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Szy ku ją się trzy dni wy peł nio ne
od ra na do wie czo ra – wę drów -
ką wśród nie zli czo nych pół ek

i lad z książ ka mi, li te rac ki mi spot ka -
nia mi, opo wie ścia mi o bo ha te rach
praw dzi wych i po wo ła nych do ży cia.
Coś dla sie bie z pew no ścią znaj dzie
każ dy – i mi łoś nik kry mi na łów, i ksią -
żek hi sto rycz nych, do bre go re por ta -
żu, po wie ści, li te ra tu ry fak to gra ficz -
nej, wspom nie nio wej i wie lu in nych
ga tun ków. Prze wi dzia no też du żo in -
te re su ją cych spot kań dla dzie cię cej
pu blicz no ści. 

Te go rocz na edy cja tar gów to
trzy li te rac kie dni od ra na do wie -
czo ra w prze strze ni gma chu ope -
ry przy Ode skiej, gdzie swo je książ -
ki za pre zen tu je prawie 80 wy daw -
ców z ca łej Pol ski. W pro gra mie:
książ ko we pre mie ry, war szta ty, du -
że zniż ki (na wet 50-70 proc.), pod -
pi sy wa nie ksią żek przez kil ku dzie -
się ciu au to rów na sto i skach, i prze -
de wszyst kim – spot ka nia au tor -
skie. Tar gom to wa rzy szy fe sti wal
li te rac ki „Na po gra ni czu kul tur”.
Im pre za or ga ni zo wa na przez Fun -
da cję Są sie dzi przy cią ga co ro ku
mnó stwo czy tel ni ków – w cią gu
osta t nich dwóch lat na tar gach po -
ja wia ło się 15-20 tys. osób.

Bo też i roz ra sta ją się one z ro ku
na rok, za pra sza jąc cie ka wych twór -
ców z róż nych pół ek, przy go to wu -
jąc roz ma i te pro po zy cje dla ma łych
i du żych. 

Pa sjo nu ją ce opo wie ści
Do Bia łe go sto ku przy je dzie re por -
ter Fi lip Sprin ger, au tor m.in. fan -
ta stycz nej „Mie dzian ki. Hi sto ria
zni ka nia”, re por ta ży o ar chi tek tu -
rze PRL-u „Źle uro dzo ne”, „13 pię -
ter” czy osta t nio świet nej książ ki
– re por ter skiej po dró ży po by łych
mia stach wo je wódz kich: „Mia sto
Ar chi pe lag”.

Spot ka nie au tor skie bę dzie mia -
ła au tor ka kry mi na łów Ka ta rzy na
Bon da, któ rej po wie ści bi ją re kor -
dy po pu lar no ści, m.in. se ria o pro -
fi ler ce Sa szy („Oku lar nik”, „Po chła -
niacz”, „Lam pio ny”). Tak się ja koś
zda rzy ło, że spot ka nia au tor skie -
go z po pu lar ną pi sar ką (wy wo dzą -
cą się z Haj nów ki) w Bia łym sto ku
jesz cze nie by ło. Tar gi wy peł nią
wresz cie tę lu kę.

W Bia łym sto ku po ja wi się też re -
por ter Mi ro sław Wle kły, au tor świe -
żo wy da nej książ ki o słyn nym nie -
ży ją cym już po dróż ni ku To nym Ha -
li ku, któ re go pro gra my te le wi zyj -
ne pro wa dzo ne wraz z żo ną, po -
dróż ni czką El żbie tą Dzi kow ską roz -
pa la ły umy sły kil ku po ko leń wi -
dzów w sza rym PRL-u, żąd nych po -
dró ży i przy gód. Swo im ży cio ry -
sem Ha lik móg łby ob dzie lić z dzie -
sięć osób, tak był bo ga ty, książ ka
– jak twier dzą pier wsi czy tel ni cy
– też jest pa sjo nu ją ca. 

Szczy gieł w dwóch ro lach
W ub.r. ser ca czy tel ni ków swo i mi
opo wie ścia mi o książ kach, praw -
dach, spot ka nych lu dziach pod bił
re por ter Ma riusz Szczy gieł. W tym
ro ku też po ja wi się na bia ło stoc kich
tar gach, ale w nie ty po wej ro li: po -
pro wa dzi spot ka nie z au to rem książ -
ki, któ rą wy dał we współ pro wa dzo -
nym przez sie bie wy daw nic twie
„Do wo dy na Ist nie nie”. Go ściem
spot ka nia bę dzie by ły stu dent
Szczyg ła w Pol skiej Szko le Re por -
ta żu Ka mil Ba łuk, a je go de biu tan -
cka książ ka „Wszyst kie dzie ci Lo u -
i sa” właś nie w Bia łym sto ku bę dzie
mia ła ogól no pol ską pre mie rę. 

To fa scy nu ją cy re por taż o skan -
da lu i wszel kich je go kon sek wen cjach,
któ ry wy da rzył się w Ho lan dii – po la -
tach oka zu je się, że bli sko dwie set ki
dzie ci ma wspól ne go oj ca, a jed no
z nich chce od na leźć po zo sta łe. Ty -
tu ło wy bo ha ter książ ki to w po ło wie
Su ri nam czyk, któ ry dzie ci po czął,
nie kon tak tu jąc się z ich mat ka mi fi -
zycz nie, te zaś zo sta ły oszu ka ne – za -
ma wia jąc sztucz ne za płod nie nie,
chcia ły, by na sie nie po cho dzi ło od
jas ne go Ho len dra.

Szczy gieł wy stą pi też w ko lej nej
nie ty po wej ro li – po spot ka niu z Ba -
łu kiem od bę dzie się bo wiem kon cert
i ogól no pol ska pre mie ra pły ty „Pro -
jekt: praw da mu zycz nie” w wy ko na -
niu zes po łu Res Fac tum i właś nie Ma -
riu sza Szczyg ła. Książ ka, z któ rą re -
por ter go ścił przed ro kiem na tar gach
i w któ rej re por ter umie ścił zbiór opo -
wie ści o ży cio wych praw dach róż -
nych spot ka nych roz mów ców – „Pro -
jekt: praw da”, zy ska ła w pew nym sen -
sie no we – mu zycz ne – ży cie. 

Ję zy koz naw ca i Bia ło ruś
Na ta lia Fie dor czuk-Cie ślak (la u re at -
ka te go rocz ne go Pasz por tu „Po li ty -
ki”) opo wie, choć nie tyl ko, o swo im
de biu cie li te rac kim, bę dą cym au to -
i ro nicz nym i gorz kim opi sem ma cie -
rzyń stwa. Książ ka „Jak po ko chać cen -
tra han dlo we” tej uro dzo nej w Au gu -
sto wie, a wy cho wa nej w Bia łym sto -
ku kom po zy tor ki, wo ka list ki, au tor -
ki płyt wy da nych ja ko Na tha lie and
The Lo ners – za chwy ci ła kry ty ków. 

Wśród za pro szo nych go ści bę dą
też m.in. słyn ny ję zy koz naw ca – prof.
Je rzy Bral czyk, au tor ka re por ta żu
„Bie żeń cy 1915” i la u re at ka Na gro dy

im. Ka za nec kie go – Ane ta Pry ma ka-
Oniszk, ma larz, gra fik i ilu stra tor
– prof. An drzej Stru mił ło, by ły am -
ba sa dor RP na Bia ło ru si i au tor książ -
ki „Ob li cza Bia ło ru si” – Le szek Sze -
rep ka oraz go ście z Bia ło ru si Ale na
Bra va i Bo rys Pia tro wicz, któ rych
książ ki bę dą mia ły na tar gach ogól -
no pol ską pre mie rę („Go dzi nę po li -
cyj ną dla ja skó łek” Bra vy oraz „Na
po cząt ku by ła ciem ność” Pia tro wi -
cza wy da ła Fun da cja Są sie dzi).

W pro gra mie tar gów jest też pro -
jek cja pol sko-ame ry kań skie go fil mu
pt. „Przy Plan ty 7/9 (Pol ska/USA),
opo wia da ją ce go hi sto rię Bo gda na
Biał ka, któ ry po nad 20 lat swo je go
ży cia po świę cił przy wra ca niu pa mię -
ci o wy da rze niach po gro mu kie lec -
kie go z lip ca 1946. 

Coś dla dzie ci
Pią tek to dzień nie mal w ca ło ści po -
świę co ny dzie ciom – z uko cha ny mi
pi sa rza mi i ilu stra to ra mi bę dą mo gli
spot kać się naj młod si czy tel ni cy. Or -
ga ni za to rzy tar gów – Fun da cja Są sie -
dzi – za pro si li m.in. An nę Oni chi mow -
ską (au tor kę ksią żek dla dzie ci i do -
ro słych, słu cho wisk ra dio wych i sce -

na riu szy), Jo an nę Olech (pi sar kę i gra -
fi czkę, au tor kę m.in. uzna nej za Dzie -
cię cy Best sel ler Ro ku 1996 „Dy na stii
Mi zioł ków”), Re na tę Piąt kow ską,
Agniesz kę Frą czek, An drze ja Ża ka
oraz Da nie la Mi zie liń skie go, któ ry
wraz z żo ną Alek san drą stwo rzył best -
sel ler „Ma py” czy se rię „Ma mo ko”. 

Mi zie liń scy wy o braź nią pod bi li
już dzie cię cy świat i za gra nicz ne ryn -
ki. Ich ta len ty i po my sły edy tor skie
sta ły się praw dzi wym fe no me nem li -
te rac kim, a nie ty po we książ ki wy da -
wa ne są na ca łym świe cie. Za sły nę li
już m.in. z ta kich ksią żek jak m.in. se -
ria Ma mo ko, Ma py, D.O.M.E.K. czy
z ilu stra cji do ksią żek D.E.S.I.G.N.
i S.Z.T.U.K.A. Spot ka nie z ni mi po -
pro wa dzi Grze gorz Kas dep ke. Tym
ra zem uwiel bia ny przez dzie ci baj -
ko pi sarz (na je go spot ka niach za wsze
są tłu my naj młod szych) wy stą pi właś -
nie w ta kiej ro li, ale swo je książ ki bę -
dzie też pod pi sy wał. 

Li sta au to rów za pro szo nych na
tar gi jest oczy wi ście o wie le dłuż -
sza. W su mie przy sto i skach swo -
je książ ki bę dzie pod pi sy wa ło bli -
sko 50 pi sa rzy. �

MO NI KA ŻMI JEW SKA

Li te rac kie uczto wa nie. 
Trzy dni z książ ką i pi sa rza mi

To prawdziwe święto dobrej literatury. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w piątek, 21 kwietnia, 
zaczynają się po raz szósty trzydniowe Międzynarodowe Targi Książki. 

Blisko 50 pisarzy, ponad 30 spotkań autorskich, prawie 80 stoisk, warsztaty, premiery literackie...
Z czytelnikami spotkają się m.in. Katarzyna Bonda, Filip Springer, Mariusz Szczygieł, 

prof. Jerzy Bralczyk, Daniel Mizieliński, Natalia Fiedorczuk i Mirosław Wlekły.

Spot ka nia au tor skie przy cią ga ją mnó stwo słu cha czy. Na zdję ciu – spot ka nie z re por te rem Jac kiem Hu go-Ba de rem
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ROZ MO WA Z
MA RIU SZEM SZCZYG ŁEM
re por te rem, za ło ży cie lem wy daw nic twa
Do wo dy na Ist nie nie 

Zna ny re por ter w tym ro ku po ja wi
się na bia ło stoc kich tar gach w nie ty -
po wej ro li: po pro wa dzi spot ka nie
z Ka mi lem Ba łu kiem – au to rem książ -
ki, któ rą wy dał w pro wa dzo nym
przez sie bie wy daw nic twie „Do wo -
dy na Ist nie nie”. De biu tan cka książ -
ka Ba łu ka „Wszyst kie dzie ci Lo u i sa”
na tar gach w Bia łym sto ku bę dzie mia -
ła ogól no pol ską pre mie rę. 

MO NI KA ŻMI JEW SKA:„Wszyst -
kie dzie ci Lo u i sa” to ko lej na książ ka
re por ter ska, któ rą wy da je cie
w „Do wo dach na Ist nie nie”. Sa ma
hi sto ria, któ ra wy da rzy ła się w Ho -
lan dii, wy da je się wręcz nie praw -
do po dob na, gdy by nie by ła praw -
dzi wa – po la tach oka zu je się, że
bli sko 200 dzie ci ma wspól ne go oj -
ca, a jed no z nich chce od na leźć
po zo sta łe. Te ma tem za jął się książ -
ko wy de biu tant, Ka mil Ba łuk. Co ta -
kie go za in try go wa ło cię w tym re -
por ta żu, że zde cy do wa łeś się na
je go wy da nie? 
MA RIUSZ SZCZY GIEŁ: Dwa
la ta Ka mil Ba łuk opo wia dał mi o tym,
jak w Ho lan dii roz ma wiał z ludź mi,
któ rzy do wia du ją się: mam dwo je ro -
dzeń stwa, któ re go nie znam. Ale dwa
dni póź niej oka zu je się, że ma ją już
oś mio ro bra ci i sióstr. Po ty god niu:
dzie się cio ro, za trzy mie sią ce trzy -
dzie ścio ro i tak da lej. Spo ty kał się
z ty mi ludź mi, a raz za dzwo nił z Am -
ster da mu: ich oj ciec chce roz ma wiać!
No ta ki ape tyt nam w wy daw nic twie
Do wo dy na Ist nie nie zro bił na tę hi -
sto rię, że mu sie liś my ją wy dać.
Po dob no nim po wsta ła książ ka
„Wszyst kie dzie ci Lo u i sa”, Ka mil
Ba łuk zgło sił się do cie bie z kil ko ma
te ma ta mi „ho len der ski mi”, a ty za -
trzy ma łeś się na wąt ku, któ re go on
w ogó le nie brał pod uwa gę. To by ła
właś nie hi sto ria dzie ci Lo u i sa? 

– Był mo im stu den tem w Pol skiej
Szko le Re por ta żu i mie liś my pra co -
wać nad ja kimś te ma tem. Przy niósł
ich chy ba osiem, ten był szó sty, bo
wy da wał mu się chy ba za trud ny do
zre da go wa nia i kon tro wer syj ny. Ale
jak usły sza łem, że ho len der skie bez -
dziet ne mał żeń stwa za ma wia ły
sztucz ne za płod nie nie, za zna cza jąc,
że na sie nie ma po cho dzić od wy so -
kie go jas ne go Ho len dra, a ro dzi ły im
się dzie ci śnia de, po my śla łem, że to
du żo mó wi o Eu ro pie i mo że tu wy -
jdzie ukry ta twarz na szej cy wi li za cji.
Bo trze ba wie dzieć, że Lo u is, ty tu ło -
wy bo ha ter książ ki, to w po ło wie Su -
ri nam czyk. I 200 dzie ci – a ty le sza -
cu je, że ma – po czął, nie kon tak tu jąc
się z ich mat ka mi fi zycz nie. 
Jak dzie ciom Lo u i sa uda ło się
w ogó le od na leźć, sko ro da ne są
ano ni mo we? I do ilu z tych dzie ci
Ka mil Ba łuk do tarł?

– Do tarł do trzy dziest ki, a w tej
chwi li od na laz ło się ich już 45. Sam
Lo u is uwa ża, że ma ich 200. Da ne są
ano ni mo we, ale jest to tak że opo wieść
o współ czes nych me diach, bo to te -

le wi zja prze pro wa dzi ła ak cję ba da -
nia DNA i ona za czę ła szu kać dzie ci
Lo u i sa… W tej książ ce jest wszyst ko,
czym cha rak te ry zu ją się na sze cza -
sy. To nie tyl ko opo wieść o sper mo o -
szu stwie.
Ho len der skie ga ze ty uży wa ły okre -
śle nia „Daw ca S.”. Daw ca S. to ty -
tu ło wy Lo u is? Co to za po stać? Po -
dob no chciał być nad czło wie kiem,
któ ry wy my ślił so bie pe wien ro dzaj
mi sji, by w Ho lan dii po zo sta wić po
so bie jak naj dłu żej ślad ge ne tycz ny.

– Po twier dzam: chciał bar dzo mieć
naj wię cej dzie ci na świe cie, być lep -
szym w czymś od in nych męż czyzn.
Je go hi sto ria jest fa scy nu ją ca, ale nie
chcę, by mnie Ka mil Ba łuk za bił za
zdra dza nie szcze gó łów. On jest z mo -
jej ma nu fak tu ry, a ja bar dzo dbam
o to, że by nie wy strze lać się ze wszyst -
kie go w tek ście na po cząt ku. Hi sto -
rię trze ba daw ko wać, za ska ki wać czy -
tel ni ka no wy mi od kry cia mi. Na sze
książ ki po win ny być nie prze wi dy -
wal ne, w związ ku z tym nie po wiem
nic wię cej o Lo u i sie. Ka mil do tarł do
li stu, ja ki Daw ca S., czy li Lo u is, na pi -
sał do wszyst kich dzie ci, od two rzył
też hi sto rię je go ro dzi ny z Su ri na mu.
Za przy jaź nił się z nim nie mal. 

