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Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,

Łagodne oko błękitu.
II

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów --

I gwiazdę zrzuca ze szczytu;
 III

Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea -- ta łza znad planety

Spada... i groby przecieka;
 IV

A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,

I -- że nikt na nie... nie czeka! 

                                 Cyprian Kamil Norwid, W Weronie
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Spis obrazów

Żywioły
Stok
Kładka i kwiecie
Golgota
Aurora
Na głosy i kłosy
Niebieska obecność
Opadanie
Jesienne drzewo
Ptak Sofii
Mów wodo, mów kamieniu
Nad Betlejem
Ulewa
Falochron
Jako w niebie, tak i na ziemi 
Co widzisz… 
Zawiało
Dziupla
Tam drugi brzeg
W starym porcie
Ognisko
Spokojnie moje pióro
Przejście zielone
Łąka
Patrząca
Islandia. Gullfoss
Islandia. W dali biało
Anioł foki
Trzy panny
Szara bryza
Srebrnica. Zima
Sielsko
Żegnajcie żagle
Przed świtem
Sosny
Ostatnia przed odpływem
Wytopisko
Poświata wieczorna



Żywioły, technika własna



Stok, technika własna



Kładka i kwiecie, technika własna



Pęknięcie, technika własna



Golgota, technika własna



Aurora, technika własna



Na głosy i kłosy, technika własna



Niebieska obecność, technika własna



Opadanie, technika własna



Jesienne
drzewo, 
technika
własna



Ptak Sofii, technika własna



Mów wodo, mów kamieniu, technika własna



Nad Betlejem, technika własna



Ulewa, technika własna



Falochron, technika własna



Jako w niebie, tak i na ziemi, technika własna



Co widzisz..., technika własna



Zawiało, technika własna



Dziupla, technika własna



Tam drugi brzeg, technika własna



W starym porcie, technika własna



Skrzydlica, technika własna



Ognisko, technika własna



Spokojnie moje pióro, technika własna



Przejście zielone, technika własna



Łąka, technika własna



Patrząca, technika własna



Islandia. Gullfoss, technika własna



Islandia. 
W dali biało,

technika własna



Anioł foki, technika własna



Trzy panny, technika własna



Szara bryza, technika własna



Srebrnica. Zima, technika własna



Sielsko, technika własna



Żegnajcie żagle, technika własna



Przed świtem, technika własna



Sosny, technika własna



Ostatnia przed odpływem, technika własna



Wytopisko, technika własna



Poświata wieczorna, technika własna
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Spis wierszy

Z dziejów początku 
W komnatach ukrytych
Powidok z Islandii II
Kacper o impresji
Świerk i drozd
Kant i Platon
Czy widzisz
Żółty
Na ziemi
O teatrze ciała
Sny nieodwracalne
Ogienku
Monarcha bytu
Matka
Obcowanie kontynentów
Przypadek
*** przeznaczeniem
Łzoobieg
Deszczem? Wierszem?
Weseli się
Ruch
Głos
Requiem
Utracone
Czy i jak
Wieczne pióro
Metafora z pajęczyną
Struna  
Kasztan
Podmiot domyślny
Nowa ziemia
Lamentacja
Okruchy
Może usłyszy
Odyseja ciał
Istotą skrzydlatą
Misterium dotyku
Jako w niebie tak i na ziemi
Scena szyb
WspółKosmos
Tym czasem



Z dziejów początku
 
Piekieł nie ma 
to czas ulewnego światła
czyściec prapoczątku
Ruach  
nad wodami 

w raju 
ktoś zbuntowany
 
adam
człowiek
mężczyzna i niewiasta
w zachwycie
tulą owoc miłosny

dotknęli 

z drzewa poznania   
zarodki wszechświatów
zerwali

ku ziemi wieszczą o CAŁYM człowieku
malarzepoeci
 
Michał Anioł da Vinci Norwid
całe zastępy

widziano ich wśród aniołów 
ras czarnych żółtych białych

żar 
proch czasu
w pułapce 

bez ramy



   W komnatach ukrytych
Słucham
muzyki pod chmurami nad chmurami
cichego kwilenia nowiu
orkiestracji pełni
i ciszy gdy Wenus
wysyła pocałunek po nocy
miłosnej

światło wschodu odsyła tych dwoje
do komnat ukrytych
przed wzrokiem śmiertelnym

w dno oka Dalekiej Wenus
wplatam swój warkocz małej i jeszcze 
nagiej historii
dziewczynki
z łzą

materią z mgławicy



Powidok z Islandii II

(nie jestem wyspą odsuniętą od sztormu)
Maluję opuszkami pamięci ten witraż
za kratami doczesnego okna
– szarość jest tutaj doskonała
jak doskonałość bywa szarością
i tu i tam serce przybywa i oddycha
w liście do istnienia
lód
ornament
oryginał
-zimno-zimno-ciepło
połóż na tę mgłę
marginesy rodzących się konstelacji
zapisz za mnie to jedno wspomnienie
zwycięstwo świtu nad zmrokiem świtu nad zmierzchem
a wiesz że tak nie było z prawdą?
były gry świadomości
racjonalizm
nauka
a może
jestem tak blisko źródła i tego nie czuję –
że parzysz
dłonie?
a jednak
utrzymam świt gorejący
w palcach

taki mam kontrakt –
TY stwarzasz
ja trzymam



     Kacper o impresji
   Kacperkowi

Kacper pyta o impresjonizm 
igranie wody i o zwiniątko 
wyrzucone na brzeg

to może być każde zwierzątko 
każda woda 
brzeg klif

Kacper pyta o ptaki na falach
może nury lub zwykłe kaczki 
– zmrużmy powieki

martwa foka rozkłada płetwy
unosi wysoko
nad horyzont 

Kacper wie uśmiecha
jakim cudem jest uśmiech
mruży powieki by igrać z impresją

Kacper stał się uśmiechem
o tam – ażurowy motyl
mewa śmieszka różowy księżyc

skrzydła
żagiel 
ja



      Świerk i drozd

Drzewo
potężne w ramionach
to tu to tam przebłyszczy
promień 
na wierzchołku trzy ptaki 
– choinka z gwiazdą
świerk w słońcu

niedalekie żagle przesuwają brzeg
ostatnie dni sierpnia
wszystko płynie
wysycha mój ostatni obraz

pod mokrą warstwą 
ukryta twarz Chrystusa 
teraz
laguna w świetle pomarańczowego księżyca 
jeszcze wyraźnie widać głębokie ryty pędzla 
po cierniach

przed próg spadło bladobrązowe piórko
 
wiele ich tutaj 
drozdów śpiewaków
po deszczu wzbijają się z długimi wstęgami liszek
o świcie słychać polifoniczny koncert

piórko dodałam do obrazu
zostanie po małym droździe z  nóżką

długo stał
nie jadł nie pił 
patrzył
czarnym bolesnym okiem

pochowałam pod świerkiem w słońcu małego drozda
teraz to piórko śpiewa 
niemą falą na obrazie

Dar



Kant i Platon
Trzy światła za wodą – droga
trzy świetliste 
– gdybym umiała biegać po falach…
horyzontalnie 
wertykalnie

nade mną droga mleczna nie zawsze wyraźna
dziś doświetlona

i ten Immanuel
z rozumem praktycznym
niebo gwiaździste nade mną
tak
boskie 
nie dobiegające nigdy końca

zgubiliśmy się między światłami
w jaskiniach

pozostał imperatyw – 
tylko blask odbity



Czy widzisz
                  Sofijce 
                
Ptaki odlatują
a ja mam teraz nóżki – popatrz
powiedziała dwuletnia Sofia
jakby pamiętała
przestrzeń
czas
z innego wymiaru

Wielki Wymiar –
Sofia
jej starożytne imię

wygrzewamy się tymczasem w świetle 
promieni sierpniowego słońca
ziemskiego słońca
mały pająk 
snuje nieziemsko misterną nić

tło
widzisz Tło?



Żółty

Ostatni liść
ostatni list

wiewiórki są już po drugim śniadaniu
tup tup tup
put put put

tup tup tup
put put put

a kobieta nasłuchuje i śmieje się
widzi już sprawy wysokie
czasem pyta o ptaka
pikującego pod niebieską wodę
szarego horyzontu

ustanawia nowe przestrzenie 
owinięta w chorobę

dziś już nie krząta się jak Marta
jest Marią
nawet takie jej imię

ostatnia obecność jesieni

ruszyła wolno taśma 
nieskończoności

malarska
i jakże żółta



Na ziemi

Gwiazdy wróżą pogodę
dla bogatek w gniazdach
tam ukrył się Bóg 
 
pisklęta zakwitają
ziemia gubi pamięć o ranach

cóż 
ludzie
zapominają o Holomorze
Oświęcimiu
Dachau

publiczna dezynfekcja

śpij synku spokojnie
tylko mama się lęka
naszych drzwi nie naznaczono farbą

nie przychodzi żaden Anioł



O teatrze ciała

Słońce coraz niżej
dzwon uwagi
muszę usłyszeć z czułością

będziesz jesienna
zimowa
mijasz
telefony kolejno milkną
zapytam cię wiosną
o ziarna pokoleń

odejdziemy znad bliskich grobów
obrazy trwają 
wspólnotą przypływów i odpływów
należy być delikatnym dla zeschłego liścia
kopca kreta
to nie boli

kilka sekund niczym drapieżnik
chwila człowiecza
dumny moment w stronę światła



Sny nieodwracalne

Ziemia paruje
lekka mgła nad przestrzenią
nieoczekiwane faktury deszczu
Zachwyt

sny z porwanych schodów
z rozpadliny ścian
nad urwiskiem
o poranku wiodły ku miłości
oczywistej
bezcielesnej

testament obecności
na opuszkach palców
białym atramentem spisany
dojrzewał do wieczystego zapisu

nieodwracalnie
wpisany w ruch niebieskich ciał

czy wiesz
nie wiesz

byłam białym atramentem



Ogienku

Z zapałki
z ogniska

stepów i przestworzy
głębokości ziemskich płyt

ogienku prochów przodków

złudnie podpalasz
darowany czas

wędrowania
do źródła

Ognia



Monarcha bytu
 
                                              Dziwny jest ten świat

To nic że piękny
utajony przed stworzeniem
by dokostnie wielbiło nic z niczego

gubią ślad tysiąclecia
a On uparcie tylko
z laską żebraka
trędowatych synów
dotyka

wcielając nieskrzydlatych
do upadku

wzlatujących odwiecznie
upadłych Ikarów



Matka

Brzemienna
brzemienna śmiercią
wystawia syna w otwartej trumnie
przed skremowaniem
– niech zobaczą
oto mój syn umiłowany
trzynaście lat życia obróci się w proch
– niech go zobaczą
to moja chusta Weroniki
to mój całun
– niech to wszystko zobaczą
to moja zemsta na życiu



Obcowanie kontynentów

Twoje-jej
mnożysz
dzielić musiałaś się jednak uczyć
w linii potomstwa

kontynentem jest tu i twoja osoba
i gwiazda z której przyszłaś
spoza nawiasów galaktyk

a wszystko to 
w gorączce miłości
zmierza do pustki

racjonalnej abstrakcyjnej`



Przypadek

Kiedy mówiłam – wszystko wraca
zasnułeś się rozdrożem

dwa nasze brzegi
nie trzymały w uwięzi
tej samej rzeki
nurt porywał rwał
głos nieznany
złoty piach usypywał klepsydrę
w odwrotną stronę

a jednak
w podskórze
istota istotnego
układa się



przeznaczeniem            Jestem Jestem Jestem i nie ma znaczenia
czy człowiek pochodzi od homininów

czy upadłych aniołów
zrodzonych ze światła 

otworzyły się oczy
powstaliśmy z klęczek

zbudowaliśmy subtelny śmietnik
osobiste wieże babel

nie znajdziesz tu pustelni
tylko czarne łachmany 

i istość o której brak jednak danych
 

kiwa się jakiś suchy badyl przed oknem
na tle zmarzliny

biel biel biel

Czerń i Biel



Łzoobieg

Ostatnia wysycha
pierwsza odrodzi
płaczka narodzin

/dzieci długo płaczą bez łez/

cicha
 
rzeźbiarka zmarszczki
wieszczka pożegnań

słona

chlorek sodu białko woda
bakteriobójczy lizozym
często bezwiedna
nadmiar i niedobór

Łza każda do wynajęcia
wreszcie ta
Prawdziwa



Deszczem? Wierszem?

