


„Przyszłość mieści się w teraźniejszości, więc 
cieszmy się teraźniejszością” - powiedział ks. 
prof. Michał Heller na podsumowanie 
rozmowy ze swoim przyjacielem prof. 
Krzysztofem Zanussim. Rozmowa odbyła się 
w trzecim dniu Festiwalu Tarnowianie 
organizowanego przez CSM. Te słowa 
szczególnie zapadły nam w pamięć, bo 
przecież wszyscy próbujemy jakoś przewi-
dywać to, co się wydarzy. Może nawet zbyt 
wiele czasu i energii poświęcamy na to, by po 
swojemu i nieudolnie prześwietlać przy-
szłość. A jednak to wydawałoby się proste 
stwierdzenie „cieszmy się teraźniejszością” 
zdaje się momentami nas przerastać. Bo 
zaraz pojawia się ten nasz wewnętrzny 
stwór, który zaczyna zdanie od „ale”... 
 Od pojawienia się naszej Weny minęło 
trzy miesiące. I wielokrotnie zastanawia-
liśmy się: ale co dalej? W jaką stronę? 
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie komentarze, 
ponieważ to dzięki nim jesteśmy w stanie 
spojrzeć nieco z dystansu. Nie skupiać się tak 
bardzo na tym, jak według nas być powinno, 
a  doceniać  i  zauważać to ,  jak  jest . 
Dziękujemy za wszystkie Wasze pochwały, 
krytyczne uwagi, cenne spostrzeżenia. 
Działamy.
 Wiele się wydarzyło i wiele - wbrew temu, 
co mówią czasami niektórzy zgorzknialcy - 
ciągle się dzieje. Z działań Centrum Sztuki 
Mościce: za nami wspomniany już Festiwal 
Tarnowianie, trwa fantastyczna Scena 
Otwarta. Sukcesem - jak zawsze - zakoń-
czyła się kolejna jubileuszowa edycja 
Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia 
2021  organizowana przez  Teatr  im . 
L. Solskiego. W tym numerze piszemy rów-
nież o fenomenie Kąśnej Dolnej, o malo-
wanym Zalipiu, jubileuszu IV Liceum 
Ogólnokształcącego, a Krzysztof Borowiec 
zabiera nas w kolejną podróż do tarno-
wskiego muzycznego świata sprzed lat. Do 
naszego zespołu dołączają kolejni zacni 
felietoniści. 
 Mamy nadzieję, że Wena będzie Państwu 
towarzyszyć w najbliższym czasie. Że jesień 
przyniesie wiele okazji do tego, by „cieszyć się 
teraźniejszością”. Tego Państwu i sobie 
życzymy. 
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TRZY SIOSTRY
 CZYLI „ŚMIETANKA” STORY

Krzysztof Borowiec
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Najmłodsza - Jana miała niespełna 
cztery lata, kiedy z siostrami zaczęła 
śpiewać przed publicznością. Śpie-
wała pierwszym głosem, najstarsza 
Krystyna - drugim, Barbara - trze-
cim. Występy estradowe rozpoczęły 
w 1951 roku. Wkrótce potem 

prasa nazwała je 
najmłodszymi  
śpiewaczkami Tarnowa, 
w mieście zaczęto mówić 

o nich: Śmietanki.
 

Jana Ożgowa niedawno była gościem Fe-
stiwalu Tarnowianie i swoimi wspomnie-
niami ubarwiła spotkanie „Lata swingu 
i big beatu”. Ta krótka opowieść o jej życiu 
estradowym, na tych właśnie wspomnie-
niach została oparta.

Dom Śmietanów, od kiedy Jana pamię-
ta, brzmiał śpiewem i muzyką. Mama – 
Irena, krakowianka z urodzenia, śpiewała, 
tato – Jan, grał na gitarze. Gdy siostry za-
częły występy, były dziewczynkami w wie-
ku czterech, pięciu i sześciu lat. Były bar-
dzo podobne do siebie. Zawsze jedna-
kowo ubrane - były jak trojaczki, które, 
obdarzone niezwykłym talentem, śpiewa-
ły nad wyraz czysto.

W latach wczesnego dzieciństwa sio-
stry mieszkały w Tarnowie przy ulicy 
Goldhammera, niedaleko Domu Kultu-
ry Zakładów Mechanicznych na tarnow-
skim Mariensztacie. Uczęszczały tam na 
zajęcia w ognisku muzycznym i bardzo 
szybko zaczęto je angażować do wszyst-
kich możliwych występów. Równie szyb-
ko rozniosła się wieść, że oto pojawiło się  
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muzyczne zjawisko w postaci trzech, zna-
komicie śpiewających dziewczynek. Bar-
dzo chętnie były oglądane i słuchane. 
Śpiewały podczas występów... stojąc na 
krzesłach, bo żaden z mikrofonów nie 
mógł być obniżony do poziomu ich drob-
nego wzrostu. Oczywiście nie tylko obiekt 
„Mechanicznych” stał się miejscem ich wy-
stępów. Śmietanki śpiewały w tarnowskim 
teatrze, w kinach Marzenie i Krakus, dawa-
ły koncerty we wszystkich domach kultu-
ry w Tarnowie – i rychło stały się lokalny-
mi gwiazdkami.

Śpiewały oczywiście na wszelkich ro-
dzinnych uroczystościach, co nie zawsze 
było zgodne z ich oczekiwaniami. Nie mia-
łyśmy nawet czasu na zabawę - wspomina 
Jana – bo kiedy ktoś przyszedł do domu, to 
zaraz trzeba było śpiewać. Prawdę powie-
dziawszy nigdy dzieciństwa nie miałam. Ja 
i siostry nie mogłyśmy się bawić na plan-
tach, bo trzeba było ćwiczyć, iść do szkoły 
muzycznej, potem były próby, wyjazdy, kon-
certy. Pamiętam, że nie miałam czasu na-
wet na zabawę moją lalką.

***
Kiedy sława - póki co maleńkich jeszcze 

sióstr - dotarła do Krakowa, przyjecha-
li dziennikarze. Zrobiono dziewczynkom 
zdjęcie. To zdarzenie utkwiło w pamięci 
wówczas pięcioletniej Jany, bo posłużo-

no się techniką fotograficzną z „wybucha-
jącym fleszem”. Zdjęcie stanowiło potem 
ilustrację artykułu zatytułowanego Naj-
młodsze śpiewaczki Tarnowa - zamiesz-
czonego w „Gazecie Krakowskiej”.

Media zawsze miały swoją siłę, nawet 
w zgrzebnym PRL-u. Nic zatem dziwne-
go, że po artykule kariera dziewczynek 
nabrała rozpędu. Naszą edukacją wokal-
no-muzyczną – mówi Jana - zajął się pan 
Sierosławski, który bardzo wzbogacił nasz 
repertuar i z którym wyjeżdżałyśmy na naj-
różniejsze konkursy i przeglądy. Wszystkie 
ważniejsze miasta Małopolski oklaskiwały 
trio. Niemal każda sobota i niedziela były 
wypełnione występami. Na muzycznych 
przeglądach dziewczynki z reguły wygry-
wały wszystko, co było możliwe do wygra-
nia. Choć – jak mówi Jana – dla mnie to 
nie było ważne. Liczyła się tylko czekola-
da, stawiane poczęstunki i – przed wszyst-
kim - mnóstwo oranżady. Zawsze z dzie-
cięcą zachłannością w oczach patrzyła na 
tę oranżadę, której tyle pełnych butelek 
zostawało po przyjęciach, a której prze-
cież nie mogła wypić na zapas.

 
***

W Tarnowie siostry zaczęły być dosko-
nale rozpoznawane. Często słyszało się 
na ulicy, jak ludzie mówili do siebie: patrz 
Śmietanki idą.

Śmietanki z zespołem Kazimierza Ożgi
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Kiedy miały 
odpowiednio 
sześć, siedem,
osiem lat ich
talentem  
zainteresował się 
Kazimierz Ożga 

- najważniejszy twórca tarnowskiej sceny 
muzyczno-kabaretowej tamtych lat. Aby 
usłyszeć dziewczynki, Ożga specjalnie 
przyjechał do ich rodzinnego domu. Pod-
czas pierwszej wizyty chciał je koniecznie 
zarejestrować na taśmie. Zamierzał poje-
chać do Wrocławia, potem do Warsza-
wy, do profesora Szpilmana, chciał poka-
zać światu jakie diamenty są w Tarnowie. 
Z pomocą Szpilmana zamierzał zrealizo-
wać płytę dziewcząt. Nagranie magneto-
fonowe - jak twierdzi Jana - zostało osta-

tecznie dokonane w domu mieszkającego 
przy ulicy Goldhammera pana Goldberga. 
Miał on także pianino, na którym można 
były akompaniować.

 
***

Ożga komponował dla dziewczynek 
bardzo wiele. Były to nie tylko piosenki 
i bajki muzyczne, ale także zdecydowa-
nie większe formy. Przygotował z nimi po-
kaźną ilość programów dla polonii. Dzia-
ło się tak od czasu, kiedy ekipa Polskiego 
Radia przyjechała z Krakowa, aby nagrać 
program dla Polaków za granicą. W efek-
cie audycje stały się niemal cykliczne. 
W roku emitowano trzy nowe programy. 
Polonia amerykańska, żywo zaintereso-
wana małymi śpiewaczkami, dopytywa-
ła się o nie regularnie. Pewnego dnia ra-
dio podało ich adres. Zaczęły przychodzić 
paczki z prezentami z innego, kolorowego 
świata. To była wielka radość. Jednak kie-
dy rodzina przeprowadziła się z Goldham-
mera na ulicę Lwowską, paczki przestały 
docierać. Z korespondencji prowadzonej 
z darczyńcami wynikało, że po prostu były 
kradzione.

*** 
Nadszedł czas, gdy rodzeń-
stwo stanęło przed komisją 

w szkole muzycznej. 
Ja w tym czasie brzdą-

kałam już na fortepia-
nie – mówi Jana. - 
Pamiętam, że kie-
dy usłyszałam jak 
o kilka lat starsza 
dziewczyna gra 
u mojej koleżanki 
Chopina - dosta-
łam fioła. Zdecy-

dowałam, że muszę 
tak grać. Uczyłam 

się, choć przychodzi-
ło mi to z trudem, bo 

Śmietanki w tarnowskim 
plenerze
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przecież małe rączki nie 
najlepiej radziły sobie na dużej klawiaturze.

Obok sióstr do egzaminu przystąpił brat 
- Jurek, najmłodszy z grona, choć nie naj-
młodszy w ogóle (po latach na świecie po-
jawił się jeszcze Darek).

Kiedy podczas egzaminu komisja usłysza-
ła nas, zrobiła wielkie oczy. Mnie skierowa-
no na fortepian, Baśkę na skrzypce, Krysty-
nę natomiast na akordeon. Siostry ukończy-
ły szkołę muzyczną. Potem - u ówczesnego 
dyrektora szkoły – kontynuowały tak zwany 
dział wokalny. W tamtym czasie, podczas 
oficjalnych uroczystości, niejako z obowiąz-
ku, śpiewały w auli – zdaniem Jany - jakieś 
straszne, politycznie poprawne dyrdymały, 
które nie przynosiły im żadnej radości. Ko-
leżanki siedzące na widowni miały niezły 
ubaw, podczas gdy one zmagały się z mu-
zyczno-tekstowymi koszmarkami.

Kiedy zaczęły rozwijać się i - jak to okre-
śla Jana – nagle w głosie zaczęły pojawiać 
się tak zwane koguty, Ożga stwierdził, że na 
pewien czas trzeba zrobić przerwę. Inni jed-
nak nie chcieli dać odpocząć dziewczętom. 
Wszystkie domy kultury zabiegały o ich wy-
stępy, najwięcej śpiewały w domu kultury 
przy ulicy Kopernika.

***  

Po około dwóch latach, kiedy za-
częły stawać się panienkami, roz-
począł się drugi etap współpracy 
z Kazimierzem Ożgą. Ten przygo-
tował dla nich nowy i całkiem po-
kaźny materiał muzyczny. Ówcze-
sny dyrektor Domu Kultury Zakła-

dów Azotowych – Jerzy Szawica 
wyposażył dziewczynki w bilety, tak, 

aby mogły dojeżdżać na próby, które 
pod wnikliwym okiem i uchem Ożgi od-

bywały się kilka razy w tygodniu.
Przynajmniej dwa razy do roku do 

domu kultury przyjeżdżał z ekipą Michał 
Bobrowski z Polskiego Radia w Krako-
wie. Przyjeżdżał, by nagrywać program 
z udziałem kierowanego przez Ożgę kaba-
retu „Osesek”. Jednym z obowiązkowych 
punktów programu był wówczas występ 
trzech sióstr. W tamtych latach dziew-
częta zaprezentowały się aż w jedenastu 
programach telewizyjnych. W Warszawie 
wystąpiły (na przykład) w części rozryw-
kowej programu Ireny Dziedzic, „Tele-E-
cho”. Co prawda śpiewały tam korzysta-
jąc z playbacków, ale takie były wymogi 
szefów telewizji, uznających to rozwiąza-
nie za ówczesny szczyt techniki.

***  

Podczas jednego z comiesięcznych tar-
nowskich programów, zatytułowanych 
Piosenka dla załogi, zjawił się Jerzy Ko-
siński. Bardzo zainteresował się dziew-
częcym trio. Po rozmowie z ojcem i pro-
wadzącym panny Kazimierzem Ożgą, 
zaprosił je do Sopotu na finał Młodych 
Talentów. Tam śpiewające siostry wystą-
piły jako atrakcja. Na sopockich kortach 
tenisowych ustawiono estradę – wspomi-
na Jana - Kazimierz grał na fortepianie, 
Czerwono-Czarni nam akompaniowali. 

Po występie ukazały się bardzo po-
chlebne recenzje prasowe, zapropono-
wano im także podpisanie kontraktu. 
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Odmówiły. Dla Jany ważnym powodem 
była zbliżająca się matura. Mimo to jed-
nak, kilka razy do roku dziewczyny były 
zapraszane na występy podczas dużych 
imprez. Tak było choćby we Wrocławiu. 
Tam najmłodsza Śmietanówna poznała 
zauroczonego nią Ryszarda Poznakow-
skiego, późniejszego męża, który po pew-
nym czasie porwał trzy siostry do Czer-
wono Czarnych. Wraz z nimi, jako trio 
Kefirki wystąpiły na koncercie poprze-
dzającym legendarny występ zespołu The 
Rolling Stones w warszawskiej Sali Kon-
gresowej, w kwietniu 1967 roku. 

***
Z występem Micka Jaggera i ferajny Jana 

ma (między innymi) takie wspomnienia: 
Gdy w miasto poszła wiadomość, że bę-

dziemy grać support przed Rolling Stone-
sami, to rozdzwoniły się telefony od ludzi 
z branży. Support grali Czerwono – Czarni, 
a my, siostry „Kefirki” śpiewałyśmy chórki. 
Cała masa artystów prosiła o pomoc w do-
staniu się na koncert. Każda z nas mia-
ła swoją przepustkę – zaświadczenie, któ-
re krążyły w kółko. Chyba Niemen na moją 
przepustkę wszedł. W każdym razie za ku-
lisami nazbierało się mnóstwo ludzi i zro-
bił się tłok. Gdy przyjechali Stonesi, obsługa 
zaczęła co poniektórych wypraszać. Niektó-
rzy uciekli do naszej garderoby, inni chowa-
li się po kulisach. Potem, gdy zaczęli grać 
Stonesi, staliśmy przez jakiś czas za kulisa-
mi i wtedy nagle, jak grzyby po deszczu, wy-
rosły tam inne osoby. Był Niemen, Walicki, 

Korda, Rusowicz, właściwie cały nasz świat 
muzyczny nagle się tam znalazł. 

Tuż przed koncertem natomiast, miało 
miejsce inne zdarzenie, które artystka tak 
wspomina: Gdy okazało się, że organy Sto-
nesów nie grają, zrobiła się straszna afera. 
Rysiek Poznakowski ledwo co wrócił wtedy 
ze Stanów i przywiózł sobie organy, czer-
woną Farfisę - takie piszczałki na srebrnych 
nogach. Prosili Poznakowskiego żeby poży-
czyłby im te organy, bo inaczej będą musie-
li odwołać koncert. Rysiek był wtedy taki ob-
cesowy, zaparł się, że nie pożyczy. Wszyscy 
staraliśmy się go przekonać, aż w końcu mu 
powiedziałam: 

Rysiek, to jest dla Ciebie 
znakomita reklama, bo 
przecież wszystkie gazety 
napiszą, że Brian Jones 
zagrał na twoich 
organach

Potem Jana, już pod estradowym pseu-
donimem Tarnowska, koncertowała 
z Poznakowskim i Trubadurami, jeszcze 
później występowała z zespołem Wiatra-
ki. Jej siostry Krystyna i Barbara rozpo-
częły udaną karierę estradową w duecie, 
a potem solo w Czechosłowacji, gdzie 
wyszły za mąż za czeskich artystów. To 
jednak jest już inna historia.

