, a mistrzow-

sko wprost opanował trudną sztu-
kę monologu (...). Jego talent i zdol-

ności organizacyjne są magnesem 
skupiającym to wszystko, co war-
tościowe w środowisku.

W kraju Griega
31 sierpnia 1964 roku Ożga, 

korzystając z możliwości stwo-
rzonych przez Pagart, wyjeż-
dża na muzyczny kontrakt do 
Tromsø. W Norwegii występuje 
jako tak zwany enterteiner, a kie-
dy otrzymuje posadę korepetyto-

ra a także kapelmistrza orkiestry 
w Den Norske Opera, nadal grywa 

w ekskluzywnych lokalach, takich 
jak kawiarnia Frascatti w Oslo, w któ-

rej bywa słynna aktorka - Liv Ullman. 
Tu w Tarnowie - wspomina Jan Ożga - 

wszyscy pamiętają Kazka jako twórcę roz-
rywkowo-kabaretowego, jako artystę es-
tradowego. Tam w Norwegii stał się twórcą 
poważnym. W Oslo skomponował muzykę 
do baletów Cztery wiatry, Rammen oraz 
Czerwiec i ja, napisał także musical Punko.  
Niestety u schyłku lat 70. artysta, dyspo-
nujący nie najlepszym zdrowiem, zapa-
da na chorobę nowotworową. Jest w tym 
czasie u szczytu kariery i mimo choro-
by pracuje wytrwale. W marcu 1981 roku 
rozpisuje na chór mieszany opery norwe-
skiej - Bogurodzicę. Norwegowie wykonu-
ją ją dla kardynała Józefa Glempa, pod-
czas jego pobytu w Skandynawii. Śpiewa-
ją ją również w Rzymie dla Ojca Świętego. 

O charyzmie Ożgi, jaką cieszył się wśród 
Norwegów, świadczy też fakt, że przy ich 
pomocy wystawił Halkę Moniuszki w ję-
zyku polskim. Artyści norwescy byli go-
towi sprostać temu zadaniu tylko i wy-
łącznie dzięki Kazimierzowi i jednocze-

śnie specjalnie dla niego. Halka została 
zaprezentowana najpierw 3. maja 1981 
roku w Nowym Teatrze w Oslo, a 9. maja 
następnego roku w Den Norske Opera.  
W stolicy Norwegii Ożga był pomysłodaw-
cą i organizatorem Medisin Til Barna I Po-
len – koncertów charytatywnych, z któ-
rych dochód został przeznaczony na le-
karstwa dla dzieci w Polsce. 

Przez większość swojego norweskie-
go życia mieszkał i pracował w Oslo. 
Czas poza pracą muzyczną wykorzysty-
wał na malarstwo i znakomite rysun-
ki piórkiem. W Oslo miał wielu przyja-
ciół, nie tylko wśród artystycznej śmie-
tanki towarzyskiej, ale również wśród 

arystokracji i ludzi ze sfer rządowych.  
Zmarł 9 sierpnia 1982 roku w stolicy Nor-
wegii i tam też został pochowany. Spo-
czął na cmentarzu Vestre Gravlund, 
wśród znamienitych norweskich twór-
ców i ludzi dla tego kraju zasłużonych.  
W ostatnich miesiącach życia skompono-
wał m.in. utwór Largo, którego premiero-
we wykonanie obyło się podczas jego po-
grzebu. W ostatniej drodze towarzyszyli 
Kazimierzowi Ożdze niemal wszyscy arty-
ści i pracownicy Den Norske Opera. 

Pozostał legendą, o której dziś, zwłasz-
cza u nas, mało się już pamięta.

Zdjęcia pochodzą z prywatnegom zbioru Pana Jana Ożgi

O charyzmie Ożgi, 
jaką cieszył się 

wśród Norwegów, 
świadczy też fakt, 
że przy ich pomocy 

wystawił Halkę 
Moniuszki 

w języku 
polskim.
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M . A . P . A .
M I G A N Y  A L F A B E T  P O L S K I C H  A R T Y S T Ó W

Realizując program wystaw w Centrum Sztuki Mościce,  
staram się przystosowywać ekspozycje również  

do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Wiąże się to z przygotowaniem ciągów 
komunikacyjnych, odpowiednich opisów, 
tekstów w alfabecie Brajla, Audiodeskryp-
cji, napisów do filmów i współpracy z tłu-
maczem migowym. Działania te pomoc-
ne są osobom niepełnosprawnym w kon-
takcie ze sztuką.

Aby jednak zainteresować osoby z dys-
funkcjami SZTUKĄ, a także zachęcić je do 
czynnego uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych wymyśliłem projekt M.A.P.A. 

Wybrałem sylwetki  24 współcze-
snych polskich artystów i przystosowa-
łem treści do potrzeb osób niewidzących 
i niesłyszących.

Oczywiście treści te mogą stanowić 
również źródło wiedzy dla każdego inne-
go odbiorcy. 

Teksty są napisane łatwym i przystęp-
nym językiem. Każdy film zawiera bio-
gram artysty, ciekawostki  z jego życia 
oraz opis wybranego dzieła. Filmy mają 
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wbudowanego tłumacza migowego 
(PJM), polskie napisy, lektora i audiode-
skrypcję. Cześć artystów jest już dostępna 
na facebooku i youtubie, a kolejne poja-
wią się wkrótce. Są tam sylwetki takich ar-
tystów jak: Abakanowicz, Beksiński, Czap-
ski, Dwurnik, Eibisch, Fangor, Gaj, Hasior, 
Jarema, Kantor, Kobro, Libera, Łopieński, 
Mitoraj, Nowosielski, Opałka, itp. 

Projekt realizowany jest w ramach sty-
pendium Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. 

Zachęcam do subskrybowania kanałów 
na facebooku i youtubie:

/ M i g a n y  A l fa b e t 
P o l s k i c h  A r t y s t ó w

reklama
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MOŚCICE.  
ATMOSFERĘ  MIEJSCA  
ZAWSZE TWORZY LUDZKA 
ENERGIA

W tym roku mija 50 lat odkąd 
przy ulicy Traugutta powstał za-
kładowy dom kultury w Mości-
cach. Działalność kulturalna za-
wsze była ważną częścią życia tu-
tejszych mieszkańców. Tworzyli 
oddolnie zespoły muzyczne, big 
bandy, śpiewali w chórze, grali 
w orkiestrze. Akcja muzyczna 50 
lat kultury w centrum!, otwiera-
jąca działalność CSM po okresie 
pandemii, była ukłonem w stro-
nę tego dziedzictwa. Wpisała się 
też w potrzebę nawiązania relacji 
z drugim człowiekiem po długim 
czasie społecznej izolacji. 

Szukaliśmy ponadczasowej me-
lodii i pozytywnego tekstu. Wybór 
padł na Bananowy Song grupy VOX 
ze względu na rozpoznawalność  

wśród mło-
d y c h  l u d z i . 
Uczestnicy do-
pisali. Najmłod-
sze dzieci grały na 
grzechotkach, tambu-
rynach i były wsparciem 
dla prowadzącego zespo-
łu. Starsze dzieci i dorośli gra-
li na gitarach. Najmłodsza uczest-
niczka, 4-letnia Hania, znała na 
pamięć cały tekst piosenki a pod-
czas śpiewu uwolniliśmy całe mo-
rze endorfin! Jesteśmy umówieni 
na powtórkę za rok.

Dorota Omylska-Bielat

M
O

Ś
C

I
C

E



15

Uczestnikom towarzyszył zespół  
w składzie:

Magdalena Stalmach - wokal
Katarzyna Kalita - wokal

Jurek Drobot - gitara basowa
Maciej Pierzchała - instrumenty 
klawiszowe
Grzegorz Nosek - gitara akustyczna
Bartek Roju Rojek - perkusja

F O T .   P R Z E M Y S Ł A W  S R O K A
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17MOŚCICE 
ZAWSZE BYŁY 
MOŚCICAMI

H E L L E R

Rozmowa z Księdzem Profesorem  
Michałem Hellerem
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H E L L E R

Gdy Ksiądz Profesor słyszy słowo „Mościce” to jakie 
pierwsze skojarzenia przychodzą na myśl?

Moje pierwsze spotkanie z Mościcami. 
Właśnie wróciliśmy z powojennej tułacz-
ki. Miałem dziesięć lat. Ojciec objął swoją 
przedwojenną posadę w Zakładach Azo-
towych. Otrzymaliśmy mieszkanie w willi 
przy Jarzębinowej 9 (taki miała wówczas 
numer) z dużym ogrodem (dziś jego część 
zajmuje „Biedronka”). Letnie, ciepłe po-
południe. Po doświadczeniach Syberii, to 
było jak w bajce.

Jaka jest różnica między Mościcami z Księdza lat dziecię-
cych, a tymi obecnymi?

Mościce jeszcze nie były dzielnicą Tar-
nowa. Z Mościc do Tarnowa było daleko. 
Most na Białej został zburzony podczas 
wojny. Pamiętam jego ruiny. Zbudowano 
prowizoryczną kładkę. Do Tarnowa cho-
dziło się piechotą „przez Chyszów” albo 
rowerem (jeżeli ktoś miał rower). Nielicz-
ne autobusy PKS ( jeszcze nie miejskie) 
jeździły „przez Czerwoną”. Czasami wy-
godniej było jechać pociągiem. Ale Mo-
ścice zawsze były Mościcami. Na kolegów 
z Tarnowa patrzyliśmy z lekkim poczu-
ciem wyższości.

Pamięta Ksiądz swój pierwszy kontakt, pierwszą wizytę 
w mościckiej placówce kulturalnej, będącej kiedyś 
Domem Kultury Zakładów Azotowych, która w tym roku 
obchodzi pięćdziesięciolecie istnienia? Jak to wyglądało?

Mościce musieliśmy opuścić w 1969 
roku, zamieszkaliśmy w Tarnowie. Do dziś 
zajmuję mieszkanie w bloku, które rodzice 
wówczas otrzymali. W latach sześćdziesią-
tych budynek, w którym obecnie mieści 
się Centrum Sztuki Mościce, był dopiero 
w budowie. Przyzakładowy Dom Kultury 
zajmował kilka pomieszczeń w tzw. Sta-
rym Kasynie (obecnie jest tam restaura-
cja). Czasem szkoła nas zmuszała, żeby-
śmy szli do Domu Kultury na jakieś nud-
ne referaty. A teraz ile razy przychodzę 
do Centrum Sztuki, wydaje mi się, że je-
stem w innym świecie. Nigdy nie zapomnę 

wspaniałej uroczystości, jaką miasto zor-
ganizowało z okazji moich osiemdziesią-
tych urodzin. 
Jakie formy działalności instytucji kulturalnej w Mo-
ścicach zwracają uwagę Księdza Profesora?

Istnieje opinia, że Tarnów nie jest wy-
starczająco dużym ośrodkiem, żeby mieć 
własną orkiestrę filharmoniczną (taka or-
kiestra musi po prostu zarobić na siebie, 
a w mniejszym ośrodku nie jest to moż-

liwe), ale od czasu do czasu są organizo-
wane w Tarnowie koncerty muzyki po-
ważnej w wykonaniu muzyków zaproszo-
nych z innych ośrodków. Pamiętam jeden 
taki koncert, właśnie w Mościckim Cen-
trum Sztuki, podczas którego wygłosiłem 
odczyt o kosmologii. Do muzyki klasycz-
nej można się „znałogować”. Warto ten 
nałóg szerzyć.

Czytałem wypowiedzi, że w wolnym czasie – oprócz ksią-
żek o tematyce religijnej i literatury popularnonauko-
wej – dla odprężenia lubi Ksiądz czytać kryminały? Co 
w nich jest takiego pasjonującego?

Nie wszystkie powieści kryminalne 
sprawiają mi przyjemność. Jeżeli tylko 
się mordują i rozbijają samochody, to 
mnie nie bawi. W klasycznym kryminale 
musi być „problem do rozwiązania”, tro-
chę jak w pracy naukowej. I rozwiązanie 
musi logicznie wynikać z tego, czego czy-
telnik się wcześniej dowiedział. Logicz-
na konstrukcja wcale nie wyklucza ele-
mentu zaskoczenia, ale jeżeli autor na 

Do muzyki 
klasycznej 

można się 

„znałogować”
Warto ten 

nałóg szerzyć
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H E L L E R

końcu stawia czytelnika wobec informa-
cji, które wyciąga z rękawa, to jest kiep-
ski kryminał.

Jakie jeszcze pozycje i lektury w niezwykle bogatej Księ-
dza bibliotece domowej – poza tymi naukowymi – zajmują 
ważną pozycję?

Czytam dużo. Im więcej pracuję, tym 
więcej muszę czytać – dla intelektualnej 
równowagi. Moje lektury są różnorodne, 
ale jestem dość wybredny: jeżeli mi się 
coś nie podoba, po prostu odrzucam. Mój 
wybór książek do czytania jest dość przy-
padkowy: jeżeli coś dobrego „wpadnie mi 
w ręce”, na pewno przeczytam. Chociaż 
mam pewne preferencje. Zauważyłem, że 
z czasem mi się one zmieniają. Na przy-
kład ostatnio wolę biografie lub książki 
historyczne od powieści, jednak nie zna-
czy to, że powieści przestałem czytać. 
Coraz trudniej jest znaleźć powieść, któ-
rej autor ma do opowiedzenia coś więcej, 
niż tylko udziwnioną akcję.

Co więcej, lubię książki jako przedmio-
ty, lubię mieć je pod ręką. Z konieczno-
ści dużo korzystam z książek elektronicz-
nych (z różnego rodzaju e-booków), ale 
czytanie z ekranu nie sprawia mi takiej 
przyjemności, jak przewracanie papiero-
wych stron. Jednak przeważają względy 
praktyczne – nie rozstaję się więc z table-
tem. Mam w nim pokaźną bibliotekę, za-
równo lektur rozrywkowych, jak i związa-
nych z moją pracą.

Jest Ksiądz Profesor wyznawcą maksymy „myślenie jest 
koniecznością”. Czy dzisiaj, w dobie komputerów i Inter-
netu, gdy szybko można znaleźć odpowiedź niemal na 
każde pytanie i wszystko obliczyć, ludzie jeszcze myślą?