Tyle tu pajęczego trudu
mrówczych dróg
trajektorii szerszeni

powiało przycichło
błysnęła noc
gasząc knot dnia
ziemia moknie

jutro ten obraz
odzłocę odsrebrzę

pomilczymy ze świerszczem



Weseli się

Pierwsze dni września
rude z łupem w pyszczkach
mkną po dachu
łachy słońca na skórze
za kilka dni Zakopane w ślubnych sukniach
koronkach chrzcielnych
wielkie kolejne karty
w rodzinnym albumie

weseli się dziko przyroda
zdążyć
rozbarwić przed chłodem

jesień srebrny włos przyniesie –
zakładkę do księgi
strzałka czasu drży

zanim ten listek opadnie
patrzcie
jeszcze włosy mam czarne



Ruch

Tylko po ruchu gałęzi zielonych
znak że była tu ruda
osy szerszenie
życie
ruch
jaskółek żagli komet
niebo się wykluwa światłem
ranne wstają zorze
nim zgasną zapachy dnia
na sznurach zawisną białe koszule
córeczek syneczków
 
tylko po drzewach widać wzrastanie
pniemy się w górę liściasto i w dół
korzeniami
migracje wikłane drogi
oczy skrzydła
żądła
a i to wyschnie? Wystygnie?
 
Zabliźni
Zapis



Milczy woda wyje powietrze
z wichrem nad górami
jak mam dogonić Górne drogi
śpicie
 
na koń
po wiosła
po ogień
 
badania na powierzchni
badania w głębinie
stratygrafia

nie zapomniałam strzały
trafionej
w bullseye tarczy
tam
gdzie śpiewa ból wieków
 
od brzegów do brzegów
galaktyk
niesie się Myśl niesie Głos
– bardzo Was kochamy
 
na koń
po żagle
po Skrzydła

  Głos



Umknęłaś jak łania
racjonalnie:
„odłączcie mnie od defibrylatora”
I odłączyli

błąkałam się całą noc
by ten ból wdeptać w ziemię
złamać mu kręgosłup
ale fotografie jak stalagmity
zatrzymują czas
może zapomnieliśmy zabrać Cię 
z działki –
sugeruje Kacperek

  Requiem

Żono górala którego wywieźli na północ 
za młodu
by został moim ojcem
teraz obok siebie dwie mogiły
nie tańczycie żałobnie
nie tańczycie
miałaś 6 lat gdy Ciebie osierocił ojciec
dojeżdżałaś do pracy 
na studia
urodziłaś córkę
która musi przejść własną całość
teraz do Twoich źródeł zmierzam

Mamo
przybyłaś na świat naga
odeszłaś odziana
do górnego potomstwa
tulić inne dzieci



Utracone

Stare młyny mielą 
dziedziczny proch na mąkę pokoleń
stare tartaki trą 
na nowe zagrody
nie uciekniemy na wielki step
orłem ponad szczytami
otwiera się kosmiczny szlak
lecz w nas nie ma przestworzy
tylko lodowe szyby
i coraz więcej szczelnych wrót

więc i krew zapomni ocalić prawieczny kod

dziki przeciągły zew 



Czy i jak

W górze światło
wpadliśmy w chmury
nie widać migotania ziemi
a światło ze skrzydła nie idzie z nieba
ten ikar może nie spadnie
jak jego idea

tonął sam

czy lęk zbiorowy jest zwielokrotniony
czy to zmierzono wysłano w dziurawą otchłań?

czy odpowie we wszystkich językach?
choćby w jednym



Wieczne pióro

Musisz poczekać moje wieczne
pióro
ze srebrną stalówką
i gwarancją na pięć lat
poczekaj

aż piórko drozda przyfrunie
aż brzuszek gila przyklei się do obrazu
aż kamienie obleją się mchem od wschodu

jestem twoją rękojmią
piórem anielskim
tylko atrament przebarwia się wolno
a krew ścieka pod skorupę
w tym obrazie liczy się bardziej góra
płaszczyzna bliżej ramy

wieje wielki wiatr
wieje ten wiatr – 
lecz ręka ciągle 
się waha
broni
przed zapisem

Czyja ręka?

jeszcze dziś będziesz ze mną w raju –
zadrwiło wieczne pióro
tak nazwij swój ostatni obraz



Metafora z pajęczyną

Pająk się snuje nad obrazem
kto wie czyje dzieło bliżej tej chwili
i jak niezwykle pada deszcz

wycofał bez śladu
rozmowę

zawiesić istnienie?
pytam
pytam Nieskończoność
gdzie jest zapis poprzedni
porzucony by go podać czytelniej

pająk całość pajęczyna
myślniki o tobie 

sądziłam że mężczyzna rodzi się gwiazdą
tylko dla jednej planety
jednej

mężczyzna rodzi się dla kobiety z kobiety
nowe ciało
 
ciała wędrują 
dziś za chmurami 
wędrują w sobie
w pajęczynie 
w cielesny kosmos



Struna   
 
Droga ku zielonym przestworzom
uchyla opal 
górnych partii
ni to świt ni zmierzch
kraina dali nie domkniętej

jednak farba jeszcze mokra
przebudzenie na planie pierwszym

perspektywa

na planie drugim srebrny anioł
androgyne 
ze światłem w ramionach
z lirą o jednej strunie
naciek chmur
i pęka

na dwoje
bolesnych dwoje całe stworzenie
 
tęsknić za jednością
w liturgii wszechświata



Kasztan

Zbierałam kasztany
mokre gładkie błyszczące
umaszczone namaszczone
duże i małe płaskie i okrągłe
ludzie szli szybko lub wolno
dzieci śmiały się lub płakały
ludziki już żyły lub nie żyły
świat jest okrutny lub dobry

więc dałam tobie
najmniejszego 
żywego
ku ocaleniu dnia

chmurzyło się na górze
w siedzibie bogów
na dole mijało
egzystencja nie-egzystencja
jedna część wędruje ku górze
inna zmierza po chleb powszedni
jeszcze ciepły i pachnący



Podmiot domyślny

Katedra drzew suchych
jesienne liście niczym wiosenne skowronki
ktoś łowi na przeręblu
już go nie ma
może pokryła go woda może ryba zjadła 
tafla powoli niebieszczeje
zmarszczki sinieją 
ale to woda żywa
więc popatrz
więc chodź
tam drugi brzeg

uciekaj
wróć



Nowa ziemia 

Spokojnie
czekają na zmartwychwstanie kości 
biali skalni nieskalani 
słychać szepty nad horyzontem
nad górami za lekką mgłą

spisać by tę partyturę
sakralną
matematyczną 
tęsknotę za harmonią
w przestrzeni

suche płomienie
potop cząsteczek
awers ducha
z koroną żywych 

ci w górach mają bliżej
niż tamci 
z doliny Jozafata

taka eschatologia
gdy młode pędy cierni
owijają czule kamienie
proch pracuje nad nową ziemią



Lamentacja 

Grają ciszę
wiatr zatyka instrument
niech się dopełnia 

półszept 
szkarłatne liście wirują 
wybaczcie – coś opuściłam

płynie 
czegoś szuka czegoś pragnie
podąża za głodem 
przekracza
 
dajmy duszy 
sięgnąć po niskie niebo
dotknąć

a ty musisz zapisać
a lista się nie kończy

kwiaty na grób
wywiesić klepsydrę dla sąsiadów

wyrejestrować telefon
… … …
kupić łańcuszek do medalika
dowiesić stygnące łzy

i skreślać



Okruchy 

Okna śnią
my dwunogi tylko stąd
zbieramy guzy
od stołka od drwi
od wieków

nie płacz mały – mówi Bóg
Jestem
Ty też jesteś nie tylko na chwilę
rąk teraz nie masz
lecz serce 
płonie choć tego nie widać
tyle w tym siły
zadanie na miarę

stan cienia pomaga przekraczać świt
za oknem skrzydlate
z okruchów zdziobią jedynie słowa

bez lęku
nagie wolne
w pierwszych promieniach 

niebieskie
ptaki
lśnią 



Może usłyszy                                      
                                Matusiowi

Boże
osusz to bagno 
kilku sprawiedliwych znajdziemy

dzieci 
żaby żuki bąki
niewinne nietoperze
to wszystko chce żyć
patrz – małe liszki na dłoni chłopca
ufne oczy

kocha tańczy
drzewa do niego mówią listkami
pozdrawiają

ocal stworzenie
przed szaleńcami z bronią 
biologiczną
programuj boski komputer
na życie
wzmocnij zastępy aniołów

…

Kocham świat Fryderyku tak jak Ty
miliony kolców S
10 minut od portu lotniczego
Twojego imienia – ulica Postępu
Astra Zeneca Pharma Poland

będziemy zabijać gwiazdy

rozejrzyjmy się jednak po planecie
kolce wrastają ludziom głęboko w czaszki
czekamy na trzecią czwartą śmiertelną dawkę
w pokorze na kolanach

oni rozmawiają

myszy szczury już w laboratoriach –
zza krat słychać ich rozpaczliwe – NIE

NIE



Odyseja ciał

Gdzie bezlistne brzegi Itaki
kikuty masztów płaczą po żaglach

od głodu po sytość
od spękania ziemi
po brak oddechu
od śmierci
po gorączkę rzeczywistości

gwałtowne kamienne
samopoznanie ciał

równoległe światy
i ten lament i ten śpiew
teatr nieba
 
nad zwaloną kolumną
brzemienne duchy

głębokie poznanie utopii



Istotą skrzydlatą

Krople krople
słyszę stąpanie po chmurach
na opuszkach palców biały atrament dojrzewa do
testamentu obecności
nieodwracalne jest możliwe 
niczym parująca ziemia
dach nad urwiskiem

nim ziemskie drzewa zetnie mróz
nazbieram kwiatów pustyni
tylko nie zamykaj niebieskich okien
zaczekaj
tam otworzą drewniane płatki