I co naj pięk niej sze w tej książ ce
to fakt, że u Ba łu ka ro zu mie my
wszyst kich. Każ de go moż na zro zu -
mieć – to wy pły wa z tej książ ki i przez
to mo że być trud na do prze łknię cia.
Bo nie ma w niej po tę pie nia.
Ta hi sto ria oka za ła się skan da lem
w Ho lan dii. To, że przy szła mat ka
mog ła wy bie rać so bie daw cę na -
sie nia, to jesz cze dość po wszech -
na spra wa. Ale w ho len der skiej kli -
ni ce mie sza no na sie nie róż nych
męż czyzn, o czym nie mó wio no ro -
dzi com. Wręcz świa do mie ich okła -
my wa no. Ja kie by ły kon sek wen cje
od kry cia te go skan da lu, któ ry już
daw no wy szedł po za ra my eks pe -
ry men tu me dycz ne go? 

– Żad nych kon sek wen cji, wszyst -
ko jest przed aw nio ne. A po za tym nie
da się dziec ka, któ re ko cha my, a uro -

dzi ło się z ciem niej szą kar na cją, od -
dać do re kla ma cji. Nie mniej do kto -
ra, któ ry po ma gał Lo u i so wi spło dzić
naj wię cej dzie ci, Ba łuk sta wia pod
ścia ną, przed bar dzo nie wy god ny mi
py ta nia mi.
Czy to nie jest hi sto ria, któ rą czy ta
się jak po li tycz no-so cjo lo gicz no-
praw ni czy thril ler? Któ ry sta wia
py ta nia o na szą przy szłość, gra ni -
cę ge ne tycz ne go eks pe ry men tu?

– Mo że, ale dla mnie to wzru sza -
ją ca hi sto ria o tym, co to zna czy mieć
ta tę. Roz pła ka łem się na wet w pew -
nym miej scu. Da lej: co to zna czy, że
ktoś jest mo im bra tem czy sio strą?
Co o tym sta no wi, gdzie jest gra ni ca?
Co cię naj bar dziej za sko czy ło, za -
fra po wa ło w tej ho len der skiej hi -
sto rii?

– Coś in ne go niż ocze ku jesz. Naj -
bar dziej mnie za fra po wa ło, że Ka mil
Ba łuk opi sał ją jak doj rza ły, ra so wy
re por ter, a prze cież jest książ ko wym
de biu tan tem. Han na Krall zresz tą
mó wi ła mu: „Panie Ka mi lu, tu nie ma
te ma tu”, a kil ka dni te mu po wie dzia -
ła roz ba wio na: „Te ma tu nie by ło,
a książ ka jest!”. Mo ja by ła sze fo wa,
in na wy bit na re por ter ka, Mał go rza -
ta Szej nert uwa ża, że to bar dzo waż -
ny de biut, ta książ ka też bar dzo jej się
po do ba. I wszyst ko to o mo im w koń -
cu stu den cie. Mam wra że nie ta kiej
szta fe ty po ko leń.
Ho lan dia w pol skich re por ta żach
jest ra czej rzad ko opi sy wa na. Czy
to jest pier wsza książ ka re por taż,
któ ra sku pia się na tym kra ju, opi -
su je go wie lo wąt ko wo i jed no cześ -
nie od cho dzi od ste re o ty pu po -
strze ga nia Ho lan dii?

– Pol skie go au to ra? Tak, z te go co
wiem – pier wsza książ ka o Ho lan dii.
I Ka mil szy ku je dru gą. Nato miast
przed la ty po za bój stwie re ży se ra Theo
van Gog ha wy szła w Pol sce książ ka
pt. „Śmierć w Am ster da mie” ho len -
der skie go re por te ra Ia na Bu ru my.
Jak na pi sa na jest książ ka? Czy Ka -
mil ma coś cha rak te ry stycz ne go
w sty lu, co – po za opi sa niem fa scy -

nu ją cej hi sto rii – od róż nia go w ja -
kiś spo sób od współ czes nych pol -
skich mło dych re por te rów. Czy ma
to coś, co zwró ci ło two ją uwa gę? 

– Chęć za sko cze nia czy tel ni ka, czy -
li sus pens, my śle nie o for mie, pie czo -
ło wi tość w po da wa niu źró deł, mi łość
do ład nych zdań… Jak prze czy ta ła tę
książ ką na sza ko le żan ka – se kre tarz
re dak cji, po wie dzia ła: sus hi! Wszyst -
kie in ne książ ki to pie ro gi, a to jest
sus hi. Cho dzi ło jej o za ska ku ją cy jak
na de biu tan ta styl i szyk tej książ ki.
Na bia ło stoc kich tar gach książ ki
wy stą pisz w pod wój nej ro li – pro -
wa dzą ce go spot ka nie au tor skie
i uczest ni ka nie ty po we go kon cer tu.
W wiel kim sty lu – tym ra zem mu -
zycz nym – po wra ca „Pro jekt: praw -
da”, two ja książ ką, z któ rą go ści łeś
na tar gach w Bia łym sto ku w ubieg -
łym ro ku. Na czym po le gać bę dzie
kon cert? Skąd wziął się po mysł?

– Bę dzie to pre mie ra na szej wspól -
nej pły ty „Pro jekt: praw da mu zycz -
nie”. Sło wa spot ka ły się z dźwię kiem
kre o wa nym na ży wo. Nie są to jed -
nak sło wa do pio se nek, tyl ko mo je
ma łe tek sty o praw dach, do któ rych
do cho dzą spo ty ka ni prze ze mnie lu -
dzie lub ja. I do tych tek stów mu zy -
cy zes po łu Res Fac tum im pro wi zu -
ją. Na kon cer tach sły szą ja kiś mój
tekst po raz pierw szy, bo nie zdra -
dzam, co prze czy tam i za czy na ją
z tym tek stem grać. Pu blicz ność ob -
ser wu je, jak na ży wo ro dzi się mu zy -
ka. Wcześ niej mu zy cy im pro wi zo wa -
li do tek stów non-fic tion, któ re czy -
ta li na głos in ni re por te rzy i re por ter -
ki. 
Do bra łeś so bie cie ka we to wa rzy -
stwo mu zycz ne – Ni na Nu, Ta de usz
Sud nik i Mar cin Krzy ża now ski. Dla -
cze go właś nie oni? 

– To oni so bie do bra li mnie. Pra -
co wa li ra zem o wie le wcześ niej. Jak
mó wi łem, wy stę po wa li z róż ny mi au -
to ra mi, ale po dob no ja się na da wa -
łem na fron tma na. Choć tak na praw -
dę sze fem zes po łu jest Mar cin Krzy -
ża now ski, per for mer i wio lon cze li -

sta. Po kon cer cie w Szcze ci nie po wie -
dział mi: Panie Ma riu szu, dziś tra fiał
pan w dźwię ki, mo że mi pan mó wić
po imie niu.
Bę dziesz śpie wał?

– Nie, ja czy tam, ale tak, że by wejść
w re la cję z mu zy ką. Tro chę czy tam
jak ak tor, tro chę jak wa riat. Właś nie
wczo raj na fan pej dżu książ ki „Pro -
jekt: praw da” na FB mu sia łem na pi -
sać, co wła ści wie ro bi na tej pły cie wo -
ka list ka Ni na Nu. Owszem śpie wa,
ale co i jak? I po my śla łem, że ona
wcho dzi w re la cję z mo im tek stem
i mo im gło sem. Ale te kon cer ty są nie
do opi sa nia. Trze ba po słu chać.

ROZ MA WIA ŁA MO NI KA ŻMI JEW SKA

Wszyst kie dzie ci Lo u i sa
Dawca S. chciał bardzo mieć najwięcej dzieci na świecie, być lepszym w czymś 

od innych mężczyzn. Jego historia jest fascynująca. W książce Kamila Bałuka jest wszystko, czym
charakteryzują się nasze czasy. To nie tylko opowieść o spermooszustwie – mówi Mariusz Szczygieł.

Ma riusz Szczy gieł na bia ło stoc kich tar gach w ub.r.
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+  Spot ka nie z Ka mi lem Ba łu -
kiem i Ma riu szem Szczyg łem
oraz pro mo cja książ ki „Wszyst -
kie dzie ci Lo u i sa” od bę dzie się
w nie dzie lę (23.04) w godz. 
11-12.30 w Ope rze i Fil har mo nii
Pod la skiej przy Ode skiej (sa la
ka me ral na). 
+ Za raz po spot ka niu roz pocz -
nie się kon cert i ogól no pol ska
pre mie ra „Pro jekt: praw da mu -
zycz nie” w wy ko na niu zes po łu
Res Fac tum i Ma riu sza Szczyg ła

Promocja książki
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1 BI

ROZMOWA Z
FILIPEM SPRINGEREM, 
autorem m.in. „Miedzianki” i reportaży
o architekturze PRL-u

Bez li toś nie wy szy dza wszel kie na sze
pol skie gar ga me le, ar chi tek to nicz ne
brzy dac twa, pla sti ki, paź dzie rze. Fi -
lip Sprin ger w przed o stat niej swo jej
książ ce „Księ ga za chwy tów” pro wa -
dzi czy tel ni ków po tym, co w Pol sce
jest pięk ne, ale też po tym, co jest
strasz ne. W naj no wszej – „Mia sto Ar -
chi pe lag. Pol ska mniej szych miast”
– za bie ra w re por ter ską po dróż po
by łych mia stach wo je wódz kich. 
MO NI KA ŻMI JEW SKA: W su -
biek tyw nym prze wod ni ku „Księ ga
Za chwy tów” ma my też wą tek bia -
ło stoc ki. Do sta ło się bu dyn ko wi
ope ry – że po wie la wy ko rzy sta ne
wcześ niej po my sły i że jest zbyt
mo nu men tal ny oraz na chal ny sym -
bo licz nie. Ope ra jest strasz na? Co
by pan w niej zmie nił? 
FI LIP SPRIN GER: Nie je stem oso -
bą, któ rą trze ba py tać, co bym w da -
nym bu dyn ku zmie nił, al bo jak go ra -
to wał. Pi sa nie o ar chi tek tu rze jest ta -
kim sa mym pi sa niem jak o po li ty ce
czy kon flik tach zbroj nych. Dzien ni -
ka rzy pi szą cych o tych prob le mach
nikt nie pro si o po da nie ich roz wią -
zań. Ja czu ję się kom pe ten tny w pi sa -
niu o ar chi tek tu rze, ale nie w jej pro -
jek to wa niu. 
Na sze bia ło stoc kie do żyn ko we
Spod ki to po dob no je den z naj bar -
dziej kos micz nych bu dyn ków
w Pol sce. Jak du żo jest ta kiej kos -
mo lo gii w ar chi tek tu rze?

– Nie wie le. Moż na wska zać jesz -
cze kil ka re a li za cji wroc ław skie go ar -
chi tek ta Wi tol da Li piń skie go – to on
za pro jek to wał słyn ne ob ser wa to rium
na Śnież ce, a tak że swój dom w kształ -
cie igloo. Ma my też ko pu łow ce czy
ko pu la ki w War sza wie na Okę ciu, ma -
my tro chę bar dziej fry wol nych pa wi -
lo nów. Ale ta kie pro ste my śle nie
o wąt kach kos micz nych w ar chi tek -
tu rze na le ży już do hi sto rii. Trze ba
też uczci wie przy znać, że w Pol sce
mia ło ono ra czej wy miar for mal ny
i ni jak się ma do po my słów ja poń -
skich ar chi tek tów z lat 60. i 70. 
Czy coś, co jest brzyd kie i okrop ne
ar chi tek to nicz nie, mo że być tak
brzyd kie, że aż uro kli we? 

– Mnie nie do koń ca in te re su je ta -
kie po jmo wa nie ar chi tek tu ry, w któ -
rym sku pia my się na tym, czy coś jest
ład ne al bo brzyd kie. Od te go naj czę -
ściej za czy na się dys ku sja o bu dyn -
kach w Pol sce, a mo im zda niem po -
win na się koń czyć. Za ma ło w tej dys -
ku sji nato miast mniej su biek tyw nych
kry te riów. 
Co pa na osta t nio ar chi tek to nicz nie
wzru szy ło? I co mu si być w ar chi -
tek tu rze ta kie go, co by pa na wzru -
szy ło? 

– Mo je ar chi tek to nicz ne wzru sze -
nia lo ka li zu ją się osta t nio po za Pol -
ską i nie do ty czą bu dyn ków iko nicz -
nych czy spek ta ku lar nych. Na przy -
kład osie dla Bru no Ta u ta w Ber li nie,
kla sy ka wczes ne go mo der niz mu, ab -
so lut nie ol śnie wa ją ca ka me ral no ścią,
skrom no ścią, wpi sa niem w oto cze -

nie. I nade wszyst ko – od po wie dzią
na re al ne po trze by.
Od wie dził pan wszyst kie 31 miast,
któ re w 1999 ro ku skrzyw dzi ła re -
for ma ad mi ni stra cyj na. Po chy lił się
pan nad odep chnię ty mi. I tak po -
wsta ło „Mia sto Ar chi pe lag. Pol ska
mniej szych miast”. Dla nie któ rych
osób miesz ka ją cych w cen trum
Pol ski ta kie ob rze ża to kom plet ny
kos mos i coś zu peł nie nie in te re su -
ją ce go. Dla pa na od wrot nie. Kie dy
po ja wi ła się pierw szy raz ta ka myśl,
by po je chać do Łom ży, Su wałk, Za -
mo ścia? Kie dy zdał pan so bie spra -
wę, że de fi cyt wie dzy o tych miej -
sco wo ściach jest za du ży?

– Przez pół ro ku miesz ka łem w Je -
le niej Gó rze, pra cu jąc nad swo ją
książ ką o Mie dzian ce. Nie po zna łem
nie ste ty te go mia sta, zbyt sku pio ny
by łem na swo im te ma cie. Po tem, la -
ta póź niej, je den z ma ga zy nów wy -
słał mnie do Ko ni na, gdzie mia łem
pod ą żać śla da mi jed ne go z wczes -
nych tek stów Ry szar da Ka pu ściń -
skie go. W cza sie po by tu w tym mie -
ście wrzu ci łem jed no ze zdjęć na Fa -
ce bo o ka. Je den ze zna jo mych dzien -
ni ka rzy za py tał w ko men ta rzu: „Bo -
że, Ko nin, co Ty tam ro bisz?”. Po my -
śla łem, że to nie zwy kle nie sto sow ne
py ta nie dzien ni ka rza do dzien ni ka -
rza. Bo w tym Ko ni nie ży je 100 ty się -
cy lu dzi, oni coś tam ro bią, ma ją ja -
kieś po trze by, prob le my, z cze goś są
dum ni, coś ich wku rza. Tych wszyst -
kich spraw nie ma w ogól no pol skim
obie gu me dial nym. Po my śla łem, że
ja się chcę cze goś o tej Pol sce mniej -
szych miast do wie dzieć, bo w su mie
nie da się zro zu mieć te go kra ju bez
wie dzy, jak się ży je w tych mia stach. 
Słu chał pan miesz kań ców, przy glą -
dał się prze strze ni tych miast.
W nie któ re miej sca je chał pan za -
pew ne z ja kimś kon kret nym na sta -
wie niem. Czy zda rzy ły się ta kie
spot ka nia z miej sco wy mi i ta kie
wnio ski, któ re kom plet nie pa na za -
sko czy ły? 

– Wie le się w tej po dró ży na u czy -
łem, wszyst kie te mia sta Ar chi pe la -

gu na po zio mie twar dych da nych pre -
zen tu ją się zwy kle go rzej niż du że
– mniej się tam za ra bia, bez ro bo cie
jest wię ksze, ofer ta ryn ku pra cy gor -
sza dla osób z wyż szym wy kształ ce -
niem. Ale też z dru giej stro ny ła twiej
i wy god niej się tam ży je – wszę dzie
jest bli sko, czas pły nie wol niej, bli żej
jest do dru gie go czło wie ka. No i ła -
twiej wy brać się za mia sto – w gó ry,
nad je zio ro, nad mo rze. Za sko cze -
niem by ła też re ak cja lu dzi, któ rzy
spon ta nicz nie za an ga żo wa li się w ten
wiel ki pro jekt, ja kim by ło Mia sto Ar -
chi pe lag. To by ła sze ścio mie sięcz na
po dróż, w któ rej spot ka łem cu dow -
ne po sta ci. 
Co za sko czy ło, za cie ka wi ło, zdzi -
wi ło pa na pod czas po dró ży po
Pod la skiem?

