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„Ścieżki opowieści – słowa, znaki, obrazy” to projekt, w którego ramach ”Grupa Studnia
O.”, wraz ze współpracującymi edukatorami i artystami, zrealizowała cykle warsztatów
opowiadania dla dzieci i młodzieży w Nowym Sączu, Stalowej Woli, Grodzisku Mazowieckim
i Węgrowie.
Warsztaty o różnorodnej tematyce, nawiązującej do kontekstów miejsc, prowadziły do
przygotowania i zaprezentowania przez uczestników opowieści, w których nośnikami treści
były nie tylko żywe słowa, ale i teksty literackie i prasowe, grafiki, obrazy i fotografie, pamiętniki
i rękopisy, przedmioty i rzeczy, a także przestrzeń i architektura .
W każdym z czterech miast doświadczaliśmy, jak wiele możliwości otwiera sztuka
opowiadania, w jaki sposób żywe słowo przenika się i łączy z innymi mediami, tworząc spójne,
żywe narracje.
Chcieliśmy przekonać, najpierw uczestników projektu, a teraz czytelników niniejszej
publikacji, że opowiadanie, choć mocno związane z kulturą tradycyjną, jest sztuką odpowiadającą
wymogom współczesności, jako działanie mobilne, elastyczne, kontekstowe, nastawione na
kontakt i dialog. W tak rozumianej sztuce opowiadania słowo traktowane jest jako medium
dynamicznej współczesnej interakcji, a nie tylko jako narzędzie "utrwalania i przekazywania
tradycji".
Jednak nie chodziło nam tylko o formę. Zależało nam na tym, żeby opowieści, zarówno te
czerpiące z historii, jak i współczesności, dotykały żywych tematów, żeby poruszały wyobraźnię
i skłaniały do działania. Ucząc się i doświadczając sytuacji opowiadania, chcemy przekonywać

do tego, że tworzenie opowieści nie zamyka się jedynie w świecie słów, znaków i obrazów,
ale że może być sposobem na kształtowanie własnej tożsamości i być wstępem do twórczego
kształtowania rzeczywistości. Bo przecież nowe pomysły rodzą się najpierw w naszej wyobraźni
a opowiadanie uczy jak je wypowiadać, porządkować i przygotować do wpisania w życie.
Ścieżki opowieści poprowadzą nas zarówno w przeszłość – do przedwojennego Grodziska
Mazowieckiego i żydowskiego Węgrowa, przez współczesny Nowy Sącz, do miasta przyszłości,
futurystycznej wizji Stalowej Woli.
Zapraszamy do wspólnej podróży!

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gorąco dziękujemy za współpracę:
Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu
Miejskiemu Domowi Kultury w Stalowej Woli
Galerii Etnograficznej Willa Radogoszcz oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz.
Węgrowskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie

SP im. Jana Pawła II
w Węgrowie

Specjalne podziękowania i pozdrowienia:
Węgrów: uczennice klasy IV, V i VI ze SP im. Jana Pawła II w Węgrowie, Czarli Bajka, Robert
Lipka
Grodzisk Mazowiecki: uczniowie z SP 4 w Grodzisku Maz., Anna Woźniak, Joanna Citlak, Łukasz Nowacki, Mariola Goździkowska
Nowy Sącz:
Jerzy Dębicki i klasa 2 B z Zespołu Szkół nr 3 im Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
Stalowa Wola: Anna Kiedrzyńska, Anna Maciuch, Dawid Biernat, Paweł Gielarek
oraz
animatorzy ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury, Bartek Ścibior, Wojtek Wiśniewski,
Artur Zduniuk

Autorzy zdjęć:
Karolina Cieśla, Karolina Kulka (Nowy Sącz), Roksana Bąk i Dawid Biernat (Stalowa Wola),
Czarli Bajka (Węgrów), Joanna Citlak, Willa Radogoszcz (Grodzisk Maz.)
Fotografie i materiały archiwalne:
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie
oraz Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
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Węgrów

BEATA FRANKOWSKA

SŁOWA I OBRAZY Z WĘGROWA

Opowiadanie historii to stwarzanie obrazów za pomocą słów – to jedna z definicji sztuki,
którą zajmuję się od lat. Gdy kończy się opowieść, opowiadacz znika, zostają obrazy. Zawsze mnie
ciekawiło, jakie są te obrazy odbite w wyobraźni, wyświetlone w pamięci, jaka jest ich intensywność,
jak dalej żyją, może rosną, podlegają przemianom, z czasem bledną, w końcu wypadają z pamięci,
umierają.
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OPOWIADANIE I KSIĄŻKA OBRAZKOWA
POLE SKOJARZEŃ

W przypadku książki obrazowej (tzw. picturebook), zjawiska, które może dla opowiadaczy
stanowić ważną inspirację, proces wydaje się odwrotny. Tu obraz ma skłonić, sprowokować do
opowiadania. Słowa też mają swoje znaczenie, ale jest ich niewiele, raczej coś zapowiadają, niż
dookreślają, wprowadzają napięcie komunikacyjne między tekstem i obrazem, zostawiając dużą
przestrzeń do wypełnienia. Mówi się, że w książce obrazowej słowo i tekst są ze sobą zrośnięte.
Tekst bez obrazu bądź obraz bez tekstu przestaje być czytelny jako całość. Tym książka obrazowa
różni się od książki ilustrowanej, gdzie tekst i ilustracje mogą funkcjonować odrębnie. Trafnie to
12

13

ujął literaturoznawca Perry Nodelman: „Związek obrazu i tekstu jest zawsze dość ironiczny: słowa
mówią nam to, czego nie pokazują obrazy, zaś obrazy pokazują to, czego nie mówią słowa.”
Książka obrazowa bywa dziełem sztuki, a w każdym razie dąży do tego, by nim być. Artysta, który
tworzy książkę obrazową, jest zazwyczaj twórcą całości dzieła: obrazów, tekstu, typografii, designu.
Podobnie jest w przypadku opowiadacza, który w swej profesji łączy wiele funkcji naraz: badaczaczytelnika, pisarza, reżysera, muzyka, aktora. Bardzo często książki obrazowe są wykonane ręcznie,
a przez to unikatowe, jedyne w swoim rodzaju. Ten aspekt również jest bliski sztuce opowiadania,
którą każdy opowiadacz musi „uszyć” sam na swój własny „rozmiar”, sformatować po swojemu.
Książki obrazowe operują zazwyczaj dużą powierzchnią i niewielką liczbą stron. Specyficzna jest
tu poetyka montażu obrazów i tekstu, nieoczywiste sposoby kadrowania, kojarzące się z filmowym
montażem awangardowym. Tekst zazwyczaj bywa linearny, ale znaki obrazów już takie nie są
– nie ma prostej instrukcji ich odczytywania. To daje wiele możliwości interakcji, dynamizuje
narrację, sprawia, że jest ona nieoczywista, paradoksalna, wytrąca odbiorcę z linearnego sposobu
odbioru dzieła. Dlatego książkę obrazową możemy czytać-oglądać po wielokroć, za każdym razem
odkrywając inne połączenia, wędrowanie motywów, skojarzeń, tropów. Taka interaktywność,
dynamizm relacji z odbiorcą to również wyznaczniki sztuki opowiadania.
I co ważne, również w kontekście sztuki opowiadania, książki obrazowe są nie tylko dla
dzieci. Nie infantylizują swojego odbiorcy, co często zdarza się w książkach adresowanych tylko dla
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dzieci. Traktują go poważnie, jak partnera we współtworzeniu dzieła sztuki. Zarówno dziecko, jak
i dorosłego. I to jest ta jakość, o której powinni pamiętać również opowiadacze, gdy zabierają się do
opowiadania historii dzieciom. Albo gdy zapraszają dzieci do udziału w projektach edukacyjnych,
w których opowieść czy inne medium artystyczne, które proponują, nie powinny spełniać
tylko funkcji narzędzia edukacyjnego, ale stanowić zaproszenie do doświadczenia i tworzenia
autorskich dzieł sztuki, a w każdym razie otwierać przestrzeń, horyzont na taką możliwość.
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OBCUJĄC Z PAMIĘTNIKIEM BLUMKI

Pierwsza książka obrazowa, z którą się zetknęłam w 2012 roku, a w każdym razie w taki
sposób świadomie ją odebrałam, to był „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej. Od początku,
od pierwszej lektury, a właściwie od pierwszego obcowania z tym dziełem sztuki wiedziałam, że
będę chciała z tą książką pracować, opowiadać zebrane tu historie, prowadzić warsztaty, tak bardzo
jest inspirująca do dalszych własnych działań.
Podobnie jak inni twórcy książek obrazowych, autorka nie boi się tematów, które mogą
odbiorcom, w tym dzieciom, przysporzyć cierpienia. Choć nie była to z pewnością główna intencja
16
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autorki, która postanowiła na swój własny sposób
opowiedzieć małe przygody dwanaściorga dzieci
z Domu Sierot Korczaka, zanurzając je w kontekście
Korczakowskiej myśli i praktyki. Jak sama opowiada,
pracowała nad tą książką osiem lat. Potrzebowała
czasu, żeby z przeczytanych lektur, obejrzanych
fotografii wyłowić to, co według niej najcenniejsze,
a jednocześnie najbardziej kruche, najbardziej podatne
na przeoczenie. Dzięki temu powstało małe studium
zanurzone w ciszy, gdzie spomiędzy niewielu słów i wędrujących obrazów wyziera pusta przestrzeń,
do wypełnienia przez odbiorcę.
Kiedy po raz setny czytam-oglądam „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej, przypominają
mi się słowa kandyjskiego opowiadacza Dana Yashinsky’ego o tym, że najważniejsze rzeczy
w opowiadaniu powinny być niedopowiedziane, ukryte za wypowiedzianymi słowami, tak by same
mogły wykiełkować w sercach słuchaczy, w ciszy, w intymnej samotności. Tak jak na ostatniej
stronie „Pamiętnika Blumki”, gdzie jad, który służy do czytania świętych tekstów judaizmu, przede
wszystkim Tory, tym razem wskazuje wagon, który za chwilę pojedzie w wiadomym kierunku.
Narratorką książki jest dziewięcioletnia dziewczynka Blumka. Jej horyzont poznawczy
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wyznacza granice narracji. To bardzo ważna jakość
tej książki – świadomie założone ograniczenia:
w fakturze papieru, w kolorystyce, ale także w tym, co
da się opowiedzieć. Na górze każdej strony widzimy
fragment pisanego pamiętnika, na dole opowiadana
historia toczy się dalej, wychodzi z kadru, wędruje,
przemieniona, na kolejnych stronicach. Tekst,
jak mówi sama autorka, jest tylko wizytówką na
drzwiach, za którymi otwiera się świat obrazów: to
one opowiadają historię. Tak jak w przypadku historii Kocyka, jednej z autentycznych historii
pięcioletniego chłopca z Domu Sierot, który znosił węgiel do piwnicy w swoim nocniku. O tym
traktuje tekst, widzimy ubrudzone ręce Kocyka i nocnik, który stoi pod łóżkiem. Historia już się
dokonała, obrazy idą dalej. Kocyk Chmielewskiej śni – marzy o koniku, który zrobi dla niego
chłopiec z następnej historii – Abramek. Mali bohaterowie Chmielewskiej nie są samotnymi
monadami, ich historie przeplatają się i rozwijają dalej – w kolejnych odsłonach, choć o tym nie
mówi już nic tekstowa narracja. Sama Blumka ciągle wychodzi za kadr, domyślamy się, że jej życie
toczy się na wielu planach, nie tylko na tym skrawku, o którym opowiada historia.
Poruszające są znaki zapowiadające Zagładę, dyskretne, do wypatrzenia przez uważnego
19

odbiorcę. Szyba zbita przez Szymka ewokuje pamięć o Nocy Kryształowej. Pszczoły spotkane na
koloniach, których wzory układają się w żółte gwiazdy Dawida. Ciemne chmury nad parasolem,
który rozpościera nad głowami dzieci Korczak. Wrony. Upadające drzewo.
PAMIĘTNIK BLUMKI. OPOWIEŚCI Z PAMIĘCI

?
I jak po tym wszystkim opowiadać?

?

A jednak nie poddaję się, opowiadam dalej. Podobnie jak Iwona Chmielewska, narzuciłam
sobie ograniczenia. Do swojego opowiadania wybrałam tylko jeden obraz: zdjęcie dwanaściorga
dzieci, których historie będą opowiadane. To oś narracyjna, konstrukcja, na której opiera się cała
opowieść, choć moja historia zaczyna się wcześniej, a kończy się później. A czas, który jest potrzebny
na odwrócenie strony i stanowi linię delimitacyjną między jedną a drugą historią, zastąpiliśmy
przedwojenną wyliczanką w jidysz, która, niczym zaklęcie, wywołuje kolejną opowieść. Klejem
spajającym całość była również muzyka, wszechobecny akordeon Roberta Lipki, który nadał
wewnętrzny puls opowiadanej historii.

?!
?!

20

21

Całość jest z złożona z bardzo wielu mikrohistorii. Każda trwa nie dłużej niż kilka minut.
To takie małe obrazy ewokowane za pomocą słów. I przedmiotów, które wyjmuję z papierowego
pudełka. O dziwnym imieniu Hirsz. O tym, jak mały Korczak nauczył się filozofii na podwórku.
O tym, jak wymarzył sobie biały dom w szarej Warszawie. O tym, jaki panował tam hałas. I jakie
panowały tam prawa. A potem zaczynają się „blumkowe” historie. Razem z Zygmusiem wędrujemy
po przedwojennej Warszawie, zaglądamy na bazar Janasza, mijamy synagogę na Tłomackiem,
pędzimy Nalewkami nad Wisłę... A ryba, czasem karp, płynie pod prąd do samego Chełma,
gdzie zajmie się nią słynna rada chełmskich mędrców. Reginka, ponieważ bardzo lubi opowiadać,
opowie jedną z opowieści Singera „Ole i Trufa”. Abramek, zanim zrobi serduszko z kory, będzie
bawił się wędką i łódeczkami na kolonijnym Morzu Pompowym. Chana napisze opowiadanie
o swoich smutkach, a pan Korczak zaśpiewa jej kołysankę na pocieszenie. Dziadek Arona mógł
pochodzić z Biłgoraja, posłuchajcie więc jego historii. Groszek Poli można dostać do ręki i zasadzić
w swojej doniczce – nie w uchu. Szymek założy się z panem Doktorem o cukierki, ale czy wygra
zakład? Stasiek zobaczy Warszawę z okien samolotu – co mógł zobaczyć? Blumka odsłoni nam
kilka tajemnic ze swojego pamiętnika. I jest jeszcze dalej, bo dzieci prócz pamiętników, miały
swoją gazetę „Mały Przegląd”. O zajęciach w klubie sportowym Makabi. O przezywaniu dzieci
żydowskich w polskich szkołach. O Chanuce, zimowym święcie świateł, kiedy można zagrać
w drejdla, opowiedzieć chanukową historię i zaśpiewać „Sewiwon, sow, sow, sow”. Ale jest jeszcze
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dalej. Wojna i pierwsze zejście do piwnicy. Opaski z gwiazdą Dawida. Przeprowadzka do getta.
Przedstawienie w getcie. Ciasno w getcie. Ostatni szabat w Domu Sierot. Wiemy, co wydarzy się
za kilka dni, ale trzeba opowiedzieć historię na dobranoc. I doktor Korczak to zrobi.
Opowiadałam te historie wiele, wiele razy. Czasem moi odbiorcy znali „Pamiętnik Blumki”
i wtedy opowiadali razem ze mną. Czasem nie mieli pojęcia o niczym. Często po opowieściach
robiłam krótki warsztat: dzieci wraz z rodzicami dostawali dwanaście woreczków z rozsypanymi
słowami i obrazami. To były wycinki z książki Iwony Chmielewskiej. Dwanaście historii. Nie
wszystkie słowa, tylko fragmenty obrazów. Chodziło o to, by te rozsypane ścinki połączyć na nowo,
wypełniając je klejem pamięci, tym, co zostało po usłyszanych historiach. Zazwyczaj prosiłam
o jeszcze jedną rzecz: w książce Iwony Chmielewskiej tylko Blumka mówiła w pierwszej osobie,
ponieważ to ona opowiadała-opisywała wszystkie historie. Tym razem miało być inaczej: każde
dziecko miało odzyskać swój głos i opowiedzieć swoją historię po swojemu, w pierwszej osobie.
Tak powstawały mikropamiętniki, które potem jeszcze raz wspólnie odczytywaliśmy.
Opowiadałam te historie w rożnych kontekstach: w szkołach, na scenach teatralnych, podczas
Festiwalu Singera, z tłumaczeniem na język czeski i niemiecki, zwłaszcza to drugie doświadczenie:
opowiadania dla dzieci ze Szkoły Polsko-Niemieckiej im. Willy Brandta w Warszawie, na długo
zapadło mi w pamięć.
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PAMIĘTNIK BLUMKI W WĘGROWIE

Z Węgrowem łączy mnie długa historia. Zrobiłam tam wiele projektów. Zaczęło się od historii
Angela Rosenblata (2010), który na początku dwudziestego wieku, jako pięcioletni chłopiec,
razem ze swoją żydowską rodziną, opuścił rodzinne miasteczko i wyjechał do Argentyny, do
Buenos Aires, gdzie został słynnym naukowcem, badaczem-komparatystą języków indiańskich.
Całkowicie zapomnianym w Węgrowie. Dlatego razem z uczniami z Gimnazjum im. Jana
Dobrogosta Krasińskiego wspólnie odpominaliśmy pamięć żydowskiej społeczności w Węgrowie.
Potem zajęliśmy się opowieściami franciszkańskimi z Węgrowa (2011), stworzyliśmy widowisko