Na pewno zmienia się „typ myślenia”. 
Komputer stanowi gigantyczną pomoc, 
zwłaszcza w wynajdywaniu informa-
cji, ale – rzecz charakterystyczna – ma-
tematycy nazywają go atrapą myślenia. 
Mamy za sobą dopiero pierwszą fazę re-
wolucji komputerowej. Perspektywy są 
trudne do przewidzenia. Komputerowa 

elektronika nie zastąpi myślenia, ale bę-
dziemy się musieli nauczyć współżycia 
i współpracy z komputerową sztuczną 
inteligencją.

Dużą część mojego naukowego życia 
przepracowałem bez komputerów, wystu-
kując moje artykuły i książki na poczciwej 
maszynie do pisania. Pamiętam fascyna-
cję pierwszym komputerem – Commo-
dore 64. Jaka to prehistoria! I podróże po 
świecie, by dotrzeć do właściwych biblio-
tek i właściwych książek. Dziś wszystko 
w zasięgu kilku kliknięć. Obawiam się, że 
dla wielu ludzi istnieje pokusa przerzuce-

nia trudu myślenia całkowicie na kompu-
tery. Robot może mi posprzątać mieszka-
nie, ale jeżeli będzie za mnie myśleć, to 
sam stanę się robotem.

Z wiedzą dzisiaj może nie jest jeszcze najgorzej, bo jest 
potrzebna do robienia kariery, lepszej pracy, naturalna 
jest też wciąż pewnego rodzaju ciekawość świata. Ale 
nie sądzi Ksiądz, że ludzie coraz bardziej tracą poczucie 
sensu, który daje religia. A na tym Księdzu Profesorowi 
– co można wywnioskować z licznych wypowiedzi – bar-
dzo zależy. Aby wiedza, którą daje nauka, szła w parze 
z poczuciem sensu istnienia.

Ażeby z religii wydobyć sens istnie-
nia, trzeba ją odkryć – odkryć pod po-
wierzchnią praktyk, tradycji, zniekształ-
ceń i nadużyć. Do tego potrzeba i dużo 
wiedzy religijnej, i dużo uczciwego my-
ślenia. A wiedza religijna niestety nie 
idzie dziś w parze z ogólnym poziomem 
wiedzy. Często pozostaje na poziomie 
pierwszych klas szkoły podstawowej i to 

Robot może mi posprzątać 
mieszkanie, ale jeżeli będzie 

za mnie myśleć, to sam 
stanę się  robotem
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jest zniekształcona zapominaniem. Stano-
wi to wielkie wyzwanie dla współczesnej 
religijności.
Księże Profesorze, czy koronawirus może nas czegoś 
nauczyć?

Obyśmy tylko nie byli opornymi ucznia-
mi. Jeszcze pandemia się nie skończyła, 
a już chcemy „wracać do normalności”. Od 
koronawirusa powinniśmy się uczyć przede 
wszystkim pokory i międzyludzkiej solidar-
ności. Intelektualna pokora jest elementar-
ną cechą postawy naukowej. Jeżeli nie zna 
się swoich granic, to się ich nigdy nie prze-
kroczy. A wirusa można pokonać tylko przy 
pomocy nauki. Wirus atakuje stadnie. 

Rozmawiał: 
Rafał Kubisztal

Je- 
dno- 

stka, 
dbająca 

tylko o swoje 

bezpieczeństwo,
jest bez szans – 

zginie w staty- 
stycznej

 masie

Ksiądz Profesor Michał Heller urodził się w 1936 roku w Tarnowie. Po wybuchu II wojny 
światowej musiał z rodzicami uciekać przed Niemcami na wschód. Hellerowie na krótko osie-
dlili się we Lwowie, a następnie Rosjanie wywieźli całą rodzinę na Sybir. Po wojnie i powrocie 
do kraju zamieszkał i uczył się w Mościcach, gdzie jego ojciec otrzymał posadę inżyniera w Za-
kładach Azotowych. Nazwisko tego wybitnego księdza i uczonego rozsławiła na całym świe-
cie Nagroda Templetona (teologicznego Nobla). Poprzez swoją pracę naukową i spójną oso-
bowość kapłana, badacza i popularyzatora, przekonująco ukazuje, że poszukiwania naukowe 
i badania teologiczne mogą harmonijnie nawzajem na siebie oddziaływać. 

reklama
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Konkurs choreograficzny będący od wielu lat częścią Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta cieszy się już dużą renomą. Choreograficz-
na platforma przyciąga ciągle nowych, młodych, polskich i zagranicznych cho-
reografów, a uczestnicy, którzy wracają na konkursową scenę, podkreślają profe-
sjonalizm organizacyjny i doświadczenie szacunku dla ich pracy. Konkurs stwarza 
artystom możliwość konfrontacji, rozwoju i ugruntowania własnej pozycji na sce-
nie tanecznej. To także rzadka dla tego środowiska okazja do nawiązania współ-
pracy, impuls do dalszych poszukiwań oraz rozwoju talentu zarówno tanecznego 
jak i choreograficznego. W dotychczasowych edycjach w Jury zasiadali tance-
rze, choreografowie i pedagodzy tańca ze znaczącym dorobkiem artystycznym 
i o powszechnie uznanym, także światowym autorytecie, m.in.: Zofia Rudnicka,  
Jacek Przybyłowicz, Robert Bondara, Elżbieta Pańtak, Witold Jurewicz. Jurorzy 
podkreślają, że konkurs choreograficzny jest bardzo ważnym przedsięwzięciem 
w rozwoju tańca oraz realnym wskaźnikiem poziomu, aktualnych stylów i poszu-
kiwań w tym obszarze sztuki. Marka konkursu sprawia, że wśród uczestników po-
jawiają się również najwyższej klasy soliści polskiego baletu i uznani tancerze, któ-
rzy swoją drogę kariery kierują w stronę choreografii. Coroczna finansowa  na-
groda sygnowana przez ZAiKS podnosi prestiż zwycięstwa. Ta platforma wymiany 
tanecznej myśli, która  z każdą edycją w jednym miejscu o jednym czasie groma-
dzi około siedemdziesięciu artystów, stała się punktem obowiązkowym na ma-
pie polskiej choreografii.

Dodatkowe informacje : 
www.csm.tarnow.pl

Bernadetta Cich

Przestrzeń 
dla 
tańca

F O T .  P R Z E M Y S Ł A W  S R O K A
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   Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” powstał w 1963 roku. Pierwszy wy-         
stęp odbył się rok później. Zespół zaczął występować w okolicznych miejscowo- 
 ściach, a wkrótce także za granicą. 
       Systematycznie rozwijał repertuar. Zauważony został coraz wyższy poziom artystyczny. W 1968 roku  
        „Świerczkowiacy” uczestniczyli w VI Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu. Dwa lata później, podczas 
        międzynarodowego festiwalu folklorystycznego w Bułgarii, zespół otrzymał główną nagrodę za naj- 
          lepszy program zagraniczny. Niedługo później Ministerstwo Kultury i Sztuki wysłało „Świerczkowia- 
               ków” na tournée zagraniczne, by reprezentowali polski folklor we Francji, Szwajcarii i Hiszpanii.                                       

                      Dziesięć lat po rozpoczęciu działalności zespół liczył 120 osób ćwiczących w grupach dzieci, młodzie- 
                    ży i dorosłych. Jubileuszowy koncert odbył się w nowym Zakładowym Domu Kultury w Mościcach. 
                     W kolejnych latach „Świerczkowiacy” umacniali swoją pozycję. Były nowe programy i kolejne za- 
                  graniczne trasy koncertowe, w tym do tak odległych krajów jak na przykład Algieria czy Libia.  
                           W 1995 roku trwające w sumie 8 dni występy tarnowian w Turcji zobaczyło  w sumie 67 tysięcy  
                         widzów, w tym jeden koncert, odbywający się na stadionie piłkarskim, obejrzało 20 tysięcy  
                                    osób.

                                                             Zespół przetrwał ciężkie dla kultury czasy transformacji ustrojowej. Nadal zachwyca es- 
                                                               tetyką i poziomem wykonania, oryginalnością etnograficzną, stylowością i charakte- 
                                                          rem, a co najważniejsze: jest wierny prawdzie historycznej.

         



24Jej historia nierozłącznie 
związana jest z zakłada-
mi chemicznymi w Mo-
ścicach. Od początku 
istnienia była ambasa-
dorem mościckiej kultu-
ry i mościckiej solidno-
ści. Była i jest powodem 
do dumy pracowników 
fabryki i mieszkańców. 
Orkiestra Dęta Grupy 
Azoty S.A.

Powstała w 1927 roku, w dru-
gim roku budowy Państwowej 
Fabryki Związków Azotowych. 
Wystąpiła na uroczystym na jej 
uroczystym otwarciu 18 stycznia 
1930 roku, na które przybył m.in. 
prezydent RP Ignacy Mościcki. Od 
tego momentu stało się tradycją, 
że zakładowa orkiestra uświetnia 
wszystkie najważniejsze wydarze-
nia w dziejach mościckiej fabryki.

KONCERT PRZED OJCEM ŚWIĘTYM

Orkiestra rozrastała się i z cza-
sem publicznych koncertów mia-
ła coraz więcej. Słynne były, nie 
tylko w Mościcach, festyny orga-
nizowane w parku za „Kasynem” 
przez członków orkiestry i ich ro-
dziny. Nie każdy z pewnością wie, 
że to właśnie muzycy z rodzinami 
założyli w Krynicy ośrodek dom-
ków kempingowych, który dał po-
czątek późniejszej bazie wczaso-
wej Zakładów.

Orkiestra rozszerzała repertuar 
o nowe marsze, walce koncerto-
we, polki, mazury, polonezy… Od 
1975 roku brała też udział – nie-
oficjalnie ze względu na ówcze-
sne uwarunkowania polityczne – 
w uroczystościach kościelnych. 

Uczestniczyła w wielkim koncer-
cie w 1987 roku podczas wizyty 
papieża Jana Pawła II w Tar-
nowie. Dyrygent z Mościc 
Stefan Czeredrecki wspólnie 
z ks. Andrzejem Zającem 
poprowadził połączoną or-
kiestrę, w której zagrało 
1050 muzyków z orkiestr 
małopolskich – wśród 
nich była Orkiestra Dęta 
Zakładów Azotowych.

WIĘŹ MIĘDZY- 
POKOLENIOWA

Długo można wymieniać 
najważniejsze osiągnięcia 
Orkiestry. Dwukrotnie zdo-
była pierwsze miejsce w po-
pularnych konkursach Między-
zakładowych Orkiestr Dętych 
w Wieliczce. Ma na koncie nagra-
nia radiowe i telewizyjne. Uczest-
niczyła w międzynarodowych festi-
walach i koncertach. Otrzymała wie-
le dyplomów, wyróżnień i odznaczeń. 
Doczekała się prac magisterskich na swój 
temat.

Kiedyś liczyła nawet 70 osób. Na wyjazdy 
wynajmować trzeba było dwa autokary. Dziś mu-
zyków jest nieco mniej. Obecnie Orkiestra ma 27 
członków. Jaka jest tego przyczyna?

- Ludzie wyjeżdżają na studia czy też za granicę. 
Nie wszyscy są w stanie pogodzić granie w orkie-
strze z pracą zawodową – tłumaczy Jacek Skrze-
lowski, prezes zarządu i dyrygent Orkiestry Dętej 
Grupy Azoty S.A.

Wciąż nie zmienia się jedno – wielopokoleniowa 
więź. Najstarszy członek Orkiestry ma 63 lata, naj-
młodszy zaledwie 12.

GRANIE ŻYCIOWĄ PASJĄ

- Gramy nie dla pieniędzy, ale z pasji, dla przy-
jemności – zapewnia Jacek Skrzelowski. – Jeste-
śmy zespołem amatorskim, który jednak osiągnął 
wysoki poziom artystyczny. Gdy nie było pande-
mii koronawirusa to mieliśmy około czterdziestu  
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występów rocznie. Liczymy, że wkrótce sy-
tuacja wróci do normy i znów bez prze-
szkód będziemy mogli swoim graniem 
sprawiać ludziom przyjemność. Bo wszę-
dzie, gdzie przyjeżdżamy, widzimy radość 
i zadowolenie, widzimy sympatię od ludzi 
skierowaną w naszą stronę.

Ostatnio z okazji Święta Konstytucji 3 
maja zakładowa orkiestra dała niezwykły 
koncert. Muzycy przejechali przez Tar-
nów w przeszklonym autobusie bez da-
chu. Taką formę trzeciomajowego wystę-

pu wymusiła sytuacja epidemiczna, ale… 
pomysł powszechnie się spodobał i nie-
wykluczona jest jego kontynuacja w na-
stępnych latach.

Orkiestra „Azotów” zbudowała swo-
ją własną tradycję i sławę. Nieprzerwa-
nie od 93 lat uświetnia większe święta, 
rocznice i jubileusze, bierze udział w wy-
darzeniach radosnych i smutnych środo-
wiska lokalnego, jak na przykład pogrze-
by. Jest z mieszkańcami Mościc i regionu 
tarnowskiego na dobre i na złe.

AMBASADOROWIE
M O Ś C I C K I E J  K U L T U R Y  I  S O L I D N O Ś C I

Rafał Kubisztal
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RED Gallery  jest gale-
rią otwartą na działania w obsza-
rze różnorodnych form artystycz-
nych, od klasycznych dziedzin 
sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeź-
ba, czy fotografia, poprzez perfor-
mance, instalacje, aż po najnowsze 
działania w obszarze nowych mediów.

Zapraszamy artystów  
do prezentowania swoich prac.