– Nie spe cjal nie ref lek to wa łem nad
tym, w któ rym re gio nie je stem, bo
też wy szu ki wa nie re gio nal nych spe -
cy fik nie by ło mo im ce lem. Szu ka -
łem ra czej po do bieństw, bo chcia łem
na pi sać książ kę o mia stach ta kich jak
Łom ża czy Su wał ki. A nie kon kret -
nie o Łom ży i Su wał kach, ani o Pod -
la siu. Szcze rze mó wiąc, z Pod la siem
ja ko ta kim ko ja rzą mi się głów nie
Siedl ce – mia sto, w któ rym pro du ku -
je się pasz tet pod la ski, są zes po ły Pod -
la sie i Ma łe Pod la sie, dzia ła por tal in -
ter ne to wy Pod la sie24 i Ra dio Pod la -
sie. Ale Siedl ce są w wo je wódz twie
ma zo wiec kim, to ko lej ny do wód, jak
ku rio zal ne go po dzia łu do ko na no
w 1998 ro ku. Ani miesz kań cy Łom -
ży, ani Su wałk nie czu ją się miesz kań -
ca mi re gio nu pod la skie go. 
Świa do mość z ja ki mi prob le ma mi
bo ry ka ją się lu dzie, zmie nia per -
spek ty wę. Nie któ rzy w cen trum
Pol ski w ogó le nie zda ją so bie spra -
wy, jak wie le kwe stii upo ka rza lu dzi
w śred nich mia stach – to nie tyl ko
kwe stia pra cy, ale też spo sób za -
rzą dza nia czy pro wa dze nie biz ne -
su. Czy pan od krył w so bie ja kąś
wy ro zu mia łość dla pew nych
spraw? 

– Po głę bi łem swo ją wie dzę o Pol -
sce mniej szych miast. Nie umiem oce -

niać swo jej wy ro zu mia ło ści czy em -
pa tii dla ich miesz kań ców i ich prob -
le mów. Na pew no wię cej ro zu miem
z te go, jak wy glą da ten kraj i jak dzia -
ła. Przy kład pierw szy z brze gu: gdy
sły szy się w Su wał kach, że pra ca tam
jest, ale za 1500 na rę kę, to tro chę bar -
dziej prze ko nu ją cy wy da je się po li -
tycz ny ar gu ment prze ma wia ją cy za
pro gra mem 500 plus. 
O co pan py tał swo ich roz mów -
ców? Czy chcie li roz ma wiać, czy
by li ostroż ni, z dy stan sem?

– Py ta łem o pro ste spra wy – co lu -
dzi draż ni, z cze go są dum ni. Cze go
ich zda niem w mie ście jest za du żo,
a cze go za ma ło. Po co mu szą wy je -
chać do wię ksze go mia sta. Co to zna -
czy dro go i ta nio. Co to zna czy du żo
za ra biać. Te py ta nia nie spra wia ły im
prob le mów, od po wia da li chęt nie. 
Czy spot kał pan lu dzi, któ rzy do -
brze się czu ją w tych 31 miej scach,
któ rych po zy cja znacz nie spa dła
– np. w mia stach na sze go re gio nu
– Su wał kach, Łom ży? 

– Tak, to w wię kszo ści by li moi
prze wod ni cy po tych mia stach, lu -
dzie ab so lut nie w nich za ko cha ni i ni -
mi ocza ro wa ni. Ra czej mu sia łem stu -
dzić ich en tu zjazm, szu kać mniej cu -
kier ko we go ob ra zu. W Su wał kach
rad ny Woj ciech Pa jąk zor ga ni zo wał
mi ca ły po byt w tak wszech stron ny
spo sób, że wy jeż dża łem z ocza mi
wiel ki mi jak spod ki. W Łom ży po -
zna łem Sła wo mi ra Zgrzy wę, osta t -
nie go wo je wo dę łom żyń skie go. Je go
opo wieść rzu ci ła du żo świat ła na re -
for mę ad mi ni stra cyj ną w 1998.
Czy zbie ra jąc ma te ria ły do „Ar chi -
pe la gu”, spot kał pan ja kichś lu dzi,
miej sco wych, któ rzy zmie ni li swo je
mia sta, zła go dzi li kiep ski wi ze ru -
nek? Kimś ta kim jest Bie droń, ale
je mu by ło też chy ba ła twiej, był
wcześ niej zna ny, po za tym ma cha -
ryz mę. Ja ka jest pań ska ref lek sja
w tej kwe stii? 

– My ślę, że istot niej sze są zja wi -
ska niż kon kret ni lu dzie. Ro bert Bie -
droń jest dla Słup ska czymś ta kim
jak Zło ty Po ciąg dla Wał brzy cha – na -
kie ro wał na te mia sta uwa gę me -
diów, na gle się oka za ło, że są po pro -
stu in te re su ją ce. Ta świa do mość
w tych mia stach roś nie, Bie droń czy
Zło ty Po ciąg przy spie sza ją tyl ko te
pro ce sy.
Co jest plu sem ma łych miast? 

– W Mie ście Ar chi pe la gu są mia -
sta wiel ko ści Czę sto cho wy, któ ra ma
po nad 200 ty się cy miesz kań ców, oraz
ta kie wiel ko ści Łom ży – 60-70 ty się -
cy. Ani jed nych, ani dru gich nie trak -
tu ję ja ko ma łe. Naj i stot niej sze są dla
mnie plu sy wy ni ka ją ce ze zwar to ści
prze strze ni – wszę dzie jest tam bli -
żej, czas wol niej pły nie, bo nie ma tak
wy śru bo wa ne go przez kor po ra cje
mo de lu pra cy. No i czę ściej się spo -
ty ka zna jo mych na uli cach, za zdrosz -
czę te go miesz kań com miast Ar chi -
pe la gu.
Pi sząc o ar chi tek tu rze PRL, od kry -
wa jąc nie sa mo wi tą hi sto rię Zo fii
i Oska ra Han se nów, na pi sał pan, że
gdy by na sze mia sta pro jek to wa ły
głów nie ko bie ty, by ło by po pro stu
le piej. Ar chi tek ci męż czyź ni bu ja ją
za bar dzo w ob ło kach?

– Ar chi tek ci męż czyź ni uwiel bia -
ją ma ni fe sto wać swo je ego. To aku rat
nie przy pa dek Han se na, ale wie lu je -
go współ czes nych i tych, któ rzy przy -
szli po nich. Ar chi tek tu ra bę dą ca po -
mni kiem swo je go twór cy za wsze spy -
cha jej użyt kow ni ka na plan dru gi al -
bo na pla ny dal sze. Ko bie ty są bar -
dziej prak tycz ne. I mą drzej sze. Ja
w ogó le uwa żam, że ko bie ty są, tak
z grub sza rzecz uj mu jąc, roz sąd niej -
sze od męż czyzn. Wszyst kim nam
wy szło by na do bre do pusz cze nie ich
do ar chi tek tu ry w wię kszym stop niu. 
To jak to w koń cu jest z wa go na mi
Stre fa Ci szy? Nie któ rzy żar tu ją, że
PKP wpro wa dzi ło je przez pa na,
by pan wię cej nie pod słu chi wał.
Ane gdo ty z po cią gów za czy na ją
żyć włas nym ży ciem, a pan stał
się fa ce bo o ko wym ce le bry tą. Czy
są ja kieś pra wi dło wo ści w tych
roz mo wach – w za leż no ści od czę -
ści Pol ski?

– Ane gdo ty na Fa ce bo o ku to rzecz
strasz li wie bła ha i nie i stot na. Nie
umiem na ich pod sta wie po wie dzieć
nic o Po la kach, bo to są wy rwa ne
z rze czy wi sto ści i z kon tek stu frag -
men ci ki roz mów, któ re do brze się
kli ka ją w sie ci. To by wa za baw ne, cza -
sem skła nia do ref lek sji, ale nie przy -
pi sy wał bym tym ob ser wa cjom ja kiejś
wię kszej niż roz ryw ko wa ro li.
Ja ka ar chi tek tu ra nisz czy, a ja ka
bu du je wspól no tę?

– Wy bit ny ur ba ni sta duń ski Jan
Gehl po wie dział kie dyś, że już sam
typ dróg po pro wa dzo nych przez mia -
sto wpły wa na wspól no tę i atmo s fe -
rę mia sta. W ja ki spo sób? Kie row cy
dwóch ja dą cych z na prze ciw ka sa mo -
cho dów nie ma ją szans uśmiech nąć
się do sie bie, bo mi ną się za szyb ko.
Ale już dwo je ro we rzy stów czy pie -
szych spo koj nie mo że się wy mie nić
uśmie cha mi. Więc na py ta nie o to, ja -
ka ar chi tek tu ra bu du je wspól no tę,
od po wia dam za Ja nem Geh lem, że
ta ka, któ ra spra wia, że czę ściej się
uśmie cha my. �

ROZ MA WIA ŁA MO NI KA ŻMI JEW SKA

Polska mniejszych miast
Moi przewodnicy po mniejszych miastach w większości to ludzie absolutnie w nich zakochani. Raczej
musiałem studzić ich entuzjazm. W Suwałkach radny Wojciech Pająk zorganizował mi cały pobyt w tak

wszechstronny sposób, że wyjeżdżałem z oczami wielkimi jak spodki – mówi Filip Springer.

+ Spot ka nie au tor skie z Fi li pem
Sprin ge rem od bę dzie się w so -
bo tę (22.04) w godz. 12.30-14
w sa li ka me ral nej Ope ry i Fil -
har mo nii Pod la skiej przy Ode -
skiej 1. Spot ka nie po pro wa dzi
An drzej Baj guz

Spotkanie
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ROZ MO WA Z
KA TA RZY NĄ BON DĄ, 
autorką m.in. bestsellerowych
kryminałów „Pochłaniacz”,
„Okularnik”, „Lampiony” 

Ka ta rzy na Bon da to dziś praw dzi -
wa kró lo wa pol skie go kry mi na łu.
Jej po wie ści bi ją re kor dy po pu lar -
no ści, m.in. se ria o pro fi ler ce Sa szy
(„Oku lar nik”, „Po chła niacz”, „Lam -
pio ny”). Po wie ścio pi sar ka i do ku -
men ta list ka, no mi no wa na do Na -
gro dy Wiel kie go Ka li bru - naj waż -
niej sze go pol skie go wy róż nie nia za
książ ki kry mi nal ne.  Wpro wa dzi ła
do pol skie go kry mi na łu no we go bo -
ha te ra - pro fi le ra, czy li kry mi no lo -
ga opra co wu ją ce go por tret psy cho -
lo gicz ny za bój cy.
MO NI KA ŻMI JEW SKA: Czy gdy
w 2007 de biu to wa ła pani po wie -
ścią kry mi nal ną „Spra wa Ni ny
Frank”, no mi no wa ną do Na gro dy
Wiel kie go Ka li bru, prze szło pani
przez myśl, że po 10 la tach sprze -
daż pani kry mi na łów się gnie mi lio -
na eg zem pla rzy? Pa mię ta pani
swo je emo cje wte dy, 10 lat te mu,
pod czas tych pierw szych re ak cji
na pier wszą książ kę? Mia ła pani
prze czu cie suk ce su? Gdy się pani
przy glą da so bie z per spek ty wy tej
de ka dy – to kim by ła Ka ta rzy na
Bon da wów czas, kim jest te raz? 
KA TA RZY NA BON DA: Kie dy
pi sa łam pier wszą książ kę, nie pi sa -
łam jej wca le, by ją wy dać. A na wet
po wiem wię cej – nie mia łam am bi cji,
by być pi sar ką. Po pro stu by łam wy -
pa lo na pra cą dzien ni kar ki. By łam
wte dy re por ter ką „New swe e ka”
i prze ży wa łam kry zys toż sa mo ści za -
wo do wej, bo w tym cza sie, kie dy ja
wcho dzi łam do za wo du, waż ny był
etos pra cy i li czy ła się opo wieść
– w tym przy pad ku praw dzi wa, waż -
ne by ło, by czy tel nik ga ze ty do sta wał
da ne eks klu zyw ne, zdo by te przez re -
por te ra z pier wszej rę ki. Tym cza sem
me dia do tknął po waż ny kry zys, któ -
ry wią że się z wej ściem no wych tech -
no lo gii. Dziś jest to jesz cze bar dziej
na si lo ne, po nie waż me dia spo łecz -
no ścio we są szyb sze i bar dziej za się -
go we niż tra dy cyj ne ga ze ty, a na wet
ra dia. Książ kę pi sa łam, by ura to wać
włas ną god ność za wo do wą, dla hi gie -
ny psy chicz nej. I, jak to ja mó wię – by
nie zwa rio wać, bo wszyst kie tek sty,
na wet te okład ko we, pi sze się dziś zza
biur ka, a nie ru sza jąc w te ren. Pra co -
wa łam nad tą książ ką dla sie bie. Ba -
wi łam się fa bu łą. Nie my śla łam, że
za led wie po 10 la tach ta właś nie de -
cy zja od mie ni mo je ży cie. Kie dy
książ kę skoń czy łam, po wieść kry mi -
nal na w Pol sce nie by ła wca le ani tak
po pu lar nym, ani pre sti żo wym ga tun -
kiem, jak to ma miej sce dzi siaj. Wręcz
prze ciw nie – uwa ża ło się, że kry mi -
nal ne opo wie ści pi szą tyl ko lu dzie,
któ rzy nie po tra fią na pi sać nor mal -
nej książ ki, co ozna cza ło w tam tym
cza sie – li te ra tu ry pięk nej. Z tym że
ja nie mia łam ani mi sji, ani wy star -
cza ją co wiel kie go ego, by mie nić się
praw dzi wą pi sar ką. Jak wi dać, cza -
sa mi war to być bli sko sie bie, nie iść
na kom pro mi sy i nie da wać się „przy -
ciąć” do szab lo nu, ja kie go się od nas
ocze ku je, bo to pro cen tu je w dłuż -
szej per spek ty wie. Te raz tak że wi dzę,
że odej ście z pra cy, z tak pre sti żo we -
go eta tu – bez piecz ne go i bar dzo do -
brze płat ne go – by ło naj lep szą mo ją
ży cio wą de cy zją, choć nie wiem, skąd
mia łam si łę, by prze trwać ten czas.
Nie wiem, jak by to wy glą da ło, gdy -
by mi się nie uda ło. Mog ło się to skoń -
czyć tra gicz nie. To był skok na głów -
kę i ab so lut ne sza leń stwo. Ta kie rze -
czy ro bią wy łącz nie mło dzi lu dzie,
dziś bym się nie od wa ży ła. 
Z per spek ty wy tych 10 li te rac kich
lat co jest naj wię kszym suk ce sem?

Suk ces w Pol sce, ko lej ki do pani
ksią żek w bib lio te kach, dzia ła nia
mar ke tin go we – Em pik na dzień
pre mie ry „Lam pio nów” otwo rzył
pop-up sto re, w któ rym moż na by -
ło ku pić wy łącz nie no wą od sło nę
przy gód pro fi ler ki Sa szy. Czy fakt,
że pra wa do pani po wie ści ku pi ło
dzie wię ciu za gra nicz nych wy daw -
ców, m.in. an glo ję zycz ny gi gant
Ran dom Ho u se, naj wię ksze świa -
to we wy daw nic two li te rac kie? Co
do tej po ry da ło pani naj wię kszą
sa tys fak cję?

– Naj wię kszym suk ce sem jest to, że
zdo by łam swo ich czy tel ni ków. Kry ty -
ka, dzien ni ka rze, ak cje pro mo cyj ne,
to wszyst ko by nie za dzia ła ło, gdy by
nor mal ni, zwy kli lu dzie nie czy ta li mo -
ich ksią żek. Każ dy pro dukt moż na wy -
pro mo wać, ale to ry nek, a w przy pad -
ku książ ki – od bior ca, a więc czy tel nik
– jest osta tecznym sę dzią, czy opo wieść
do nie go tra fia czy też nie. Nie ma zu -
peł nie zna cze nia, ja ką ma pani za so -
bą hi sto rię, skąd pani po cho dzi, ile ma
pani pie nię dzy czy też wro gów. Tyl ko
książ ka ma zna cze nie. Je stem oczy wi -

ście dum na z wy dań za gra nicz nych,
w tej chwi li za kon trak to wa łam dzie -
sięć te ry to riów, a wszyst ko są to naj -
wię ksze wy daw nic twa w ko lej nych
kra jach, w wię kszo ści „wiel ka piąt ka”,
czy li właś nie Ran dom Ho u se czy Ha -
chet te i już wi dzę, że wszę dzie, gdzie
uka za ły się mo je książ ki: w Cze chach,
Ro sji iNiem czech osią ga ją suk ces, znaj -
du ją się na li stach best sel le rów.
W Niem czech pre sti żo wy ma ga zyn
Buch Ak tu ell opub li ko wał tekst o „Po -
chła nia czu” na pier wszej stro nie i na -
zwał po wieść no wym świe żym spoj -

rze niem na Eu ro pę Środ ko wo-Wschod -
nią. Mnie zaś umiesz czo no na okład -
ce z do pi skiem: „ pol ska kró lo wa kry -
mi na łów pod bi ja Niem cy”. To osza ła -
mia ją cy suk ces, ale nie ja ram się tym,
cie szę się w ci cho ści i ob ser wu ję to
z drżą cym ser cem, po nie waż tak na -
praw dę ca łe mo je ży cie, mo ja pra ca za -
le ży od opi nii czy tel ni ków. Chcia ła -
bym tyl ko da wać lu dziom re laks, od -
po czy nek i fraj dę. Je śli uda je się to nie
tyl ko na pol skim ryn ku, ale za gra ni ca -
mi – je stem prze de wszyst kim za że no -
wa na. W ży ciu nie spo dzie wa łam się,
że książ ki bę dą zro zu mia łe, aco do pie -
ro uwiel bia ne przez cu dzo ziem ców.
Pa mię tam bo wiem cza sy, kie dy mnie
kry ty ko wa no, że za du żo wąt ków, za
skom pli ko wa na fa bu ła, zbyt wie le po -
sta ci. Cier pia łam zte go po wo du, bo pi -
sarz po trze bu je być czy ta nym, ale nie
da łam się stłam sić. By łam upar ta i do -
sko na li łam się. Wie rzę je dy nie w pra -
cę i wal kę. Wszyst ko, co osią gnę łam,
bie rze się właś nie z tej idei. 
Co da pani sa tys fak cję w przy szło -
ści? Mó wi pani, że sa me tłu ma cze -
nie na ob ce ję zy ki to za ma ło. Cze go
– w przy pad ku li te ra tu ry – chce
jesz cze Ka ta rzy na Bon da? 