Misterium dotyku

Bociany odprowadzają dusze w zaświaty
odlecą i wrócą z krain niedotykalnych
zwiastując nowe życie

człowiek dotyka własnej duszy a tam pióra anielskie

myślisz – ten obraz ukończony zostawiam
otóż nigdy

misterium Życia
czym jest
widowiskiem dramatem farsą
tajemnicą aktem zapytania o 
myślisz – ten obraz ukończony poprawię
ponownie dookreślę dobro i zło
bociany będą miały już tylko białe pióra
a tu wyłazi wyraźnie czarna farba

na drugim planie kolejna próba bieli
puste pole trzeciego planu 
hologram
symulacja twojego lotu
w stronę widma kwantu
nim dotknie cię Obserwator
jako bożą cząsteczkę



Jako w niebie tak i na ziemi

Zupa kwantowa to ty i ja
to łabędzie i ich młode
w tym roku siedem
trzeba będzie zimą więcej pęczaku nagotować

w zupie kwantowej dojrzewa miłość
oczyszczenie
życie bez wiecznego snu
pławi się w potencjalności

w polu energii pokolenia
podobne ptakom 
patrzą na brzuchy
przyszłych matek

córko synu 
oto gwiazda
i nowe słońca zapłoną
od waszej iskry
wypowiedziane słowo 
włącza się w krąg sił natury
działa wraz z nimi

na ziemi nadal złoto pól taniec łodyg 
gną się pręty maków
mów 



Scena szyb

Szyb szybowanie

architektura światła 
konstrukcja nieprzewidywalna
małe norki z zapaloną lampą

idącemu w ciemności wśród blokowisk
jawi się sytość nawet miłość
wędruje w stronę księżyca gwiazd gubi 
w małym prostokącie nocy w dużym kwadracie dnia
widzi struny światła na leśnej drodze

nie pamiętasz – księga Genesis rozdział pierwszy
i ciemność była nad przepaścią…
i rzekł  Bóg: niech będzie światłość i stała się światłość
nie pamiętam – mówi 
mam nowe dane 5G globalnych bogów

jednak nadal stoję nad przepaścią
lub w szybie wielu dołów
szybuję 
noc dzień noc i tak do kolejnego wielkiego wybuchu



WspółKosmos

Może nie było wielkiego wybuchu
inflacji kosmicznej
a wieczny prawszechświat
subtelna materia plastyczna

mierzymy się z próżnią
lecz nie jest pusta
nadal wszystkim we wszystkich

Artysta tańczy
wiruje
rozwija zwoje wiecznego życia
wibruje
wokół głów świętych
lecz to na nic

wolność 
Wolność Równość ale nie braterstwo

stworzenie 
wisi 
pod paletą
pod aurą wieków
pod energią historii

awers i rewers 
współkosmos
czeka na ciąg wsteczny 

zwinięcie czasu



Tym czasem 

Obrys gruzowiska w pełnym słońcu
na tle granatującego nieba
jeszcze pióro zapisuje
jeszcze istnieje bardziej coś niż nic

zaślubiny światła z ciemnością
czas ich miłości – mistyczne strumienie

między paletami tęczowej grawitacji
potencjał kwantowy
promieniowanie tła
 
deformacja dekoracji
scena i didaskalia
nie Zegarmistrz nie Artysta –
dzieło

b r a n

jeszcze czynne warsztaty słowa
tymczasem chodzi o punkt 0 
– 10^-− 43 sekundy przed

Nieskończonym multiwersum





Mała retrospekcja, 
kalendarium nie-kalendarium
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Wkład w organizację Bydgoskich Trójkątów 
Literackich 2009/2014

 Pracując w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy byłam organizatorem-pomysłodawcą spek-
takli i eventów w ramach Trójkąta od VII do XII edycji. Prezentuję 
tu przykładowe pomysły i ich realizacje z lat 2009, 2010, 2012 i 2014. 
Fragmenty tekstów pochodzą z szuflady pamięci oraz archiwalnych 
stron internetowych.

2009, VII edycja Bydgoskiego Trójkąta Literackiego

 W nastrojowym wieczorze (a właściwie – popołudniu) poezji za-
tytułowanym „Słowo i obraz” Jolanta Baziak przypomniała sobie 
estradową przeszłość i wystąpiła jako recytatorka u boku renomo-
wanych aktorów – Józefiny Szałańskiej i Wiesława Kowalskiego. 
Zaprezentowała nie tylko wiersze własne, ale także utwory swoich 
kolegów po piórze. Co więcej – potwierdzając swoje interpretacyjne 
talenty udowodniła przy okazji, że jest kobietą która żadnej pracy 
się nie boi. Trzymając w jednej ręce czytane teksty – drugą, zręcznie 
manipulując przy magnetofonie – zapewniała wierszom stosowny 
i odpowiednio modulowany podkład muzyczny. I jak tu takiej nie-
wiasty nie podziwiać! 
Pióra w Przestrzeni! 

REDAKTOR NIEZBYT ODPOWIEDZIALNY ZDZISŁAW PRUSS 

https://wsg.byd.pl › Aktualności › Prussy i minusy to VII Bydgoski Trójkąt Lite-
racki 2009 r.
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2010, Bożek w Muzeum

Kacper Bożek z teki pt. Mistrz i Małgorzata 

Miejsce ekspozycji: Spichrze nad Brdą – ul. Grodzka 7-11
Wystawa czynna do: 2010-06-20 

Wystawa 12 grafik Kacpra Bożka została otwarta w ramach obcho-
dów Festiwalu Książki, czyli ósmego już Bydgoskiego Trójkąta Literackie-
go. Po raz trzeci Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego jest 
współorganizatorem tego święta literatury. Prezentujemy cykl grafik 
ze zbiorów Muzeum zainspirowanych powieścią Michała Bułhako-
wa Mistrz i Małgorzata z teki pod tym samym tytułem. Na otwarcie 
ekspozycji przyjedzie autor prac z Krakowa – i jak sam to określił – 
z ogromną radością odda się do dyspozycji bydgoskiej publiczności. 
Artysta zaplanował również zwiedzanie wszystkich kolekcji bydgo-
skiego Muzeum.
Kacper Bożek to młody, utalentowany grafik, absolwentem Wydzia-
łu Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia grafikę 
warsztatową i rysunek. Za swoje prace otrzymał liczne prestiżowe 
nagrody: 1999 r. Nagroda D’Ann & Gus’a Mazzocca za najlepszą pra-
cę studencką, Nagroda Małgorzaty i Andrzeja Zająców za najlepszą 
pracę studencką 2000 r., Nagroda Tadeusza Kulisiewicza za pracę dy-
plomową – Grafika Roku III nagroda za „Bożek Ciężkozbrojny”, 2001 
r. I nagroda w konkursie na exlibris organizowanym przez Bibliotekę 
Raczyńskich w Poznaniu, 2002 r. Grafika Roku, Grand prix za Milites 
Templi, a w 2003 r. otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. 
Podjął studia doktoranckie, ma ambitne plany twórcze i wystawienni-
cze. Ekspozycja w Bydgoszczy będzie dziesiątą wystawą indywidual-
ną. Możliwość wymiany doświadczeń z tym młodym i utytułowanym 
grafikiem zapewne zainspiruje bydgoskie środowiska artystyczne.

Kamila Jankowska, obecnie 
Derda

Wystawę oraz towarzyszący 
wernisażowi spektakl przygoto-
wała Jolanta Baziak.  
Patrz Archiwum MOB
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Dodatkową oprawę tego wydarzenia stanowi oryginalny spektakl ta-
neczny w wykonaniu Kamili Jankowskiej, (obecnie Derda), aktorki, 
tancerki i choreografa, która jest laureatką Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za spektakl „Beatrx” w Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie w kategorii ruch sceniczny. 

„Wyczół” nas wyczuł, rok 2010

Otóż jestem przekonana, iż intencja Leona Wyczółkowskiego, a raczej 
myśl wypowiedziana i zapisana: „Szkoda, żem przy urodzeniu nie po-
starał się od razu o bilet powrotny na kolejne życie, bo mi go wciąż 
za mało…”, paradoksalnie, ale też realnie się wypełnia. „Obecność” 
„Wyczóła” przejawia się na wiele sposobów. Doświadczyliśmy 
tego w 2010 roku na cmentarzu we Wtelnie, dzień przed urodzina-
mi Mistrza. Wybraliśmy się z dyrektorem muzeum, Michałem F. 
Woźniakiem i Jarosławem Jakubowskim, dziennikarzem, a w tym 
przypadku fotografem, aby na mogile zapalić znicz i pozostawić pach-
nącą jeszcze farbą drukarską książkę mojego autorstwa Leon Wyczół-
kowski – kolejne życie – w otulinie przed chimerami wiosennej aury. 
Każdy, kto odwiedził grób mógł ją zabrać do domu i zapoznać się 
z treścią.

Okładka pierwszego wydania książki
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Pogoda w czasie podróży do Wtelna była iście szatańska. Wycieracz-
ki chodziły jak oszalałe; nieprzytomna, śnieżno-deszczowa zawie-
rucha. Ledwie wysiedliśmy z samochodu zaświeciło ostro słońce. 
„Wyczół” zapalił jak za pociągnięciem różdżki czy też czarodziej-
skiego pędzla krążek słońca, tylko na chwilę przy grobie, jak w baj-
ce. Cicho, słonecznie, dostojnie. Kościół zamknięty z każdej strony, 
na cmentarzu żywej duszy, na innych grobach ani jednej zapalonej 
świeczki, a tu w bliskiej odległości od pomnika unosi się mocno wyczu-
walny i niczym nie uzasadniony zapach, ni to kadzidła, ni to perfum 
(dla ścisłości – jeszcze przed zapaleniem naszego znicza). „Wyczół” 
nas wyczuł (czasem sygnował swoje dzieła przez otwarte u). Popatrzy-
liśmy po sobie, nieśmiało podpytaliśmy, czy czujemy to samo. Jeszcze 
raz sprawdziliśmy kościelne wrota. Chcecie, to wierzcie, chcecie – nie 
wierzcie. Nie inaczej było w drodze powrotnej. Wsiedliśmy do samo-
chodu, ledwo trzasnęły za nami drzwi ponownie zerwała się śnież-
na zadyma, do samej Bydgoszczy i działo się tak do późnego wieczora. 
Od tej chwili „Wyczóła” mam za bliskiego znajomego, ba przyjaciela, 
prawda, Panie Leonie?