Zgłoszenie należy przesłać w wersji  
elektronicznej na adres mailowy: 

b.hynek@csm.tarnow.pl
z tytułem e-maila: 

RED Gallery

„Kiedy znużony szukam wytchnie-
nia, kwiaty wisterii”

Aleksandra Furdyna

Urodzona w 1996 roku w Mielcu. Swoje 
zamiłowanie do linorytu odkryła w Li-
ceum Plastycznym w Rzeszowie, gdzie 
w 2016 roku obroniła dyplom. Obec-
nie jest na V roku studiów na kierunku 
grafika w Instytucie Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Intere-
suje się sztuką i kulturą Japonii. Two-
rzy wielokolorowe, szczegółowe prace 
inspirując się twórczością takich arty-
stów japońskich jak Hiroshige czy Ho-
kusai. Brała udział w zbiorowej wysta-
wie na ASP w Katowicach w 2019 roku.
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Wszystko się zmieniło i stale zmienia. 
Ta prawda, choć nieco wyświechtana, 
nabrała w ostatnim czasie nowego zna-
czenia. Inaczej patrzymy na świat, ina-
czej reagujemy na  informacje. Jakby wię-
cej w nas rozgoryczenia, na pewno wro-
gości. Wszystko niby się toczy, ale gdzieś 
pod skórą cały czas wyczuwa się coś w ro-
dzaju oczekiwania, że przecież „to” musi 
się skończyć, że „to” tylko na jakiś czas, że 
jeszcze będzie normalnie. 

 Przeżywając każdy dzień, każdy kolejny 
tydzień w oczekiwaniu na zmiany, nieko-
niecznie zauważamy, że przecież wszyst-
ko dokądś zmierza, jakoś mimo wszystko 
się toczy. Że świat się nie zatrzymał i nie 
zatrzyma, nawet jeżeli my pozostaniemy 
w zawieszeniu. I że to my, a nie kto inny, 

jesteśmy po części reżyserami, a na pew-
no aktorami tego spektaklu.

Z tą myślą rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do projektu „Znów wędrujemy”. Że 
przecież tak właśnie trzeba.

 
Na początku trzeba się obudzić. Wy-

rwać, może nawet boleśnie, z marazmu. 
Większość może odpowiedzieć, że nie ma 
zbyt wielu powodów do radości. Prawda. 
Jednak bywały już w historii trudniejsze 
czasy. Z taką myślą rozpoczynamy kon-
cert. Budzimy się. By ruszyć w podróż. 
Prostą drogą lub drogą zawiłą. Korzysta-
jąc ze wskazówek lub zupełnie na wła-
sną rękę. W tej części ważne jest, by pa-
miętać, że sensem wędrowania może być 
samo wędrowanie. Szczęśliwcy, którym 
zdarzyło się okrążyć świat, najpełniej ro-
zumieją: kończą w tym samym miejscu, 
w którym zaczynali. 

W czasie, gdy większość kontaktów mię-
dzyludzkich rozgrywa się za pośrednic-
twem narzędzi elektronicznych, staramy 

Tytuł koncertu, zaczerpnięty z wier-
sza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
nie zjawił się bez powodu. Z jednej 
strony wiąże się z setną rocznicą uro-
dzin poety. Z drugiej zaś zwraca uwagę 
na to „znów”. Że nawet jeśli przez 
chwilę się zatrzymaliśmy w oczekiwa-
niu na lepsze czasy, to przecież ciągle, 
cały czas, a może znów - wędrujemy. 

Grzegorz Gawlik
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się zwrócić uwagę na to, że warto się ro-
zejrzeć. Zdać sobie sprawę z tego, że żyje-
my nie tylko w relacji z innymi, ale także 
w relacji do natury. Bez niej wędrowanie 
nie jest możliwe. Wyprawa często koja-
rzy się z przyrodą. Szukamy ciekawych 
miejsc. Zależy nam na ładnych widokach. 
Domagamy się od Ziemi tego, by była dla 
nas wygodna, atrakcyjna, smaczna, mo-
mentami zachwycająca, a na pewno pod-
porządkowana (najlepiej, gdybyśmy mie-
li odpowiednie aplikacje, aby programo-
wać pogodę według naszych oczekiwań). 
A jednak w tym samym czasie odwraca-
my wzrok lub udajemy, że nie zauważamy 
problemu zanieczyszczeń czy stert śmieci 
rozrzuconych w lesie. Jakby natura nale-
żała do nas i nam się po prostu należała. 
Dlatego właśnie poruszamy ten temat. Na-
szego miejsca. Oczekiwań i obowiązków.

A kiedy już mamy określone nasze miej-
sce w świecie, prowadzi nas to do wniosku, 

że możemy wędrować dalej. Z miej-
sca na miejsce. Szukając siebie. By 

czasem dostrzec to, co niewi-
doczne, gdzieś „pod niebem 

pełnym cudów”. By przeko-
nać się, czym tak napraw-

dę jest wolność. I  czy 
przypadkiem do tej pory 
wolnością nie nazywali-
śmy beztroski, złośliwo-
ści, agresji, chamstwa, 
przyzwolenia na wszyst-
kie nasze „bo tak”. Pyta-

my ze sceny, co znaczy 
ta nasza „wolność”, któ-

rą kochamy i rozumiemy. 
Od najprostszej wypra-

wy z miejsca na miejsce do-
cieramy więc do tych zna-

czeń być może mniej wygod-
nych, które wymagają od nas 

definicji, określenia, wprowadzają 
nas w świat wartości, a przede wszyst-

kim świadomości. Tutaj pojawiają się 
z pozoru proste pytania, których nie chce-
my i nie lubimy sobie zadawać: kim jeste-
śmy? Kim chcemy być? 

W ostatniej części zbieramy to wszystko, 
by powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. 
Po pierwsze: znów wędrujemy! Być może 
zatrzymaliśmy się na chwilę, a raczej w co-
dziennym pędzie w jakiś sposób zatrzymał 
nas wirus, ale możemy z tego skorzystać. 
Na chwilę się poddać. Ale w pewnym mo-
mencie przypomnieć sobie, że czas płynie. 
I nikt, bo nie ma takiej siły, po „zakończo-
nej” pandemii nie doliczy nam tych tygo-
dni, miesięcy, w jakimś bonusowym pakie-
cie. Bo może właśnie teraz jest czas na to, 
by przeczytać odłożone „na kiedyś” książ-
ki, posprzątać w ogrodzie, zrobić porządek 
w zdjęciach, zadzwonić do przyjaciółki ze 
szkolnej ławki. A może odwiedzi się jakieś 
magiczne miejsce, które znajduje się zu-
pełnie blisko, a o którym nie miało się po-
jęcia. A może kogoś zawoła las - „musisz 
tu przyjść!”. 

F O T .   P R Z E M Y S Ł A W  S R O K A
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A po drugie: być może są rzeczy, które 
właśnie teraz można zrobić zupełnie na 
nowo. Tylko trzeba chcieć. Pozwolić sobie 
i odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. 
I pewnie gdzieś na końcu dojść do proste-
go wniosku, tak banalnego, że aż trudne-
go w realizacji. Że najbardziej, to „chcemy 
być sobą”...

Przygotowania do tego widowiska opie-
rały się na relacjach. Na słuchaniu się na-
wzajem. Na otwartości i szacunku. Tyl-
ko tak pracując, można szczerze, jednym 
głosem, mówić o rzeczach ważnych. 

Warsztaty wokalne poprzedzające finał, 
połączyły uczestników w bardzo różnym 
wieku i z różnymi muzycznymi doświad-
czeniami. Wspólnie udało się stworzyć 
coś w rodzaju muzycznego spektaklu, 
podczas którego zaprezentowane zostały 
polskie piosenki. Wybrane przede wszyst-
kim ze względu na tekst. Bo chcieliśmy, 
prócz dzielenia się muzyką, pobudzić do 
refleksji, zwrócić uwagę na to, co dla nas 

ważne. Dzięki temu stare, dobrze znane 
przeboje, ale zaśpiewane dzisiaj, w in-
nych czasach i w innych aranżacjach, na-
brały nowych znaczeń. A te zupełnie nie-
znane czy całkiem świeże utwory okazały 
się być doskonałym komentarzem do rze-
czywistości. Którego często nam brakuje. 

Finał projektu odbył się 30 V 2021 roku 
w Centrum Sztuki Mościce. Na scenie 
wystąpiło 21 wokalistów - uczestników 
warsztatów wokalnych. 

 
Przygotowanie wokalne: Sławek Ramian
Video, scenografia: Bernadetta Cich 
Video i światła: Tomasz Kozioł 
Realizacja dźwięku: Mateusz Dolbi Lupa 
Muzycy: 
Rafał Łępa - instrumenty klawiszowe 
Grzegorz Nosek - gitara basowa 
Łukasz Tadla - gitary 
Bartek Roju Rojek - perkusja 
Scenariusz i reżyseria koncertu: 
Grzegorz Gawlik
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i takimi, o któ-
rych wiedzą tyl-
ko nieliczni… Sied-
miu sławnych aktorów 
daje się wciągnąć w grę, któ-
rej finału nikt nie jest w stanie 
przewidzieć. 

Na koniec wakacji, od 27 sierpnia,  za-
praszamy na długo oczekiwany polski 
film biograficzny z 2020 roku pt. Mistrz 
w reżyserii Macieja Barczewskiego, któ-
ry jest także autorem scenariusza. Film 
przedstawia prawdziwą historię legen-
darnego pięściarza z Auschwitz-Birke-
nau - Tadeusza Pietrzykowskiego. W roli 
głównej zobaczymy niesamowitego Pio-
tra Głowackiego. 

Zapraszamy  
do kina!

Od września będziecie mogli zorganizo-
wać przyjęcie urodzinowe swoich pociech 
w kinie Millennium. Zapraszamy na wyjąt-

kowy seans wybierany z bieżącego repertu-
aru, który nie będzie dostępny dla innych 
widzów. Dodatkowo zorganizujemy zwie-

dzanie kabiny projekcyjnej i inne atrakcje. 
W pakiecie oferujemy także zaproszenia dla 
gości oraz drobny upominek dla solenizan-

ta. Jesteśmy w stanie zorganizować urodzi-
ny wedle indywidualnych potrzeb i ustaleń. 

Zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Piszczek  

Cały sierpień, pomimo sprawnie działają-
cej klimatyzacji, zapowiada się w kinie Millen-
nium bardzo gorąco! Od 30 lipca zapraszamy 
na nową produkcję Disneya – film Wyprawa 
do dżungli. To inspirowana słynną atrak-
cją parku rozrywki Disneyland opowieść o peł-
nej przygód wyprawie charyzmatycznego kapita-
na Franka Wolffa i nieustraszonej podróżniczki dr 
Lily Houghton do amazońskiej dżungli.  Film bę-
dzie dostępny w wersji 2d i 3d z niesamowicie za-
powiadającymi się efektami specjalnymi. 

Od 6 sierpnia zapraszamy na najsłodszy filmy 
roku dla najmłodszych widzów – film Elfinki

Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, ukry-
wając się przed ludźmi. Pewnego dnia elfinka Elfie 
wyszła na spotkanie całemu światu… 

Dla starszych widzów, także od 6 sierpnia, na 
ekranie kina Millennium zaprezentujemy kolejną 
część filmu Legion Samobójców. To amery-
kański film akcji nakręcony na podstawie losów 
drużyny antybohaterów o tej samej nazwie, zna-
nej z komiksów DC Comics.  

Na  drugą połowę sierpnia zapowiadany jest 
prawdziwy wysyp premier naszego rodzimego 
kina. I tak 13 sierpnia zapraszamy na nowy film 
pt. Czarna owca z Magdaleną Popławską i  Ar-
kadiuszem Jakubikiem w rolach głównych. Magda 
i Arek tworzą typową rodzinę. Pozornie wszystko 
jest w porządku, a jednak każdy ma swój sekret. 
Zapowiada się ciepły i wzruszający komediodra-
mat o więzach, których nie można przerwać. 

Od 20 sierpnia na ekranie kina Millennium bę-
dzie można zobaczyć komedię romantyczną Na 
chwilę, na zawsze w reżyserii Piotra Trzaskal-
skiego, oraz  film The End w reżyserii Tomasza 
Mandesa.  „The End” to obraz na podstawie sce-
nariusza inspirowanego prawdziwymi wydarze-
niami. Tymi, o których rozpisywały się media, ale 

URODZINY 
W KINIE
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Jak mówi Bartek Rojek, pomysłodawca i koordynator projektu: Strefa Dobrego Grania jest 
skierowana do tych ludzi, którzy mają w sobie pasję do grania. Oprócz zajęć indywidualnych 
z zawodowymi muzykami przewidziane są także próby zespołowe. SDG będzie krążyć wokół 
szeroko pojętego jazzu. W planach organizatorów pojawiają się również warsztaty ze znany-
mi muzykami oraz gwiazdami sceny muzycznej w Polsce, jak i techniczne warsztaty muzycz-
ne (dotyczące np. obsługi instrumentu na scenie, nagłośniania).
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W Mościcach zawsze było słychać muzykę, odbywały 
się próby zespołów, pojawiali się młodzi, utalento-
wani ludzie i pod okiem doświadczonych instrukto-
rów doskonalili swoje umiejętności. Strefa Dobrego 
Grania to pewnego rodzaju powrót do tej tradycji. 
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Kadrę SDG tworzą zawodowi muzycy, którzy czynnie współpracują ze znanymi arty-
stami w całym kraju i za granicą.

BARTEK ROJEK
PERKUSJA

Absolwent Szkoły Muzycznej 1 stopnia w klasie perkusji , oraz Katowickiej Akade-
mii Muzycznej na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej – instrumentalistyka jazzo-
wa. Laureat wielu festiwali jazzowych, m. in. Jazz nad Odra, Jazz Juniors. Muzyk se-
syjny, współpracował z takimi wykonawcami jak: Adam Bałdych (Up To Date), Krzysz-
tof Zalewski, Marek Piekarczyk, Wojtek Cugowski, Marek Raduli, Piotr Cugowski, 
Sebastian Riedel, Wojtek Klich, Paweł Mazur, Witek Muzyk Ulicy, Chilling Room, Mał-
gorzata Markowska, Magdalena Piwowarczyk (Mano), Jacek Dewódzki, Żaneta Lube-
ra (Niebo), Małgorzata Ostrowska i wielu innych. Nauczyciel w SM Rock w Tarnow-
skim Centrum Kultury (2006-2021) oraz wykładowca na kierunku jazzowym w szko-
le Muzycznej w Tarnowie.

ŁUKASZ TADLA
GITARA  

Gitarzysta, wokalista, kompozytor, aranżer i pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie gitary profesora Karola Ferfeckie-
go, na kierunku jazz i muzyka estradowa. Autor wielu utworów ulokowanych w stylisty-
ce jazz-rock, fusion, wykonywanych najczęściej przez jego zespół Łukasz Tadla Quartet. 
Tworzy i wykonuje również muzykę teatralną.