Jana Tarnow
ska i Trubad

urzy



8

FESTIWAL 
TARNOWIANIE - 

ŚWIĘTO LUDZI STĄD! 
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Cykl spotkań, rozmów i inicjatyw, który połączył ze sobą róż-
ne dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki, aktywności i osobo-
wości. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań byli LUDZIE. 
Tarnowianie. Osoby związane z Tarnowem, pochodzące z Tarno-
wa lub tacy, którzy właśnie tutaj znaleźli odpowiednią dla 
siebie przestrzeń, przyjaźń czy miłość. I zaznaczyli swój ślad. 
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W dniach 3-5 IX 2021 r. w Centrum Sztu-
ki Mościce odbyła się pierwsza edycja Fe-
stiwalu Tarnowianie. 

 
W ramach Festiwalu tarnowska 

publiczność miała okazję obejrzeć 

wybrane filmy i wziąć udział 

w spotkaniach z Artystami

Tematem przewodnim spotkań prowa-
dzonych przez Kuratora Filmowego Festi-
walu, Łukasza Maciejewskiego, był Tar-
nów. O związkach z Mościcami i wpływie 
miejsca na działania artystyczne opowie-
dział Wilhelm Sasnal (fragmenty tej roz-

mowy możecie Państwo przeczytać na 
s. 14 tego numery Weny). Było nam nie-
zmiernie miło gościć młodych aktorów: 
Kamila Kulę oraz Jakuba Zająca (frag-
menty rozmowy na s. 16), którzy opo-
wiedzieli o tym, jak teraz, realizując swo-
je marzenia zawodowe, wspominają Tar-
nów. W niedzielę 5 września w Centrum 
Sztuki Mościce byliśmy świadkami  spo-
tkania dwóch wybitnych intelektuali-
stów, których łączy wieloletnia przyjaźń: 
ks. prof. Michała Hellera oraz prof. Krzysz-
tofa Zanussiego. Podczas rozmowy poru-

szane były tematy związane z fizyką, kon-
cepcjami czasu, a także obecną sytuacją, 
kondycją świata i człowieka.

Podczas Festiwalu nie zabrakło także 
miejsca na wspomnienia. W ratuszu (Ry-
nek 1) odbyło się spotkanie poświęcone 
tarnowskiemu historykowi i działaczowi 
społecznemu Antoniemu Sypkowi. W tym 
samym czasie w CSM Krzysztof Borowiec, 
dziennikarz muzyczny, opowiadał o hi-
storii tarnowskiego swingu i big beatu, 
a jego gośćmi byli: Jana Tarnowska (jed-
na ze słynnych sióstr Śmietanówien) oraz 
Jan Ożga (brat Kazimierza Ożgi, o którym 
pisaliśmy w pierwszym numerze Weny). 

Od początku byliśmy przekonani, że 
Festiwal ma łączyć, więc wiedzieliśmy, 
że oprócz uczty duchowej, musimy rów-
nież zadbać o to, co dobre dla ciała. 
W sobotę na terenach zielonych przyle-
głych do Centrum Sztuki Mościce moż-
na było posmakować lokalnych potraw 
przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich, spróbować specjałów z Fish 
Trucka, a także śledzić Live Cooking -  
Paweł Piszczek oraz Krzysztof Chuder-
ski przygotowali dla nas nowoczesne 
i oryginalne dania, które opierały się na  
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produktach lokalnych i łączyły w sobie 
nowoczesne trendy oraz tradycję. Swoje 
produkty prezentowali także lokalni wy-
twórcy: było wino, miody, fantastyczne 
pieczywo, prawdziwe i zdrowe soki, więc 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na 
boisku rozgrywał się pasjonujący mecz 
towarzyski: KULTURA-MEDIA. Młodsi tar-
nowianie mogli wziąć udział w Tarnow-
skim Pikniku Piłkarskim lub spróbować 
swoich sił na ściance wspinaczkowej 
pod okiem mistrza Tomasza Oleksego. 
W trakcie imprezy można było również 
obejrzeć występy najmłodszych Świercz-
kowiaków oraz wychowanków działają-
cego w CSM Ogniska Baletowego. 

Niedzielną galę finałową rozpoczęli-
śmy od wręczenia honorowej statuetki 
Festiwalu ks. prof. Michałowi Hellerowi. 
Laudację wygłosił prof. Krzysztof Zanus-
si. Statuetkę w ręce ks. profesora Helle-
ra przekazały Poseł na Sejm RP Anna Pie-
czarka, Monika Gubała Dyrektor Departa-
mentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz Anna Chmura Dyrek-
tor Centrum Sztuki Mościce.

Następnie publiczność licznie zgroma-
dzona w Centrum Sztuki Mościce wysłu-

chała koncertu piosenek Agnieszki Osiec-
kiej pt. „Osiedlowy Klub Samotnych”, za 
którego reżyserię odpowiadał Dyrektor 
Festiwalu Grzegorz Gawlik. Na scenie wy-
stąpiło siedmioro wokalistów: Anna Gur-
gul, Kinga Gurgul, Agata Łabno, Iza Łapa, 
Piotr Cyz, Sławek Ramian i Jarek Tucki, 
zatańczyli: Monika Kiwak i Daniel Leżoń. 
Towarzyszył im zespół w składzie: Rafał 
Łępa, Jakub Łępa, Jerzy Drobot, Łukasz 
Tadla, Bartek Rojek. W repertuarze po-
jawiły się znane i mniej znane teksty naj-
ważniejszej polskiej poetki piosenki. 

Już w trakcie Festiwalu pojawiały się gło-
sy, co mogliśmy przygotować inaczej. Na 

ten moment jesteśmy pewni trzech rzeczy. 

Przede wszystkim: 

pierwszą edycję uznajemy za udaną! 

Jesteśmy szczęśliwi, że w tym trudnym 
dla wszystkich czasie udało się zorganizo-
wać tak różnorodne święto, udało się po-
łączyć różne światy i zaprosić tarnowską 
publiczność do udziału w festiwalowych 
wydarzeniach. Niezmiernie cieszymy się, 
że tylu znakomitych gości przyjęło nasze 

F O T .  P R Z E M Y S Ł A W  S R O K A
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zaproszenie i zaszczyciło nas swoją obec-
nością. Dziękujemy.

Po drugie: 
uważamy, że było warto! 

Usłyszeliśmy od naszych gości, od 
uczestników wydarzeń, od Państwa - pu-
bliczności - wiele ciepłych słów. Zobaczy-
liśmy na wielu twarzach wzruszenie i ra-
dość. Słyszeliśmy proste słowa “dziękuję 
za ten wieczór” od tych, którzy zadowo-
leni opuszczali CSM po spotkaniach czy 
koncercie. Widzieliśmy - zwłaszcza w so-
botę - tarnowian, którzy się relaksują, 
rozmawiają ze sobą. Podziwialiśmy wte-
dy najmłodszych, którzy nawet po kilku 
godzinach zabawy nie mieli dosyć aktyw-
ności. Zawsze w takich momentach czuli-
śmy, że było warto! Że tarnowianie zasłu-
gują na swoje święto. 

I wreszcie: 
zdecydowanie to nie koniec! 

Już w trakcie trwania pierwszej edycji 
Festiwalu rozmawialiśmy o tym, co za-
planujemy na przyszły rok. Mamy nadzie-
ję, że Festiwal Tarnowianie na stałe wpi-
sze się kalendarz i znajdzie swoje miejsce 
wśród najważniejszych wydarzeń. Że bę-
dzie to prawdziwe święto ludzi stąd. 

Dyrektor CSM Anna Chmura 
Dyrektor Festiwalu Tarnowianie 

Grzegorz GawlikF
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MOGĘ WYJŚĆ 
Z MOŚCIC 
Łukasz Maciejewski:
Trudno znaleźć bardziej mościcki film,  
niż “Huba”. Opowiedz, jak powstał,  
jak narodził się pomysł, żeby właśnie  
tutaj nakręcić ten film.

Wilhelm Sasnal:
Najpierw był pomysł na to, żeby wykorzy-
stać historię osoby, która pracuje na Za-
kładach Azotowych. W ogóle Zakłady są 
miejscem, z którym jestem związany też 
poniekąd rodzinnie. Wychowywałem się 
w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki. Ona 
była, mogę tak powiedzieć, organizmem, 
który nad tym wszystkim dominował. Na 
dobre i na złe. I też wymyślając z Anką tę 
historię wiedzieliśmy, że chcemy pokazać 
historię mężczyzny, który przestaje praco-
wać na zakładach. No i było oczywiste, że 
to będą Zakłady Azotowe.

Ta przestrzeń Zakładów Azotowych i okolic 
przedstawionych w filmie to jest twoja prze-
strzeń “oswojona”. Bardzo mocna, ponie-
waż dokładnie tutaj spędziłeś dzieciństwo 
i młodość. Ponieważ Festiwal Tarnowianie 
chce dotykać korzeni, dlatego zapytam 
właśnie o - przepraszam za patos, możesz 
go unieważnić - o te korzenie, o Mościce.

Właśnie to jest coś, czego nie chcę unie-
ważniać. Ja bardzo mocno podkreślam 
to, że jestem stąd. Jest to miejsce, do 
którego jestem bardzo przywiązany. 
I teraz, mieszkając w Krakowie, mam 
takie bardzo miłe flashbacki. Jest takie 
coś w miejscu, w którym teraz miesz-

kamy, co mi bardzo przypomina Mości-
ce. I to jest coś, co jest bardzo mocno we 
mnie. Mam być może do Mościc mojego 
dzieciństwa dosyć bezkrytyczny stosu-
nek. I mimo tego, że parę razy przenosi-
liśmy się z rodziną z miejsca na miejsce 
oraz tego, że tam miesz-
kamy i właściwie 
ca ł e  n a s ze  ży -
cie jest zorien-
towane wokół 
Krakowa, to ja 
mam do tego 
miasta taki do-
syć swobodny 
stosunek. Nie 
czuję się chyba 
tak bardzo kra-
kowianinem, jak 
mościczaninem. 
I wciąż myślę, 

ALE MOŚCICE NIE 
WYJDĄ ZE MNIE
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ALE MOŚCICE NIE 
WYJDĄ ZE MNIE

że te Zakłady Azoto-
we i ten potencjał, jaki 
one niosą, jeżeli chodzi 
o warstwę wizualną, to 
jest dla mnie tak szalenie in-
spirujące, że ja wiem, że to nie 
jest coś, co się skończyło w mo-
mencie, w którym skończyliśmy krę-
cić ten film, ale coś, do czego pewnie 
kiedyś powrócę. 

Powiedziałeś o ważnej sprawie. Kończąc 
jakiś etap, zakładając rodzinę, wyjeż-
dżając do innego miasta, bywa i tak, że 
chcemy odciąć się od jakiegoś miejsca. 
Albo w wyniku buntu, albo rozczarowania, 
albo przewrotności, ucieczki “od”... Ale to 
miejsce, z którego pochodzimy naznacza. 
Ale co to oznacza dla artysty? Jak nazna-
czyło ciebie? Czy rzeczywiście Tarnów, 
Mościce, to jest to podglebie, z którego 
korzystasz, nawet jeśli jest to nieuświado-
mione? Czy masz takie podejrzenie, że to 
właśnie tak jest?

Nie, wydaje mi się że nie. To znaczy Mo-
ścice są dosyć wyjątkowe przez klimat, 
w jakim się wychowałem. Chodzi mi teraz 
o rodzinę. Wychowałem się trochę w kul-
cie dziadka. Moi rodzice przyjechali tutaj 
przed wojną, do pracy, więc to jest swoje-
go rodzaju mit założycielski, z którego ja 
skwapliwie korzystam. To była taka wiara 

w modernizm, że wiele rzeczy jest 
możliwych. Takie właściwie my-

ślenie pozytywistyczne, wia-
ra w pracę, w postęp. Nato-
miast wydaje mi się, że 

Tarnów jako 
miasto, jest taki jak 
pozostałe stutysięczne mia-
sta. Tutaj bym akurat tego nie przeceniał. 
Ciekawe, że wspomniałeś o tym buncie.

Natomiast mam taką potrzebę właśnie, 
żeby się buntować przeciwko Tarnowowi, 
Krakowowi, Warszawie (..). Tak mi się wyda-
je, że łatwo się buntować, wobec czegoś tak 
bezbronnego, jak taka enklawa, małe miej-
sce, jakim są Mościce. Więc nie mam takiej 
potrzeby. I byłoby to też trochę takie… No, 
nie… Nigdy nie miałem na szczęście takiej 
potrzeby, żeby się odcinać. Jest takie po-
wiedzenie, wiem, że ono funkcjonowało za 
PRLu, jest brutalne i bardzo niepoprawne 
politycznie: chłop może wyjść ze wsi, ale 

wieś nie wyjdzie z chłopa. Wydaje mi się, 
że ja mogę wyjść z Mościc, ale Mościce 
nie wyjdą ze mnie. No i trochę tak jest. 

F R A G M E N T  R O Z M O W Y  
Ł U K A S Z A  M A C I E J E W S K I E G O  
Z  W I L H E L M E M  S A S N A L E M  
PT .  “K INO MOŚCICE” ,  K TÓRA 
ODBYŁA SIĘ W DNIU 3 IX 2021 R.  
P O D C Z A S  F E S T I W A L U  
T A R N O W I A N I E  
W CENTRUM SZTUKI  MOŚCICE.  

Wilhelm Sasnal 
(ur. 29 XII 1972 r. Tarnowie)

jeden najwybitniejszych polskich 
artystów współczesnych, 

malarz, rysownik,
 twórca komiksów,

 filmowiec. 

Ja zasadzie nie czułem nigdy 

potrzeby, aby buntować się 

przeciwko Mościcom. 
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Łukasz Maciejewski:
Opowiedzmy o Tarnowie, bo to jest bardzo 
ważny kontekst tych wszystkich spotkań. 
Na jakiej podstawie Jakub Zając z Tar-
nowa zagrał jedną z głównych ról obok 
Agaty Buzek, Jacka Braciaka, Małgorzaty 
Zajączkowskiej? Co się stało, że zostałeś 
aktorem?

Jakub Zając:
No i tutaj sięgamy czasów gimnazjum, 
kiedy to bardzo mi się podobała dziew-
czyna z kółka teatralnego. Była rok star-
sza i ja poszedłem na spotkanie tej gru-
py, żeby się z nią poznać. I dziewczyna 
była, ja poszedłem dalej i jakoś tak wy-
lądowałem w Łodzi. A co do filmu: sytu-
acja była taka, że Łukasz Grzegorzek do 
mnie zadzwonił w ubiegłym roku, żeby-
śmy się spotkali i spróbowali sobie jed-
ną ze scen. I na tym pierwszym spotkaniu 
poznaliśmy się z Agatą Buzek, z moim fil-
mowym synkiem Leosiem Grzegorzkiem 
(...). Jakoś tak zgraliśmy się energetycznie 
i doszło do realizacji filmu. Wcześniej zda-
rzały mi się występy recytatorskie, a swo-
je pierwsze kroki stawiałem na deskach 
teatru Tuptusie. 

To bardzo znane miejsce Tarnowie. 
Kuźnia talentów. 

Dokładnie. Więc tam stawiałem pierwsze 
kroki. No a później, po maturze, nie udało 
się za pierwszym razem. To znaczy nie do-
stałem się od razu, dlatego miałem posto-
jowe w Krakowie, w takiej szkole przygo-
towującej do studiów. Potem była Łódź. 

A jeżeli chodzi o sam Tarnów, ja bardzo lu-
bię tutaj wracać do tego miejsca. Jest mi 
niezwykle bliskie. Staram się bywać jak 
najczęściej, oczywiście w miarę możliwo-
ści, ze względu na zajęcia zawodowe, bo 
na co dzień mieszkam w Warszawie. Więc 
tak raz na 3 miesiące jestem. (...)

A jak wyglądały te pierwsze lata zawodo-
we? To, co się wydarzyło w ubiegłym roku, 
dla wielu twoich koleżanek i kolegów, dla 
ciebie być może również, to bardzo trudny 
czas, w którym na przykład w teatrze się 
praktycznie w ogóle nie grało. I co myślisz 
o swoim zawodzie 3 lata po skończeniu 
szkoły? Czy już Cię rozczarował, czy zmie-
niłeś o nim zdanie?

