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ZZdecydowanie wolę te bajki, w któ-
rych królewny mają „głos” i ważne 
problemy do rozwiązania. Bohaterka 
kolejnej książki, którą z ogromną 
przyjemnością Wam polecam, łamie 
wszelkie „księżniczkowe” stereotypy.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, 
autorka „Królewny” (wydawnictwo 
Bajka), stworzyła cudowną opowieść, 
w której tytułowa bohaterka nie jest 
ufalbankowaną lalą siedzącą na wie-
ży, bezczynnie czekającą na wybawie-
nie. Królewna bierze sprawy w swoje 
ręce i ucieka – jak się dowiadujemy  
z opowieści – ze wspaniałego króle-
stwa, w którym ma wszystko, o czym 
tylko zamarzy. Trafia na zwykłe 
podwórko, gdzie spotyka swoich ró-
wieśników. To spotkanie na początku 
wcale nie jest łatwe ani przyjemne, bo 
dziewczynka wygląda inaczej, zacho-
wuje się inaczej... do tego stopnia, że 
podwórkowa banda uważa ją za zjawę 
i ignorując wraca do swojej pełnej 
emocji zabawy. Jednak Amelka, bo 
takie imię nosi Królewna, zjawą nie 
jest i w końcu udaje jej się nawiązać 
kontakt z dziećmi. Jak sobie radzi?

Historia pokazuje trudny dla dzieci 
problem inności – królewna nie pasu-
je do grupy i od razu zostaje uznana 
za dziwną. Na dodatek ma koronę, 
więc jak zagrać z nią w piłkę, która za 
chwilę jest pełna dziur? Na szczę-
ście nasza bohaterka wreszcie ściąga 
koronę, żeby móc wisieć na trzepaku. 
Księżniczka (jak się okazuje) jest 
„zwykłym” dzieckiem, które ma sza-
loną wyobraźnię i tworzy indiański 
wigwam z koca. Amelka jest dziec-
kiem, które czasem przegrywa, plami 
się i BAWI SIĘ z innymi dziećmi. 
Bo dzieciom do dobrej zabawy nie 
potrzeba drogich zabawek, tylko 
wyobraźni i kogoś do towarzystwa –  
i to właśnie udało jej się odkryć.  
Z kolei podwórkowa banda uświa-
domiła sobie, co jest jej największym 
skarbem – przyjaźń i bliskość innych, 
czyli wartości ważne także w dzisiej-
szym świecie. 

Bajka, która w bardzo prosty sposób 
porusza trudne problemy inności, 
samotności i nieprzynależenia do 
grupy, dla mnie, jako rodzica ma 
jeszcze jeden sens. Królewna ucieka 

Królewny znane są z tego, że zostają uwięzione przez złe 

czarownice albo pożarte przez smoKi. w najlepszym razie 

leżą otrute, ale nawet wtedy się uśmiechają (mają uśmiech na 

twarzy?). w Końcu pojawia się rycerz, ratuje je i wszyscy żyją 

długo i szczęśliwie…

A co, jak królewna
jest smutna?

narybek

Fot. Monika Kubica-Skaba
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ze swojego idealnego królestwa, bo 
tak naprawdę czuła się samotna. 
Rodzice nie mieli dla niej czasu, bo 
byli zajęci „dorosłymi” sprawami, jak 
liczenie pieniędzy w skarbcu, czyta-
nie ważnych raportów czy pilnymi 
zebraniami zarządu, a „Amelka (…) 
chętnie wymieniłaby te wszystkie 
zebrania na jednego porządnego 
smoka.” 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na 
ilustracje. Mnie właśnie one zain-
trygowały i dlatego sięgnęłam po tę 
książkę w księgarni. Ich autorką jest 
Marianna Oklejak – młoda artystka, 
która ilustruje znaną serię o Basi, 

ale również wiele innych pozycji dla 
mniejszych dzieci. Polecam w wolnej 
chwili zerknąć, bo naprawdę są ory-
ginalne i ciekawe.

To idealna lektura dla małych  
i dużych, taka na otrzeźwienie, które 
każdemu z nas czasem się przyda. 
Spróbujmy, chociaż na kilka minut 
dziennie wyłączyć laptop, odłożyć te-
lefon i wysłuchać naszego dziecka… 
Jest to bardzo trudne, sama ciągle 
się tego uczę, czasem wychodzi mi le-
piej, czasem gorzej, ale wiem, że czas 
z nim spędzony na 100% zaowocuje!

Monika Kubica-Skaba

Fot. Monika Kubica-Skaba Fot. Wydawnictwo Bajka
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podbierak

Z całego serca pragnę wam dzi-
siaj polecić książkę Przemysława 
Wechterowicza i Emilii Dziubak 
„Proszę mnie przytulić” wyd. Ezop. 
Wylądowała ona na mojej półce dłu-
go, długo przed tym, zanim zostałam 
mamą i cierpliwie czekała, aż w koń-
cu będziemy mogli ją czytać i czytać. 
Zdobyła moje „dorosłe” serce dzięki 
swojej szczerości i optymizmowi, 
jaki z niej bije i miałam ogromną 
nadzieję, że spodoba się maluchom. 
W końcu nadszedł jej czas i szczerze 
mogę przyznać, że jest to numer 
jeden w naszej niemałej biblioteczce, 
spodobała się nie tylko Zosi, ale też 
mojemu mężowi, który często sięga 
po nią, jako podstawową lekturę na 
dobranoc. 

Dlaczego tak urzeka? Urocze ilustra-
cje, piękny język opowieści i ważny 
temat. Ciepła opowieść o Tacie Niedź-
wiedziu i Niedźwiadku, którzy ponad 
wszystko lubią się przytulać!  
Z racji tego, iż jest to sposób nie tylko 

na poprawienie humoru, ale przede 
wszystkim na udany dzień, postawia-
ją wyruszyć na spacer po lesie, aby 
wszystkich napotkanych sąsiadów 
mocno przytulić. Świetne w opowieści 
jest to, że nasi bohaterowie spotykają 
róże postaci na swojej drodze i każda 
z nich na propozycję przytulenia 
reaguje inaczej. To przecież dokładnie 
tak samo, jak w świecie dzieci – jedne 
mają ochotę na naprawdę mocne 
przytulanie, jak jedna z bohaterek – 
Pani Anakonda, a inne podchodzą – 
podobnie jak pan Bóbr – z dystansem 
do szalonych pomysłów przytulania 
wszystkich i wszystkiego, co spotka-
my na swojej drodze. W opowieści 
pojawia się również „magiczna” moc 
przytulania. Według Niedźwiedzi, 
naprawdę mocne przytulenie pomoże 
odsunąć od siebie niemądre pomysły. 
Koniecznie musicie sprawdzić, jak na 
propozycję przytulenia zareagował 
Wilk, który czekał na dziewczynkę  
w czerwonej czapeczce. 

Kto nie lubi się przytulać? pytanie retoryczne… chociaż 
w ciągu ostatniego roKu sytuacja z przytulaniem 
została uregulowana prawnie, to pracując z dziećmi 
a przede wszystKim będąc mamą wiem, że wśród dzieci 
przytulania prawnie uregulować się nie da… i dobrze!

przytulanie jest
fajne

narybek

Fot. Monika Kubica-Skaba

Fot. Wydawnictwo Ezop
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Jaką wartość dla dzieci ma książ-
ka? Przede wszystkim pokazuje, że 
każdy z nas jest inny… Czy przez to 
jesteśmy gorsi? Absolutnie! Ile zwie-
rząt (osób), tyle rozwiązań, każde 
najlepsze dla osoby przytulanej. Czę-
sto jest tak, że przytulas ratuje sytu-
ację, dzień a nawet życie! Natomiast 
czasem, po prostu na tego przytulasa 
nie mamy ochoty… i to jest okej! 
Nie zapominajmy o tym w naszych 

kontaktach z najmłodszymi, szanuj-
my ich zdanie w trudnym temacie 
emocji, uczuć i ich okazywania. 

Pozycja obowiązkowa w biblioteczce 
maluszka. Mądra opowieść na ważny 
temat. Prosta w swojej formie i pięk-
nie zilustrowana będzie umilać czas 
nie tylko dzieciom.

Monika Kubica-Skaba

Fot. Monika Kubica-Skaba

Fot. Wydawnictwo Ezop



tarło

Katastrofa
jak piękna

minął właśnie roK od czasu, Kiedy polsKi rząd ogłosił stan 
epidemii. w międzyczasie przeKształciła się ona w pandemię, 
Której niestety Końca nie widać. sytuacja, z Którą świat 
ma do czynienia, od roKu odcisKa ogromne piętno na wie-
lu sferach naszego życia. jedną z najwięKszych ofiar tej 
nierównej walKi jest Kultura – pierwsza do zamKnięcia 
i ostatnia do otwarcia. postanowiliśmy więc zadać ryb-
nicKim twórcom, animatorom, artystom i organizatorom 
Kultury jedno pytanie: czy pandemia jest szansą, czy Kata-
strofą dla świata Kultury?

