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XIX edycja Festiwalu Filmów-Spotkań niezywkłych 
dobiegła końca. W rytm piosenki "Jeszcze w zielone 
gramy", którą to bito rekord Polski w śpiewaniu piosen-
ki literackiej, przeszliśmy przez niesamowity tydzień 
w Sandomierzu.

Jak co roku, program Festiwalu przepełniony był nie-
zwykłymi filmami, o wyborze których rozmawiamy 
z Magdą Ślaską, współorganizatorką Festiwalu.

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych - w ogrodzie 
Domu Długosza, goście Festiwalu czytali dzieciom 
fragmenty twórczości Janusza Korczaka. Mogliśmy 
wsłuchać się w głosy Anny Cieślak, Andrzeja Seweryna, 
Michała Rusinka, Mariana Dziędziela oraz gości Era-
smus+ z Finlandii i Serbii. Nie zapomnieliśmy oczywi-
ście o fotoreportażu z tego wydarzenia! Rozmawiamy z 
gośćmi Festiwalu i przyglądamy się gali finałowej. Nie 
zabraknie też recenzji książkowej. 

Zapraszamy do lektury niezwykłej! 

Julia Sumisławska 
Redaktorka wydania
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GALA POD ZNAKIEM PAŃ

Wieczór otworzył Vadim Brodski, ukraiński kom-
pozytor i wirtuoz skrzypiec, na co dzień mieszka-
jący w Polsce. Wygłosił kilka słów, odnoszących 
się do wojennej sytuacji Ukrainy i wykonał utwór 
„Pieśń’ Autor Autor, który kończył się kilkoma tak-
tami ukraińskiego hymnu.

Następnie na wielkiej scenie, ustawionej na dzie-
dzińcu Zamku Królewskiego (gdzie ubiegłego dnia 
wystąpiła Magda Umer) pojawiła się Aktorka Nie-
Zwykła – Maja Ostaszewska – która, po krótkiej, 
choć rzeczowej laudacji pióra Michała Rusinka, 
odebrała z rąk Edwarda Miszczaka „Kamień Opty-
mizmu” (wykonany z krzemienia pasiastego, mine-
rału występującego wyłącznie w Sandomierskiem). 
Niespodziewanie, pod scenę zajechał samochód, 
z którego wysiadła najprawdziwsza Królowa – se-
rialowa Loretta, drag queen z serialu „Królowa” 
w kreacji Andrzeja Seweryna. To właśnie ona przy-
pomniała, ze Korona Sandomierska dla Reżyserki 
NieZwykłej przypadła w tym roku Małgorzacie Szu-
mowskiej. Pod nieobecność laureatki, insygnium 
odebrała Katarzyna Janowska.

Zwieńczenie Gali przebiegało pod znakiem rock 
folku. Na estradę wyszedł Wojciech Waglewski, je-
den z frontmenów „Voo Voo”, wkrótce dołączyli do 
niego pozostali muzycy, w tym grający między in-
nymi na saksofonie Mateusz Pospieszalski. Popły-
nęły dźwięki „Łajby” – utworu promującego naj-
nowszą płytę zespołu. Słuchacze otrzymali godziną 
porcję nowej i starej muzyki, a przebieg koncertu 
skwitować można krótkim: veni, vidi, Voo Voo.

 
Michał Tobolewski

fot. Julia Sumisławska

Było niezwykle i iście  
po królewsku!

MAJA OSTASZEWSKA ODBIERA "KAMIEŃ OPT YMIZMU"

ANDRZEJ SEWERYN JAKO KRÓLOWA LORETTA
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KONCERT ZZA KONSOLET Y

GRA ZESPÓŁ VOO VOO

KATARZYNA JANOWSKA ODBIERA "KORONĘ SANDMIERSKĄ" W IMIENIU MAŁGORZAT Y SZUMOWSKIEJ
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to była moja normalna reakcja jako obywatelki. Jeśli 
chodzi zaś o Ukrainę, to nie jest to nic wyjątkowego, 
bo nasze społeczeństwo zachowało się genialnie. To 
były naturalne odruchy” – stwierdziła. „Jeśli chodzi 
o ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej, po 
prostu mi się to w głowie nie mieściło, że w kraju, 
gdzie jest taki kult matki polki, gdzie się tyle mówi 
o dzieciach, o macierzyństwie, naszych władz nie 
wzruszy maleńkie, płaczące dziecko. To była wielka 
niesprawiedliwość.” – dodała.

Oskar Majkrzak

TEATR, FILM I AKTYWIZM

to daje mi siłę do działania”. Zaznaczyła, że pomoc 
ludziom i obcowanie z nimi jest dla niej wielkim 
szczęściem i zajmuje dużo czasu, ale stara się też 
mieć czas dla bliskich, rodziny i pokazywać im, że 
„wspaniale jest interesować się światem”.

Na koniec, Maja Ostaszewska, zapytana przyczyny 
swojego zaangażowania w sprawy społeczne, 
stwierdziła, że to jest część jej życia. „Jeśli chodzi 
o prawa kobiet, prawa mniejszości – nie mogłam 
znieść sytuacji w naszym kraju, gdzie się ogranicza 
stopniowo prawo do samostanowienia o sobie, gdzie 
się szczuje na osoby nie heteronormatywne itd. Więc 
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Jak to jest być artystą w dzisiejszych czasach? Czy będąc nim, łatwo jest wpływać na społeczeń-
stwo? A jeżeli tak, to czy warto? Odpowiedzi, między innymi na te pytania, poznali uczestnicy 
spotkania z Małgorzatą Szumowską (on-line) i Mają Ostaszewską (na żywo).
Spotkanie odbyło się w ramach Festiwalu Filmów-
Spotkań NieZwykłych, którego obie panie są 
tegorocznymi laureatkami. Małgorzata Szumowska 
jako Reżyserka NieZwykła otrzymała Koronę 
Sandomierską, Maja Ostaszewska zaś – Aktorka 
NieZwykła – została uhonorowana Kamieniem 
Optymizmu. 

Mimo początkowych problemów technicznych, 
udało się nawiązać połączenie z reżyserką. Rozmowa 
dotyczyła między innymi kulisów realizacji swego 
amerykańskiego debiutu, „Infinite Storm” z Naomi 
Watts. Szumowska opowiedziała również o pracy 
reżysera w Stanach Zjednoczonych – stawiane tam 
wymagania dotyczyły również jej filmu, chociaż 
zdjęcia kręcono w Europie. Reżyserka podjęła też 
wątek postrzegania Polaków za granicą. Mówiąc 
o Stanach Zjednoczonych, stwierdziła, że w związku 
z sytuacją na Ukrainie i naszą pomocą „jest wręcz 
taki boom na Polaków, na polskość”, trochę na 
wyrost. Postawę zachodnioeuropejską w tej kwestii 
określiła jednak jako sceptyczną. Kolejną kwestią, 
poruszoną przez Małgorzatę Szumowską, było 
niedocenianie polskich artystów w kraju. Jako 
przykład podała atmosferę wokół jej filmu „Twarz” 
(2018), nagrodzonego na festiwalu Berlinale, 
w Polsce zaś – jej zdaniem - przemilczanego. „Często 
ten głos artysty we własnym kraju jest odbierany 
nieco inaczej” – stwierdziła. Zaznaczyła również, że 
w ojczyźnie jej filmy często „polaryzują i irytują”, co 
akurat ją dodatkowo motywuje do pracy.