– Mam pro stą za sa dę – nie bar dzo
za sta na wiam się nad da le ką przy szło -
ścią, sku piam się na tym, co jest te raz
i na tym, by do brze wy ko ny wać swo -
je bie żą ce za da nia. Je stem w tej kwe -
stii ab so lut nie zen, jak po wie dział mi
pe wien sta ry Chiń czyk kie dyś w Pe -
ki nie, wiesz cząc mi jed no cześ nie wiel -
ką ka rie rę. Śmia łam się wte dy z te go,
bo by łam wdłu gach, nic na to nie wska -
zy wa ło. Wszy scy pa trzy li na mo ją dzia -
łal ność z nie do wie rza niem i cze ka li,
aż pod dam się i wró cę do dzien ni kar -
stwa. Ale ja nie zwy kłam skła dać szyb -
ko bro ni. Nie ten wy gry wa, kto jest sil -
ny, lecz ten, kto cze ka. Ja w ja kimś sen -
sie swój suk ces wy cze ka łam, nie wy -
tra ca jąc jed no cześ nie włas nej oso bo -
wo ści, szko ląc się w dra ma tur gii i roz -
wi ja jąc ja ko czło wiek. Ży ję więc jed ną
książ ką, któ rą ak tu al nie pi szę, a co
przy szłość przy nie sie – zo ba czy my. 
Za wsze chcia ła pani żyć z pi sa nia
i z ksią żek. Zwa ży wszy na to, co
wy da rzy ło się w cią gu 10 lat, tak
właś nie te raz jest. To jest mo ment,
w któ rym mo że pani odet chnąć,
czy też jed nak nie sie to ja kieś ob -
cią że nie? 

– To bar dzo kom for to wa sy tu a cja.
Pie nią dze mo że szczę ścia nie da ją, ale
za pew nia ją nie po dleg łość. Nie jest
praw dą, że je kie dy kol wiek ba ga te li -
zo wa łam, ale też za wsze mia łam po -
gląd, że pie nią dze są jak au to bu sy – za -
wsze przy jeż dża na stęp ny. Za wsze
wie rzy łam, że kie dyś to osią gnę. Że
kie dyś nie bę dę mu sia ła żyć od po ży -
czki do po ży czki, że nie bę dę mu sia ła
pi sać za rob ko wo fe lie to nów, sprze da -
wać swo je go ta len tu za garść srebr ni -
ków, by ktoś miał z mo jej fra zy to war.
Dla te go też za wsze – na wet kie dy mia -
łam w por tfe lu ca łe nic – rze tel nie wy -
ko ny wa łam do ku men ta cję i pra co wa -
łam nad książ ką ty le, ile po trze bo wa -
ła da na opo wieść. Dziś sy tu a cja się nie
zmie ni ła. Owszem, mog ła bym nie pra -
co wać przez naj bliż sze 10 lat, le nić się
w Ni cei, ale po co? Pra cu ję tak sa mo
jak kie dyś, bo wiem, że za ro bek jest
je dy nie skut kiem, tak na praw dę wciąż
przy cho dzą do mnie no we opo wie ści
i chcia ła bym mieć je dy nie si łę i zdro -
wie, by zdą żyć je opo wie dzieć. 

A od po wie dzial ność? Jest te raz
ogrom na. Pa trzy na mnie ca ły świat.
Gdy bym jed nak co dzien nie otym roz -
my śla ła, nie od wa ży ła bym się wię cej
już ni gdy na pi sać na wet sło wa. Dla te -
go wszyst kie eta py mo je go ży cia uwa -
żam za po trzeb ne, ko niecz ne wręcz
do zdo by cia sto sow ne go do świad cze -
nia, po nie waż, by móc pięk nie opo wia -
dać, trze ba mieć na gar bie bar dzo róż -
ne emo cje. Nikt nie jest w sta nie wy -
wrzeć na mnie żad nej pre sji, je śli na to

Sa sza 
to Ama zon ka. 

Znam wie le 
ta kich ko biet

Władze miast z całego kraju pragną mnie skorumpować, 
bym osadziła tam akcję, zgadzają się na podkładanie trupów,

ujawnianie machlojek, a Hajnówka ma to za darmo 
– mówi Katarzyna Bonda.
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nie poz wo lę. Je dy ną pre sję wy wie ram
sa ma na sie bie, kie dy wy ko nu je swo -
je za da nia. Pi sa nie ksią żek to nie ty tu -
ły, pla kiet ki, pi sarz nie mo że po paść
w sa mo zach wyt, bo ucier pi na tym
przy go to wy wa na opo wieść. Ja sta ram
się zni kać z mo ich ksią żek, bo wiem,
że itak spo mię dzy wier szy gdzieś mru -
gam do czło wie ka, któ re mu tę hi sto rię
opo wia dam. Nie ma to na praw dę dla
nie go zna cze nia, jak wy glą dam, ile
mam lat, ale ma zna cze nie, czy hi sto -
ria trzy ma go za gar dło i po ru sza. Ta -
kiej pre sji, by tak pi sać – chęt nie się pod -
da ję za każ dym ra zem, kie dy pra cu ję.
Dla te go też żad ne ty tu ły, plot ki i opi -
nie nie ma ją wpły wu na mo ją pra cę. 
Pa mię ta pani mo ment, kie dy w pani
gło wie zro dzi ła się pro fi ler ka Sa sza
Za łu ska? Naj pierw by ła try lo gia
z psy cho lo giem śled czym Hu ber -
tem Me y e rem, po tem zde cy do wa ła
się pani na ko bie cą bo ha ter kę. Wy -
ra zi stą, nie jed noz nacz ną, któ ra na
pod sta wie po szlak two rzy pro fil
spraw cy. Skąd wzię ła się ta zmia -
na? Trze ba by ło Hu ber ta Me y e ra,
by zro dzić się mog ła Sa sza?

– Kie dy za czy na łam pi sać o pro fi -
le rach, mu sia łam się prze bić przez mur
nie do wie rza nia, że ta me to da w pra cy
śled czych jest sku tecz na. Nikt wte dy
nie wie dział, kim jest pro fi ler. Nie od -
wa ży łam się wte dy za fun do wać czy -
tel ni ko wi po sta ci ry zy kow nej pod wój -
nie. Fak tem jest, że do jrze wa łam i bar -
dzo chcia łam pi sać z per spek ty wy ko -
bie ty. Bo wiem co raz wię cej ko biet idzie
dziś do pra cy w po li cji. A bę dzie ich
jesz cze wię cej. Kie dy spraw dza łam
sta ty sty ki, w cią gu 10 lat licz ba ko biet
zgła sza ją cych się do po li cji wzro sła
o 60 proc. Czy pani to so bie wy o bra -
ża? Ko bie ty czę ściej chcą pra co wać
w po li cji niż fa ce ci. O czym to mo że
świad czyć? O tym, że an dro ge nicz na
ko bie ta to już nor ma, to nie jest wy ją -
tek. I to mu si ro dzić mnó stwo prob le -
mów dam sko-mę skich. Z ca łą pew no -
ścią Le na Pa włow ska z „Flo ryst ki” po -
ka za ła mi, że już mo gę so bie na to poz -
wo lić, dam ra dę. A je śli to się uda ło
z po sta cią dru go pla no wą, po my śla -
łam, że nad szedł czas na wiel kie wej -
ście Sa szy. 

Chcia łam też, by by ła to cał kiem
no wa bo ha ter ka – sym bol współ czes -
nej ko bie ty. Sil na, nie za leż na, po sia -
da ją ca sto sow ny wiek, czy li już
ugrun to wa na za wo do wo i spo łecz -
nie, a jed no cześ nie z prob le ma mi
ak tu al ny mi, któ re są – wbrew po zo -
rom – ma so we. Na pol skim ryn ku
ko bie ty rzad ko są bo ha ter ka mi
„twar dych” kry mi na łów. Uzna łam,
że na le ży to wresz cie zmie nić. Z Sa -
szą jest ina czej niż z Me y e rem
– o wie le trud niej. Tam te książ ki po -
wsta wa ły na bie żą co. Przy go dy Sa -
szy są cał ko wi cie za pla no wa ne.
Wiem, co bę dzie się z nią dzia ło
w każ dym to mie i to jej ży cio rys usta -
wia fa bu łę, wą tek głów ny. Zer kam
te raz do kon spek tu se rii, któ ry na -
pi sa łam po nad trzy la ta te mu i zdra -
dzę, że bar dzo ewo lu o wa ła od tam -
tej po ry. Chcę, by to był przy kład kla -
sycz nej bo ha ter ki, jak z se rii za chod -
nich, gdzie au tor przy wią że czy tel -
ni ków do po sta ci, na ty le, by kie dy
skoń czą się jej przy go dy, po pro stu
tęsk ni li za nią. Ta kie mam ma rze nie,
ale jak bę dzie, zo ba czy my. 

Pew ne jest jed nak to, że ży wio ły:
po wie trze, zie mia, ogień i wo da nie
po ja wi ły się tu taj przy pad ko wo [Sa -
sza jest bo ha ter ką cy klu „Czte ry ży -
wio ły Sa szy Za łu skiej” – red.]. Przez
ich sym bo li kę chcę po ka zać, co się
dzie je z nią, jak so bie ra dzi z włas ną
hi sto rią. I tak od po wied nio mu si się
zmie rzyć ze wstrze mię źli wo ścią („Po -
chła niacz”) Tom 1. Po wie trze. W cz.
2 Zie mia („Oku lar nik”) to roz trop -
ność. W czę ści 3. Ogień („Lam pio -
ny”) – spra wie dli wość. I w cz. 4. Wo -
da („Czer wo ny pa jąk”) oka że mę stwo.

Sa sza to Ama zon ka. Wie le ta kich ko -
biet znam w rze czy wi sto ści. 
Ja ki jest pani sto su nek do Sa szy?
To, w ja ki spo sób od bie ra ją ją czy -
tel ni cy, to jed no. A ja ki jest sto su -
nek au to ra do swe go bo ha te ra, to
dru gie. Jak pani ją po strze ga? Ile
jest pani w Sa szy? Czy Sa sza w ja -
kiś spo sób pani to wa rzy szy na co
dzień? Czy po za koń cze niu pi sa nia
Sa sza zni ka?

– Sa sza jest trud ną oso bą. Szcze -
rze? W ży ciu to nie wiem, czy na wet
ja bym z nią wy trzy ma ła. W trak cie
pi sa nia po stać się roz wi ja. Nie za leż -
nie od te go, co za pla nu ję, po stać wal -
czy o nie po dleg łość. Ona roś nie jak
dziec ko. Ob ser wu jesz to dziec ko, pa -
trzysz, jak so bie ra dzi i my ślisz: „To
na praw dę jest mo je dziec ko?”. I nie
do wie rzasz. Tak sa mo jest z po sta cią
li te rac ką. Dla mnie kon struk cja po -
sta ci jest klu czo wa. A je śli cho dzi o to,
ile jest mnie w mo ich bo ha te rach...
No cóż. Je stem po tro chu ni mi wszyst -
ki mi, to jas ne. Ta ka Sa sza na przy kład
mia ła być zu peł nie in na – po u kła da -
na, zor ga ni zo wa na, o ana li tycz nym
umy śle, lu bią ca ćwi czyć. Na pew no
mia ła być pun ktu al na. Cał ko wi te prze -
ci wień stwo mnie. Ale nie da łam ra dy
jej tak pi sać. Mog łam za pi sy wać ją
z da le ka, ale prze cież scen nie pi sze
się z da le ka. Pi sze się je od środ ka.
Zwłasz cza głów ne go bo ha te ra. Kie dy
czy ta łam dia lo gi tej ba by, któ ra jest
ta ka sztyw na, to chcia ło mi się śmiać.
W pew nym mo men cie poz wo li łam
jej być tro chę so bą i wte dy po szło…
A więc tak, ma tro chę mo ich wad. 
Z każ dym ko lej nym kry mi na łem z se -
rii Sa sza od sła nia się co raz moc niej.
Po wo li roz plą tu je się wę zeł do ty czą -
cy jej prze szło ści i ro dzin nych ko rze -
ni. W „Oku lar ni ku” hi sto rię Sa szy
skle ja pani z włas ną hi sto rią ro dzin -
ną i to bar dzo bo les ną. A kon kret nie
– z hi sto rią bab ci, któ ra zgi nę ła
w trak cie po gro mu pod la skich wsi
pra wo sław nych. Jak dłu go do jrze -
wa ła w pani myśl, by do kry mi na łu
włą czyć oso bi sty wą tek? I to jesz -
cze tak trud ny, bu dzą cy – co po ka zu -
ją osta t nie wy da rze nia – ty le emo cji? 

– To mo że się wy dać czy tel ni kom
bar dzo dziw ne, ale już te raz nie cier -
pię z te go po wo du. Choć przy zna ję,
że z „Oku lar ni kiem” na po cząt ku by -
ło o ty le trud niej, że to hi sto ria ob cią -
ża ją ca mnie emo cjo nal nie. Wy ko na -
łam pew ną pra cę, by się od dzie lić i że -
by by ła to opo wieść pi sa na z dy stan -
sem i na pod sta wie do ku men tów. Na -
pi sa łam już ty le scen, że nie po ru sza
mnie to aż tak bar dzo. Z dru giej stro -
ny do sko na le wiem, że pew ne rze czy
mu szą być do ciś nię te i do bry kry mi -
nał mu si za wie rać pe wien ele ment
bru tal no ści. Po trzeb ny jest no ka ut,
któ ry spra wi, że czy tel ni cy uwie rzą,
że to jest na praw dę, że zło rze czy wi -
ście ist nie je. Trze ba być szcze rym wo -
bec hi sto rii, któ rą się opo wia da. Je -
że li jest bru tal ne za bój stwo, to na le -
ży je po ka zać w ta ki spo sób, że by czy -
tel ni ka bo la ło. Trak tu ję to tyl ko ja ko
ma te rię. Nie spra wia mi to ani wiel -
kiej przy jem no ści, ani cier pie nia. 
Kie dy po raz pierw szy usły sza ła
pani o po gro mie? Ro sła pani z tą
wie dzą? Czy wie dza przy szła póź -
niej? Ja ką mia ła pani pa mięć o bab -
ci? Jak bar dzo ją pani po tem – przy
pi sa niu książ ki – roz bu do wy wa ła?

– Pod czas do ku men ta cji do „Oku -
lar ni ka” po trzeb na by ła czwar ta ge -
ne ra cja (ja je stem trze cią), że by w Haj -
nów ce za czę to o tym mó wić. Pro szę
so bie wy o bra zić, cho dzi łam tam do
szko ły, do li ce um i ni gdy nic o tym
nie sły sza łam. Pol scy Bia ło ru si ni ma -
ją ten den cje do te go, że by być do -
brym czło wie kiem, mi łym, uleg łym.
Za wsze mnie to, za prze pro sze niem,
wku rza ło. Przez to, że się zga dza ją,
ko la bo ru ją z róż ny mi op cja mi i go -
dzą się na pew ne ele men ty kon for -

mi stycz nie, ni gdy nie by ło sy tu a cji,
że mo gli mieć ja kie goś sil ne go so jusz -
ni ka, po nie waż raz z ty mi, raz z tam -
ty mi, a naj le piej mil czeć, no bo mil -
cze nie jest zło tem, tak? 

Jak ja od ko pa łam tę hi sto rię i za -
czę łam z ma mą roz ma wiać, ona za -
sła nia ła się nie pa mię cią. Że mia ła wte -
dy kil ka lat. A po tem za czę ła wręcz
się bać o mnie, choć to jest bar dzo od -
waż na ko bie ta i do syć eks cen trycz -
na jak na tam te wa run ki. Mó wi ła: „Nie
rób te go, prze cież to bę dzie sy pa nie
so li na ra ny nie któ rym oso bom”. Ale
jak prze czy ta ła książ kę, za dzwo ni ła
do mnie i po wie dzia ła, że to jest naj -
pięk niej szy dla niej pre zent. 

Bia ło ru si ni nie chcie li opu ścić Pol -
ski w ra mach re pa tria cji, choć wie -
dzie li, że ry zy ku ją, bo zie mia by ła naj -
waż niej sza. Bo to jest mój dom, ja tu -
taj się uro dzi łem, tu taj się uro dził mój
dziad i ja tu taj zo sta nę – tłu ma czy li.
I ten bunt skut ko wał choć by tym, że
pol skie wła dze ko mu ni stycz ne nie pu -
ści ły za „Bu rym” od dzia łu po ści go we -
go. Ta spra wa nie ma op cji czar no-bia -
łej, że ktoś jest bar dzo zły, a ktoś jest
bar dzo do bry i ma my tu taj zde rze nie
do bra ze złem. To nie są „Gwiezd ne
woj ny”. To jest prze strzeń tak skom -
pli ko wa na, du żo jest niu an sów w tym
wszyst kim. Nie jest mo im za da niem
ana li za hi sto rycz na, po nie waż nie pi -
sa łam do ku men tu. Uży łam te go ele -
men tu do ro ze gra nia in try gi kry mi -
nal nej. A ona ma to do sie bie, że oczy -
wi ście mu szę te rze czy zba dać, nato -
miast nie bio rę od po wie dzial no ści za
roz wa ża nia hi sto rycz ne. 