Opowiadałam je wreszcie w moim ukochanym Węgrowie.
24
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o mecenasie miasta – Janie Dobrogoście Krasińskim (2012). I znów wróciliśmy do żydowskich
tematów, w ramach obchodów 70. rocznicy zagłady getta w Węgrowie. I choć powstało wówczas
wiele poruszających historii, które zostały opowiedziane nie tylko w Węgrowie, ale także podczas
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Instytucie Teatralnym w Warszawie
(2012), czułam, że to nie koniec naszej wspólnej żydowskiej „przygody” w Węgrowie.
Przełomem była dla mnie lektura książki Małgorzaty Piórkowskiej, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, w Węgrowie „Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic,
pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej” (Węgrów 2012). Z okazji obchodów 70.
rocznicy zagłady getta w Węgrowie zostały opublikowane nowe dokumenty, nowe historie,
w tym historie tzw. Dzieci Holokaustu, które urodziły się przed lub w czasie wojny i tę wojnę
przeżyły. To do ich historii postanowiłam, w dogodnym czasie, powrócić.
Dogodny czas pojawił się podczas realizacji ogólnopolskiego projektu Stowarzyszenia
Grupa Studnia O. „Ścieżki opowieści – słowa, znaki, obrazy”. Przyjechałam z „Pamiętnikiem
Blumki” do Węgrowa i opowiedziałam te historie uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II. Do projektu zaprosiłam Czarli Bajkę, artystkę malarkę, graficzkę, która zrealizowała wiele
projektów artystycznych z dziećmi w Polsce i w Niemczech.
Kiedy z uczestniczkami warsztatów – były to same dziewczyny w wieku 10-12 lat spotkałyśmy się ponownie po kilku tygodniach, byłam bardzo ciekawa, co zostało w ich pamięci
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po wysłuchaniu „Blumkowych” historii. Książki Iwony
Chmielewskiej raczej nie znały, niektóre coś słyszały.
A jednak ich pamięć przechowała bardzo wiele obrazów.
To był nie tyle test z pamięci, ile test z opowiadania:
co przykuwa uwagę, co zostaje, a co odpada. Zostały
małe dziecięce historie, a także Korczakowskie prawa
dzieci, zwłaszcza – co ciekawe – prawo do odpoczynku,
do decydowania o jedzeniu, prawo do wyrażania uczuć
(wszystkich!), prawo do równego traktowania dziewczynek
i chłopców i prawo i do własnych tajemnic, najwyraźniej
nie respektowane przez dorosłych („Niech Pani powie
o tym mojej mamie, babci itp!”). Dlatego zdecydowałyśmy,
że od tych praw zaczniemy. Wybierz jedno z praw dziecka,
które najbardziej przyciąga Twoją uwagę, i stwórz jego wizualną formę. Nie podpisuj go wprost,
zostaw przestrzeń na domysł.
Uczestniczki pracowały na dużych formatach, w małych grupach. Motywy powtarzały się.
Najczęstszy to szafka z szufladami. Ale były i inne, zaskakujące. Zamknięte okno, za oknem, od
strony wnętrza, ptak. Dziewczynka z samochodem, chłopiec z lalką – Korczak i gender w Węgrowie.
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UCZYMY SIĘ ROBIĆ PAMIĘTNIKI

Powróciłyśmy do zapamiętanych historii dwanaściorga dzieci, opowiedzianych podczas
spektaklu. Uczestniczki warsztatów dostały woreczki z rozsypanymi słowami, fragmentami ilustracji,
wycinankami. Pracując zespołowo, ponownie układały słowa w historie, a z fragmentów ilustracji
tworzyły własne, niepowtarzalne kolaże, uzupełniając je własnymi rysunkami i komentarzami.
Z tych elementów powstały pamiętniki, pisane w pierwszej osobie, niejako w imieniu małych
bohaterów naszych opowieści.
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Ale jak pisane? Uczestniczki uczyły się pisać za pomocą atramentu i stalówki, tak jak to
kiedyś robili ich dziadkowie i pradziadkowie. To wzbudziło prawdziwą ekscytację i otworzyło pole
do twórczych poszukiwań: okazało się, że kleks - jak w przypadku „Pamiętnika Szymka” - może
być ciekawą graficznie plamą, wkomponowaną w narrację pamiętnika małego łobuziaka.
Ważnym odkryciem podczas warsztatów było tworzenie kolaży, tzw. montaż atrakcji:
esencja książki obrazowej – z różnych elementów (fotografii, rysunków, słów). Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się ręce, wyrastające z góry, z dołu, z boku kartki.
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Kolejne odkrycie: postać nie musi być umieszczona centralnie, ale również z boku, może
wychodzić poza kadr, pozostawać w dziwnym, nieoczywistym kontakcie z przedmiotami.

Czasem ciekawiej jest pokazać fragment niż całość albo jeden przedmiot w różnych wariantach,
przemianach, rozbiciu, jak na przykład pęknięty guzik z „Pamiętnika Arona”.

Pamiętnik Abramka

Pamiętnik Arona
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Ciekawe było również, jak opowieści zamieniały się w obraz. I tak na przykład opowiadanie
„Ole i Trufa” o dwóch listkach Singera z „Pamiętnika Reginki” zajęło całą stronę: na górze są
wklejone dwa liście, na dole jest postać, która opowiada historię, a centralnie: Reginka, taka, jaką
widzi siebie sama w wyobraźni.

Niektóre motywy, nieobecne w książce Iwony Chmielewskiej, wędrowały dalej. W „Pamiętniku
Chaimka” jest opowieść Chaimka o tym, jak kijem zniszczył mrowisko i pan Doktor bardzo się
na niego gniewał, podał go do sądu, ale sąd mu wybaczył, bo Chaimek wyraził skruchę i został
uniewinniony. W pamiętniku z Węgrowa motyw kija wędruje dalej, przemieniony: staje się wędką
z kolonijnej opowieści, którą opowiadałam przy okazji historii Abramka. To małe narracyjne
przesunięcie sprawiło, że historia zaczęła żyć własnym życiem.

Pamiętnik C
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Czasem nie było żadnych specjalnych zabiegów formalnych, a jednak pamiętnik przykuwał
uwagę – na przykład sposobem zakomponowania przestrzeni: obrazów, tekstu, pustych miejsc.
Tak było w przypadku „Pamiętnika Zygmusia”.
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Osobnymi, małymi dziełami sztuki były zaprojektowane okładki pamiętników. Na niemal
wszystkich dominowały motywy związane z pisaniem: ręka ze stalówką, kałamarz, czasem zdjęcie
z wyraźnym znakiem: to ja.
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POZNAJEMY ZNAKI KULTURY ŻYDOWKSIEJ

Zanim przystąpiłyśmy do pracy nad „pamiętnikami” z Węgrowa, potrzebne było jeszcze jedno
wtajemniczenie. A właściwie dwa.
Pierwsze było związane z wprowadzeniem w podstawowe znaki wizualne kultury żydowskiej,
wraz z ich znaczeniami, symboliką, funkcjonalnością. Poznawaliśmy podstawowe pojęcia judaizmu
oraz ich wizualną formę: jak wygląda i do czego służy Tora, synagoga, menora, macewa, jad, mezuza,
chamsa. Poznawaliśmy sens i wizualną formę żydowskich świąt, takich jak szabat (menora, chała,
kidusz), Purim (wizerunki królowej Estery, purimowe kołatki i kartki, ciasteczka „uszy Hamana”),

Wnętrze synagogi w Węgrowie
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Pesach (talerz sederowy, gorzkie zioła, maca), Szawuot (lulaw i etrog), Sukkot (szałas), Rosz
ha-szana (róg barani), Chanuka (drejdel, chanukija). Te znaki pojawią się potem w narracjach
pamiętnikarskich z Węgrowa, czasem, gdy ocalała historia była bardzo krótka, będą głównymi
motywami, wokół których zostanie skomponowana opowieść.
Szczególnym rodzajem inicjacji był kontakt z literami hebrajskiego alfabetu. Z rozsypanych
liter hebrajskich uczestniczki układały potem żydowskie imiona swoich bohaterów, kaligrafowały
je w swoich pamiętnikach.
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Czarli Bajka wprowadziła uczestniczki w tradycję wycinanki jako formy sztuki, praktykowanej
również w kulturze żydowskiej. Wycinanki natychmiast pojawiły się w różnych konfiguracjach
w tworzonych pamiętnikach.
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POZNAJEMY HISTORIĘ WĘGROWA

Drugim wtajemniczeniem, które było potrzebne, żeby zacząć pracę nad tworzeniem
węgrowskich narracji, było uświadomienie sobie faktu, że siedemdziesiąt lat temu w Węgrowie
mieszkało wiele żydowskich rodzin, około sześciu tysięcy osób. Nie znaleźli się tam znikąd, ich
historia była długa i ciekawa, choć słabo udokumentowana w źródłach. To właśnie z Węgrowa
pochodzili słynni szoferzy, którzy ręcznie spisywali Torę na skórze. Również żydowskie fabryczki
skór z Węgrowa służyły przez wiele lat do tego celu. Węgrów miał swoją synagogę – czy wiemy,
gdzie się znajdowała? Tak, tuż przy rynku, na wprost węgrowskiej fary. Gdzie była dzielnica
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żydowska, czym zajmowali się Żydzi z Węgrowa? Co jedli, jak się bawili, gdzie uczyły się dzieci?
Co czytali? W jakim języku mówili? Jakie pieśni mogli śpiewać? Czy mieli swoją polityczną
reprezentację w Węgrowie? Gdzie Alter Szpilman miał swoje słynne fotograficzne atelier? Czy
istnieje do dzisiaj? I wreszcie – getto w Węgrowie i to, co potem. Ślady po wyrwanych mezuzach
na odrzwiach. Czy ktoś przeżył? Czy ktoś z Ocalałych do dziś żyje w Węgrowie? Czy wiemy, co
groziło za pomoc Żydom w czasie wojny? Co wiemy o Sprawiedliwych z Węgrowa? Co to jest
medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata? Prosiłyśmy o rozmowę na te tematy w domach,
z rodzicami i dziadkami. Powoli zbliżałyśmy się do naszych historii. Nie chodziło tylko o wiedzę,
ale raczej o osobiste zaangażowanie. O taki dreszcz, nagłe uświadomienie – to mogła być moja
historia, gdybym urodziła się w moim mieście siedemdziesiąt lat temu, w żydowskiej rodzinie.
Tych historii nie było dużo. Raczej bardzo, bardzo mało. Historii żydowskich dzieci
ocalonych z Holokaustu. Reszta to były opowieści o nieuchronnej śmierci – i to było nasze tło,
kontekst, od którego nie wolno nam było uciekać. Nie drążyliśmy też, co było potem, po wojnie,
jak holokaustowa trauma żyje dalej, w kolejnych pokoleniach. O tym poruszająco opowiada
Mikołaj Grynberg w rozmowach z Drugim Pokoleniem, Dziećmi Ocalonych z Holokautu,
w książce „Oskarżam Auschwitz. Historie rodzinne”. My zajęłyśmy się życiem przed i cudem
ocalenia.
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Fotografie dawnych mieszkańców Węgrowa
wykorzystane w pracach uczestników warsztatu
47

TWORZYMY PAMIĘTNIKI Z WĘGROWA

Rynek w Węgrowie
48

Uczestniczki warsztatów dostały dokumenty źródłowe, zebrane w książce Małgorzaty
Piórkowskiej „Sprawiedliwi i Ocaleni”. To była żmudna praca – jak z dokumentu wydobyć
osobistą narrację, co jest ważne, a co można pominąć, jak to ułożyć w historię, którą opowiada się
w pierwszej osobie. Zrobiłyśmy wstępny kwestionariusz: podstawowe pytanie, na które szukamy
odpowiedzi. Imię i nazwisko. Data i miejsce urodzenia. Imiona rodziców. Nazwisko panieńskie
mamy. Czym zajmowali się rodzice przed wojną. Może coś wiemy o dziadkach. Jak było ze
szkołą. Z przyjaźniami. Czy rodzina była religijna. I wreszcie – gdzie zastała ich wojna. Jak
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było w getcie. Czas i miejsce ocalenia. Kto ocalił? Gdzie się ukrywali? Czego nie było wolno?
Zmiana imienia, zmiana tożsamości. Czy po wojnie została jakaś rodzina? Co było dalej? Czy
zostali? Wyjechali? Dokąd? Czy utrzymywali kontakt z tymi z Węgrowa? W wielu historiach
było dużo pustych miejsc w kwestionariuszu. Jak w przypadku historii Zofii Ruszkowskiej, której
żydowskiego imienia nie znamy, nie zna go ona sama, miała kilka miesięcy, gdy trwała zagłada
getta w Węgrowie. Ale znamy imię jej żydowskiej mamy – Tołpa. Dlatego nazywamy ją, zgodnie
z żydowską tradycją, bat Tołpa, córka Tołpy.
Imiona zwykle były dwa – jedno żydowskie, drugie polskie. Zachowywałyśmy oba, te
żydowskie zapisując starannie po hebrajsku.
Były fotografie. Przedwojennego Węgrowa – rynku, synagogi: mogły znaleźć się w każdym
pamiętniku. Czasem zdjęcia rodzinne, z rzadka te z dzieciństwa, częściej już powojenne, dorosłych
osób – z Izraela, Ameryki, Kanady. Paradoksalnie te historie, które miały silną reprezentację
fotograficzną, jak w przypadku historii Biny, córki słynnego fotografa Altera Szpilmana, który
zrobił jej wiele ciekawych, eksperymentalnych zdjęć, jakby zamykały wyobraźnię uczestniczek
warsztatu, nie próbowały szukać dalej, eksperymentować, jakby fotografia wyczerpywała stronę
wizualną przygotowywanego pamiętnika. Choć w tym samym pamiętniku mamy do czynienia
z mocnym znaczeniowo nałożeniem dwóch kadrów: zdjęcia Jadwigi Waszczuk, która ocaliła
Binę i jej mamę, nachodzącego na fotografię synagogi, czyli właśnie tam, gdzie zaczyna się
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opowiadana historia. I odwrotnie – tam, gdzie historia dokumentarna była bardzo wątła
i pozostało w zbiorach archiwalnych jedno, dwa zdjęcia – jak w przypadku „Pamiętnika Miriam”
- tam narracja obrazowo-słowna rozkwitała, zaczepiona o znaki wizualne kultury żydowskiej,
wykorzystująca najdrobniejszy biograficzny szczegół. Czasem narrację uzupełniały fotografiemotywy kontekstualne: motek wełny i piórko w „Pamiętniku Loni”, serdaczek i cekiny oraz
pocztówki w „Pamiętniku Sary”, zdjęcie ze sklepu jubilerskiego i poduszka w „Pamiętniku Nomi”,
koza i rękawiczki w „Pamiętniku Glorii”, młyn i kartki purimowe w „Pamiętniku Miriam”, kosze
jabłek w ogrodzie z „Pamiętnika Benka” Motywy możliwe, prawdopodobne, choć znalezione
gdzie indziej.
Z rzadka pojawiały się rysunki. Czasem ciekawe przez samo przesunięcie, przechylenie,
jak w „Pamiętniku Nomi”, gdzie rysunek wkomponowuje się w fotografię z przechylonym
horyzontem, gdy bohaterce dosłownie świat wali się na głowę. Czasem są to pojedyncze motywy
z opowieści: obrączka, wiadro, medal, jak w „Pamiętniku Loni”. Czasem sznur koralików wędrujący
meandrycznie po całej stronie, korespondujący z opowieścią o tacie jubilerze z „Pamiętnika
Nomi”. Postać Gittel, która z nogą założoną na nogę siedzi od niechcenia na przedwojennym
zdjęciu z Węgrowa. Zaskakująco pomarańczowe drzewo z zimowej opowieści w „Pamiętniku
Lusi” - motyw drzewa wyraźnie przywędrował z „Pamiętnika Blumki”, gdzie był ulubionym
motywem pamiętnikarskim.
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Innym ciekawym motywem są wycinanki. Kopertka z „Pamiętnika Nomi”- znak powojennego
kontaktu bohaterki ze Sprawiedliwymi z Węgrowa. Dom-wycinanka z otwartymi drzwiczkami
z chrześcijańskiego domu państwa Kowalczyków (z literami K plus M plus B), którzy zaopiekowali
się dziewczynką z „Pamiętnika Glorii”. Ten wycinankowy motyw wydał mi się szczególnie trafiony
– bo otwierające się drzwi są bardzo często punktem węzłowym w opowiadanych historiach.
Jeśli chodzi o narrację tekstową, to było podobnie jak z fotografiami – „łatwiej” okazało się tam,
gdy historia bazowa zawierała kilka zdań. Sztuka wyboru jest trudną sztuką. Czasem wydaje
się nam, że wszystko jest ważne i warte opowiedzenia, ale w odbiorze jest pewien przesyt,
nadmiar, za dużo słów. Ważne, by książka oddychała, miała wolną przestrzeń – dla odpoczynku,
zatrzymania, oddechu właśnie. Ale na to trzeba ośmiu lat, o których mówi Iwona Chmielewska,
a nie kilku warsztatowych spotkań.
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OPOWIADAMY HISTORIE Z WĘGROWA

Nie wystarczy zrobić pamiętniki, trzeba jeszcze sprawić, by ożyły w bezpośrednim
kontakcie, w sytuacji społecznej komunikacji. Dlatego potrzebne było spotkanie, na którym
mieszkańcy Węgrowa mogliby tych narracji pamiętnikarskich wysłuchać. Przyszli, naprawdę
chcieli posłuchać.
Takie spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece w Węgrowie, która jest źródłem wszystkich
węgrowskich historii i fotografii wykorzystanych w projekcie.
Traktując jako opowieść ramową przypowieść Nachmana z Bracławia o skarbie ukrytym pod mostem,
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ruszamy w drogę, by odnaleźć skarb w naszym mieście – skrzynię z ocalałymi pamiętnikami. Czytamy
je i dopowiadamy, dopełniając pieśniami po hebrajsku i w jidysz. Potem pamiętniki idą w ludzi: są
czytane, oglądane, nad nimi toczy się rozmowa. Żyją. Jedyna spośród bohaterów naszych opowieści,
która do dziś mieszka w Węgrowie – pani Zofia Ruszkowska Jedyna Ocalała nie przyszła, zbyt źle się
czuła. Ale mała Zosia, która opiekowała się jej historią, pójdzie do niej sama i przyniesie jej pamiętnik.
Pamiętnik Zosi sprzed siedemdziesięciu lat napisany przez inną Zosię, ale też z Węgrowa,w 2014 roku.
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Autorki pamiętników:
Ewa Kowieska (Pamiętnik Loni)
Natalia Mućk, Aleksandra Wikieł (Pamiętnik Biny)
Izabela Kułak, Katarzyna Szwajkowska (Pamiętnik Sary)
Antonina Bieńkowska, Zofia Kłos (Pamiętnik Nomi)
Gabriela Adamczuk, Aleksandra Stępniewska (Pamiętnik Glorii)
Zuzanna Gierłowska, Wioleta Ignaciuk (Pamiętnik Lusi)
Kamila Krupa, Zuzanna Tomasiuk (Pamiętnik Miriam)
Dominika Boruc, Weronika Wołynko (Pamiętnik Benka, Pamiętnik Saula)
Zofia Czerska, Julia Gajewska (Pamiętnik Zosi)

PAMIĘTNIKI DZIECI ŻYDOWSKICH
OCALONYCH Z ZAGŁADY W WĘGROWIE

Na podstawie dokumentów zawartych w książce Małgorzaty Piórkowskiej
„Sprawiedliwi i Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa i okolic,
pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej”,
Węgrów 2012.