8

Wiola Gaszka  
malarKa i pedagog

Ów „świat kultury” to niezwykle 
złożone pojęcie, wieloskładniko-
we i wielowarstwowe. Muzyka, te-
atr, taniec, plastyka, rozmaite sztu-
ki wizualne, sztuki piękne. Sam  

akt twórczy odbywa się zwykle  
w izolacji od świata, w szczególnego 
rodzaju samotności. Obraz, melodia, 
choreografia czy wiersz wyłaniają się 
wpierw z wewnętrznej przestrzeni, 
by stać się widomym czy słyszalnym 
dziełem na zewnątrz. I tutaj pande-
mia zdecydowanie była szansą na 
zintensyfikowane wglądy wewnątrz 
siebie, na poszukiwanie nowych form 
wyrazu, tworzenie nowych jakości 
w obrębie danej dziedziny sztuki,  
w której porusza się twórca, jak rów-
nież na weryfikację poziomu i jakości 
dotychczasowych działań. Wszelakiej 
twórczości potrzebny jest jednak od-



biorca. Aby doszło do takiego spotka-
nia, konieczna jest prężnie działająca 
strefa udostępniania kultury (placów-
ki kultury, menedżerowie, galerzyści, 
mecenasowie) pośrednicząca między 
twórcami i wykonawcami, a odbior-
cami. Wszystkie strony tego szlachet-
nego szlifu kamienia, mam nadzieję 
przekonały się o niezbywalnej waż-
ności każdej z jego części. Pandemicz-
ne odosobnienie było zatem szansą. 
Doświadczaliśmy niedoświadczania 
siebie nawzajem, co było pewnie czę-
sto dojmujące, ale wyjawiło na nowo, 
że jesteśmy istotami sensualnymi  
i emocjonalnymi oraz że niepodob-
nym do internetu przenieść wrażeń, 
które dostępne są wówczas jedynie, 
gdy jesteśmy w bliskim, bezpośred-

nim kontakcie. Na początku pierw-
szego zamknięcia chętnie przyłączy-
łam się do akcji „Będzie dobrze”. Nie 
tylko wierzę, ale wiem, że światłość 
w ciemnościach świeci i mrok jej 
nie ogarnie. W kontekście sztuki – 
„piękno w ciemnościach świeci”, jak 
to jest w tytule niezwykłego wywia-
du-książki Anny Kiedo z biskupem 
Michałem Janochą. Zaś jeśli jestem 
w miejscu, gdzie jest mało światła, 
to przestawiam się tak, aby ogrzewa-
ło mnie jego ciepło. To ja zmieniam 
pozycję, by wystawić twarz do słońca, 
do drugiego człowieka, którego serce 
świeci, albo... zamykam oczy i widzę 
to w sobie.

karina 
abrahamczyk-zator
 dyreKtorKa domu Kul-
tury w rybniKu-chwa-
łowicach

Można powiedzieć tak: „Każdy kry-
zys to szansa na rozwój” albo inaczej 
„Rozwijaj się albo giń”. Ci, którzy 
przetrwają, będą mieli szansę wejść 
na przeczyszczone pole. Taki cel wy-
maga jednak zmiany sposobu myśle-
nia o kulturze. Po ustaniu pandemii 
animatorzy i artyści będą niezbęd-
ni w udzieleniu pomocy wszystkim  
w sztuce współistnienia. Jako twórcy 
kultury będziemy potrzebowali no-
wych kompetencji, nie tylko w sferze 
cyfrowej, ale również w sferze budo-
wania zaufania i empatii, kierując się 
zasadą, że bez kultury społeczeństwo 
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nie istnieje.

tomasz manderla 
muzyK i Kompozytor

Pandemia to nietypowy czas, chyba 
dla wszystkich ludzi. Osobiście dla 
mnie początkowo to był czas na upo-
rządkowanie wielu zaległych spraw, 
czas na zatrzymanie, spojrzenie  
w głąb siebie. Jednocześnie wyłącze-
nie z aktywnego, artystycznego życia 
i sceny wymagało pewnej adaptacji do 

nowych warunków, czasem związa-
nych ze zmianą zawodu. Dla jednych 
szansa na odświeżenie życia, dalszy 
rozwój (tak jak dla mnie), dla in-
nych sztuka przetrwania, bo przecież 
trzeba jeść, płacić podatki itd. Wiele 
rzeczy ulegnie zmianom, jedne prze-
padną, powstaną nowe. Zmienność 
to kosmiczny constans. Najbardziej 
dotkliwy jest brak doświadczania 
kultury „na żywo”: koncertów, przed-
stawień, wydarzeń, tych prawdzi-
wych emocji i wrażeń towarzyszących  
w byciu na scenie lub na widowni. 
Owszem, wiele wydarzeń przeniosło 
się do sieci, ale to nie to samo. Poczy-
nając od zdalnych lekcji szkolnych, 
pracy, aż do kultury online jedno jest 
pewne – nie jesteśmy gotowi na wir-
tualne życie. Wierzę, że świat kultury 
przetrwa, wszak jedyne co po nas po-
zostaje to sztuka.

Julia WóJcik 
naczelniK biura Kultury

 
Każdy kryzys to szansa na rozwój. 
Jeżeli przetrwamy tę próbę, niewąt-
pliwie staniemy się silniejsi. Jed-
nak w chwili obecnej pandemia jest 
przede wszystkim ogromnym wy-
zwaniem, sprawdzianem dla świa-
ta kultury i niestety rozwój kultury 
zależny jest od wielu czynników, 
na które ona sama nie ma wpływu.  
W związku z czym to sprawdzian  
dla nas wszystkich.
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konrad Gontarczyk 
rysowniK, twórca 
KomiKsów

Pandemia odcisnęła piętno na każ-
dym poziomie naszego życia i na 
pewno w wielu aspektach zmieni się 
wiele rzeczy. Bo świat jeszcze przed 

pandemią dążył do świata bezob-
sługowego, bezdotykowego inter-
netowego. To, co się teraz dzieje, 
przyspieszyło tylko ten proces rów-
nież w temacie artyzmu. Natomiast 
sztuka ma tyle odmian i jest tak nie-
uchwytna w tylu sposobach prze-
kazywana, że nie da jej się zamknąć  
w żaden sposób. Nie jest ani szan-
są, ani katastrofą. Szuka żyje w nas 
i poza nami. Problem jest bardziej  
w odbiorze sztuki, szczególnie komer-
cyjnej. W czasach, kiedy trzeba się 
martwić, co dalej, przestajemy często 
zwracać uwagę na sztukę, schodzi na 
dalszy plan w naszym życiu codzien-
nym. Ale jest to – jestem pewien – tyl-
ko tymczasowy stan, bo jest nam nie-
zbędna do życia.

cezary biesiadecki 
dyreKtor domu Kultury  
w rybniKu-boguszowicach

W moim odczuciu katastrofalny. Świat 
kultury się zmienił. Po pandemii w każ-
dym obszarze nie będzie już taki sam. 
Uczestnictwo w kulturze to przede 
wszystkim emocje, których odbiorcy 
zostali pozbawieni. Kontakt ze sztuką 
na żywo to niepowtarzalne przeżycie  
i podróż w głąb siebie dla każdego, tak-

że dla artystów. Każdy kontakt jest inny, 
wyjątkowy, niepowtarzalny, nawet gdy 
kolejny raz oglądamy sztukę o tym sa-
mym tytule. Artysta tworzy, doskonali 
swój warsztat i chce się podzielić efek-
tem swej pracy. Oczywiście dzięki in-
ternetowi dostaliśmy możliwość oglą-
dania wspaniałych wręcz wzorcowych 
spektakli, wystaw. Możemy wirtual-
nie wybrać się do muzeum, ale to nie 
jest bezpośredni kontakt ze sztuką.  
W chwili obecnej wielu artystów musi 
się przekwalifikować, dorabiać po no-
cach, zawiesić swoje kariery, a sztuka 
niestety jest bardzo zazdrosna. Ponadto 
młodzi ludzie stojący przed życiowymi 
wyborami nie będą decydować się na 
tak trudny i niepewny zawód. Dlatego 
w moim odczuciu wszystko to, o czym 
wspomniałem, ma katastrofalny wpływ 
dla świata kultury.