Spotkanie z Mają Ostaszewską rozpoczęło się 
od pytania o relacje między aktorką i reżyserką: 
świetnie się rozumieją, a ich współpraca przebiega 
bardzo płynnie. Potem rozmowa zeszła na 
społeczne zaangażowanie aktorki, chociaż znalazł 
się też czas na omówienie jej planów artystycznych. 
Aktorka opowiedziała o swoim nowym projekcie 
teatralnym „Sprawiedliwość”, dotyczącym kryzysu 
na granicy polsko-białoruskiej i o drodze, którą 
przeszła do jego stworzenia. Sprawiedliwość ma na 
celu zwrócenie uwagi ludzi na ten – wciąż trwający 
– impas. Jak się okazuje, realizacja projektu była 
bardzo trudnym zadaniem: „Każde słowo w tym 
spektaklu pociąga za sobą odpowiedzialność 
prawną” – mówiła aktorka. Zwróciła tym samym 
uwagę na kwestie rażącej niezgodności z prawem 
rozporządzeń i ustaw uchwalonych w związku 
z sytuacją na granicy (chociażby zbyt długi czas 
trwania tam stanu wyjątkowego). 

Wracając do wątków podjętych przez Szumowska, 
Maja Ostaszewska stwierdziła, że obecne 
postrzeganie polskości w USA wcale nie jest 
przesadzone, biorąc pod uwagę nadzwyczajną 
sytuację. Wszak polska akcja niesienia pomocy 
Ukraińcom jest „fenomenalnym ewenementem 
w  skali światowej”. Nie zmienia to jednak faktu, 
że sytuacja po rozpoczęciu wojny w Ukrainie oraz 
w czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej 
„pokazuje rozdźwięk i hipokryzję”. Ostatecznie 
doszła do wniosku, że rolą sztuki i artystów jest 
mówić o tym, co się dzieje i nie pozwalać na 
manipulację ludźmi.

Mówiąc o swoim zaangażowaniu, Maja Ostaszewska 
podkreśliła: „Staram się znaleźć balans. Myślę, że 

KATARZYNA JANOWSKA PROWADZI SPOTKANIE Z LAUREATKAMI FESTIWALU

MAJA OSTASZEWSKA
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jest w stanie zagrożenia, a jedynym remedium 
miałoby być ograniczenie wolności słowa. Chociaż 
punktem zaczepienia obu grup była troska o dobro 
jednostki w mediach społecznościowych, główne 
argumenty dotyczyły zgoła innych kwestii. Nie 
powinno to dziwić – skoro temat trudny, to 
poszukiwanie elementów wspólnych również może 
być problematyczne.

Głosowała publiczność – szala zwycięstwa (choć 
nieznacznie!) przechyliła się na stronę drużyny 
opozycji. Czy słusznie? Choć drużyna propozycji 
odznaczała się bardziej rozsądnym doborem 
argumentów, ich oponenci byli znacznie sprawniejsi 
retorycznie. 

Niemniej, starcie było atrakcyjne i dające do 
myślenia – na tyle, że redakcja „Nowego Folderu” 
do teraz debatuje, kto powinien wygrać.

Michał Tobolewski 

LICEALIŚCI DEBATUJĄ

problemem” – mówi Aleksandra Kudła, opiekunka 
debatujących drużyn, odznaczona przez Polski 
Kongres Debat tytułem „Nauczyciela debat 2020” 
dla najlepszego opiekuna w kraju. „Występujący 
dzisiaj to całkiem młody zespół, składający się 
z uczniów, którzy dopiero skończyli pierwszą 
i  drugą klasę liceum. Mimo to – debatanci już 
mają osiągnięcia na polu ogólnopolskim” – dodaje 
Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektorka II LO 
w  Koninie. W istocie, konińskie liceum odnosi 
znaczące sukcesy, co sprawnie dokumentuje na 
swojej stronie internetowej.

Wcześniej konińscy mówcy ścierali się z innymi 
grupami z całej Polski. Tym razem walczyli sami 
ze sobą. Jak im poszło? W przeszłości brałem 
udział w debatach typu oksfordzkiego, dlatego 
z przyjemnością wybrałem się na tę debatę pokazową. 
Początkowo podchodziłem do postawionej 
tezy z pewnym sceptycyzmem. Wydawała się 
niekonkretna (chociażby w kwestii bezpieczeństwa 
– kogo lub czego miałoby dotyczyć?), przez co obie 
drużyny mogłyby mieć trudności w odnalezieniu 
wspólnego wątku, wokół którego należałoby 
zbudować narrację i odpowiednie argumenty. 
Wątpliwości te okazały poniekąd słuszne. 

Debata nie należała do wyrównanych. Znacznie 
trudniejsze zadanie miała drużyna propozycji, która 
musiała przekonać widzów (a także w pewnym 
sensie siebie samą), że bezpieczeństwo publiczne 

W ramach sandomierskiego Festiwalu zostaliśmy zaproszeni na debatę oxfordzką. Jej uczest-
nicy zastanawiali się, czy „należy poświęcić wolność słowa na rzecz bezpieczeństwa”. Jak sobie 
poradzili? 

Dyskusja, wzorem brytyjskiego parlamentu, 
przybrała formę tzw. debaty oksfordzkiej, której 
reguły są sformalizowane i precyzyjne określone. 
Ośmioro debatantów (w dwóch grupach – 
propozycji i opozycji) zabiera głos naprzemiennie, 
począwszy od mówcy pierwszego drużyny 
propozycji, skończywszy na mówcy czwartym 
drużyny opozycji. Każdy mówca ma wyznaczoną 
rolę (kolejno: wprowadzenie do tematu, 
argumentacja, kontrargumentacja, zakończenie), 
a na każdą wypowiedź przypadają 4 minuty. Nad 
prawidłowym przebiegiem pojedynku czuwa 
marszałek, w którego rolę wcielił się dziennikarz oraz 
twórca akademickiego cyklu debat oksfordzkich 
UW – Grzegorz Nawrocki. Na widowni zasiedli 
zaproszeni goście festiwalowi oraz uczestnicy 
Europejskiego Programu Erasmus+ z Finlandii, 
Serbii i Słowenii. Specjalnie dla nich, dyskusja była 
symultanicznie tłumaczona na język angielski. 
Przedmiotem debaty była ustalona wcześniej teza 
(czyli zdanie twierdzące), która brzmiała „Należy 
poświęcić wolność słowa na rzecz bezpieczeństwa”.
 