Zacznę od tego, że niewątpliwie ten ostat-
ni rok był dosyć trudny dla wielu z nas, dla 
mnie również, chociaż ja akurat nie jestem 
w teatrze na etacie, tylko pracuje z kame-
rą. Pozamykano plany filmowe, plany 
zdjęciowe i jakby tak wszystko się urwało. 
Wszystko. Ale wydaje mi się, że przetrwali-
śmy to jakoś. Zbudowało nas to, jesteśmy 
mocniejsi. Co do studiów, ja miałem nie-
bywałe szczęście, że zaraz po pierwszym 
roku zacząłem pracować. I debiutowa-
łem przy serialu “Belfer” Łukasza Palkow-
skiego. Później miałem okazję pracować 
z panem Robertem Glińskim, następnie  

A W TARNOWIE JEST

INACZEJM
O

Ś
C

I
C

E

F R A G M E N T  R O Z M O W Y  
Ł U K A S Z A  M A C I E J E W S K I E G O  
Z  J A K U B E M  Z A J Ą C E M  P T . 
“ K I N O  M O Ś C I C E ” ,  K T Ó R A 
ODBYŁA SIĘ W DNIU 3 IX 2021 R.  
P O D C Z A S  F E S T I W A L U  
T A R N O W I A N I E  
W CENTRUM SZTUKI  MOŚCICE.  
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z Jagodą Szelc. Więc sukcesywnie 
ta droga się jakoś otwiera przede 
mną i bardzo mnie to cieszy. Nie mogę 
narzekać na to, że skończyłem szkołę i zde-
rzyłem się z jakąś taką ścianą braku pracy. 
Oczywiście, niech tej pracy będzie więcej, 
i więcej, i więcej. Ale Jestem wdzięczny lo-
sowi i ludziom, których spotkałem na swo-
jej drodze zawodowej, rodzicom za to, że 
mnie w tym wszystkim wspierali i wspierają 
nadal. Dlatego jestem zadowolony z miej-
sca, w którym jestem.

 Wróćmy do “Mojego wspaniałego życia”. 
Jest to trzeci film Łukasza Grzegorzka. 
Z wielu względów wydaje mi się najdojrzal-
szy. Myślę, że to jest takie małe, ale mocne 
prywatne kino. W tym sensie, że Łukasz 
czerpie z własnego życia, własnych emo-
cji. Tutaj wprost wrócił do Nysy, czyli jego 
miejsca urodzenia. Oglądając ten film, 
miałam poczucie, że naprawdę jesteście 
w tej rodzinie filmowej.

Tak, Łukasz Grzegorzek dba o atmosfe-
rę. Ma też ogromne zdolności do doboru 
obsady. Ja w filmie widzę tę chemię mię-
dzy ludźmi, o której mówisz. To też było 
świetnie napisane. Siły dodają też cia-
sne kadry. Więc to jest takie klimatycz-
ne, ciśnie mi się na usta określenie swoj-
skie. My też bardzo dużo odbyliśmy prób 
przed wejściem na plan (...) No więc to 
była bardzo przyjemna praca. I ja 
nie ukrywam, byłem też spięty 
w trakcie realizacji filmu, dla-
tego że miałem przed sobą 
wielkich aktorów. Zwłasz-
cza Jacka Braciaka. Mia-
łem coś takiego, że ką-
tem oka patrzyłem, 
czy on zaakceptował. 
I jak mrugnął, że jest 
w porządku, myśla-
łem “dobra, idzie-
my dalej”. No więc 
tak było na planie.

Wracam do hasła Festiwalu Tarnowianie. 
Czy Nysa to jest trochę taki Tarnów, czyli 
takie miasto, które, jeżeli się stamtąd po-
chodzi, to gdzieś zostaje na zawsze, ale jest 
ani duże, ani małe? Bo to trochę tak w tym 
filmie wygląda: Nysa wydaje mi się jest 
podobna.

Nie wiem ilu ma mieszkańców. Nato-
miast Tarnów jest lepszy, najlepszy. Ja 
mam tutaj taką ekipę ludzi. Jak przyjeż-
dżam do Tarnowa i wtedy się widujemy, 
to mamy wrażenie, że widzieliśmy się 
wczoraj. Możemy pogadać o tym, co ro-
bimy zawodowo i prywatnie, o tym, co 
u nas się dzieje. I tak naprawdę o wszyst-
kim i o niczym. Czasem mam takie poczu-
cie, gdy spotykam się z koleżankami i ko-
legami z branży, że jak nie rozmawiamy 
o pracy, to w sumie nie mamy o czym po-
gadać. A w Tarnowie jest inaczej. To jest 
fantastyczne uczucie.

Jakub zając
(ur. 9 VIII 1994 r. w Tarnowie)

aktor (Najlepszy, Belfer, Zenek)
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RED Gallery  jest galerią otwar-
tą na działania w obszarze różnorodnych 
form artystycznych, od klasycznych dzie-
dzin sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba, 
czy fotografia, poprzez performance, insta 
lacje, aż po najnowsze działania w obsza-
rze 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

„Dziewczyno!”
Joanna Babula, malarka o  tempe-
ramencie graficzki, urodzona w  Tarno-
wie, gdzie nadal mieszka i działa twórczo. 
W  2020 roku wyróżniona stypendium 
artystycznym Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego, w ramach którego 
zrealizowany został cykl prac „Urywki”. 
Laureatka II nagrody konkursu Nowy 
Obraz / Nowe Spojrzenie 2017 orga-
nizowanego przez Uniwersytet Arty-
styczny w  Poznaniu, zwyciężczyni kon-
kursu Bryły Platona 2017, nad którym 
patronat sprawowało ASP we Wrocławiu.  
W 2016 roku obroniła dyplom na Wydzia-
le Malarstwa ASP w Krakowie w pracow-
ni dr hab. Rafała Borcza (studia podyplo-
mowe). Z wykształcenia również mgr inż. 
geofizyk środowiska.



EPIZOD 17
Pojedyncze zdarzenia, które nie mają ze sobą nic wspólnego splatają się w osobie Obserwatora 
i tylko on jest łączącym je ogniwem. Miejsce, czas, przedmiot każdej kolejnej sytuacji są od siebie 
niezależne. Przychodzą zupełnie odrębnie. A to z ciepłym podmuchem jesiennego wiatru, a to 
podczas podróży pociągiem, a to z osobliwym słowem zatrzymanym w pamięci na dłużej. Nie-
które króciutkie tak, że już następne mrugnięcie ukazuje ich ulotność, inne - wydłużone, fragmen-
tarycznie wpisują się w całość. Epizody - zdarzenia błahe dla większości ale nie dla wszystkich. Od 
sceny do myśli, od myśli do sceny, a dalej przez kształty, kolory, formaty by na końcu znów dotrzeć 
do zastanowienia często dalece odległego od inspiracji.

- To wszystko złudzenia! Obudź się Dziewczyno!
- Ona nie śpi.

Łagodna, zwięzła bryła jakby z kamienia wyrzeźbiona zdaje się pozostawać w opozycji do ostrych 
kształtów ubrania. Natężenie kolorowych odłamków dodatkowo wzmocnione geometrycznie 
połamanymi konturami tylko fragmentami łagodnieje przechodząc w zafalowane linie. Tło mo-
numentalne, czarne, i ani pół cienia, choćby jednego jasnego promienia wpadającego gdzieś 
z zewnątrz. Białe plamy światła, rozbiegane po całej postaci nie znajdują uzasadnienia.

- Skąd takie światło? Z jakiego źródła?
- Z jej wnętrza?

19
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N A B Ó R 
O T W A R T Y 
N A  Z A J Ę C I A 
W C E N T R U M  S Z T U K I  M O Ś C I C E

P R A C O W N I A 
P L A S T Y C Z N A

„Sz tuka  Ws półczesna”

Zajęcia w grupie wiekowej: 12+ i 18+, 
prowadzone przez malarkę i ilustrator-
kę - Joannę Babulę (jedną z jej prac 
prezentujemy na stronie 19). Warszta-
ty mają za zadanie zapoznać uczestni-
ków z szeroko rozumianą sztuką współ-
czesną poprzez plastyczne zajęcia 
twórcze.

Zapisy pod numerem:  
+48 14 633 46 11
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ooffeerrttaa  ssttaałłaa

Zespół Pieśni i Tańca 
"Świerczkowiacy”

na scenie od  60 lat. 
Zespół pracuje dla popularyzacji 
sztuki ludowej i tradycji polskiej 

zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wychowankowie zespołu 
to grono blisko tysiąca osób.

 W swym dorobku grupa posiada 
bardzo bogaty repertuar 

kilkudziesięciu suit tanecznych
 i muzycznych z kilkunastu regionów Polski.

Kinga Biel-Dubiel



22 Ognisko Baletowe 
powstało 30 lat temu. 

Ma na celu kształcenie dzieci 
pod względem tanecznym 
w stopniu podstawowym 

oraz przygotowanie 
do dalszej nauki zawodu 

- tancerz zawodowy. 

W ognisku baletowym jest 
realizowany program pięciu klas 

baletowych w oparciu 
o "Zasady tańca klasycznego" 

Agrypiny Waganowej.

OOGGNNIISSKKOO  
BBAALLEETTOOWWEE

ooffeerrttaa  ssttaałłaa



ooffeerrttaa  ssttaałłaa

Zapraszamy dzieci i młodzież 
w wieku od 9 lat na wspólną 
przygodę z teatrem!

Podczas zajęć uczestnicy poznają 
kulisy pracy scenicznej i teatralnej. 
Poprzez zabawy, ćwiczenia teatralne 
i parateatralne wprowadzimy dzieci 
w świat szeroko pojętej kultury. 
Uczestnicy będą zaangażowani 
w działania twórcze na każdym 
etapie realizacji programu, 
dzięki czemu rozwiną swój 
potencjał oraz poczucie 
sprawczości.

Prowadząca:

Monika Wenta,

Zapisy pod numerem:  
+48 14 633 46 11

aktorka teatru w Tarnowie,
autorka scenariusza 
do spektaklu „Jaś i Małgosia”

ZZAAJJĘĘCCIIAA
TTEEAATTRRAALLNNEE
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Świerczkowiacy 
w Filharmonii

Wielkim przeżyciem dla młodych arty-
stów był występ w Filharmonii im. K. Szy-
manowskiego w Krakowie. Podczas wy-
jątkowego koncertu pt „Dzieci dzieciom” 
publiczność oczarowały dwie najmłodsze 
grupy ZPiT Mali Świerczkowiacy oraz Ka-
pela Młodzieżowa. Grupa starszych dzie-
ci zaprezentowała tańce przeworskie 
i sądeckie w choreografii Beaty Hazuki-
-Skoropad. Grupa młodszych dzieci wy-
stąpiła w towarzystwie Kapeli młodzie-
żowej w programie pt. „Stańmy wszyscy 

w kole” (tańce i przyśpiewki z regionu kra-
kowskiego) w choreografii Kingi Biel-Du-
biel. Kapela prowadzoną przez Krzysz-
tofa Krawczyka wykonała również polki 
starokrakowskie.

Opracowanie muzyczne: A. Radzik 
Przygotowanie wokalne: M. Cichoń 
Akompaniatorzy: J. Bardel, K. Judasz 

Stroje: A. Bandyk-Jarmuła

KINGA BIEL-DUBIEL
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5. gala Małopolskiej Nagrody Poetyckiej 
„Źródło” i „Małe Źródło” w Centrum Sztu-
ki Mościce za nami. Do dzielnicy Tarnowa 
stworzonej przez prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego zjechali znakomici goście, a lau-
reatami zostali poeci z niemal całego kra-
ju. Galę rozdania nagród poprowadził zna-
ny aktor filmowy i telewizyjny, miłośnik 
Leonarda Cohena, prof. Stanisław Górka. 
Teksty nadesłane przez twórców oceniało 
jury w składzie: poeta pochodzący z Bo-
rzęcina Józef Baran, dziennikarz, poeta 
i autor tekstów Adam Ziemianin, aktorka 
Beata Paluch oraz poetka Jadwiga Malina. 
Gościem gali był Marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Kozłowski, a patro-
nat honorowy nad konkursem objęła Iwo-
na Gibas – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego.

Było rozdanie nagród, recital prof. Sta-
nisława Górki oraz dyskusja na temat kon-
dycji i roli polskiej poezji, jak również roli 
internetu w propagowaniu tej dziedzi-
ny sztuki. Od czasu pandemii nie tylko na-
uczyliśmy się, ale i zrozumieliśmy, że moż-
na skutecznie wykorzystywać to narzędzie 
w rozpowszechnianiu poezji. I okazuje się, 
że zwolenników jest więcej, aniżeli mogli-
śmy sobie wyobrazić. I choć poezja nie jest 
pewnie sztuką masową, to dzięki interne-
towi może docierać do mas. Tak się zresz-

tą dzieje – widać to po liczbie odbiorców, 
choć, rzecz jasna, w internecie jest też spo-
ro śmieci. Trzeba umieć je oddzielić od war-
tościowych rzeczy – mówi prof. Stanisław 
Górka. Kocham poezję, bo mam pewnie ja-
kiś defekt, podobnie jak mój kolega Wojtek 
Siemion, obydwaj mamy ten sam rodzaj 
defektu, cechy osobniczej, polegającej na 
miłości do tego rodzaju sztuki. To przyszło 
i zostało. 

Czasami ludzie czytają poezję  
i płaczą i ja też jestem  
takim mazgajem

Chciałbym, żeby sztuka aktorska, którą 
reprezentuję, dokonywała poezją pewnego 
oczyszczenia, wstrząsu dla ludzi. Dzisiaj też 
się to stało, uczestnicy spotkania bez wąt-
pienia tego doznali. Doznali katharsis, bo 
po to właśnie jest poezja. Życzyłbym sobie, 
żeby poezja płynęła od serca do serca, od 
mózgu do mózgu, działała na różne zmysły 
– uzupełnia.

W tym roku po raz pierwszy wystarto-
wało tzw. Małe Źródło – nagrodzono tek-
sty także młodych, dobrze rokujących po-
etów. Przyznano dwa równorzędne wyróż-
nienia dla Natalii Dygaś i Oliwii Sachy, a za 
najlepszy zestaw konkursowy uznano pra-
ce Dobrochny Kołeczek.

DOROTA KUNC

Kim jesteśmy? 
Dokąd zmierzamy? 

Jakie są nasze wartości? 
Na czym tak naprawdę opiera się nasz świat? 

Czym jest Źródło ?



Dorośli poeci otrzymali wyróżnienia ho-
norowe nagrodzone publikacją w wydaw-
nictwie pokonkursowym (tomie wierszy). 
Trzecie miejsce otrzymała Katarzyna Ju-
styna Zychla, drugie Magdalena Cybulska, 
pierwsze zaś Jan Biela.

Co ciekawe, ten ostatni jest chemikiem 
zawodowo związanym z ukończonymi 
studiami. Jestem inżynierem i niespeł-
nionym humanistą, moje humanistyczne 
ego nie jest spełnione. Piszę od lat, w wol-
nych chwilach też rzeźbię. Nie jest prawdą, 
że poeci chodzą tylko z głowami w chmu-
rach. Są ludźmi z krwi i kości, uprawia-
ją różne zawody. Mają po prostu wysoką 
wrażliwość. Powiem więcej – poezja to też 
praca rzemieślnicza przy użyciu słów i ja 
ją również w ten sposób traktuję – mówi 
Jan Biela.

Jan Biela nie jest poetą z przypadku, on 
stworzył swój własny świat, jego poezja 
jest spójna. W 2018 roku otrzymał trze-
cią nagrodę w tym konkursie, ma poważ-
ny i znakomity warsztat poetycki. Dziś Pan 
Jan spełnił swoje poetyckie ego – mówi 
inicjator „Źródła”, przewodniczący jury, 
poeta Józef Baran. Poezja była, jest i bę-
dzie, niemożliwe, żeby nie istniała, bo wie-
le osób nie potrafi bez niej żyć. Kompu-
ter można nauczyć pisać wiersze, lecz nie 
można go nauczyć indywidualności i czu-
cia, własnego śladu. Tego maszyna nie 
zrobi, ona nie ma wrażliwości, którą mają 
nasi poeci, także laureaci naszego ogól-
nopolskiego konkursu. To naprawdę waż-
ny i prestiżowy konkurs – dodaje.

Spotkanie skomentował również  
Marszałek Witold Kozłowski: 

Bardzo gratuluję panu Józefowi Bara-
nowi, który jest pomysłodawcą tego wy-
darzenia, pani dyrektor Centrum Sztu-
ki Mościce i panu dyrektorowi Gminne-
go Ośrodka Kultury w Borzecinie, za to, 
że tak sprawnie je realizują. Jeżeli czło-
wiek przeżyje taki wieczór z poezją, to ser-
ce rośnie. Po tym okresie pandemii cieszy 
to, że mamy tylu wspaniałych twórców, 
którzy uwielbiają ojczystą mowę i  sta-
rają się za pomocą pięknych słów wyra-
zić swoje emocje, odczucia, przekonania, 
wyobrażenia.