12

mateusz suchan
aKtor i instruKtor 
teatralny

Mam takie wrażenie, że nie my pierw-
si zadajemy sobie to pytanie. Był taki 
moment, kiedy do Polski wchodził ko-
munizm, więc elity wieściły koniec kul-
tury, ale potrzebowano pisarzy, poetów, 
którzy będą pisać dla partii. Później 
wszedł kapitalizm, zaczęto szukać gra-
fików i fotografów, którzy będą zasilać 
marketing. Teraz w czasie pandemii 
okazuje się, że kultura filmowa wie-
dzie prym, każdy szuka montażystów, 
realizatorów. Czytam bardzo często 
ostatnio takie zdanie, że wracamy do 
normalności, że powoli już wracamy, 
że już jest dobrze, że za chwilę znowu 
otworzą teatry, kina i będzie jak było. 
A ja chyba jestem zbyt cyniczny i zbyt 
zmęczony, żeby wierzyć w takie rzeczy. 
Ja myślę, że nie istnieje coś takiego, jak 
szansa dla kultury czy zagłada dla kul-
tury. Bo człowiek kultury potrzebuje, 
jest to jakaś potrzeba głęboko zakorze-
niona. Tak jak pisał Tetmajer w „Koń-
cu wieku XIX”: „Użycie?… Ależ w du-
szy jest zawsze coś na dnie, co wśród 
użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda.”  
Jest coś potrzebnego człowiekowi  
i było zawsze od malowideł w Lascaux, 

przez średniowieczne misteria, aż po 
teatr współczesny. Coś wyższego. Nie 
wierzę natomiast, że to, jak wyglądał 
świat pięć, dziesięć lat temu, teraz ma 
szansę przetrwać. Kultura na świecie, 
a zwłaszcza w Polsce (choć nie jestem 
zwolennikiem ojkofobicznego mówie-
nia, że wszystko co w Polsce jest gorsze) 
w jakimś momencie przestała nawet 
chcieć. Za szybko zmieniało się to, co 
trzeba robić, co produkować. Daleko mi 
od takich katastroficznych wizji, nie-
mniej uważam, że pandemia to jest nic. 
Ja uważam, że pandemia nic nie zmie-
niła, ona przyspieszyła – to na pewno, 
ale nie zmieniła tego, co w sztuce i kul-
turze dzieje się od lat – trywializacji, 
komercjalizacji, globalizacji. Dopóki 
żyliśmy w swoich miasteczkach, dopó-
ki teatr miejski grał dla ludzi z miasta, 
jakoś się to kręciło. Mając jednak dostęp 
do sztuki i kultury z całego świata in-
ternetowo (czego świadomość pande-
mii jeszcze podniosła), kultura została 
przedstawiona takim samym prawom 
rynku, jak inne branże. W tym wszyst-
kim spokoju dodaje mi tylko myślenie, 
że trzeba robić, co się robi, najlepiej jak 
się potrafi, wspierać innych twórców w 
obliczu wszechobecnej optymalizacji 
i komercjalizacji. Wybitne jednostki, 
tworzące sztukę innowacyjną, świeżą – 
przetrwają, bo znajdą na nią popyt, nie-
ważne jak daleko będzie odbiorca. Tacy 
jak ja, twórcy kultury, znowu będą mu-
sieli się przebranżowić, bo poza sztuką 
mają rodziny, kredyty, ziemskie miłości 
i zawiści. To jest w porządku. Dla Kul-
tury jako takiej, jako pojęcia, to niewiel-
ka strata. Tylko ludzi szkoda, szkoda 
tego nawracającego stresu.
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remiGiusz michalik
aKtor i reKonstruKtor

Pandemia jest katastrofą dla kultury. 
Choć może nie tyle sama pandemia, 
co ogłaszane przez rząd obostrzenia. 

Nie mnie oceniać, czy tak mocne za-
kazy, praktycznie wyłączające z dzia-
łalności szeroko pojętą kulturę, były 
wskazane. Jednakże z uwagi na to, że 
życie uczy ludzi kreatywności, daje się 
zauważyć alternatywy do bezpośred-
nich kontaktów z widzem – relacje 
na żywo itp. Choć nawet najwygod-
niejsza pozycja w fotelu domowym 
nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
z aktorami teatralnymi, odczuwania 
akcji filmu w sali kinowej, grupowego 
śmiechu na widowni podczas wystę-
pów kabaretowych, organoleptycz-
nego kontaktu ze sztuką w muzeach, 
wystawach itp.

michał WoJaczek 
dyreKtor teatru 
ziemi rybnicKiej

Pandemia jest… wyzwaniem. Bardzo 
poważnym, nie tylko dla świata kul-
tury, ale dla całej cywilizacji. Patrząc 
historycznie na podobne kataklizmy, 
za niedługi już czas powinniśmy się 
uporać z tym wirusem. Jednak nigdy 
wcześniej nie żyliśmy w czasach me-
diów społecznościowych i nadproduk-
cji, często niekontrolowanej informacji, 
gdzie wirus ma drugie życie… Dostęp 
do kultury na żywo, w mojej opinii, 
może być antidotum na zmęczone 
pandemią społeczeństwo i odskocz-
nią od wirtualnej rzeczywistości, która  
w trakcie pandemii nas osaczyła…
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nina Giba
organizatorKa 
rybnicKiego festiwalu 
fotografii

To zależy w jakim sensie / w jakim 
aspekcie pandemia może oznaczać ka-
tastrofę lub szansę dla kultury. Szan-
sę – owszem, jeśli ośrodki kultury 
zwlekały z cyfryzacją. Pandemia dała 
impuls do przyspieszonego działa-
nia w tym kierunku. A z danych GU-
S-u opublikowanych kilka miesięcy 
temu wynika, że w 2020 roku dostęp 
do internetu zwiększył się o prawie 
4%, co daje blisko 90% gospodarstw 
domowych w Polsce korzystających  
z sieci. Spoko, ale powstaje pytanie:  
w jaki sposób korzystających?  
W moim odczuciu, szybko rosnąca 
populacja osób niewykluczonych cy-
frowo nie daje gwarancji, że nasz twór 
kultury wrzucony do internetu trafi 
szeroko. Poza tym nie wszystko „do-
brze wygląda” na ekranie [ja np. nie-
chętnie odwiedzam wirtualne galerie 
sztuki]. Z drugiej strony nie sposób 
zaprzeczyć, że narzędzia takie jak tele-
fon i komputer z dostępem do sieci sta-
nowiły – chyba najmocniej właśnie w 
pandemii – i stanowią prawdziwe okno 
na świat. Na cały bogaty świat.

Jeśli jednak przyjąć, że kultura bie-
rze udział w socjalizacji jednostki, 
to zapośredniczenie cyfrowe będzie 
czytane jako katastrofa. A przynaj-
mniej marny substytut. Dla nas – or-
ganizatorów Rybnickiego Festiwalu 
Fotografii – największą trudnością  
w 2020 roku było utrzymanie formu-
ły „żywych spotkań”, z których prze-
cież słyniemy. Dlatego od początku 
wybuchu pandemii odrzucaliśmy 
zrobienie 17. edycji Festiwalu online. 
Zaczekaliśmy na termin „bezpiecz-
niejszy” niż marzec i dostępny dla 
wszystkich osób partycypujących  
w programie, tak aby żywe uczestnic-
two, zarówno autorek i autorów, jak  
i publiczności, było możliwe. Ostatecz-
nie RFF odbył się we wrześniu przy 
50-procentowym obłożeniu sali i za-
chowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Zdobyliśmy przy tym nowe doświad-
czenie. Po raz pierwszy w historii 
przeprowadziliśmy zapisy poprzez 
specjalny e-formularz, połączony 
z deklaracjami zdrowotnymi. Aby 
uniknąć sytuacji, że na ograniczonej 
przez sanepid przestrzeni znajdzie 
się więcej osób niż zezwalają rozpo-
rządzenia Ministerstwa Zdrowia, 
musieliśmy „się policzyć” jeszcze 
przed imprezą. Ponadto część gastro-
nomiczną wystawiliśmy na rozległy 
taras, aby uczestnicy mogli posilać 
się na świeżym powietrzu, co uzmy-
słowiło nam, jaki potencjał drzemie 
w tym miejscu na Fundacji PGE 
Energia Ciepła w Rybniku. I choć 
spontaniczność została zastąpiona 
dyscypliną, to uważamy, że bezape-
lacyjnie warto było zorganizować Fe-
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stiwal offline. Zresztą zostaliśmy wy-
różnieni w Plebiscycie Fotograficzne 
Wydarzenie Roku 2020, co potwier-
dza wszystko, co napisałam.