Zgodnie z założeniami Festiwalu, głos został oddany 
młodym – uczniom II Liceum Ogólnokształcącego 
w Koninie, które należy do „Gildii Szkół 
NieZwykłych”. „Temat został zaproponowany przez 
organizatorów, ale absolutnie zaakceptowany przez 
młodzież, ponieważ ona żyje tymi tematami: bardzo 
interesuje ją polityka, gospodarka i otaczający 
świat. Odnalezienie argumentów również nie było 

MARSZAŁEK DEBAT Y GRZEGORZ NAWROCKI (Z LEWEJ)
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Magdalena Ślaska, współorganizatorka Festiwalu Filmów–Spotkań NieZwykłych, opowiada 
o intencjach, które stoją za tegorocznym repertuarem sandomierskiego festiwalu.

NIEZWYKŁA MISJA

Czym kierują się państwo wybierając filmy?

Na początku zadajemy sobie pytania – co ten seans 
powie naszym widzom? Czego ich nauczymy? Po 
drugie – co ważnego dzieje się teraz w Polsce i na 
świecie? Kto jest dla nas ważny? Często zaprasza-
my ludzi zaprzyjaźnionych z naszym Festiwalem, 
którzy są inspiracją do pokazania pewnych filmów. 
Na przykład, w tym roku mija 100 lat od urodzin 
Jerzego Kawalerowicza. Z tej okazji pokazaliśmy 
dokument „Żyłem siedemnaście razy”, o twórczości 
i biografii reżysera. Jego współtwórcą jest Stanisław 
Zawiśliński, przyjaciel Festiwalu. Podobnie było 
z „Napisane życie”, filmem o Wisławie Szymborskiej 
w reżyserii Marty Węgiel, po którym zorganizowa-
liśmy spotkanie z Michałem Rusinkiem. 

W programie nie zabrakło również filmów krót-
kometrażowych. Skąd potrzeba, by skupić się 
również na tej formie?

Festiwal NieZwykły to też szansa na rozwój dla mło-
dych twórców. Co roku pokazujemy filmy z  War-
szawskiej Szkoły Filmowej oraz debiuty ze Studia 
Munka. To są produkcje, których widzowie być 
może nie zobaczyliby w innych okolicznościach. 
W tym roku w programie Festiwalu obecne były też 
krótkometrażowe animacje, które otrzymaliśmy od 
studentów doktor Joanny Polak z Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

W tym roku uczestnicy festiwalu mogli oglądać 
filmy fabularne takie jak „C’mon, c’mon”, „Matki 
równoległe” czy „Drive my car”. Dlaczego wybór 
padł akurat na nie? 

Padło na filmy mainstreamowe, ale ambitne. Na-
zwisko Pedro Almodovara, reżysera „Matek rów-
noległych”, to marka sama w sobie. Z kolei „C’mon, 
c’mon” jest świetny pod kątem dyskusji o emocjach 
i relacjach rodzinnych. Pokazowi towarzyszyło spo-
tkanie z Kają Tomczyk, specjalistką od filmoterapii. 
To było coś zupełnie wyjątkowego, bo o ile sam film 
można obejrzeć w kinach, to obecność Kai nadała 
mu inny kontekst.  

Czy pokazy filmowe dają pretekst do innych wy-
darzeń?

Chcemy edukować widzów w każdym wieku. Dla-
tego organizujemy warsztaty dla młodych – przy-
szłych twórców filmowych. W pierwszych dniach 
festiwalu odbywały się warsztaty przeprowadzone 
przez Zespół Edukatorów Filmowych. Dzieciaki 
oglądały filmy z ich znakiem jakości – to znaczy 
takie, które stanowiły potem podstawę do dyskusji. 

Co dzieci mogą wynieść z takich warsztatów, cze-
go się nauczyć?

To ma być pretekst do rozważań, rozmowy o emo-
cjach. Wszystko połączone było z warsztatami pla-

stycznymi. Na tych zajęciach codziennie pojawiała 
się masa dzieci. Do tego uczestnicy Festiwalu w każ-
dym wieku mają okazję do spotkań z twórcami 
produkcji, które oglądają. Na przykład w tym roku 
można było porozmawiać z Pawłem Łozińskim, re-
żyserem „Filmu balkonowego”. 

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na selekcję?

Rozmowy na temat programu Festiwalu zaczęliśmy 
kilka dni przed wybuchem wojny. Po tym jak Ro-
sja zaatakowała, razem z panią dyrektor, Katarzyną 
Kubacką-Seweryn, miałyśmy duże wątpliwości na 
temat tego czym jest nasze wydarzenie wobec tego 
co dzieje się w Ukrainie. W końcu stwierdziłyśmy, 
że musimy działać. Na festiwalu można było obej-
rzeć filmy po ukraińsku – to nasz sposób na wspar-
cie Ukraińców, którzy przyjechali do Polski i miesz-
kają w Sandomierzu. Oprócz tego wyświetlany był 
niemal dokumentalny „Donbas” Sergieja Łoźnicy. 
Dzięki niemu Polacy mogli dowiedzieć się, od czego 
rozpoczęła się ta wojna oraz poznać współczesną hi-
storię Ukrainy. W programie były też krótkometra-
żowe animacje, część z nich stworzyły osoby pocho-
dzenia ukraińskiego, część Polacy. Pierwszy zestaw 
animacji był bez słów, więc język nie był przeszkodą 
– dzieciaki, które nie znają polskiego też wszystko 
rozumiały. Zresztą, w takich bajkach najważniejsze 
są emocje, nie słowa.

Rozmawiała Anna Skroś

„DONBAS”, REŻ. SERGIEJ ŁOŹNICA
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MAGDALENA ŚLASKA PROWADZIŁA TAKŻE FESTIWALOWE SPOTKANIA
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Czy muzyka klasyczna ma dziś znaczenie?

Bez żadnych wątpliwości, muzyka klasyczna ma 
ogromne znaczenie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to 
jest osobą ubogą. Moim zdaniem, gdyby ludzie na 
całym świecie słuchali muzyki klasycznej, byłoby 
o wiele mniej wojen. Niestety, dziś mało kto w ogóle 
wie, że istnieje muzyka klasyczna. 

Albo znają jedynie największe hity. 

Nawet tego nie znają. Może słyszeli V Symfonię Be-
ethovena, ale nie wiedzą, co to jest. Może słyszeli 
jeszcze fragment z IX Symfonii…

Jako hymn Europy.

Tak. Albo kiedyś wszyscy kojarzyli taki słynny 
utwór klasyczny, który zawsze był sygnałem Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej. 

Czyli muzyka klasyczna ma znaczenie, ale nieko-
niecznie dla większości ludzi?