Zadowolenia z organizacji 5. edycji  
wydarzenia nie krył Piotr Kania  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie: 

To dla nas mały jubileusz i powód do 
dumy. Nie przypuszczałem, że nasze roz-
mowy z Józefem Baranem zbudują przed-
sięwzięcie, które nie tylko stanie się mar-
ką znaną na mapie ogólnopolskich zma-
gań literatów, ale przekroczy także 
granice kraju, bo przecież co roku star-
tują w nim Polacy rozsiani w różnych za-
kątkach świata. To wszystko dzięki bar-
dzo dobrej współpracy z Centrum Sztuki 
Mościce w Tarnowie. W tym czasie otrzy-
maliśmy ponad tysiąc zgłoszeń – około 
pięć tysięcy wierszy. Mamy wspólnie na-
dzieję, że kolejne edycje „Źródła” pozwo-
lą nam uczynić z tego wydarzenia jeszcze  
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większe święto poezji i jej autorów, a grono 
zacnych jurorów po raz kolejny będzie mia-
ło okazję do stawiania wysokich ocen jego 
uczestnikom. 

Galę finałową podsumowała także  
Dyrektor Centrum Sztuki Mościce  
Anna Chmura: 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego spo-
tkania, z całego konkursu, ze współpracy, 
a przede wszystkim z tego, że Małopolska 
Nagroda Poetycka cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Myślę, że wszy-
scy w jakiś sposób tego potrzebujemy, aby 
się zatrzymać, zastanowić, przeczytać coś, 
co skłoni nas do refleksji czy wzruszy. Wła-
śnie te wieloznaczności w poezji, o któ-
rych wspomniał pan Józef Baran we wstę-
pie do tegorocznego tomu pokonkursowe-
go, sprawiły, że to nasze “Źródło” jest tak 
wyjątkowe. 

Organizatorami Małopolskiej Nagro-
dy Poetyckiej „Źródło” są Centrum Sztu-
ki Mościce – Instytucja Kultury Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Borzęcinie. A kolejna edycja – 
za rok. 

reklama

Po-widoki

Nasz ojciec nigdy nie podróżował
jedynie od lat wykreślał
krawiecką kredą dziesiątki wersji
map spodni, płaszczy i marynarek

mój starszy brat marzył
żeby kiedyś zabrać ojca 
w podróż i przyobiecał mu 
pokazać Tatry i Bałtyk

bratu dobrze się układało pod górę
za pierwsze większe pieniądze
(podobnie jak kompozytor penderecki)
kupił samochód - nie „Mercedesa”
ale dwudrzwiową „Syrenę” 102

na jedną z pierwszych podróży 
wybrał dla ojca wprawdzie niedalekie
ale jednak już wysokie góry

ojciec przed wyjazdem 
podobno zapytał brata

czy stamtąd 
już będzie widać morze?

...
po latach kiedy ojciec dotarł
do brzegu - zaczął się odpływ
pod pełnymi żaglami marzeń
stół krawiecki powoli znikał
jak statek za horyzontem

Jan Biela



To festiwal OTWARTY na różne formy wyrazu, różne techniki taneczne, różną wrażliwość 
i różnego widza. Ta otwartość jest zachętą do spotkania ze sztuką, która jest nam tak bli-
ska, jak bliskie jest nam nasze ciało. Emocje wyrażane za pomocą ekspresji i jego ruchu, 
to podstawowa forma wyrazu, wspólna dla wszystkich. Festiwal Scena Otwarta to wy-
darzenia prezentujące przede wszystkim taniec współczesny – najnowsze spektakle, ale 
także klasyczny balet i taneczne spektakle dla dzieci.

Hasłem jubileuszowej edycji jest Human Story - opowieść o człowieku, który targany 
jest rozterkami duszy i konsekwencjami etycznych wyborów w momencie próby. To 
studium natury ludzkiej i tożsamości wyrażone tańcem. To również opowieść o tym, 
co kształtuje człowieka, konstytuuje jego tożsamość i wartości duchowe.

Festiwal rozpocznie „Notre Dame de Paris – Esmeralda”, 
klasyczny spektakl baletowy w gwiazdorskiej obsadzie 
z udziałem wybitnych artystów Royal Lviv Ballet. Cho-
reografię przygotował Victor Szczerbakov - solista Bol-
shoi Ballet, a historia oparta jest na powieści Wiktora 
Hugo pt. „Dzwonnik z Notre-Dame”. 

Karolina Wójs
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Festiwalowa publiczność zobaczy także „Bursztyno-
we drzewo” w wykonaniu Art Color Ballet – widowi-
sko przygotowane z imponującym rozmachem, łączą-
ce taniec, muzykę na żywo, wizualizacje i bodypain-
ting, inspirowane pradziejami ludów przemierzających 
Europę. 

Dla całych rodzin proponujemy taneczno-muzyczny 
spektakl „Kopciuszek” w wykonaniu Kieleckiego Teatru 
Tańca, w którym zobaczymy przede wszystkim taniec 
jazzowy i neoklasyczny. Specjalnie na potrzeby przed-
stawienia stworzono barwną scenografię a także bli-
sko 200 kostiumów i fantazyjnych nakryć głowy. Wiele 
z nich to prawdziwe arcydzieła sztuki rękodzielniczej. 

Miłośnicy tańca i akrobatyki będą mieli okazję zachwy-
cić się spektaklem „Four Seasons” w wykonaniu Akro-
batycznego Teatru Tańca Mira-Art. To autorski tytuł 
opowiadający o życiu kobiety alegorycznie wpisany 
w najsłynniejsze dzieło Antonio Vivaldiego. 

Na zamknięcie proponujemy spektakl „Karty Rossinie-
go” współczesnego włoskiego choreografa Mauro Bi-
gonzettiego w międzynarodowej obsadzie z udziałem 
Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego z Czech. Suk-
ces tego tytułu to zasługa  imponującego połączenia 
muzyki Rossiniego i tańca współczesnego najwyższej 
próby.

Prezentowane spektakle to realizacje wieloosobowe, 
pochodzące z zawodowych scen, które oparte są nie 
tylko o profesjonalnych tancerzy i choreografów, ale 
śmiało wykorzystujące takie teatralne środki wyra-
zu jak kostium, muzyka czy zaawansowana reżyse-
ria świateł. W efekcie powstają widowiska, które 
zawsze mocno oddziałują na widzów. I to nie-
zależnie od wieku czy doświadczenia odbior-
ców. Obcowanie ze sztuką tańca współcze-
snego staje się dostępne i łatwe dla każde-
go, kto otworzy się na Sztukę.

Po spektaklach zapraszamy na spotka-
nia z artystami. 
 



Wydarzen i a 
towarzyszące:

Wystawa  
fotograficzna  

zatytułoWana 
„zatańczone”

Ideą wystawy jest pokazanie pla-
stycznych walorów tańca, jego este-

tyki, energii i witalności. Opis wysta-
wy: s. 29.

Konkurs choreograficzny 

kolejna edycja wydarzenia promu-
jącego zdolnych choreografów mło-
dego pokolenia przygotowana we 
współpracy z Funduszem Popiera-
nia Twórczości Stowarzyszenia Au-
torów ZAiKS im. Andrzeja Szczy-
piorskiego oraz Jurorami. Działanie 
promuje szczególnie zdolnych cho-
reografów młodego pokolenia. Daje 
możliwość zaprezentowania swo-
jego projektu w otoczeniu profesjo-
nalnej sceny. Motywem przewodnim 
tegorocznego konkursu jest „Hu-
man Story” - opowieść o człowieku 
jako studium natury ludzkiej. Kon-
kurs oceni Jury składające się z osób 
mających bogate doświadczenie ar-
tystyczne, choreograficzne i peda-
gogiczne: Zofia Rudnicka, Witold  
Jurewicz, Jacek Przybyłowicz.

Konkurs Choreograficzny odbędzie się 

16 października.
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Warsztaty choreoterapii

przygotowane wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem 
Choreoterapii. Skierowane do pedagogów, psycholo-
gów, terapeutów, opiekunów, którzy pracują lub opie-
kują się osobami niepełnosprawnymi (m.in.: z oso-
bami niesłyszącymi, niewidomymi, autystycznymi 
czy cierpiącymi na zespół Downa). W trakcie warszta-
tów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się i zgłę-
bić praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat tańca 
terapeutycznego. 
W części teoretycznej poznają ideę tańca terapeutycz-
nego i wykorzystanie go w pracy z osobami niepełno-
sprawnymi. W części praktycznej zapoznają się z sze-
regiem ćwiczeń taneczno-ruchowych i muzyczno-ryt-
micznych. Poznają narzędzia wykorzystywane w tańcu 
terapeutycznym, zdobędą umiejętności i niezbędną 
wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej pracy 
z osobami niepełnosprawnymi. Wzmocnią i rozwiną 
świadomość ciała i umiejętność współpracy w grupie. 
Dużą uwagę zwrócimy na elementy tańca integracyjne-
go, który ułatwia dobre, pełne ciepła przeżywanie ru-
chu we wspólnocie.

Warsztaty poprowadzą: 
Karina kocieniewska, ilona zachariasz 
Planowany termin:  
9 - 10 października 2021 r.

Termin Festiwalu: 
5-24 października 2021 r.
 
Strona Festiwalu: 
wWw.scenaotWarta.pl

Festiwal uzyskał dofinansowanie 
Ministra kultury, DzieDzictWa naroDowego i sportu
w ramach programu taniec

Partnerem Festiwalu jest 
funDusz popierania tWórczości stowarzyszenia 
autoróW zaiks im. Andrzeja Szczypiorskiego.

Organizatorem Festiwalu jest 
centruM sztuKi Mościce 
(www.csm.tarnow.pl)
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1 0  L A T  F E S T I W A L U  S C E N A  O T W A R T A
Bogusław Hynek
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Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej 
wzruszającą, najpiękniejszą 

ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą 
interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest 

samym życiem.  
    [Havelock Ellis] 

   
Jubileuszowa wystawa „Zatańczone” podsumowuje 10 lat festiwalu 

„Scena Otwarta”. Jest to fotograficzny zapis festiwalowego „życia na sce-
nie”, zatrzymanego w kadrach tarnowskich fotografów. Do tworzenia re-
portaży tego festiwalu w latach 2011-2019, zaprosiliśmy Pawła Topolskie-
go, Dariusza Zaroda, Artura Gawle Przemysława Srokę. Każdy ze wspo-
mnianych artystów, fotografików o różnej wrażliwości, zgoła inaczej patrzy 
obiektywem na tą trudną sztukę jaką jest taniec, inaczej zatrzymuje mi-
gawką ruch, ekspresję, nastrój emocje. 

Zdjęcia Pawła Topolskiego są nasyconymi kolorami, zatrzymanymi 
w czasie, kadrami, które wciągają widza w opowieść zmuszają do podą-
żania wyobraźni za tym, co mogło nastąpić dalej.

Dariusz Zaród eksperymentuje ruchem, czasem kolorem. Na jego zdję-
ciach widzimy często ekspresyjnie rozmyte postacie tancerzy. Dynamicz-
ne fazy „przed” i „po”, wyostrzony, skupiony jakby w soczewce moment 
„teraz”.

 Fotografie Artura Gawle są ciemniejsze, ich detale często toną w mro-
ku, ale nastrój operowanie światłem mistrzowskie, niemal jak Carravagia. 

Fotografie Przemysława Sroki są świetnie zakomponowane, idealnie za-
obserwowane. Często mamy wrażenie, jakby wiele postaci tworzyło jed-
ną postać w kolejnych fazach ruchu. 

Całość wystawy w Centrum Sztuki Mościce to nie tylko niezwykle intere-
sujący zestaw zdjęć tancerzy, spektakli - teatrów z różnych zakątków świa-
ta, ale próba uchwycenia jednej najulotniejszej ze sztuk.

Wystawie towarzyszyć będą także projekcje filmowe reportaży z minio-
nych edycji festiwalu oraz wiele zdjęć (przeszło 200) ukazujących „życie 
festiwalu od kuchni”.

Wernisaż wystawy: 
9 października 2021 r.  
Autorzy zdjęć: 
Paweł Topolski, Dariusz Zaród, 
Artur Gawle, Przemysław Sroka
Wystawa  w holu Centrum Sztuki Mościce, w dniach:  26.09 - 30.10.2021.  Wstęp wolny. 

Kurator wystawy: 

Bogusław Hynek
Zwiedzanie z kuratorem:  
24 października 2021 r. 
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Jesień to czas ciekawych i długo oczekiwanych premier kinowych. Na ekranie kina 
Millennium w tym czasie zagości wiele tytułów, które będą umilać naszym widzom dłu-
gie wieczory i niezbyt przyjemną aurę. 

Od 1 października zapraszamy na  film  Nie czas umierać. To prawdopodobnie 
najważniejsza data w kalendarzu fanów kina akcji. Fabuła „Nie czas umierać” – jubile-
uszowej odsłony przygód agenta 007 – rozpoczyna się chwilę po zakończeniu „Spec-
tre”. James Bond rezygnuje ze służby i próbuje wieść normalne życie na Jamajce. Gdy 
jednak jego stary przyjaciel zwraca się do niego o pomoc, a stawką jest życie milio-
nów ludzi, agent wraca do gry. Wedle zapowiedzi to już ostatni film z Danielem Cra-
igiem w roli głównej. 

Tydzień później, od 8 października do kina zaprasza Wojciech Sma-
rzowski – twórca niezapomnianych obrazów jak: „Wołyń”, „Drogów-
ka”, „Róża” i „Kler”. Powraca on z najbardziej przełomowym dzie-
łem w swojej karierze! Film Wesele to historia miłości tak mocnej, 
że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od 
wszelkich barier. Jak mówi sam reżyser, jego najnowszy obraz ma 
być „opowieścią o manipulowaniu emocjami i ostrzeżeniem przed 

mową nienawiści”. 

15 października na ekranie kina Millennium zadebiutuje film 
Gierek. Jest to historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC 
PZPR w latach 1970–1980. W roli głównej zobaczymy Michała 
Koterskiego oraz Małgorzatę Kożuchowską. 

Film Diuna wejdzie do kin 22 października. Przeszło pół wieku 
po premierze kultowej powieści Franka Herberta miłośnicy se-
rii o dwóch zwaśnionych rodach walczących o władzę nad pla-
netą Arrakis i jej cennymi zasobami doczekali się godnej ekra-
nizacji. Po nieudanej adaptacji Davida Lyncha sił próbuje De-
nis Villeneuve, odpowiedzialny za sukces takich produkcji, 
jak „Nowy początek” i „Blade Runner 2049”. Fascynująca hi-
storia, świetne efekty specjalne i gwiazdorska obsada, z Ti-
mothéem Chalametem, Zendayą i Rebeccą Ferguson na 
czele – ten film po prostu trzeba obejrzeć! 

Katarzyna Piszczek
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Ron usterka wytwórni 20th Century Studios i Locksmith Animation to historia 
Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty i Rona, jego nowego, chodzącego i mó-
wiącego robota, który ma być jego „Najlepszym przyjacielem z pudełka”. Przezabaw-
ne awarie Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wprowadza-
ją ich w pełną akcji podróż, w której chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń. Naj-
nowsza animacja Disneya w kinie także od 22 października! 

Biografia Kaliny Jędrusik, ikony kina PRL-u, aż prosiła się o pełnometrażowy film. 
Bo we mnie jest seks przybliży historię aktorki, która nie wpisywała się w ówcze-
sny model kobiety. Lubiła prowokować i żyła według własnych zasad. Liczne skanda-
le i kontrowersyjne wypowiedzi sprawiły, że zyskała miano naczelnej skandalistki PR-
L-u. Tło dla jej historii stanowią losy ówczesnej śmietanki towarzyskiej i atmosfera lat 
60. W roli głównej zobaczymy genialną Marię Dębską, a partnerują jej m.in. Krzysztof 
Zalewski i Leszek Lichota. Zapraszamy od 12 listopada. 

Kolejny obraz to opowieść o pieniądzach, intrygach i mrocznych 
tajemnicach. Filmowa historia rodziny Guccich to jeden z najbar-
dziej wyczekiwanych filmów tego roku. I bez wątpienia najbardziej 
stylowy. Dom Gucci przybliży historię upadku włoskiej dynastii 
– w tym morderstwa Maurizia, wnuka założyciela słynnego domu 
mody, które zleciła jego żona, Patrizia Reggiani. W rolach głównych 
zobaczymy Lady Gagę i Adama Drivera, a za kamerą stanął Ridley 
Scott. Prawdziwą gratką dla miłośników mody będą stylowe kreacje 
z archiwów imperium Gucci. To wszystko tylko w kinie Millennium 
od 26 listopada 2021 roku.  

Od 10  grudnia zapraszamy na remake Broadwayowskiego musi-
calu z 1956 roku – film West Side Story. To historia Romea i Ju-
lii przeniesiona w amerykańskie realia lat 50. Tony (Ansel Elgort), 
najlepszy przyjaciel przywódcy gangu Jetsów, zakochuje się w Marii 
(debiutantka Rachel Zegler), siostrze Bernarda, przywódcy Sharków 
rywalizujących z Jetsami. Tragedia wisi w powietrzu. Reżyserem re-
make’u jest Steven Spielberg, autorem zdjęć do filmu jego wielolet-
ni współpracownik – Janusz Kamiński, choreografię przygotował 
Justin Peck od lat związany z New York City Ballet, a za kostiumy 
odpowiada Paul Tazewell, który pracował przy disnejowskim „Ha-
miltonie”. Zapowiada się musical na najwyższym poziomie!