Niestety w kontekście zawodowym 
uważam czas pandemii za katastrofę. 
Agencja taka jak ta, w której pracuję 
na co dzień [Star Manager], dostała 
totalnie po tyłku w kontekście wyko-
nalności. Nie sposób było przenieść 
dużych eventów kabaretowych do 
sieci. Ryjek, Kabaryjton, Legendarny 
Kosmiczny Mecz, Kabaretowy Dzień 
Kobiet w Niemczech, cała trasa Ka-
baretu Młodych Panów, Kabaretu 
Czesuaf i wielu innych osobistości,  

z którymi współpracujemy – wszystko 
zostało po prostu odwołane. Oczywi-
ście mamy pozytywne przykłady ra-
dzenia sobie z tą sytuacją przez arty-
stów i podejmowania przez nich prób 
wirtualnego występowania, bo jak 
wiadomo: potrzeba matką wynalazku. 
Ale nie są to działania, które na 100% 
wejdą do repertuaru aktywności tych 
artystów. Po prostu w 2020 roku wszy-
scy bardziej potrzebowaliśmy sztuki, 
a jej twórcy jakiekolwiek kontaktu ze 
swoją publicznością. Tylko jak długo 
jeszcze można „żyć bez braw”? Na ko-
niec, może zabrzmię śmiesznie i filo-
zoficznie, ale uważam, że nie zjawiska  
a ludzie kreują szanse i zagrożenia.



16

natalia derewicz

studentka socjologii, której największą miłością jest sklejanie kolaży. 
od 2015 bawi się w tworzenie kompozycji analogowych, a teraz two-
rzy także w digitalu. od trzech lat stara się tworzyć w photoshopie. 
tworzenie kolaży przynosi jej ukojenie i ogromną satysfakcję. dzię-
ki nim jest w stanie wyzbyć się wielu negatywnych emocji i poczuć 
spokój. serdecznie poleca wszystkim tę technikę, gdyż nie jest ona 
wciśnięta w ciasne ramy zasad tworzenia. tutaj dozwolona jest duża 
wolność i miejsce na eksperymentowanie.
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weź i poczytaj
sobie

na pierwszy rzut słowa, książka 
Macieja płazy „Skoruń” kojarzy 
mi się z „a jak królem, a jak katem 
będziesz” nowaka. to chyba przez 
te jabłka: Jabłko trzeba chwycić 
delikatnie, z szacunkiem, jak jaj-
ko. Nie ściskać, tylko ująć, pod-
trzymać u dołu małym palcem, 
palec wskazujący oprzeć o ogo-
nek i na tej dźwigience przechylić 
je jednym ruchem, tak by ogonek 
pękł, a jabłko bezpiecznie zosta-
ło w dłoni. niby opowiadania, ale 
fabularnie tworzą powieść, nawet 
pod względem chronologii jest tu 
porządek. okolice sandomierza, 
lata 80. XX wieku. wojna tli się 
jeszcze we wspomnieniach ludzi, 
którzy powoli marzą o lepszych 
czasach. skoruń (łobuz, leń i roz-
rabiaka) wprowadza czytelnika w 
swój (nie)skomplikowany świat. 
pomagając ojcu w sadzie, walczy 
z jego trudnym charakterem oraz 
niezdrową relacją ze stryjem. po-
znaje zawiłe dzieje rodziny oraz 
przeszłość ojca. ojciec jest sadow-
nikiem, konstruktorem, bezbożni-
kiem, buntownikiem z założenia,  
a matka świętą za życia. prowincja 
jest tu subtelnym tłem opisu do-
rastania, nieszczerych relacji ojca  
z synem i syna z matką. słowa 

łowisko

czarują, czuć zapach jabłek i mo-
reli, ciężkiej pracy w pocie czoła, 
knedli ze śliwkami. smród relacji 
symbolizują mdłe konsekwencje 
powodzi. a mimo wszystko prze-
bija tu radość dzieciństwa i młodo-
ści. mimo że płaza powiela w jakiś 
sposób chwyty nurtu wiejskiego, 
wszystko jest świeże i interesują-
ce. realna wieś, bez mitów, trąci 
mistycyzmem. autor bardzo „na 
miejscu” wplata w język przepięk-
ne regionalizmy, które nie uwierają 
czytelnika; język literacki, a język 
wsi stanowią symbiozę: nie męczy, 
wręcz sprawia przyjemność. 
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„prawda” riikki pulkkinen to 
dobrze poprowadzona, prosta hi-
storia. chorująca na raka elsa chce 
spędzić ostatnie dni w domu, nie 
chce umierać w hospicjum. mart-
ti – jej mąż oraz córka ella nie 
czują się na siłach, są przerażeni. 
stopniowo zaczynają rozumieć 
potrzeby i pragnienia elsy i przej-
mują rolę opiekunów. podczas 
odwiedzin, jej wnuczka anna znaj-
duje w szafie babci sukienkę eevy 
– niani własnej mamy. to wyda-
rzenie przybliża elsę do zdradze-
nia wnuczce rodzinnej tajemnicy. 
martti w młodości zaangażował 
się w ognisty romans z młodszą 
od siebie kobietą – eevą. młoda 
dziewczyna przybyła z dalekiej 
północnej prowincji, aby zarobić 
na studia i została opiekunką elli. 
narracja rusza z dwóch brzegów, 
by połączyć się w kulminacyjnym 
punkcie rwącego nurtu fabuły. 
współcześnie to anna ma prawo 
głosu, natomiast w wydarzeniach 
z lat sześćdziesiątych narratorem 
jest eeva. oba wątki łączą się, plo-
tą niczym warkocz i ponownie roz-
dzielają. pulkkinen ukazuje różne 
oblicza miłości: tą, która łączy i tą, 

która dąży do aktu zniszczenia. 
zdrada przeciwstawia się tutaj 
śmierci, która sączy się różnymi 
formami – od odchodzenia, po-
przez żegnanie się z życiem oraz 
bliskimi, po powolne więdnięcie 
i wegetację. autorka uwodzi nas 
poprzez subtelny, przystępnie 
intymny język, który delikatnie 
trąca erotyzmem. dostajemy 
powieść pełną emocji, powieść, 
która uświadamia nam, że nic 
nie jest w życiu proste ani jedno-
znaczne.
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B„Blizna” danuty chlupovej to 
kolejny udany debiut, który tra-
fił w moje ręce. autorka zabrała 
mnie w podróż całkiem nieda-
leką, w miejsca bliskie, a jednak 
rzadko przeze mnie odwiedzane. 
zaskakująca historia anny, józe-
fa i marty sprzed lat, przeplata się  
z teraźniejszością Katarzyny, któ-
ra na delegacji w czeskiej ostra-
wie powoli odkrywa tajemnicę 
swojej teściowej. przenosimy się 
do czasów wojennych i poznaje-
my niełatwe i zagmatwane losy 
rodziny wiechów oraz ich sąsia-
dów i przyjaciół. przyznam szcze-
rze, że dopiero od pani chlupo-
vej dowiedziałam się o tragedii 
w żywocicach, gdzie 6 sierpnia 
1944 roku niemcy zastrzelili 36 
mężczyzn, w większości polaków,  
w odwecie za atak partyzantów 
na gestapowców. Książka pełna 
refleksji i emocji, a przy tym sama 
się czyta. duża tu zasługa języ-
ka autorki – prostego, a mimo to 
bogatego we wspomnienia. i choć 
na początku rozdziały współcze-
sne wydały mi się trochę preten-
sjonalne, całość tworzy nieprzy-
padkową i ciekawą historię.
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C„chrobot” tomasza Michnie-
wicza to świat z perspektywy 
kilku jednostek, które w nim żyją. 
skupiając się na konkretnych by-
tach siedmiu osób, zatacza krę-
gi do coraz większych grup, by 
w końcu pochylić się nad całym 
krajem i kontynentem. życie ju-
anity, reilly’ego, marggie, caseya, 
miki, Kanae i madhuri to karton 
z puzzlami, które autor próbuje 
ułożyć sensownie i bezboleśnie. 
porównujemy kolejne etapy dora-
stania i dorosłości bohaterów, ich 
relacje rodzinne. w puzzlach mie-
sza się wychowanie, przekonania, 
miejsce zamieszkania, kultura, hi-
storia, religia… autor nic tutaj nie 
narzuca. dzieli się wydarzeniami, 
a refleksja jest po stronie czytel-
nika. towarzyszymy wybranemu 
bohaterowi od wczesnego dzie-
ciństwa do dorosłości, poznajemy 
go, jak przez dziurkę od klucza 
oglądamy jego życie. wszystkie 
historie przeplatają się, co nadaje 
książce rytm i własne – kontrolo-
wane przez michniewicza – życie.