Prowadził zajęcia indywidualne w zakresie gry na gitarze jazzowej oraz zaję-
cia zespołowe w Institute of Music Performance w Katowicach. Występował na 
różnych znanych scenach, m.in. Piwnica pod Baranami, Europejskie Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
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Informacje o zapisach:       www.csm.tarnow.pl

MACIEJ PIERZCHAŁA
FORTEPIAN

Pianista, pedagog, kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na 
wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie fortepianu prof. Wojciecha Niedzieli. 
Pracuje jako nauczyciel fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w Że-
gocinie oraz Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w Domosławicach. Pianista 
i akompaniator w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Współpracował z Tar-
nowskim Teatrem im. Ludwika Solskiego oraz Tarnowskim Centrum Kultury. Pro-
wadzi własne trio jazzowe. Pedagog z licznymi nagrodami.

JACEK BIELECKI
BAS

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, nauczyciel, muzyk sesyjny, basista, 
wiolonczelista.

Współpracował m.in. z Piotrem Rubikiem, Jackiem Dewódzkim,  Chórem GOS.pl,  
Ziyo, Revolucja, Mano, Totentanz, Bzykology, Ornett, Personel. Brał udział w licznych 
projektach muzycznych, w tym: „Tribute to Michael Jackson”. Aktualnie członek zespo-
łu Renaty Przemyk oraz Marka Piekarczyka.
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DOBRY 
POCZĄTEK I CO DALEJ?

Aktualnie w plenerze CSM dostępna jest wystawa archiwalnych fotografii Mości-
ce mam w sercu (czynna do 1 września). Prezentuje ona kilkaset ujęć z życia mości-
czan, tutejszą działalność kulturalną i sportową od lat 40 do 90. Na wystawie zoba-
czycie  m. in. zdjęcia dwóch nieistniejących już minizoo, czyn społeczny mieszkań-
ców, lekkoatletykę z gwiazdami, czy targi zdrowej żywności. Pochodzą z kronik CSM, 
Grupy Azoty, Zespołu Szkół Technicznych, ale też od prywatnych właścicieli. To im, 
przede wszystkim, dziękujemy za okazane zaufanie i otwartość. Kolejnym wydarze-
niem jest plenerowe spotkanie przy stole w stylu retro, pn. Urodziny Mościc. Organi-
zujemy ją razem z Radą Osiedla w ramach 3-letniego projektu Mościce mam w ser-
cu. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przyfabrycznej dzielnicy Tarnowa na 
które otrzymaliśmy dotację Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu z obszaru Kultura Cyfrowa.

Dorota Omylska-Bielat

Wciąż czekamy na Wa-
sze zdjęcia i opowieści 
o Mościcach. Historia 
Mościc jest unikatowa 
w skali województwa. 
Ma też wiele wątków. 
Codzienne historie są 
równie ważne, jak te, 
które opisano w książ-
kach. Wielogłosowa 
opowieść jest cenniej-
sza niż pojedyncza nar-
racja. Zapraszamy do 
kontaktu tel. 14 633 46 
11 lub 536 539 755!
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Łukasz Maciejewski

F E L I E T O N

Ciężkie, dosłownie i w przenośni,  
kopie filmowe przywożono do Tarnowa 
pociągami, autobusami, o kinie cyfrowym 
nikt nie słyszał, a o dobre tytuły trzeba 
było toczyć prawdziwe batalie. 

F O T .  Z D J Ę C I A  Z  A R C H I W U M  A U T O R A

DWIE
DEKADY  

W  M I L L E N N I U M 

Minęło dwadzieścia lat. Kto by pomy-
ślał. Kiedy w 2000 roku przychodziłem 
do pracy w Centrum Sztuki Mościce, 
byłem jeszcze studentem, a propozycja 
pracy w ówczesnej Mościckiej Funda-
cji Kultury, wydawała się, jak wszystko 
inne w tym wieku, czasowa, chwilowa, 
okazjonalna. Otrzymałem konkretne za-
danie do wykonania. Adam Prucnal, ów-
czesny szef fundacji, postawił sobie za 
cel uruchomienie stałego repertuaro-
wego kina w Mościcach i poprosił mnie 
o pomoc. Działało wówczas, owszem, 
kino „Kosmos”, odbywały się cykliczne 
spotkania i imprezy prowadzone przez 
pana Jerzego Świtka, ale Adam był zda-
nia, i chyba miał rację, że to wszyst-
ko nie jest wystarczające, że w nowych 
czasach trzeba spróbować wystartować 
z kinem pokazującym filmy już nie oka-
zjonalnie, ale na stałe. Tak się zaczęło. 

Przygoda przedłużyła się na ponad dwa-
dzieścia lat. Nie żałuję. 

Pierwszy dzień pracy. Takie dni się za-
pamiętuje. Z ekipy, która mnie wówczas 
przywitała i przyjęła w Centrum, zostały 
nieliczne tylko osoby, chciałbym szcze-
gólnie wspomnieć o Agnieszce Lata-
le, pracującej w Mościcach do dzisiaj, 
z którą zawodowo byłem w moich mo-
ścickich początkach najbliżej. Przyjęcie 
nowego pracownika przez zespół jest 
zawsze ważne, często decyduje o ko-
lejnych krokach, o zapale. Adam Pru-
cnal przedstawił mnie ekipie, opowie-
dział, jaki był cel zaproszenia mnie do 
współpracy, zakasałem rękawy i zaczą-
łem działać. Szybko mieliśmy pierwsze 
efekty. Inaczej wówczas wyglądał rynek 
dystrybucyjny. 

Krok za krokiem udawało się jed-
nak zapełnić repertuar i  zjednywać  
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sobie kolejnych dystrybu-
torów. Wiedziałem też, że 
o ewentualnym sukcesie 
kina zadecydują dwie kwe-
stie: dobry repertuar i ory-
ginalność oferty programo-
wej. Nie samym chlebem 
żyje człowiek, nie samymi 
filmami żyje kino. Zaczęli-
śmy zatem, w zasadzie od 
pierwszych miesięcy, or-
ganizować spotkania, im-
prezy filmowe, cykle tema-
tyczne. Zmieniliśmy też na-
zwę kina. Nowe czasy, nowe 
kino, nowa nazwa. Padło na 
„Millennium”, bo kino po-
wstało w okresie milenij-
nym. „Millennium” to była 
jedna z propozycji zgłoszonych na kon-
kurs. Dostaliśmy sporo ciekawych pomy-
słów, ale „Millennium” wydawało nam się 
najlepsze. I tak już zostało. Dzisiaj trudno 
wyobrazić sobie kulturalny i filmowy Tar-
nów bez kina „Millennium”, bez tej nazwy.

W kolejnych latach zmieniali się moi 
szefowie, kadra, zmieniało się kino 
i sama instytucja. Dawny Dom Kultury 
Zakładów Azotowych zyskał nową opra-
wę, nowy blask. 

Tunel pamięci gromadzi dziesiątki 
wspomnień, bodźców, przechowuje je, 
albo wyrzuca. Czasami, po latach, wraca-
ją nieproszone, czasami zanikają na za-
wsze. I tak było przez moje dwie dekady 

w kinie. Rozmowy, spotkania, organizacja 
cykli, festiwali, imprez. Ludzie przychodzi-
li, odchodzili, zmieniali pracę, ja zostałem. 
I teraz, po latach, uzmysłowiłem sobie na-
gle, że jeśli chodzi o staż, jestem w Cen-
trum Sztuki Mościce jednym z dwóch, 
trzech najstarszych pracowników. Dlate-
go, otrzymując propozycję pisania felie-
tonów do kwartalnika mościckiego, będę 
starał się wrócić do chwil zapamiętanych, 
spotkań nie wypartych przez niepamięć, 
do mościckich radości. Do tego wszystkie-
go, co mnie przez lata wzmacniało, dawa-
ło siłę i budowało zawodową tożsamość. 
Do pewnego stopnia jestem przecież z Mo-
ścic. Wracam do Mościc. 

F O T .  Z D J Ę C I A  Z  A R C H I W U M  A U T O R A



Festiwal TARNOWIANIE to święto ludzi stąd! Cykl spotkań, rozmów i inicjatyw, któ-
ry ma łączyć ze sobą różne dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki, aktywności i osobo-
wości. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań mają być LUDZIE. Tarnowianie. 

Osoby związane z Tarnowem, pochodzące z Tarnowa lub tacy, którzy właśnie tu-
taj znaleźli odpowiednią dla siebie przestrzeń, przyjaźń czy miłość. I zaznaczyli swój 
ślad. Właśnie to wyraża nasze logo. Odcisk dłoni to znak, miejsce, świat, idea, zasada, 
prawidłowość. 

Gorąco wierzymy w to, że pierwsza edycja TARNOWIAN, to dopiero początek. Że to 
spotkanie znajdzie swoje stałe miejsce w tradycji i z roku na rok będziemy je udosko-
nalać i rozwijać. Że uda nam się stworzyć takie ŚWIĘTO, w którym Państwo chętnie bę-
dziecie brać udział. Czasami zdarza się nam zapominać, że tak wiele już się udało, że 
mamy się czym chwalić. I Festiwal właśnie nam to zobrazuje. A czasami jeszcze trud-
niej powiedzieć komuś: robisz świetne rzeczy! Dobrze, że jesteś! Gratuluję! I Festiwal 
właśnie nam to ułatwi! 

Zapraszam Państwa do Centrum Sztuki Mościce! 
Anna Chmura

Dyrektor Centrum Sztuki Mościce

 KINO
KINO MŁODOŚĆ

Przed nami dwa spotkania z aktorami. W piątek 
3 IX zapraszamy na spotkanie z Jakubem Zającem 

oraz premierową projekcję filmu “Moje wspania-
łe życie” (reż. Łukasz Grzegorzek, 2021). Nato-

miast w sobotę (4 IX) spotkamy się z Kami-
lem Kulą i zaprezentujemy polsko-włoski 

film “Tłumacz” (reż. M. Natale, 2016). Spo-
tkania poprowadzi Łukasz Maciejewski. 

KINO MOŚCICE

W piątek gośćmi Łukasza Macie-
jewskiego będą artyści Anna i Wil-

helm Sasnalowie. Po spotkaniu 
zaprosimy Państwa do obejrze-

nia filmu “Huba”(reż. A. i W. 
Sasnal, 2013) - obrazu, dla 

którego Mościce i fabryka 
są czymś więcej, niż tyl-

ko tłem wydarzeń, a ra-
czej stają się sposo-

bem ukazania praw-
dy o człowieku. 

3-5 XI 2021 r.
Centrum Sztuki Mościce
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KINO KOSMOS

Spotkanie ks. prof. Mi-
chała Hellera oraz wybit-
nego reżysera Krzysztofa 
Zanussiego. Będzie o fizy-
ce, kosmogonii, przyjaźni 
i kondycji człowieka. Po 
rozmowie projekcja fil-
mu “Iluminacja” (reż. K. 
Zanussi, 1972).

Gospodarzem wszyst-
kich spotkań z cyklu KINO 
jest Łukasz Maciejewski - 
dziennikarz, krytyk filmowy 
i teatralny. 

STREFA ZIELONA
W sobotę zapraszamy wszystkich na 

tereny zielone przylegające do Centrum 
Sztuki Mościce. Będzie aktywnie, sporto-
wo, muzycznie i wesoło. 

W ramach Festiwalu będzie można 
wziąć udział w warsztatach wspinaczko-
wych, które poprowadzi Tomasz Olek-
sy, mistrz Europy i wicemIstrz świata we 
wspinaczce sportowej. 

Również sympatycy piłki nożnej znaj-
dą w tym dniu coś dla siebie. Zaprasza-
my Państwa do obejrzenia niecodziene-
go meczu: zmierzą się ze sobą przedsta-
wiciele  kultury oraz mediów. 

WSPOMNIENIA
Festiwal Tarnowianie jest też prze-

strzenią do tego, by rozmawiać o waż-
nych i zasłużonych postaciach. Zaprasza-
my Państwa do udziału w spotkaniu po-
święconym historykowi, nauczycielowi 
oraz działaczowi społecznemu Antonie-
mu Sypkowi. Rozmowę poprowadzi Do-
rota Kunc, a jej gościem będzie Wojciech 
Sypek. 

Kolejnym niecodziennym wydarzenie 
będzie spotkanie z Janem Ożgą, bratem 
Kazimierza Ożgi, legendarnego twórcy 
tarnowskiej sceny muzycznej lat 60. Pod-
czas rozmowy prezentowane będą archi-
walne nagrania i fotografie, które zapre-
zentuje dziennikarz i znawca tarnowskiej 
sceny muzycznej Krzysztof Borowiec. 
Udział publiczności ma tutaj szczególne 
znaczenie, ponieważ spotkanie będzie re-
jestrowane i zaprezentowane słuchaczom 
RDN. 

KONCERT
W niedzielę, na zakończenie Festiwalu, 

zaprosimy Państwa do wysłuchania kon-
certu “Osiedlowy Klub Samotnych”, pod-
czas którego tarnowscy artyści zaprezen-
tują piosenki Agnieszki Osieckiej. Za sce-
nariusz i reżyserię widowiska odpowiada 
Grzegorz Gawlik. 
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Czaruje i uwodzi. Jest pasją, namiętnością, tęsknotą i bólem. Tańcem i muzyką 
nieporównywalną z niczym innym. Tango. Zatańczyć je, to jak… opowiedzieć ży-
cie. Tegoroczny Festiwal Muzyczne Tarasy zabrzmi pełnym żarliwości i romanty-
zmu tangiem, które przeniesie nas do Argentyny drugiej połowy XIX wieku.

8 lipca, godz. 20.30

San Luis Tango, koncert inaugurujący Festiwal Muzyczne Tarasy. Prosto z koleb-
ki tanga w setną rocznicę urodzin Wielkiego Mistrza, Astora Piazzolli, argentyńska 
formacja San Luis Tango i polska wokalistka wychowana w Ameryce Południowej, 
Magdalena Lechowska, zaprezentują najwybitniejsze dzieła kompozytora. Utwo-
ry będą przeplatane pięknymi tradycyjnymi tangami argentyńskimi i latynoskimi 
wersjami starych polskich tang. 