I na koniec roku proponujemy film Matrix Zmartwychwstanie. Po 20 latach od 
premiery pierwszego „Matrixa” kultowa saga wraca na ekrany. Wiele koncepcji, które 
Lilly i ja odkryłyśmy 20 lat temu na temat rzeczywistości, jest teraz jeszcze bardziej aktu-
alnych. Bardzo się cieszę, że te postacie wróciły do mojego życia – mówi reżyserka i sce-
narzystka oryginalnej trylogii, Lana Wachowski. Twórcy potwierdzili już, że na ekra-
nie ponownie zobaczymy Keanu Reevesa jako Neo i Carrie-Anne Moss w roli Trinity. 

 
Serdecznie zapraszamy do kina Millennium!



F E L I E T O N

MARCIN WRONA: 

„DO TARNOWA  
PRZYJADĘ ZAWSZE”

Kiedy pisałem pierwszy felieton dla 
mościckiego kwartalnika, nie wiedzia-
łem jeszcze, że pismo będzie nazywa-
ło się „Wena”. Bardzo mi się ten tytuł po-
doba. Wena czyli polot, czasami fanta-
zja, kreatywne działanie, jednym słowem 
wszystko, na czym zależy mi w pracy dla 
Centrum Sztuki Mościce. Nawet progra-
mując kino, wierzę, że uda się pogodzić 
komercyjne wymogi z ambicjami, wciąż 
nowymi pomysłami, koncepcjami. 

Wena to także artyści, którzy przez lata 
pojawiali się w Mościcach. To już pokaźny 
zestaw nazwisk. Jednemu z nich chciał-
bym poświęcić niniejszy felieton. Nieste-
ty, Marcina Wrony, nie ma już wśród nas. 
Odszedł śmiercią samobójczą we wrze-
śniu 2015 roku. 

Marcin jako reżyser odnosił 
wielkie sukcesy, zdobywał 
nagrody, film za filmem, projekt 
za projektem, spotykaliśmy się  
na festiwalach, imprezach 
branżowych, ale dla nas, dla 
Marcina i dla mnie, punktem 
odniesienia był zawsze Tarnów. 

Gdziekolwiek byśmy się nie widzieli, 
w Warszawie czy w Korei, zawsze pierwsze 
pytanie dotyczyło rodzinnego miasta. Czy 
byłem, co widziałem, kogo spotkałem. 

Nic zatem dziwnego, że bohaterem jed-
nego z pierwszych, w pewnym sensie hi-
storycznych spotkań w ramach cyklu „Go-
ście Łukasza Maciejewskiego” był właśnie 
Marcin Wrona. Pokazywał „Moją krew”, de-
biutancki, pełnometrażowy film. Po sean-
sie pojechaliśmy na rynek. Tamtego wie-
czora usłyszałem od Marcina kilka porusza-
jących prywatnych historii. Nigdy wcześniej 
i później nie był ze mną tak szczery. Mię-
dzy 2009 (premiera „Mojej krwi”), a 2015 
rokiem (śmierć artysty), w naszym, Marci-
na i moim życiu, wydarzyło się wiele oka-
zji do spotkań, ale tamten, mościcki, tar-
nowski wieczór zwierzeń, pozostał najważ-
niejszy. Być może dlatego, że w rodzinnym 
mieście łatwiej nam było o szczerość? A ja 
w końcu z Marcinem znałem się całe ży-
cie. Był o kilka lat starszy, ale to żadna róż-
nica. Ja chodziłem do I LO, Marcin do che-
mika w Mościcach,  połączyła nas pasja 
do kina. Poznaliśmy się, zdaje się, jako wi-
dzowie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, 
czy też organizowanej przez Pana Świtka, 
„Panoramy Filmowej”. Marcin był wysoki,  

ŁUKASZ MACIEJEWSKI



37

silny i nadwrażliwy. 
Miał wtedy, trudno 
to zapomnieć, zie-
lone włosy i opę-
tańczo kochał 
zarówno muzy-
kę, jak i kino. 
Nie wiedział, 
na co się zde-
cydować. Mię-
dzy nami była 
w st r ze m i ę ź-
liwa ( jednak 
różnica charak-
terów), ale sta-
ła relacja. Razem 
wybraliśmy się na 
filmoznawstwo na 
UJ, Marcin od razu 
z myślą o tym, że chce 
zdawać na reżyserię, ja od-
wrotnie – wiedziałem, że pisa-
nie o filmie, interpretowanie kina 
to jest zadanie w sam raz dla mnie. Na 
studiach Wrona rodził sobie świetnie. Pra-
cowity, ambitny, przystojny, pogodny. 
Trzeba było naprawdę wnikliwie mu się 
przyglądać, żeby dostrzec mrok w jego 
uśmiechu. Zrobił zresztą błyskawiczną ka-
rierę, kręcił coraz ciekawsze filmy, miał 
przed sobą wiele projektów, z których był 
dumny. Dobę przed jego śmiercią, na festi-
walu w Gdyni, prowadziłem konferencję 

prasową po premierowym pokazie filmu 
„Demon” w reżyserii Marcina. Ostatnie pu-
bliczne spotkanie. Po konferencji potwier-
dziliśmy datę i pokaz filmu w Mościcach, 
w Tarnowie. Powiedział mi wtedy: „Będę 
na pewno - do Tarnowa przyjadę zawsze”. 
Skłamałeś, Marcinie. Ten  jedyny raz.

F O T .   M I C H A Ł  S T A Ń C Z Y K

reklama
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Dorota Kunc:
Słuchajcie, zupełnie na poważnie: gdzie,  
w czym, tkwi siła tego sukcesu? Jak Wy to  
zrobiliście? Co jest Waszą najmocniejszą stroną?

Jacek: To przyszło samo … (śmiech)

nie wierzę! (śmiech)

Kasia: Tak naprawdę już nie raz słyszeli-
śmy to pytanie i myślę, że to dobrze, że 
po raz kolejny je zadałaś, bo wreszcie już 
chyba znamy odpowiedź! Bo zawsze jest 
tak, że: „no nie wiemy, nie wiemy”, ale 
wydaje mi się, że zebraliśmy już odpo-
wiedzi wielu dziennikarzy – bo to z reguły 
dziennikarze nam mówią – że to dlatego, 
że jesteśmy sobą i że jesteśmy natural-
ni, że to nie jest wystylizowane, że to 
nie robi wrażenia produktu, i że to 
jest takie „normalne”. 

Bardzo często ludzie mówią: „jesteście 
tacy normalni” – i mówią to, jakby coś od-
krywali, a ja już słyszę to setny raz, więc coś 
musi w tym być. Faktycznie, jesteśmy sobą. 

I poszliście zupełnie inną muzyczną drogą,  
aniżeli tato.

K: Ja myślę,  że rzeczywiście ludzie 
mogą być przemęczeni przestylizo-
w a n y m i  g r u pa m i  m u z y c z n y m i .  J a 
nic do tego nie mam, to też jest bar-
dzo fajne i wydaje mi się, że kiedyś –  

CSM  
STUDIO
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  KWIAT 
 JABŁONI     

w latach 70, 80, 90 – to nawet jeżeli coś 
było bardzo wystylizowane, to była to 
pewnego rodzaju nowość. Chciało się po-
dążać za takim produktem, za jakąś nie-
samowitą diwą, za Whitney Houston czy 
Tiną Turner. One miały swój styl i były 
produktem w pewnym sensie, ale też 
był to niesłychany talent i fascynujące 
postacie.

A z czasem produkt i stylizacja zaczęły przeważać 
nad tym czy ktoś ma talent czy nie i mam wraże-
nie, że ludziom się to znudziło, i teraz potrzebują 
takiego powrotu… do muzykalności na przykład.

J: Tak, na pewno, ale też wydaje mi się, że 
to nie tyczy się tylko muzyki – po prostu 
my żyjemy w takim świecie, gdzie wszyst-
ko jest wyprodukowane, gdzie zdjęcia, 
które oglądamy w Internecie, są wyretu-
szowane. Wszystko jest idealne – przez co 
nierzeczywiste. I chyba wszyscy potrzebu-
jemy faktycznie mieć kontakt z czymś, co 
jest nieprzetworzone przez producenta.

K: Z czymś, z czym możemy się utożsa-
mić, że jest takie jak my. 

Dlaczego – i skąd – Kwiat Jabłoni? 

J: To jest nazwa piosenki, 
która w latach 80 powsta-

ła. Zespół Trawnik ją grał. 
Utwór punkrockowy o ja-

bolu, takim tanim, któ-
ry się nazywał Kwiat 

Jabłoni. I nie cho-
dzi o tego jabola ca-

łego, tylko raczej 
o ten utwór, któ-

ry nam się ko-
jarzy z dzieciń-

stwem. Dużo 
   słuchaliśmy  

       tego utworu.  
                             I tyle. 

F O T .   M I C H A Ł  Ż U R O W S K I
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91.  U R O D Z I N Y  M O Ś C I C
Był okolicznościowy tort, koncerty, prezentacja starych samochodów oraz 
Mościckiego Klubu Balonowego, animacje dla dzieci, a przede wszystkim roz-
mowy i wspomnienia. 26 września 2021 r. na jedynej w swoim rodzaju impre-
zie urodzinowej spotkali się ci, którzy pamiętają minione czasy, związani są 
z tym miejscem lub po prostu Mościce mają w sercu. 
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„TRADYCJA OD POKOLEŃ... 
                                                  
                                ... DLA POKOLEŃ”

RESTAURACJA TATRZAŃSKA  
ul. Krakowska 1   |   tel. 14 6224636   |   kawiarnia@kudelski.pl

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA: RODZINNE, FIRMOWE, OKOLICZNOSCIOWE
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liceuM w Mościcach  
z historii szkoły niezwykłej

O niezwykłości tej Szkoły świadczy wiele elementów. Przyjrzenie się wszyst-
kim nie jest możliwe bez wnikliwego wczytania się w najnowszą monografię 
mościckiego liceum, która ukazała się w związku z jubileuszem 75-lecia 
szkoły, obchodzonym 2 października tegoż roku. W tym miejscu można jedynie 
dotknąć kilku zagadnień – ale już tylko one mogą wskazać na rolę szkoły 
i związanych z nią ludzi, nie tylko w skali Mościc i Tarnowa zresztą.

Współczesne IV Liceum powstało w od-
rębnej niegdyś miejscowości (a taką były 
Mościce do 1951 r.) jeszcze w trakcie dzia-
łań zbrojnych w II wojnie światowej. Zmę-
czone kilkuletnią niemiecka okupacją lo-
kalne środowisko nauczycieli i inżynierów, 
zasilone uciekinierami ze Wschodu i wy-
gnańcami z Warszawy, jeszcze w połowie 

stycznia 1945 r. podjęło myśl założenia 
w Mościcach szkoły kończącej się maturą. 
Podjęte przez nowe władze szkolne regu-
lacje pozwoliły owszem na podobny krok, 
ale jedynie w zakresie uczynienia z plano-
wanej placówki filii jednego z istniejących 
już tarnowskich liceów. Szkoła usamo-
dzielniła się dopiero od września 1945 r.

DR MAREK SMOŁA
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Tworzyli ją ludzie niezwykli. Ważną rolę 
odegrał proboszcz z Mościc, ks. Stanisław In-
dyk, dla wielu prawdziwy mąż opatrznościo-
wy, który podczas okupacji rozwinął sprawną 
akcję dożywiania mieszkańców i wysiedleń-
ców oraz – co należy podkreślić – koordyno-
wał lokalnie działalność tajnego nauczania. 
Pierwsza dyrektor, Janina Dembowska, 
wybitna polonistka, autorka podręczników, 
streszczeń i omówień lektur. Prof. Jan Pa-
dlewski, historyk, absolwent Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. Prof. Henryk 
Zasada, polonista, uczestnik powstania 
warszawskiego. Prof. Maria Kochanow-
ska (to konspiracyjne nazwisko; tak napraw-
dę nazywała się Henryka Martyniak i była 
siostrą dyrektor Dembowskiej), absolwent-
ka – z doktoratem – paryskiej Sorbony. Prof. 
Maria Hűlle, chemiczka, absolwentka Uni-
wersytetu we Lwowie, magistrantka prof. I. 
Mościckiego, babcia znanego dzisiaj polskie-
go pisarza. To zaledwie kilkoro z nich …

Pierwotnie zajęcia odbywały się w drew-
nianym, starym baraku, który u początków 
budowy Fabryki w Mościcach stanowił sie-
dzibę administracji. Korzystano również 
z pomieszczeń w budynku nowej admini-
stracji (głównym dzisiaj budynku firmy), ka-
synie fabrycznym (dzisiaj budynek Archi-
wum Państwowego w Tarnowie), wreszcie 
w pałacyku, przedwojennej siedzibie dy-
rektora. Z czasem władze gminy Mościce 
podjęły decyzję o wybudowaniu współcze-
snego budynku szkoły. Lokalizacja nie była 
przypadkowa, zakładano bowiem, że puste 
wówczas obszary dawnego rozlewiska rze-
ki Białej, staną się w przyszłości osiedlem 
mieszkaniowym (a to spełniło się dość szyb-
ko). Ostateczną decyzję o budowie szko-
ły i wyborze miejsca podjął ówczesny prze-
wodniczący Rady Gminy Mościce, pracow-
nik Fabryki, Stanisław Laska. Powołano 
specjalny komitet, którzy tworzyli działa-
cze społeczni, których dzieci uczęszczały, 
albo wkrótce miały uczęszczać do szkoły – 
Jan Gdowski, Alfred Hampel, Jan Peterko,  

 Janina DeMboWsKa

Jan padlewski

henryk zasaDa

Maria hűlle
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 Janina DeMboWsKa

Jan padlewski

henryk zasaDa

Maria hűlle

a kt u a l n y  d y r e kto r  s z ko -
ły i aktualny dyrektor Fabry-
ki (pierwszym był Józef Szy-
mański, wkrótce zaś Stanisław 
Anioł). Projekt – w duchu kon-
struktywizmu – wykonał kra-
kowski architekt Ryszard Ojak, 
zaś budową kierował lokal-
ny inżynier, Wawrzyniec Woj-
tasiewicz. Pomagali zaś wszy-
scy – uczniowie i rodzice, pra-
cownicy Fabryki i mieszkańcy 
Mościc – kopali rowy pod fun-
damenty, pod instalacje, no-
sili cegły i zaprawę murar-

ską, porządkowali plac budo-
wy. I ich następcy od lat o ten 
budynek dbają. Szkolna infra-
struktura to zresztą nie tylko 
sama szkoła wraz z salą gim-
nastyczną i (skądinąd unikal-
ną) aulą. Pierwotne boisko pił-
karskie z naturalną nawierzch-
nią, wraz z instalacjami do 
lekkiej atletyki, zostały zastą-
pione przez boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią, zbudowa-
ne w ramach programu OR-

LIK 2012. Wcześniej powstały 
boiska asfaltowe, które – nie-
gdyś – w okresie zimowym sta-
wały się podstawą naturalnych 
lodowisk.

Znakomici nauczyciele, bar-
dzo dobre warunki lokalo-
we, wspaniała atmosfera – to 
okoliczności, które pozwoli-
ły uczniom na różnorodną ak-
tywność. Przecież nauce – 
choć w szkole z natury najważ-
niejszej – towarzyszyły liczne 
przedsięwzięcia sportowe i tu-

rystyczne, a także artystyczne – 
teatralne, muzyczne i plastycz-
ne. W ciągu 75 lat skutecznej 
działalności edukacyjnej Szko-
łę ukończyło blisko 10 tys. ab-
solwentów. Najwybitniejszym 
jest bez wątpienia ks. prof. dr 
hab. Michał Heller, teolog i ko-
smolog, laureat Nagrody Tem-
pletona, zwanej teologicznym 
Noblem. Są wśród absolwen-
tów IV Liceum liczni pracowni-
cy naukowi wyższych uczelni, 
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w tym także doktorzy ho-
noris causa, oficerowie – 
w tym generałowie – Woj-
ska Polskiego, duchowni 
(w tej liczbie dwaj biskupi 
– Styrna i Dembowski, któ-
ry uczestniczył m.in. w ob-
radach okrągłego stołu), 
ludzie związani z przemy-
słem, także Grupą Azoty, 
liczni samorządowcy i po-
litycy, w tym prezyden-
ci Tarnowa – Mieczysław 
Bień i Ryszard Ścigała – 
czy posłowie (Leszek Gol-

ba ) ,  l u d z i e  ku l t u r y  – 
aktorzy, reżyserzy, pisa-
rze, muzycy (łącznie z au-
torami znanych szlagie-
rów, choćby Jerzym Abra-
towskim i Janem Ożgą), 
mistrzowie sportu (w tym 
mistrzowie świata, Eu-
ropy i Polski, uczestnicy 
Igrzysk Olimpijskich), na-
uczyciele, prawnicy, le-
karze, ludzie wielu zawo-
dów, pasji i talentów, do-
brzy rodzice, gospodynie 

domowe, rolnicy, przed-
siębiorcy, wytrwali pra-
cownicy setek firm na ca-
łym świecie (dosłownie 
na wszystkich zamieszka-
łych kontynentach), wierni 
przyjaciele, ludzie, którzy 
w swoje życie i środowi-
ska wnieśli pielęgnowane 
w szkole wartości. Takie 
było, takie jest Nasze Li-
ceum w Mościcach.
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25. Talia
dobrze się oglądało

Zakończył 
się jubile-

uszowy  
25. Festiwal 

Komedii Talia 
organizowany 

od 1997 roku  
w Tarnowie. 