Małgorzata Budnik
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N

lanie wody

niezniszczalny 
obraz

Najprościej to zrobić poprzez 
malowidła naskalne. Malarstwo 
prehistoryczne, nazywane również 
malarstwem jaskiniowym, nieza-
przeczalnie związane jest z czło-
wiekiem. Nasi przodkowie znaleźli 
sposób na uwieńczenie otaczającego 
ich świata. Inna sprawa, czy było to 
działanie świadome, czy też nie. Tak 

czy inaczej ich twórczość przetrwała 
do dzisiaj. Najczęściej prezentowane 
w malarstwie naskalnym są zwierzę-
ta. Prehistoryczni często malowali 
je z dbałością o szczegóły. Postacie 
ludzkie są z kolei dużo rzadziej 
spotykane. Narzędziami, jakimi 
posługiwali się ówcześni ludzie, były 
pędzle zrobione z sierści zwierząt do 

podobno Każdy obraz wymaga renowacji. obecnie 
Konserwatorzy sKrupulatnie odtwarzają Każdy, 
nawet najmniejszy detal arcydzieła. ich mozolna 
praca pozwala nam zobaczyć twórczość minionych 
wieKów. możemy zobaczyć chociaż cząstKę dawnego 
świata. a gdyby taK cofnąć się do początKu tego 
dawnego świata? 

Fot. pixabay.com
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tworzenia bardziej skomplikowanych 
linii bądź mech wykorzystywany na 
zasadzie odbicia. Jednak najczęściej 
twórcy malowali dłońmi. Można po-
wiedzieć, że dosłownie i w przenośni 
wykorzystywali siebie do prezen-
towania własnych dzieł. Malowidła 
naskalne to nie jedyna technika, jaką 
się posługiwano. Tworzono także 
rzeźby oraz ryto w skalnych ścia-
nach. Co ciekawe, wszystkie te dzieła 
nie znajdują się przy wlotach do ja-
skiń. Znaczna większość usytuowana 
jest w środku. Mają po parę metrów 
wysokości i kilka metrów długości, 

przez co całości nie sposób zobaczyć 
z jednego miejsca. Trzeba przejść głę-
biej. Przy samym wejściu do jaskini 
jest już dość ciemno, a co dopiero  
w jej wnętrzu. Z tego powodu 
wszystkie akty twórcze odbywały 
się przy świetle bijącym z pochodni 
bądź prymitywnej latarni. Zapewne 
jedna osoba świeciła, a druga ma-
lowała. Ciekawe, czy już wtedy był 
podział na mistrza i ucznia?

Michał Fibic

Fot. pixabay.com
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łowisko

SSłowo „origami” składa się z dwóch 
wyrazów i w wolnym tłumaczeniu 
oznacza właśnie: składanie papieru. 
Origami można składać na kilka 
różnych sposobów. Większość modeli 
zaczynamy od bazy podstawowej, 
która później zmienia się w małe 
dzieło sztuki. Trzy najbardziej znane 
rodzaje orgiami to: origami klasycz-
ne (tu po prostu składamy papier), 
origami kinetyczne (tutaj pewne 
elementy naszego modelu możemy 
wprawić w ruch, dzięki czemu mamy 
wrażenie, że nasz twór może się 
poruszać) oraz origami modułowe 
(polega na połączeniu kilku, 
a nawet kilkunastu mniejszych 
modeli w jeden większy obiekt), 
w którym przyda się więcej niż jedna 
kartka papieru. Origami często koja-

rzy nam się z krajem kwitnącej wiśni 
– i słusznie, ponieważ… gdy buddyj-
scy mnisi przywieźli papier z Chin 
do Japonii, sztuka składania papieru 
została tam rozwinięta i po dziś dzień 
uznawana jest za jedną z japońskich 
tradycji. Oczywiście na początku 
papier był towarem luksusowym. Po-
stanowiono więc wykorzystywać go 
tylko do składania podczas ceremonii 
religijnych. Później nastąpiło parę 
rewolucji, rozwinięto papiernictwo 
i można było robić origami nawet 
na weselach. Co ciekawe, jednym 
z pierwszych znanych modeli origami 
są dwa połączone motyle, które zdo-
biły butelki sake, symbolizujące parę 
młodą. Powstało wiele książek 
o tematyce składnia papieru. Jedną 
z nich jest „Nowa sztuka origami” 

poskładana
historia

papier to biała, nic nie znacząca pusta KartKa. papier to 

produKt wytworzony przez człowieKa, Który staje się 

półproduKtem twórczości innego człowieKa. papier to 

prostota wyKorzystywana na tysiące sKompliKowanych 

sposobów. jednym z taKich sposobów jest sztuKa sKładania 

papieru: origami.

lanie wody

Fot. pixabay.com



z 1954 roku, autorstwa Akiry Yoshi-
zawy. Ale są także poradniki, które 
możemy znaleźć w sieci. Podstawowa 
zasada origami oznacza składanie 
bez kleju i bez nożyczek, a podsta-
wowym symbolem tej dziedziny 
jest żuraw. Według Japończyków to 
symbol szczęścia i długowieczności. 
Podobno kiedy ktoś wykona tysiąc 
papierowych żurawi, wtedy spełni 
się jego jedno marzenie. Gdybym 

to ja podjął się takiego zadania, to 
zapewne po kilkudziesięciu sztukach 
życzyłbym sobie, żeby wytrwać do 
końca.

Michał Fibic

Fot. pixabay.com



28

łowisko

P
Postanowiliśmy zagrać w oscarową 
ruletkę i wskazać nasze typy w kilku 
kategoriach. Niestety, nie wszystkie 
filmy trafiły już do dystrybucji kino-
wej w naszym kraju. Na część będzie-
my musieli poczekać, np. na „Ojca”.  
Kilka tytułów to pozycje wyprodu-
kowane przez Netflixa i dostępne dla 
fanów dobrego kina na tej właśnie 
platformie „Proces Siódemki z Chica-
go”, „Mank”, Cząstki kobiety”.

najlepszy film:
„ojciec”
„Judas and the black messiah”
„mank”
„minari”
„nomadland”
„obiecująca. młoda. kobieta”
„sound of metal”
„Proces siódemki z chicago”

Ten rok był bardzo szalony, więc wy-
bór padł na film „Obiecująca. Młoda. 
Kobieta”. To sugeruje głos wewnętrzny 
zadowolonej kinomanki. Ten film pod 
warstwą kolorowego lukru skrywa 
bardzo gorzki smak. Mamy tu zemstę, 

oscarowa ruletka

poniedziałKowe popołudnie przyniosło nam listę oscarowych 

nominacji, na Którą czeKaliśmy z niecierpliwością. aż dziesięć 

z nich zdobył film „manK” davida finchera. po sześć nominacji 

zdobyły filmy: „minari”, „nomadland”, „sound of metal”, „proces 

siódemKi z chicago”, „ojciec”, „judas and the blacK messiah”. film 

„obiecująca. młoda. Kobieta” otrzymał pięć nominacji. 

zanęta

Fot. pixabay.com



żałobę w duchu #metoo. To film żon-
glujący gatunkami, ze wspaniałą rolą 
Carey Mulligan. Petarda. Polecam! 
Film można zobaczyć w gliwickim 
kinie AMOK (do 24 marca) lub ryduł-
towskim kinie (tylko do 18 marca).

reżyseria
thomas Vinterberg („na rauszu”)
david Fincher („mank”)
lee isaac chung („minari”)
chloe zhao („nomadland”)
emerald Fennell („obiecująca. 
młoda. kobieta”)

Po raz pierwszy w historii dwie kobie-
ty powalczą o nagrodę w tej kategorii. 
Trzymam kciuki za Chloe Zhao  
i Emerald Fennell, bo zrobiły  
świetne filmy!

aKtor
riz ahmed („sound of metal”)
chadwick boseman („ma rainey: 
matka bluesa”)
anthony hopkins („ojciec”)
Gary oldman („mank”)
steven yeun („minari”)

Mank to najlepsza rola Garego 
Oldmana od bardzo dawna. Mogę się 
pokusić, że od czasu „Leona Zawo-
dowca”.  Mistrzostwo.

aKtorKa
Viola davis („ma rainey: matka 
bluesa”)
andra day („ the united states vs. 
billie holiday”)
Vanessa kirby („cząstki kobiety”)
Frances mcdormand („noma-

dland”)
carey mulligan („obiecująca. mło-
da. kobieta”)

aKtor drugoplanowy
sacha baron cohen („kolejny film 
o boracie”)
daniel kaluuya („Judas and the 
black messiah”)
Paul raci („sound of metal”)
lakeith stanfield („Judas and the 
black messiah”)
leslie odom Jr. („Pewnej nocy 
w miami...”)