15 lipca, godz. 20.30

GANG TANGO i Lala Czaplicka – założony przez kontrabasistę Sebastiana Wypy-
cha, to jeden z niewielu zespołów tangowych nawiązujący stylem gry do dawniej 
istniejących w Argentynie „Orquesta Tipica”. Muzycy czerpią inspiracje bezpo-
średnio z oryginalnego zespołu Astora Piazzolli - Quinteto Nuevo. A także nawią-
zują stylistycznie do zespołów tangowych przedwojennej Warszawy. W koncer-
cie wystąpią Lala Czaplicka – śpiewaczka i wokalistka, obdarzona unikatowym 
głosem o aksamitnej barwie oraz aktorka i znakomita tancerka Anna Iberszer. 

22 lipca,  godz. 20.30

„Małe zbrodnie małżeńskie” spektakl w reż. M. Pasiecznego z muzyką na żywo pod 
dyrekcją Grzegorza Frankowskiego. „Małe zbrodnie małżeńskie” to historia miłości 
w pigułce. Pierwsze spotkanie, pierwsza wspólna podróż, pierwsza kłótnia… Emocjo-
nująca opowieść, pełna niespodzianek. Moc uczuć i doświadczeń. Jak w tangu, które 
na żywo będzie towarzyszyć aktorom: Iwonie Konieczkowskiej i Maciejowi Jackowskie-
mu przy akompaniamencie: Grzegorza Frankowskiego, Jacka Bylicy, Piotra Kopietza. 

30 lipca, godz. 20.30  

Klaudiusz Baran & Con Affetto. Niezwykła fuzja „męskiego” brzmienia bando-
neonu oraz „kobiecej” siły żeńskiego kwartetu smyczkowego. Najpiękniejsze tan-
ga Astora Piazzolli w wykonaniu mistrza Klaudiusza Barana, wszechstronnego ar-
tysty, obdarzonego wyjątkową wrażliwością muzyczną oraz Kwartetu Smyczko-
wego Con Affetto pod dyrekcją Anny Cyz. Spotkanie z Artystami, to szczególny 
moment, w którym można się oddać w objęcia muzyki Piazzolli. 

RB

reklama
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Znawcy gatunku mówią, iż „zatańczyć tango, to jak opowiedzieć życie...”. Uwielbiam 
parafrazować tę maksymę na „zagrać tango, to jak opowiedzieć życie...”. Na czym po-
lega fenomen tej muzyki, którą od wielu lat pasjonują się ludzie na całym świecie? My-
ślę, iż sekret polega na tym, iż umiejętnie łączy w sobie emocje ludzkiej natury - od pięk-
nych: miłości, namiętności, radości, do... ”trudnych”,  jak: zazdrość, nienawiść, gniew. To 
wszystko w dźwiękach, które trafiają do głębi serca. Myślę, że ktokolwiek kiedyś słuchał 
tanga - nie pozostanie nigdy obojętny dla tej muzyki... Jestem szczęściarą, że od dobrych 
kilku lat wykonuję tanga, a w szczególności moje ukochane „tango nuevo” - gatunek za-
początkowany i propagowany przez króla tego gatunku - Astora Piazzollę. Pasję tę dzie-
lę z moimi przyjaciółkami z Kwartetu Con Affetto - zespołu, który 16 lat temu założyłam 
tutaj w Tarnowie i który jest jedną z moich najpiękniejszych artystycznych przygód! Co 
ciekawe - to właśnie tutaj w Centrum Sztuki Mościce, 5 lat temu w 2016 roku zainaugu-
rowałyśmy naszą stałą współpracę z Mistrzem bandoneonu i wykonawstwa tangowe-
go w Polsce - Maestro Klaudiuszem Baranem. 30 lipca będziemy miały zaszczyt po raz 
kolejny spotkać się z Państwem właśnie w tym składzie oraz z programem  najpiękniej-
szych tang Astora Piazzolli. Serdecznie zapraszamy do spotkania z nami i zanurzenia się 
w świat TANGA - niezwykłych emocji, uśmiechu, łez wzruszenia oraz gorących namiętno-
ści zamkniętych w dźwiękach... Do usłyszenia w CSM! <3

Anna Podkościelna-Cyz
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Już w latach trzydziestych XX wieku, 
u początków działalności chemicznej fa-
bryki w Mościcach, pracujący tu liczni ro-
botnicy założyli świetlicę kulturalną, która 
znajdowała się w jednym z drewnianych 
baraków zbudowanych na terenie dzisiej-
szej zajezdni autobusowej przy ul. Kwiat-
kowskiego. W pomieszczeniach znala-
zło się pomieszczenie dla biblioteki, chó-
ru męskiego „Harmonia”, orkiestry dętej, 
zespołów młodzieżowych oraz licznych 
sekcji działających w ramach Organiza-
cji Młodzieży Pracującej – artystyczno-
-scenicznej, kulturalno-odczytowej, chó-
ru mieszanego, orkiestry mandolinistów, 
a także młodzieżowego zespołu pieśni 
i tańca, swoistego prekursora „Świerczko-
wiaków”. W okresie drugiej wojny świato-
wej działalność kulturalna zamarła.

Kiedy po zakończeniu wojny fabryka 
przedstawiała jedną ruinę, wśród dotych-
czasowych pracowników nie brakło nie 
tylko woli jej odbudowy, ale również za-
pału do podjęcia aktywności w obszarze 
kultury. Już w 1945 roku wystawiono Bal-
ladynę Słowackiego. Uruchomiono świe-
tlicę, w ramach której działały sekcje te-
atralne, chóralna, mandolinowa, szacho-
wa, tenisa stołowego, rytmiki i plastyki. 
Jedno z pomieszczeń zajmowała biblio-
teka. Pracami świetlicy kierował Mieczy-
sław Terlecki, zaś etatowym jej pracowni-
kiem, a później (aż do 1961 roku kierow-
nikiem) był Zenon Dziuban, jednocześnie 
nauczyciel w dzisiejszym Zespole Szkół 
Technicznych i IV Liceum Ogólnokształ-
cącym, aktywny przy okazji jako pisarz, 
grafik i malarz. Działalność świetlicy była 
poważnie ograniczona, ponieważ – funk-
cjonując w budynku tzw. Kasyna – nie 
mogła pozyskać kolejnych pomieszczeń. 
Wspomniany Z. Dziuban zapisał w swoich 
wspomnieniach – [...] prawie absolutne 
zapatrzenie się w odcinek produkcji zakła-
dów oraz częsta zmiana organów nadzo-
rujących postępy w dziedzinie akcji kultu-
ralno-oświatowej, spowodowały przeocze-

nie budowy sali zebrań na co najmniej 800 
miejsc oraz odpowiedniej sceny mogącej 
pomieścić większe zespoły teatralne i mu-
zyczne. Owszem, w 1955 roku w pobliżu 
Kasyna wybudowano muszlę koncerto-
wą, ale większe koncerty  i spektakle od-
bywały się w auli Technikum Chemiczne-
go lub okazyjnie w hali Zakładu Budowy 
Aparatury Chemicznej, do czasu jej odda-
nia do właściwego użytkowania. W wy-
pełnionej po brzegi auli Technikum Che-
micznego koncertowała m. in. słynna pia-
nistka, Halina Czerny-Stefańska, Wojciech 
Młynarski, Czesław Niemen, Violetta Vil-
las, Czerwono-Czarni czy Skaldowie.

Hala ZBACh, nie wykorzystywana jesz-
cze jako budynek przemysłowy, stała się 
w 1963 roku sceną dla występów Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W tych samych 
warunkach odbył się występ kubańskiej 
rewii, tutaj także koncertował pierwszy 
artysta zza „żelaznej kurtyny”, niezwykle 
wówczas popularny włoski piosenkarz 
Marino Marini.

W roku 1956, w związku z rozwojem 
form działalności, świetlicę przemiano-
wano na Dom Kultury. Wśród ciekaw-
szych form jego aktywności znalazły się 
m.in. Studium Humanistyczne, Uniwer-
sytet Powszechny, Uniwersytet Robotni-
czy i inne, lektoraty języków obcych, na 
scenie grano utwory Fredry i Słowackie-
go, zaś miejscowi twórcy muzyki – Abra-
towski, Bryndal czy Ożga – komponowa-
li atrakcyjne dla słuchaczy utwory. Po-
wstał Kabaret Osesek, kapela ludowa 
i zespół estradowy. O zapotrzebowaniu 
na taką działalność niech świadczy fakt, 
iż w 1965 w ZDK działało czternaście ze-
społów artystycznych skupiających bli-
sko 500 członków, zaś w roku 1977 ze-
społów było dziewiętnaście (ponad 800 
uczestników). Dużą popularnością cie-
szyły się Piosenka dla załogi oraz Kawia-
renka na kółkach. W 1966 roku rozpoczął 
się cykl comiesięcznych imprez pod na-
zwą Kalendarz Pamięci, w ramach które-

M
O

Ś
C

I
C

E

C S M



45

dr Marek Smoła

C S M
F O T .  A R C H I W U M  C S M

BUDYNEK 

CENTRUM 
SZTUKI
MOŚCICE 
NA TLE DZIAŁALNOŚCI 
KULTURALNEJ W MOŚCICACH



46

go w 1970 roku wystąpili m.in. popular-
na aktorka Alina Janowska oraz jej mąż, 
szermierz Wojciech Zabłocki.

Do rozwoju działalności kulturalnej 
wśród załogi fabryki i w ogóle na terenie 
Mościc walnie przyczynił się Jerzy Szawi-
ca, który w 1961 roku został nowym kie-
rownikiem ZDK. Jednocześnie stanowisko 
kierownika muzycznego objął Andrzej Ra-
dzik. W latach sześćdziesiątych XX wie-
ku w ramach działalności Domu Kultury 
powstały Młodzieżowy Dyskusyjny Klub 
Filmowy, Studium Wychowania Este-
tycznego, Społeczne Ognisko Muzyczne, 
Ognisko Plastyczne, Klub Plastyków Ama-
torów, wiele kół zainteresowań – fotogra-
ficzne, filatelistyczne, literackie i inne. 
Utworzono wreszcie Zespół Pieśni i Tań-
ca „Świerczkowiacy”.

Nowa era dla mościckiej kultury zaczę-
ła się wraz z budową nowego gmachu Za-
kładowego Domu Kultury przy ulicy Trau-
gutta, którą rozpoczęto w 1956 roku, ale 
po przygotowaniu fundamentów szyb-
ko zarzucono, gdyż środki materiałowe 
i ludzkie okazały się bardziej potrzebne 
przy wznoszeniu instalacji fabrycznych. 
Prace wznowiono w 1965 roku dzięki de-
terminacji Stanisława Opałki i Jerzego 
Szawicy. 

Inwestycja była przedsięwzię- 
ciem imponującym i jednocze- 

śnie bardzo kosztownym –  
cała jej wartość zamknęła  

się sumą 37 milionów złotych 

Całkowita powierzchnia użytkowa wy-
nosiła 3 800 m2, zaś kubatura 27 tys. m3. 
Budynek otrzymał salę widowiskowo-ki-
nową na 632 miejsca, kawiarnię na ok. 120 
osób i zewnętrzny taras. W gmachu znala-
zła się również biblioteka (licząca wów-
czas 33 tys. woluminów), dwa studia ję-
zyków obcych, sala klubowa, sala do gier 
stolikowych, sala wykładowa, pracownie 
politechniczne, sala muzyczna i sala ta-

neczna. Hol główny, prawie całkowicie 
przeszklony śmiało mógł pełnić rolę gale-
rii sztuki. Wykonawcą budynku, oddanego 
do użytku na „Dzień Chemika”, 2 czerwca 
1971 roku, było zakładowe SOWI oraz pod-
wykonawcy – „Instal”, „Chemobudowa” 
i kilka innych specjalistycznych firm. 
Bryła budynku do dziś ma swo-
ich zwolenników jak i przeciw-
ników. Ci drudzy uważają, że 
zlokalizowanie budynku 
właściwego dla terenów 
górskich, na płaskim 
terenie bloków miesz-
kalnych, było dyso-
nansem. Niewątpli-
wie na kształcie ar-
chitektonicznym 
zaważyły upodo-
bania projektan-
tów zakopiań -
skiego oddzia-
łu Krakowskiego 
Biura Projektów 
B u d o w n i c t w a 
Przemysłowego. 
Lokalizacja obiek-
tu nie była również 
zbyt fortunna. Wy-
budowano go na te-
renie bagiennym, le-
żącym w dolinie Białej. 
Gdy tylko spadały desz-
cze i podnosił się poziom 
wody w rzece, to piwnice 
i magazyny były zalewane.

Sam budynek wielokrotnie 
przechodził drobne remonty, do-
czekał się również znacznej przebudo-
wy wnętrza i korekty kształtu dachu. Wy-
remontowana sala widowiskowa uzyska-
ła nowy design, nową scenę, nowoczesny 
osprzęt oświetleniowy i dźwiękowy. Na-
dano jej imię Kazimierza Abratowskie-
go, znakomitego lwowskiego muzyka, 
który trafił do Mościc, kierował orkiestrą 
zakładową oraz podobnymi szkolnymi  
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zespołami uczniowskimi – w Tech-
nikum Chemicznym i IV Liceum, zwą-
cym się wówczas Państwowym Gimna-
zjum i Liceum w Mościcach. Przy okazji  

r e m o n t u  p o -
wstała mała sala 

kinowa i profesjo-
nalne pomieszcze-

nia do ćwiczeń choreo-
graficznych i muzycznych. 

Przebudowano przestrzeń 
dawnej kawiarni. Zmieniono nie-

co konstrukcję dachu, podnosząc ich 
wysokość, budynek utracił dotychczaso-
wy taras, zmieniono również schody.