2012, X edycja Bydgoskiego Trójkąta Literackiego, 
Rok Leona Wyczółkowskiego

Rok Leona Wyczółkowskiego wzbogacił wiedzę – nie tylko bydgosz-
czan – o tym wybitnym artyście, przede wszystkim o jego obrazach, 
rysunkach, grafikach, działalności. Dokumentują Rok, a zarazem po-
zostaną trwałym dziedzictwem publikacje, na wysokim poziomie edy-
torskim, zwłaszcza katalogi wystaw. Niejako poza głównym nurtem 
przedsięwzięć podjętych w związku z Rokiem Leona Wyczółkow-
skiego ukazała się, nakładem Instytutu Wydawniczego Świadectwo, 
książka Jolanty Baziak Wyczółkowski, Przybyszewscy, Munch i Vigeland. 
Fryz.
Książka dzieli się na dwie części. W pierwszej autorka przedsta-
wia swoje spojrzenie na twórczość Leona Wyczółkowskiego. Pisze 
o jego pracy artystycznej; szczerze zainteresowana jego dziełem, uj-
muje je w szerokim kontekście, dopowiadając sporo do tego, co już 
wiadomo. Pisze żarliwie, więc czytając, nietrudno dzielić jej fascyna-
cję, nawet jeśli niektóre skojarzenia czy uwagi wydają się nieco ryzy-
kowne, jak dotycząca „filozofii drzewa”, z odwołaniami do ezoteryki. 
Bardzo cenne są stronice książki objaśniające związki artysty z naszym 
regionem, z Bydgoszczą.
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Jolanta Baziak posiadła gruntowną wiedzę o Leonie Wyczółkow-
skim, przytacza wiele faktów, owszem przywołuje innych autorów, 
ale skupia się na tym, co sama widziała, czego doświadczyła. Poka-
zuje niezwykłość dzieła Wyczółkowskiego… Opowiada o nim, żywo, 
przystępnie. Jest dociekliwa, peregrynowała nawet na Ukrainę, docie-
rając do miejsca, gdzie stał dom, w którym artysta się urodził.  
Szkice czy eseje Jolanty Baziak z zaciekawieniem mogą przyjąć za-
równo zwyczajni miłośnicy sztuki, jak i znawcy malarstwa, w szcze-
gólności Wyczółkowskiego, ba, teksty rozbudzają ciekawość, którą 
może zaspokoić – pierwsza, kolejna – wizyta w Muzeum Okręgowym 
w Bydgoszczy, w gmachu Leon Wyczółkowski na Wyspie Młyńskiej, 
gdzie od 2009 roku eksponowana jest bydgoska kolekcja Wyczółkow-
skiego.

Okładka publikacji Fryz

W części drugiej książki – tylko na pozór odległej od pierwszej – Jo-
lanta Baziak pisze o Dagny Juel Przybyszewskiej, Stanisławie Przyby-
szewskim, Edvardzie Munchu i Gustavie Vigelandzie. Kieruje uwagę 
ku artystom, ich wzajemnym związkom, atmosferze moderny, przed-
stawia twórczość malarską i graficzną Muncha i rzeźbiarską Vigelanda. 
I w tej części książki dzieli się przemyśleniami, popartymi lekturami, 
podróżami, także do Norwegii, gdzie bezpośrednio poznawała dzie-
ła Muncha i Vigelanda.
Autorka w swoich rozważaniach docieka, czy Wyczółkowski mógł się 
spotkać z dwoma wybitnymi Norwegami… Wskazuje analogie…
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Oczywisty jest związek Stanisława Przybyszewskiego z naszym regio-
nem. Myślę, że intencją autorki było pokazanie niezmiernie ciekawych 
zjawisk artystycznych i twórców z własnego punktu widzenia, z wła-
snej perspektywy, w której udaje się wskazać przedziwne związki…
Wartość poznawczą książki Jolanty Baziak Wyczółkowski, Przybyszew-
scy, Munch i Vigeland. Fryz podnoszą liczne reprodukcje, tym cenniejsze, 
że książka została bardzo starannie wydana. Znakomicie wkompono-
wuje się w trwałe efekty Roku Leona Wyczółkowskiego.
Autorka jest poetką, autorką jedenastu tomów poetyckich, esejów Pasje 
i niepokoje Simone Weil, Nietsche w optyce filozofów, zapisków z podróży 
Ziemia zawsze Święta – notatki z Egiptu i Izraela, Ziemia początku, a także 
książki Leon Wyczółkowski – koleje życia. Pracuje w Muzeum Okręgo-
wym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, jest redaktor naczel-
ną Ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego Akant.

Jerzy Rochowiak

https://woak.torun.pl/artykul/o-leonie-wyczolkowskim-i-innych-artystach

Dziękuję Ci Jerzy, kolego z SPP, a Czytelnika pragnę zapewnić, że ni-
gdy nie zamawiałam recenzji o własnych książkach, tym bardziej opła-
canych czy kolesiowskich, jak czasem w tej branży bywa. 

Rok Leona Wyczółkowskiego 2012 
Panie Leonie, czy Pan to widział?

Z okazji 160. rocznicy urodzin i 75. przekazania przez wdowę zbio-
ru prac oraz pamiątek osobistych, mebli i wyposażenia pracow-
ni Mistrza, które zapoczątkowały w muzeum kolekcję monograficzną 
poświęconą osobie i twórczości, Rada Miasta Bydgoszczy ogłosiła rok 
2012 Rokiem Leona Wyczółkowskiego. Przewodnia rola w licznych przed-
sięwzięciach przypadła w sposób oczywisty Muzeum Okręgowemu im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Szepnął Pan coś inspirujące-
go do uszka kilku radnym?
Zrealizowano w muzeum dwie dopełniające się wystawy: Wokół 
daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich (25.04 – 2.09.2012) oraz Leon Wy-
czółkowski artysta-profesor (1852-1936) w 160. rocznicę urodzin artysty 
(18.12.2012 – 24.02.2013). Do każdej z wystaw przygotowano reprezen-
tacyjny, wysmakowany katalog.
Od 25 kwietnia 2012 na Wyspie Młyńskiej można było kontemplować 
wystawę prezentującą ten dar, zbiór przekazany przez Franciszkę Wy-
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czółkowską, Twoją Franię. Donacja obejmowała także dzieła innych 
twórców, takie jak obraz Józefa Pankiewicza, prace przypisywane 
warsztatowi Luca della Robbia, rzeźby Antoniego Kurzawy, Kon-
stantego Laszczki czy ryciny Gaimbattista Piranesiego. Całość prze-
kazu obejmowała 942 pozycje, które stały się osią budowy bydgoskiej, 
monograficznej kolekcji poświęconej jednemu z największych pol-
skich malarzy i grafików, tak Panie Leonie, największych. Dar prze-
kazany przez małżonkę obejmował przede wszystkim prace powstałe 
w ostatnim okresie życia, kiedy związany byłeś z regionem, mieszka-
jąc w dworku w Gościeradzu.

W okresie gościeradzkim ulubionym tematem stały się drzewa, 
którym „Wyczół” poświęcał znaczną część studiów rysunkowych 
i graficznych, nie zaniedbując jednak tradycyjnej tematyki: portretu, 
przedstawień kwiatów czy architektury. Dar obejmował także prace 
z wcześniejszych okresów twórczości, które musiały mieć specjalne 
znaczenie, jak Krzak jesienią – japonizowany, datowany na 1904 rok czy 
pierwsza znana nam dzisiaj praca Złote gody dziadków mistrza z 1870 
roku, wykonana dla dziadków ze strony matki na pięćdziesiątą 
rocznicę ich ślubu. Wśród darowanych dzieł znajduje się ostatnia, nie-
dokończona praca – akwarela z 1936 roku przedstawiająca kwiaty 
w wazonie dwuotworowym. Wazon prezentowany jest w jednej z sal 
Domu Leona Wyczółkowskiego, tak przywykło się nazwać budy-
nek ze zbiorami. Przekaz przyjaciela – Konstantego Laszczki z 1937 
roku obejmował 12 rzeźb. Druga darowizna została przekazana w 1948 
roku. W zapisie na rzecz Muzeum Kazimierz Szulisławski podkreślił, 
że jego donacja ma być traktowana jako integralna część daru Francisz-
ki i Leona Wyczółkowskich. Przyjaciel, nadleśniczy, który towarzyszył 
malarzowi często podczas wypraw plenerowych posiadał znacz-
ną kolekcję dzieł, w tym licznych szkiców, rysunków, ale także prac 
skończonych – kompletnych, jak Autoportret w todze rektorskiej z 1925 
roku czy Wiosna – wnętrze pracowni artysty z 1933 roku. Wystawa pre-
zentująca zbiory należące do „Wyczóła”, ukochane sprzęty, przenoszą 
w atmosferę gościeradzkiego dworku, pokazywane są czasem szkice 
i wprawki. 
Kazałbyś to zapewne dziś zniszczyć, jako niedoskonałe.
Druga ekspozycja stworzyła niepowtarzalną okazję do zaprezentowa-
nia dzieł wybitnych malarzy tworzących w XIX i pierwszej połowie 
XX wieku. Wśród 164 prac znalazły się obrazy Mistrza oraz innych 
znakomitych twórców. Zestawiono dorobek trzech generacji artystów: 
profesorów-nauczycieli, profesorów-kolegów i uczniów. Po raz pierw-
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szy w tak szerokim ujęciu przedstawiono zjawisko przenikania się 
sztuk indywidualnych, celem zaś było podkreślenie niezwykłości ta-
lentu Wyczółkowskiego, jego wpływu i roli jako nauczyciela na liczną 
grupę malarzy oraz grafików, a przede wszystkim próba odpowie-
dzi na pytanie, kim był dla sztuki polskiej i jaką rolę w niej odegrał. 
Stąd też główna część ekspozycji koncentrowała się na edukacji arty-
stycznej i pracy pedagogicznej. Jako ciekawostkę można było obejrzeć 
rekonstrukcję „Jamy Michalikowej” w Krakowie, ulubionej kawiarni, 
w której paliłeś Mistrzu z lubością swoje cygarka.

Działo się, działo, Panie Leonie… Na Europejską Noc Muzeów został 
przygotowany atrakcyjny program – To Leona czas. W ramach Muze-
alnej Nocy m.in. odbyły się plenerowe warsztaty malarskie nawią-
zujące do motywu drzewa, został zrealizowany performance „żywy 
obraz” oparty na pracach artysty oraz pokaz strojów inspirowanych 
modą z lat 20. i 30. XX wieku. Muzeum wraz z TVP Bydgoszcz zre-
alizowało film dokumentalny pt. A tyle pozostało  oraz Leon Wrażliwy 
zawodowiec – z cyklu Archiwum B emitowany przez TVP Bydgoszcz. 
Przeprowadzona została VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Foto-
graficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego. Motywy wodne. Odbył się 
wykłady, m.in. Dąb Leona Wyczółkowskiego w Nowym Jasieńcu – Ikono-
grafia i ochrona pomnika przyrody. Jednym z ważniejszych działań, wy-
kraczających poza Bydgoszcz był projekt WYCZÓŁKO-bus. 
Obok mobilnej wystawy miało miejsce wiele działań o charakte-
rze edukacyjnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
prowadzone przez artystów plastyków. Projekt zyskał uznanie jury 
XXXIII edycji Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go na Muzealny Wydarzenie Roku Sybilla 2012 w kategorii Przed-
sięwzięcia edukacyjne, znajdując się wśród nominowanych. Tak więc 
„Wyczół” pojechał w plener…

W czerwcu 2012, przy współpracy z Teatrem Polskim i Radiem Pik, 
w Domu Leona Wyczółkowskiego zostało nagrane interesujące słu-
chowisko radiowe pt. Wyczółkowski wychodzi z obrazu. W październi-
ku zaś w Alei Ossolińskich w Bydgoszczy uroczyście zasadzono Dąb 
Leona Wyczółkowskiego, i ja tam byłam. W ramach Tygodnia Kultu-
ry Chrześcijańskiej odbył się wykład pt. Motywy sakralne w twórczo-
ści Leona Wyczółkowskiego. Muzeum przygotowało wystawę posterową 
Śladami Leona Wyczółkowskiego oraz prezentacje multimedialne. Za-
aranżowano ponadto wystawę objazdową Leon Wyczółkowski – Wraże-
nia z Pomorza, którą prezentowano dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych 
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muzeów województwa. W grudniu 2012 odbyła się w Muzeum se-
sja naukowa pt. W kręgu Wyczóła. Materiały posesyjne ukazały się 
w formie drukowanej w 2013 roku. Edukatorzy muzealni rozszerzy-
li program zajęć o kolejnych 10 tematów, przeprowadzono blisko 300 
zajęć – lekcji muzealnych, warsztatów i oprowadzań. Wiele placówek 
oświatowych i instytucji organizowało na terenie Muzeum własny 
program edukacyjny, np. wieloetapowy i różnorodny cykl Niewi-
domi u Leona Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki, pomysłodawczy-
ni przedsięwzięcia. 
Obfity w wydarzenia Rok Leona Wyczółkowskiego podsumowa-
no na uroczystym posiedzeniu Komitetu Honorowego i Organizacyj-
nego. Katalog wystawy Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich 
został uhonorowany „Strzałą Łuczniczki” przyznawaną przez Prezy-
denta Bydgoszczy w kategorii edytorskiej za najlepszą książkę roku. 
Na to podsumowanie Roku zapewne odmówiłbyś przybycia, wykrę-
cając się brakiem odpowiedniego fraka, ale czyż możesz nie być kon-
tent z całokształtu obchodów, Mistrzu? 
A reprodukcje Twoich obrazów zatopione w szklanych gablotach 
w mieście, z oświetleniem fotowoltaicznym, do podziwiania nawet 
nocą? Każda opatrzona opisem obrazu, wyimkami z Twoich zapi-
sków. Wydrukowane na wysokiej jakości kanwasie, w stylowej ramie 
sprawiają wrażenie oryginału. Pomysłodawcami projektu byli: Maciej 
Herold i Jan Kośmieja, ale czy tylko oni? Znów się znacząco uśmie-
chasz… 
Tekst na stronę internetową Muzeum przygotowała Jolanta Baziak.  