aKtorKa 
drugoplanowa
maria bakalova („kolejny film 
o boracie”)
olivia colman („ojciec”)
amanda seyfried - („mank”)
Glenn close („elegia dla bidoków”)
youn yuh-jung („minari”)

scenariusz oryginalny
„Judas and the black messiah”
„minari”
„obiecująca. młoda. kobieta”
„sound of metal”
„Proces siódemki z chicago”

Zwyczajne minari to roślina zielna 
z rodziny selerowatych. Inna nazwa 
tego gatunku to pietruszka japońska. 
Jednak w 2020 r. nic nieznacząca na-
zwa roślinki przeobraziła się w tytuł 
filmu, a sam film urósł do tej rangi, 
że otrzymał aż sześć nominacji do 
Oscara. 
„Minari” to dramat z 2020 roku  
w reżyserii Lee Isaac Chunga. Fabuła 
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filmu traktuje o rodzinie, która walczy 
z wieloma przeciwnościami losu.  
Jacob – jeden z bohaterów – jako gło-
wa rodziny podejmuje decyzję o prze-
prowadzce do Arkansas. Podążając 
za swym amerykańskim snem, chce 
założyć farmę, dzięki której mógłby 
sprzedawać własne plony lokalnym 
koreańskim sklepikarzom. Reszta 
rodziny nie podziela jego entuzjazmu. 
Tym bardziej, że w ich nowej okolicy 
często występują destrukcyjne torna-
da. Do tego jakże nietypowego miejsca 
dołącza nietypowa babcia, która  
w dość nietypowy sposób nawiązuje 
relacje ze swoim wnukiem sześcio-
letnim Davidem. Wydarzenia, jakie 
dotykają członków rodziny, wywracają 
ich świat do góry nogami. Kiedy już 
wszystko stoi na głowie i wydawałoby 
się, że nie mogą już liczyć nawet na 
najmniejszą pomoc, mała roślinka 
minari, która przetrwała katastrofę, 
wlewa w serca rodziny nadzieję na 
lepsze dni.

scenariusz adaptowany
„kolejny film o boracie”
„ojciec”
„nomadland”
„Pewnej nocy w miami...”
„biały tygrys”

film animowany
„naprzód”
„Wyprawa na księżyc”
„baranek shaun Film. Farmaged-
don”
„co w duszy gra”
„sekret wilczej gromady”

najlepszy film 
międzynarodowy
„na rauszu”
„better days”
„kolektyw”
„the man Who sold his skin”
„aida”

Thomas Vinterberg dokonał niemożli-
wego: nakręcił w najtrudniejszym dla 
siebie czasie swój najlepszy film. Ten 
film powinien zobaczyć każdy. 

Marlena Kolarczyk, Michał Fibic
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R
rowerem przez góry 
sKaliste i andy
Czy można wyjechać samotnie na 
trzy lata i to kompletnie bez przygo-
towania? Czy kojoty lubią namioty? 
Czemu nie warto rozbijać się  
w strefie polowań? Ile metrów  
w dół może spaść rower podczas 
robienia selfie? Jak złamać bagażnik 
w kratce ściekowej? Jak wylądować 
przed sądem indiańskim, a potem  
w areszcie domowym na pustyni?  
Na te pytania odpowie Maria Garus, 
czyli solo-podróżniczka przemie-
rzająca świat na rowerze. Pierwsza 
Polka, która przejechała na rowerze 
Amerykę: z Alaski do Argentyny, 
trasą przez Góry Skaliste i Andy. 
Przemierzony dystans: 24 000 km. 
Rekord wspinaczki górskiej na  
rowerze: 5124m. Czas przejazdu:  
33 miesiące bez przerwy. Nauczyła się 
w trasie podróży języka angielskiego 
i hiszpańskiego (od podstaw). Wzięła 
udział w kilku wolontariatach:  
w szpitalu indiańskim i z żółwiami. 
Jej podróż zakończył wybuch pande-
mii i konfiskata roweru przez władze 
Argentyny oraz ewakuacja przez Am-
basadę Polski w Buenos Aires.

tajemne rejony 
syberyjsKiej północy
Opowieść o codzienności na kole 
podbiegunowym Półwyspu Jamał, 
zimie dyktującej tam warunki  
i szczególnym plemieniu Nieńców, 
które ten dyktat przekuło na szczę-
śliwą dla siebie monetę. Nieńcy to 
najbardziej liczne plemię północnej 
Syberii, do chwili obecnej trudniące 
się przede wszystkim hodowlą naj-
większych stad reniferów na świecie. 
W większości swej populacji nadal 
prowadzące koczowniczy tryb życia. 
Piotr Maciejuk to artysta, rękodziel-
nik, designer, twórca pojedynczych 
użytkowych form. Miłośnik Syberii, 
żywiołów tam panujących, oceanu 
przestrzeni i serca Ziemi – Bajkału. 
Uczestniczył w wielu samotnych 
podróżach: między innymi przepły-
nął lokalnym transportem ok. 3000 
km Leną, 1500 km Jenisejem, konno 
okrążył jezioro Chubsuguł, odwiedził 
Tuwę, Chakasję, południowy Ural, 
kilkakrotnie Bajkał. Dwa lata temu  
w połowie lutego zasmakował sybe-
ryjskiej zimy na Półwyspie Jamał, po-
znając przy okazji kulturę Nieńców.

28 maja oraz 12 i 13 czerwca w domu Kultury w rybniKu-

chwałowicach rozpocznie się święto, punKt obowiązKowy 

w Kalendarzach wszystKich obieżyświatów, czyli rybnicKi 

festiwal podróżniKów Karawana.

Karawana rusza
w maju

zanęta
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dziKość – pireneje zimą
Ta historia zaczęła się 11 lat temu.  
Z przyjacielem Jose Antonio zaczę-
liśmy wędrować zimą po Pirenejach. 
Nikt tego wtedy nie robił, byliśmy 
sami. W ciągu kolejnych siedmiu lat 
przeszliśmy całe wysokie Pireneje.  
W rakietach, z rakami i czekanami. 
Z namiotem lub bez namiotu  
i wtedy czasem sypialiśmy pod 
gołym niebem. W sumie spędziliśmy 
tak ponad pół roku. Dziesiątki wyso-
kich przełęczy, złamana noga, zszyta 
bez znieczulenia warga, tygodnie 
zagrożenia lawinowego, mrozy.  
Kilka odwrotów. Część naszych prze-
żyć opisałam w książkach: „Wędrów-
ki Pirenejskie” i „Dzikość” – mówi 
Katarzyna Nizinkiewicz, fotografka, 
pisarka, autorka tekstów do magazy-
nów „Góry” i „Kontynenty”. Laureat-
ka „Progu” 2020 – Nagrody Spe-
cjalnej „Kontynentów”, przyznanej 
za – jak głosi werdykt – nieśpieszne 
podążanie za pięknem i za nadanie 
sensu wędrowaniu pojmowanemu 
jako sztuka nieosiągania celu. Co 
roku kilka miesięcy spędza na  
chodzeniu – często samotnie –  
z plecakiem po górach. Autorka blo-
ga „Kocham góry”. Z wykształcenia 
fizyk. Współwłaścicielka outdooro-
wej firmy Kwark.

tropem sKarbu 
KonKwistadorów
Pierwsza polska wyprawa na Karaiby 
w poszukiwaniu skarbów odbyła się 
w listopadzie 2019 r. Wśród uczest-
ników byli doświadczeni żeglarze, 
płetwonurkowie, archeolog i dzien-
nikarze-historycy, którzy starali się 

rozwikłać tajemnicę zatopionych 
hiszpańskich galeonów z XVI wieku 
i ukrytego na Dominice skarbu. 
Ekipie udało się odnaleźć ślad po 
nieznanych wcześniej wrakach. 
Wytypowano również teren, gdzie 
najprawdopodobniej znajduje się 
tajemnicza jaskinia, w której tubylcy 
mieli ukryć potężny ładunek aztec-
kiego i hiszpańskiego złota, srebra 
oraz pereł…

W wyprawie wzięli udział: 
Piotr Maszkowski – historyk, dzien-
nikarz i redaktor naczelny miesięcz-
nika „Odkrywca”. Całe zawodowe 
życie związany z szeroko pojętą 
tematyką poszukiwań skarbów  
i tajemnic historii. Autor kilkuset 
artykułów, reportaży i wywiadów. 
Współpracownik kanału History, 
współprowadzący program tele-
wizyjny „Poszukiwacze zaginionej 
prawdy”. 