Już w tej chwi li jest nie zwy kle trud -
no oce nić, co jest praw dą, co ide o lo -
gią, a co su biek tyw nym ele men tem
czy jejś pa mię ci. Te wszyst kie oso by,
któ re co kol wiek pa mię ta ły, już w wię -
kszo ści nie ży ją. Resz ta pró bu je się
do wie dzieć, z któ rej stro ny pani jest,
i w za leż no ści od te go róż ną praw dę
pani przed sta wi. Jest to me ga wku -
rza ją ce, że by nie po wie dzieć brzy -
dziej. Jak przy cho dzę i mó wię, że je -
stem po tom ki nią ko bie ty, któ ra rów -
nież zgi nę ła, to wte dy ina czej roz ma -
wia ją. Gdy bym przed sta wi ła się kimś
in nym, oni by mi po wie dzie li in ną
praw dę. Ale fakt po zo sta je fak tem,
po gro mu do ko na no, lu dzi za mor do -
wa no, ileś wsi znik nę ło z ma py. 
Pa cy fi ka cja pod la skich wsi przez
od dział „Bu re go” ni gdy wcześ niej
nie po ja wia ła się w li te ra tu rze po -
wie ścio wej, a tym bar dziej kry mi -
nal nej – po za opra co wa nia mi na u -
ko wy mi, re por ta ża mi itp., a i to
w su mie sze rzej, do pie ro od nie -
daw na. Te mat przez dłu gie la ta, był
po pro stu nie ru sza ny, a po za Pod -
la siem – prak tycz nie wcześ niej nie -
zna ny. Pani de cy zja w pew nym
sen sie by ła dość re wo lu cyj na
– przy pom nie nie i opo wia da nie
o dra ma tycz nym mo men cie w pol -
skiej w hi sto rii w ra mach po wie ści
kry mi nal nej. Dla cze go się pani na to
zde cy do wa ła? 

– Po nie waż je stem pi sar ką i mo im
psim obo wiąz kiem jest pi sa nie o spra -
wach, któ re nie tyl ko są sym pa tycz -
ne, ale cza sem bo les ne, kon tro wer -
syj ne, bul wer su ją ce. A ten te mat jest
wie lo wąt ko wy i ma tak wie le as pek -
tów, że moż na go ugryźć wy łącz nie
za po mo cą wie lo wąt ko wej po wie ści.
Nikt – ża den ar ty kuł w pra sie, pro -
gram te le wi zyj ny ani fe lie ton czy na -
wet książ ka hi sto rycz na nie da pani
ta kie go wach la rza wie dzy, ja ką mo -
że za pew nić po wieść. 
Gdy pi sa ła pani „Oku lar ni ka”, śro -
do wi sko ONR-ow skie aż tak but nie
jesz cze „Bu re go” nie wy no si ło na
oł ta rze. Pier wsze wy da nie po wie -
ści to sty czeń 2016. Mie siąc póź niej
przez Haj nów kę prze szedł pierw -
szy marsz żoł nie rzy wy klę tych or -
ga ni zo wa ny m.in. przez na ro dow -
ców, wy krzy ku ją cych ha sła, iż

„Bu ry” to bo ha ter. W tym ro ku – do
mar szu znów do szło, mi mo wy raź -
ne go sprze ci wu miej sco wej lud no -
ści i władz. Pro te sto wa ła też An ti -
fa. Śle dzi ła pani te wy da rze nia? Jak
pani to wszyst ko od bie ra? 

– So li da ry zu ję się ze wszyst ki mi
ludź mi, któ rych przod ko wie lub bli -
scy zgi nę li w po gro mie. Uwa żam, że
to jest nie smacz ne, po wiem wię cej
– to jest okrut ne w sen sie hu ma ni -
stycz nym, by w ta kim miej scu upa -
mięt niać pa mięć Ro mu al da Raj sa,
po nie waż dla nie któ rych na tam tych
te re nach on nie był po sta cią krysz -
ta ło wą. Po win no się to usza no wać.
I choć ro zu miem mło dych lu dzi, dla
któ rych żoł nie rze wy klę ci są wzo ra -
mi do na śla do wa nia, to ape lu ję, by
nie wrzu cać wszyst kich do jed ne go
wor ka. Ge ne ra li zo wa nie za wsze jest
krzyw dzą ce. Ta hi sto ria ma swo je in -
dy wi du al ne dno i po win no się je zgłę -
bić i po pro stu przy znać, że do szło
do lu do bój stwa, do zbrod ni. 
Zna na jest pani z dro bia zgo we go
re se ar chu i bar dzo do kład nych
przy go to wań, nim za sią dzie pani
do pi sa nia. W mia stach, w któ rych
osa dza pani swo je po wie ści, za -
wsze prze pro wa dza pani roz poz -
na nie – szcze gó ło wo przy glą da się
uli com, roz ma wia z ludź mi, za glą da
w róż ne miej sca. Tym cza sem Haj -
nów ka, w któ rej dzie je się ak cja
„Oku lar ni ka”, to pani ro dzin na miej -
sco wość. Jak by ło tym ra zem? Ja ki
był po wrót do swo jej daw nej/no wej
prze strze ni? Czy też był re se arch?
Na ile uczy ła się pani swo jej miej -
sco wo ści na no wo? 

– Pra ca to mo ja re li gia, a więc pod -
cho dzę do niej z na masz cze niem, ra -
do ścią i od da ję się za wsze w peł ni te -
mu, co ro bię. 

Wy zna ję za sa dę, że al bo ro bisz coś
do brze, al bo wca le. 

Dla te go też, za nim za sią dę do pra -
cy nad po wie ścią, jej re al nym za pi -
sem, mu szę dłu go zbie rać da ne,
spraw dzać tro py, wła ści wie ro bię ta -
kie ma łe ba da nia na u ko we, na mo je
włas ne po trze by. Tyl ko wte dy, kie dy
mam ca łą ma sę kry tycz ną, mo gę za -
brać się do za pi su. Nie ma nic cen niej -
sze go niż twar de da ne wy dar te z rze -
czy wi sto ści oso bi ście i po tem pod da -
ne ob rób ce fa bu lar nej. To, czy ak cja
dzie je się w Haj nów ce, czy w Del hi,
nie ma wię ksze go zna cze nia. 
Czy Haj nów ka za sko czy ła panią
czymś pod czas pi sa nia książ ki?

Nie jest praw dą, że w Haj nów ce
miesz ka ją sa mi źli i pod stęp ni lu dzie,
któ rzy za lud nia ją kar ty wszyst kich
po wie ści kry mi nal nych świa ta. Na -
dal chcę wie rzyć, że pra wo sław ni i ka -
to li cy ży ją tu w zgo dzie i sza cun ku.
Nor mą jest, że za kła da ją ro dzi ny mie -
sza ne. Dzię ki te mu świę ta i ob rzę dy
trwa ją tu dwa ra zy dłu żej. Zresz tą ty -
giel kul tu ro wy, re li gij ny i ko lo ryt lo -
kal ny tyl ko tu – na wscho dzie Pol ski
– jesz cze się ostał, choć glo ba lizm i ko -
mer cja trium fu ją co wkro czy ły już
i na ten te ren oraz świę cą trium fy.
Mo że trud niej bę dzie za pła cić za usłu -
gi kar tą, ale pa nu je tam w dal szym
cią gu sta ra, do bra za sa da: Gość
w dom, Bóg w dom. 

Ni gdzie na świe cie nie ja dłam
lep szej bab ki ziem nia cza nej, wę -
dzo nej sło ni ny czy bo ga to na dzie -
wa nych czos nkiem piel mie ni. To
do sko na łe miej sce na wy pa dy
week endowe i ba za dla wy cie czek
do pusz czy. Ni gdzie nie ma tak wie -
lu nad zwy czaj nych pta ków, zwie -
rząt, któ re moż na ob ser wo wać
wprost na wy cią gnię cie rę ki. Praw -
dą jest, że na dal wy cho dzą tam na
szo sę żu bry, je le nie i ło sie, ale nie
bia łe niedź wie dzie – jak nie któ rzy
z War sza wy wciąż uwa ża ją!!! Ist nie -
ją wciąż bab ki szep tun ki. Za bo bo -
ny i prze są dy są wciąż w obie gu, a ja
sa ma w nie któ re wie rzę. 

Mi mo wie lu zmian w ży ciu, świa do -
mej de cy zji, by wy je chać z ro dzin -
ne go mia sta do War sza wy na stu -
dia dzien ni kar skie, mó wi pani o so -
bie, że na dal jest „dziew czy ną
z Haj nów ki”. Co to zna czy?

– To zna czy, że ni gdy nie ude rzy
mi wo da so do wa do gło wy i za wsze
już po zo sta nę wo jow ni czką, po nie -
waż nie mo gę li czyć na „kon tak ty”
i „zna jo mo ści”. To, co wy pra co wu ję,
jest jed nak w związ ku z tym so lid ne
i nie ma tu taj fu szer ki. Mo że pani być
spo koj na o mnie i mój hart du cha. 
Do cie ra ją do pani re ak cje czy tel ni -
ków? Ja kie by ły po „Oku lar ni ku”? Jak
wie le by ło ne ga tyw nych re ak cji?

– Nic o tym nie wiem! Prze cież ja
roz sła wi łam swo je ro dzin ne mia sto
na ca ły świat! Od cza su na da nia praw
miej skich mia ste czku Haj nów ka tak
czę sto nie po ja wia ła się ta na zwa wme -
diach, jak po pu bli ka cji „Oku lar ni ka”.
Wła dze miast z ca łe go kra ju pra gną
mnie sko rum po wać, bym osa dzi ła tam
ak cję, zga dza ją się na pod kła da nie tru -
pów, ujaw nia nie mach lo jek, aHaj nów -
ka ma to za dar mo. Czy pani są dzi, że
miesz kań cy mia ste czka, z któ re go po -
cho dzi Ca mil la Lac kberg i któ ra tam -
że osa dza ak cję swo ich po wie ści, ma -
ją do niej pre ten sje, że cią gną tam piel -
grzym ki tu ry stów-czy tel ni ków? Nikt,
ni gdy by tam nie za jrzał, gdy by nie po -
cho dzi ła stam tąd best sel le ro wa pi sar -
ka. A tru pów jest tam zde cy do wa nie
wię cej niż w „Oku lar ni ku” i zresz tą
wszyst kich mo ich po wie ściach ra zem
wzię tych. 
Nad czym pra cu je pani te raz? Jak
dłu go poz wa la so bie pani na od po -
czy nek mię dzy jed ną książ ką
a dru gą?

– „Czer wo ny pa jąk”. Rok. 
Na fi nał ro ku 2016 zna laz ła się pani
na li ście 50 naj bar dziej wpły wo -
wych ko biet w Pol sce, przy go to -
wa nej przez „Wy so kie Ob ca sy”.
Obok ak ty wi stek, po li ty czek, edu -
ka to rek, ar ty stek, biz nes me nek.
Obok pani są m.in. Kry sty na Jan da,
Do mi ni ka Kul czyk, Ewa Błasz czyk,
prof. Ewa Łę tow ska, Na ta lia Przy -
bysz, An na Stre żyń ska, pre mier
Be a ta Szy dło i wie le in nych ko biet.
Tak wi dzą panią in ni. Jak pani od -
bie ra swo ją obec ność na ta kiej
– bar dzo róż no rod nej li ście? 

– Że to chy ba ja kiś żart. Cóż ja mo -
gę? Je stem Ka sią Bon dą z Haj nów ki,
pi szę so bie w do mu książ ki, w ci szy,
przy swo im biu re czku. Fakt, czy ta ją
je te raz już mi lio ny, ale czy to zmie -
nia coś we mnie? W mo im po strze -
ga niu rze czy wi sto ści? Nic. Prze ciw -
nie, tym bar dziej utwier dza mnie
w prze ko na niu, że idę wła ści wą dro -
gą. I te go pani rów nież ży czę. �

ROZ MA WIA ŁA MO NI KA ŻMI JEW SKA

+ Spot ka nie z Ka ta rzy ną Bon dą
od bę dzie się w so bo tę (22.04)
w godz. 14-15.30 w sa li ka me ral -
nej Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej
przy ul. Ode skiej. Spot ka nie po -
pro wa dzi Do ro ta So ko łow ska
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ROZ MO WA Z
DA NIE LEM MI ZIE LIŃ SKIM, 
współtwórcą bestsellerowych 
książek dla dzieci

Da niel i Alek san dra Mi zie liń scy
wpro wa dzi li kom plet nie no wą ja kość
do li te ra tu ry dzie cię cej. Du et gra fi -
ków jest dziś zna ny na ca łym świe cie
– ich best sel le ro wy at las ob raz ko wy
„Ma py” moż na zna leźć w naj waż niej -
szych pre sti żo wych księ gar niach
świa ta. Twór cy kro jów pis ma i gier
(gry to po ło wa dzia łal no ści Mi zie liń -
skich, Da niel Mi zie liń ski uczy pro -
jek to wa nia gier na ASP, w tej dzie dzi -
nie zro bił też do kto rat) pro jek tu ją
włas ne książ ki, ry su ją też do in nych
tek stów. Stwo rzy li m.in. se rię „Ma -
mo ko, „Pod zie mią/Pod wo dą”, „Je -
den dzień, „Ale pa tent. Księ ga nie -
wia ry god nych wy na laz ków”, spe cy -
ficz ny prze wod nik po ar chi tek tu rze
„D.O.M.E.K”. 

MO NI KA ŻMI JEW SKA: Wa -
sze „Ma py – ob raz ko wa po dróż po
lą dach, mo rzach i kul tu rach świa -
ta” to fe no men. Ab so lut ny pol ski hit
wy daw ni czy – trzy mi lio ny eg zem -
pla rzy wy da ne w kil ku dzie się ciu
kra jach, mnó stwo na gród i wy róż -

nień, w tym umiesz cze nie „Map”
w 2013 ro ku przez „New York Ti -
mes” na li ście naj pięk niej szych
ksią żek dla dzie ci. Jak to się ro bi?
To kwe stia po my słu, do bre go mo -
men tu?
DA NIEL MI ZIE LIŃ SKI: – My ślę,
że po my sły są prze ce nia ne. Rzecz
nie w sa mym po my śle. Bo prze cież
nie każ dy po mysł, ja ki się zro dzi
w gło wie au to ra, od ra zu mu si być in -
te re su ją cy. Cho dzi o to, by prze ka zać
go w in te re su ją cy spo sób. Czy de cy -
zja, by zro bić ma py ja ko ta kie, to tak
na praw dę ja kiś nad zwy czaj ny po -
mysł? Nie. W koń cu ma py dru ko wa -
ne są od wie ków. Ale my stwier dzi -
liś my, że mo że my to zro bić le piej.
I się uda ło.
Ty le że wa sze „Ma py” to ma py zu -
peł nie in ne go ro dza ju: mnó stwo de -
ta li, mnó stwo ry su ne czków, ozna -
czo nych obiek tów, po sta ci, ku li na -
riów, za byt ków, zwie rząt, ro ślin.
Nie spo sób ich wszyst kich po li -
czyć. Ile tam jest ilu stra cji?

– W pierw szym wy da niu z 2012 ro -
ku, gdzie by ło łącz nie 51 map 42 kra -
jów, umie ści liś my po nad 4 ty sią ce
ilu stra cji. Po tem w ko lej nych wy da -
niach do szło 1500 ko lej nych ob raz -
ków. Tak więc te raz to oko ło 5,5 ty sią -
ca ilu stra cji. Naj no wsza li mi to wa na

pol ska wer sja ze wszyst ki mi do tych -
czas wy da ny mi ma pa mi za wie ra już
67 map. 
Do ry so wy wa nie wy ni ka z po wo -
dów mar ke tin go wych?

– Je śli je dzie my z „Ma pa mi” do
kra ju, któ re go wcześ niej sze wy da nie
„Map” nie obej mo wa ło, to jas ne jest,
że wy pa da ło by je do ry so wać. Pier -
wsze wy da nie „Map” obej mo wa ło 42
kra je, w na stęp nych la tach do ry so -
wa liś my 16. Czy li obec nie „Ma py”
obej mu ją 58 kra jów. I cią gle do ry so -
wy wa ne są ko lej ne.
I wy wo łu ją spo ro emo cji. Po dob no
Wę grzy się na „Ma py” ob ra zi li, gdy
na ja kichś tar gach książ ki zo ba czy -
li, że nie uwzględ nia ły ich kra ju?