Wspomniane wyżej katalogi oraz publikację naukową z sesji W krę-
gu Wyczóła opracowałam edytorsko, jak zwyczajowo wszystkie dru-
kowane wydawnictwa muzealne w latach 2008-2021, łącznie ponad 
120 tytułów. Uczestniczyłam w licznych spotkaniach z cyklu Niewi-
domi u Leona, wraz z Heleną Dobaczewską-Skonieczką, wielokrotnie 
oprowadzałam grupy szkolne po ekspozycjach w Domu Leona Wy-
czółkowskiego na Wyspie Młyńskiej. To był dobry czas. Kwitnące ro-
dodendrony wokół, szmer rzeki.

Jolanta Baziak – cykl spotkań z literatką
Warsztaty plastyczne dla dzieci
[DK Orion i Arka BSM]
[Biblioteką Miejską przy ul. Broniewskiego 1] 2012 
Rok Leona Wyczółkowskiego
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Od jubileuszu do jubileuszu
W 2008 roku świętowaliśmy 85-lecie istnienia Muzeum. Czas było pod-
sumować kolejny, pięcioletni okres działalności. W latach 2008-2013 
przygotowano i otwarto łącznie 103 ekspozycje, w tym 16 wystaw sta-
łych i 87 czasowych, do 35 z nich wydano publikacje zwarte. Odbyło się 
1589 zajęć muzealnych i 1212 oprowadzań grup z przewodnikiem. 
Oczywiście, statystyki niewielkie dają wyobrażenie o atmosferze, 
energii, pomysłach i konkretnych wysiłkach muzealników. Z każdą 
wystawą, wydawnictwem czy lekcją muzealną wiąże się osobna, arcy-
ciekawa historia.
Ostatnim akordom jubileuszu 90-lecia poświęćmy więc nieco więcej 
uwagi:
Na wernisażu wystawy Razem tworzymy historię. Historia bydgoszczan 
– historia muzeum (1923-2013) 22 czerwca było tłumno. Brawami do-
ceniono przemówienie dyrektora Muzeum – dr. Michała F. Woźnia-
ka oraz wiceprezydenta ds. kultury – Jana Szopińskiego. Bydgoszczanie 
ze wzruszeniem oglądali zdeponowane na czas wystawy dokumenty 
rodzinne, fotografie i pamiątki. Ze względu na niemożliwość prezen-
tacji wszystkich artefaktów, część z nich kuratorzy wystawy – starszy 
kustosz Danuta Sójkowska i kustosz dr Wojciech Ślusarczyk, wyko-
rzystali w postaci multimediów.
„Wystawa zorganizowana (…) pod wymownym hasłem Razem tworzy-
my historię. Ten doniosły fakt wpłynął na pomysł przygotowania nietypo-
wej ekspozycji, której współtwórcami zostali bydgoszczanie. Muzeum 
podjęło działania zmierzające do włączenia mieszkańców miasta nad 
Brdą w organizację wystawy jubileuszowej, chcąc podkreślić związ-
ki łączące konkretnych ludzi, znanych lub mniej znanych, z tą jak-
że ważną dla Bydgoszczy placówką kulturalną. Muzeum (…) nie 
istniałoby bez darczyńców, artystów, miłośników sztuki, pasjona-
tów historii i pamiątek przeszłości, kolekcjonerów, oddanych przyjaciół 
skupionych wokół Muzeum oraz wspierających jego poczynania, jak 
i osób rzadziej uczestniczących w wydarzeniach muzealnych, którym 
jednak nieobce jest znaczenie misji, jaką owa placówka ma do spełnie-
nia. Mu-
zeum od zarania było instytucją miejską. Dzisiaj nadal jest swoistym
łącznikiem między miastem a mieszkańcami, i tymi o starych korze-
niach i niedawnymi przybyszami. 
Kolejnym ważnym akcentem obchodów jubileuszowych było nie- 
bywale uroczyste spotkanie w Domu Polskim 13 września 2013 r. 
Pracownicy Muzeum z szarych zapracowanych na co dzień ludzi prze-
istoczyli się, panowie w eleganckich dżentelmenów, a panie okazały
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Od lewej: Jolanta Baziak, Adam Grzybowski, Anna Miklasz, Joanna Sokolińska, fot. 
Wojciech Woźniak

się wyjątkowymi pięknościami w subtelnych kreacjach.
Lista zaproszonych gości była długa, a przemówieniom i laudacjom 
towarzyszył podniosły nastrój. Podczas uroczystości zostały wręczone 
pracownikom Muzeum liczne medale, odznaczenia państwowe i re-
sortowe oraz nagrody, zaś autorce tego tekstu na stronę internetową 
muzeum, przypadł w udziale Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. 
Dyrektor Muzeum został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużo-
ny Kulturze „Gloria Artis”. 
21 września Muzeum gościło w swych murach, na wystawie jubile-
uszowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego. 
Na zewnątrz Galerii Sztuki Nowoczesnej zgromadzili się liczni obser-
watorzy, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć Pierwszego Obywa-
tela RP. Rzecz się udała, bowiem Bronisław Komorowski przełamał 
kordony Biura Ochrony Rządu i witał się z zebranymi, a nawet pozo-
wał w grupach do kilku fotografii. A więc było rzeczywiście rodzinnie.
Urzekła ilość czarnych limuzyn ochrony (ok. 15), wozów policyjnych, 
motocykli i kilka wyszkolonych piesków. Bronisław Komorowski od-
jechał… czarnym mercedesem.
Anegdoty prawdziwe lub zmyślone o zdarzeniu z życia znaczącej 
postaci, żyjącej lub historycznej, bądź z życia określonego środowi-
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ska mają za zadanie wywołać humorystyczny nastrój, jednakże mogą 
zawierać pierwiastki dydaktyczne i impuls do zamyśleń. Piszę tu za-
tem o bydgoskim Muzeum i o jego wybitnym Patronie, nie unikając 
dawki historii – z okazji poważnej, 95-lecia istnienia.