Niestety. Na ludzi, którzy nie wiedzą o istnieniu 
muzyki klasycznej, patrzę z litością. Ale nie dlate-
go, że to jest moje życie, mój chleb, a dlatego, że ci 
ludzie są biedni – w tym sensie, że sami siebie ogra-
bili. Oczywiście, kiedyś lansowano tezę, że to jest 
elitarna muzyka, ale nic podobnego! Jest zupełnie 
dostępna. 

Ostatnio odbywało się bardzo wiele koncertów 
klasycznych na rzecz Ukrainy, a wcześniej, pod-
czas pandemii, opery wystawiały spektakle onli-
ne – zupełnie za darmo. 

Dobrze, że muzycy decydują się na granie w tak 
słusznej sprawie, jaką jest wsparcie Ukrainy. A à pro-
pos opery, przypomniało mi się pewne otwarcie se-
zonu w La Scali. Pierwszy kanał telewizji włoskiej 
zawsze uważa za punkt honoru transmitować to 
wydarzenie na żywo. Prime time, 19:30, najlepszy 
czas. Oglądalność Rai Uno o tej porze jest zazwy-
czaj wielomilionowa. 7 grudnia, nie pamiętam któ-
rego roku, podczas transmisji z La Scali mieli 120 
tys. widzów. A obok, równolegle, Rai Due puściło 
specjalnie jakiś totalny gniot, który zdaniem dyrek-
torów stacji nie miał być żadną konkurencją dla La 
Scali. I proszę sobie wyobrazić, ten film oglądały 3 
miliony ludzi, a transmisję z La Scali 25 razy mniej. 

Czy można ten trend odwrócić? 

Można. Ja myślę, że wszystko zaczyna się od rodzi-
ny, od podstawy. Byłem świadkiem pewnej rozmo-
wy w Niemczech, kiedy w jakimś momencie padło 
pytanie: „Czy państwo byliście w ostatni piątek na 
takim i takim koncercie, jak się państwu podoba-
ło?”. Jakaś osoba mówi: „A nie, nie, nie byliśmy 
tam”. A cała reszta chórem: „Jak to?! Nie byliście na 
koncercie muzyki klasycznej?!”. 

Dlaczego nie dał pan na Festiwalu NieZwykłym 
większego koncertu? 

Po pierwsze, w tym roku na scenie nie zmieściłby 
się fortepian. A po drugie, odnosząc się do pewnego 

cytatu – „Złoty, a skromny” – powiem skromnie, że 
i tak dokonałem cudu, bo występ na skrzypce solo 
przed plenerową publicznością, która czeka na kon-
cert rockowy, to  nie lada wyczyn. 

Nie chciał pan zagrać z Voo Voo?

Nie było takiej propozycji. Zresztą, oni są tak na-
głośnieni, że skrzypce mogłyby się nie przebić. 
Właściwie jedyny skrzypek, który się znakomicie 
dogadywał z zespołami rozrywkowymi, to Zbi-
gniew Wodecki – grał z rewelacyjną grupą Mitch 
& Mitch.

W 2013 roku nagrał pan płytę z utworami The Be-
atles – jak do tego doszło?

Złamałem wtedy kciuk i wariowałem bez muzyki, 
więc postanowiłem zaaranżować parę lirycznych 
piosenek Beatlesów. To był mój pierwszy album wy-
produkowany w Polsce i rozszedł się w liczbie 240 
tys. egzemplarzy.

Dziś młodzi muzycy klasyczni uważają granie 
muzyki rozrywkowej za chałturę, za coś poniżej 
ich godności. 

Ja tak nie uważam, bardzo lubię tzw. muzykę roz-
rywkową. Oczywiście, są gnioty i jest rąbanka to-
talna, a  są też wspaniałe hity. Ja sam bez przerwy 
słucham szwajcarskiej stacji Radio Swiss Jazz – na-
stawiam w telefonie, klik! I mam. (W tym momencie 
z głośnika telefonu Vadima Brodskiego rozbrzmie-
wa utwór Kwartetu Pierre’a Christophe’a „Fats Me-
ets Erroll”).

SĄ GNIOTY I WIELKIE HITY
Wirtuoz skrzypiec Vadim Brodski podczas otwarcia Gali Finałowej Festiwalu Niezwykłego wy-
konał utwór „Pieśń” Andrija Sztogarenki, w którego finał kompozytor wplótł melodię hymnu 
Ukrainy. Z Vadimem Brodskim o znaczeniu muzyki klasycznej rozmawia Anna Snopkowska. 

To od razu pozytywniej nastawia do życia!

Od rana specjalnie taką pozytywną muzykę nada-
ją, wieczorem będą inne hity. Proszę nie myśleć, że 
ja jestem jakimś totalnym snobem. Jak powiedział 
mój kolega skrzypek, wybitny polski jazzman, Mi-
chał Urbaniak: „Muzyka jest albo dobra, albo nie-
dobra. A czy to jest jazz, czy to jest klasyka, czy to 
jest pop – nie ma znaczenia”. 

Czyli można znaleźć piękno również w mainstre-
amie?

Oczywiście. Ale też nie wiem, czy byłoby mnie stać 
na wielogodzinne poszukiwania przy tak niebywa-
łej ilości różnej muzycznej informacji.  

Vadim Brodski (ur. 1950 w Kijowie) jest ukraińskim 
wirtuozem skrzypiec z polskim obywatelstwem (od 
1996 roku). Kształcił się u wybitnego radzieckiego 
skrzypka Dawida Ojstracha. W 1977 roku wygrał 
prestiżowy VII Międzynarodowy Konkurs Skrzyp-
cowy im. Henryka Wieniawskiego, a w 1984 roku 
został laureatem pierwszej nagrody w XXXI Kon-
kursie im. Niccola Paganiniego i w Międzynarodo-
wym Konkursie Skrzypcowym im. Tibora Vargi. 
W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest potom-
kiem Adolfa Brodskiego, pierwszego wykonawcy 
Koncertu skrzypcowego Piotra Czajkowskiego. 
W lutym 2022 roku Vadim Brodski wykonał serię 
koncertów na słynnych skrzypcach „Sivori” Niccola 
Paganiniego.
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178 osób odśpiewało utwór Wojciecha Młynarskiego 
„Jeszcze w zielone gramy”. Niestety, tym razem nie 
udało się pobić Rekordu Polski, ustanowionego pod-
czas poprzedniej edycji festiwalu, kiedy to 195 osób 
prowadzonych przez Jana Emila Młynarskiego (syna 
Wojciecha) odśpiewało dwukrotnie „Lubmy się tro-
chę” przez 4 minuty i 29 sekund. Po wydarzeniu 
poprosiłam panią Magdę o wywiad. Niestety, odpo-
wiedziała:  – Ja już udzieliłam wszystkich wywiadów 
świata.
Wybrałam się więc na próbę przed recitalem, któ-
ra miała rozpocząć się o 19:00, a zaczęła nieco po 
20:00. Na scenę wniesiono fortepian, zapytałam 
nadzorującego operację technika: 
– Dlaczego został pan stroicielem? 
– Z przypadku. Mieszkałem w Kaliszu i tam skoń-
czyłem technikum budowy fortepianów. 
– Co jest najważniejsze w transporcie instrumentu? 
– Przede wszystkim siła fizyczna techników. 
– Nie mogliście przywieźć akustycznego fortepianu? 
– Na zamku jest chyba Steinwaya akustycznego, 
drożej kosztowałoby jego przeniesienie tu na scenę 
i nastrojenie niż przywiezienie tego cyfrowego. Cy-
frowy jest mniejszy i tańszy w eksploatacji, a poza 
tym nie trzeba go stroić. 