– Nie by łem przy tym, ale do szły
do nas słu chy o ta kim zgrzy cie. Mo -
że nie by ło do koń ca tak, że się na nas
ob ra zi li, by li za wie dze ni. Mu szę przy -
znać, że lu dzie bar dzo oso bi ście pod -
cho dzą do fak tu, że w „Ma pach” nie
ma ich kra ju. To by ło wy raź ne np.
w re cen zjach na Ama zo nie. Spo ro Ir -
lan dczy ków by ło obu rzo nych fak tem,
że nie na ry so wa liś my ich kra ju. To
się co ja kiś czas nam przy tra fia. Jed -
na pani na pi sa ła do nas z wy rzu tem
– jesz cze przy pierw szym wy da niu
– że w książ ce bra ku je tyl ko oś miu
kra jów, i nie ma Wę gier. Co też nie

by ło praw dą, bo wszyst kich kra jów
jest prze cież pra wie 200. Oczy wi ście
chcie li byś my umie ścić wszyst kie kra -
je na ma pie, ale to jest po pro stu nie -
moż li we. Gdy byś my pod ję li ta kie wy -
zwa nie, to za pew ne two rze nie „Map”
trwa ło by z 10 lat. Pew nie da lej byś my
ry so wa li i ry so wa li, a „Map” peł nych
i tak na dal byś my nie wy da li. Mu sie -
liś my się na coś zde cy do wać, z cze -
goś wy brać. 
Ale są też re ak cje w dru gą stro nę.
Po la cy cie szą się z fak tu, gdy wi dzą
„Ma py” w za chod nich księ gar -
niach, w naj bar dziej pre sti żo wych
ga le riach na ca łym świe cie np.
w Ta te Mo dern.

– Do sta je my du żo do wo dów sym -
pa tii, in for mu ją cych, że ktoś wi dział
„Ma py” w róż nych kra jach. Du żo
osób przy sy ła nam zdję cia ma i lem
czy wrzu ca na Fa ce bo o ka. To jest
bar dzo sym pa tycz ne. Cho ciaż z dru -
giej stro ny ta kie re ak cje też wie le
mó wią o nas ja ko Po la kach. Fran cu -
zi re a gu ją zu peł nie ina czej. Spraw -
dza ją, kto jest au to rem „Map”, czy
też każ dej in nej książ ki, któ ra im się
po do ba i mó wią: „Hmm, to tej książ -
ki nie zro bi li Fran cu zi?”. A re ak cja
Po la ków jest naj czę ściej ta ka: „Wow!
To tę książ kę zro bi li Po la cy?”. Tym -
cza sem pol skie książ ki dla dzie ci są

bar dzo do ce nia ne w świe cie mniej
wię cej od de ka dy. Na praw dę się li -
czy my. Mo że na wet bar dziej za gra -
ni cą niż w Pol sce. Wy daw cy wra ca -
ją z tar gów z na gro da mi. W mar co -
wych Tar gach Książ ki w Lon dy nie
wy daw nic two Dwie Sio stry, z któ -
rym współ pra cu je my [wy daw ca
„Map” i wie lu ksią żek Mi zie liń skich
oraz in nych pol skich au to rów ksią -
żek dla dzie ci – red.] otrzy ma ło ty -
tuł Wy daw cy Ro ku – za ogrom ny
wpływ nie tyl ko na pol ską, ale i mię -
dzy na ro do wą bran żę wy daw ni czą.
Sza cu nek dla pol skich wy daw ców
ksią żek dla dzie ci za gra ni cą na praw -
dę du żo zna czy. Tym cza sem w Pol -
sce to jed nak cią gle nie śmia łe za -
sko cze nie, że mo że my być tak do -
ce nia ni.
Wa sze „Ma py” to be ne dyk tyń ska
ro bo ta. Ilość de ta li, opi sów ry su ne -
czków jest ogrom na. Re se arch mu -
si być żmud ny?

– Rze czy wi ście re se arch to ta część
pra cy, któ ra zaj mu je nam chy ba naj -
wię cej cza su. Wraz z ry so wa niem
pierw szych „Map” re se arch za jął nam
bli sko trzy la ta. Do ku men ta cja jest
żmud na. Od niej mu si my za cząć, do -
pie ro póź niej na stę pu je ry so wa nie.
Za le ży nam na tym, by for ma uspraw -
nia ła ko mu ni ko wa nie tre ści. Ale nad

„Ma py” cie ka wią wszyst kich.
bo wszy scy lu bi my 

cie ka wost ki
Nie wiemy, jak rysować dla młodego czytelnika. George Bernard Shaw powiedział kiedyś, że nie wolno

dawać dziecku książki, której samemu nie chciałoby się przeczytać. I tak właśnie robimy. 
Robimy takie książki, jakie sami chcielibyśmy mieć – mówi Daniel Mizieliński.

Alek san dra i Da niel Mi zie liń scy
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tym trze ba po pra co wać. Naj pierw
ro bi my do ku ment w Go o gle doc. Ma -
my pe wien szab lon. Gdy ro bi my no -
wy kraj, za czy na my ten do ku ment
uzu peł niać we dle pew nych, wcześ -
niej przy ję tych za sad. Do pie ro po -
tem za czy na my ry so wać. Sta ra my
się być do kład ni i pre cy zyj ni. Przy -
ję liś my za sa dę, że za wsze ma my trzy
nie za leż ne źró dła na każ dy umiesz -
czo ny ob ra zek, we ry fi ku ją ce ze bra -
ne przez nas in for ma cje. To, przy nie -
któ rych kra jach – po nad 360 źró deł.
Np. miej sce wy stę po wa nia naj bar -
dziej za gro żo nych ga tun ków fa u ny
i flo ry spraw dza liś my na spe cjal nej
Red List [tzw. „czer wo na księ ga ga -
tun ków za gro żo nych” pu bli ko wa na
przez Mię dzy na ro do wą Unię Ochro -
ny Przy ro dy (IUCN) – red.]. Spe cjal -
nie do „Map” za pro jek to wa liś my dwa
kro je pis ma, nie mu si my wszyst kie -
go wpi sy wać ręcz nie, ale nie do ty czy
to już ty tu łów map w róż nych ję zy -
kach. Przy tych bar dziej skom pli ko -
wa nych, np. azja tyc kich zaj mu je to
kil ka dni. 
W cią gu osta t nich lat zmie nia ły się
też gra ni ce. Są też spor ne te ry to -
ria, jak np. Krym, te re ny przy gra ni -
cy hin du sko-chiń skiej. Jak so bie
z tym pań stwo ra dzą w za gra nicz -
nych wy da niach? 

– Przy ję liś my za sa dę, że w przy -
pad ku każ de go kra ju gra ni ce prze -
bie ga ją w ta kiej wer sji, któ rą da ny
kraj sam uzna je. Krym w wy da niu
ro syj skim na dal jest na Ukra i nie, bo
książ ka w Ro sji wy szła wcześ niej,
a wy daw ca do tej po ry nie wy ka zał
ocho ty na zmia ny.
Zwa ży wszy na wasz suk ces, trud -
no uwie rzyć, że na po cząt ku, gdy
mie li ście po my sły na swo je książ ki
i szu ka li ście wy daw cy, za my ka no
wam drzwi przed no sem. Po ten cjał
Mi zie liń skich tak na praw dę do -
strzeg ło chy ba do pie ro wy daw nic -
two Dwie Sio stry, w któ rym za czę -
li ście od książ ki „D.O.M.E.K. – Do -
sko na łe Oka zy Ma łych i Efek tow -
nych Kon struk cji” – wie lo krot nie
na gra dza ny w Pol sce i za gra ni cą
prze wod nik po ar chi tek tu rze. Po -
tem przy szły best sel le ry: „Ma py”
i se ria „Ma mo ko”. A kie dy przy szło
po czu cie, że li czy cie się na ryn ku,
że je ste ście oso bo wo ścia mi? Czy
był ta ki mo ment?

– Nie my śli my o tym w ka te go -
riach: je steś my oso bo wo ścia mi. My
po pro stu bar dzo lu bi my na szą pra -
cę. Sie dzi my so bie przed pię cio ma
mo ni to ra mi i pra cu je my. Nie za sta -
na wia my się nad tym, czy to, co ro bi -
my, rze czy wi ście jest ta kie nie zwy -
kłe czy nie. Nie ma my po czu cia sła -
wy. Uni kamy wy stą pień w te le wi zji.
Na wy kła dach, na któ re cza sem jeż -
dżę, opo wia dam o prob le mach zwią -
za nych z ogól no po ję tym pro jek to wa -
niem. Praw dę mó wiąc, pu blicz nie je -
stem bar dziej roz poz na wal ny ja ko
pro wa dzą cy wy kła dy dla stu den tów
niż au tor. Wo li my być z ty łu.

W su mie od stu diów nie wie le się
zmie ni ło w na szym po dej ściu do pra -
cy i sty lu pra cy w su mie też. No we
stu dio i tak przy po mi na kształ tem
i urzą dze niem wnę trza ten nasz
pierw szy po kój, w któ rym za czy na -
liś my pra co wać. To jest da lej je den
po kój. Tak więc prze skok nie był ja -
kiś du ży. Nie by ło ja kie goś ta kie go
uczu cia: Wow, co za zmia na. 
Ale suk ces wy daw ni czy ksią żek
dał chy ba po czu cie wię kszej sta bil -
no ści? 

– Praw dę mó wiąc, za wsze, na wet
gdy by liś my na stu diach, i ko rzy sta -
liś my z jed ne go kom pu te ra, by ła
w nas ol brzy mia de ter mi na cja, że
chce my właś nie to ro bić: ry so wać
książ ki dla dzie ci, pro jek to wać gry.
Tak na praw dę ni gdy nie by ło w nas
lę ku. Mie liś my po czu cie wła ści wie

od po cząt ku, że to ma sens i że się
uda. My śle liś my w ka te go riach: je -
steś my po do brej uczel ni. Ro bi my
książ ki, ro bi my stro ny. Pie nią dze,
jak przy jdą, to przy jdą. To wszyst ko
da ło nam si łę, świa do mość, że da -
my ra dę. I da liś my. Oczy wi ście wie -
le rze czy nam się po far ci ło. Na ry -
nek książ ki tra fi liś my w bar dzo do -
brym cza sie. Te raz jest już ina czej.
Suk ces na ryn ku ksią żek dla dzie ci
spra wił, że wie le osób chce ro bić to
sa mo – co też nie jest do koń ca do -
bre, bo ma ją go to wy szab lon, a tak
być nie po win no. Ale to już in na kwe -
stia. Fak tem jest, że te raz jest trud -
niej niż w 2006 ro ku, gdy za czy na -
liś my my. 
Wa sze książ ki wy róż nia ją się cha -
rak te ry stycz nym sty lem – ry sun ki
przy po mi na ją dzie cię cą kre skę,
mnó stwo ko lo ro wych po sta ci, róż -
ne na rra cje, któ re prze my ca ją wie -
le cie ka wych in for ma cji. Skąd wie -
cie, jak ry so wać dla mło de go czy -
tel ni ka?

– Nie wie my. Wszel kie pró by zdia -
gno zo wa nia, ja kie jest dziec ko, cze -
go po trze bu je, co mu się po do ba, za -
zwy czaj koń czy się bra kiem wy ni -
ków. Ta kie ba da nia nie ma ją sen su.
Ge or ge Ber nard Shaw po wie dział
kie dyś, że nie wol no da wać dziec ku
książ ki, któ rej sa me mu nie chcia ło -
by się prze czy tać. I tak właś nie ro bi -
my. Pro jek tu jąc książ ki, w ogó le nie

za sta na wia my się, czy spo do ba się
dzie ciom. Ro bi my ta kie książ ki, ja -
kie sa mi chcie li byś my mieć. 

My ślę, że naj waż niej sze jest to, by
wie dzę prze ka zy wać w spo sób in te -
re su ją cy. Nie tak, jak zwy kle by wa
w szko le, któ ra zwy czaj nie za bi ja cie -
ka wość świa ta i spro wa dza wszyst -
kich do wspól ne go, naj niż sze go mia -
now ni ka. 

My ślę, że plu sem jest właś nie to,
że my nie je steś my eks per ta mi w te -
ma tach, o któ rych pi sze my książ ki.
Je steś my neo fitami, któ rzy za chwy -
ci li się frag men tem wie dzy. I sta ra -
my się ten za chwyt prze ka zać da lej
– w lo gicz ny, cie ka wie skom po no wa -
ny spo sób. W cza sie zbie ra nia ma te -
ria łów np. do „Pod wo dą/zie mią” zdo -
by liś my cał kiem so lid ną wie dzę. Ma -
jąc smy kał kę do opo wia da nia hi sto -
rii, chce my tę wie dzę prze ka zać da -
lej. Po bu dzić cie ka wość, któ ra spo -
wo du je, że dzie ci się gną mo że da lej,
głę biej. Cha rak ter książ ki spra wia, że
mo że my wy brać to, co cie ka we, a co
dla eks per ta zaj mu ją ce go się te ma -
tem od lat czę sto jest już ma ło eks cy -
tu ją ce.

Szko ła to pa mię ciów ka, za bi ja głód
wie dzy. To naj gor sze, co mo że być.
Dzie ci mu szą się wie le nie po trzeb -
nych rze czy uczyć na pa mięć, nie wia -
do mo po co. Prze cież dziś każ dy ma
te le fon i in ter net w kie sze ni, wszyst -
ko moż na spraw dzić na bie żą co. Eg -

za mi ny po win ny być tak skon stru o -
wa ne, by spraw dza ły nie ty le to, to,
co ktoś za pa mię tał, tyl ko to, czy ktoś
umie my śleć. Cho dzi o to, by nie da -
wać go to wych od po wie dzi. Cho dzi
o to, by dziec ko czy ta ło, prze glą da ło
i chcia ło pójść da lej. 
Do wa szych ksią żek – o róż nych
sfe rach ży cia, m.in.: świe cie ar chi -
tek tu ry, co dzien nym, pod wod nym,
pod ziem nym – za glą da ją dzie ci i ro -
dzi ce, mło dzież i stu den ci. Jak tłu -
ma czą pań stwo suk ces wa szych
pro jek tów u od bior ców w każ dym
wie ku?

– Dzie ci są róż ne, roz wi ja ją się na
róż nym eta pie. Mie liś my w ko lej kach
do „Ma mo ko” i na spot ka niach au -
tor skich dziew czyn ki, któ re mia ły 11-
12 lat, choć książ ka te o re tycz nie prze -
zna czo na jest dla dzie ci o po ło wę
młod szych. Ta książ ka po pro stu na
tym eta pie im się spo do ba ła. W przy -
pad ku „Map” jest jesz cze ina czej – one
cie ka wią wszyst kich. Bo i wszy scy
ma my wbu do wa ną cie ka wość świa -
ta, lu bi my cie ka wost ki. Już twór cy
ksią żek bran żo wych się na u czy li, że
na wet w ta kich fa cho wych pu bli ka -
cjach po win no być du żo krót kich tek -
stów. A naj le piej na mar gi ne sach. Gdy
przy go to wy wa łem wir tu al ną plat for -
mę dla swo ich stu den tów, sam się pil -
no wa łem, by fil my nie by ły dłuż sze
niż kil ka mi nut, by wie dzę prze ka zy -
wać w nich w ka wa łe czkach ła twych

do stra wie nia. Je stem w sta nie po -
ciąć ją na drob ne ma łe frag men ty. Na -
praw dę wte dy ła two ją przy swo ić.
Ale oczy wi ście nie dzia ła to wszę dzie.
Za pew ne ktoś, kto uczy się, pra cu je
w CERN, mu si fun kcjo no wać i przy -
swa jać ina czej. 
Nad pro jek ta mi ksią żek pra cu ją
pań stwo we dwój kę od sa me go po -
cząt ku. Sa me do ry so wy wa nie
„Map” jest bar dzo pra coch łon ne.
Czy wy o bra ża cie so bie, że mog ło -
by z wa mi pra co wać wię cej osób?

– Nie są dzę. To nie mia ło by sen su.
Sa ma pra ca nad kon tro lo wa niem in -
nych za ję ła by nam za du żo cza su
i ener gii. Pra ca nad „Ma pa mi” zaj -
mu je nam 1/3 cza su, ja ki po świę ca -
my pra cy, mi mo że map nie prze ła -
mu je my w in nych ję zy kach, a je dy -
nie do ry so wu je my ręcz nie ty tu ły
i tyl ko ro bi my ko rek ty i ak cep tu je -
my go to wy skład. Pra cu je my zdal -
nie z dzie siąt ka mi wy daw ców, by wa
że są tar cia. Bar dzo za le ży nam na
tym, by ja ko ścio wo wszyst ko gra ło.
I tak mu sie li byś my wszyst ko spraw -
dzić sa me mu. Więc chy ba po pro stu
le piej jest tak, jak jest. Z Olą po zna -
liś my się na eg za mi nie wstęp nym.
Na sza edu ka cja prze bie ga ła u tych
sa mych osób. My śli my po dob nie, ro -
zu mie my się bez słów. Tak nam się
po pro stu ła twiej pra cu je. Ma my co
praw da do raź ną po moc przy „Ma -
pach” – po ma ga nam dziew czy na,
któ ra zbie ra in for ma cje we dług sche -
ma tu do po szcze gól nych kra jów. To
nam po ma ga, tro chę nas od cią ża, ale
w wię kszym za kre sie to ra czej nie
umie li byś my pra co wać z wię kszą ilo -
ścią osób. Pra cu je my w do mu,
w dzień, w no cy, jak nam się po do -
ba. Pra ca to nie o dłącz na część ży cia
na sze go ży cia, prze ni ka się z in ny mi
sfe ra mi. Trud no nam so bie wy o bra -
zić, że ktoś w nich jesz cze uczest ni -
czy. Chy ba to wa rzy szy ło by nam wra -
że nie, że ktoś wcho dzi do nas do do -
mu o każ dej po rze. 
Co pań stwo osta t nio prze czy ta li?