Patryk Muntowski – archeolog, spe-
cjalizujący się w archeologii architek-
tury oraz archeologii średniowiecza 
i okresu nowożytnego. Właściciel 
firmy AES, pracowni badań arche-
ologicznych zajmującej się wyko-
nywaniem profesjonalnych badań 
oraz dokumentacji archeologicznej 
i inwentaryzacji architektonicznej 
historycznych budowli. 

Anna Brzezińska – fotografka, pro-
jektantka makiet architektonicznych 
i akcesoriów do sprzętu eksploracyj-
nego. Poszukiwaczka z wieloletnim 
doświadczeniem. Brała udział między 
innymi w badaniach archeologicz-
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Fot. Arun Milcarz

Fot. Bartosz Stóżyński ze swoją książką

Fot.  Agata Kasprolewicz
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nych w Gdańsku, na Polu Bitwy pod 
Waterloo, w poszukiwaniach śladów 
kultury celtyckiej w Polsce, wraku 
ze złotem u wybrzeży Walii i śladów 
templariuszy w Ziemi Świętej. 

Igor Murawski – organizator i koor-
dynator ekspedycji. Badacz historii, 
dziennikarz, tłumacz, przewodnik. 
Od końca lat 70 pasjonat eksploracji. 
Od 2013 roku współtwórca i redaktor 
naczelny magazynu „Poszukiwacze”. 
Uczestnik wielu badań archeologicz-
nych i projektów eksploracyjnych. 
Badacz tropów kultury celtyckiej  
w Polsce. Organizator wielu projek-
tów, w tym poszukiwań miejsca naj-
większej bitwy stoczonej na terenie 
Wysp Brytyjskich czy zaginionego 
skarbu templariuszy i relikwii krzy-
żowców. Z zamiłowania przewodnik 
turystyczny po Bliskim Wschodzie  
i Flandrii.

górsKa ścieżKa 
rozwoju – manaslu 
solo
Czy możliwe jest wejście „solo”  
w gąszczu agencji? Skąd bierze się 
magnetyzm ośmiu tysięcy? Gdzie 
leży granica pomiędzy pasją do 
gór, a obsesją zaliczania coraz to 
nowych szczytów? Odpowiedzi na 
te pytania dostarczy Łukasz Koce-
wiak, który wszedł solo na Manaslu 
(8156 m). Opowie także o przed-
sięwzięciu „8 solo”, czyli o ciekawej 
ścieżce rozwoju zamiłowania do 
gór. To podróżnik, himalaista oraz 
autor książki „Aconcagua. W cieniu 
Śnieżnego Strażnika”. Organizator 

wypraw wysokogórskich w Himalaje, 
Pamir, Hindukusz. Od dziesięciu lat 
prowadzi z pasją popularnego bloga 
podróżniczego „Kartka z podróży”. 
Od wielu lat wspina się w Tatrach 
oraz w górach wysokich na całym 
świecie. Zrealizował między innymi 
takie projekty, jak: wyprawa samo-
chodem terenowym po Saharze  
i pustyni Gobi; 16.ooo km pociągiem 
przez Azję; wyprawa na Pik Lenina, 
Denali, Matterhorn, Aconcaguę, 
Noszak, Manaslu. Na cztery ostat-
nie wszedł samodzielnie w ramach 
projektu „8 Solo”.

sardynia – Kontynent 
w miniaturze 
Alicja Stolarczyk podróżuje na 
Sardynię od 10 lat i końca nie widać. 
Nie widać, ponieważ ta wyspa to 
„worek skarbów”: skondensowane na 
niewielkiej powierzchni bogactwo 
przyrodnicze, mieszanka kulturowa, 
intrygujące przesłania sprzed tysięcy 
lat zaklęte w tajemniczych budow-
lach. Wyprawa na Sardynię to po-
dróż przez pół świata, można zajrzeć 
tam nawet do mitycznej Atlantydy. 
Alicja zabierze Was w kilka niezna-
nych zwykłemu turyście miejsc, opo-
wie o zagadkach, nad którymi łamią 
sobie głowy historycy, a kochają je 
ezoterycy, przedstawi kilka swoich 
najpiękniejszych sardyńskich przy-
gód. Ostrzegamy – wysłuchanie tych 
opowieści grozi zmianą najbliższych 
wyjazdowych planów. 

Alicja Stolarczyk to podróżnicz-
ka i blogerka od lat nieuleczalnie 
zakochana w Sardynii, autorka 
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przewodników i tekstów o wyspie. 
W eksploracji ukochanej wyspy 
często towarzyszy jej mąż Krzysztof, 
ekspert od sardyńskiego windsurfin-
gu. Prowadzą razem kanał YouTube 
„Alicja na Sardynii”.

w himalajach na 
lodowym szlaKu
Opowieść o zimowych Himalajach La-
daku, o Lodowej Drodze, która wiedzie 
zamarzniętą rzeką Zanskar i łączy ze 
sobą właściwy Ladak z doliną Zanska-
ru. Lodowa Droga jest starym szlakiem 
handlowym używanym jedynie zimą, 
gdy pięciotysięczne przełęcze oddziela-
jące Dolinę Indusu od Doliny Zanska-
ru zasypane są śniegiem. To opowieść 
o studwudziestokilometrowej wę-
drówce wiodącej do Zanskaru i równie 
długim powrocie. To także opowieść 
o tym, jak zimą wygląda codzienne 
życie w himalajskich wioskach, czym 
w zimowy czas zajmują się mieszkańcy 
wysokogórskich osad, jak mieszkają 
i w co się ubierają, co jedzą, czym jest 
tukpa i jak przyrządza się ćang. Elżbie-
ta Dziuk-Renik od 1977 roku regular-
nie odwiedzała Azję od Afganistanu 
po Indonezję. Wielokrotnie wędrowała 
po Himalajach indyjskich i nepalskich, 
trzykrotnie zimowała w Himalajach 
Ladaku. W trakcie swych podróży po 
Azji realizowała liczne projekty foto-
graficzne. Brała między innymi udział 
w badaniach poświęconych sztukom 
performatywnym i widowiskom 
rytualnym Indii, a także tradycjom 
tybetańskiego kręgu kulturowego. 
Współautorka książki „Kultura na wy-
gnaniu. Instytucje kultury tybetańskiej 
na emigracji w Indiach”. 

Krzysztof Renik – antropolog kultu-
ry, dziennikarz i publicysta. Od 1975 
r. regularnie odwiedza Azję – od 
Afganistanu po Indonezję, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Indii. Pro-
wadził badania nad sztukami per-
formatywnymi południowych Indii 
oraz nad tradycjami widowiskowymi 
ludów himalajskich ze szczególnym 
uwzględnieniem Ladaku. Efektem 
tych badań są książki „Kathakali – 
sztuka indyjskiego teatru” i „Śladem 
Bharaty”. Jest autorem kilkuset 
reportaży i artykułów poświęconych 
kulturze, obyczajowości oraz 
cywilizacji krajów azjatyckich. 
W latach 1992-2019 był dziennika-
rzem Polskiego Radia; w roku 2004 
pełnił obowiązki korespondenta 
wojennego w Iraku, a w latach 2007-
2011 był pierwszym i jedynym kore-
spondentem RP w Azji Południowej.

mapucze – ludzie ziemi
Mapucze to jeden z niewielu ludów 
rdzennych Ameryk, które skutecznie 
obroniły się przed inwazją kon-
kwistadorów. W XIX wieku zostali 
jednak spacyfikowani przez niepod-
ległe już Chile, a jako karę za opór 
odebrano im ziemie, które uważają 
za święte i stanowiące o ich tożsamo-
ści. Dziś walczą o ich odzyskanie, 
a kraj po raz pierwszy traktuje ich 
jako partnerów do rozmów. 