Fotografie zostały udostępnione ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.
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Pamiętnik Loni
Mam na imię Lonia.
Urodziłam się 3 maja 1922 roku w Węgrowie. Byłam córką właścicieli
fabryki bawełny w Węgrowie. Miałam trzy siostry i brata. Uczyłam
się w szkole publicznej i religijnej dla dziewcząt Bejs Jakow. Uczono
tam historii i religii żydowskiej. Uczyłam się też języka hebrajskiego,
nauczyciel przychodził do mojego domu codziennie. Byliśmy bardzo
religijni i bardzo uroczyście obchodziliśmy szabat. Okropnie kochałam
robótki na drutach. Wychowywano mnie na młodą damę. W 1930
roku mój ojciec otworzył w Warszawie fabrykę puchu, dlatego się tam
przeprowadziliśmy. W Warszawie handlowałam kołdrami. Nagle mój
piękny sen skończył się. W 1940 roku zostaliśmy uwięzieni w getcie
warszawskim. Tam wyszłam za mąż za krawca Sewka Fishmana. Po
dwóch latach uciekliśmy do Węgrowa. Nasi znajomi z Ruchny Jan
i Maria Wikiel ukryli nas w dziurze w ziemi przypominającej grób. Nie
wiedziałam, czy Sewek wytrzyma tyle czasu bez ruchu. Musieliśmy
ukrywać się w ciszy, w milczeniu. Kiedy skończyła się wojna,
musieliśmy uczyć się chodzić na nowo. W 1950 roku wyjechaliśmy do
USA. Zostałam nauczycielką. Mamy troje dzieci.
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Mam na imię Bina, ale nazywali mnie również Edzia.
Urodziłam się 11 listopada 1926 roku w Węgrowie. Mój tata Alter
Szpilman był fotografem w Węgrowie. Atelier taty stało na podwórzu,
ze szklanym dachem. Mieszkaliśmy przy ulicy Gdańskiej 1. Tego dnia,
22 września 1942 roku, wracałyśmy z mamą Chawą z synagogi.
Zaczęła się łapanka. Pukałyśmy do różnych drzwi, ale nikt nie
otwierał. W końcu otworzyła nam Jadwiga Waszczuk. Znała nas,
bo jej córka chodziła ze mną do szkoły. Pani Jadwiga mówiła nam, że
pochodzi od króla Stanisława Leszczyńskiego. Pewnie dlatego miała
tyle odwagi. Gdyby nie to, że ta rodzina otworzyła nam wtedy drzwi,
nie byłoby nas dzisiaj. Pani Jadwiga założyła nam chustki – że niby
obieramy ziemniaki. Wyrobiła nam polskie dokumenty. I choć potem
trafiłyśmy do Auschwitz, dzięki polskim dokumentom przeżyłyśmy. Po
wojnie cała nasza rodzina spotkała się w Węgrowie. Mój tata, który
przeżył wojnę, ukrywając się w Warszawie, przez jakiś czas prowadził
w Węgrowie swój zakład fotograficzny. W 1950 roku wyjechałam do
Izraela, a w ślad za mną reszta rodziny.
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Pamiętnik Biny
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Pamiętnik Sary
Mam na imię Sara, choć nazywają mnie również Krysia.
Urodziłam się w 1929 roku w Węgrowie. Mój tata Meir Nortman był
stolarzem. Pracował u Seweryna Burczyńskiego. Mama nazywała się
Jospa Ruchla z domu Bursztyn. Miałam siostrę Sheindel i braciszka
Velvełe.We wrześniu 42 roku miałam trzynaście lat. Cudem
uniknęłam śmierci. Pani Natalia Burczyńska zaopiekowała się mną.
Ukrywała mnie na strychu w stolarni i w piwniczce w domu. Uczyła
mnie mówić i modlić się po polsku. Przez kilka miesięcy pani Natalia
haftowała i wyszywała dla mnie cekinami krakowski serdaczek.
Kiedy skończyła się wojna, państwo Burczyńscy adoptowali mnie.
W Węgrowie przyjęłam chrzest i komunię. Ukończyłam gimnazjum
i liceum. W latach pięćdziesiątych wyjechałam do Izraela. W Tel
Avivie odnalazłam ciotkę Bluman. Do moich przybranych rodziców
pisałam listy: „Moi kochani rodzice!” „Wasza Krysia, bardzo tęsknię
za domem”; „Jestem pewna, że bylibyście dumni z córki Waszej”.
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Nazywam się Noemi Agrabska, ale mówią mi po prostu Nomi.
Przed wojną mieszkaliśmy na warszawskiej Pradze. Mój tata
Chaim był jubilerem. Mama miała na imię Cypa. Miałam dwóch
braci Abrahama i Mońka. Gdy wybuchła wojna, tata zginął
w getcie warszawskim. A my z mamą i braćmi uciekliśmy do
Węgrowa. Pewnego dnia do mieszkania weszli Niemcy. Ukryłam
się. Niemcy szukali, ale mnie nie znaleźli. Moja rodzina nie miała
takiego szczęścia. Długo płakałam. W końcu uciekłam. Kilka dni
nocowałam na polu. Spotykały mnie w tym czasie różne przykrości.
Dzieci mnie nie lubiły, szczuły mnie psami i przeganiały. W końcu
dotarłam do domu Wąsowskich w Ziomadkach. Byłam bardzo
wystraszona. Państwo Wąsowscy mieli pięcioro własnych dzieci:
Helenkę, Rajmunda, Jerzego, Janka i Longina. Przyjęli mnie do
swojej rodziny. Uczyli mnie modlitw chrześcijańskich i zakazali
przyznawać się do żydowskiego pochodzenia. Wieczorami
czytaliśmy polskie książki. Po wojnie wyjechałam do Izraela.
Szukałam kontaktu z Wąsowskimi. Udało się. Pisałam do nich
listy, spotkaliśmy się w Polsce. Zawsze uważałam ich za swoją
rodzinę.

Pamiętnik Nomi
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Mam na imię Gittel, wołają na mnie Gloria.
Urodziłam się w 1939 roku w Węgrowie. Mój tata miała na imię
Mendel, a mama Ester. Moi bracia nazywali się Icchak i Zełg. Mój
tata odziedziczył po rodzicach fabrykę skór. Nad fabryką mieliśmy
mieszkanie. Kiedy miałam trzy lata, trwała Zagłada getta w Węgrowie.
Mama zabrała mnie do małego wiejskiego domku na obrzeżach Węgrowa.
Zostawiła mnie tam pod opieką pani Kowalczyk. Kiedy byłam u pani
Kowalczyk, rzadko się uśmiechałam i mało jadłam, a z tęsknoty często
płakałam za prawdziwą mamą. Ciągle w sercu słyszałam śpiew swojej
matki. Pani Kowalczyk nauczyła mnie kilku chrześcijańskich modlitw.
Hodowała kozę w ogródku i uszyła dla mnie najcieplejsze rękawiczki
w całym Węgrowie. Z całej rodziny przeżyłam tylko ja, mój brat Icchak
i ciotka Norma, która odszukała mnie u Kowalczyków i opowiedziała
mi moją historię.
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Jestem Lusia Farbiarz.
Urodziłam się w 1939 roku w Węgrowie. Mój tata Szmuel Farbiarz
był stolarzem. Mama nazywała się Felga, z domu Borshtein.Nie wiem,
jak się znalazłam w domu Pelagii i Stanisława Vogelgesang. Państwo
Vogelgesang mieszkali na Piaskach, w pobliżu lasu. Nie mieli dzieci.
Oboje byli nauczycielami w węgrowskich szkołach. Jedni opowiadają,
że zimą 43 roku pani Pelagia wyszła przed dom, bo wydawało je się,
że słyszy płacz. Zobaczyła mnie. Miałam wtedy niecałe cztery lata.
Byłam zziębnięta i wystraszona, w poszarpanym kożuszku. Inni
mówią, że to było w maju 43 roku, po likwidacji getta w Węgrowie.
Podobno przyniosła mnie siostrzenica pani Pelagii. Podobno płakałam.
Kilka tygodni potem przyszedł mój stryjek Chaim Farbiarz, brat taty,
i powiedział, jak się nazywam: Lusia. Państwo Vogelgesang przygarnęli
mnie. Nauczyli mówić po polsku. Podobno miałam „egzamin” na
posterunku. Kiedy zadawano mi pytania po żydowsku, udawałam, że
nie rozumiem. W 1944 roku panią Pelagię uwięziono na Pawiaku.
Tuż po wyzwoleniu poszłam do szkoły w Węgrowie. W 1946 roku
przyjechała ze Związku Radzieckiego moja ocalała żydowska rodzina:
stryj Chaim Farbiarz i jego krewni – Zejlik Bernsztein i Niebieski
Kwiat Szlama. Zabrali mnie ze sobą do Buenos Aires.
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Pamiętnik Lusi
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Jestem Miriam, ale mówią na mnie Marylka.
Urodziłam się w Węgrowie. Moja mama nazywała się Małka
Friedman. Mój tata był młynarzem w Węgrowie. Miałam dwóch
braci Arnolda i Mottla. W czasie zagłady getta w Węgrowie
w 1942 roku razem z mamą ukrywałyśmy się w stodole państwa
Kowalczyków. Opiekowała się nami pani Marianna. Jej mąż
Michał nic o tym nie wiedział. Żona nie powiedziała mu, bo często
pił, i bała się, że nas wyda. Michał codziennie ze stodoły brał siano
potrzebne do obrządku. A my z mamą przesuwałyśmy siano bliżej
i podsuwałyśmy mu pod widły. Na przednówku, gdy siana było
mniej, pan Michał nagle odkrył moją mamę. Mama była w długiej
białej koszuli i on przestraszył się, ponieważ myślał, że to duch.
Pobiegł do żony i obiecał, że przestanie pić. Ciekawe, czy dotrzymał
słowa? Po wojnie wyjechaliśmy do Ameryki.

Pamiętnik Miriam
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Mam na imię Saul.
Mój tata nazywał się Józef Kopyto, mama – Perla. Przed wojną
mieszkaliśmy w Sokołowie Podlaskim. Po wybuchu wojny z całą
rodziną, razem z moim braciszkiem, znaleźliśmy się w sokołowskim
getcie. Udało nam się uciec, gdy byliśmy deportowani do obozu
w Treblince. Miałem wtedy cztery lata. Schronienie znaleźliśmy
w domu państwa Pietraszków. Pani Alfreda powiedziała: „Co będzie
z wami, będzie i ze mną”. Pewnego razu odnaleźli nas żandarmi. Ale
pan Bolesław dał im okup i udało się. Tylko mój braciszek nie przeżył.
Było nam tam dobrze. Nie siedzieliśmy w kryjówce, tylko w ostatnim
pokoju. Pamiętam modlitwę „Ojcze nasz”. Odmawiam tę modlitwę
do dziś za duszę pani Alfredy. To byli cudowni ludzie. Po wojnie
wyjechałem do Ameryki.

Nazywam się Ben Cjon Sela, a po polsku Benek Solarz.
Urodziłem się w 1939 roku. Moimi rodzicami są Matła i Mojżesz
Solarz. Przed wojną mój dziadek Mosze Miedzyński mieszkał
w Łuzkach, gdzie prowadził sklep spożywczy i dzierżawił sad
owocowy od Pietraszków. W 1942 roku uciekł wraz ze mną
i rodziną z getta Sterdyni. Miałem wtedy trzy lata. Mama chciała
mnie schronić w klasztorze w Węgrowie, ale to było za duże ryzyko.
Poprosiła o pomoc państwa Pietraszków i oni zgodzili się mnie
przyjąć. Potem zamieszkaliśmy u nich całą rodziną. Dla niepoznaki
posiłki przynosili nam w wiadrze. Nauczyli nas katolickich
modlitw. Po wojnie wyjechaliśmy z Węgrowa. Fotografię Alfredy
i Bogusława zawiesiłem sobie nad łóżkiem. 10 grudnia 2006
roku otrzymali tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Pamiętnik
Saula i Benka
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Mam na imię Zosia.
Urodziłam się w Węgrowie w lipcu 1942 roku. Nie wiem, jak nazwali
mnie moi prawdziwi rodzice. Tata nazywał się Beni Jadowski, mama
miała na imię Tołpa. Przed wojną mieszkali w Wyszkowie. Tata był
felczerem. Rodzice przybyli do Węgrowa po tym, jak uciekli z getta
w Warszawie. Niestety tatę zabrali do Treblinki. Ciągle myślę, czy
udało mu się przeżyć. W czasie zagłady getta mama położyła mnie na
ulicy. Było to we wrześniu 42 roku. Miałam trzy miesiące. Leżałam
w beciku trzy dni i trzy noce pod obwieszczeniem o karze śmierci
za udzielanie pomocy Żydom. Nikt mnie nie podjął, ludzie się bali.
Doglądali mnie ksiądz, zakonnice i dobry Niemiec, ten sam, który
uratował Szpilmana. Przynosił mi w butelce mleko. Tłumaczył się
ludziom, że wie, że to jest żydowskie dziecko, ale nie może mnie zabić,
bo w domu ma takie samo. Moja mama Ruszkowska mówiła, ze kroiło
jej się serce, gdy słyszała mój płacz, ale bała się podejść. A jednak
odważyła się. Mama, ta moja polska mama, zawinęła mnie w chustkę
i zabrała do domu. Antoni i Marianna byli małżeństwem od 20 lat,
nie mieli dzieci. Szybko wyrobili mi metrykę, zameldowali u siebie
i ochrzcili. Byli to bardzo dobrzy ludzie. Jestem im bezgranicznie
wdzięczna. Gdy miałam 14 lat, dopiero poznałam swoją historię.
Opowiedział mi ją wujek Szmuel, który przeżył wojnę i zamieszkał
w Izraelu. Ja pozostałam w Węgrowie.