O tym, jak dyrektor Michał F. Wożniak wcielił się w ducha

O duchach błąkających się w budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 
krążą do dziś liczne opowieści długoletnich pracowników. A to sły-
chać było ciche jęki i kwilenia, a to przemknęła jakaś zwiewna postać 
i pozostał lekki powiew wiatru, a to uchyliły się bez wyraźnej przyczy-
ny drzwi… Każde z tych drobnych wydarzeń napawało obecnych nie-
pokojem, zwłaszcza wówczas, gdy działo się to o zapadającym jesienią 
czy zimą wczesnym zmierzchu. Trzeba przyznać, że historia budynku, 
który wcześniej…
26 września 2008 roku przy ul. Gdańskiej odsłonięto wystawę jubile-
uszową Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską. Muzeum w Bydgoszczy 
1923-2008. Dzieje i zbiory. Program Roku Jubileuszowego obejmował 
kilka znaczących wydarzeń, mających zaprezentować oraz upamiętnić 
bogaty i wszechstronny dorobek Muzeum. Wystawa jubileuszowa zo-
brazowała historię i zasoby artystyczno-historyczne od zarania do współ-
czesności. Zasadnicza część ekspozycji obejmowała cztery działy: 
Prolog muzealnego kolekcjonerstwa (1880-1923), Dwudziestolecie mię-
dzywojenne (1923-1939), Okres okupacji (1939-1945) oraz Czasy współ-
czesne (1945-2008). Kilkadziesiąt zespołów obiektów z zakresu sztuki, 
rzemiosła artystycznego, historii, archeologii, numizmatyki, etnogra-
fii i fonografii, które na różnych etapach 85-letniej historii Muzeum 
pojawiły się w jego zbiorach, sygnalizowała najbardziej wartościowe 
zjawiska w historii: ze zbiorów niemieckiego Towarzystwa Historycz-
nego Obwodu Nadnoteckiego, przechowywanych na chórze kościo-
ła Klarysek, dary i zakupy, dokonywane przez nowopowstałe Muzeum 
Miejskie, dar księżnej Marii Ogińskiej z Potulic, zespół w ramach Ga-
lerii obrazów i rzeźb, kolekcje autorskie bydgoszczan – Maksymilia-
na Antoniego Piotrowskiego i Waltera Leistikowa oraz kolekcję prac 
artystów bydgoskich, zespół obiektów z zakresu archeologii regionu, 
pamiątki bydgoskie i ikonografię miasta. Ponadto dokumentowa-
no tworzenie się nowych kolekcji, m.in. współczesnych monet i me-
dali polskich. Na wystawie zaprezentowano nabytki z zakresu sztuki, 
numizmatyki i archeologii oraz zasygnalizowano tworzące się wówczas 
kolekcje artystów niemieckich związanych z Bydgoszczą i regionem – 
Paula Bertholda Jaekla i Kurta von Paeslera-Luschkowko. Dzieła utra-
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cone przypominały zachowane fotografie obrazów Olgi Boznańskiej, 
Wojciecha Weissa, akwareli Aleksandra Orłowskiego. Podziwialiśmy 
m.in. miecz z Czerska Polskiego, rzemiosło artystyczne z XVI-XIX w., 
kolekcje rzemiosła secesyjnego i art déco, kolekcje numizmatyczne 
bydgoskich zbieraczy, monety z mennicy bydgoskiej, zabytki z badań 
archeologicznych, sztukę ludową i eksponaty z zakresu kultury mate-
rialnej oraz najnowszą kolekcję fonograficzną. Zasadniczej ekspozycji  
towarzyszyły dwa aneksy, przygotowane  w formie samodzielnych 
wystaw, a obrazujące dwie prestiżowe kolekcje – Kolekcję dzieł Le-
ona Wyczółkowskiego i Kolekcję polskiej sztuki współczesnej. 
Uzupełnieniem problematyki prezentowanej w formie ekspona-
tów była dokumentacja działalności Muzeum – archiwalne inwenta-
rze i karty obiektów, fotografie dawnych sal wystawowych, recenzje 
i informacje prasowe oraz fotografie z wernisaży. Dokumentacja foto-
graficzna przypomniała dawne i współczesne budynki muzealne, zaś 
sylwetki kolejnych dyrektorów, w postaci powiększonych nieco wi-
zerunków graficznych, wyciętych starannie z tła, przyklejono na ścia-
nach komunikacyjnych między salami ekspozycyjnymi. W ostatniej 
zgromadzono wydawnictwa Muzeum powstałe w 85-leciu: katalo-
gi i informatory wystaw, plakaty i afisze oraz zaproszenia na werni-
saże. W kilka dni po zamknięciu wystawy jubileuszowej, na górnej 
kondygnacji budynku, przy nadal czynnym aneksie Kolekcja Dzieł 
Leona Wyczółkowskiego została otwarta wystawa prac Wojciecha Weis-
sa i jego żony – Ireny Weiss (anagram – Aneri) pt. Akordy światła i koloru. 
Wojciech Weiss i Aneri. Weiss był studentem Wyczółkowskiego w latach 
1896-1899 i wpływ mistrza na jego malarstwo jest widoczny zarów-
no w warsztacie, jak w upodobaniach tematycznych. Wśród licznych 
aktów i portretów na wystawie znalazł się obraz malowany w czasie 
nauki u „Wyczóła” w 1896 r. – Portret kobiety w czarnej sukni, odda-
ny w oleju – z modelką tamtego czasu. Nie tylko duch „Wyczółka” 
w Muzeum na Gdańskiej…, ale i jego uczniowie, a nawet modelki, 
o które toczono zażarte spory w Akademii, bo rzecz nabrała posma-
ku skandalu i była na owe czasy w Polsce niezwykle nowatorska. Dość 
obfita w kształtach naga dama, wyszczuplona dramatycznie u inne-
go studenta w akcie, występuje tu w wytwornej szatce i naturalnych 
proporcjach.
W tymże czasie, inspirowana bogatymi ekspozycjami, prowadziłam 
cykl warsztatów dziennikarskich dla młodzieży. Czytaliśmy anegdoty 
pióra Mariana Turwida o jego wizytach u Wyczółkowskich. Po każ-
dych zajęciach następowało oprowadzanie po salach wystawowych 
oraz zapoznawanie z historią Muzeum.
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Warto przypomnieć, iż w Bydgoszczy powstało jeszcze za cza-
sów pruskich Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego. Kon-
cepcja utworzenia muzeum doczekała się realizacji dopiero po ob-
jęciu miasta przez władze polskie. Magistrat przeznaczył na ten cel 
budynek byłej Miejskiej Kasy Oszczędnościowej przy Starym Rynku. 
5 sierpnia 1923 roku  nastąpiło otwarcie nowej placówki noszącej nazwę 
Muzeum Miejskie. Pierwszym dyrektorem Muzeum został mianowa-
ny ks. Jan Klein. Objęcie stanowiska dyrektora przez historyka sztu-
ki, dra Tadeusza Dobrowolskiego, spowodowało intensywny rozwój 
działu sztuki (funkcję pełnił dwa lata). 8 kwietnia 1937 roku wdo-
wa po Leonie Wyczółkowskim przekazała do Muzeum Miejskiego, 
zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac. Donacja obejmowała oleje, 
rysunki, akwarele, grafiki, wyposażenie pracowni malarsko-graficz-
nej oraz pamiątki osobiste i odznaczenia, łącznie 942 pozycje. Niemal 
równocześnie z tym wielkim darem Konstanty Laszczka ofiarował 
kolekcję rzeźb. Oba te dary zostały wyeksponowane w budynku by-
łego Internatu Kresowego przy ul. Chodkiewicza. Po objęciu Bydgosz-
czy przez okupacyjną administrację niemiecką miasto znalazło się 
na terenach włączonych do III Rzeszy. Po okresie około roku stano-
wisko dyrektora objął dawny opiekun zbiorów Towarzystwa Histo-
rycznego Obwodu Noteckiego – dr Konrad Kothe. Po wojnie i tułaczce 
muzealiów zdekompletowane zbiory Muzeum Miejskiego znalazły 
się w pomieszczeniach przy ul. Pocztowej. Uwzględniając potrze-
by własnego gmachu, władze miasta przeznaczyły na siedzibę Mu-
zeum budynek byłej Lecznicy Miejskiej – ul. Gdańska 4. W dniu 11 
kwietnia 1946 roku, dokonano otwarcia Muzeum Miejskiego, noszące-
go imię Leona Wyczółkowskiego. Pierwszym powojennym dyrekto-
rem Muzeum został mianowany Kazimierz Borucki. 
Tak więc w gmachu przy Gdańskiej (byłej Lecznicy Miejskiej) – zda-
rzało się – ludzie odchodzili ze świata żywych. Snując tę historię 
w porze wczesnego zimowego zmierzchu, po godzinach pracy za-
trudnionego zespołu, w zalegającej zewsząd ciszy, przechodzimy 
grupą korytarzem obok sylwetek kolejnych dyrektorów, zbliżając się 
do drzwi sekretariatu. Patrzcie – mówię – oto panujący dyrektor, Mi-
chał F. Wożniak, oczywiście na fotografii. 

I nagle, niespodziewanie, ktoś zdecydowanym ruchem otwiera drzwi. 
Zamarliśmy ledwie na ułamek sekundy, a następnie podniósł się zbio-
rowy okrzyk „Duch”! W roli ducha wystąpił żywy i uśmiechnięty dy-
rektor Woźniak.
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Wystawę Z kolekcji Leona Wyczółkowskiego. Dar artysty dla Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu inaugurowano 13 kwietnia 2011 roku. 
Na ekspozycji zakomponowano zbiory poznańskie: tkaniny ze zbio-
ru Leona Wyczółkowskiego Muzeum Sztuk Użytkowych, tkaniny i ha-
fty z kolekcji Muzeum Etnograficznego, meble, ceramikę, szkło i metale 
zabytkowe z Muzeum Sztuk Użytkowych, dzieła z Gabinetu Rycin 
oraz obrazy z kolekcji Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Gale-
rii Sztuki Polskiej XVIII-XX wieku, dopełniono zaś kilkoma specjalnie 
wybranymi obrazami ze zbiorów bydgoskich. Istotnym jest właśnie 
to dopełnienie, bowiem… 

Mistrz uwielbiał swoje zbiory uwieczniać na obrazach, i tak antepen-
dium we wzór sieciowy z motywem kosza z kwiatami i ptakami od-
najdujemy w pastelu Kwiaty w wazonie na sepecie z 1909 roku, natomiast 
dzban (naczynie gospodarcze, prawdopodobnie pierwotnie z wyle-
wem kielichowatym) w gwaszu Róże w turkusowym w wazonie z 1912.

Dyskretna obserwacja osób zwiedzających wystawę: zatrzymywa-
li się tłumnie przy gablocie z przepięknym turkusowym dzbanem, 
najpierw z niedowierzaniem czy wzrok nie myli, a następnie z nie 
ukrywanym wzruszeniem kontemplowali obraz  w tle – kompozycję 
kwiatową róż w tym szczególnym wazonie eksponowanych. Podobne 
zaskoczenie wywoływała praca kolejna – Kwiaty w wazonie na sepecie, 
bowiem opodal prezentowany był włoski kabinet z drewna hebano-
wego, inkrustowanego grawerowaną kością z ok. 1600 roku. Praw-
dziwa uczta. Wydaje się, iż po raz pierwszy bydgoska publiczność 
muzealna miała możliwość przeżycia tak niebywałej przygody ze 
sztuką, dzięki koncepcji wystawy opartej o zbiory obu muzeów szczy-
cących się posiadaniem spuścizny po Leonie Wyczółkowskim. On 
zaś sam, z autoportretu, spoglądał na wszystko filozoficznym okiem 
i prawie słyszałam owo „kunsztyk”, które należało do ulubionych 
słów „Wyczóła”, gdy był nad wyraz zadowolony ze swojego nowe-
go dzieła.

„Kunsztyk”
 Teodor Grott, uczeń Leona Wyczółkowskiego i częsty jego gość re-
lacjonuje w listach, iż „urządzenie dużej pracowni przedstawiało się 
wspaniale, z wielkim przepychem... antyczne meble, piękne dywany, 
moc materyj, które rzędami spływały z obu galerii, dużo cennej majo-
liki perskiej, japońskiej, włoskiej, ... delfty holenderskie, rzeźby, brązy 
japońskie i mnóstwo obrazów na sztalugach”.
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Grott opisuje wnętrze pracowni Leona Wyczółkowskiego w Krako-
wie, w której gościli malarze, muzycy i pasjonaci wszelkich sztuk, 
m.in. Feliks Jasieński zwany Mangghą. Jak się powszechnie sądzi, 
to on – kolekcjoner sztuki japońskiej – zaszczepił w malarzu ową pasję. 
Wspólnie podróżując po Europie panowie zwiedzali muzea i salony. 
Zakupów dokonywali najczęściej razem, a większość z nich trafia-
ła do zbiorów Jasieńskiego, który w 1920 roku przekazał oficjalnie dar 
wschodnich tkanin i ubiorów oraz ceramiki obecnemu Muzeum Na-
rodowemu w Krakowie. Wyczółkowski zamierzał uczynić podobnie, 
lecz krakowskie muzeum nie posiadało wówczas warunków do eks-
pozycji podobnych darów. Malarz postanowił zatem w 1922 roku zbiór 
przekazać Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu. Był to owoc trwa-
jącej 35 lat pasji kolekcjonerskiej. W 1929 roku Wyczółkowski opuścił 
z wielu przyczyn Kraków i zamieszkał na stałe w Poznaniu.

Z wielkim uznaniem, w hołdowniczym tonie, o tym darze dla Mu-
zeum Wielkopolskiego wypowiedział się m.in. Jerzy Koller, wielolet-
ni kustosz tego muzeum, z okazji uroczystych obchodów 80. urodzin 
Leona Wyczółkowskiego zorganizowanych w Poznaniu. Nie szczę-
dząc słów uznania dla prawdziwych skarbów ofiarowanych wielko-
dusznie przez artystę, a zwłaszcza cennych egzemplarzy wschodnich 
kobierców i kilimów podkreślił, że Wydział Krajowy poznański wy-
słał do artysty pismo dziękczynne. Od 1922 roku Wyczółkowski został 
właścicielem dworku i ogrodu w Gościeradzu pod Bydgoszczą, naby-
tych za gratyfikację z tytułu przekazania kolekcji wschodnich. Zawsze 
marzył o życiu wśród przyrody.