Po 20:00 na scenie pojawiła się pani Magda. Przy-
mierzyła fotele, narzekała na odsłuchy. – Musicie mi 
jeszcze zasłonić nogi, bo jak śpiewam, to strasznie 
nimi macham – prosiła, a panowie zasłaniali nie 
tylko nogi, ale i roboczy podest, tak że scena z prze-

pełnionej metalem zmieniała się stopniowo w cał-
kowicie czarną. – Włożę okulary do występowania 
– mówiła artystka, zmieniając przejrzyste okulary 
w grubych czarnych oprawkach na takie same, ale 
z ciemniejszymi szkłami. Kilkukrotnie dopytywała 
o godzinę zakończenia próby. – Ja dużo bym chcia-
ła, ale wy mnie wyrzućcie, będę się uczyła resz-
ty tekstów w garderobie – zdała się ostatecznie na 
decyzję organizatorów, którzy skończyli próbę ok. 
20:40. Pani Magda opuściła scenę, przed wejściem 
do zamku poprosiła jeszcze o kawę z kardamonem 
i o dokładne przejrzenie kwiatów, w których, jak 
twierdziła, mogła być osa. 

Koncert zaczął się prawie punktualnie, lecz arty-
stce najwidoczniej zabrakło czasu na powtórzenie 
wszystkich tekstów: w pewnym momencie podczas 
występu zawiesiła się i przyznała, że nie pamięta 
drugiej zwrotki, jednak z odsieczą przyszedł An-
drzej Seweryn i przyjął rolę suflera ze znalezionym 
w necie na telefonie tekstem. 
Podczas półtoragodzinnego koncertu pani Magda, 
której towarzyszył na fortepianie Wojciech Borkow-
ski,  przeprowadziła publiczność przez całą swoją 
karierę. Ze sceny nie tylko śpiewała piękne piosen-
ki, ale również opowiadała o przyjaźniach, które 
nawiązała z ich twórcami: z Agnieszką Osiecką, Je-
remim Przyborą, Sewerynem Krajewskim czy Woj-
ciechem Młynarskim. 

Anna Snopkowska

DIWA
Jedną z gwiazd Festiwalu NieZwykłego była Magda Umer. To pod jej przewodem odbyła się na 
sandomierskim rynku próba bicia rekordu w śpiewaniu piosenki literackiej (pod okiem pol-
skiego biura Księgi Rekordów Guinnessa) , zaś wieczorem na dziedzińcu Zamku usłyszeliśmy 
najpiękniejsze polskie piosenki.

Magda Umer urodziła się 9 października 1949 roku 
w Warszawie i tam też odebrała wykształcenie: 
ukończyła liceum im. Klementa Gottwalda (dziś Sta-
szica) oraz Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. – Zaczęłam śpiewać, 
dlatego że w szkole miałam dwóch kolegów: jeden 
nazywał się Krzysztof Knittel, a drugi – Andrzej 
Wojciechowski. Po skończeniu szkoły postanowili 
stworzyć kabaret studencki. I przypomnieli sobie, że 
taka była nawiedzona dziewczynka, która w szkole 
śpiewała piosenki Okudżawy i jakieś romanse Wer-
tyńskiego – i namówili mnie na tę wspólną zabawę. 
Ja najpierw myślałam, że będziemy się tak bawić rok, 
potem ewentualnie do końca studiów… I widzicie 
państwo, urodziłam się w  pierwszej połowie ubie-
głego wieku, a mamy 1 lipca 2022 roku i ja siedzę 
tu przed państwem i  śpiewam swoje stare piosenki 
– takim wyznaniem rozpoczęła swój recital Magda 
Umer.

W kabaretach studenckich debiutowała pod koniec 
lat 60. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się na Kra-
jowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie 
zdobyła wyróżnienie za „Jedź na urlop, Romeo”. Mie-
siąc później zwyciężyła na Festiwalu Artystycznym 
Młodzieży Akademickiej (FAMA) piosenką „Jestem 
cała w twoich rękach”, a w następnym roku utwór 
„Koncert jesienny” zapewnił jej wygraną w Opolu. 
Tak rozpoczęła się trwająca do dziś kariera.

1 lipca 2022 roku zawitała w Sandomierzu. O 17:00 
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Jak śpiewał zespół Kombi „każde pokolenie ma własny czas”. To samo tyczy się zawodów. Na 
sandomierskim rynku można spotkać człowieka, który jest żywym świadectwem tej zasady.

PAN Z PODKÓWKAMI

„Bardzo stary zawód od zarania wieków. Kowale 
musieli wszystko robić, bo nie było fabryk. Aby wy-
żywić miasto, kowal musiał wykonywać podkowy, 
pług” — lubi opowiadać Tadeusz Żurek, kowal od 
pokoleń. Urodzony w 1952 roku w Pielaszowie koło 
Sandomierza, jest czwartym – i ostatnim – poko-
leniem pracujących w kuźni. Zawodu uczył się od 
wujka w Słubaszowicach. Gdy uzyskał uprawnienia 
czeladnicze, szkolił się jeszcze u dwóch innych mi-
strzów.

Ciągnęło go do tego zawodu, w jego mieście było 
czterech kowali, a jeden z nich miał kuźnię naprze-
ciwko szkoły, do której chodził. Razem z innymi 
chłopcami lubił patrzeć, jak pracuje kowal, który 
czasem pozwalał im wykonywać lekkie prace. Wte-
dy zamarzył o swojej kuźni.

W wieku 20 lat Tadeusz Żurek poszedł do wojska, 
służył w Szkole Orląt w Dęblinie. Choć wojska były 
lotnicze, on został podkuwaczem wojskowych koni 
pociągowych. Dzięki temu większość służby spędził 
„po cywilnemu”.

Do cywila wrócił w 1972 roku i w Pielaszowie, 
w  starej oborze wujka, otworzył własną kuźnię. 
Najczęściej zgłaszali się do niego rolnicy z prośbą 
o podkucie koni czy remonty wozów bądź pługów. 
Był jednym z dwóch kowali w miasteczku. 