Pamiętnik Zosi
76

77

przeszłość

przeszłość

ć

przeszłość

ość

przeszłość

przeszłość

przeszłość

łość

przeszłość

przeszłość

przeszłość
przeszłość

przeszłość
przeszłość

przeszłość

Grodzisk
Mazowiecki

ANNA WOŹNIAK

NIEZWYKŁE HISTORIE
Z GRODZISKA

Grodzisk Mazowiecki to niewielkie miasto na zachodnim Mazowszu, położone
na trasie historycznej Drogi Żelaznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po raz
pierwszy pracowałam tu z opowieścią i opowiadaczami w 2013 r. Wspólnie
z grodziskimi nauczycielami i animatorami stworzyliśmy opowieść o XIXwiecznym uzdrowisku miejskim i jego gościach m.in. śpiewaczce operetkowej
Helenie Bogorskiej. Naturalne stało się, że będzie to miejsce jednego z etapów
projektu „Szepty miasta. Ścieżki opowieści”. Zgromadzone w prowadzonej
przeze mnie galerii etnograficznej Willa Radogoszcz materiały archiwalne,

Willa Radogoszcz galeria etnograficzna
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przedwojenna prasa, pamiętniki, listy, fotografie oraz przedmioty osobiste
z przełomu XIX i XX w., miały stać się punktem wyjścia do pracy z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim pod opieką Joanny
Citlak. Dzieci mieszkają w Łąkach, dzielnicy oddzielonej od pozostałej części
miasta torami kolejowymi, odrębnej, przemysłowej. Efektem działań miały
być opowieści odwołujące się do dawnych i współczesnych obrazów miejskich,
które ułożą się w numer dziecięcego czasopisma. Chęć pomocy zadeklarowali
Łukasz Nowacki- specjalista ds. historii miasta i Mariola Goździkowskalokalna animatorka kultury. Oboje znają Łąki. Łukasz jest ich mieszkańcem,
Mariola chodziła tu do szkoły. Ja będę poznawać grodziskie Łąki wspólnie
z uczestnikami projektu: Julią, Oliwką, Izą, Madzią, Danielem, Szymonem,
Igorem, Alą, Andżeliką Martą, Oliwią, Izą, Patrycją i Bartkiem.
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POZNAJEMY HISTORIĘ GRODZISKA

Poznawanie historii przypomina podglądanie nieznajomych przez dziurkę
od klucza. Obraz, który dostrzegamy, jest zagadkowy i zawężony. Trzeba podjąć
wysiłek, by z tych niewielkich okruchów stworzyć ciekawy wizerunek przeszłości,
ożywić nieistniejące i zapomniane miejsca oraz ich dawnych mieszkańców.
Jak wybrać bohaterów opowieści i miejsce akcji? Gdzie szukać? Do czego się
odwołać? W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące kwestie spotkaliśmy się z
Jarkiem Kaczmarkiem w Willi Radogoszcz, w której przechowywane są pamiątki
związane z dawnymi mieszkańcami wielokulturowego miasta: fabrykantami,
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rzemieślnikami i handlarzami. Wspólnie
z Łukaszem Nowackim nakreśliliśmy
mapę dawnego Grodziska, zaznaczając
miejsca, które znamy i te, które wydają
nam się szczególnie znaczące: dworzec
kolejowy, kościół, Centrum Kultury,
główny
deptak
z
zabytkowymi
kamienicami, park. Łąki wydały nam
się odległe od tych miejsc, jakby
poza głównym nurtem historycznej
narracji. Czy to znaczy, że ta część
miasta nie ma historii? Ma. Łukasz
Nowacki opowiedział nam o lokalnej
drużynie
piłkarskiej,
dawnych
fabrykach i fabryczkach, cmentarzu
żydowskim. Tam gdzie brakuje
dokumentów, proponuje odwołać się
do ludzkiej pamięci. Dzieci otrzymują
zadanie, by przepytać rodziców,
babcie i dziadków - oni na pewno znają

Przedwojenna prasa z Grodziska
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mnóstwo fascynujących opowieści związanych z przeszłością Łąk.
Przeglądamy dawne grodziskie czasopisma. Wśród bogatych zbiorów
odnaleźliśmy „Przyjaciela Grodziska”, „Echo Grodziskie”, „Nowiny
błońskie”, „Ku wyżynom”. Niezwykle cenną pamiątką okazał się
pierwszy egzemplarz wydawanego w jidysz „Dos Grodzisker Wort”.
Poznaliśmy także „Mały Przegląd”- czasopismo redagowane przez
wychowanków Janusza Korczaka. Wszystkie gazety miały duży
format i nie były bogato ilustrowane. Odnaleźliśmy w nich wiele
ogłoszeń i reklam.

Pierwsze spotkanie w Willi Radogoszcz
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JAK ZROBIĆ GAZETĘ?

Kolejne spotkanie odbyło się w szkolnej bibliotece, gdzie założyliśmy
redakcję. Nasze czasopismo nazwiemy “Grodziskowo. Lokalna gazeta małych
opowiadaczy”. Poznajemy się nawzajem, opowiadamy o swoich marzeniach
i planach na przyszłość: Igor będzie sportowcem, Daniel - muzykiem, Oliwia projektantką mody, Julka - aktorką, a Andżelika- kucharzem. Dzielimy redakcję
na działy i wyznaczamy sobie zadania zgodne z naszymi upodobaniami. Dział
sportowy wnikliwie przyjrzy się grodziskiemu sportowi dawniej i dziś, dział
kulturalny opisze sukcesy szkolnego koła aktorskiego, dział kulinarny postara
się „zdobyć” dawne regionalne przepisy kulinarne, dział rozrywki przygotuje
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krzyżówkę z hasłami opartymi na miejskiej historii. Podoba nam się zabawa
w gazetę. Odkrywamy, że głównym celem dziennikarstwa jest przekazywanie
informacji.

W redakcji „Grodziskowa” czyli w bibliotece SP 4 w Grodzisku Maz.
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Samodzielnie tworzymy nagłówek naszej gazety: wybieramy krój, wielkość
liter i ich kolor. Odkrywamy, że wzajemny układ i charakter znaków wpływa
na ich czytelność. Wcześniej w ogóle nie zwracaliśmy na to uwagi. Zaczynamy
planować wygląd naszej gazety: liczbę stron, rubryk. Nie wiemy, jak pomieścić
wszystkie nasze opowieści na papierze. Madzia wpada na pomysł: zamieńmy
słowa w obraz. Nie wszyscy lubią rysować, ale i na to jest sposób: FOTOGRAFIA!

ografia.
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Grodziszczanie na przedwojennych fotografiach
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GDZIE JESTEŚMY MY W NASZEJ HISTORII?

Jarek Kaczmarek wprowadza nas w sztukę opowiadania. Początkowo
nieśmiało, potem, coraz odważniej wydobywamy ze swojej pamięci historie,
którymi chcemy się podzielić, np. gdy Iza z Julką wczesną wiosną wybrały się
na Szwedzkie Góry, co zakończyło się julkowym upadkiem w błoto i strachem
przed maminymi karami!
- Co to za miejsce te Szwedzkie Góry? - dopytywał Jarek Kaczmarek.
- To takie miejsce, niedaleko szkoły, gdzie zimą zjeżdżamy na sankach, a latem
puszczamy latawce. Raz, gdy byłem tam z tatą, powiedział mi, że gdybyśmy
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przenieśli się w czasie tysiąc lat wstecz, to zamiast tych zielonych pagórków
ujrzelibyśmy potężny, średniowieczny gród! - opowiadał Bartek.
Już wiemy, że mamy początek NASZEJ opowieści. Wspólnie z Mariolą
Goździkowską robimy latawiec. Ozdabiamy go grodziskim herbem i naszymi
marzeniami - niech polecą do nieba, niech się spełnią!

Robimy latawiec
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Idziemy na Góry Szwedzkie, by puścić latawiec, który – jak się okaże –
będzie miał moc przekraczania granic czasu i przestrzeni, zatrzymując się
w kluczowych dla dziejów miasta momentach i odwiedzając ciekawe miejsca.

Próby latawcowe
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JAK TO OPOWIEDZIEĆ?

Jarek Kaczmarek zaprosił nas do Warszawy, gdzie w Starej Prochowni
wysłuchaliśmy opowieści o dawnych ormiańskich mieszkańcach stolicy. Spektakl
był wstępem do fascynującej wycieczki po warszawskiej Starówce, gdzie
podczas gry miejskiej samodzielnie odkrywaliśmy ślady Ormian. Wróciliśmy do
Grodziska bogatsi w wiedzę o konstrukcji opowieści i tajniki opowiadawczego
warsztatu. Trochę zazdrościliśmy Warszawie jej bogatej historii. Czy w naszym
mieście odkryjemy równie fascynujące wątki? Czy Grodzisk kryje w sobie
bogactwo, choć trochę przypominające Skarby Orientu? Szukamy w pamięci

Wycieczka do Warszawy
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bohaterów miejskich legend. Ktoś wspomina Leonida Teligę - wielkiego żeglarza,
który opłynął samotnie kulę ziemską, a w dzieciństwie mieszkał w Łąkach.
Julia opowiada nam o Antku Kani, który niedaleko szkoły założył galerię
instrumentów folkowych, gdzie zgromadził ludowe instrumenty z
całego świata. W pociągu, którym wracaliśmy do Grodziska, pojawiły
się pierwsze pomysły na naszą opowieść, w której nie zabraknie dalekich
podróży i barwnych bohaterów. Na razie rozstajemy się na ponad dwa
miesiące, nadchodzą wakacje!

Spotkamy się jesienią, by złożyć nasze mikronarracje w całość.
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NIEZWYKŁE HISTORIE.
OPOWIEŚĆ O GRODZISKICH ŁĄKACH

Nasza historia rozpocznie się i zakończy w Grodzisku Mazowieckim. Nie
będzie to jednak zwykła podróż koleją czy samochodem, będzie to podróż
w czasie. Do odbycia tej wędrówki użyjemy specjalnego przedmiotu, bo jak
sami doskonale wiecie, podróż w głąb historii wymaga wyjątkowego artefaktu.
Długo szukaliśmy tego przedmiotu, lecz w żadnym grodziskim sklepiku nie
znaleźliśmy magicznego zwierciadła, kosmicznego teleportu, latającego dywanu
czy czarodziejskiej różdżki. Musieliśmy ten przedmiot zrobić sami. Do tego celu
posłużyły nam dwa patyki, szary papier, klej, sznurek i kilka kokardek z krepiny.
Powstał latawiec, który zabierze nas w niezwykłą podróż. Zapraszamy!
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Mrowny.
Dostępu do niego broniły
potężne ziemne wały z drewnianą
palisadą.
Jedynym
sposobem
dostania się do wnętrza było
przejście przez potężną bramę
strzeżoną
przez
uzbrojonych
strażników. Wojowie - wysocy,
barczyści i owłosieni niczym
niedźwiedzie
ubrani
byli
w skórzane kaftany i szerokie
kolorowe spodnie. Na głowach
nosili hełmy, w rękach dzierżyli
okrągłe,
drewniane
tarcze
i włócznie. Ich harde i groźne spojrzenia odstraszały najśmielszych ze śmiałków.
Za bramą był majdan czyli pusty plac, a wokół niego wybudowano, kryte
słomianą strzechą, drewniane spichlerze. Najważniejsza część grodu – wieża chroniona była dodatkowym wałem i palisadą. Tylko wtajemniczeni wiedzieli,
co chroni tajemnicza konstrukcja.
Wokół grodu rozciągały się pola uprawne, a za nimi puszcza - mroczna

ewnego zimowego przedpołudnia oglądałem z tatą
w domu telewizję. Prezenter pogody zapowiadał
mroźny, słoneczny dzień. Tata powiedział:
- Bartek, ubieraj się! Pójdziemy na Szwedzkie Góry
puszczać latawiec!
Ucieszyłem się, bo uwielbiam chodzić z tatą na te
niskie, porośnięte trawą i krzewami wzgórza, położone
niedaleko naszej szkoły, na których w zimie zjeżdżamy na
sankach i puszczamy latawce. Założyliśmy ciepłe ubrania
i wyruszyliśmy na wycieczkę. Na miejscu okazało się,
że pogoda jest znakomita, a nasz latawiec z łatwością
unosi się nad ziemią. W pewnym momencie mój tata
powiedział:
- Gdybyśmy cofnęli się w czasie o 1000 lat, to nasz
latawiec nie unosiłby się nad zielonymi wzgórzami, ale
nad słowiańskim grodem!
Wtedy stało się coś niezwykłego, w co trudno będzie
Wam uwierzyć: latawiec zawirował w powietrzu, wzbił się jeszcze wyżej,
a wtedy niebo pojaśniało i… nie spoglądaliśmy już na pagórki, ale na potężne
średniowieczne grodzisko otoczone fosą wypełnioną wodą z pobliskiej rzeki
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i groźna. Drzewa w puszczy były wysokie i tak potężne, że trzech rosłych
mężów nie mogło ich objąć. Korony drzew były gęste i rzadko przepuszczały
słoneczne promienie. W puszczy panował półmrok, a gęstwina krzewów,
pokrzyw i skrzypów uniemożliwiała swobodne poruszanie się w tej zielonej
plątaninie. Mieszkańcy grodu rzadko zapuszczali się do puszczy; tylko najwięksi
śmiałkowie polowali tu na dziki, jelenie, tury i niedźwiedzie. Kobiety i dzieci
chodziły na skraj puszczy, by zbierać jagody i maliny.
Ludzie bali się nie tylko dzikich zwierząt, ale także potężnych mocy
czyhających w lesie. Najgroźniejszą postacią był Leszy, Władca Puszczy.
Przypominał drzewo, miał twarz pomarszczoną niczym kora, we włosach
kłębiło mu się liczne ptactwo i robactwo. Leszy pilnował, by ludzie rozsądnie
korzystali z zasobów naturalnych potężnego lasu. Kto naruszał zasady bez potrzeby polował, wycinał drzewa, zakłócał leśny spokój - ponosił
karę. Leszy skręcał mu kark, bądź tak plątał ścieżki, że nieszczęśnik już
nigdy nie odnajdywał drogi do domu.
Wokół grodu wybudowano drewniane domy, w których spokojne życie
wiedli ludzie uprawiając ziemie i pasąc bydło.
Jednym z mieszkańców podgrodowej osady był Gniewko - chłop jak
dąb, lecz głupi jak… Nie miał Gniewko żony ani dzieci, życie mijało mu więc
bez zmartwień. Pewnego dnia odwiedził go chłop z Błonia i rzekł:

- Przy drodze na Sochaczew, pod wielką lipą zakopany jest skarb, garnek
pełen złotych monet.
Od tego dnia mania posiadania skarbu opanowała Gniewka. Nie jadł,
nie spał i zaniedbał swoje owce. W końcu postanowił działać. Chwycił łopatę
i pobiegł traktem na Sochaczew. Odnalazł potężną lipę i rozpoczął pracę. Kopał,
kopał i kopał, aż odnalazł gliniany garnek, lecz zamiast złota odkrył w nim…
kawałek drewna. Rozzłościło go to bardzo. Cisnął
saganem o ziemię i przeklął siarczyście. Gdy ustał
gniewkowy gniew, schował kawałek drewna za
pazuchę (bo się przydać może) i ruszył do domu.
Nie wiedział, że nie jest to zwykła szczapa, tylko
zaklęta w drewnie Bieda - nieśmiertelny demon,
sprowadzający na ludzi niedostatek, zgryzoty
i troski; wychudła kobieta, wysysająca z ludzi
siły witalne, potrafiąca wcielić się w jakąś
rzecz, np. polano.
Po powrocie do chałupy Gniewko cisnął
szczapę w kąt i oddał się swoim codziennym
zajęciom: wypasaniu owiec i dłubaniu w nosie.
W osadzie i grodzie od tego czasu zaczęły
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się dziać dziwne rzeczy: dzieci po nocach cały czas płakały, krowy przestały
dawać mleko, baby się kłóciły a chłopy upijały. Oj, bieda!!! Dni mijały, owce
Gniewka wyzdychały i biedak miał dość wszystkiego. Wyszedł za chałupę,
usiadł na ziemi i zaśpiewał:

Biedoż moja, biedo, jak cię mam biedować
Biedoż moja, biedo, jak cię mam biedować
Ani czem rozpalić, ani co zgotować, zgotować
Ani czem rozpalić, ani co zgotować, zgotować
Śpiewam se i płace jak mogę, jak mogę
Śpiewam se i płace jak mogę, jak mogę
Ale o mej biedzie zapomnieć nie mogę, nie mogę
Ale o mej biedzie zapomnieć nie mogę, nie mogę

		

Poleż moje, pole, jak cię mam zaorać
Poleż moje, pole, jak cię mam zaorać
Od granic do granic, a na polu nic nie ma, nic nie ma
Od granic do granic, a na polu nic nie ma, nic nie ma

Śpiewając, bezmyślnie bawił się krzesakiem i krzesiwem. Krzesał, krzesał,
krzesał a iskry sypały się i sypały. Wiatr poniósł jedną na słomianą strzechę
gniewkowej chałupy. Ta stanęła w ogniu. Od strzechy zajęły się drewniane ściany
i domowe sprzęty. Od domostwa Gniewka zapaliła się chałupa sąsiadów, a od
tamtej kolejna. Wkrótce płonęła cała osada. Ludzie próbowali gasić dobytek
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Latawiec zawirował od gorącego powietrza, Zakręcił beczkę w powietrzu
i poszybował na zachód. Leciał, leciał, i leciał, a lata mijały. Zmieniały się
nazwy ziem i ich królowie, zmieniały środki transportu i mody. Latawiec
szybował, szybował, aż nagle zawisł nad bezkresnym, spokojnym oceanem.
Na jego środku unosiła się łódka, której jedynym załogantem był brodaty,
żylasty mężczyzna. Ogorzała od słońca twarz, zeschnięte od wiatru usta
i spracowane dłonie wskazywały, iż jego żegluga trwa już bardzo
długo. Łódź miarowo kołysała się na falach.
Mężczyzna tęskno spoglądał w dal.
Nagle na dziobie jachtu przysiadły dwa
wędrowne ptaki, mężczyzna ucieszył
się:
- Moi mali Przyjaciele! Jesteście
pierwszymi żywymi istotami, jakie
spotykam od wielu dni na swojej
morskiej drodze.
Wyciągnął
okruchy
sucharów
i poczęstował ptaki. Te z wdzięcznością
pochyliły główki i przypatrywały się
żeglarzowi.

wodą z Mrownej, ale przegrali walkę z żywiołem. Od osady zajął się gród,
spłonęła palisada, spichlerze i wieża. Tak skończyła się historia słowiańskiego
grodziska na Szwedzkich Górach.
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- Widzę, że jesteście skore do wysłuchania mojej opowieści. Nazywam się
Teliga. Leonid Teliga. Urodziłem się na Wschodzie, ale dzieciństwo i młodość
spędziłem w Grodzisku. Moja mama była pielęgniarką i właśnie w tym małym
miasteczku na zachodnim Mazowszu znalazła
pracę. Wychowywała nas sama, tzn. mnie
i mojego brata. Miała ciężkie życie. Pomagaliśmy
jej, jak tylko potrafiliśmy, ale niewiele miała z nas
pociechy. Zamieszkaliśmy niedaleko kolejowego
dworca (pierwszego na trasie Kolej WarszawskoWiedeńskiej) w domach robotników fabryki
octowej. Całymi dniami biegałem po okolicy ze
swoim bratem i naszą kozą. Nie była to zwykła
koza - potrafiła aportować i zachowywała się jak
tresowany pies. Nie lubiłem się uczyć, nudziłem się
w szkole, a i matce wolałem pomagać. Kochałem
sport: łyżwy i pływanie. Potem przyszła
wojna. Rozłąka z rodziną i przyjaciółmi. Wtedy
postanowiłem robić w życiu to, co kocham żeglować. Spełniło się. Opływam świat. Sam.