– Ja osta t nio czy tam wię cej ko mik -
sów. Nie daw no – „Out cast” Ro ber ta
Kir kma na, „Miss Mar vel” – to hi sto -
ria mu zuł man ki z No we go Jor ku, któ -
ra za mie nia się w su per bo ha ter kę.
Ale też wy daw nic twa Liu Ci xin – gwia -
zdy chiń skie go scien ce fic tion.
Chiń skie scien ce fic tion jest cie ka -
we?

– In ne. Spe cy ficz ne. Choć nie
wiem, czy po zy cje Ci xin są re pre zen -
ta tyw ne dla ga tun ku, nie czy ta łem
ni ko go in ne go. 

A Ola osta t nio prze czy ta ła kry mi -
na ły Jo Nes bo. Mó wi, że wszyst kie.�

ROZ MA WIA ŁA MO NI KA ŻMI JEW SKA

Hit Mi zie liń skich – „Ma py”
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+  Spot ka nie z Da nie lem Mi zie -
liń skim od bę dzie się w pią tek
(21.04) w godz. 11.30-13 w sa li
ka me ral nej Ope ry i Fil har mo nii
Pod la skiej (ul. Ode ska 1). Spot -
ka nie po pro wa dzi Grze gorz
Kas dep ke. 

Spotkanie
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Na ich pro gra my z cy klu „Pieprz
i wa ni lia”, po ka zu ją ce naj o dle -
glej sze i naj bar dziej eg zo tycz -

ne za kąt ki, cze ka ło się nie cier pli wie.
To był po wiew praw dzi we go świa ta. 

O ska li po pu lar no ści Ha li ka świad -
czy też choć by to, że jed nym z naj po -
pu lar niej szych ha seł do mo ro słych
graf fi cia rzy, któ re zdo bi ło każ dy moż -
li wy mur w cza sach PRL-u, był tekst:
„Tu by łem. To ny Ha lik”. 

Kim był słyn ny po dróż nik? Ty le
krą ży o nim hi sto rii, ty le nie sa mo wi -
tych hi sto rii sam o so bie opo wia dał...
że wła ści wie nie wia do mo, co jest
praw dą, a co nie. Ale Wle kły po sta -
no wił się zmie rzyć z tym nad zwy czaj -
nym ży cio ry sem i bio gra fię po dróż -
ni ka pt. „Tu by łem. To ny Ha lik” wy -
dać w Wy daw nic twie Ago ra.

– Był naj czę ściej ze strze la nym pi -
lo tem II woj ny świa to wej, fran cu skim
par ty zan tem, au to rem pier wsze go wy -
wia du zFi de lem Ca stro, la u re a tem Pu -
lit ze ra, pry wat nym pi lo tem Ju a na Pe -
ro na iod kryw cą za gi nio nej sto li cy Ma -
jów. Al bo nie był żad nym z nich. Z ca -
łą pew no ścią wy bie rał się jed nak na
Księ życ – pi sze wy daw ca. – Fa scy nu ją -
ca iprze wrot na bio gra fia To ny’ego Ha -

li ka jest do wo dem na to, że cza sem
praw dzi we ży cie jest bar dziej nie praw -
do po dob ne niż naj lep sza po wieść. Wię -
kszość znas pa mię ta go zte le wi zji, kie -
dy wpro gra mie „Pieprz iwa ni lia”, two -
rząc ra zem z El żbie tą Dzi kow ską cha -
rak te ry stycz ny tan dem, opo wia dał
o swo ich po dró żach. Ale tak na praw -
dę za nim uro dzo ny wTo ru niu Mie czy -

sław Sę dzi mir zo stał To nym Ha li kiem,
prze żył kil ka róż nych ży cio ry sów. Któ -
ry z nich jest praw dzi wy? Od po wiedź
– w trak cie po dró ży po Fran cji, Mek -
sy ku, Sta nach Zjed no czo nych, Ar gen -
ty nie i Pol sce – zna lazł je den z naj lep -
szych pol skich re por te rów mło dej ge -
ne ra cji, au tor głoś nej książ ki „All In -
clu si ve” Mi ro sław Wle kły.

– Zra zu ba łam się tej książ ki. My śla -
łam, że ujaw nie nie se kre tów ży cia To -
ny’ego, ta jem nic, któ rych ja na wet nie
zna łam, w po go ni za dzien ni kar ską
sen sa cją prze kła da ją cą się na sprze -
daż książ ki – mo że zro bić To ny’emu
krzyw dę. Mi ro sław Wle kły pod szedł
jed nak uczci wie do ży cia swe go wy jąt -
ko we go bo ha te ra, sta rał się zro zu mieć
mo ty wy je go po stę po wa nia, po ka zał
je go – a cza sem nie je go to by ły – wy bo -
ry w kon tek ście cza su i wy da rzeń po -
li tycz nych. Dzię ku ję mu za to – mó wi
El żbie ta Dzi kow ska.

Kil ka ty god ni te mu pod czas spot -
ka nia pro mu ją ce go książ kę w sie dzi -
bie Ago ry i „Ga ze ty Wy bor czej” przy
Czer skiej w War sza wie pro wa dzą cy
spot ka nie Ewa Wie czo rek i Mi chał
No gaś py ta li po dróż ni czkę m.in. o naj -
wię ksze za sko cze nie, ja kie spot ka ło
ją pod czas pra cy nad książ ką. 

– Nie lu bię mó wić oin tym nych spra -
wach – za zna czy ła Dzi kow ska. – Ale To -
ny zo sta wił ko per tę z na pi sem „spa lić
po mo jej śmier ci”. Nie spa li łam, bo za -
pom nia łam. Do pie ro gdy za dzwo nił
Mi rek, że do tarł do in for ma cji, o któ -
rych nie wie dzia łam, przy pom nia łam
so bie o ko per cie. To by ły li sty sze fa ru -

chu opo ru we Fran cji, któ ry chwa lił je -
go bo ha ter stwo. To ny zo stał wcie lo ny
do Weh rmach tu, ale na szczę ście wy -
sła li go na Za chód, nie na Wschód.
Uciekł i włą czył się do ru chu opo ru. 

– Wie dzia łam, że Mi rek chce ujaw -
niać pry wat ne rze czy, i nie by łam wca -
le za do wo lo na. Te raz zmie ni łam zda -
nie – mówiła na spotkaniu Dzikowska.
– Dziś zresz tą za dzwo nił do mnie
przy ja ciel i po wie dział: „Książ ka się
uka za ła. Nie bzdycz się już tak” – opo -
wia da ła. Mi ro sław Wle kły za pew niał
z ko lei, że zdję cie To ny’ego Ha li ka
z pie de sta łu spra wi ło, że po lu bił go
jesz cze bar dziej. 

MO NI KA ŻMI JEW SKA, ED

Tu by łem. To ny Ha lik
Życiorysem mógłby obdzielić kilka osób. Opowieściami, jakie serwował z ekranu telewizora w czasie PRL-u,

rozpalał wyobraźnię pokoleń. Każdy chciał być tam, gdzie dotarł Tony Halik. 
O słynnym podróżniku w swojej książce opowiada reportażysta Mirosław Wlekły. 

I opowie na spotkaniu w ramach targów książki.

El żbie ta Dzi kow ska na tle zdję cia To nie go Ha li ka
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+ Spot ka nie z Mi ro sła wem Wle -
kłym od bę dzie się w nie dzie lę
(23.04) w godz. 14-15 w sa li ka -
me ral nej Ope ry i Fil har mo nii
Pod la skiej przy ul. Ode skiej 1.
Spot ka nie po pro wa dzi Piotr
Bry sacz.

Spotkanie

Książka uhonorowana Nagrodą Literacką
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY oraz
wyróżniona w Ogólnopolskiej Nagrodzie
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Wyraziści bohaterowie, zero ściemy. 
I sporo brudu, chociaż ma być czysto.

Lidia Ostałowska

Zapraszamy na stoisko 12A
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Książ ka przed mie sią cem na -
gro dzo na zo sta ła Na gro dą Li -
te rac ką im. Wie sła wa Ka za nec -

kie go. Pre mie ra te go po ru sza ją ce go
re por ta żu o uciecz ce miej sco wej lud -
no ści sto lat te mu na Wschód od by ła
się pół ro ku te mu w ra mach Fe sti wa -
lu Li te rac kie go Ze bra ne. Bia ło stoc -
kie tar gi książ ki to ko lej na oka zja, by
znów spot kać się z au tor ką. Te mat bie -
żeń stwa jest cią gle ży wy – nie któ rzy
po tom ko wie bie żeń ców do pie ro te -
raz od kry wa ją ro dzin ną hi sto rię. Bie -
żeń stwo do ty ka głę bo ko na wet współ -
czes nych miesz kań ców Bia ło stoc -
czyz ny – to na sza wspól na hi sto ria, hi -
sto ria po gra ni cza, Pod la sia, tyl ko przez
osta t nie stu le cie spy cha na gdzieś głę -
bo ko. A prze cież wpły wa ją ca na nas
i współ two rzą ca toż sa mość współ -
czes nej Bia ło stoc czyz ny.

Cia ła na po bo czach
Skry wa ny przez wie le lat te mat ta bu
– przy mu so wych ewa ku a cji lu dzi
prze ra żo nych nad ej ściem wojsk nie -
miec kich i ucie ka ją cych w głąb Ro sji
– wresz cie zna lazł miej sce w książ ce
re por ta żu. Ane ta Pry ma ka-Oniszk
wy do by ła exo dus z nie by tu. 

Naj pierw, pod adre sem bie zen -
stwo.pl, zbie ra ła opo wie ści po tom -
ków bie żeń ców. No to wa ła skrzęt nie
wszyst ko. 

Jak po wio skach we wschod niej
czę ści Pol ski za czę ła się nieść prze -
ra ża ją ca wieść, że nad cho dzą cy nie -
miec cy żoł nie rze bę dą gwał cić głów -
nie pra wo sław ne ko bie ty i za bi jać
męż czyzn. 

Jak prze stra sze ni miesz kań cy za -
czę li ła do wać na wo zy co się da, zo -
sta wia li do my i za czy na li ucie czkę
w głąb Ro sji – w su mie z Pol ski wy je -
chać mog ły na wet dwa mi lio ny lu dzi. 

Jak wę dro wa li ra zem z wy co fu ją -
cy mi się woj ska mi ro syj ski mi – ka to -
li cy, pra wo sław ni, ży dzi, chło pi, ale
pa no wie też. 

Jak wy bu cha ły epi de mie, ma so -
wo umie ra ły dzie ci, a na po bo czach
prze mie rza nych dróg zo sta wa ły ich
cia ła. Jak na wsiach gdzieś na Sy be -
rii, w oko li cach Kir gi zji i Tur kme ni -
sta nu ucie ki nie rzy pró bo wa li bu do -
wać na no wo swo je ży cie. 

I jak nic z te go bu do wa nia nie wy -
jdzie, bo prze cież kil ka lat póź niej wy -
bu cha re wo lu cja i trze ba znów ucie -
kać/wró cić do Pol ski. Któ ra też jest
już in nym miej scem, bo prze cież od -
ra dza się na no wo i cał ko wi cie prze -
for ma to wu je. Więc choć wra ca ją, to
po wrót jest ko lej nym dra ma tycz nym
prze ży ciem.

Opo wie ści gorz kie, prze ra ża ją ce,
ale też hu mo ry stycz ne nie kie dy, Ane -
ta Pry ma ka-Oniszk spi sa ła, udo stęp -
ni ła na roz ra sta ją cym się cią gle por ta -
lu, aż po kil ku la tach – za mie ni ła wksiąż -
kę. Po cząt ko wo pi sa ła dla sie bie. Bie -
żeń stwo nie da wa ło jej spo ko ju – to
część jej ro dzin ne go dzie dzic twa. Nie
zdą ży ła o wszyst ko za py tać bab ci. 

– Zro bi łam rzecz sza lo ną: naj pierw
na pi sa łam książ kę, ma rząc o tym, by
wy da ło ją Czar ne. Ale nie spraw dzi -
łam ni cze go wcześ niej, czy to jest wogó -
le moż li we. Z du szą na ra mie niu wy -

sła łam osta teczną wer sję – mó wi ła au -
tor ka na spot ka niu – pre mie rze książ -
ki wZmia nie Kli ma tu. – Wy daw nic two
za re a go wa ło bar dzo po zy tyw nie i po -
sta no wi ło książ kę wy dać. Re dak to rzy
stwier dzi li, że kom plet nie tej hi sto rii
nie zna li, a jest ona bar dzo waż na inie -
sły cha nie ak tu al na w dzi siej szych cza -
sach, w kon tek ście kry zy su uchodź -
cze go. Fak tycz nie ja koś tak jest, że mo -
del uchodź cy jest uni wersalny. Nie za -
leż nie od cza su, wktó rym ży je uchodź -
ca – jest na dal prze stra szo nym czło -
wie kiem, prze ży wa tru dy, nie do stat -
ki, nie czu je się bez piecz nie.

Prze stra sze ni by li wszy scy
Ktoś z sa li py tał: – W pani książ ce wy -
raź ne jest od brą zo wia nie mi tu, że miej -
sco wi, Ro sja nie przyj mo wa li bie żeń -
ców z otwar ty mi ra mio na mi. Z ko lei
u mnie w ro dzi nie jest ta ka opo wieść,
że moi przod ko wie, gdy przy je cha li
na miej sce, pod pro giem zna le źli chleb.
Ktoś go zo sta wił. Więc jak to by ło?

Ane ta Pry ma ka-Oniszk: – Są dwie
płasz czyz ny. Pier wsza to opo wie ści
o wspa nia łym przy ję ciu, o tym, że już
na miej scu moż na się by ło naj eść do
sy ta, że tra fia no do żyz nych kra in,
gdzie kłos się gał od zie mi nie mal do
grzbie tu ko nia. Że miej sco wi z przy -
jezd ny mi wcho dzi li w spo koj ne po ro -
zu mie nie. I ja z tym mi tem nie dys ku -
tu ję. Ale ja ko re por ter ka pró bu ję do -
trzeć do róż nych re la cji i róż nych źró -
deł. I mu szę przy znać, że ob raz bie -
żeń ców, rzesz lu dzi, ja dą cych z da le -
ka, wy ła nia ją cy się z ga zet choć by
z tam te go cza su – nie jest jed noz nacz -
ny. To ob raz lu dzi głod nych, cho rych,
za wszo nych, ale też krad ną cych, bo
to się też zda rza ło, gdy chcia ło się na -
kar mić swo je dziec ko, a nie by ło jak.
A trze ba też pa mię tać, że wraz z mi -
lio nem uchodź ców, ewa ku o wa no też
wię zie nia. W ten spo sób do Ro sji je -
cha ło rów nież mnó stwo wy spe cja li -
zo wa nych zło dziei, re cy dy wi stów. Ich
dzia ła nia też skła da ły się nie ste ty na
ob raz przy by wa ją cej rze szy. Miej sco -
wa lud ność jest więc prze ra żo na. Nio -
są się opo wie ści z mia sta do mia sta – ci
bie żeń cy są jak sza rań cza, po ich przej -
ściu, jak po przej ściu sza rań czy, nie
zo sta je nic. Oto mia sta, o któ re miesz -
kań cy dba li, za mie nia ją się na ich
oczach w sto sy koń skie go na wo zu.
I nie tyl ko, bo prze cież lu dzie też mu -
szą za ła twiać gdzieś swo je po trze by,

a opie ki sa ni tar nej po pro stu nie ma.
Po przej ściu bie żeń ców nie zo sta je na -
wet traw ka, bo ca ła zo sta je zje dzo na
przez zwie rzę ta, któ re z bie żeń ca mi
cią gną. Tak to wy glą da ło. Trud no więc
na wet wy ma gać od miej sco wych, by
nie by li zde ner wo wa ni. To wszyst ko
opi su ją ga ze ty, opo wie ści się roz ra sta -
ją. Lu dzie ja dą po cią giem, jesz cze nie
do ja dą, a już wy prze dza ich wieść
i miej sco wi się ich bo ją. Nio są się gło -
sy, że bie żeń cy nie chcą pra co wać, że
ob je dzą, że za ra żą, lęk jest na tu ral ny.
Gdy już ucie ki nie rzy do trą na miej -
sce, czę ste jest, że tra fia ją do za moż -
nych wio sek, gdzie każ dy miał dom
let ni i zi mo wy, ma ją więc gdzie przy -
by szów osa dzić. I ja koś ci miej sco wi,
i ci, co przy by li, któ rzy są też w koń cu,
rę ka mi do pra cy, się zgry wa ją. Gdy się
pa trzy na bie żeń stwo z per spek ty wy
hi sto rii, to wi dać, że bar dzo wie le
współ czes nych lę ków by ło już wte dy.
I nie jest to ob raz jed no wy mia ro wy.