Oddanie do użytku w 1971 roku nowo-
czesnego budynku Zakładowego Domu 
Kultury pozwoliło na rozwinięcie aktywno-
ści kulturalnej. W latach siedemdziesiątych FO
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XX w., obok „Świerczkowiaków”, działały 
także inne zespoły, m.in. grupa baletu no-
woczesnego „Rajan”, teatrzyk pantomimy 
„Arlekin”, dziecięca grupa artystyczna „Bie-
dronki”, a także klub teatralny, Klub Pra-
cy Twórczej „Brzask” skupiający sekcje ha-
ftu, twórców literackich i malarzy amato-
rów. Działalność estradową prowadziły 
zespoły: Błękitni, Cumulusy, Czarne Jaskół-
ki, czy Filipy. Na szczególną uwagę zasługu-

je zespół wokalno-muzyczny Czarne Jaskół-
ki, powstały w 1965 roku, którego solistka, 
Marta Ziembowska, dwukrotnie zakwalifi-
kowała się do finału Festiwalu Polskiej Pio-
senki w Opolu. Ważną rolę odgrywała rów-
nież Estrada Młodzieżowa, czy chór mę-
ski „Harmonia”.  Największym atutem  

Domu Kultury była od początku nowo- 
czesna sala kinowa.

W zakładowej gazecie „Tarnowskie 
Azoty” rozpisano konkurs na nazwę dla 
funkcjonujących w budynku ZDK kina 
i kawiarni na 120 miejsc. Kino otrzyma-
ło nazwę „Kosmos”.

Pierwszą cykliczną plenerową impre-
zą kulturalną była Niedziela w Świerczko-
wie, zainicjowana w lipcu 1971 roku. Od 

1972 roku ZDK, dysponując już dosko-
nałą salą koncertową, rozpoczął współ-
pracę z Krakowską Filharmonią, dzięki 
której organizowano koncerty muzyki 
poważnej. Podczas jednego z nich w Mo-
ścicach gościł m.in. Krzysztof Penderec-
ki. W 1973 roku wprowadzono cieszący 
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się dużym powodzeniem program Niedziela 
z tatusiem. Odbyło się 117 edycji tego zna-
komitego przedsięwzięcia. Początkowo na 
potrzeby programu przywożono zwierzęta 
egzotyczne z krakowskiego Lasku Wolskie-
go, odbywały się występy iluzjonistów, dzie-
cięcych zespołów, a także projekcje popular-
nych wówczas bajek. W połowie lat siedem-
dziesiątych, kiedy wprowadzono pierwsze 
wolne soboty, ZDK wraz z zakładową gaze-
tą „Tarnowskie Azoty” wprowadził cykl im-
prez Wolne soboty z Tarnowskimi Azotami. 

Były to festyny połączone z kier-
maszami i występami zespołów 
artystycznych. Podczas imprez na 
terenach zielonych przed Domem Kul-
tury rej wodził niezapomniany konferan-
sjer Henryk Majka. W latach osiemdzie-
siątych dużą popularnością cieszyły się 

w ZDK Dialogi z historią prowadzone przez 
prof. Aleksandra Krawczuka, pracownika na-
ukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wy-
bitnego znawcę kultury starożytnej, później-
szego ministra kultury.

Nagród, wyróżnień i dyplomów ZDK, jego 
agendy, zespoły i indywidualni artyści, czy 
organizatorzy otrzymali dziesiątki, a w dłu-
gofalowym planie rozwoju kultury w kraju 
do roku 1990 Zakładowy Dom Kultury tar-
nowskich Azotów został uznany za modelo-
we centrum kultury działające w skupisku 
przemysłowym.



RAZEM 
MOŻNA 
WIĘCEJ
Cztery tarnowskie instytu-
cje - Centrum Sztuki Mościce, 
Muzeum Okręgowe, Biblio-
teka Pedagogiczna oraz 
Małopolskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli (ośrodek 
w Tarnowie) - podpisały 
porozumienie o współpracy. 
Jego celem jest połączenie 
sił i środków, aby wspólnie 
pielęgnować, rozwijać i pro-
mować kulturę, edukację, 
czytelnictwo oraz wartości 
patriotyczne i niepodległo-
ściowe.
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F O T .  P R Z E M Y S Ł A W  S R O K A

Porozumienie zostało podpisane w Cen-
trum Sztuki Mościce w obecności poseł Anny 
Pieczarki, marszałka Małopolski Witol-
da Kozłowskiego, wicemarszałka Łukasza 
Smółki oraz Marty Malec-Lech z zarządu 
województwa.

 - Bardzo ważna jest synergia między na-
szymi jednostkami w rożnych częściach Ma-
łopolski. Łącząc siły logistyczne i zasoby ludz-
kie można działać o wiele efektywniej, osiągać 
ambitne cele i sprawnie organizować różnego 
rodzaju przedsięwzięcia z jak najszerszym za-
angażowaniem dzieci i młodzieży, na czym mi 
szczególnie zależy. Każda z tych czterech insty-
tucji dysponuje przecież sporym potencjałem, 
zarówno intelektualnym, jak i zapleczem tech-
nicznym. Istotne jest też korzystanie z wzajem-
nych doświadczeń i kontaktów - powiedział 
marszałek Witold Kozłowski.

Partnerzy zobowiązali się działać wspólnie 
na rzecz budowania postaw patriotycznych, 
w szczególności umiłowania oraz szacunku 
dla własnej Ojczyzny. Istotnym elementem 
ma być krzewienie tradycji patriotycznych 
wśród dzieci i młodzieży, a także promowa-
nie twórców, dzieł, bohaterów i postaci zwią-
zanych z Małopolską.

Porozumienia o współpracy CSM podpi-
sało również z Małopolskim Centrum Kultu-
ry „Sokół” w Nowym Sączu oraz Filharmonią 
im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.
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 W połowie XVII w., początkowo 
okazałe budynki o bogato zdobio-
nych wnętrzach, podobnie jak całe 
miasto, popadły w ruinę. W XVIII 
w. obie kamienice trafiły w ręce 
szkockiej rodziny Rhodów. Odbu-
dowane ze zniszczeń wyrządzo-
nych przez pożary, w przeciwień-
stwie do wielu innych budynków 
znajdujących się przy płycie ryn-
ku, zachowały podcienia. W póź-
niejszych latach kamienice wielo-
krotnie zmieniały właścicieli. Po-
między 1767 a 1788 r. kamienica 
nr 21 należała do Mateusza Moro-
zowicza – Pocztmagistra Jego Kró-
lewskiej Mości I Rzeczypospolitej. 
Wraz z pierwszym rozbiorem Polski 
oraz wkroczeniem wojsk austriac-
kich do Tarnowa (1772 r.), dom, 
zyskując numer 100, został zajęty 
na kwaterę gen. Ryszarda d’Altony. 

dr Marcin Borys

DZIEJE 
MIASTA  
W MULTIMEDIALNEJ 

PIGUŁCE

Muzeum Historii Tarnowa 
i Regionu funkcjonuje 
w dwóch renesansowych 
kamienicach zlokalizowa-
nych przy północnej pierzei 
tarnowskiego rynku. Histo-
ria starszej z nich, Rynek 20, 
sięga roku 1565, młodszej, 
oznaczonej jako Rynek 21 
prawdopodobnie roku 1568.

Celom wojskowym służyła także sąsiednia kamieni-
ca, Rynek 20 (wówczas 101). 

W XIX i XX w. kolejni żydowscy posiadacze kamie-
nic dokonywali w nich licznych przebudów i prze-
kształceń, przez co coraz bardziej traciły one swój re-
nesansowy charakter. Ich rekonstrukcja rozpoczęła się 
w okresie II wojny światowej i powojennym: w 1942 
r. przywrócono dekorację malarską kamienicy Rynek 
20, pomiędzy 1946 a 1949 r. doprowadzono do rekon-
strukcji attyk obu kamienic. W 1949 r. budynek Ry-
nek 20 został przekazany na cele muzealne, a w 1975 
r. tarnowskie Muzeum przejęło również dom nr 21. 
W obu kamienicach warto zwrócić uwagę na elewa-
cje frontowe oraz zabytkową kamieniarkę (obramie-
nia okienne oraz portale m.in. portal wiodący do sali 
„Pod orłem”). Prowadzone w ostatnich latach prace 
konserwatorskie pozwoliły ponadto na odkrycie i wy-
eksponowanie dawnych dekoracji malarskich w ich 
wnętrzach. Wzrok przykuwają polichromie zdobiące 
frontowe pomieszczenia obu kamienic. W wielu przy-
padkach są to malowidła renesansowe m.in. mające 
formę szaro-czerwonych kasetonów na brunatnym W
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lub czerwonych tle, polichromie sali „Pod 
orłem” (kamienica nr 20) czy też dekoracje 
znajdujące się w zachodnim pomieszcze-
niu kamienicy nr 21 (aktualnie pełniące-
go funkcję szatni) w formie grafitowo-bia-
łego rombowego ornamentu. Z upływem 
lat dekoracja malarska poszczególnych 
pomieszczeń ulegała zmianom. Można się 
o tym przekonać, odwiedzając reprezen-
tacyjne narożne pomieszczenie (od strony 
zachodniej) na I piętrze. Obok XVI-wiecznej 
polichromii można w nim podziwiać kolej-
ne zachowane warstwy malarskie powsta-
łe od I poł. XVII do połowy XVIII w., a także 
malowidła późniejsze bo nawet XIX-wiecz-
ne. W pamięć zwiedzających z pewnością 
zapadną iluzjonistyczne malowidła repre-
zentacyjnej XVIII-wiecznej klatki schodowej 
zwieńczonej kopułą z latarnią.

Przygotowana w zabytkowych wnę-
trzach ekspozycja wprowadza zwiedzają-
cych w barwną i ciekawą historię miasta 
i regionu. Gospodarzem i przewodnikiem 
po dziejach Tarnowa jest kataryniarz, wy-
grywający na swym instrumencie dawno 
niesłyszaną melodię. Podążając ścieżką, 

wyznaczoną przez zawierającą liczne cie-
kawostki perforowaną taśmę katarynki, 
można trafić do kolejnych pomieszczeń, 
gdzie znalazły się najciekawsze i najcen-
niejsze obiekty ze zbiorów tarnowskie-
go Muzeum. W sali „Pod orłem” na zwie-
dzających czekają wyjątkowej wartości 
dokumenty pergaminowe, a w zbrojow-
ni średniowieczne miecze. Przecho-
dząc przez klimatyczne piwnice, trafi-
my do czasów prehistorycznych, odwie-
dzimy gospodę cechową, znajdziemy 
się w tramwaju, przez którego okna bę-
dziemy mogli podejrzeć dawny Tarnów, 
przeniesiemy się również w czasy II woj-
ny światowej i PRL. Na najwyższym pię-
trze wystawy ukazane zostały charakte-
rystyczne dla miasta budynki i wybitne 
postacie. Znajdują się tam również od-
wołania do wielowyznaniowej przeszło-
ści Tarnowa. Dzieje miasta ujęte zostały 
„w multimedialnej pigułce”.

Muzeum Historii Tarnowa i Regio-
nu to miejsce przyjazne dla dzieci i mło-
dzieży. Wyzwanie dla najmłodszych sta-
nowi wykonanie zadania wyznaczonego 
przez kataryniarza – zebranie odgłosów 
ukrytych w różnych przestrzeniach eks-
pozycyjnych. Sala zabaw „pod szczęśliwą 
gwiazdką” stwarza okazję do przygoto-

wania inscenizacji teatrzyku kukiełko-
wego, zagrania w „gwiazdkę i księ-

życ” czy zabawy repliką średnio-
wiecznego miecza. Zwiedzający 

mogą na chwilę stać się ar-
cheologami prowadzący-

mi wykopaliska, skrybami 
w średniowiecznej kance-
larii, zagrać w cechowe 
domino lub rozświetlić 
Tarnów światłem elek-
trycznym. Profesjonal-
na sala edukacyjna daje 
możliwość uczestnicze-
nia w lekcjach muzeal-
nych i warsztatach.
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 Po pandemicznych wystawach online 
i podglądaniu przez okna wnętrza pod 
adresem Bema20, wreszcie możemy wró-
cić do bezpośrednich spotkań ze sztuką. 
W wakacyjny czas weszliśmy z nową siłą 
i świeżością, a to wszystko dzięki mło-
dym tarnowskim talentom.

Czerwiec w Bema20 upłynął pod zna-
kiem Tarnowskiej Szkoły Plastycznej. 
Stali bywalcy w naszej galerii znają już 
dobrze cykl „Wgląd”, na którym poka-
zywane są prace z zakresu nauczanych 
w Tarnowskim Plastyku specjalizacji pro-
jektowych. Na wystawie „Wgląd 4” go-
ście mogli oglądać tkaninę i meblarstwo 
artystyczne. O tym, jak ciekawe były to 
wytwory świadczy chociażby ogromna 
ilość pytań zadanych na wernisażu, do-
tyczących możliwości nabycia prezento-
wanych prac. W drugiej połowie czerwca, 
tkaniny i meble wypełniające galeryjną 
przestrzeń zostały zastąpione pracami 
uczniów klasy rysunku. Wystawa Lekcja 

rysunku została stworzona z dzieł, które 
po części powstawały jeszcze w realiach 
zdalnego nauczania. 

Przestawiliśmy się już na dobre na czas 
letni i korzystając z dobrej pogody pla-
nujemy dla naszych gości kilka projek-
tów związanych z aktywnością fizyczną. 
W ostatnim czasie oficjalnym partnerem 
Fundacji Bema20 zostało Centrum Spor-
tów Spokojna. Okazuje się, że sztuka 
i sport mogą stworzyć całkiem zgraną 
drużynę, dlatego już teraz zapraszamy do 
śledzenia naszych kont w mediach spo-
łecznościowych, aby przekonać się jaki-
mi projektami zaowocuje ta współpraca. 
Niezmiennie centrum działań Bema20 
skupia się na promocji kultury nasze-
go regionu – dlatego też kierujemy się 
w stronę Zalipia. Ta wieś od wielu lat 
gości u siebie tłumy turystów, jednak 
tym razem to my zabierzemy trochę zali-
piańskiej sztuki w swoje mury. Tradycyj-
ne wzory zobaczymy na specjalnej wy-
stawie, a dla tych, którzy równie mocno 
kochają podziwiać sztukę, co ją tworzyć 
proponujemy warsztaty kwiatowego ma-
larstwa. 