Ptaki skłoniły głowy i odleciały. Żeglarz został sam. Zmęczony postanowił
odpocząć.
Nagle ze snu wyrwał go PLASK. Wybiegł na pokład i zobaczył ramię
OGROMNEJ kałamarnicy.
- Już po mnie, to Kraken, wysłannik Neptuna.
Bóg mórz nie pozwoli mi dokończyć mojej
podróży. Zginę tu w odmętach oceanu.
Przed oczami zaczęły mu przesuwać się obrazy
z Grodziska, matka, Przyjaciele, pierwsza miłość,
szkoła…Zapłakał. Nagle wielka fala, potężna jak
dwupiętrowy dom, padła z łoskotem na pokład
i… zmyła mackę potwora.
Zza widnokręgu wyszło słońce…
Latawiec zawirował i poszybował na wschód.
Leciał i leciał, aż doleciał nad grodziskie Łąki,
naszą dzielnicę. Zawisł nieopodal naszej szkoły,
nad ulicą Chlewińską, którą można dotrzeć na
Szwedzkie Góry. Tam, przed jednym z domów
siedział na ławeczce mężczyzna z długą siwą
brodą. Przypominał św. Mikołaja, nie miał jednak
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akcja. Atakują Książenice. Pompka podaje ze środka na skrzydło do Guzka,
ten przyspiesza, wpada w pole karne, zamieszanie, strzał, poprzeczka! Proszę
państwa, ale akcja! Odbita piłka wraca pod nogi piłkarzy Książenic, znów
strzał, Stabryła, piłka leci pod poprzeczkę, czy bramkarz obroni? Nieeeeeeee,
gooooooooooool. 1:0 dla Książenic.
Mijały minuty…
-Proszę państwa, 10 minuta meczu. Łąki wreszcie atakują. Jaszczyszyn akcja
środkiem boiska. Kozicki podaje do boku do Kądzieli, ten mija jednego obrońcę
Książenic, drugiego, trzeciego! Proszę państwa, co za rajd! Dośrodkowuje w pole
karne. Pod bramką zamieszanie. Romaniszyn wyskakuje w powietrze, obraca
się głową w dół…Co on robi? Proszę państwa, to niesamowite: on strzela
przewrotką! Goooooooooooooooooool. 1:1!
Czas płynął…
-Proszę państwa, ostatnia minuta meczu. Atakują Łąki, cała drużyna w polu
karnym Książenic. Co za emocje!!! Jaszczyszyn strzela... Nie widzę piłki, nie
widzę! O, maaaatko! Gdzie jest piłka? Jest! Jest! Piłka w bramce Książenic!
2:1! Sędzia gwiżdże. Koniec meczu! Wygrały Łąki! Brawooooooooooooooooo!
Brawooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Latawiec przeleciał nad boiskiem, szkołą, domem Antka Kani, dawną
octówką, grodziskim dworcem, zrobił zwrot i poszybował nad Szwedzkie Górki.

czerwonego kubraka, tylko skórzaną,
brązową kamizelkę. Siedział na
ławce pod jabłonią, dłubał kozikiem
w kawałku drewna i gwizdał
ludową melodię. Tym mężczyzną
był Antek Kania - założyciel galerii
instrumentów folkowych, artysta,
muzyk. W swoich zbiorach miał
pierdziawki, diabelskie skrzypce,
burczybasy. Cały jego dom i całe
jego życie wypełniała muzyka.
Wtem podmuch wiatru przeniósł latawiec nad
naszą szkołę. Tam na boisku szkolnym dwie drużyny piłkarskie szykowały się
do ostatecznej rozgrywki piłkarskiej. Powietrze wibrowało od głosu spikera:
-Proszę państwa, witamy na boisku przy SP 4 na wielkim meczu Łąki- Książenice.
Obie jedenastki już na murawie. Za chwilę sędzia da znak do rozpoczęcia meczu.
Książenice zagrają w składzie Pompka, Łodyga, Guzek, Wiśniewski, Woźniak,
Stabryła, Korzeniowski, Stanisz, Stańczyk, Goździkowski, Kubełek. W drużynie
Łąk wystąpią: Jaszczyszyn, Kozicki, Romański, Strzelczyk, Bujak, Kozłowski,
Jaroszek, Tybor, Kądziela, Cacko, Bąba. Proszę Państwa, zaczynamy. Pierwsza
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Tam powoli zaczął opadać, coraz niżej, i niżej, aż spoczął na ziemi. Wsiedliśmy
z tatą do samochodu i odjechaliśmy do domu. Niedługo znów wybierzemy się
na Szwedzkie Górki, by wypuścić nasz latawiec.
KONIEC
FINAŁ PROJEKTU

Naszą opowieść przedstawiliśmy 15 listopada licznie zgromadzonej w Willi
Radogoszcz publiczności. Nasza historia zdumiała, rozbawiła i oczarowała
wszystkich zebranych. Wspólnie odtworzyliśmy historyczny obraz Łąk. Miejsca
i postaci, które szczególnie nas zafascynowały: Szwedzkie Góry, Leonid
Teliga, Antek Kania stały się inspiracją do naszych działań artystycznych.
Wykorzystując wspomnienia, fragmenty tekstów zaczerpniętych z dawnych
gazet, reklam, druków, fotografii stworzyliśmy opowieść, której nie można
odmówić polotu - wszak główną rolę odgrywa w niej latawiec i… wyobraźnia.
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Stworzone przez nas znaki i obrazy stanowiły
tło naszej narracji, dopowiadały to, czego nie
udało się nam wyrazić słowami.

Finał projektu w Willi Radogoszcz
122

123

Nasze dokonania opisało lokalne pismo „Bogoria”. Może w przyszłości ktoś
odnajdzie archiwalny numer gazety z opisem naszych działań i staniemy się
dla niego inspiracją do stworzenia własnej opowieści?

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja pierwszego, unikatowego numeru
naszego pisma „Grodziskowo. Lokalna Gazeta Małych Opowiadaczy”.
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Nowy Sącz

JAREK  KACZMAREK

OPOWIADACZE
W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Wystawy w muzeach i artystycznych galeriach są jedną z najważniejszych
przestrzeni działań opowiadaczy, animatorów i edukatorów, którzy w różnorodnym
kontekście wykorzystują  sztukę opowiadania do ożywiania i wzbogacania odbioru dzieł
sztuki.
W ekspozycjach muzeów etnograficznych dobrze sprawdzają się tradycyjne
mity, baśnie i legendy, które w zestawieniu z eksponatami otwierają nowe ścieżki ich
rozumienia i interpretowania. Z kolei wystawy o profilu historycznym stwarzają okazję
do budowania narracji wokół materialnych nośników treści – przedmiotów, rysunków,
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razem opowieści powstawały w odniesieniu do ekspozycji „Zimne, ciepłe i nieludzkie”.
Jej kontekst był   nietypowy – dotyczył samej przestrzeni galerii wraz z jej
„nieartystycznymi” elementami, jak kurz na grzejnikach, widok za oknem, przelatująca
mucha czy przechodzący widz.
W opisie wystawy można było przeczytać: „Na wystawie pokazywane będą prace,
których charakter uzależniony jest od przestrzeni, w jakiej się znajdują  (…) Pokazywane
obiekty będą tak samo odnosić się do otoczenia galerii, tego co znajduje się poza nią,
jak też jej akustyki, zapachu, uwzględniać będą obecność zwiedzających i historię
przestrzeni wystawienniczej”.
W trakcie dwudniowych warsztatów, w których wzięła udział grupa licealistów
z Zespołu Szkół nr 3 im Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, poszukiwaliśmy
narracyjnego klucza otwierającego sytuację naszego dialogu z przestrzenią wystawy.
Zwiedziliśmy wystawę z miejscowym przewodnikiem. Rysowaliśmy mapę, robiliśmy
zdjęcia, otwieraliśmy ścieżki skojarzeń. Inspirujące okazało się poczucie, że przestrzeń
tej wystawy,  na równi z eksponatami, tworzymy my – widzowie, a wraz z nami nasze
osobiste historie.
W odniesieniu do przestrzeni wystawy zaczęliśmy więc przywoływać indywidualne
opowieści, z których wyławialiśmy „przedmioty”, mające się stać naszymi eksponatami
wpisywanymi w przestrzeń ekspozycji. Dla stworzenia efektu odpowiedniego dystansu
nasze przedmioty-eksponaty uczyniliśmy narratorami opowieści, nawiązując do poetyki
znanej m.in. z baśni Andersena (np. rozmawiające przedmioty kuchenne w „Latającym

fotografii, map, rękopisów - zazwyczaj wpisywanych w kontekst wybranych dzieł
literackich.
Sytuacja staje się mniej oczywista w przypadku wystaw prezentujących sztukę
współczesną. Czy opowiadanie, kojarzące się jednak z kulturą tradycyjną, jest
odpowiednim medium do wchodzenia w dialog z takimi formami, jak videoinstalacje,
happening czy performance? A jeśli tak, to jaką powinno przyjąć formę wobec
różnorodności reguł estetycznych i technicznych sztuki współczesnej? Te pytania
towarzyszyły nam w trakcie działań warsztatowych w Galerii Sztuki Współczesnej
BWA Sokół w Nowym Sączu.
Początkiem współpracy „Grupy Studnia O” i Galerii były warsztaty opowiadania
przeprowadzone przez Jarka Kaczmarka w ramach wystawy „Co pozostaje”, latem
2013 roku.
Wystawa zainspirowana książką Tomasa McCarthy’ego „Resztki” (w oryg.
„Remainder”) dotyczyła problemu psychicznych uzależnień, jakim podlegamy w życiu
codziennym,   naszych prywatnych rytuałów, obsesji kolekcjonerskich i nadmiernego
zaabsorbowania najbliższym otoczeniem,   wraz z uzależnieniem od autoanalizy.
Tematyka wystawy stała się zaproszeniem do wysnucia własnych historii młodzieży
biorącej udział w warsztatach.
Warsztaty w ramach projektu „Ścieżki opowieści…” (25-29 maja 2014 r) były
rozwinięciem i kontynuacją doświadczeń z naszego pierwszego spotkania. Tym
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kufrze”) .
Następnie nasze historie ułożyliśmy w trasę alternatywnego zwiedzania wystawy.
W trakcie działań graficznych zaprojektowaliśmy nasz własny przewodnik, którego
medium, obok tekstów opowieści, była fotografia. Na zakończenie warsztatów
oprowadziliśmy naszą narracyjną ścieżką grupę widzów, a uczestnicy wcielili się w rolę
przewodników-opowiadaczy.
Niezależnie od merytorycznej oceny efektów działań w trakcie warsztatów
i finałowego pokazu, udało się nam osiągnąć stan niezwykle intensywnej percepcji
przestrzeni wystawy (którą niemal zawsze stwarza sytuacja żywego opowiadania).  Jej
detale, obrazy i wywoływane zmysłowo bodźce zostaną na długo zapamiętane przez
uczestników. Czy to nie jedno z najważniejszych zadań sztuki, być może ważniejsze
od jej intelektualnej interpretacji? Czy tworzenie i wypowiadanie  osobistych historii,
w odpowiedzi na gry sztuki współczesnej, można w jakimś stopniu uznać za uniwersalną
metodę jej odbioru? To pytanie   niech zostanie otwarte. A teraz zapraszamy do
zwiedzania wystawy z naszym „alternatywnym przewodnikiem”.

JAREK KACZMAREK

ZIMNE, CIEPŁE NIELUDZKIE
ALTERNATYWNY PRZEWODNIK PO WYSTAWIE
W GALERII BWA SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU

Jak można przeczytać w oficjalnym przewodniku, wystawa ma charakter
autotematyczny, tzn. jej tematem jest sama przestrzeń: ściany, lampy, grzejniki,
niedoświetlone zakamarki, tabliczki ewakuacyjne, a także ptaki za oknem, światło
słońca, kurz, owady (żywe i martwe), dźwiękowe fale…
W tym kontekście to nie wystawione prace mają być głównym przedmiotem uwagi
widzów, ale ich relacje i gra z przestrzenią, której atrybuty, nie podlegające nigdy do
końca kontroli kuratorów i artystów, (czy można przewidzieć i brać pod uwagę przelot
muchy wokół eksponatu?), stają się rzeczywistym tematem i przedmiotem kontemplacji.
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Idąc dalej tym tropem myślenia, nieuchronnie dochodzimy do wniosku, że przecież
widz-odbiorca za każdym razem w indywidualny sposób ingeruję w tę przestrzeń,
zmienia ją i przekształca (podobnie jak mucha), stając się nieświadomym bohaterem
wydarzeń.
A przecież każdy widz (w przeciwieństwie do muchy) przynosi ze sobą kalejdoskop
przedmiotów, obiektów i eksponatów ze swojej prywatnej galerii wyobraźni i pamięci,
które zyskują tu podmiotowość i prawo głosu.
Dlatego właśnie w alternatywnym przewodniku zaprezentowaliśmy własne osobiste
przedmioty-opowieści, które ożyły w wyniku naszych gier z przestrzenią wystawy.
Zapraszamy do wspólnego zwiedzania, oddajemy głos naszym „eksponatom”:

Mam 35 lat. Jestem fotografią.
Teraz to wiem. Wcześniej nie byłam
tego świadoma. Na początku była
ciemność, jak w mitach o początku.
A potem światło. Pierwsze, co
pamiętam, to rozbłysk światła,
nagły i niespodziewany. Potem
znów zapadła ciemność, ale ja już
wiedziałam, że istnieję. Poczułam
dotyk. Czyjeś ręce przenosiły
mnie z miejsca na miejsce.
Pływałam. Aż wreszcie na mojej
białej powierzchni zaczęły pojawiać się
kształty: psa, drzewa (teraz to wiem), dziewanny
rosnące nad brzegiem stawu, niebo. I stałam się psem, drzewem,
stawem, dziewannami, niebem. Ten który mnie wywołał, schował mnie do koperty
i zaniesiono mnie do domu chłopca. Nazywał się Jurek i miał 8 lat. Usłyszałam opowieść
o tym, jak zostałam stworzona. Chłopiec na urodziny dostał swój pierwszy aparat
fotograficzny. Nacisnął spust migawki i tym gestem powołał mnie do życia. Leżałam
teraz na stole pośród innych fotografii. Patrzyłam na piękny skórzany album, który
znajdował się obok. To będzie mój wspaniały dom! – ucieszyłam się i czekałam na chwilę,
w której dłoń chłopca umieści mnie w miejscu mojego przeznaczenia. Myliłam się. Tak się
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PIŁKA

nie stało. Znalazłam się pośród odrzuconych fotografii. Wrzucono mnie na dno szuflady,
gdzie spędziłam 15 lat. 15 lat w samotności. Wyobraźcie sobie noc, która trwa 15 lat…
Straciłam już nadzieję, gdy pewnego dnia wyciągnięto mnie z dna sterty papierów.
Ujrzałam twarz matki chłopca i usłyszałem jej głos:
- Jurek, chodź, popatrz! Pamiętasz to zdjęcie?! To było 15 lat temu, na wakacjach
u dziadków!
Zobaczyłam chłopca, był starszy, ale poznałam go od razu, bo dobrze rozumiem grę,
jaką prowadzi czas, umiem go zatrzymywać. Jurek pierwszy raz się do mnie uśmiechnął.
Stałam się teraz dla niego ważna. Postawił mnie na regale w eksponowanym miejscu.
Stałam się ważna, bo utrwaliłam sobą miejsce i czas, którego już nie ma. Jednak wciąż
czułam żal, że mnie tak potraktowano, żal tych 15 lat na dnie szuflady.
- Teraz ja podejmę z wami grę. Będę znikać i pojawiać się, kiedy zechcę! – postanowiłam.
Zyskałam taką moc. Chłopiec chował mnie do jednej książki, a potem znajdował w drugiej.
Przeskakiwałam z jednej półki na drugą, znikałam w szufladach i zakamarkach, by zawsze
powracać, w zaskoczeniu.
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Popatrzcie, kim jestem! Wspomnieniem.
Starą łatką od piłki. Częścią całości,
którą kiedyś byłam. Posłuchajcie mojej
opowieści! Jestem dumna z tego, kim
byłam i jestem. Skórzana piłka marki
Adidas, idealna do dobrej gry. Moi
przodkowie pochodzą z bardzo
dawnych czasów. Tysiące lat temu
w piłkę grali Indianie, Grecy,
Rzymianie.
Byłam
kamieniem,
nadmuchanym pęcherzem, skórą
wypchaną piórami i liśćmi… Moja
pamięć sięga chwili, gdy leżałam
na półce razem z innymi piłkami. Pewnego
dnia kupiono mnie   i trafiłam do domu siedmioletniego
chłopca. Nigdy nie zapomnę jego radości i uśmiechu, gdy zobaczył mnie
pierwszy raz i pierwszy raz chwycił w ręce. Od tej chwili każdego dnia się mną bawił,
podrzucał, łapał, strzelał do bramki. Tam gdzie on, tam byłam ja. Zabawy i mecze na
asfaltowym placu zabaw i  na trawie, w letnim słońcu i w jesiennych kałużach. Mijały lata.
Zaczęłam tracić swój blask. Wycierałam się. Zużywałam. Odpadła jedna łatka, potem
druga… Pewnego dnia zobaczyłam ją obok siebie. Nową, pachnącą i błyszczącą piłkę.
Przypomniałam sobie tak bliskie a zarazem odległe czasy, gdy też byłam taka. Poczułam
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smutek i żal a zaraz potem strach przed odrzuceniem i zapomnieniem. Myślałam, że zaraz
wyląduję w kącie, w którym zalegają nikomu niepotrzebne, zużyte, martwe przedmioty.
Zdarzyło się jednak coś dziwnego. Chłopiec wziął mnie w ręce i z czułością położył obok
pucharów i nagród, które zdobywał na piłkarskich turniejach. Mijały lata, chłopiec stawał
się mężczyzną i pewnego dnia wziął pudełko i schował do niego najcenniejsze pamiątki
z dzieciństwa. Znalazłam się w nim i ja. Stara łatka od piłki.
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GRA