Gdy Tadeusz Żurek się ożenił, wspólnie z żoną Zofią 
kupił budynki w Leszczkowie. Wtedy już był zrze-

szony w sandomierskim cechu rzemiosł różnych. 
Założył warsztat — usługi dla rolnictwa. Z czasem 
zaczął wytwarzać rekwizyty na pokazy rycerskie, 
m.in. w Ujeździe. 

Narzędzia do swojej kuźni kupował od innych ko-
wali – tych, którzy porzucili już zawód. Niektóre, 
jak szlifierkę czy strug, robił sam. Wykuwał też dro-

biazgi, których brakowało w sklepach – jak zawia-
sy czy motyki. Kiedy pracy było w bród, pomagała 
żona.

Z biegiem lat następował coraz większy postęp 
w rolnictwie, kowale przestawali być potrzebni, co 
doprowadziło zakład Tadeusza Żurka do upadłości. 
Podjął pracę w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Miał wiele zadań, ale i okazję do kultywowania ko-
walstwa. 

A potem przyszły problemy z kręgosłupem i trzeba 
było rzucić pracę w hucie. Zaczęły się częste wizyty 
w szpitalach.  Zachorował na serce, przeszedł dwa 
zawały. „Koszty wykonywania mojego wymarzo-
nego zawodu, w moim przypadku ponoszę bardzo 
duże” –mówi z żalem. Po pierwszym zawale lekarz 
kazał mu porzucić ciężkie młoty. Ale do zawodu 
nie przestało go ciągnąć. Ostatecznie lekarz zezwo-
lił, by wykuwał jakieś drobiazgi. I dzisiaj można go 
spotkać na sandomierskim rynku, gdzie co piątek 
(w weekendy autobusy do jego miejscowości nie 
chodzą) sprzedaje podkówki własnej roboty. Małe, 
na szczęście, za 15 złotych, ale – jak twierdzi Tade-
usz Żurek – z gwarancją szczęścia, na co przytacza 
mnóstwo dowodów. A poza nimi oferuje także nie-
zwykłą opowieść — o zawodzie, który miał własny 
czas.

Oskar Majkrzak

TADEUSZ ŻUREK , FOT. JULIA SUMISŁAWSKA

Wydarzeniem ostatniego dnia Festiwalu 
Filmów-Spotkań NieZwykłych był wernisaż 
wystawy fotograficznej „Na jedwabnym szlaku”, 
w  Galerii BWA w Rynku, złożonej z fotogramów 
Weroniki Rzeżutki-Wróblewskiej i Bartłomieja 
Wróblewskiego. 

Wystawa jest plonem azjatyckiej podróży autorów 
do Gruzji, Azerbejdżanu, Uzbekistanu. Kirgistanu 
i Kazachstanu – szlakiem Ryszarda Kapuścińskiego. 
Nie jedynym zresztą – wyprawa, wspierana 
przez Fundację Centrum Badań i Edukacji im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, zaowocowała bogato 
ilustrowaną książką reporterską „Na jedwabnym 
szlaku”, wydaną przez Fundację wiosną tego 
roku. Premiera książki, jak i wystawy, odbyła się 
w  ramach V Festiwalu Natura-Kultura-Media im. 
Ryszarda Kapuścińskiego w Izabelinie. Promocja 
twórczości młodych reporterów jest jednym 
z celów statutowych Fundacji, będącej jednocześnie 
wydawcą naszego pisma, „Nowego Folderu”, 
i współorganizatorem studenckiego pleneru 
dziennikarskiego w Sandomierzu.
 
Po wernisażu odbyło się w Galerii Widnokrąg 
spotkanie autorów książki i zdjęć z miłośnikami 
dalekich podróży.

SZLAKIEM KAPUŚCIŃSKIEGO
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Nieodłącznym elementem programu Festiwalu Filmów-Spotkań Niezwykłych było czytanie 
dzieciom w Ogrodach Długosza. W tym roku bajki Janusza Korczaka przybliżyli najmłod-
szym, ale także tym nieco starszym, Anna Cieślak, Andrzej Seweryn, Michał Rusinek, Marian 
Dziędziel oraz Wojciech Bonowicz.

CZYTALI DZIECIOM

ART YŚCI CZEKAJĄ NA WYSTĘP

ANNA CIEŚLAK I ANDRZEJ SEWERYN CZYTAJĄ „KRÓLA MACIUSIA”
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MARIAN DZIĘDZIEL CZYTA WIERSZ MICHAŁA RUSINKA (Z PRAWEJ)

WOJCIECH BONOWICZ CZYTA WIERSZE DZIECIOM

MŁODA WIDOWNIA DYSKUTUJE LEKTURY

GOŚCIE ERASMUS+ Z SERBII I FINLANDII CZYTALI KORCZAKA W SWOICH JĘZYKACH
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W SANDOMIERSKIM LOCHU
Miasto królewskie trudno wyobrazić sobie bez zamku – a tam, gdzie zamek, znaleźć muszą 
się też i zamkowe lochy. Chociaż zarówno pierwsze skojarzenie, jak i towarzysząca mu ar-
chitektoniczna implikacja, okazać się mogą błędne, królewski Sandomierz nie przynosi nam 
rozczarowania.
Tutejsze lochy nie znajdują się jednak pod zamkiem, 
a dla zachowania rzetelności przyznać należy, że na-
wet nie są lochami, tylko zespołem średniowiecz-
nych miejskich piwnic. Ale nie ujmuje to przecież 
ich wartości historycznej, a może nawet dodaje nie-
co oryginalności. Nie pod każdym miejskim ryn-
kiem znajduje się przecież sieć tuneli. Jej obecność 
zawdzięczamy szczególnym historycznym uwa-
runkowaniom, spośród których na pierwszy plan 
wychodzą: położenie na szlaku kupieckim, przywi-
leje handlowe, jakimi cieszyło się w średniowieczu 
miasto i obrotność mieszczan, którzy potrafili na 
nich odpowiednio skorzystać. Zakupione towary, 
źródło tejże korzyści, musieli gdzieś składować, 
drążyli więc pod domami piwniczki i składziki. Te, 
z czasem, rozrastały się, tworząc prawdziwe zespo-
ły magazynowe, kilkukondygnacyjne i zaskakująco 
rozległe.

Trasa turystyczna, którą dzisiaj możemy zwiedzać, 
to zaledwie ułamek dawnego kompleksu. Powstała 
właściwie jako skutek uboczny ratowania Starego 
Miasta przed zapadliskami, które w latach 60. sta-
ły się problemem, delikatnie mówiąc, zauważal-
nym. Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w  Krakowie i Przedsiębiorstwa Robót Górniczych 
w Bytomiu ustabilizowali grunt pod budynkami za-
sypując część pomieszczeń, a z pozostałych udało 
się utworzyć trasę, liczącą około 470 metrów, i się-
gającą do 12 metrów w głąb sandomierskiej ziemi. 
Wewnątrz sal i korytarzy umieszczono ekspozycje 
związane z historią miasta i jego okolic, o której to, 
ze szczegółami, dowiedzieć się można od przewod-
nika podczas czterdziestominutowego przejścia 
pod rynkiem.