OTWARCI NA KULTURĘ

w w w . b e m a 2 0 . p l
f a c e b o o k . c o m / t a r n o w b e m a 2 0

GRETA WOLNY

Miejsce spotkań,  
wymiany myśli i przeku- 
wania ich na czyny.
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                                                 to jest światełko w tunelu. Jest świa-
dectwem kondycji człowieka. pokazuje nam kim jesteśmy, 
gdzie jesteśmy… Jest wyrazem pierwiastka boskiego w czło-
wieku, czyli tworzenia. ARTUR SMOŁA

Z wykształcenia prawnik. Z potrzeby poszukiwania malarz 
i grafik. Łączy aktywność artystyczną i sportową. Ciągle 
w ruchu. Nieustający i wierny fan Kory. Twórca nowych 
przestrzeni, po których panoszą się silne i tajemnicze 
kobiety, ryby wyznaczają kierunki świata, konie strzegą 
porządków, a wszystko gdzieś pomiędzy wodą, wolnością, 
emocjami, wiatrem, siłą, nasyceniem i niespełnieniem…  
Te barwy smakują, linie prowadzą, niby wszystko, a cią-
gle ma się wrażenie, że to dopiero początek, że dopiero za 
chwilę coś się wydarzy. Tajemnica.

Rocznik 1976. Pochodzi z Pilzna. Od początku lat 90 związa-
ny na stałe z Tarnowem, gdzie w 1995 roku ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego. Prawnik z wykształ-
cenia. W latach 2005-2008 odbywał aplikację sądową w Są-
dzie Okręgowym w Tarnowie. Większość jego prac to obrazy 
olejne, w mniejszym zakresie grafiki komputerowe oparte na 
szkicach.  Autor trzech wystaw malarskich ,,Droga na Meksyk”, 
,,Hotel Tokio” oraz ,,Wysoka Wielka Woda”.  Współpracuje z ta-
kimi galeriami sztuki i domami aukcyjnymi jak Art in House, 
Sopocki Dom Aukcyjny, Mazowiecki Dom Aukcyjny oraz Gale-
ria Sztuki Współczesnej Vinci Gallery w Poznaniu, a także ho-
lenderską Gemini Gallery w Enidhoven.

SZTUKA

GALERIA WENY NA KOLEJNYCH STRONACH:
1   |   Madonna z dzieciątkiem   |   grafika, olej na płótnie   |   120x70
2   |   Klęska urodzaju   |   olej na płótnie   |   120x90
3   |   Moje skarby idą na dno   |   olej na płótnie   |   130x110  (okładka)
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Rzecz by się mogła wydawać 
błaha, by nie rzecz nawet irytują-
ca, bo co to w ogóle znaczy: kul-
tura na wakacje? Ma być przecież 
luz, blues, błękitne niebo, piasek 
wszędzie. Jednak z myślą, by nie 
upodobnić się do swoich pupili 
na czterech nogach, co polegują 
w cieniu całymi dniami i tylko le-
niwie wypełzają na kolejne pory 
karmienia, warto pomyśleć, czym 
się napełnić (po ludzku). I wiado-
mo: nie idzie o napoje chłodzące.  

Zatem książka. Może nawet nie 
jedna. Jak one przecież są nie-
zbędne! Zawsze można ich użyć 
jako podstawkę pod kubek na 
nierównej łące, albo i też zacho-
wać w niej co piękniejszy kwiatek 
i zioło zebrane na szlaku. Nie ma 
co oczywiście przesadzać z obję-
tością księgozbioru wakacyjne-
go, bo przecież pogoda dopisuje, 
a rusztowania pod telewizor na 
wyjeździe nie będziecie z nich ro-
bić. Sięgnąć po Eckharta o świcie 
na plaży, wertować „Nowy Jork” 
Rittenhouse w oczekiwaniu na 
kubek kawy w ulubionej knajpce 
w Bieszczadach, a nawet zanu-
rzyć się w „Imperium chmur” Du-
kaja gdzieś w pociągu – ot to jest 
widok podnoszący na duchu, nie 
tylko sfrustrowane polonistki. 

Jak już przeczytasz książkę, 
obejrzysz coś fajnego, ani przez 
chwilę nie wahaj się opowiedzieć 
o tym komuś bliskiemu. Ale jak 

to zrobić skoro bliscy mogą być 
w oddali? Dla utrudnienia zada-
nia nie korzystajmy, proszę usil-
nie, z psujestw współczesnego 
świata. Żaden telefon, sms czy fot-
ka z insta. Kawałek kartki i już sia-
damy do pisania listu. Co czujesz, 
co widzisz, gdzie jesteś, a może 
nawet co myślisz? Ależ byłaby to 
sensacja w rodzinie! List na pa-
pierze, pierwszy od lat wielu. Jak 
zabraknie odwagi, to można przy-
najmniej pocztówkę popełnić, ale 
ambitniejszą. Kolorowe pisaki, 
kredki i już na rewersie piękne ba-
zgroły dla babci. A dla wujka mo-
żemy nawet machnąć limeryk:

Jak nie stracić kontaktu (chociażby wzrokowego) 

z KULTURĄ W WAKACJE
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Tarnów również obecny jest na starej fotografii. Można odszukać wiele zdjęć 
sprzed lat zarówno profesjonalnych jak i amatorskich ukazujących nasze mia-
sto. Trzeba powiedzieć, że region tarnowski miał szczęście do zdolnych ludzi 
uprawiających tę profesję. 

Różnorodność medium sprawiała, że jednym bliżej było i jest do reportażu 
inni zmierzali w stronę fotografii artystycznej czy podróżniczo przyrodniczej. 
Wiele koleżanek i kolegów osiągało sukcesy w różnego rodzaju konkursach na 
arenach światowych i międzynarodowych. Są i tacy, którzy wyjechali z Tarno-
wa szukając swojej zawodowej drogi na „obczyźnie”, są też tacy, którzy wraca-
ją i ci którzy zostali. Tym co nas łączy jest Tarnów oraz pasja. 

Powyższe nie byłoby możliwe bez dobrze funkcjonującej w minionych la-
tach edukacji, która niestety w ostatnim czasie na płaszczyźnie fotografii ma 
się nieco gorzej.

Chcącym wgłębić sie w temat historii tarnowskiej fotografii polecam ósmy 
tom Przewodnika po Tarnowie lub publikacje towarzyszące naszym jubile-
uszowym wystawom, jest to bowiem skarbnica wiedzy i niesamowitych chwil 
uwietrznionych na zdjęciach.

W 2022 roku przypada okrągła ważna rocznica dla tarnowskiej fotografii. Oto 
18 lutego 1932 roku zostało założone Towarzystwo Miłośników Fotografii, któ-
rego kontynuatorem jest Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne. Dziewięć-
dziesiąt lat zobowiązuje, dlatego planujemy szereg działań, które mają przy-
pominać o historii, a także wskazywać drogę młodym pokoleniom. 

Fotografia to medium, które towarzyszy człowiekowi od chwili jej 
odkrycia. Jej początek datuje się na 1839 rok, choć udane próby  

rejestracji rzeczywistości są jeszcze starsze. 

TOMASZ  SOBCZ AK

www.ttf.art.pl 

90 LAT 
TARNOWSKIEJ 
FOTOGRAFII

90 LAT 
TARNOWSKIEJ 
FOTOGRAFII
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www.ttf.art.pl 

90 LAT 
TARNOWSKIEJ 
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90 LAT 
TARNOWSKIEJ 
FOTOGRAFII

F O T .  T O M A S Z  S O B C Z A K
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Północny Adriatyk, okolice portu 
Pula, 7 października 1943 roku, godzina 
7:10. Przy peryskopie okrętu podwodne-
go brytyjskiego typu U o numerze taktycz-
nym N.97 stoi dowódca i uważnie wpa-
truje się w okular. Ten wypełnia sylwet-
ka niemieckiego transportowca o nazwie 
Eridania. Odległość stalowego drapież-
nika do jego ofiary wynosi 550 metrów. 
W wyrzutniach dziobowych do salwy go-
towe są trzy torpedy. I nagle ciszę przery-
wa: – Pal! Metalowe cygara, odrywają się 
od kadłuba i mkną w stronę niemieckie-
go transportowca. Po chwili słychać eks-
plozję. Jedna z wystrzelonych torped tra-
fiła w śródokręcie Eridanii. Po pół godzi-
nie statek ze swastyką na banderze tonie 
w okolicach przylądka Promontore.

Największy zatopiony statek

Owym okrętem podwodnym o nume-
rze taktycznym N.97 był ORP Sokół, a jego 
ówczesnym dowódcą – kapitan Jerzy Ka-
rol Koziołkowski. Wraz z ORP Dzik, bliźnia-
czą jednostką tego typu, na której również 
łopotała biało-czerwona bandera, Sokół 
tak dał się we znaki Włochom i Niemcom, 
że Brytyjczycy zaczęli je oba określać mia-
nem „Terrible twins” („Strasznych bliźnia-
ków”). Te dwa polskie okręty zniszczyły 
bądź uszkodziły ponad 25 nieprzyjaciel-
skich statków. Zatopiony przez Sokoła 7 
października 1943 r. niemiecki transpor-
towiec wojska Eridania był największym, 
posłanym na dno przez okręty Polskiej Ma-
rynarki Wojennej podczas II wojny świato-
wej. Miał pojemność 7095 BRT, posiadał 4 

ładownie i mógł przewozić bli-
sko 400 pasażerów.

Urodzony w Tarnowie

Ten niewątpliwy sukces polskich pod-
wodników był możliwy dzięki umiejęt-
nościom doświadczonej i odważnej za-
łogi Sokoła na czele z kpt. J. Koziołkow-
skim, wówczas 32-letnitnim oficerem 
Polskiej Marynarki Wojennej (PMW), któ-
ry od września 1941 r. służył na tym pięk-
nym i dzielnym okręcie. W jego życiory-
sie odnajdujemy silne związki z Tarno-
wem, gdzie przyszedł na świat 20 marca 
1911 r. Ojciec Jerzego – Stanisław, był 
inżynierem zatrudnionym w elektrow-
ni miejskiej, natomiast matka – Helena 
(z domu Łozińska) zmarła, gdy ten miał 
zaledwie rok. Później rodzina Koziołkow-
skich przeniosła się do Kielc. W lipcu 1929 
r. Jerzy zdał maturę w tamtejszym gim-
nazjum i wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Jej mury 
opuścił w sierpniu 1932 r., w stopniu 
podporucznika ze specjalnością 

TARNOWSKI
DOWÓDCA 
„Strasznego Bliźniaka”
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w zakresie nawigacji i łączności na okrę-
tach podwodnych (promocję otrzymał 

z drugą lokatą). Będąc młodym, dobrze 
rokującym oficerem, podnosił swo-
je kwalifikacje na kursach we Francji 
i zdobywał pierwsze ważne doświad-
czenia m.in. jako oficer sygnalizacyj-
ny w Dywizjonie Okrętów Podwod-
nych oraz dowódca ex-niemieckie-
go torpedowca „Kujawiak”. W tzw. 
międzyczasie awansował do stopnia 

porucznika.

Jolly Roger na Sokole

Po napaści III Rzeszy na Polskę, w nocy 
z 13 na 14 września znalazł się w grupie 
oficerów PMW, którzy na kutrze rybackim 
Albatros przedostali się przez niemiec-
ką blokadę (akcja odbyła się za zgodą do-
wództwa PMW) i dotarli do Lipawy. Na Ło-
twie krótko przebywał w obozie dla inter-
nowanych, następnie drogą lotniczą został 
przerzucony do Szwecji. Dalej przez Nor-
wegię, z końcem grudnia 1939 r. trafił do 
Wielkiej Brytanii. W połowie stycznia 1940 
r. rozpoczął służbę na ORP Wilk, jednym 
z dwóch polskich okrętów podwodnych, 
którym udało się przedostać na Wyspy 

Brytyjskie (drugim był słynny ORP Orzeł). 
3 września 1941 r. został wyznaczony (już 
w stopniu kapitana) na zastępcę dowód-
cy, wydzierżawionego przez PMW od Bry-
tyjczyków ORP Sokół (dowodził Borys 
Karnicki). Na tym stanowisku odbył całą 
pierwszą kampanię śródziemnomorską 
Sokoła (wrzesień 1941 – lipiec 1942). Jed-
nostka operowała wówczas przede wszyst-
kim w składzie stacjonującej na Malcie 
10. Flotylli Okrętów Podwodnych, reali-
zując patrole bojowe, eskortując konwo-
je i tropiąc okręty Krigsmarine oraz Regia 
Marina. Największy potwierdzony sukces 
w tej kampanii okręt odniósł 2 listopada 
1942 r., zatapiając włoski frachtowiec Ba-
lilla. Dwa dni po tym wydarzeniu Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
gen. Władysław Sikorski (przebywał na 
Malcie w drodze do ZSRR) wręczył 
załodze Sokoła piracką flagę Jol-
ly Roger, którą brytyjskie okręty 

rozpoczął służbę na ORP Wilk,
 jednym z dwóch polskich okrętów 

podwodnych, którym udało się 
przedostać na Wyspy Brytyjskie
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podwodne wywieszały wracając 
ze zwycięskiego rejsu.