W grze wzięły udział dwa zespoły.
W pierwszym byłam ja i dwójka
znajomych, w drugim Ania. Ania była
bardzo strachliwa. Bała się wszystkiego,
ludzi, samolotów, pająków a najbardziej
wody. Reguły gry były proste. Nasz
zespół miał nabrać Anię, że się topimy.
Rozgrywka wyglądała tak:
Było słoneczne lato, gdy wybraliśmy
się nad rzekę Kamienicę. Ja wraz
z zespołem weszliśmy do wody.
Ania została na brzegu. W pewnej
chwili, gdy się odwróciła, kucnęliśmy
w wodzie i zaczęliśmy rozpaczliwie machać rękami,
wołając pomocy:
- Ania, ratunku! Toniemy!
Ania zamarła w przerażeniu. Nie wiedziała, co się dzieje i co ma robić. Trwało to dłuższą
chwilę, aż wreszcie nie mogliśmy się powstrzymać i wybuchnęliśmy śmiechem. Ania gdy
zorientowała się, że z nią „zagraliśmy”, była bardzo zła, ale po jakimś czasie też zaczęła
się z tego śmiać. Ale to nie był koniec gry. Po roku postanowiliśmy sprawdzić czujność
i pamięć Ani. W tym samym miejscu, wraz z zespołem, znów odegraliśmy scenariusz gry.
Weszliśmy głębiej do wody i nagle straciliśmy grunt pod nogami. Nurt rzeki zaczął nas
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ściągać coraz dalej od brzegu. Niewiarygodne! Topimy się naprawdę! Zaczęliśmy wołać:
- Aniu! Zrób coś! Toniemy! Topimy się naprawdę! To nie jest gra! Pomocy!
Ania uśmiechała się. My krzyczeliśmy. Ania się śmiała, wyjęła aparat i zaczęła nam robić
zdjęcia. Uratowała nas starsza pani, która przechodziła nad brzegiem. Chwyciła gałąź
i podała ją nam, pomagając wydostać się na brzeg. Gdy było już po wszystkim, Ania
wciąż nie wierzyła, że to działo się naprawdę. Podejrzewała, że starsza pani też była
uczestniczką gry po naszej stronie. W końcu gdy zrozumiała, jak było naprawdę, była
bardzo zaskoczona. Nabraliśmy ją drugi raz, choć nie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy.
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Posłuchajcie mojej opowieści! Wyglądam niepozornie.
Urodziłem się w fabryce. Tam mnie wyprodukowano,
przywołano do życia. Jestem plecakiem. Jestem prawie
jak nowy, ale wiele już doświadczyłem. Wiem, czym jest
samotność, poczucie odrzucenia, radość z powrotu. Noszę
w sobie swoją historię. Otworzę ją przed wami. Pewnego
dnia trafiłem do domu Andżeliki. Zostałem kupiony jako
prezent dla niej. Czekałem w napięciu na chwilę, gdy
mnie pierwszy raz zobaczy, a kiedy to już się stało,
usłyszałem jej głos:
- Mamo, a co to? Jaki okropny kolor! Jest taki mały!
Takie plecaki są niemodne! Może były dawno temu,
w twoich czasach! Jest okropny! Nie będę go nosiła!
I tak wylądowałem na dnie szafy w stercie
niepotrzebnych ciuchów. Miało to pewien plus – nie
zużywałem się, pozostawałem niezmiennie nowy.
Minął jakiś czas. Może rok, może więcej? Pewnego
wieczora Angelika urządziła imprezę. Jedna z jej
koleżanek otworzyła szafę i zaczęła przeglądać
rzeczy. W pewnej chwili trafiła na mnie i zawołała:
            - Wow, Andżela, ale masz fajny plecak!
Gdzie go kupiłaś? Też chcę taki mieć! Jest super!
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Takie się teraz nosi!
Andżelika nie odpowiedziała. Znów wrzuciła mnie na dno szafy. Następnego dnia jednak
wyjęła mnie, spojrzała na mnie, po czym zaczęła wrzucać do mego wnętrza swoje
rzeczy, kosmetyczkę, portfel, komórkę. Wyszła ze mną na miasto. Poczułem się bardzo
szczęśliwy, ale też myślałem sobie, że kiedyś znów zmieni się moda i gust Andżeliki
i znów wyląduje na dnie szafy. To nieuniknione…

CUKROSIEWATOR
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Proszę państwa, oto nowy eksponat w naszej
galerii. Nazywa się „cukrosiewator”. Składa
się z donicy wypełnionej ziemią i specjalnego
urządzenia do przesiewania cukru. Do
stworzenia tej konstrukcji zainspirowało mnie
wydarzenie z dzieciństwa. Kiedy miałem 3 latka,
rodzice zostawili mnie samą w domu, tylko na
chwileczkę, jak tłumaczyli, by zrobić zakupy.
Ale to wystarczyło, by ich genialna, kochana
córeczka wpadła na genialny pomysł:
- Zasieję cukierki, jak kwiatki! – pomyślałam
i nie zastanawiając się długo, wyciągnęłam
torebkę cukru i zaczęłam rozsypywać go po
całym mieszkaniu. Przyznam się wam szczerze,
że moim najważniejszym autorytetem był dla
mnie dziadek, który mieszkał na wsi. Lubiłam
patrzeć, jak rozsiewa zboże w polu i stąd wziął
się ten pomysł z rozsiewaniem cukierków. Moja
konstrukcja ma złożoną symbolikę. Swoje
znaczenie ma jej duży rozmiar, co odpowiada
percepcji dziecka, które wszystko postrzega
w większych rozmiarach niż dorośli. Doniczka
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WSZYSTKO I NIC

jest kolorowa, ponieważ świat dziecka jest zawsze pełen różnorodności barw i kształtów.
Ziemia w doniczce jest symbolem nowego życia. Nad doniczką zainstalowałam sitko,
które przesiewa cukier. Z zasianego cukru raczej nic nie zakiełkuje, ale każdy z nas,
jeśli tylko pobudzi wyobraźnię, może sprawić, że wyrośnie dla niego coś specjalnego !

Była sobie dziewczyna, która pewnego
dnia poczuła, że ma wszystkiego dosyć.
Dosyć rodziny - matki, która ciągle
czegoś od niej chce, ojca, który ciągle
siedzi przed telewizorem i nie zwraca
na nią i uwagi, młodszych braci, którzy
ciągle wrzeszczą jej za uszami.
Miała dosyć szkoły – drewnianych
krzeseł, w których trzeba siedzieć
godzinami,
miesiącami,
latami.
Miała nawet dosyć samej siebie –
gdy patrzyła na swoje odbicie w lustrze,
nie podobało jej się nic. – Jestem za gruba, niezgrabna,
taka przeciętna -powtarzała sobie. Aż wreszcie zawołała – Niczego mi
się nie chce! Chcę mi się NIC!
Gdy wypowiedział słowo „nic”, usłyszała niski, męski głos, który wpadł do jej uszu nie
wiadomo skąd:
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
I nagle znalazła się w próżni doskonałej. Nie było w niej niczego i nikogo. Nie było w niej
i jej samej. Były tylko  jej odczucia. Czuła się cudownie lekko, beztrosko, po prostu
bosko.
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Zapewne minął jakiś czas (nie była tego pewna, bo w pustce nie było czasu), gdy poczuła,
że jej czegoś brak.
- Chciałabym znów mieć…ciało! – powiedziała. – Ale takie jakie mi się spodoba, jakie
sama sobie wybiorę! Chcę być wysoką brunetką z kręconymi włosami!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ! – znów napłynął głos nie wiadomo skąd.
I słowo stało się ciałem brunetki. Dziewczyna była doskonała, ale naga.
- Chcę małą czarną sukienkę i czerwone szpilki!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
- Chcę poczuć znów ziemię pod nogami!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
- Chcę drzew, ptaków, nieba i morza!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
- Chcę domu! Albo nie, niech będzie pałac w ogrodzie nad jeziorem.
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
W pałacu poczuła, że jest głodna, ale chciała zjeść cos specjalnego.
- Chciałabym zjeść kokosa!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
- No dobra, niech znów wrócą. Mama, tata i bracia!
  - DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
  - Chcę teraz imprezy! Niech będą wszystkie koleżanki i koledzy z klasy. I jeszcze
jakieś gwiazdy. Niech Justin Bieber i Madonna zaśpiewają dla nas w duecie!
  - DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!

   - Chciałabym się zakochać. W niebieskookim, wysokim brunecie… Albo nie,
w czarnoskórym, napakowanym chłopaku z tatuażami!  Albo nie, w obu naraz!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
Impreza trwała. Kalejdoskop spełnianych życzeń zdawał się nie mieć końca. Nagle jednak
dziewczyna poczuła się źle. Miała znów wszystkiego dosyć. Chciała znów zawołać, że
pragnie NICZEGO, ale powstrzymała się. Nie chciała zamknąć się w kole tej samej
historii.
- Chciałabym zostać uznaną artystką i umieć wyrazić NIC w swojej sztuce!
- DOSTANIESZ TO, CO ZECHCESZ!
I tak dziewczyna została artystką, której prace wystawiono we wszystkich galeriach
i wystawach sztuki. Jej działo jest i tutaj, w galerii sztuki nowoczesnej w Nowym
Sączu. Nie wszyscy z was je widzieli? Przecież jest NICZYM!

Sztuka współczesna jest NICZYM,
w którym może ukrywać się WSZYSTKO.
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KOT

Oto kot o imieniu Kiciuś. Jest duży, bardzo duży.
Większy od wielu psów z okolicy. Kiciuś lubi to, co
ludzkie. A w szczególności potrawy, które jedzą ludzie.
Smakują mu one jednak tylko wtedy, gdy są podane na
ludzkich talerzach. Kiciuś to bardzo ludzki kot. Lubi
oglądać telewizję i słuchać muzyki. Pewnego dnia leżał
sobie na kanapie i oglądał program o fizyce kwantowej.
Zaciekawiło go, że jego bohaterem był kot. W programie
opowiadano o pewnym eksperymencie, wymyślonym
przez pana Schrödingera. Do jego przeprowadzenia
użyto: żywego kota, szczelne pudełko z pojemnikiem
z trującym gazem, atom mogący wyemitować cząstkę
promieniowania oraz detektor promieniowania,
który w chwili wykrycia cząstki uwalniał truciznę
z pojemnika i zabijał kota. Wkładamy kota do
pudełka i czekamy, czy atom wyemituje cząstkę
promieniowania i uwolni truciznę, zabijając kota.
Jest na to 50 procent szans. Jak nam podpowiada
zdrowy rozsądek, zamknięty w pudełku kot jest albo
żywy, albo martwy. Tymczasem według opisu praw fizyki kwantowej
kot, zanim pudełko zostanie otwarte, jest jednocześnie i żywy i martwy (znajduje
się w stanie superpozycji)…
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ATOMOWE CUKIERKI

- Och, a jeżeli ja jestem w stanie superpozycji żywy i martwy? – zaniepokoił się Kiciuś
i zamyślony poszedł do ogrodu. I wtedy usłyszał krzyk Kasi, swojej pani: - Mamo, tato!
Na pomoc! Kiciuś nie żyje! Rozjechał go samochód na ulicy Krakowskiej!
- Co ty gadasz! – woła ojciec. – Przecież kręcił się tu jeszcze przed chwilą!
- Aaaa, widziałam go, widziałam, był zupełnie rozjechany! Poznałam go po kolorze futra!   
- Aaaaaaa! – pomyślał przerażony Kiciuś. – A jednak to prawda, jestem żywy i martwy
w tej samej chwili!
Rodzina wbiegła do ogrodu i zobaczyła (żywego?) Kiciusia. Rozradowana Kasia wzięła go
na ręce i zaczęła całować i ściskać.
- Kiciuś, ty żyjesz! Ty jesteś żywy!
- Czy aby na pewno? – zamruczał kot.

Czy to możliwe, żeby cała ludzkość
zmieściła się w objętości cukierka?
To
zadziwiający
fakt,
ale
99,
999999999999(13) procent objętości
zwykłej materii to pusta przestrzeń.
Gdyby istniał sposób na wyciśnięcie
próżni z atomów w naszych ciałach,
cała ludzkość rzeczywiście zmieściłaby
się w cukierku… Pusta przestrzeń jest
iluzją. 1 cm sześcienny powietrza, czyli
objętość cukierka, zawiera 45 milionów
miliardów atomów. Atomy są niezwykle trwałe i ruchliwe.
Niemal każdy atom waszych ciał znajdował się w kilku gwiazdach, zanim trafił do was.
Ludzkie ciała są zbudowane z tak dużej liczby atomów, które po śmierci są ruchliwe
i wszędobylskie, że w każdym z nas znajdują się atomy, należące do Homera, Dżingis
Chana, Szekspira, Mickiewicza czy Jimiego Hendriksa… W pustej przestrzeni naszej
wystawy możecie więc zobaczyć cały wszechświat, albo go skosztować. Zapraszamy na
cukierki z atomami wielkich mistrzów. Platon, Einstein, Picasso, Presley – do wyboru do
koloru!
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Sztuka współczesna nie zna granic!
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SZTUKA WSPÓŁCZESNA/NOWOCZESNA TO…

Konstruując opowieści w trakcie wędrówki przez Galerię ścieżkami skojarzeń,
stworzyliśmy własne określenia sztuki współczesnej/nowoczesnej, powiązane z naszymi
historiami i przestrzenią wystawy. Używaliśmy wymiennie określeń sztuka współczesna
/nowoczesna, buntując się przeciwko połknięciu „nowoczesności” przez historię
i zamknięciu jej raz na zawsze w szufladce modernizmu. Chcemy być współcześni
i nowocześni!
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FINAŁOWA PREZENTACJA ALTERNATYWNEGO PRZEWODNIKA

W Czwartek,   29   maja w Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu odbyła się
poekspozycyjna prezentacja prezentacja, podczas której alternatywni przewodnicy
zaprezentowali własny sosóbb jej intepretacji.
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Stalowa Wola

JAREK KACZMAREK

W POSZUKIWANIU ŚCIEŻEK
ALTERNATYWNEJ OPOWIEŚCI

Opowieści miejskie – to hasło, które porusza wyobraźnię, otwierając kalejdoskop
obiecujących skojarzeń. Zamykamy oczy i zaczynają się nam ukazywać nitki opowieści
z niezwykłymi postaciami: artystami, architektami, wynalazcami, bohaterami wojen,
romansów, skandali czy wreszcie ze zwyczajnymi mieszkańcami, których pewnego razu na
rogu ulicy spotkało coś niecodziennego…
Wydaje się, że takich historii powinno być nieprzeprzebrane bogactwo w każdym
mieście. Tak możemy myśleć do chwili, w której spróbujemy opowiedzieć chociaż jedną
miejską historię. Wszystkie nitki opowieści w naszej głowie nagle się zwijają w kłębki,
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z których udaje się nam utkać jakieś skrawki, fragmenty obrazów…
Postawię w tym miejscu być może prowokacyjną tezę: opowieści miejskie NIE ISTNIEJĄ.
To znaczy, te wszystkie historie, o których wspomniałem, są w wielkim wyborze utrwalone jako
utwory literackie, powielone drukiem na stronach powieści i artykułów prasowych czy dziś
w internecie, ale nie są to historie, które rozpowszechniły się OPOWIADANE NA ŻYWO. Jeśli
były one przedmiotem rozmów przy kawiarnianych stolikach, to raczej w formie przytoczeń
i komentarzy. Opowieści utrwalone i powielane za pomocą druku nie mogły zyskać mocy
tradycyjnych legend i baśni, które, aby przetrwać, przekazywane jedynie z ust do ust, musiały
przybrać formę prezyjnej, logicznej, zrytmizowanej struktury – magicznej szkatułki pamięci,
mogącej wędrować z pokolenia na pokolenie. Powtórzę więc raz jeszcze, doprecyzowując:
opowieści miejskie nie istnieją - zachowywane i przekazywane w formie ustnej, a jedynie
rozpowszechnione za pomocą druku, co sprawia, że w większości przypadków nie mają
narracyjnej struktury nadającej się do żywego opowiadania.
Istnieją takie społeczności, na przykład w miasteczkach w Irlandii, Szkocji, Czechach
czy Walii, gdzie w stuletnich pubach opowiadane są pradawne lokalne historie, legendy
o mieszkańcach, którzy byli bohaterami nadzwyczajnych zdarzeń. Ale to są „wyspy
wyjątkowe”. W naszej historii trudno znaleźć miejsca o takiej ciągłości tradycji, by możliwa
była w nich wędrówka opowieści z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, w odpowiednio
długim czasie, tak by utrwaliły się, przybrały uporządkowaną strukturę narracji i wpisały
w zbiorową pamięć jako wyznaczniki lokalnej miejskiej tożsamości.
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Współczasną opowieść miejską trzeba więc stwarzać i odtwarzać na nowo…
Kiedy latem 2013 roku zostałem zaproszony przez Miejski Dom Kultury w Stalowej
Woli do poprowadzenia warsztatów opowiadania historii miejskich z miejscową młodzieża,
kolejny raz stanąłem przed dylematem: jakie to mają być historie, skąd mam je wziąć
i dlaczego miałyby zainteresować uczestników warsztatów?
W takiej sytuacji zawsze możliwa jest strategia: trzeba odnaleźć w literaturze,
dokumentach bądź innych źródłach pisanych interesujące historie, a następnie skonfrontować
je z uczestnikami warsztatów i po wspólnych wyborze najciekawszych wątków, przełożyć je
w trakcie pracy warsztatowej na język ustnej opowieści. W przypadku Stalowej Woli ta ścieżka
wydawała się trudna ze względu na specyfikę historii miasta, które zostało wybudowane od
podstaw w rezultacie politycznej decyzji. W 1938 roku na terenie podkarpackiej wsi Pławy
wybudowano Zakłady Południowe. Miał być to pierwszy etap planu stworzenia Centralnego
Okręgu Przemysłowego, jako świadectwa „stalowej woli narodu polskiego wybicia się
na nowoczesność” (słowa ówczesnego ministra Tadeusza Kasprzyckiego, które stały się
mottem historii miasta). Niespełna 80-letnie dzieje Stalowej Woli rozgrywają się wokół
wątków rozbudowy przemysłu, wojny i powojennych przemian gospodarczo-społecznych.
Czy można by ułożyć z nich ciekawą współczesną miejską opowieść? Z pewnoscią, ale
zmierzałaby ona nieuchronnie ku formie historycznego eseju.
Wraz z uczestnikami warsztatów wyruszyliśmy inną drogą. Porzuciliśmy litery-znaki
jako nośniki historii. Poszukiwanie naszej opowieści rozpoczęliśmy od wymiany żywych
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doświadczeń związanych z odczytywaniem/byciem w przestrzeni współczesnego miasta.
Naszymi znakami stała się architektura. Narysowaliśmy mentalną mapę Stalowej Woli
z wyznaczeniem punktów charakterystycznych, miejsc spotkań i codziennych ścieżek, na
które nakładaliśmy kolory - strefy nastrojów, ukazujące strefy miasta nudy i szarości, gry
i zabawy, piękna i brzydoty, młodości i starości, bezpieczeństwa i zagrożenia. W trakcie
omawiania naszej mapy przywoływaliśmy obrazy z historii i współczesności Stalowej Woli.
Pojawiły się obrazy szarego sznura robotników każdego ranka jadących na rowerach w stronę
zakładów, emerytów wypełniających autobusy każdego dnia o tej samej porze, pustych
przestrzeni pozbawionych na co dzień życia, choć położonych w centrum. Dominującym
kolorem miejskiego krajobrazu była metaliczna szarość. Miasto zaczęło nam się jawić jako
maszyna – złożony mechanizm, który wedle planów miał być źródłem życiodajnej energii,
a który toczy się bezwładnie, w zwolnionym tempie, pozbawiony dawki odpowiedniej
mocy. W pewnej chwili padło zdanie: „Temu miastu brakuje energii”. I to ono wyznaczyło
kierunek poszukiwań naszej opowieści, prowokując pytania: Co się stało, że miasto mające
być „stalową wolą nowoczesności” pogrążone jest w mechanicznej apatii? Co mogłoby się
wydarzyć, by zmienić taki stan rzeczy?
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TRANSFORMACJE TRANSFORMERSA