Dowiedzieć można się też o miejskich legendach, 
w których, jak powszechnie wiadomo, zawsze 
znajdziemy ziarno prawdy. Najważniejszą chyba 
(i otwierającą podziemny spacer) jest ta o Halinie 
Krępiance, bohaterskiej córce sandomierskiego 
kasztelana. Podczas tatarskiego najazdu, już nie 
pierwszego nawiedzającego miasto, podstępem 
wprowadziła wojska wroga do podziemi, gdzie zo-
stała razem z  nimi zasypana przez wtajemniczo-

nych w spisek mieszkańców. Ocaliła w ten sposób 
Sandomierz przed splądrowaniem, choć sama przy-
płaciła to życiem. I choć o podmiejskich tunelach 
z XIII wieku (kiedy miały miejsce najazdy tatarskie) 
wiadomo nam niewiele, to wspomniane już ku-
pieckie piwnice (wydrążone wiek lub dwa później) 
faktycznie grały ważną rolę podczas obrony mia-
sta. Służyły bowiem mieszkańcom jako schronie-
nie w  niebezpiecznych sytuacjach, a tych przecież 
w średniowieczu nie brakowało.

I tak, jak wieki temu sandomierskie „lochy” służy-
ły nie tylko składowaniu wina, soli i śledzi w cie-
niu czy chłodzie, tak i dzisiejsza trasa turystyczna 
robi znacznie więcej, niż tylko zaznajamia nas z sa-
mymi podziemiami. Miała swój wkład w rodzimą 
kinematografię, odgrywając pewną rolę w filmie 

„Ziarno prawdy” na podstawie powieści Zygmunta 
Miłoszewskiego pod tym samym tytułem. A pod-
czas zwiedzania, w jej salach obejrzeć możemy cho-
ciażby narzędzia tortur (obiegowa nazwa „lochy” 
do czegoś zobowiązuje), współczesną luksusową 
ceramikę (faktycznie wyjątkowo spektakularną), 
czy obowiązkowe w nadwiślańskim „mieście na 
siedmiu wzgórzach” akcenty krzemienia pasiastego 
– choć na tym oczywiście ekspozycja się nie kończy. 
Po wyjściu na powierzchnię w budynku miejskiego 
ratusza mamy więc nie tylko ogląd na historię mia-
sta, ale i charakter całego regionu.

Krzesimir Szwed
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CZY WARTO JESZCZE OGLĄDAĆ  
POLSKIE FILMY?

„Teraz już się nie robi takich filmów jak kiedyś” – jako Polacy mamy sentyment do tego, co 
było dawniej, ale również tendencję do narzekania na to, co dzieje się obecnie. Czy rzeczywi-
ście nie ma już polskich filmów, którym warto poświęcić trochę uwagi?

Myśląc o współczesnym polskim kinie, większość 
widzów ma przed oczami plakaty filmów Patryka 
Vegi czy komedii romantycznych w rodzaju „Listy 
do M.”. Nic dziwnego, to właśnie na takich produk-
cjach stoi polskie kino: nie tylko są najczęściej pro-
dukowane, ale i najchętniej oglądane. Utrudnia to 
przebicie się do świadomości masowego widza bar-
dziej ambitnych produkcji. 

Kolejna kwestia to ten „polski sentyment”. Na to, co 
było dawniej, patrzymy łaskawszym okiem, wszyst-
ko wydaje się jakieś lepsze. Tak samo jest ze starym 
polskim filmem. Niech pierwszy rzuci kamieniem, 
kto nie słyszał choć raz w życiu, że najlepsze ko-
medie robił Stanisław Bareja, a potem Juliusz Ma-
chulski i że teraz już się takich nie robi. To właśnie 
komedie czasu PRL-u podobały się Polakom naj-
bardziej. Poza tym, parafrazując jednego z boha-
terów kultowej peerelowskiej produkcji, lubimy te 
filmy, które już raz widzieliśmy. 

No dobrze, ale czy współcześnie naprawdę w Polsce 
nie robi się dobrych filmów? Czy naprawdę jedy-
nymi polskimi produkcjami w kinach są komedie 
romantyczne, które od niczym się od siebie nie róż-
nią? Otóż nie. Gdy przyjrzymy się bliżej polskiej ki-
nematografii, możemy zauważyć, że powstaje wiele 
dobrych, docenianych przez krytyków produkcji. 

Wystarczy lepiej poszukać i nie reagować alergicz-
nie na filmy, na których trzeba trochę pomyśleć. 
To przecież na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 
nominowane do Oscara w kategorii „najlepszy film 
międzynarodowy” były: „W ciemności” Agniesz-
ki Holland, „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskie-
go i „Boże Ciało” Jana Komasy, a „Ida” w reżyserii 
Pawła Pawlikowskiego w 2015 roku właśnie w tej 
kategorii zdobyła statuetkę.
Patrząc na ostatnie lata nie można zapomnieć o ta-
kich produkcjach jak „Sala samobójców” Jana Ko-
masy (2011), „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida (2012), 
„Bogowie” (2014) i „Najlepszy” (2017) Łukasza Pal-
kowskiego, „Body/Ciało” (2015) i „Infinity Storm” 
(2022) Małgorzaty Szumowskiej, „Kler” (2018) 
i „Wesele” (2021) Wojciecha Smarzowskiego, „Żeby 
nie było śladów” Jana P. Matuszyńskiego (2021).

To prawda, że już nie robi się takich filmów jak kie-
dyś. Ale to dobrze. Kino nie powinno stać w miej-
scu, musi iść z duchem czasu i się rozwijać. Filmy 
kręcone współcześnie mają trafiać do współczesne-
go odbiorcy, a nie do tego sprzed trzydziestu czy 
czterdziestu lat, a poruszane w nich problemy po-
winny być aktualne.

Karolina Pluta

„IDA”, REŻ. PAWEŁ PAWLIKOWSKI

„MIŚ”, REŻ. STANISŁAW BAREJA
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BEZWARUNKOWO!
Kino, licząc od Lumière’ów ma prawie 130 lat, od początku było barwne i opatrzone muzyką, 
choć kolorowe negatywy pojawiły się pod koniec lat 30., zaś filmy dźwiękowe dekadę wcześniej. 