Maciej Okraszewski – dziennikarz 
prowadzący podcast „Dział Zagra-
niczny” poświęcony wydarzeniom 
na świecie, o których w polskich 
mediach słychać niewiele albo wcale. 
Wcześniej przez wiele lat pisywał 
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relacje z Hiszpanii oraz Ameryki 
Łacińskiej, między innymi dla tygo-
dnika „Polityka” czy „Gazety Wy-
borczej”, w 2017 r. był nominowany 
do nagrody Grand Press w kategorii 
Dziennikarstwo Specjalistyczne.

ogieKowie, 
strażnicy lasu
Ogiekowie to lud zbieracko-łowiecki 
zamieszkujący od niepamiętnych 
czasów las Mau położony na stro-
mych zboczach centralnej Kenii. 
Mau to największy las we Wschod-
niej Afryce, ale także najważniejszy, 
jest bowiem źródłem siedmiu rzek, 
które zasilają m.in. Jezioro Wiktorii, 
dając wodę milionom ludzi. Ogie-
ków żyje około 50 tysięcy. I prawie 
nikt o nich nie słyszał. Ogiek znaczy 
„opiekun wszystkich roślin i dzikich 
zwierząt”. Agata Kasprolewicz przez 
wiele lat związana była z Redakcją 
Publicystyki Międzynarodowej 
Polskiego Radia. Dziś jest autorką 
podcastu „Radio Antropocenu”, 
a także wydawcą i autorką materia-
łów dla kultowego podcastu „Raport 
o stanie świata” Dariusza Rosiaka. 
Laureatka nagrody Grand Press za 
reportaż „Kenia. Wojna o trawę”, 
finalistka nagrody im. Ryszarda 
Kapuścińskiego za materiał „Szwecja 
– imigranci, kawa, kryminały”. Pu-
blikowała teksty m.in. w „Tygodniku 
Powszechnym” i „Przekroju”.

opowieść filmowa – 
trzy sztuKi 
w antarKtyce
Bezprecedensowe przedsięwzięcie 

w polskiej kulturze, sztuce i świe-
cie mediów. Pierwszy w historii 
artystyczny rejs jachtem żaglowym 
polskich twórców do Antarktyki. 
W lutym 2017 r. zespół, w skład któ-
rego wchodzili przedstawiciele trzech 
dziedzin polskiej kultury i sztuki 
(filmu, muzyki i fotografii), popłynął 
jachtem żaglowym Selma Expeditions 
do Antarktyki. Miejsca, które za kilka 
lat może stać się centrum wydarzeń 
o znaczeniu globalnym, a jego kondy-
cja ma istotne znaczenie dla przyszło-
ści całego świata. Uczestnicy rejsu, 
inspirowani podróżą, dziką naturą 
i ekstremalnymi warunkami panują-
cymi na krańcach świata, zmierzyli 
się z wyjątkowymi wyzwaniami arty-
stycznymi w obszarach filmu, muzyki 
i fotografii. Zespół Trzech Sztuk 
tworzyli: Adam Nowak, lider zespołu 
Raz Dwa Trzy, Bartosz Stróżyński, 
Rafał Kolikow, Artur Homan, Ksawe-
ry Zylber, Jacek Hawrylczak i Paweł 
Drozd. Artyści postawili przed sobą 
kilka bardzo ambitnych celów. Adam 
Nowak napisał podczas rejsu nowy 
utwór słowno-muzyczny inspirowany 
wyprawą i wykonał go podczas wy-
jątkowego antarktycznego koncertu 
na końcu świata. Bartosz Stróżyński 
zrealizował pierwszą w historii sesję 
fotografii kolodionowej w Antarktyce. 
Podczas rejsu zrealizowane zostały 
również zdjęcia do filmu dokumental-
nego pt. „Trzy Sztuki w Antarktyce” 
ukazującego artystyczne losy uczest-
ników wyprawy w otoczeniu unikal-
nych, podwodnych i powierzchnio-
wych krajobrazów Antarktyki. Film 
w ubiegłym roku zdobył wiele nagród 
na festiwalach filmowych, podróż-
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niczych czy górskich wciąż zdobywa 
kolejne i jest entuzjastycznie przyjmo-
wany przez publiczność. 

Bartosz Stróżyński – fotograf pod-
wodny, podwodny operator filmowy, 
kompozytor, autor tekstów i produ-
cent projektów multimedialnych. 
Autor książki fotograficznej i po-
dróżniczej „AntArktyka. Podwodne 
zauroczenie” oraz książki pt. „Trzy 
Sztuki w Antarktyce”. Pomysłodaw-
ca i producent przedsięwzięcia Trzy 
Sztuki w Antarktyce. Producent 
i reżyser filmu dokumentalnego pod 
tym samym tytułem. Zafascynowany 
Arktyką i Antarktyką. Specjalizuje się 
w zimowych produkcjach filmowych 
i fotograficznych, filmowaniu i foto-
grafowaniu ssaków wodnych, kroko-
dyli oraz świata podwodnego rzek.

dotyK szamana 
Ona – aktorka i reporterka, pojecha-
ła tam sama, bo w wieku 18 lat obie-
cała sobie, że kiedyś zobaczy Jezioro 
Bajkał, stepy i nauczy się śpiewu 
gardłowego. On – pisarz i podróżnik, 
zapragnął dowiedzieć się, jak tam na 
Wschodzie rzeczy mają się naprawdę. 
Kilka lat później natknęli się 
na siebie na ulicach Warszawy. 
Okazało się, że ich osobne historie 
połączył Bair Rinczinow – miesz-
kający 6 tysięcy kilometrów stąd 
buriacki szaman. 

Monika Mariotti to aktorka, woka-
listka i podróżniczka. Absolwentka 
filologii rosyjskiej na uniwersytecie 

w Perugii. Dyplom aktorski zdobyła 
w Akademii Sharoff w Rzymie, pra-
cowała z kilkoma zespołami teatral-
nymi we Włoszech. W 2009 przenio-
sła się do Warszawy, gdzie zagrała 
w głośnym spektaklu „Kompleks 
Portnoya”. Jej pierwszy monodram 
to spektakl muzyczny o legendarnej 
Ninie Simone. W 2020 roku premierę 
miał jej najnowszy spektakl „Sza-
man. Spektakl reporterski”. Obecnie 
pracuje w serialu „Druga szansa” 
u boku Małgorzaty Kożuchowskiej. 
Prowadziła program podróżniczy 
w Dzień Dobry TVN pt. „Słyszałam, 
że… Dzienniki Moniki Mariotti”. 
Podróżniczą pasją Moniki są języki 
obce, antropologia, ekologia i długie 
samotne wyprawy do dalekich 
krajów. 

Arun Milcarz to pisarz, podróżnik, 
scenarzysta, niezależny reporter. 
Laureat „Nagrody Magellana” 2016 
w kategorii książka reportażowa za 
„Czad. W poszukiwaniu straconego”. 
Autor reportaży publikowanych na 
łamach magazynów: „Extremum”, 
„Poznaj Świat”, „Globtroter” oraz 
„Kontynenty”. W 2017 roku otrzy-
mał nagrodę „PRÓG” magazynu 
„Kontynenty” za „niezależność 
i odwagę w kroczeniu swoją drogą 
i za umiejętnie rozwijany dar opo-
wiadania”. Współtwórca sztuki „Sza-
man. Spektakl reporterski”, w której 
zadebiutował też jako aktor. W 2020 
roku ukazała się jego kolejna książka 
„Dotyk szamana”.
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AAutor o wystawie:
„Chciałem przedstawić krótki repor-
taż o etnograficznym wydarzeniu, 
jakim jest zjazd Chasydów w Leżajsku. 
Dwa razy do roku z całego świata 
do Leżajska zjeżdżają Chasydzi, by 
odwiedzić grób cadyka Elimelecha. 
W mieście w ten czas pojawiają się 
Chasydzi z całej Europy, Ameryki 
Północnej, Izraela. Cadyk Elimelech 
był największym głosicielem nurtu 
mistycznego w Judaizmie – nurtu 
buntowniczego, w którym uważano, 
że służenie i oddanie Bogu ma się 
wypełniać nie tylko poprzez modlitwę 
i życie w zgodzie z prawem, ale  
i przez codzienne obowiązki. Leżajsk 
jest jednym z najświętszych miejsc dla 
Chasydów, a przed II wojną świato-
wą należał do głównych ośrodków 

chasydyzmu w Polsce, zaś sam Leżajsk 
był zamieszkiwany przez liczną spo-
łeczność żydowską. Nurt chasydyzmu 
utworzył się w latach 30. XVIII wieku 
na terenie dzisiejszej Ukrainy i Polski 
południowo-wschodniej.

Zdjęcia, które prezentuję są czarno- 
białe, ale nie oznacza to, że ich klimat 
jest smutny. Powiedziałbym raczej, 
że w Leżajsku jest wtedy głośno, 
radośnie, pomimo, że modlitwa jest 
obecna. Chasydzi modlą się, śpiewa-
ją psalmy, tańczą tradycyjne tańce, 
jedzą, piją, rozmawiają.

Reportaż powstał w marcu 2019 roku”.

Karolina Doliba

rybnicKa biblioteKa zaprasza do obejrzenia wystawy 

fotografii szymona frosa pt. „chasydzi”. fotografie będą 

dostępne w galerii biblioteKi głównej przy ul. szafranKa 7 

w rybniKu do 30 Kwietnia 2021 roKu.

Chasydzi
w bibliotece

podbierak