W trakcie naszej wędrówki po mapie i spacerów po Stalowej Woli szukaliśmy miejscaznaku, otwierającego pole skojarzeń, z którego moglibyśmy wyprowadzić początek naszej
historii o poszukiwaniu nowego źródła energii zasilającej miasto. Ktoś zapytał mnie: - „A co
pan myśli o transformersie?” - „Jakim transformersie ?” – nie wiedziałem, o co chodzi. „Jak to, pan nie wie, kim jest transformers?”. Wyszło na jaw, że nie jestem stąd. Licealiści
zaprowadzili mnie na skrzyżowanie, nad którym górował pomnik. Monumentalna postać
robiła wrażenie. Wojownik o sumiastych wąsach, w zbroi, dzierżący w prawej opuszczonej
dłoni szablę. Z jego rozszarpanego boku wystrzeliwuje w górę strumień (materii/energii?),
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przybierający kształt husarskiego skrzydła.
Miano transformersa zyskał dwunastometrowy
pomnik „Patriota”, autorstwa Andrzeja Pityńskiego,
wzniesiony w 2010 roku, jako „uniwersalny symbol
Polski walczącej”. Rozerwane ciało i wybuchająca
rana w okolicy serca mają symbolizować rany zadane
Polsce przez zaborców i wojennych najeźdźców.
Pomnik niemal od razu stał się zjawiskiem – miejską
legendą, czyli znanym wszystkim mieszkańcom
motywem - źródłem komentarzy, żartów, skojarzeń,
interpretacji. Ich źródłem był zapewne kontrast
między przytłaczającym patosem idei pomnika
a jego estetyczną realizacją. Patriota doczekał się
swojego funpage na facebooku i trzeciego miejsca
w plebiscycie na arcymaszkary polskiej architektury
ostatnich dwóch dekad w ocenie tygodnika
„Polityka”.
Wraz z uczestnikami warsztatów nie wdawaliśmy
się w dywagacje estetyczne ani żarty. Patriota/
transformers
interesował nas jako element
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tworzonej opowieści i w jej duchu dokonaliśmy jego interpretacji. Doszliśmy do wniosku,
że pomnik będzie centralnym punktem, znakiem opowieści - miejscem przejścia między
starym i nowym światem.
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TERAŹNIEJSZOŚĆ W LUSTRZE PRZYSZŁOŚCI

W poszukiwaniu obrazu miasta przyszłości popatrzyliśmy znów na Stalową Wolę,
szukając we współczesności tropów pozytywnej energii, zalążków zmian jej szarego oblicza.
Uczestnicy warsztatów wypowiadali przeciwstawne opinie, z jednej strony powtarzając:
-„Tu się nic nie dzieje”, z drugiej ripostując: -„Mamy tu prężny dom kultury, festiwal komiksów,
letnie kino, koncerty…”. Nasze warsztaty były częścią projektu Technopolis LAB – cyklu
innowacyjnych warsztatów i działań artystycznych w miejskiej przestrzeni Stalowej Woli.
Równolegle z nimi odbywał się w mieście coroczny Festiwal Komiksów, który stał się częścią
artystycznego wizerunku miasta (w Stalowej Woli urodził się i wychował najsławniejszy polski
176

177

rysownik komiksów Grzegorz Rosiński). Miasto w te dni zdawało się tętnić żywym pulsem
artystycznych działań.
- A gdyby tak… w naszych głowach zaczął kiełkować się pomysł… a gdyby tak nowym
źródłem energii była sztuka? Gdyby wynaleziono technologię przetwarzającą energię
twórczą w energię zasilającą miasto? Doszliśmy do wniosku, że najbardziej „energetyczną”
dziedziną sztuki jest muzyka. Stalowa Wola przyszłości będzie Miastem Muzyki! W całym
mieście zainstalują przetworniki zamieniające muzyke w energię, a… elementy architektury
zostaną stopniowo przetworzone w instrumenty: grające chodniki, ławki i przystanki,
generujące dźwięki sprzęty AGD, rury i rynny, śpiewające rowery i rolki… Rozmowy zastąpi
śpiew, zaśpiewają w sklepach sprzedawczynie, będą śpiewać nauczyciele w szkołach
(uczniowie odpowiedzą śpiewająco), zaśpiewają pacjenci na fotelach dentystycznych...
Każdy dźwięk będzie chwytany przez wszechobecne czujniki i przesyłany do muzykotrowni,
gdzie zostanie zamieniony na energię. Każdy mieszkaniec będzie miał licznik mierzący moc
wygenerowanych przez niego muzycznych dźwięków. Im więcej grasz i śpiewasz, tym więcej
zarabiasz! Nie trzeba już pracować! Wystarczy grać!
I tak zbudowaliśmy krajobraz opowieści – pozbawione energii miasto maszynę, które
za sprawą nowej technologii przekształca się, przy udziale transformersa, w futurystyczne
miasto muzyki. Następnie skonstruowaliśmy postać głównej bohaterki i ścieżkę akcji
wpisaną w przestrzeń Stalowej Woli, wzbogacając opowieści o elementy działań teatralnych
i muzycznych (większość uczestników warsztatów miała za sobą doświadczenia teatralne,
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pracując pod kierunkiem instruktorki Anny Kiedrzyńskiej, prowadzącej wraz ze mną
warsztaty). Opowieść ujętą w ramy spektaklu pt. „Pewnego razu w Stalowej Woli za 1000
lat…” zaprezentowaliśmy na wystawie „COP dla przyszłości” w ramach programu VI Pikniku
Industrialnego – 6 października 2013. Następnego dnia na portalu Stalówka.NET można
było przeczytać:
„…autorzy spektaklu przedstawili Stalową Wolę jako szare miasto, pełne przemysłowych
zakładów, kościołów i staruszek, które może zmienić się w wesołe, pełne muzyki i szczęśliwych
ludzi miejsce bez problemu bezrobocia. Receptą okazała się tajemnicza płyta, która pozwoliła
na wytwarzanie prądu z dźwięków muzyki. W ten sposób np. zamiast HSW i elektrowni
powstała fabryka dźwięków, które towarzyszyły mieszkańcom wszędzie w każdej dziedzinie
życia. Alternatywą dla tych, którzy mieli dość muzyki były tzw. „cichoteki”, gdzie można było
delektować się ciszą…”
Po zakończeniu cyklu warsztatów wracałem do Warszawy z poczuciem, że
skonstruowaliśmy oryginalną, pełną intensywnych obrazów opowieść miejską, w której
udało mi się ukazać teraźniejszość odbitą w lustrze przyszłości.
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ŚCIEŻKI OPOWIEŚCI

Opowieść o mieście muzyki i zapisane w niej obrazy cały czas siedziały w mojej głowie,
domagając się ponownego powołania do życia i dalszego ciągu. Czułem, że ta historia kryje
w sobie coś więcej niż tylko bogactwo wyobraźni przedstawionego świata. Przywołując
rzeczywiste obrazy z ulic Stalowej Woli, odczuwałem żywe połączenia pomiędzy realnością
a fikcją opowieści. Postać transformersa zdawała się naprawdę łącznikiem i przewodnikiem
pomiędzy różnymi poziomami rzeczywistości i wyobraźni.
Co zrobić, by opowieść stała się miejską opowieścią – czyli historią, która dotrze do
szerokiej grupy mieszkańców miasta, młodszych i starszych, która wpisze się w żywy puls
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miejskiego czasu i przestrzeni? Oczywiście można by ją spisać, wydrukować, rozpowszechnić
w formie literackiej opowieści, komiksu, czy nawet filmu. Ale to by były typowie miejskie
ścieżki opowieści, które utrwalając, zarazem zużywają i „unieruchamiają” opowiadaną
historię.
Szukając innego sposobu na ożywienie opowieści, skontaktowałem się z animatorami
kultury i instruktorami z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, organizatorami festiwalu
Miasto Komiksów. Okazało się, że opowieść o Mieście Muzyki może stać się narracyjnym
spoiwem, łączącym poszczególne ścieżki artystycznych i animacyjnych działań.
I taka była geneza projektu „Ścieżki opowieści. Słowa, znaki, obrazy”, który w 2014
roku otrzymał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z celów
projektu, który miał być zrealizowany w Stalowej Woli, było ukazanie w żywej akcji, że ustne
opowiadanie może być sztuką odpowiadającą wymogom współczesności, jako działanie
mobilne, elastyczne, kontekstowe, nastawione na kontakt i dialog. W tak rozumianej sztuce
opowiadania słowo traktowane jest jako medium dynamicznej współczesnej interakcji, a nie
tylko jako narzędzie utrwalania i przekazywania historycznej tradycji.
Opowieść o Mieście Muzyki została rozpisana na partytury działań poszczególnych
grup warsztatowych. Grupa aktorów-opowiadaczy prowadzona przeze mnie i Annę
Kiedrzyńską z MDK-u przygotowała na nowo spektakl „Miasto w transie” na podstawie
rozbudowanego scenariusza opowieści o Mieście Muzyki. Oprawę wizualną wydarzenia
zaprojektowali uczestnicy warsztatów graficznych prowadzonych przez Jarka Biernata,
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którzy wykonali niezwykłe ilustracje miasta przyszłości i jego wynalazków. Ze scenariuszem
opowiadania powiązane były działania grupy warsztatowej Wojtka Wiśniewskiego i Artura
Zduniaka, którzy z zebraną grupą dzieci i młodzieży z osiedli i podwórek ożywili Miasto
Muzyki w formie przestrzennych futurystycznych instalacji. Animatorzy ze Stowarzyszenia
Praktyków Kultury zrealizowali wraz z uczestnikami warsztatów animację poklatkową
ukazującą „transformację transformersa”, skomponowali podkłady i piosenki hip-hopowe
o Stalowej Woli oraz przygotowali paradę szczudlarzy i muzykantów – przewodników po
Mieście Muzyki. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy Pawła Gielarka, muzyka wizjonera ze
Stalowej Woli, postać jakby żywcem wyjętą z naszej opowieści.

183

Opowieść stała się miastem.

I. MIASTO MASZYNA

O godzinie 19.00 rozpoczął się spektakl w Sali teatralej MDK. Grupa aktorówopowiadaczy przedstawiła opowieść o przemianie Stalowej Woli – miasta maszyny
w miasto muzyki. Spektakl miał oprawę wizualną i muzyczną. W jego scenariusz wpisane
były wizualizacje przygotowane przez uczestników warsztatów graficznych Jarka Biernata
i animacja poklatkowa „Transformacja transformersa” przygotowowa przez dzieci pracujące
z instruktorami ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Oprawę muzyczną – piosenki
i melorecytacje przygotowali aktorzy-opowiadacze a dyskretne elektroniczne dźwięki tła
generował Bartek Ścibior. Wbrew naszym obawom – nie wiadomo, czy ludzie przyjdą –
sala MDK-u pękała w szwach, a publiczność żywo reagowała i komentowała wizję życia
w mieście przyszłości.

W niedzielę, 3 sierpnia 2014 roku, wszystkie ścieżki działań wokół Miasta Muzyki
spotkały się w trakcie finałowego wydarzenia pt. „Miasto w transie” w trzech odsłonach.
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II. MIASTO MUZYKI

Około 20.00 opuściliśmy przestrzeń teatralną i wyszliśmy z budynku, by przekonać
się, że miasto muzyki naprawdę zmaterializowało się w Stalowej Woli. Grupa szczudlarzymuzykantów w barwnych strojach poprowadziła korowód uczestników do parku wynalazków,
w którym można było podziwiać zaprojektowane i wykonane przez grupę dzieci i młodzieży
z pobliskich podwórek futurystyczne instrumenty.
Wszyscy zebraliśmy się wokół pięknie odmalowanej przez uczestników warsztatów fontanny,
we wnętrzu której rozstawił swoje instrumentarium Paweł Gielarek. Swoją futurystyczną
muzykę generował, wykorzystując, między innymi, theremin – elektroniczny instrument, na
którym gra się, poruszając dłońmi w polu elektromagnetycznym. W pewnej chwili mogły
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nim też zagrać dzieci, poruszając niewidzialne, magnetyczne struny.
Od fontanny dźwięków przeszliśmy na plac pod monumentalnym gmachem Miejskiego
Domu Kultury, na którego balkonie pojawiła się grupa raperów, którzy wyrapowali własne
teksty miejskich opowieści.
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III. CICHOTEKA

Już zachodziło słońce nad Miastem Muzyki, gdy wraz z korowodem uczestników
i widzów weszliśmy do Cichoteki - zmaterializowanej w niesamowitej przestrzenni retrofuturystycznego Klubu Labirynt. Zanim wpuszczono wszystkich do środka, konferansjer
udzielił koniecznych instrukcji:
- Panie i Panowie, zapraszamy do Cichoteki! Uwaga, w środku zakazane są rozmowy
i wydawanie jakichkolwiek dźwięków. Porozumiewamy się za pomocą cicho-gestów.
Zapraszamy na koncert zespołów Cicha woda i Milczenie owiec! Pamiętajcie, że wolno
wyrażać aplauz, cicho-klaszcząc bez dotykania dłoni. No i oczywiście zapraszamy do cicho194
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dance’owych pląsów!
Na scenę, przy cichym aplauzie publiczności, wchodziły zespoły reprezentujące różne
odmiany muzycznej ciszy: cicho-metalu, cicho-rocka i cicho-folku. Językiem ekspresji stały
się jedynie gesty, a mimo to wszyscy bawili się jak na „tradycyjnym” muzycznym koncercie,
przyjmując cichotekowe reguły. Aż nie chciało się kończyć tej cichej zabawy, by podziękować,
już głośnymi brawami, wszystkim uczestnikom i gościom wydarzenia…
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CZY OPOWIEŚCIĄ MOŻNA ZMIENIĆ MIASTO?