Widzowie  
i jurorzy  

zobaczyli  
osiem spektakli 
konkursowych.  
Za najlepszy 
spektakl jury pod 
przewodnictwem 
Agaty Dudy-Gracz 
uznało „Dobrze 
się kłamie”  
w reżyserii  

Marcina Hycnara.  
Wszystkim  

wydarzeniom  
towarzyszyła  

rekordowa  
frekwencja,  
w sumie 
sprzedano 

ponad sześć  
tysięcy biletów.

Talia w zdrowiu i dobrym samopo-
czuciu towarzyszyła zespołom teatral-
nym i widzom przez ostatnie dziewięć 
dni. Werdykt jury sprawił wielką satys-
fakcję, bo zwycięstwo Marcina Hycna-
ra wydaje się zasłużone – mówi Rafał 
Balawejder. - Powoli tradycją staje się 
fakt, że nasz teatr zgarnia nagrodę  pu-
bliczności, a wygrana „Maydaya” zro-
bionego przez Tadeusza Łomnickiego 
ustawia ten spektakl jako już czwar-
tego laureata w  kategorii ulubieńca 
teatromanów.

 
Festiwal wystartował 3 września po-

kazem plenerowym „Pięknej Lucyndy”. 
Spośród spektakli prezentowanych 
między 17 a 25 września, jury w skła-
dzie Agata Duda-Gracz - przewodni-
cząca, Jolanta Drużyńska, Edward 
Linde-Lubaszenko, Cezary Domagała  
- przyznało: 

 
GRAND PRIX, STATUETKĘ TALII ZA 
WARSZTAT I SMAK, BUDZENIE ŚMIE-
CHU, NIE RECHOTU, ZA SZACUNEK I TO-
LERANCJĘ WOBEC KAŻDEJ ODMIEN-
NOŚCI DLA SPEKTAKLU „DOBRZE 
SIĘ KŁAMIE” W REŻYSERII MARCINA 
HYCNARA (TITO PRODUCTIONS, SPEK-
TAKLOVE Z WARSZAWY)
 
NAGRODĘ DLA ZESPOŁU AKTOR-
SKIEGO ZA WYŚMIENITĄ KREACJĘ 
ZBIOROWĄ W SPEKTAKLU „REWI-
ZOR” W REŻYSERII MIKOŁAJA GRABOW-
SKIEGO, TEATRU BAGATELA IM. TADE-
USZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE.
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NAGRODĘ ZA OSOBOWOŚĆ AKTOR-
SKĄ I REŻYSERSKĄ DLA PIOTRA 
SIEKLUCKIEGO W SPEKTAKLU „KA-
ZIK, JA TYLKO ŻARTOWAŁEM” Z TEATRU 
NOWEGO PROXIMA W KRAKOWIE.
 
NAGRODĘ ALE AKTOR! UFUNDOWA-
NĄ PRZEZ KRAKOWSKI ODDZIAŁ ZASP 
DLA KATARZYNY KOZIORZ ZA ROLĘ 
MORFINY W SPEKTAKLU „CIRCUS KAFKA” 
Z TEATRU ŻYDOWSKIEGO W WARSZAWIE.
 
W GŁOSOWANIU PUBLICZNOŚCI 
ZWYCIĘŻYŁ „MAYDAY” Z TEATRU IM. L. 
SOLSKIEGO W TARNOWIE W REŻ. TADE-
USZA ŁOMNICKIEGO, TUŻ ZA NIM UPLASO-
WAŁY SIĘ „KAZIK, JA TYLKO ŻARTO-
WAŁEM”Z TEATRU NOWEGO PROXIMA 
I „DOBRZE SIĘ KŁAMIE” WYPRO-
DUKOWANY PRZEZ TITO PRODUCTIONS/
SPEKTAKLOVE.

  
We foyer można było oglądać ponad sto 

fotografii z wszystkich dotychczasowych 
edycji festiwalu, którego początki siegają 
października 1997 roku. Autorem plakatu 

towarzyszącego festiwalowi TALIA 2021 
jest Andrzej DUDI Dudziński.

 
Na wszystkie wydarzenia festiwalowe: 

spektakle konkursowe i imprezy towa-
rzyszące sprzedaliśmy 6383 bilety. Nigdy 
do tej pory nie mieliśmy tak wielkiej pu-
bliczności – podkreśla Rafał Balawejder. 
- Żywy aktor na scenie i żywy widz na wi-
downi pozostają wciąż fenomenalnym do-
świadczeniem i róbmy wszystko, by trwało 
to jak najdłużej.

  
Festiwal finansowany był przez Mini-

sterstwo Kultury Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, Gminę Miasta Tarnowa 
oraz Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie. 
Współorganizatorem festiwalu było Cen-
trum Sztuki Mościce, a partnerem orga-
nizacyjnym Tarnowskie Centrum Kultu-
ry. Patronat nad festiwalem sprawowała 
TVP Kultura, a sponsorem gali finałowej 
była firma Roleski a sponsorem nagród 
indywidualnych firma Tikkurila Polska. 
Budżet całego wydarzenia wynosił po-
nad pięćset tysięcy złotych.

T
A

R
N

Ó
W





50

„W każdym narodzie mieszkańcy rozwijają społeczny wymiar 
swojego życia, przyjmując postawę odpowiedzialności  

obywatelskiej pośród swego ludu, a nie będąc bezwładną 
masą poruszaną przez dominujące siły” 

(Franciszek, Evangelii Gaudium, 220).

Uczestniczymy jako społeczeń-
stwo, chcąc nie chcąc, w nie-
ustannym procesie, w którym bie-
rze udział każde nowe pokolenie. 
W procesie kształtowania i budo-
wania różnych wymiarów społecz-
nego współistnienia i funkcjono-
wania. Jest to powolna i żmudna 
praca, która wymaga cierpliwości, 
gotowości integrowania się i otwar-
tości na ciągłe uczenie się, by moż-
na było tworzyć „kulturę spotka-
nia w wielokształtnej harmonii” 
(por. EG, 223). Czy Kościół ze swo-
im społecznym nauczaniem, może 
pomóc w tym procesie? Papież 
Franciszek w programowym do-
kumencie Evangelii Gaudium, po-
daje cztery zasady, które mogą 
w istotny sposób inspirować rozwój 
współżycia społecznego i sprzyjać 

budowaniu wspólnego projektu. 
Pierwsza zasada postępu w kształ-
towaniu wspólnoty brzmi: Czas 
przewyższa przestrzeń.

Zasada ta pozwala pracować na 
dłuższą metę i formować wspólno-
tę bez obsesji na punkcie natych-
miastowych rezultatów. Pomaga 
w cierpliwym i twórczym znosze-
niu trudnych i niesprzyjających sy-
tuacji albo zmian w planach, jakie 
narzuca złożona rzeczywistość. De-
maskuje pokusy arbitralnego narzu-
cania tylko własnych pomysłów, 
idei i zasad, bez uwzględniania róż-
norodności i wrażliwości innych, 
współtworzących wspólnotę.

Przyznanie priorytetu przestrze-
ni sprawia, że człowieka ogarnia 
szaleństwo, by rozwiązać wszyst-
ko natychmiast, by podjąć próbę  

PROCESYCZY

                 
BSESJE

bp Artur Ważny 

W A Ż N Y
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zagarnięcia wszystkich przestrzeni 
władzy i by się samemu potwierdzić. 
Przyznanie priorytetu czasowi ozna-
cza zajęcie się bardziej rozpoczę-
ciem procesów, towarzyszeniem, ro-
zeznawaniem, integrowaniem, niż 
posiadaniem przestrzeni czy władzy.

W swoim kolejnym dokumencie 
Franciszek podaje przykład zasto-
sowania tej zasady w odniesieniu 
do wychowania dzieci. W Amo-
ris Laetitia pisze: Jesteśmy powoła-
ni do kształtowania sumień, nie zaś 
domagania się, by je zastępować 
(AL, 37). Ważne jest w wychowaniu 
i towarzyszeniu młodemu pokoleniu 
czuwanie i ukierunkowywanie, uwy-
raźnianie norm dzieciom i młodzie-
ży, by potrafiły sobie poradzić z sy-
tuacjami, w jakich mogą się zna-
leźć, by mając ugruntowany system 
przekonań i wartości umiały właści-
wie wybierać. W pewnym bowiem 
momencie procesu rozwoju rodzi-
ce czy wychowawcy znikają i nie 
mają już bezpośredniego wpływu 
na przekonania i wybory młodych.

Zatem w wychowaniu ważnym 
i wielkim pytaniem nie jest, jak pisze 
papież, gdzie fizycznie jest dziecko, 
z kim przebywa w danej chwili, ale 
gdzie jest w sensie egzystencjalnym, 
gdzie się mieści z punktu widzenia 
swoich przekonań, swoich celów, 

swoich pragnień, swoich planów ży-
ciowych i marzeń (por. AL, 26). 

Obsesja nie wychowuje i nie  
można mieć kontroli nad  
wszystkimi sytuacjami,  
które mogą zdarzyć  
się dziecku. 

Zachowuje tutaj swoją ważność 
i zastosowanie owa zasada, że czas 
jest ważniejszy niż przestrzeń. Ozna-
cza to, że ważniejsze jest generowa-
nie procesów niż dominacja prze-
strzeni. Jeśli rodzic ma obsesję, by 
wiedzieć, gdzie jest dziecko i chce 
kontrolować każdy jego ruch, posta-
wę, wybór czy opinie, to będzie się 
starał jedynie zapanować nad jego 
przestrzenią. W ten sposób nie wy-
chowa go, ani nie umocni, nie prze-
kona do proponowanego świata 
wartości i idei, nie przygotuje go do 
stawienia czoła wyzwaniom. Musi się 

liczyć wtedy z buntem i roz-
czarowaniem, porażką wy-
chowawczą (por. AL, 261).

Podany przykład z życia 
rodzinnego można zasto-
sować i należy do każdej 
innej społeczności.

Ponieważ czas przewyż-
sza przestrzeń, powinniśmy 
pobudzać procesy i im to-
warzyszyć, a nie narzucać 
czy wymuszać drogę. Dla-
czego to takie ważne? 

W kolejnym swym dokumencie, tym 
razem skierowanym do młodych 
i o młodych, Christus vivit, Franciszek 
dopowiada, że chodzi o procesy, 
które dotyczą osób, które są zawsze 
wyjątkowe i wolne (ChV, 286). To wy-
starczający powód.
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Kierując się słowami Roberta Bressona

 staram się kreować swoje obrazy. Widz odnajdzie u mnie prace które tworzą 
swoisty zapis podróży w głąb siebie i poszukiwań własnej wrażliwości 
twórczej oraz indywidualnego sposobu patrzenia na świat. Moje prace, są nie 
tylko oryginalne, ale przede wszystkim, są innym spojrzeniem na fotografię. 

Eksponuję w nich szczegóły, prezentuje to, co nie wszyscy potrafimy 
dostrzec, docenić czy utrwalić.

Marcin Bawiec

Więcej fotografii artysty: marcinus-fotografiaimalarstwo.blogspot.com

,,Fotografując staraj się pokazać to, 
czego bez ciebie nikt by  nie zobaczył ”

Urodzony 1981 r.  w Jodłowej, mieszka i pracuje 
w Tarnowie. Pasję fotografowania łączy z zamiłowa-
niem do podróży. Odwiedził wiele krajów na świecie 
(m.in. Maderę, Filipiny, Azory, Turcję, Toskanię, Niem-
cy, Portugalię, Zjednoczone Emiraty Aabskie, Hiszpa-
nię, Włochy, Szwajcarię). Z każdej podróży sporzą-
dza dokumentację fotograficzną (odległych miejsc, 
krajobrazów i ludzi), którą następnie prezentuje na 
licznych wystawach, spotkaniach i pokazach multi-
medialnych. Jest członkiem Wojnickiego Towarzy-
stwa Fotograficznego Fotum.

Od 2018 roku jest dyrektorem ds. członko-
stwa Photographic Society of America w Polsce - 
w/w funkcja jest po raz pierwszy (w historii PSA) peł-
niona przez Polaka. Pełni też funkcję Oficera Łączni-
kowego Photographic Society of America w Polsce.

Uczestniczy w konkursach fotograficznych na ca-
łym świecie. Zdobył cztery tytuły artystyczne: EFIAP, 
QPSA, A.CPE, G.APS.

 

Zdjęcia Marcina Bawca prezentujemy na dwóch kolejnych stro-

nach oraz okładce naszego czasopisma. 
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CZAS 
PRZEWYŻSZA 
PRZESTRZEŃ

Grzegorz Gawlik: 
Tarnowska Liga Debatancka (10 edycji), 
czyli dyskusja na poziomie, nauka wymiany 
argumentów; projekt Verbi Valor, który jest 
przestrzenią do dialogu; teraz najświeższa 
sprawa blog “Dyskurs”, czyli platforma wy-
miany myśli. Wszystko krąży wokół SŁOWA. 
Dlaczego cię to zajmuje?

Marcin Lewandowski: 
Wierzę w to, że słowo ma moc twórczą. 
Stwórczą. To jest takie niezwykłe, gdy 
na poziomie Tarnowskiej Ligi Debatanc-
kiej widzę, jak w kimś zapala się coś, co 
go zmienia. I to jest na skutek z jednej 
strony słowa, słów, które ktoś słyszy 
ode mnie, ale potem tych, które uczy 
się wypowiadać. Pamiętam, jak właśnie 
jeden z twórców “Dyskursu”, czyli tego 
bloga, Borys Kuca, już po skończeniu 
szkoły powiedział mi, że Liga nauczyła 
go wypowiadać i ubierać w słowa to, co 
miał w myśli. A z drugiej strony widzę jak 
bardzo słowo potrafi tworzyć i stwarzać, 
ale równocześnie jak potrafi niszczyć.  
Jako absolwenta politologii i takiego 
w sumie fana obserwowania życia poli-
tycznego, naprawdę mnie boli, jak my 
się ranimy. I to na poziomie takim po-
litycznym też. Wierzę w politykę, jako 
pewne narzędzie do tego, żeby mądrze 
zarządzać państwem, żeby brać odpo-
wiedzialność za całość społeczeństwa. 
I myślę, że bycie politykiem to jest 
ogromne wyzwanie. No i na tym po-
ziomie widzę, jak bardzo ludzie się nie 
słuchają, nie słuchają słów. Bo dla mnie 
“słowo” mówi też o słuchaniu. 

Kiedyś ktoś mądry powiedział, że słu-
chać drugiego człowieka, to jest usłyszeć 
i zrozumieć. A my czasami słuchamy, wy-
powiadamy słowa, ale one są trochę jak 
wiatr, który gdzieś krąży wokół głowy. 
I zawsze sobie lecą dalej. A słowa mają 
w jakiś sposób w nas pracować. No i stąd 
taka fascynacja słowami. Bo z jednej stro-
ny ono stwarza, z drugiej niszczy. I teraz 
powinniśmy robić coś, żeby uwrażliwiać 
drugą osobę na to, żeby mnie nie niszczy-
ła,  ale też żeby potrafiła bronić się przed 
tym, żeby nie została zniszczona.

To dzisiaj bardzo trudne. Nawet czasami taka 
prosta rozmowa na ulicy. Kiedy w dobrej wie-
rze chcę np. zasugerować kierowcy, że za-
parkował w takim miejscu, że jego samochód 
ogranicza widoczność dla wyjeżdżających 
czy przechodzących przez pasy. i może za 
chwilę dojść do wypadku. Raczej w odpowie-
dzi można usłyszeć agresywne:  CO CIĘ TO 
OBCHODZI?!

Jest takie hasło, które od lat mnie nie-
sie: bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. 
Wierzę w to. Pomimo że kiedyś ktoś mnie 
nazwał “młodym cwaniaczkiem, któremu 
się wydaje, że wszystko wie”. Ludzie, któ-
rzy 10 lat temu brali udział w TLD są dzi-
siaj rodzicami, studentami, doktorantami, 
pracownikami i właścicielami firm, dzien-
nikarzami. To już są ludzie, którzy dzisiaj 
prowadzą normalne życie zawodowe. 
Mam nadzieję, że dziedzictwo debat jest 
takie, że oni właśnie potrafią, jest im pro-
ściej, w sposób taki zwykły - wydawałoby 
się - uargumentować swoje zdanie. 

z wykształcenia politolog ,  
z duszy socjolog, 

z zamiłowania animator.
twórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. 