Szeroki ekran, który ratował kino przed telewizją w la-
tach 50., to koncepcja z połowy lat 20., w tych samych 
latach 50. z telewizją walczył również film 3D, by 
triumfalnie powrócić pół wieku później. Wszystko już 
było? Bynajmniej. Historia kina to równoległy rozwój 
języka filmowego i wizualnej atrakcji,  mierzonej wi-
zerunkami gwiazd i efektami specjalnymi. Poza kilko-
ma tytułami kina sprzed 120 laty, 110 czy nawet stu nie 
da się oglądać, więc nic nie stoi w miejscu. Kiedy prze-
gląda się listę hitów polskiego kina po 1989 roku, na 
pierwszych miejscach pozostają tradycyjne „Ogniem 
i mieczem” i „Pan Tadeusz”. Ale żeby oglądać dzisiaj 
równie tradycyjny „Potop” , trzeba go było przyciąć 
o równo 101 minut. 

Zmieniają się gusty, zmieniają techniki, zmieniają wi-
dzowie. Narzekacie na nadmiar komedii i sensacji, 
macie rację, ale czy Wasi rodzice mieli wybór? Tamto 
kino sprzed 30 i więcej lat miało i inne funkcje (a ra-
czej: zadania) społeczne. To, co jest siłą filmu, czyli 
kino gatunków, w czasach PRL było zwyczajnie nie-
obecne: bo jak opowiadać o prawdziwej zbrodni, kie-
dy mieszka się w kraju, gdzie z założenia ludzie są tak 
szczęśliwi, że o zbrodni zapomnieli? A jeśli wchodzi 
w grę prawdziwa zbrodnia, to potrzebne są też praw-
dziwe pieniądze – a jakie prawdziwe pieniądze były 
w PRL-u – bo przecież nie bony towarowe Banku Pe-
kao.

Nie narzekajmy więc na dzisiejsze kino, które nie musi 
uciekać w międzywojnie, jak w „Vabanku” czy „Spra-

wie Gorgonowej”, by pokazać prawdziwą zbrodnię. 
A jak się nam przeje ta ekranowa codzienność, gdzie 
normą jest łajdactwo (czytaj: sensacja a la Vega) lub 
nieumiejętność porozumienia się bez komórek i ko-
munikatorów (czytaj: komedia romantyczna), się-
gniemy po inne kino. Ono już czeka – tak jak czeka-

ło w PRL-u. I tylko filmy Stanisława Barei pozostaną 
niezmiennie zabawne i gorzkie zarazem. Tamten świat 
absurdu sprzed pół wieku przetrwał – nawet wbrew 
naszej woli.

Kamil Rudziński

„MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW”, REŻ. JERZY KAWALEROWICZ

„POTOP”, REŻ. JERZY HOFFMAN

FO
T.

 M
A

T
ER

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

FO
T.

 M
A

T
ER

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E



16

pracą seksualną, dostajemy refleksje osoby do-
piero poznającej to środowisko. Same w sobie na 
pewno miałyby dużą wartość – gdyby tylko były 
odrobinę mniej naiwne.

O wiele lepiej jest potem, kiedy kolejne rozdziały to 
historie poszczególnych kobiet. Niektóre z nich cały 
czas pracują, inne z różnych względów przestały. 
Przyjmują klientów na godziny, pracują przez inter-

net, zajmują się aktywizmem społecznym czy dora-
dzaniem młodszym koleżankom jak dbać o własne 
bezpieczeństwo. I to właśnie w ich sylwetkach leży 
siła „Bez wstydu”. Kobiety te są różnorodne, a ich 

historie prawdziwe i  osobiste. Często 
tragiczne. W tych momentach Rogaska 
chowa się w cień i jedynie pośredniczy 
w  spotkaniach pomiędzy swoimi bo-
haterkami, a czytelnikiem. Perspekty-
wa czytelnika zmienia się i ewoluuje – 
niezależnie od jego poglądów na pracę 
seksualną. Trudno odrzucać autentycz-
ność, z jaką swoje doświadczenia prze-
kazują te kobiety.

Wielkim atutem autorki jest jej empatia. 
Nie ukrywa, że z niektórymi ze swoich 
bohaterek bardzo się zżyła i jest goto-
wa stawać po ich stronie niezależnie 
od sytuacji, w jakiej się znajdą. I to jest 
bardzo budująca konkluzja – być może 
nawet wyznaczająca trend w polskim 
reportażu społecznym. 

Anna Skroś

Rogaska Karolina 
„Bez wstydu. Sekspraca w Polsce”
Wydawnictwo Poznańskie, 2022 

Prawdopodobnie nie. Trudno wyobrazić sobie ob-
szerniejszą i bardziej delikatną kwestię. Zresztą, 
dyskurs dotyczący pracy seksualnej ostatnio prze-
żywa prawdziwą rewolucję. Kogo zaliczyć do kręgu 
takich osób? Dlaczego nie używać sło-
wa „prostytutka”? Czy praca seksualna 
nie jest zbyt często mylona z handlem 
ludźmi? Na niektóre z tych pytań „Bez 
wstydu” przynosi odpowiedź. Inne za-
ledwie dotyka albo zupełnie pomija. 

Podczas lektury pojawia się niedosyt, 
zwłaszcza że tematyka budzi emocje. 
Jednak trudno mieć pretensje do au-
torki, że opisuje zaledwie wycinek 
interesującego ją zjawiska. Każdy re-
portażysta dokonuje wyborów – czy 
to na poziomie selekcji bohaterów czy 
decydowania o tym, ile miejsca im po-
święci. Jeśli temat jest kontrowersyjny, 
to te decyzje zawsze będą krytykowa-
ne. Prosty przykład z „Bez wstydu” 
właśnie – w reportażu nie pojawia się 
ani jeden wywiad z kimś, kto pracę 
seksualną wykonuje na ulicy. Celowe 
pominięcie, by historie pozostałych 
bohaterek bardziej pasowały do ogól-
nej tezy książki, a więc przekonania, 
że sprzedawanie i  kupowanie seksu 
jest OK? Być może. Ale autorka ma 
do tego prawo. Czy to czytelnikowi się 
podoba czy nie.

A więc to niepisanie pod z góry zało-
żoną tezę jest problemem „Bez wsty-
du”. Jeżeli coś zgrzyta to raczej po-
czątkowe wątki i sceny – skupione na 
doświadczeniach samej autorki, która 
osobiście odwiedza opisywane przez 
siebie miejsca. Plan filmu pornogra-
ficznego, klub swingersów, klub ze 
striptizem… Te wszystkie lokalizacje 
są bardzo istotne w kontekście tematy-
ki. Bohaterowie, których autorka tam 
spotyka, pojawiają się raczej na krótszą niż dłuższą 
chwilę i pozostawiają niedosyt. Bo w „Bez wstydu” 
ich historie to jedynie niepogłębione rysy. Zamiast 
doświadczeń tych, którzy faktycznie zajmują się 

CO SIĘ DZIEJE W CZERWONEJ DZIELNICY?
W „Bez wstydu. Sekspraca w Polsce” Karolina Rogaska przybliża czytelnikowi środowisko 
osób pracujących seksualnie. A przynajmniej próbuje, bo temat trudno uznać za wyczerpany. 
Ale czy dało się inaczej? 
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