Torpedy w celu

18 sierpnia 1942 r. kpt. J. Ko-
ziołkowski został mianowany 
dowódcą ORP Sokół. Dodatko-
wo objął też obowiązki dowódcy 
Polskiej Grupy Okrętów Podwodnych. Na-
stępnie poprowadził okręt w drugiej kam-
panii śródziemnomorskiej (kwiecień 1943 
– marzec 1944). Sokół operował ponow-
nie w składzie 10. Flotylli Okrętów Pod-
wodnych z Malty, a także 1. Flotylli Okrę-
tów Podwodnych z Bejrutu, zatapiając 
16 jednostek nieprzyjacielskich różnych 
typów (w tym transportowiec Eridania). 
Uczestniczył m.in. w blokadzie portów 
włoskich podczas inwazji alianckiej na 
Sycylię (Operacja Husky). 13 września, 
jako pierwsza jednostka sprzymierzo-
nych, wpłynął do portu w Brindisi, odbie-

rając kapitulację od miejscowych władz. 
12 grudnia 1944 r. J. Koziołkowski poże-
gnał się z tym walecznym okrętem i zdał 
dowództwo Bolesławowi Romanowskie-
mu. Natomiast 31 maja, będąc jeszcze 
dowódcą Sokoła, został awansowany do 
stopnia komandora podporucznika. Póź-
niej służył w Centrum Wyszkolenia Spe-
cjalistów Floty w Plymouth, Kierownic-
twie Marynarki Wojennej oraz w Polskim 
Korpusie Przysposobienia i Rozmiesz-
czenia. Po demobilizacji (zakończył służ-
bę w stopniu komandora porucznika)  

Załoga ORP Sokół z Jolly Rogerem. Dowódcy okrętu Borys Karnicki 
i Jerzy Koziołkowski – trzecie i czwarte miejsce od lewej. Zdjęcie 
wykonane w Greenock, lipiec 1942 r. (Imperial War Museums London)
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ORP Sokół wpływający do portu w Greenock, 
lipiec 1942 r. (Imperial War Museums London)

Warto przeczytać: 
Borowiak M., Stalowe drapieżniki. Polskie okręty podwodne 1926-1947, Warszawa 2013; 
tenże, Okręt podwodny ORP Sokół, Oświęcim 2017; Nowak G., Okręty podwodne ORP 
Sokół i ORP Dzik, Warszawa 2020; Śledziński K., Odwaga straceńców. Polscy bohatero-
wie wojny podwodnej, Kraków 2013.

zdecydował się pozostać na emigracji. 
Wśród przyznanych mu odznaczeń naj-
ważniejsze były: Srebrny Krzyż Orderu Vir-
tuti Militari, Krzyż Walecznych (trzykrot-
nie) oraz brytyjski Distinguished Service 
Cross (dwukrotnie).

Powrót do rodzinnego miasta

W 1952 r. J. Koziołkowski wyjechał do 
Kanady. Tam ukończył studia psycholo-
giczne na Uniwersytecie Ottawskim (spe-
cjalizacja resocjalizacja młodzieży), póź-
niej był m.in. wykładowcą akademickim. 

Kanada stała się jego nową ojczyzną, 
mieszkał w Vancouver i przyjął obywatel-
stwo tego państwa. Był członkiem Royal 
Canadian Naval Reserve oraz działaczem 
organizacji polonijnych, w tym prezesem 
Koła Polskich Techników w Kanadzie. Po 
raz pierwszy od wybuchu wojny odwie-
dził Polskę w 1974 r. Zmarł nagle, 27 lipca 
1990 r., podczas pobytu u rodziny w Tar-
nowie. Spoczął na tutejszym cmentarzu 
w Krzyżu. Był dwukrotnie żonaty, nie po-
siadał dzieci.

reklama
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 JAK MOGŁABY DZIŚ WYGLĄDAĆ

„OSTATNIA WIECZERZA”
Piotr Barszczowski
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„OSTATNIA WIECZERZA”
Piotr Barszczowski

  Przez lata studiowałem wybitne dzieła 
przedstawiające Ostatnią Wieczerzę. Zde-
cydowana większość z nich to długie ławy 
w układzie poziomego prostokąta.

Tak Wieczerzę Pańską przedstawił 
Leonardo da Vinci, tak Salvador Dali, 
choć… były i takie, które albo uka-
zywały przybliżony faktyczny staro-
żytny sposób spożywania wieczerzy, 
albo 

Duże wrażenie zrobiły na mnie Ostatnie 
Wieczerze Tintoretta, w których doceniłem 
zarówno udział kobiet, jak i próby poszu-
kiwania przez tego artystę nowej kom-
pozycji. Najwyraźniej rozmyślanie nad 
własnym rozwiązaniem tego tak waż-
nego dla naszej kultury tematu teolo-
gicznego i ikonograficznego nie opusz-
czało mnie nawet podczas snu, skoro 

kompozycja obrazu, w rzeczy samej, przy-
śniła mi się. Nieco nadużywając mogę ją 
nazwać: „Perspektywą Ducha Świętego”.

Od samego początku biblijną scenę 
osadzałem w teraźniejszości. Wykona-
łem szkic i  zacząłem marzyć o realizacji 
dużego obrazu lub nawet witrażu o wy-
sokości min. 3 metrów. Wiedziałem, że 
będę potrzebował pomocy statystów, 
aby poradzić sobie z niezwykle trudny-
mi skrótami perspektywy w połączeniu 
z kombinacją zabiegów, takich jak: Złoty 
Podział, Ciąg Fibonacciego i anamorfoza.

Do tego dochodzą jawne i  ukr y-
te atrybuty, które czekają na odkrycie 
przez wnikliwego widza, skompliko-
wany labirynt ukryty w posadzce opo-
wiadający pewną historię oraz zna-
ki i symbole znane od wieków chrześci-
janom i utrwalone w przedstawianiu 
tego kluczowego i wielce dramatyczne-
go, tak pod względem ludzkim, jak i reli-
gijnym wydarzenia.

Pod koniec marca 2019 r. zorganizowa-
łem casting na statystów. Zgłosiło się aż 
26 osób. Część spośród nich to byli moi 
uczniowie i studenci. Przyznam, że przez 
ostatnie lata oczyma wyobraźni widzia-
łem ich w rolach współczesnych Aposto-
łów, uczniów i uczennic Jezusa.

I oto miałem wyłonić 17 osób na pod-
stawie pierwotnego szkicu.

Nie śmiałem jednak selekcjonować. 
Źle się czułem w tej roli. Postanowiłem  

wnosiły zaskakujący 
w świecie patriarchalnym 
motyw kobiet, które 
rzeczywiście– i w zgodzie 

ze świadectwem Biblii 
– również stały się 

świadkami 
ustanowienia 

Eucharystii
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Detale:       Sakwa Judasza w XXI wieku        |        Złoty Podział i CIąg Fibonacciego 

zaangażować wszystkich. Tenebryzm, 
czyli wyłanianie z mroku, miał mi po-
móc w zakomponowaniu i ukazaniu aż 
26 postaci.

W Wielki Czwartek 2019 r. we wnętrzach 
Gemini Park Tarnów odbyła się sesja fo-
tograficzna, która trwała od zamknięcia 
o 21.00 aż do 3.00 nad ranem. 

W mojej autorskiej technice, którą na-
zywam „Neowitrażem” tą „farbą” są frag-

menty makro i mikrofotografii. W ten 
sposób komponuję cyfrowe kolaże, któ-
re następnie nanoszę na szkło lub płótno 
do podświetlania. Przeważnie fotogra-
fuję wodę i minerały. Tym razem wyko-
nałem serię kilkuset zdjęć chleba i wina 
w celu podkreślenia Sakramentu Eucha-
rystii, wypełniając nimi ponad 2 tys. czę-
ści kolażu.

Neowitraż pt. Ostatnia Wieczerza 2020 
był gotowy na prezentację w kwiet-
niu 2020 r. na czas obchodów Wielkie-
go Tygodnia w Opactwie Benedyktynów 
w Tyńcu. Z powodu pandemii odsłonię-
cie dzieła zostało odroczone do Wiel-
kiego Czwartku – 1 kwietnia 2021 roku. 
W październiku 2021 r. będę miał przy-
jemność zaprezentować Ostatnią Wie-
czerzę XXI, nad którą pracowałem kilka-
naście lat, podczas XIII Biennale Sztuki 
we Florencji.

Miałem już 
prawie wszystko, 

aby zacząć właściwą 
pracę. Brakowało 

jeszcze tylko „farby”
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Właściwie to nie życie jest ważne, lecz dzieła, które 
stają się punktem zwrotnym - mawiał Krzysztof Pen-
derecki. Niewątpliwie takim właśnie punktem w życiu 
artysty stały się jego ukochane Lusławice. Dzięki nim 
zapisał się w historii nie tylko jako genialny twórca, 
dyrygent i pedagog, ale także architekt – wizjoner. 
Miłośnik drzew. Maestro. Człowiek kultury i natury. 
Jak twierdził kompozytor: 

 
„Gdy zobaczyłem Lusławice, poczułem,  
że jest to miejsce, jakiego szukałem (…)  
Byłem przekonany, że to jest to miejsce, 
 gdzie chcę żyć”.
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Od początku lat 70-tych miejscem 
szczególnie bliskim artyście stały się 
Lusławice. W małej wiosce nad Dunaj-
cem, gdzie unosił się duch myśli ariań-
skiej, a XIX-wieczny dwór pamiętał czasy 
pobytów wybitnego malarza Jacka Mal-
czewskiego, Krzysztof Penderecki zreali-
zował swoje największe marzenie z dzie-
ciństwa – założył park, który przez ponad 
czterdzieści lat rozrósł się do wielohekta-
rowego, unikatowego w skali europejskiej 
arboretum. W Lusławicach również zma-
terializowała się najważniejsza idea, jaka 
przyświecała kompozytorowi – stworze-
nia akademii dla utalentowanych dzieci 
i młodzieży. 

Niezaprzeczalny wpływ na muzykę Mi-
strza miało umiłowanie przez niego pięk-
na natury i poszukiwanie w niej inspiracji.

 Był wielkim miłośnikiem 
drzew, architektem założenia 

parkowego w Lusławicach,  
pedagogiem, inicjatorem  

powstania Europejskiego  
Centrum Muzyki - 
 międzynarodowego  

kampusu dedykowanego  
młodym artystom

 Instytucja ta wraz z niezwykłym arbo-
retum są swoistym domknięciem cyklu 
ośmiu symfonii w katalogu dzieł kompo-
zytora. To dzieło wciąż trwa. W sąsiedz-
twie drzew i labiryntów Mistrza stoi dziś 
wspaniały, nowoczesny obiekt z salą kon-
certową na 650 miejsc i salą kameralną 
oraz kampus z pokojami do ćwiczeń dla 
muzyków, biblioteką i częścią hotelową. 
Chlubą Centrum jest sala koncertowa ze 
wspaniałą akustyką oraz studio nagrań. 

Działalności Europejskiego Centrum Mu-
zyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusła-
wicach przyświeca nadrzędna idea inspi-
rowania najzdolniejszych młodych mu-
zyków do doskonalenia umiejętności 
i dążenia ku pełnej dojrzałości artystycz-
nej. Centrum jest miejscem spotkań mło-
dych adeptów muzyki z mistrzami sztu-
ki wykonawczej i kompozytorami, a tak-
że wybitnymi postaciami szeroko pojętej 
humanistyki. W kursach, warsztatach 
i koncertach organizowanych przez Eu-
ropejskie Centrum Muzyki biorą udział 
najbardziej utalentowani muzycy oraz 
światowego formatu artyści i pedago-
dzy. Instytucja wyznaczyła i niezmiennie 
podtrzymuje najwyższy standard realizo-
wanych przedsięwzięć. Centrum tętni ży-
ciem muzycznym. 23 listopada 2019 roku 
otwarta została stała ekspozycja multi-
medialna Krzysztof Penderecki – Dziedzic-
two polskiej muzyki XX i XXI wieku. Nowo-
czesna, interaktywna ekspozycja prezen-
tuje dorobek polskiej muzyki najnowszej, 
podkreślając szczególną rolę Krzysztofa 
Pendereckiego i jego imponujący wkład 
w rozwój kultury w Polsce, Europie i na 
świecie. Wykorzystano w tym celu nowo-
czesne technologie audiowizualne oraz 
systemy multimedialne, tworzące prze-
strzeń wypełnioną światłem, dźwiękiem 
i obrazem. Ekspozycja poszerza ofertę 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego skierowaną do sze-
rokiego spektrum odbiorców. Osobi-
ste otwarcie wystawy przez kompozyto-
ra miało miejsce w dniu jego 86 urodzin 
i dopełniło dzieła życia. 

Kompozytor pozostawił po sobie wspa-
niałe dziedzictwo. To dzieło, które wciąż 
trwa. Jego muzyka nieustannie zachwyca 
i inspiruje kolejne generacje twórców. Je-
śli Jego fenomen nadal emanuje, inspiru-
je twórców, wykonawców, odbiorców na 
całym świecie, to epoka wciąż trwa.



Tegoroczne 28. Świę-
to Dzieci Gór będzie nieste-

ty nieco inne. Kamraci spotkają 
się jedynie w przestrzeni wirtualnej. 

Nie ma bowiem możliwości na tradycyj-
ny udział grup zagranicznych związany z pobytem 

w Polsce, koncertami i zwiedzaniem Małopolski. Wprawdzie goście zagraniczni wystą-
pią tylko na ekranie, ale pojawią się specjalni przybysze z innych „niegórzystych” za-
kątków Polski. Festiwal rozpocznie uroczysty koncert w nowej muszli koncerto-
wej nowosądeckiego Parku Strzeleckiego w niedzielę 18 lipca. Swe umiejętno-
ści zaprezentują młodzi ludzie z „górskich” grup zakwalifikowanych do udziału 
w wydarzeniu, goście z dalekich rejonów naszego kraju oraz – poprzez łą-
cza internetowe – zespoły zagraniczne. Ten hybrydowy koncert mocno za-
brzmi w trudnych czasach i przypomni o jednym z najważniejszych wa-
kacyjnych wydarzeń kulturalnych Małopolski.

W kolejne dni Święto Dzieci Gór przeniesie się w całości do świa-
ta wirtualnego. Codziennie przez tydzień będą rozbrzmiewać nowe 
koncerty grup polskich i zagranicznych – po trzy zespoły każdego 
dnia. Wszystko oczywiście na stronie internetowej Małopolskie-
go Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ale także na spe-
cjalnych telebimach, które będą krążyć po Małopolsce. Odwie-
dzą niemal każdy powiat, by dziecięce muzykowanie i zabawy 
dotarły do każdego z nas, przynosząc radość w trudnym pan-
demicznym czasie.

Festiwal zakończy koncert finałowy, do udziału w którym 
zaprosimy wszystkich, którzy kiedykolwiek występowali na 
Święcie Dzieci Gór. To będzie przyjacielskie spotkanie po 
latach w rytmie muzyki regionalnej. Koncert finałowy oraz 
inauguracyjny będą również dostępne w transmisji inter-
netowej. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowa-
nia i zabawy.
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Istotą imprezy jest łączenie zespołów 
polskich i zagranicznych w pary kamrac-

kie, które przez tydzień ze sobą podró-
żują, występują, bawią się i odpoczywają. 

Znikają wówczas bariery językowe czy 
kulturowe. Pojawia się wspólny dla 

wszystkich młodych język dziecięcej 
wyobraźni i zabaw, rodzą się przyjaźnie, 

które często zostają na wiele lat.
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