Marcin Lewandowski. 
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Czyli zaprosić tego człowieka, żeby prze-
stawił swój samochód albo nie parko-
wał w tym miejscu. I że mają odwagę 
to powiedzieć. To już jest coś. Jeżeli 
rozmawiasz z kimś i się pytasz: dlacze-
go właściwie tak jest? dlaczego tak my-
ślisz? to w ogóle ludzie czasami głupieją. 
Zastanawiają się, dlaczego ktoś ich pyta, 
co myślą? Nie radzą sobie z takimi pyta-
niami, bo przyzwyczajeni są do rzucania 
frazesami, słowami, które sobie latają. 
A tymczasem słowa mają moc. Czasami 
nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to, co 
rzucamy gdzieś tam w przestrzeń, może 
pracować. Pamiętam takiego mema, któ-
ry mi kiedyś wpadł i mnie bardzo poruszył. 
To był obraz buta. I tekst: zanim kogoś osą-
dzisz, wejdź w jego buty i pochodź przez 10 
lat. Poczuj, co ten człowiek ma w swoim 
sobie. I wtedy, kiedy mówisz te słowa, być 
może one dla niego są czymś, co jest naj-
trudniejsze. 

Przejrzałem twoje media społecznościowe. 
Starałem się znaleźć jakiś klucz, wyliczyć, co 
tam jest. No i najczęściej pojawia się słowo 
“marzenie”. To jest niesamowite, że jesteś 
gościem, który ciągle mówi o swoich marze-
niach i najczęściej w tym kontekście, że one 
się spełniają. A potem, już bez kolejności, po-
jawiają się takie hasła jak: relacje, współpra-
ca i integracja, rozwiązanie (jako rozwiązanie 
problemu), budowanie, tworzenie. To są dla 
ciebie słowa i hasła, w które rzeczywiście wie-
rzysz? I co daje ci inspirację do działania? Pa-
miętam, jak 10 lat temu na konferencji praso-
wej TLD powiedziałeś, że to w zasadzie młodzi 
ludzie cię zainspirowali, żeby stworzyć Ligę.

Chyba nie chcę powiedzieć, że nie chcę 
dorosnąć, bo czuję się mężczyzną, ale 
obcowanie z młodzieżą mnie MEGA in-
spiruje. Ich świeżość myślenia. Po 10 la-
tach to jest jeszcze mocniejsze, bo jeszcze 
bardziej się z nimi “rozjechałem”. Dzisiaj 
się mówi, że postęp technologiczny czy 
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przemiany kulturowe i ideowe następują 
szybciej, niż kiedyś. Czyli ta zmiana, któ-
ra kiedyś dokonywała się to powiedzmy 
przez 25 lat, dzisiaj dokonuje się co deka-
dę, a nawet się mówi, że wkrótce jeszcze 
szybciej. Jest to dla mnie zdumiewające. 
Jest to ogromne wyzwanie, bo się okazu-
je, że coś, co było dla mnie kiedyś oczy-
wistością dla młodego człowieka dzisiaj 
jest zupełnie inne. A przez to, że sobie 
często pytanie dlaczego?, to próbuje go 
zrozumieć. No i ostatecznie dużą inspira-
cją jest dla mnie to, kim jestem. Jestem 
tatą czwórki dzieci. Cieszy mnie w takim 
razie, że ktoś, kto przejrzał mojego fejs-
buka, mówi, że dużo tam o relacjach. Bo 
chcę być fair. Nie chcę, żeby moje social 
media były inne niż ja. 

Jestem człowiekiem relacyjnym. Mam 
nadzieję, że też tak moje dzieci o mnie 
myślą. Tak sobie myślę, że w przypadku 
bycia tatą, trzeba znać PIN do serca swo-
jego dziecka. A że mam czwórkę dzieci, to 
na początku, przy pierwszym myślałem, 
że każde następne będzie takie samo i to 
na 100 procent. “Nauczyłem się” pierw-
szego, to z kolejnym będzie identycz-
nie. No, nie. Każde jest totalnie inne, każ-
de ma swój własny film KOD, a co więcej, 
czasami nawet te PINy się zmieniają, bo 
akurat coś tam się stało. 

Więc te wszystkie rzeczy, projekty, 
to wynik jakiejś takiej fascynacji 
młodym człowiekiem, młodością.

 A z drugiej strony to jest kwestia jakie-
goś takiego osobistego dojrzewania. Ja-
kieś takie wyzwanie do tego, żeby innych 
innych zarażać marzeniami.

Dzisiaj pojawia się też temat pandemii. 
Okazuje się, że potwierdzają się wszystkie 
słowa, które do tej pory słyszałem od psy-
chiatrów i psychoterapeutów. Że COVID 
stał się katalizatorem zmian. Że tak na-
prawdę nie przyczynił się do tego, że po-
wstały nowe zachowania, nowe jednostki 

chorobowe, nowe jednostki choroby psy-
chicznej. Uwypuklił tylko i wyłącznie to, 
co ci ludzie, którzy do tej pory mieli trud-
ności z radzeniem sobie z życiem, jeszcze 
bardziej sobie z nim nie radzą. Zamknę-
li się w domach i było świetnie. Pierwsze 
miesiące dla tych ludzi były w ogóle zba-
wienne, a potem to ten dom stał się dla 
nich więzieniem. Dzisiaj, żeby wrócić do 
społeczeństwa, to jest dla nich koszmar. 
Ci, którzy sobie zawsze radzili, to sobie 
poradzili. No i przez to jeszcze bardziej się 
rozjechaliśmy jako społeczeństwo, zrezy-
gnowaliśmy. Ale do czego zmierzam? Ma-
rzenie wciąż jest nadzieją.

Dzisiejszy poranek rozpocząłem od me-
dytacji nad takim określeniem, że czas 
przewyższa przestrzeń. Że przestrzeń za-
myka nas w projektach, w chwilowych 
przedsięwzięciach, w chwili. A kiedy po-
patrzymy na przestrzeń z perspektywy 
czasu i nie pozwolimy, żeby przestrzeń za-
mknęła czas w chwili, tylko popatrzymy 
się z pewnego oddalenia, to wtedy poja-
wia się nadzieja. Że ta chwila, tutaj, teraz, 
która może być dla mnie trudna, ten pro-
jekt w moim życiu jest jakiś dołujący. Ale 
jeżeli przypatrzymy się z perspektywy cza-
su, który przewyższa tą przestrzeń, to po-
jawia się nadzieja. 

COVID jak dla mnie odsłonił jeszcze jedną 
rzecz. Bo cały czas mówi o tym, że młodzież 
tylko siedzi w telefonach, siedzą obok sie-
bie, ale komunikują się przez Internet. I pan-
demia chyba pokazała im, że w momencie, 
kiedy nie mają innego wyjścia, tylko muszą 
tak robić, to zaczyna czegoś brakować. 

I tutaj pojawia mi się pytanie - kiedyś już 
o tym rozmawialiśmy - czego młodzi ludzie 
dzisiaj potrzebują? W tej sytuacji pocovi-
dowej, czy tam ciągle jeszcze covidowej. 
Gdzieś w tych obszarach, którymi się zajmu-
jesz. Jak ty to czujesz? 

Dla mnie ten czas covidowy był też taki, 
że przez pierwszy miesiąc w ogóle jakby 
ktoś mnie walnął młotem. Takim dużym. 
Zatrzymałem się. I przez miesiąc stale tak 
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myślałem. Potem się okazało, że właści-
wie nic się nie zmieniło. Że czas przewyż-
sza przestrzeń. Że z perspektywy całego 
mojego życia to będzie jeden z epizodów, 
trudny rok. I okazuje się, że są nieśmier-
telne wartości, jak właśnie nadzieja, jaki-
mi są marzenia, jakim jest relacja, miłość. 
I to są rzeczy, które dzisiaj moim zdaniem 
są potrzebne nam wszystkim, młodym lu-
dziom też. Czyli takie uniwersalne warto-
ści, które dają poczucie stałości. 

W tym przypadku może zwyciężyć rela-
cja, a prawdziwą relację osiągamy poprzez 
kontakt. Kiedyś próbowałem obejrzeć ja-
kiś  koncert czy sztukę teatralną w inter-
necie. No i jakby treści przyswajam, mu-
zykę słyszę, ale ta magia, która się dzie-
je między aktorami, między muzykami... 
Albo między debatantami. Na żywo. Którzy 
wchodzą na mównicę, ja czuję, jak to po-
wietrze wokół niego wibruje, jak mu ręce 
drżą, jak głos. Tego przez łącza interneto-
we nie zobaczę, nigdy nie poczuję. 

Bo to tam się dzieją też takie małe małe 
wielkie zwycięstwa. Ktoś wychodzi trzeci raz 
i teraz dopiero, za trzecim razem udaje mu 
się wystąpić bez kartki. Ludzie to pamięta-
ją i to jest dla nich bardzo ważne. Nie tylko 
dla nich samych, ale też dla całej drużyny. 
Więc jednak relacje. A co jeszcze możemy 
zrobić?

Zapraszać ich do tego. Poprzez relację 
zachęcać do refleksji nad człowiekiem. 
W trzech wymiarach: ciało, dusza, duch. 
Przykład: jeżeli my organizujemy biegi, to 
staramy się, żeby to nie było tylko i wy-
łącznie wydarze-
nie sportowe. Ale 
żeby to było wy-
darzenie, w któ-

rym uczestnicy znajdują swoje miejsce, 
między nimi coś się buduje. 

Właśnie. Wspomniałeś o biegach, które or-
ganizujesz, ale wiem też o takich, w których 
prywatnie bierzesz udział. Skąd to zainte-
resowanie i co ci to daje? Jak to się łączy 
z tym, czym się zajmujesz? 

Biegi, które organizujemy w “Alegorii”, 
to jest przykład takiego mojego “zapale-
nia”. Jakoś staram się dawać innym to, co 
mi samemu daje na przykład bieganie. 
Z jednej strony w ogóle aktywność fizycz-
na jakakolwiek. Polecam książkę “W zdro-
wym ciele zdrowy mózg”. Jest to niezwy-
kła książka, w której biolog opowiada 
o tym, że jeżeli my dbamy o nasze ciało, 
to nasz mózg jest zdrowy. Stan intensyw-
nego wysiłku fizycznego jest porównywal-
ny do stanu związanego z dużym stresem. 
I teraz nasz organizm, który wraca po do 
równowagi po wysiłku fizycznym otrzy-
muje taką symulację stresu. Więc potem, 
jeżeli my doświadczamy stresu w życiu, 
tu łatwiej sobie z nim radzimy. I tego naj-
bardziej doświadczam dzięki aktywno-
ści fizycznej, bo realizowanie marzeń też 
sporo mnie kosztuje. A teraz doszło dłu-
gie bieganie, zafascynowałem się biegami 
górskimi. I to są naprawdę metafizyczne 
doświadczenia. Bo jest się skazanym na 
samego siebie. To jest taki dialog ze sobą 
na naprawdę jednym z bardziej głębokich 
poziomów. Prawdziwy kontakt. Porównu-
ję to do sytuacji, gdy kiedyś wróciłem do 
domu po sześciu dniach odosobnienia, 
zamknięcia i całkowitego milczenia. Mie-

liśmy wtedy małe dzie-
ci. Wróciłem jakby z in-
nego świata, a żona 
powiedziała do mnie 
“Marcin, słuchaj, skoń-
czyły się pieluchy, weź, 
jedź do galerii, bo jesz-
cze otwarta”. To było 
późno w nocy. Więc ja 
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reklama

wtedy po 6 dniach w totalnym milcze-
niu, w klasztorze, zamknięty pośród la-
sów i starych murów, wszedłem do galerii, 
gdzie usłyszałem muzykę, zobaczyłem ko-
lory, ludzi. Poczułem się dziwnie, ale po-
wiedziałem sobie: dobra, to jest moje ży-
cie. I tak samo mam z bieganiem. 

Wiesz, ja sam siebie znam i lubię. Pięk-
ny, ale intensywny świat sprawia, że często 
stawiam sobie pytanie, na ile znasz siebie? 

Pewnie dlatego, że lubisz siebie,  
to lubisz też ludzi…

Mam taką koszulkę z napisem “lubię 
ludzi”. I pamiętam, że kiedyś ją ubrałem. 
A byłem okrutnie wściekły na cały świat. 
I szedłem ulicą z miną po prostu jak bul-
dog. A na koszulce miałem napisane “lu-
bię ludzi”. I taki dysonans poczułem: kur-
de, co masz napisane, a jaki masz wyraz 
twarzy? I tak sobie pomyślałem, że to jest 
najcięższa z wszystkich moich koszulek. 
Jak ją zakładam, to tak to czuję.

Siła słowa.

Właśnie. Tak. To, co mówisz, to praw-
da. Trzeba naprawdę siebie lubić, żeby 
lubić ludzi. 
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FENOMEN 
KĄŚNEJ 
DOLNEJ

Mała, licząca kilkaset mieszkańców miejscowość schowana na południu Polski, a w niej 
słynny ośrodek muzyczny, do którego każdego roku przyjeżdżają największe artystyczne 
osobowości. Już ponad 30 lat w Kąśnej Dolnej działa Centrum Paderewskiego. Jego siedzibą 
jest zabytkowy dwór, dawna własność genialnego pianisty – mistrza tonów, 
a obecnie jego ostatnia zachowana NA świecie posiadłość.

Piotr Barszczow
ski – „W

ena M
istrza Pad

erew
skiego” Id

entyfikacja prom
ująca 

jubileusz 30-lecia C
entrum

 Pad
erew

skiego w
 Kąśnej D

olnej, św
iętow

any w
 roku 2020
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Od momentu powstania w 1990 roku, 
Centrum Paderewskiego stanowiło istot-
ny kontrapunkt dla dużych sal koncer-
towych i obiektów muzycznych, dzięki 
czemu wypracowało jedyny w swoim ro-
dzaju charakter.

Przełamywanie 
konwencji  i kreowanie 
alternatywnej wizji  
odbioru muzyki poważnej  
szybko stały się wręcz 
dewizą instytucji. 

Lecz na pierwszym miejscu zawsze sta-
wiana była jakość oferty koncertowej. 
Szczęśliwie jedno i drugie udało się łatwo 
zharmonizować.

Dzięki najwybitniejszym artystom, 
którzy chętnie koncertują w Kąśnej Dol-
nej, nigdy nie brakuje tu ambitnej klasy-
ki, odważnych projektów i eksperymen-
tów w różnych dziedzinach muzyczne-
go wyrazu. Na przestrzeni lat regularnie 
bywały tu takie legendy, jak Wanda Wił-
komirska, Krzysztof Jakowicz, Konstan-
ty Andrzej Kulka, Stefan Kamasa, Janusz 
Olejniczak czy Vadim Brodski, ale i wyko-
nawcy kształtujący obecnie oblicze pol-
skiej kultury muzycznej: Tomasz Strahl, 
Klaudiusz Baran, Katarzyna Duda, Jakub 
Jakowicz, Janusz Wawrowski czy Michał 
Zaborski. Nazwiska i nazwy zespołów, 
które gościły w Centrum Paderewskiego, 
można by mnożyć. Reprezentujący róż-
ne generacje, gatunki czy style, zgodni są 
w jednym: czują się w Kąśnej jak w domu. 
Wielokrotnie potwierdzali to wpisami 

w pamiątkowych kronikach. Leszek Moż-
dżer poprosił nawet, aby „załatwić mu tu 
zameldowanie”.

Występ w kąśnieńskim dworze to marze-
nie wielu pianistów, zwłaszcza tych stoją-
cych u progu kariery. Jedyna taka sala kon-
certowa Stodoła akustyką uwodzi prawdzi-
we gwiazdy estrady. Dom pracy twórczej 
gwarantuje odpoczynek w swych przytul-
nych wnętrzach. A zabytkowy park, z drze-
wostanem pamiętającym najsłynniejszego 
gospodarza kompleksu, zachęca do kon-
templacji i wyciszenia. Ale jest jeszcze jeden 
element, dopełniający obrazu Centrum Pa-
derewskiego. To wierna publika.

w dobie walki o masowego 
odbiorcę instytucja nadal 
dostrzega indywidualnego 
melomana. 

Często zna go z twarzy i nazwiska. 
Wchodzi z nim w interakcję i relację. Trak-
tuje go jako pierwszego i najcenniejsze-
go krytyka muzycznego. I to procentuje. 
Z drugiej strony nie zamyka się na słucha-
czy nowych, mniej wytrawnych. Tych edu-
kuje i wprowadza w tajniki muzyki kla-
sycznej. Wszyscy są mile widziani.