Po zakończeniu projektu pomyślałem: udało się nam! Stworzyliśmy MIEJSKĄ OPOWIEŚĆ,
która ożyła, najpierw poruszając wyobraźnię innych animatorów i artystów, którzy
z kolei „wprawili w ruch” grupy uczestników warsztatów, przenosząc motywy opowieści
w multimedialną przestrzeń różnorodnych działań. A na koniec udało się nam te wszystkie
ścieżki opowieści połączyć w formę prezentacji wpisanej w przestrzeń miasta.
W tym momencie nasuwa się pytanie o dalszy ciąg. W tym działaniu nie chodziło o formę,
widowisko czy spektakl. Ucząc się i doświadczając sytuacji opowiadania w różnorodnych
formach, chcieliśmy przekonać siebie i innych do tego, że tworzenie opowieści nie zamyka
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się jedynie w świecie słów, znaków i obrazów, ale że może być sposobem na kształtowanie
własnej tożsamości i być wstępem do zmiany rzeczywistości. Bo przecież nowe pomysły
rodzą się najpierw w naszej wyobraźni, a opowiadanie uczy, jak je wypowiadać, porządkować
i przygotować do wpisania w życie.
Czy może się zdarzyć, że Miasto Muzyki zmaterializuje się znów w Stalowej Woli w innej
formie, która będzie kontynuacją rozpoczętych ścieżek opowieści? Jeśli tak się zdarzy, to
znaczy, że opowieść zaczęła ŻYĆ własnym życiem…

MIASTO MUZYKI
OPOWIEŚĆ

Pewnego razu w Stalowej Woli. Dzień
nie był ładny i nic nie zapowiadało tego,
aby miało się to zmienić. W bloku przy ulicy
Okulickiego 30, w mieszkaniu numer 68
na siódmym piętrze, puntualnie o godzinie
7.30 zadzwonił budzik. Z kokonu kołdry
wyłoniła się burza czarnych włosów a za
nimi ich właścicielka Marzena, nazywana
przez znajomych Panną X.
Dziewczyna wstała, dłuższą chwilę stała
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przed lustrem, próbując uczesać swoje zawsze rozczochrane włosy i jak zwykle pokonana
wykonała ciąg powtarzanych każdego dnia czynności: mruczenie pod prysznicem, ubieranie
się, sprawdzenie poczty i wiadomości na portalach, śniadanie, mycie zębów, pakowanie
plecaka. Gdy zorientowała się, że zostały jej 3 minuty do wyjścia, zaczęła szukać w szafie
kreacji na dzisiejszy dzień. Złapała pierwszy z brzegu zestaw ciuchów, który wydał się jej
najmniej wymięty a potem staranie zawiązała swoje czarne glany i wybiegła z domu. Na
skrzyżowaniu Okulickiego i Popiełuszki jak zawsze świeciło czerwone światło i jak zawsze
nie chciało się zmienić, mimo iż naciskała obłędnie przycisk oczekiwania. Chciała przebiec
na drugą stronę, nie czekając na zielone, ale ruch był zbyt duży, samochody nacierały z obu
stron pasów ruchu. Gdy w końcu światła łaskawie pozwoliły jej przejść, dotarła do parku,
gdzie zwolniła, choć nie miała na to czasu. Przyglądała się liściom na drzewach, wypatrzyła
ptaka, który mimo parszywej pogody ośmielił się śpiewać, dostrzegła wiewiórkę…
- Ty to masz dobrze! – zawołała w jej stronę.
– Możesz biegać, gdzie zechcesz, skaczesz z gałęzi na gałąź, nikt ci nie rozkazuje. A ja
każdego dnia to samo, jak maszyna, szkoła –dom, szkoła dom, szkoła dom…
Ruszyła dalej, przy szkole muzycznej zatrzymały ją dziwne dźwięki. Niezrozumiała muzyka,
bit, który zaczęł ją hipnotyzować. Wydawało się jej, że całe miasto porusza się w tym rytmie.
Z letargu wyrwał ją sygnał komórki. – Już dzwonek! Ruszyła biegiem w stronę szkoły.
Mocno spoźniona wpadła do klasy na lekcję fizyki. Nauczycielka zignorowała jej wejście. Stała
odwrócona tyłem do klasy, wypisując na tablicy wzory. Panna X usiadła w ławce. Patrzyła
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tępo na tablicę a w jej głowie wciąż pulsował rytm muzyki. W pewnej chwili wzory zmieniły
się w jej oczach w… potwory. Cyfry i literki ułożyły się w fantastyczne, złowrogie kształty
robotycznych postaci – transformersów z antenkami na głowach, szczerzących trupiobiałe,
mechaniczne zęby.
Zdawało jej się, że transformersy zyskują trzeci wymiar, wychodzą z tablicy, połykają
nauczycielkę, rozbierają na części i zmieniają w jednego z nich. Potem chwytają kolejno
uczniów. Transowy, mechaniczny puls wypełniał przestrzeń. Panna X poczyła się jak trybik,
część wielkiego mechanizmu, poruszającego się w tym samym rytmie. Transformersy zaczęły
tańczyć i intonować słowa pieśni:
ZEGAR TYKA CZAS UMYKA
CHWYTAMY CHWILĘ TYLKO NA CHWILĘ
KROK ZWIS WYPROST ZGRZYT
LUDZIE MASZYNY W PASZCZY RUTYNY
LUDZIE AUTOMATY EDUKACJA DLA ZAPŁATY.
CIĄGLE GADAJĄ WCIĄŻ POWTARZAJĄ
SYGNAŁ WSTAWAJ SYGNAŁ GADAJ
SYGNAŁ SIADAJ, SYGNAŁ MILCZ!
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- NiE! Dłużej tego nie wytrzymam! Panna X zerwała się z ławki i wybiegła z klasy, nie
czekając na dzwonek... Pobiegła ulicami miasta, ale mechaniczny rytm jej nie opuszczał.
Na wprost szara wstęga ulicy Jana Pawła ciągnęła się w szarą dal. Zwolniła i szła dalej
w rytmie sunących ludzi automatów. Niczym stara taśma filmowa przesuwały się kadry
bloków, szprychy kół rowerowych, na których jechali szarzy robotnicy o znieruchomiałych
obliczach. Z szarej bryły kościoła wypływały figurki starszych pań… Wydawało się jej, że jest
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we wnętrzu fabryki, że chodniki to taśmy produkcyjne. Mijane budynki wydawały się jej
martwą dekoracją.
Panna X poczuła, że może poruszać się tylko w rytmie, który wyznacza mechaniczny
puls miasta. Zgrała rytm swoich kroków z rytmem mężczyzny w szarym płaszczu i teczką.
Wciągnął ją strumień przechodniów. Poddała się jego kierunkowi, aż wreszcie wciągnął ją
do autobusu…
Z jednej strony babcie obładowane torbami z zakupami zastygłe w dziwnych pozach,
z drugiej mężczyźni w szarych marynarkach z teczkami i nieobecnym wzrokiem, wreszcie
młodzież ze słuchawkami na uszach, każdy zapadnięty w swoim świecie. Wydało jej się, że
jest jedyną żywą osobą w tym miejscu.
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- Muszę stąd uciec, muszę się stąd wyrwać! Nagły przypływ energii pozwolił jej wyskoczyć
z autobusu i pobiec przed siebie. Chciała wybiec z tego miasta, uwolnić się, uciec. Biegła
coraz szybciej, jej glany zyskały moc i energię, która zdawała się unosić ją w powietrze
i nagle…
Rozbiła się o ścianę. Ściana okazała się brzuchem gościa w czarnym dresie z kapturem.
Ten spojrzał na nią zimnym wzrokiem: - MASZ JAKIŚ PROBLEM? – zapytał.
- Nie, nie mam… - Panna X wyminęła go i ruszyła dalej, ale te słowa powtarzały się w jej
głowie jak mantra:
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Miało być tak pięknie. Miało być…
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Wymarłe miasto – centrum rozrywki
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Rower huta i tesco
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Nuda nuda nuda nie ma dokąd isć
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Wszystko i nic normalnie nienormalnie
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Zapach kebabu na każdym rogu, Staszic, transformers
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Emeryci w autobusach dokąd jadą? Dokąd dokąd dokąąąąąąąąąąd?
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Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
W głowie Panny X zawirowały myśli:
Dokąd ja idę?
Co ja robię w tym mieście?
Dokąd zmierza to miasto?
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A miało być tak pięknie… Rok 1937. Zapada decyzja o budowie Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Powstają Zakłady Południowe. Nowoczesna metropolia. Miasto przyszłości.
Kompleksowe osiedla robotnicze. W pocie czoła hutnicy wypalają naszą przyszłość. Matka
Huta, ojciec Las. Matka Huta. Ojciec Las. Budowa COP-u to stalowa wola narodu polskiego,
wybicia się na nowoczesność. Matka natura. Ojciec Las. Minął czas. A dziś coś poszło nie tak.
Ci szarzy ludzie, ludzie bez twarzy. Te klocki bloków nie pasujące do siebie. Co jest nie tak?
To miasto wyczerpało energię. Entropia – wszystko się rozpada i zmierza do chaosu…
Potrzebne jest jakieś nowe źródło energii, coś co pobudzi to miasto do życia, coś, co nada
nowy rytm… rytm… energia… Temu miastu brakuje energii! Potrzebny jest jakiś impuls…
Panna X poczuła, że rozwiązanie musi być gdzieś blisko. Nagle poczuła na sobie
czyjeś spojrzenie. Odróciła głowę – w pobliżu nie było nikogo. Znów się obejrzała i wtedy
zrozumiała, że patrzy na nią pomnik, który przybierał postać transformersa.
- A ty masz jakiś problem? A może znasz jeszcze jego rozwiązanie? – zawołała ironicznie
w jego stronę.
I wtedy stało się cos dziwnego. Pomnik jakby się poruszył… W pewnej chwili cokół
pomnika rozsunął się, odsłaniając tunel prowadzący pod ziemię. Panna X czuła, że musi tam
zejść. Ruszyła w dół niepewnym krokiem. Znalazła się jakby w kabinie kosmicznego statku.
Dookoła świeciły się lampki i podświetlone pulpity sterownicze. Nagle, nie wiadomo skąd
rozległ się głos:
WITAJ PANNO X! ZADAJESZ DOBRE PYTANIA I POSTAWIŁAŚ WŁAŚCIWĄ DIAGNOZĘ.
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MAM DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE PROBLEMU TEGO MIASTA.
W powietrzu zmaterializował się złoty dysk
- OTO OPIS NOWEJ TECHNOLOGII, KTÓRA POZWOLI POZYSKIWAĆ ENERGIĘ Z MUZYKI.
WPROWADŹ GO W ŻYCIE I ZBUDUJ NOWY ŚWIAT. NIECH TO MIASTO STANIE SIĘ MIASTEM
MUZYKI. RUSZAJ W DROGĘ.
Dysk spłynął w dłoń Panny X…
Dalsze wydarzenia potoczyły się szybko.
Wynalazek został opatentowany przez Pannę
X i wdrożony w życie. Stalowa Wola stała się
Miastem Muzyki. Zmieniła się architektura – jej
elementy zostały przetworzone w instrumenty
i urządzenia generujące dźwięki: grające
chodniki, ławki i przystanki, grające sprzęty
AGD, rury i rynny, śpiewające rowery i rolki…
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Każdy dźwięk jest rejestrowany
przez
wszechobecne
czujniki
i przesyłany do muzykotrowni, gdzie
zostaje zamieniany na energię.
Każdy mieszkaniec ma licznik
mierzący moc wygenerowanych
przez niego muzycznych dźwięków.
Im więcej grasz i śpiewasz, tym
więcej zarabiasz! Nie trzeba już
pracować! Wystarczy grać i śpiewać!.
Chcąc zwiększyć produkcję muzyki
,mieszkańcy zaczynają śpiewać.
Śpiew zastępuje rozmowy,
śpiewają klienci i sprzedawcy
w sklepach, śpiewają kelnerzy,
kierowcy autobusów, kontrolerzy
biletów, lekarze i pacjenci, śpiewają
nauczyciele w szkołach a uczniowie
odpowiadają śpiewająco…

W mieście Muzyki zorganizowano Wielki Kongres Muzycznych Wynalazków, na którym
zaprezentowano pomysły na dalsze umuzykalnianie przestrzeni miasta.
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GRAJĄCE CHODNIKI

Każda płytka chodnikowa jest klawiszem generującym dźwięk. Możemy iść do szkoły,
na spacer czy do kina, wygrywając melodię ulubionego przeboju lub własną kompozycję.
Możemy iść z zamkniętymi oczami, kierując się zapamiętaną ścieżką dźwięków. Możemy
wyrażać nasz nastrój bez słów, po prostu idąc! Grające chodniki dla miasta muzyki!

A oto najlepsze wynalazki:
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GRAJĄCE ŁAWKI

GRAJĄCO-PACHNĄCA RABATA

Otwiera przed nami nowe możliwości. Idealnie wyprofilowane oparcie dostosowuje
się do naturalnej krzywizny naszego kręgosłupa. Samoistnie się włączający mechanizm
uruchamia czujniki badające nasz nastrój. Na podstawie wyników pomiaru urządzenie włącza
muzykę, która poprawi nasz nastrój. Oczywiście generowane dźwięki przez siedzącego
przekładają się na premię pienieżną. Grające ławki – zarabianie przez odpoczywanie!
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Urządzenie składa się z przepięknych kwiatów, ułożonych w fantastyczne wzory
i obudowy, w której zainstalowano przyciski i czujniki. Jeśli chcecie wydobyć z rabaty muzykę,
musicie nacisnąć przycisk z wybranym stylem i instrumentarium muzycznym a potem
mocno się zaciągnąć zapachem kwiatów. Im mocniej się zaciągamy, tym mocniejsze dźwięki
wydobywamy.
Muzykowanie przez zaciąganie!
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MUZYCZNY ROWER

Paradoksalnie w Mieście Muzyki upadły wszystkie dyskoteki. W wolnych chwilach
mieszkańcy woleli bawić się, słuchając ciszy. W miejsce dyskotek powstały cichoteki. Wkrótce
koneserzy ciszy zaczęli odróżniać różne odmiany ciszy: cicho-rap, cicho-rock, cicho-jazz,
cicho-techno, cicho-folk. Powstało wiele zespołów, grających „ciszę”, takich jak Cicha Woda,
CichoSza!, Cisza przed Burzą, Ciche Gitary…Powstały różne odmiany cicho-dance…
Przed wejściem do cichoteki cicho-bramkarze udzialali instrukcji: Uwaga, w środku
zakazane są rozmowy i wydawanie jakichlolwiek dźwięków! Porozumiewamy się za pomocą
cicho-gestów. Zapraszamy na koncert cicho-metalowy. Wolno wyrażać aplauz,
klaszcząc bez dotykania dłoni. No
i oczywiście zapraszamy do cichodance’owych pląsów!

Stalowa Wola była zawsze miastem rowerzystów. Nowym czasom odpowiada rower
w nowej technologi. Zamiast tylnego koła wyposażono go w wymienną płytę winylową,
odtwarzaną w czasie jazdy. Do każdego zestawu dołączamy 10 wybranych płyt ulubionych
wykonawców. Przez pierwszy tydzień sprzedaży dodatkowo płyta Dawida Kwiatkowskiego
gratis!
Muzyczne rowery to przyszłość twojej kariery!
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Panna X została w Mieście Muzyki wielką gwiazdą i celebrytką, mimo to uwielbiała
cichoteki i incognito, ukryta za czarnymi okularami i w rudawej peruce, przychodziła potańczyć
w rytmach ciszy. Pewnego dnia poznała w cichotece Rafała Cichego, który zafascynował ją
swoim czarująco cichym stylem bycia.
Przemilczeli razem cały wieczór. – Chodź ze mną, pokażę ci prawdziwą ciszę –
zaproponował, gdy wyszli z cichoteki. Skierowali się poza miasto, w stronę lasu. Panna
X czuła się nieco niepewnie, ale ciekawość była silniejsza od niepokoju. Po jakimś czasie
dotarli na leśną polanę, gdzie stał drewniany dom. – Hmmm, nikt nie buduje już takich
domów – dziwiła się Panna X. – Nie ma tu żadnych grających gadżetów. Nawet schody nie
wydają żadnych dźwięków…
W środku domu grupa mężczyzn i kobiet prowadziła ożywioną dyskusję o Mieście
Muzyki. Ktoś nawoływał do buntu, cichego marszu protestu przeciwko dźwiękowej tyranii.
Inni proponowali sabotaż dźwiękowych urządzeń. Panna X poczuła nagle zimny dreszcz. –
To cichoszanie!
Zrozumiała, że trafiła do siedziby rebeliantów, którym nie podoba się nowy muzyczny świat
a Rafał jest jednym z nich…
- Zabierz mnie stąd, muszę wracać do domu! – poprosiła. Gdy wrócili do centrum, Panna
X zdjęła okulary i perukę i wtedy Rafał ją rozpoznał. – Nie zdradzę cię, pod warunkiem, że
przejdziesz na naszą stronę - oznajmiła, odchodząc za bramę swojej dźwiękowej rezydencji.
Rafał Cichy został sam. Czy istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy musi dojść do
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nieuchronnego stracia zwolenników muzyki i ciszy? Przecież musi istnieć jakaś możliwość
porozumienia! Z zamyślenia wyrwał go pies, który szczekając, przebiegł mu drogę. I wtedy
Rafał doznał olśnienia. - Przecież muzyka nie musi być zawsze słyszalna! Przecież istnieją
infra- i ultradźwięki, za pomocą których można generować muzykę, która będzie źródłem
energii a nie będzie słyszalna dla ludzi! Rafał pobiegł w stronę bramy rezydencji Panny X.
Wcisnął dźwiękofon, wołając: - Muszę się zobaczyć z Panną X! To sprawa życia i śmierci! (no
prawie…).
Jakiś czas potem w Mieście Muzyki wprowadzono nowe technologie i prawa. Zwolennicy
muzyki i ciszy doszli do porozumienia - co drugi dzień przestawiano instumenty generujące
muzykę na ultradźwięki. Siedem dni i nocy naprzemiennej ciszy i karnawałowej muzyki
trwało wesele Panny X i Rafała Cichego. Każdy wynalazek ma jednak swoje efekty uboczne.
Z Miasta Muzyki uciekły zwierzęta, nie mogące żyć w świecie ultradźwięków.

KONIEC

PS. Opowieść wędruje…
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Opowieść o Mieście muzyki wędruje z miasta do miasta. Jesienią trafiła do Warszawy,
gdzie była punktem wyjścia do warsztatów plastycznych „Miasto muzyki”, które odbyły się
w ramach „9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowidania” (Instytut Teatralny
im. Z. Raszewskiego, 19-23 listopada 2014). Pod okiem Anny Woźniak i Czerli Bajki dzieci
wykonały niesamowite projekty miasta przyszłości…
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