Dworek w Gościeradzu stał się miejscem wiosennych i letnich wy-
padów z Poznania. Wyczółkowski coraz częściej tu przebywał i na-
wiązał bliskie kontakty z Muzeum Miejskim w Bydgoszczy. W 1924 
roku ofiarował Muzeum pracę graficzną Generał Władysław Jung 
z osobistą dedykacją „Dla Muzeum Bydgoskiego L. Wyczół, 1924”. 
W tymże roku odbyła się pierwsza wystawa jego prac: Grafika i akware-
le Leona Wyczółkowskiego. Kolejne wystawy, to rok 1928 – uczestniczył 
wówczas w Wystawie Nabytków – oraz rok 1934, kiedy została zaprezen-
towana indywidualna Wystawa Dzieł Leona Wyczółkowskiego. W efekcie 
wystaw zakupiono następne prace artysty oraz przeznaczono na ich 
ekspozycję jedną z sal wystawienniczych. „Odwiedzał to muzeum 
zawsze, ilekroć przyjeżdżał z Gościeradza do Bydgoszczy – wspo-
minał Marian Turwid. (…) W ciasnych salkach ówczesnego Muzeum 
Miejskiego wydawał się jeszcze wyższy ten starzec taki dostojny 
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i piękny. Patrząc na niego uświadamiałem sobie, że gdy w liryce, 
zwłaszcza w muzyce pojawiają się często cudowne dzieci, to w plasty-
ce, zdarzają się cudowni starcy. Tacy jak Leonardo, jak Rembrandt, jak 
Tycjan, jak Hokusai, jak Leon Wyczółkowski”. 

Tekst na stronę internetową Muzeum przygotowała Jolanta Baziak.  

2014, XII edycja Bydgoskiego Trójkąta 
Literackiego

Bydgoszcz na festiwalu reprezentować będzie Jolanta Baziak – poetka, 
ale także eseistka. Na festiwalu będą miały też premierę trzy książ-
ki (wszystkie również należą do literatury niefikcjonalnej: dwie z nich 
to zbiory wywiadów, a jedna zawiera szkice biograficzne): „Arty-
sta i jego świat” Łukasza Płotkowskiego (rozmowy z ludźmi kultury), 
„Niewietrzone miasto” Małgorzaty Dziemitko-Gwiazdowskiej i Woj-
ciecha Trempały (rozmowy z muzykami bydgoskiej sceny alterna-
tywnej) oraz „Nieprzebrane skarby” Mariana Turwida (wznowienie 
jego szkiców poświęconych Leonowi Wyczółkowskiemu i Stanisławo-
wi Brzęczkowskiemu).
https://warszawa.naszemiasto.pl/bydgoski-trojkat-literacki/ar/c13-2305158

Pierwszy numer „Czytanek miejskich” cały o Turwidzie

Właśnie ukazał się pierwszy numer cyklu zeszytów o tożsamości Byd-
goszczy w całości poświęcony Marianowi Turwidowi. Turwid, nie-
co zapomniany dziś poeta, prozaik i malarz, pracował w Bydgoszczy 
przed wojną jako nauczyciel w Katolickim Gimnazjum Żeńskim. 
Po wojnie zajmował się kulturą i sztuką w Urzędzie Wojewódzkim, 
był także dyrektorem bydgoskiego „plastyka”.

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,16145439,pierwszy-numer-
-czytanek-miejskich-caly-o-turwidzie.html

Spotkanie promocyjne książki z udziałem licznych sympatyków ma-
larza odbyło się w Czerwonym Spichrzu na Wyspie Młyńskiej na tle 
oryginałów jego prac z kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy. Nie zabrakło wspomnień osobistych 
i rodzinnych.
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Fot. Ewa Widacka-Matoszko

Wybór tekstów i reprodukcji obrazów 
Mariana Turwida do druku przygotowała 
Jolanta Baziak.

2014. Obrady Kapituły, której przewodniczy wdowa po Jerzym Su-
limie-Kamińskim, były burzliwe, ale wybór – jednogłośny. Z 12 
nominowanych do nagrody artystów, w 2014 roku medal otrzyma: po-
etka Jolanta Baziak, regionalista Jerzy Jucewicz, Michał Kubiak – rzeź-
biarz oraz malarz Jerzy Puciata. Medal przyznawany jest za wybitne 
osiągnięcia w obrębie kultury Pomorza i Kujaw.

Znamy laureatów Medali Jerzego Sulimy Kamińskiego - TVP ...
https://bydgoszcz.tvp.pl › znamy-wyniki-losowania-kol.
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Narodowe Czytanie: „Lalka” Bolesława Prusa

04.09.2015
W tym roku wspólnie czytamy “Lalkę” Bolesława Prusa. Od godz. 
12.00 na pokładzie barki “Lemara”, książkę czytać będą przedstawi-
ciele miasta, bydgoscy radni, przedstawiciele instytucji kultury, dzien-
nikarze.
Całość wydarzenia poprowadzi Katarzyna Chmara-Colins oraz Ma-
rian Jaskulski, którzy w przerwach między czytaniem odegrają jed-
ną ze scen powieści. Tłem do czytania będzie część ul. Spichlernej, 
która tego dnia zamieni się w sklep Wokulskiego. O godz. 16.00 
do Kina Orzeł zaprosimy na film “Lalka” z 1968 roku, w reżyserii Woj-
ciecha Hasa. Narodowe Czytanie, jak co roku, zakończy występ te-
atru improwizowanego wymyWammy, który odbędzie się o godz. 
19.30 w sali kinowo-widowiskowej MCK, występ inspirowany powie-
ścią Bolesława Prusa.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Muzeum zaś zaproponowało ciekawy spektakl czytany przez akto-
rów scen bydgoskich, Wandę Dolman-Rzyską i Eugeniusza Rzyskie-
go, na tle scenografii preparowanej z moich domowych zasobów, 
m.in. ceramicznej lalki odziedziczonej po babci, z naturalnymi wło-
sami splecionymi w warkocze, tonącą w przedwojennych koronkach, 
odświeżonych pieczołowicie przez mamę. Herbatę podawano gościom 
z oryginalnego samowara.   

Gratulacje!

18.12.2019
Bardzo miło nam poinformować, że pracownica Muzeum, poetka, 
eseistka, krytyk literacki Jolanta Baziak-Jankowska została odznaczo-
na Złotym Krzyżem Zasługi nadanym decyzją Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, jak również Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Piotra Glińskiego, które wręczył podczas obchodów 30-le-
cia bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wojewo-
da kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. 
Serdeczne gratulacje!
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Od lewej: Mikołaj Bogdanowicz, Stefan Pastuszewski, Janusz Kochanowski, 
Jolanta Baziak, Wojciech Banach, fot. Aleksandra Brzozowska

Bardzo dziękuję, Moi Drodzy. Wspomnienia z pracy w muzeum za-
chowam jako świetliste, mimo sporadycznych światłocieni. Nieskrom-
nie zauważam, że moje biurko za czasów lokacji Estrady Bydgoskiej, 
stało dokładnie w miejscu stołu dowodzenia dyrektorów muzeum 
przy ul. Grodzkiej.
Mała dygresja: Choć za czasów pracy w ZPR miałam propozycję 
przyjęcia posady dyrektorskiej w bardzo poważnej instytucji kultu-
ry w Warszawie, to jej nie przyjęłam. Postawiono mi bowiem waru-
nek noszenia okularów do pracy, bym poważniej wyglądała. Miałam 
wówczas 21 lat. Teraz bez okularów nawet nie wchodzę do kuchni, by 
nie pomylić soli z cukrem.

Wcześniej i później życie moje… Dopełniam więc ten obraz wybrany-
mi dobrymi faktami, wyżej nie wzmiankowanymi. 

Więcej informacji o przyznanych odznaczeniach: 
https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/30-lecie-bydgoskiego-od-
dzialu-stowarzyszenia-pisarzy-polskich
http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,11985,0,0,Gratulacje
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Idziemy poezjować
28 maja 2003, 13:56

„Co robicie dziś wieczorem? Idziemy poezjować.” No i przyszli we 
wtorek do kawiarni artystycznej „Węgliszek”, by poznać, a zarazem 
promować, twórczość Jolanty Baziak, bydgoskiej poetki.
O kim mowa? O uczniach klasy I b z III Liceum Ogólnokształcącego. 
To właśnie oni zainteresowali się poetami grodu nad Brdą. Postano-
wili udowodnić, że wbrew powszechnej opinii, młodzi ludzie lubią 
poezję. A nawet więcej: tworzą z nią jedność.

Trudny wybór.
Pomysł promocji bydgoskich twórców narodził się w grudniu ubiegłe-
go roku. – Uczniowie otrzymali trochę czasu na zapoznanie się z ich poezją. 
Ostatecznie wybrali trzy nazwiska: Jolantę Baziak, Wojciecha Banacha oraz Da-
riusza Lebiodę – wyjaśnia Arleta Szatkowska, nauczycielka języka polskie-
go w „trójce”. Klasa I b podzieliła się na trzy grupy. Przez dwa miesiące 
poznawała twórczość wybranego poety, rozmawiała z nim, a potem ich za-
daniem było zapoznanie z ich sylwetką pozostałych uczniów. – To było bar-
dzo ciekawe zadanie. Dało nam okazję poznania wielu znakomitych wierszy, 
a przede wszystkim ich autorów – mówią młodzi ludzie.

Też odśpiewali.
W miniony wtorek w „Węgliszku” królowała poezja Jolanty Baziak. 
Młodzi ludzie ze wzruszeniem recytowali, a nawet odśpiewali wier-
sze poetki – Po raz pierwszy w życiu słucham moich wierszy śpiewa-
nych. To dla mnie nowe doświadczenie, ale z satysfakcją stwierdzam, 
że to poezja – przyznaje. Podczas wieczorku autorka zasypana zosta-
ła gradem pytań podczas specjalnie zorganizowanej konferencji pra-
sowej. Z zainteresowaniem obejrzała plastyczne interpretacje swoich 
wierszy dokonane przez licealistów oraz wysłuchała ich uzasadnienia. 

https://pomorska.pl/idziemy-poezjowac/ar/6666403

Przez 7 lat nauczałam, jako teolog. Blaski i cienie współczesnej kate-
chezy w szkołach. Jeden z pełnoletnich uczniów technikum na stud-
niówce zapytał zupełnie poważnie, czy będzie zbawiony. 
O 2 w nocy odpowiedziałam nieco nieodpowiedzialnie – TAK.
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Laureatka nagrody im. 
Ryszarda Milczewskiego-
-Bruno w Poznaniu (2000), 
XXII Międzynarodowe-
go Listopada Poetyc-
kiego (2000), dorocznej 
„Strzały Łuczniczki” za naj-
lepszą książkę roku 2006.

Od lewej:  Jolanta Baziak, Jerzy Derenda, 2006

Rok 2004, List gratulacyjny na 30. lecie pracy 
twórczej
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Rok 2004, List gratulacyjny na 30. lecie pracy 
twórczej

Zasłużony Działacz Kultury (1992), Srebrny Krzyż Zasługi (2004), Za-
służony Dla Kultury Polskiej (2008), Nagroda Artystyczna Prezyden-
ta Miasta Bydgoszczy (2013).

Rok 2008

Innym wymiarem, a głęboko osadzonym w kulturze bydgoskiej i nie 
tylko, jest współudział w redagowaniu Ogólnopolskiego Miesięczni-
ka Literackiego AKANT. Obecnie do prenumeratorów i sprzedaży tra-
fił numer 12/308 Rok XXIV. Wydania opatrzone okrągłymi cyframi, 
typu sto lub znacząco upływające lata, bywało iż ktoś zauważył i wy-
słał list gratulacyjny.