Trudno precyzyjniej ująć słowami, co 
buduje niezwykłą atmosferę Centrum Pa-
derewskiego, tym bardziej że częściej jed-
nak przemawia tutaj muzyka. Jedno jest 
pewne – klimat ten był i jest wizytówką in-
stytucji. Potwierdzają to zarówno artyści, 
melomani, jak i turyści, którzy dobre wra-
żenia i wspomnienia wywożą z małej Ką-
śnej Dolnej w różne rejony Polski i świata. 
A potem ochoczo tu powracają.

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej -  instytucja kultury Powiatu Tarnowskiego 
współprowadzona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizator koncertów, warsztatów 

muzycznych i cenionych festiwali: Tygodnia Talentów, Bravo Maestro, Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc. Miejsce 
pamięci Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego pianisty, kompozytora, patrioty, męża stanu i filantropa.



64

To stało się nagle i zupełnie niepodziewa-
nie. Mniej więcej przed dziesięcioma laty. 
Wtedy większość z nas przecierała oczy ze 
zdumienia, niektórzy wykonywali nawet 
popularne, i przyznajmy - nieco wstydliwe 
gesty zwątpienia. No bo, jakże to? Tutaj, kil-
kanaście kilometrów od Tarnowa? Po dru-
giej stronie Karpat? Winnice!!!??? No nie, to 
absurd, to się nie może udać.

Jak przepięknie czas sfalsyfikował te opi-
nie, pokazując, że determinacja garstki za-
paleńców rzucających się w mętną i pełną 
niespodzianek wodę winogrodnictwa, za-
procentowała ponad oczekiwaną, chyba 
także przez nich samych – winiarzy – miarę. 

Popatrzmy. Dzisiaj w winiarskim re-
gionie Doliny Dunajca i Białej jest kil-
kanaście winnic zarejestrowanych 
w KOWR, czyli  Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa. To oznacza, że 
mają legitymację do produkcji i sprze-
daży wina. Tymczasem to tylko wierz-
chołek góry lodowej, bowiem co naj-
mniej drugie tyle winnic działa, ale nie 
są jeszcze zarejestrowane, czekają na 
pierwsze zbiory, na pierwsze wina. A to, 

od zasadzenia krzaczka do pierwszej 
butelki, lekko licząc trzy lata. 

O statystyce, na którą można się zżymać, 
ale która jednak opisuje w sensowny spo-
sób rzeczywistość także winiarską, powiemy 
przy innej okazji. Teraz ją ledwie liźnijmy. 

Po pierwsze określmy ramy winiarskie-
go regionu Dolina Dunajca i Białej. W wiel-
kim uproszczeniu możemy powiedzieć, że 
operujemy na obszarze odpowiadającym, 
mniej więcej, granicom byłego wojewódz-
twa tarnowskiego. Tak, tak.. czy Szanow-
na Młodzież pamięta, że takie było, że sa-
mochody miały rejestrację TAR? 

Przybliżmy. Na północy, w Oleśnie Win-
nica Bogu-Miła. Nieco na wschód w Zdziar-
cu k. Radomyśla Wielkiego Winnica Ame-
lie. Na południowym wschodzie w Woli 
Lubeckiej Winnica Piwnice Antoniego. Na 
południowych rubieżach Tuchowa Win-
nica Rodziny Steców. Dalej na południe 
w Kąśnej Dolnej k. Ciężkowic Winnica Man-
ru. W Połomie Małym k. Iwkowej Winni-
ca Nowizny. W Chodorowej Winnica Cho-
dorowa. W Zbyszycach nad Jeziorem Roż-
nowskim Winnica Gródek. W Chronowie k.  

Za kotarą      winorośli
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Za kotarą      winorośli
Nowego Wiśnicza Winnica Chronów. To win-
nice graniczne, pomiędzy którymi kreśląc li-
nię narysujemy Dolinę Dunajca i Białej.

A teraz kolejne winnice, które znajdu-
ją się w zakreślonym centrum. Winnica 
Zadora w Szczepanowicach, Winnica Dą-
brówka w Dąbrówce Szczepanowskiej, 
Winnica Janowice i Winnica Uroczysko – 
obie w Janowicach. 

Policzymy? Wychodzi 13. A, jak wieść 
niesie, jeszcze w tym roku zarejestruje 
się Winnica Gierowa z Janowic. Być może 
w niedalekiej przyszłości Winnica Jaku-
bów w Karwodrzy. Dorzućmy do tej listy 
najmniejszą winnicę w Polsce – Winnicę 
Epigon w Centrum Produktu Lokalnego 
w Rzuchowej. Dorzućmy planowaną i reali-
zowaną Winnicę Miejską w Tarnowie. Do-
rzućmy pozostałe, pięknie położone i do-
brze już działające winnice: Kowalówkę 
w Lubczy, Demeter w Gromniku, Zawiszę 
w Brzozowej, Rubinową w Świebodzinie. 

Cudowne bogactwo! Winiarski region 
Dolina Dunajca i Białej rośnie w siłę!

Powiem tak: to się musiało udać, mu-
siało się zdarzyć. Ludzie, historia i trady-

cja, geografia, styl życia. Taki kocioł zro-
dził nowe winiarstwo. 

W następnych felietonach będziemy  
przyglądać się poszczególnym elementom 
budującym obraz winiarstwa w regionie  
Doliny Dunajca i Białej. 

Będziemy zaglądać do winnic, podglądać 
winiarzy, penetrować piwniczki, poznawać 
szczepy. Będziemy degustować wina. 

Będziemy odkrywać małych, lokalnych 
serowarów, masarzy, rybaków, piekarzy, 
pszczelarzy, octowników (Hmm… Chy-
ba nie ma takiego wyrazu: octownik? Ale 
jak krótko nazwać producentów żywych, 
rzemieślniczych octów? Czyż nie octow-
nik właśnie? Tak więc, jednoosobową, ar-
bitralną decyzją wprowadzam oto pojęcie 
„octownik” do pięknego języka polskiego) 
i próbować ich bajecznie smacznych wy-
robów, oczywiście serwowanych z winami. 

Tak właśnie, będziemy się bawić w odkry-
wanie barw, smaków i aromatów. Odsłoni-
my kotarę winorośli i zaglądniemy za cudow-
ne kulisy smacznego życia slow i eko w wi-
niarskim regionie Dolina Dunajca i Białej. 

Paweł Piszczek Winiarnia ART  
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GRAJĄ 
JUŻ 60 LAT
Swoją grą uświetnia nabożeństwa 
i wydarzenia religijne, a także 
kulturalne, patriotyczne 
i inne, zwłaszcza w powiecie 
tarnowskim oraz gminie 
Tuchów. Nowe osoby 
w jej szeregi przyjmo-
wane są rokrocznie 
w dniu wspomnie-
nia św. Cecylii, 
patronki muzyki 
kościelnej. 
Obecnie liczy 
35 muzyków, 
w tym kilka 
dziewcząt. 
Sanktuaryj-
na Orkie-
stra Dęta 
w Tuchowie.

Została założo-
na w latach 1954-
55 z inicjatywy ów-
czesnego organisty 
Stanisława Czachora 
oraz proboszcza i rek-
tora tuchowskiego klasz-
to r u  re d e m pto r y stó w  
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o. Józefa Hermana. Od tamtego czasu du-
chowymi opiekunami zespołu są ojcowie 
redemptoryści parafii Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Tuchowie (oo. 
K. Winiarski, W. Witkowski, Eugeniusz Le-
śniak, R. Marcinek, Stanisław Madeja,  
Kazimierz Fryzeł, Mirosław Grakowicz, po-
nownie Eugeniusz Leśniak, później Kazi-
mierz Głaz i obecnie Sylwester Pactwa). 

SOD w Tuchowie jest zespołem muzycz-
nym, który rozkwitał pod batutą Stanisława 
Czachora (1955-80). Następnie funkcję ka-
pelmistrza pełnili Jan Gładysz (1980-1987), 
Kazimierz Wrona (1987-2004), Bogdan Ste-
fan (2004-2009), Tomasz Ożóg (2009-2010), 
Andrzej Czechowski, a od roku 2012 Piotr 
Kucharzyk. Historię SOD tworzą mieszkań-
cy Tuchowa i okolic, m. in. Zalasowej, Bu-
rzyna, Karwodrzy, Zabłędzy, Lubaszowej, 
Radlnej, Rzepiennika i Lichwina.

W 2015 roku Orkiestra obchodziła dia-
mentowy jubileusz 60 lat istnienia. Z tej 
okazji w budynku przyklasztornym otwar-
to nową salę prób przystosowaną specjal-
nie dla jej potrzeb. Pozyskała nowe mun-
dury i nowe instrumenty. W Roku Jubile-
uszowym przygotowała kilka specjalnych 
koncertów. Wyjechała w polskie Tatry, 
a dokładnie do Zakopanego, aby zapre-
zentować się szerszemu gronu odbiorców.  
Swoją grą uświetniła m.in. Mszę św. w Ko-
ściele pw. św. Rodziny na Krupówkach 
i dała krótki koncert przed świątynią, co 
bardzo spodobało się wiernym oraz tury-
stom, którzy przebywali w tym czasie na 
najsłynniejszym deptaku zakopiańskim. 

Obecnie zespół liczy 35 muzyków, 
w tym kilka dziewcząt. Sporą grupę sta-
nowią uczniowie szkół podstawowych, 
liceum i młodzież pracująca. Systema-
tycznie rokrocznie w dniu wspomnienia 
św. Cecylii, patronki muzyków i muzyki 
kościelnej przyjmowane są nowe osoby 
w szeregi SOD. Zazwyczaj są to pobiera-
jący nauki gry na instrumentach u kapel-
mistrza Piotra Kucharzyka.

Orkiestra dba o oprawę uroczystości 
kościelnych i świeckich. Swoją grą uświet-
nia nabożeństwa oraz wydarzenia religij-
ne, a także kulturalne, patriotyczne i inne, 
głównie w powiecie tarnowskim i gminie 
Tuchów. Niezmiennie od wielu lat człon-
kowie SOD gromadzą się na cotygodnio-
wych próbach w każdy wtorek i piątek. 
Jedynie pandemia koronawirusa wpły-
nęła na przerwę w działaniach zespo-
łu, który w lockdownie pozostawał do 2 
czerwca 2020 roku. Jednak już 18 sierp-
nia tamtego roku obecny był na gminnych 
dożynkach w Tuchowie, które odbyły się 
pod hasłem „W trudnych chwilach ocala-
my przeszłość i tradycję dla przyszłości”.

Warto zaznaczyć, że w roku poprzedza-
jącym obostrzenia związane z epidemią 
tuchowska SOD miała 44 występy. Były to 
koncerty, śluby, pogrzeby, dróżki różańco-
we, grała też na nabożeństwach i mszach św.

Orkiestra promuje  wydarzenia 
kulturowe i religijne regionu 
także w  mediach  
społecznościowych. 

Stara się mieć stały kontakt z lokalną 
społecznością, m.in. poprzez stronę na Fa-
cebooku, gdzie posiada ponad 1 100 ob-
serwujących ją osób. Założony został tak-
że kanał na YouTube, gdzie udostępniane 
są archiwalne materiały koncertowe. 

W ostatnim czasie Orkiestra uczestni-
czyła w ciekawym projekcie. Przy współ-
pracy z Akademią Realizacji Dźwięku 
w Katowicach nagrała studyjnie utwo-
ry ze swojego repertuaru rozrywkowego. 
Wyniki pracy już wkrótce pojawią na jej 
kanale YouTube.

Pozyskała ponadto dofinansowanie 
w ramach konkursu województwa ma-
łopolskiego „Małopolskie Orkiestry Dęte 
2021” na zakup instrumentu muzyczne-
go ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
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Zalipiańskie  
     malowanie 

Zalipie to niewielka miejscowość na Powiślu Dąbrowskim. 
Jest w niej kolorowo, wiosennie i pogodnie. Nazywane jest 

również malowaną wsią, a największymi atrakcjami są 
Dom Malarek oraz Zagroda Felicji Curyłowej.

Tradycja malowania domów w kwieci-
ste wzory i kolory w tej miejscowości się-
ga końca XIX wieku. Wtedy to panie za-
mieszkujące Zalipie zaczęły kłaść na ścia-
nach wapno, aby ratować swoje domy, 
które brudzone były sadzami z otwartych 
palenisk. Następnie przyozdabiały je ko-
lorowymi i kwiecistymi wzorami. Dodat-
kowo pojawiały się bibułowe kwiaty, wy-
cinanki i pająki ze słomy. Przyozdabiały 
też studnie i płoty, a nawet… psie budy. 

Wielką orędowniczką  
malowania chat była  
Felicja Curyłowa.  
To ona organizowała  
coroczny konkurs  
na najpiękniejszy  
dom Zalipia, który  
rozsławił wieś  
na całą Polskę. 

Budynki malowane przez panią Felicję 
w jej zagrodzie jeszcze za życia malarki 
stały się sporą atrakcją etnograficzną, do 
której przybywały i wciąż przybywają rze-
sze turystów. Z inicjatywy Felicji Curyło-
wej powstał też Dom Malarek, gdzie twór-
czynie fantazyjnych kompozycji mogły się 
spotykać i dzielić swoimi doświadczenia-
mi. Jest dzisiaj ośrodkiem integrującym 
artystów z całego Powiśla Dąbrowskiego 
i pełni rolę lokalnego Domu Kultury. To 
tam malarki ozdabiają na przykład duże 
ilości przedmiotów na potrzeby turystyki. 
Tam też dostać można mapę z zaznaczo-
nymi kolorowymi domami, których obec-
nie w Zalipiu jest około czterdziestu.

Co ważne: tradycja malowania domów 
w Zalipiu przetrwała do dziś. Przez Mu-
zeum Okręgowe w Tarnowie oraz Dom 
Malarek corocznie organizowany jest 
w Zalipiu konkurs „Malowana Chata”. Od-
bywa się w czerwcu. Wtedy zagrody po-
malowane są od nowa lub zachowana 
jest stara malatura. Wybierany jest naj-
piękniejszy dom.

Zalipiańskie malowanie to ewenement 
na skalę światową. Warte podkreślenia 
jest to, że każdy dom ma inny wzór i nie 
sposób się przy nim nie zatrzymać.

Rafał Kubisztal
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reklama

Zagroda Marii Chlastawy w Zalipiu, 2013, fot. U. Gieroń
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O KONIECZNOŚCI CZYTANIA
Z przerażeniem dostrzegam fakt pauperyzacji słowa drukowanego w powszechnym po-

strzeganiu wielu otaczających mnie osób. No bo wiecie Państwo: obejrzeć sobie wiele se-
riali na platformie telewizyjnej, surfować bezwiednie po oceanie głupoty poprzez smartfo-
na, czy w końcu gromadzić gazetki z ofertami handlowymi, to jednak nie jest szczyt ambicji 
i możliwości człowieka w epoce cyfrowej i (prawie) postpandemicznej, a wciąż piśmiennej.  

Da się przecież kontakt z drukowanym papierem podtrzymać, wystarczy odrobina chęci 
i parę monet. Powoli zapomnianym, a dobrym zwyczajem była prenumerata różnego rodza-
ju czasopism. I nie chciałbym wracać do konieczności nabywania gazetek radzieckich dru-
kowanych na błyszczącym papierze, z mniej błyszcząca zawartością. O nie! Tego nie polecaj-
my, ale w to miejsce można znaleźć zacny tytuł, co da szansę rozwinąć pasje i poszerzyć ho-
ryzonty. Tematycznych czasopism jest wciąż całe mnóstwo, a radość wyciągania ze skrzynki 
pocztowej czy też odbierania z kiosku jest niepowtarzalna.

Zachęcam także do odwiedzania ulubionych oddziałów bibliotek. Bowiem to tam, zalegają 
niestrudzenie regały liczone setkami grzbietów w twardych i miękkich oprawach. Dobrze się-
gać – przy braku własnych możliwości finansowych – po liczne nowości książkowe i wydaw-
nictwa, mając w ten sposób komfort dostępu do tychże. Jeszcze lepiej mieć zaprzyjaźnioną 
bibliotekarkę czy bibliotekarza, co podsunie pod nos pachnącą nowością powieść czy wycią-
gnie spod lady ulubiony kryminał. 

Takie relacje przeradzają się w trwałe uzależnienie. 

My tęsknimy za biblioteką, a ona za nami.
Jest także – w końcu - okoliczność i możliwość kupowania wielu fenomenalnych pozycji i ty-

tułów na wszelakich pchlich targach, antykwariatach i też serwisach sprzedażowych. Nie ma 
piękniejszego uczucia jak rozciąć kartki z serii ceramowskiej po czterdziestu latach, poczuć pod 
palcami kształty i siłę wybitych czcionek w niskonakładowych tomikach poezji. Wreszcie też 
uratować też, z mającej być zniszczoną kolekcji sąsiada, ulubioną książkę z dzieciństwa i wy-
ciągnąć z kartonu spakowanego wprost na makulaturę. Pamiętajmy o księgozbiorach! 
Nie muszą lądować w śmietnikach!

RB