Rok 2005
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Odrobina dziegciu. Na stronie https://bydgoszcz24.pl znalazł się 
m.in. wpis i po co ona należy do tylu stowarzyszeń, taki X nie należy do żad-
nego, nawet do ZLP. No właśnie. Potop, Stowarzyszenie Odbudowy 
Bydgoskiej Fontanny Potop. 
Profesor Zygmunt Mackiewicz przez 10 lat piastował stanowisko Pre-
zesa Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. Zmarł 
w wieku 84 lat. Ma w Bydgoszczy swoją Ławeczkę, bydgoszczanie 
przechodzą tędy często. Na uroczystym odsłonięciu powiedział: 

Gdy uruchomiły się wodotryski, woda wystrzeliła na kilka metrów w górę, 
a lśniące w słońcu krople zaczęły spadać kaskadami na nowe rzeźby, przez tłum 
przeszedł szmer zachwytu. Bydgoszczanie bili brawa artystom pracującym 
nad rekonstrukcją fontanny - rzeźbiarzowi Michałowi Pronobisowi i odlewni-
kowi rzeźb Jackowi Guzerze.

Inicjatorem odbudowy Potopu był Józef Herold. – Kiedy ponad deka-
dę temu organizowałem pierwsze spotkanie, podczas którego zachęca-
łem do zbiórki pieniędzy na jego rekonstrukcję, wiele osób pukało się 
w głowę i nie wierzyło w realizację tego pomysłu – wspominał. 

– Patrząc dziś na ten piękny finał, cieszę się, że pozostałem optymistą i zawsze 
będę podkreślał, kto nie umie podejmować trudnych decyzji, nie powinien po-
dejmować ich wcale.

http://www.turystyka.bydgoszcz.pl/art/58/odbudowa-potopu-zakonczona.html 
26-06-2014, za: Gazeta Wyborcza

Sprawdziłam w Krajowym Rejestrze Sądowym, funkcję przewodni-
czącej Komisji Rewizyjnej pełniłam od 27.11.2009 r. wraz z członka-
mi – Bogumiłą Krakowską i Romualdem Klimem do chwili podniosłej 
uroczystości odsłonięcia rzeźby plenerowej. 

Polecam serdecznie tematyczny album wydawnictwa Pejzaż, wypowie-
dzi prasowe oraz obszerny, merytoryczny artykuł pióra Stefana Pastu-
szewskiego o historii odbudowy bydgoskiego Potopu, zamieszczony 
w katalogu do wystawy Ferdinand Lepcke 1866-1909.
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http://muzeum.bydgoszcz.pl › sklep › 2,101,0,0,Ferdin...

Czy można pisanie książek potraktować 
jako tło codziennych zajęć, zapewne. Wier-
sze przychodzą i odchodzą, niewątpliwie 
są darem z obszarów transcendentnych. 
Istnieją też książki, które nie mogą czekać. 
Imperatyw kategoryczny. Do nich nale-
żą: Ziemia zawsze święta, Ziemia początku, 
zbiór esejów Pasje i niepokoje Simone Weil, 
Nietzsche w optyce filozofów, Baziaki. Pokole-
nia, Wygnaniec, Tułacz, a może Ikar. Towa-
rzyszy wówczas zapisom stan magiczny, 
nieco jungowski, kreatywna reakcja z pro-
cesem podświadomym, weryfikowana zde-
cydowanie racjonalnie.
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Okładka drugiego wydania poematu Wyspa, chwila, The Island, a moment, Eyja, an-
drá, artystyczne fotografie ilustrujące teksty wykonała Kinga Leksan.

Polska poetka w Islandii - Pólsk skáldkona heimsćkir Ísland
5 lutego 2011 roku Jolanta Baziak, polska poetka, spotkała się w Salu-
rinn w Kopavogur z islandzkimi i polskimi czytelniami. Bezpośrednim 
impulsem było ukazanie się polsko-angielsko-islandzkiej wersji tomi-
ku Wyspa, chwila zainspirowanego właśnie Islandią, jej odmiennością, 
niezwykłością i pięknem.

Jolanta Baziak er pólskur rithöfundur, skáld og listamađur á nćstum 
öllum sviđum lista.
Efnt var til dagskrár í forsal Salarins í Kópavogi laguardaginn 5. fe-
brúar s.l. til ađ fagna útgáfu ljóđasafns hennar sem heitir á íslensku: 
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Eyja, Andrá. Bókin er gefin út í Póllandi á ţremur tungumálum: Pól
sku, Ensku og Íslensku. Jolanta Baziak lýsir ljóđum sínum sem Gler-
málverki sem sameinar óvenjuleg jarđfrćđiform Íslands, liti íslen-
ska sumarsins og hrifningu skáldkonunnar af eynni.
Geir A. Guđsteinsson: – Witam serdecznie na wyspie. Co było Twoją 
inspiracją do napisania tomiku Wyspa, chwila?

Geir A. Guđsteinsson: Hvađ blés ţér í brjóst ađ skrifa ljóđaflokkinn 
Eyja, andrá?

Jolanta Baziak: – W waszym kraju od początku poczułam się niezwy-
kle, ale też jak we własnym domu. Zaczęłam zapisywać krótkie po-
etyckie teksty w czasie wizyty, które po powrocie do kraju ułożyły się 
w szczególny poemat. Impulsem były  również fotografie mojej córki – 
Kingi, która obecnie mieszka i pracuje w Islandii.

Jolanta Baziak: – Ţetta er í ţriđja sinn sem ég kem til Íslands. Ég up-
plifđi Ísland strax sem mjög óvenjulegt og mjög framandi land um 
leiđ og mér fannst ég vera heima hjá mér. Ég byrjađi ađ skrifa stut-
ta ljóđrćna texta í fyrstu heimsókn minni sem síđar urđu ađ ţessum 
ljóđaflokki. Ég kallađi verkiđ steindan glugga, eđa Glermálverk, 
vegna ţess ađ ţađ er samsafn margra innblástra.  Hluti innblástursins 
á uppruna sinn í ljósmyndum Kingu Jankowsku, dóttur minnar sem 
býr og starfar á Íslandi. Hún hefur líka heillast af landinu.

G: To już drugie wydanie poematu, tym razem w trójjęzycznej wersji. 
Kto pracował nad przekładami?

G: Ţetta er önnur prentun ljóđanna og nú á ţremur tungumálum. 
Hverjir ţýddu ţau?

J: Byłam szczęśliwa, że Hrafn Andrés Harđarson – znakomity islandz-
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ki poeta – podjął się translacji z języka angielskiego. Tłumaczką zaś 
na język angielski była Małgorzata Chrzan – doktor amerykanisty-
ki specjalizująca się w literaturze amerykańskiej mieszkająca w Polsce.

J: Viđ vorum svo lánsöm ađ fá Hrafn Andrés Harđarson – sem er sjál-
fur skáld – sem ţýđanda úr ensku á íslensku. Ensku ţýđinguna annađist 
Malgorzata Chrzan – en hún er sérfrćđingur í amerískum frćđum og 
doktor í amerískum bókmenntum... 
http://akant.org › 73-archiwum › akant-kwiecie-2011

Fot. z  lewej, siedzą:  Jolanta Baziak i Hrafn Andrés Harđarson, stoją Małgorza-
ta Chrzan, Kinga Leksan oraz małżonka Hrafna, fot. z prawej:  Jolanta Baziak 
i Michał Giewartowski – wicekonsul Polski w Islandii, 11/12 lutego 2011, Noc Mu-
zeów w Reykjaviku, fot. Paweł Leksan

Podróże nieco dalsze: Egipt, Izrael, Turcja, Grecja, Włochy, Bułgaria. Tam rodziły 
się diariusze z podróży – Ziemia zawsze święta, Ziemia początku i podskórne szkice 
do obrazów.

Morze Śródziemne, Izrael, z prawej Pamukkale, Turcja, wapienne tarasy w świetle 
słońca, białe niczym śnieg
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   W tle Olimp, Grecja                                 Na Akropolu, Ateny, 
Grecja

Burgas, Bułgaria

Bez Mironowego nabzdyczenia – mogę śmiało powiedzieć, że do pod-
jęcia nauki w bydgoskim Liceum Plastycznym namawiał mnie osobi-
ście ówczesny dyrektor Marian Turwid. Uczestniczyłam w lekcjach 
otwartych na holu szkoły przy ul. Gdańskiej 20, jak również w Spo-
tkaniach ze sztuką organizowanych cyklicznie przez muzeum, w bu-
dynku przy Gdańskiej 4, aż do ukończenia szkoły średniej. Następnie 
przez wiele lat byłam pracownikiem warszawskich ZPR-ów, Estrady 
Poznańskiej, Estrady Bydgoskiej jako kierownik zespołów estrado-
wych, wówczas najmłodszy taki w Polsce. Nie istniała w kraju sala czy 
to domu kultury, kina, czy remizy strażackiej, w której nie realizo-
wałam imprez z którymś z zespołów krajowych lub zagranicznych. 
Po drodze były hale widowiskowe, szapito z programem Artyści dzie-
ciom. Pracowałam jako konferansjer, grywałam na scenie różne posta-
ci, np. Klik Klaka w bajce dla dzieci setki razy i inne. W Warszawie 
nazywano mnie małą czarną. Potem Bydgoszcz, o czym już wiecie, nie 
wiecie, ale jeszcze w stanie wojennym trasy po kraju z kabaretem Kli-
ka, upadek bydgoskiej Estrady, rozpoczęło się stacjonarne życie. Stu-
dia, wychowywanie dzieci urodzonych na trasie, córek Kamili i Kingi, 
syna Olgierda, nowe kontakty i przyjaźnie literackie. Nowa praca, 
w szkole, w muzeum, realizacje kilku innych zadań, podróże już nie 
służbowe. Teraz jako mała siwiejąca coraz większą wagę przywiązuję 
do obrazów. Staram się by były opowieścią, metaforą, anegdotą, mi-
tem. Lubię fakturę, kilka warstw znaczeniowych, jak w poezji. Cyto-
wany na wstępie liryk Norwida W Weronie, to słowo czy obraz? 

Muzy sztuk wszelkich się wzajemnie inspirują. Od zawsze istnieli ma-
larze–poeci, poeci–malarze, choćby mój ukochany Norwid. W każdym 
czasie, kraju, środowisku, tak i w Bydgoszczy nie brakuje przykładów. 
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Dotyczy to również muzyków, rzeźbiarzy, fotografików i zgoła innych 
zawodów. Mała jest wiedza powszechna na ten temat. Budzą się sami ar-
tyści, by o tym oznajmić miastu i światu. 

Osobiste powidoki każdemu mogą snuć inną historię. Są wśród nich 
i takie, które zaskakują  efektem finalnym, choć nie piszę natchnionych 
ikon. Szkoda też, że nie zostałam astrofizykiem. Choćby wówczas od-
dać na płótnie najwspanialsze kosmiczne dzieła, układy planetarne, 
galaktyki, jak prace Tillego.

Jestem w jakimś sensie późną uczennicą Wyczółkowskiego, tego poaka-
demickiego, niecierpliwcem, presto, presto, alla prima – przecież przez 13 
lat pracy w muzeum obcowałam z Jego sztuką codziennie, tego, który 
widział muzykę kolorami.

Presto, presto – powiada mi eksperyment – życie. Kończę drugi tom 
Baziaki. Pokolenia, dzieje rodu na tle historii kilku kontynentów i wie-
lu wieków. 

Mam też sporo innych zadań, na przykład wynieść pająka snujące-
go w oknie pokoju podświetlone misterium w bardziej uprzywilejo-
wane miejsce Natury.

Pozdrawiam.
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