Z dru giej stro ny, jak pod kre śla au -
tor ka – pod czas dłu giej po dró ży spon -
ta nicz nie two rzą się or ga ni za cje po -
mo cy, ko mi te ty, cza sem bar dzo ma -
lut kie. Cza sem wy star czą dwie miej -
sco we panie, któ re się ze bra ły, by ugo -
to wać zu pę dla przy by łych umę czo -
nych po dróż nych. I to już jest or ga -
ni za cja, w tam tym cza sie ta kich grup
po mo co wych za wią za ło się w Ro sji
bar dzo du żo. Sta ty sty ki mó wią o na -
wet 1300 or ga ni za cjach. Po ja wi ły się
opi nie, że to właś nie pod czas exo du -
su bie żeń ców w Ro sji po raz pierw -
szy do szło do wy bu chu ta kiej dzia -
łal no ści cha ry ta tyw nej. 

Po ra dzi li so bie z hi sto rią
Pro wa dzą cy spot ka nie Mi ko łaj Wa -
wrze niuk: – Gdy już bie żeń cy do cie -
ra ją na miej sce – szo kiem jest dla nich
spot ka nie Kir gi zów, Tur kme nów. No -
we twa rze, in ne oczy, ko lor skó ry... 

– Na po cząt ku rze czy wi ście jest
szok, trze ba się ja koś wtym wszyst kim
od na leźć. Po cząt ko wo bie żeń cy są prze -
ra że ni. Gdzie oni tra fi li? Ale też to ze -
tknię cie by ło twór cze i faj ne. Przy wio -
zą po tem ze so bą z po wro tem du żo
róż nych umie jęt no ści, uczą się ję zy -
ków miej sco wych, tam, gdzie tra fia ją,
nie ma in ne go wyj ścia. To pa ra doks,
bo gdy przy jeż dża ją z po wro tem do
Pol ski, tej no wej Pol ski, nie umie ją roz -
ma wiać po pol sku, są anal fa be ta mi. Ja
jed nak lu bię ten mo ment sty ku, jest

w nim du żo wy mia rów. To by ły trud -
ne tra gicz ne mo men ty, ale też bar dzo
twór cze i roz wi ja ją ce. Ci lu dzie zo ba -
czy li ka wał świa ta, wrzu ce ni w wiel ką
hi sto rię ja koś so bie znią po ra dzi li, przy -
je cha li zogrom nym ba ga żem do świad -
czeń – mó wi Ane ta Pry ma ka-Oniszk.

Wró ci li do in ne go świa ta
Wa wrze niuk: – Są świa dec twa nie naj -
lep szych sto sun ków z miej sco wą lud -
no ścią.

Ane ta Pry ma ka-Oniszk: – Po re wo -
lu cji miej sco we spo łe czeń stwo jest
wroz syp ce. Jest prze ra żo ne, ich świat
wy wró cił się do gó ry no ga mi, za u fa nie
do są sia dów nie ist nie je. A to wszyst -
ko od bi ja się na bie żeń cach. Trze ba
zna leźć ko goś, ko go moż na wy go nić.
An ta go niz my pod sy ca ją też ko mu ni -
ści. Więc gdy wy bu cha re wo lu cja icha -
os się jesz cze po wię ksza, za czy na ją
wra cać. Po wrót był ko lej ną tra u mą.
Wra ca ją do oj czyz ny, py ta nie tyl ko, co
ta oj czyz na dla nich zna czy ła. Bar dzo
czę sto, we wspom nie niach spi sy wa -
nych w la tach 80.-90. prze czy tać moż -
na by ło, że „my do tej na szej Pol ski wra -
ca li”! Po la tach jed nak tam ta per spek -
ty wa się za cie ra. Czy rze czy wi ście tak
my śle li w tam tych mo men tach? Czy
nie jest tak, że to obec na per spek ty wa
na kła da się na tam tą? Tęsk ni li do ży -
cia, któ re tu zo sta wi li. By ło mo że bied -
ne, ale by ło sta bil ne i spo koj ne. A tym -
cza sem gdy wró ci li – sta bil no ści nie by -
ło. Ich do my w wię kszo ści by ły spa lo -
ne, al bo roz sza bro wa ne. Za sta li ki ku -
ty ko mi nów, zglisz cza. Mu sie li wró cić
do pry mi tyw nej spo łecz no ści zbie ra -
czy. Nie mie li chle ba, chleb to był su -
szo ny perz wy cią ga ny z zie mi, al bo
przy go to wy wa ny z in nych ziół – mó -
wi ła Ane ta Pry ma ka-Oniszk. 

Do te go do cho dzi no wa rze czy wi -
stość po li tycz na. Po po wro cie do Pol -
ski bie żeń cy czę sto trak to wa ni są ja -
ko „ru scy”. W no wej oj czyź nie do -
cho dzi ob ca ad mi ni stra cja, w szko -
łach ich dzie ci uczą ob cy na u czy cie -
le, np. z Ma zo wsza, czę sto o zu peł nie
in nych na zwi skach, do któ rych są
przy zwy cza je ni. 

– To nie jest ten sam świat, któ ry zo -
sta wi li. Świat się zmie nił, a rze czy wi -
stość eko no micz na by ła nie do znie -
sie nia. Spro wa dze nie bie żeń ców, głów -
nie Ukra iń ców iBia ło ru si nów, dla pol -
skie go rzą du by ło gi gan tycz nym przed -
sięw zię ciem. Do pie ro Wła dy sław Grab -
ski to pró bu je ja koś lo gi stycz nie opa -
no wać. Ale gdy przy jeż dża ją, tak na -
praw dę nikt się ni mi nie zaj mu je. Gdy
je cha li na Wschód – wie lu my śla ło, że
są czę ścią Wiel kie go Im pe rium Ro syj -
skie go. Na miej scu się oka za ło, że nie
są. Gdy wra ca li, wie rzy li, że wresz cie
bę dzie nor mal nie. A tym cza sem by ło
ina czej – dla pań stwa pol skie go by li ob -
cy. Ale dla są sia dów – nie ko niecz nie.
Bie żeń cy po po wro cie nie umie ra ją,
bo po ma ga ją są sie dzi – Ży dzi, ka to li cy,
in ni pra wo sław ni, któ rzy zo sta li. Wie -
lo kul tu ro wość jest trud na i peł na na -
pięć, ale tym ra zem za dzia ła ła, za pi sa -
ła się pięk ną kar tą, po mog ła. Oczy wi -
ście zda rza ły się sy tu a cje, że ktoś, kto
na jął do pra cy bie żeń ca, nie za pła cił
mu, ajesz cze po szczuł psa mi. Czę ściej

jed nak zda rza ły się te po zy tyw ne stro -
ny są siedz twa. War to o tym pa mię tać.
Z dru giej stro ny czło wiek tak strasz -
nie po zba wio ny wszyst kie go, wy twa -
rza w so bie pe wien ze staw umie jęt no -
ści, któ re poz wa la ją prze trwać. Mie li
też tre ning już w Ro sji przez la ta. To
wszyst ko tak strasz nie zruj no wa ło ich
świat, że mu sie li go so bie zbu do wać
na no wo. Ich hi sto ria dzie li się na ży -
cie przed i po bie żeń stwie – mó wi ła
Ane ta Pry ma ka-Oniszk.

...Ja ko in ni lu dzie
Ktoś py tał: – Co przy wie źli ze so bą
bie żeń cy?

– Zdob nic two drew nia ne, po tra -
wy, pieś ni, któ re do dziś moż na usły -
szeć na So kól szczyź nie, róż ne umie -
jęt no ści, choć by spo sób szy cia „waj -
ła ków” – bu tów z fil cu. Bie żeń cy przy -
je cha li ja ko in ni lu dzie, zwłasz cza ko -
bie ty. Wy jeż dża jąc, zwy kle nie umia -
ły pi sać, ich ro la to by ło zaj mo wa nie
się do mem i dzieć mi...

Wa wrze niuk: –... czę sto, co wi dać
na zdję ciach, nie mia ły bu tów, a męż -
czyź ni i chłop cy na zdję ciach ma ją je
za wsze.

Ane ta Pry ma ka-Oniszk: – Bo po
co ko bie cie bu ty, ko bie ta jak gdzieś
pój dzie, to naj wy żej do są siad ki, więc
po co jej bu ty. Tak by ło wcześ niej. Na
bie żeń stwie ro dzi ny się gu bi ły, gu bi -
li się mę żo wie, gu bi ły się żo ny, ma lut -
kie dzie ci. To by ło praw dzi we utra pie -
nie. Jak się prze glą da spi sy za gu bio -
nych pod czas wy ja zdu, to wy da je się,
że tyl ko męż czyź ni szu ka li za gu bio -
nych. Bo tyl ko oni umie li wy peł niać
for mu la rze. Gdy męż czyz na gi nął, ko -
bie ty mu sia ły uzbro ić się w ol brzy -
mią si łę. Wię kszość hi sto rii po ka zu -
je sil ne ko bie ty. Do dziś – ta kie ko bie -
ty by ły – i są – choć by w mo jej ro dzi -
nie. Wal czy ły jak lwi ce, zwy kle nie by -
ło dla nich rze czy nie moż li wych, gdy
trze ba by ło coś za ła twić. Cza sem my -
ślę, że to mog ło się wziąć właś nie z bie -
żeń stwa. Po czu cie si ły przy wie zio ne
z bie żeń stwa by ło bez cen ne. �

MO NI KA ŻMI JEW SKA

Za pom nia ni uchodź cy 1915
Uciekali w panice i strachu, z myślami: co dalej. Ci, którzy słyszeli, że bieżeńcy nadchodzą – też byli

przestraszeni. Gdy się patrzy na bieżeństwo z perspektywy historii, widać jak bardzo wiele 
współczesnych lęków było już wtedy, sto lat temu – mówi Aneta Prymaka-Oniszk, 

autorka książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”.

Ane ta Pry ma ka-Oniszk

AG
N

IE
SZ

KA
 S

AD
OW

SK
A 

 / 
AG

EN
CJ

A 
GA

ZE
TA

 

+ Spot ka nie z Ane tą Pry ma ką-
-Oniszk od bę dzie się w nie dzie -
lę (23.04) w godz. 12-13 w Gre -
en Ro o mie opery. Poprowadzi
je Mikołaj Wawrzeniuk.
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Dro gę wy bra łem świa do mie.
My śla łem o wy daw nic twie
i pro mo cji kul tu ry i li te ra tu -

ry na po gra ni czu pol sko-li tew sko-bia -
ło ru skim. Do po wo ła nia do ży cia fun -
da cji prze ko nał mnie osta tecznie
Krzy siek Pa liń ski, po wta rza jąc po wie -
le kroć, że naj wyż szy czas na re a li za -
cję mo ich ma rzeń – mó wi An drzej Ka -
li now ski. – Po pew nym cza sie ze swo -
i mi po my sła mi i ma rze nia mi do łą czył
Pio trek Bry sacz i od tej po ry fun da -
cja ze zdwo jo ną si łą za czę ła się roz -
wi jać – do da je Ka li now ski.

Do bre du chy i przy ja cie le
Obaj z Bry sa czem są stąd, z Pod la -
sia: – Je steś my w tej na szej ma łej oj -
czyź nie za ko cha ni – mó wi Piotr Bry -
sacz. – Dla nas ten re gion, w któ rym
spla ta się trud na prze szłość i hi sto -
ria wie lu na ro dów, wie lu kul tur, re -
gion, któ ry ce chu je tak nie praw do -
po dob ne bo gac two przy ro dy, sta no -
wi war tość pod sta wo wą. To, że po -
cho dzi my z Pod la sia, to dla nas po -
wód do du my. Chcie liś my więc opo -
wie dzieć in nym, z cze go tak je steś -
my dum ni i za pro sić ich tu.

Pod szyl dem fun da cji po wsta ły więc
pier wsze książ ki, „ob jaś nia ją ce” pięk -

no ibo ga tą hi sto rię Pod la sia: prze wod -
ni ki po par kach na ro do wych, al bu my
Wik to ra Woł ko wa, mo nu men tal na „Hi -
sto ria Bia łe go sto ku” pod re dak cją prof.
Ada ma Cze sła wa Do broń skie go, „Dwo -
ry ipa ła ce wPol sce pół noc no-wschod -
niej” Ka ta rzy ny iJe rze go Sa mu si ków,
czy też, na pi sa na wspól nie przez Ka li -
now skie go i Bry sa cza, książ ka „Pod la -
skie. Naj pięk niej sze miej sca. Wę drów -
ki Wik to ra Woł ko wa”, któ ra by ła nie tyl -
ko za pro sze niem na wy cie czki po Pod -
la siu śla da mi wy bit ne go fo to gra fi ka
przy ro dy, ale też swo i stym hoł dem zło -
żo nym przez au to rów zmar łe mu w2012
ro ku ar ty ście, któ ry był do brym du -
chem i przy ja cie lem fun da cji.

– Bo fun da cja to prze de wszyst kim
mnó stwo życz li wych nam osób, któ -
re nas ota cza ją. Bez nich na pew no nie
uda ło by nam się zro bić tak wie lu rze -
czy – tłu ma czy An drzej Ka li now ski.
– To wszyst ko jest moż li we dzię ki oso -
bom, któ re wspie ra ją fun da cję: ra da
fun da cji, bia ło stoc kie me dia, któ re za -
wsze wy cią ga ją po moc ną dłoń, bo wie -
rzą, że to, co ro bi my, ma sens, są z na -
mi stu den ci po lo ni sty ki, Cen trum Edu -
ka cji Na u czy cie li, któ re po ma ga nam
w or ga ni za cji war szta tów i spot kań
z dzieć mi i mło dzie żą. 

Są sie dzi w Pol sce
Dziś por tfo lio fun da cji li czy kil ka -
dzie siąt ty tu łów, pro mu ją cych Pod -
la sie, ale też sze ro ko po jmo wa ny
Wschód, a wśród au to rów zwią za -
nych z fun da cją znaj du ją się za rów -
no ci z Pod la sia, jak i z Pol ski – z Kra -
ko wa, Wroc ła wia czy War sza wy. – Nie
dzie li my au to rów na „lep szych”
i „gor szych”, na tych „stąd” i „stam -
tąd”, wie rzy my po pro stu w do bre
książ ki i że po wsta wać mo gą one
wszę dzie. Cie szy my się, że uda ło się
wy daw nic twu za fun kcjo no wać w Pol -
sce, a nie tyl ko w Bia łym sto ku, bo
dzię ki te mu au to rzy z Pod la sia, któ -
rzy się z na mi zwią za li, ma ją szan sę
być do strze że ni nie tyl ko w re gio nie
– mó wi Piotr Bry sacz.

Do wo dem na to, że się uda ło, jest
choć by fakt, iż au to rzy zwią za ni z wy -
daw nic twem fun da cji zdo by wa ją i są
no mi no wa ni do naj waż niej szych na -
gród li te rac kich tu, w Bia łym sto ku,
jak i w kra ju – do Na gro dy Li te rac kiej
im. Wie sła wa Ka za nec kie go, Na gro -
dy Li te rac kiej „Ni ke”, Wroc ław skiej
Na gro dy Poe tyc kiej „Si le sius”, Na -
gro dy im. Ry szar da Ka pu ściń skie go
za re por taż li te rac ki, czy Na gro dy Li -
te rac kiej Gdy nia...

Dla cie bie raz przy je dzie my
Ale dzia łal ność fun da cji to nie tyl ko
książ ki. Jej sztan da ro wą im pre zą,
dzię ki któ rej fun da cja jest roz poz na -
wal na w Pol sce, są, or ga ni zo wa ne od
sze ściu lat w Bia łym sto ku, Mię dzy -
na ro do we Tar gi Książ ki i fe sti wal li -
te rac ki „Na po gra ni czu kul tur”. Dziś
bia ło stoc kie tar gi i fe sti wal li te rac ki
to przed sięw zię cie, o któ rym mó wi
ca ła Pol ska ja ko o „cu dzie na Pod la -
siu”: – Tak, mó wią, że to cud, że w mie -
ście, któ re nie ma tra dy cji tar go wych,
uda ło się zor ga ni zo wać im pre zę, na
któ rą co ro ku przy cho dzi po 20 ty się -
cy osób, i któ ra jest czwar tą te go ty -
pu im pre zą w Pol sce – mó wi An drzej
Ka li now ski, któ re go ma rze niem by -
ła właś nie or ga ni za cja tar gów w Bia -
łym sto ku. – Od wie lu lat zaj mu ję się
pro mo cją ksią żek i czy tel nic twa.
Uczest ni czę w Pol sce w wie lu dys ku -
sjach na te mat przy szło ści książ ki.
Po pro si łem naj wię kszych wy daw -
ców, że by za ry zy ko wa li i przy je cha -
li do Bia łe go sto ku. „Dla cie bie raz
przy je dzie my” – usły sza łem od nich,
gdy na ma wia łem ich po raz pierw -
szy. Te raz już sa mi chcą przy jeż dżać,
bo atmo s fe ra, bo naj lep sze po wie -
trze, bo wspa nia li lu dzie i wresz cie

wy jąt ko wy kli mat im pre zy. Do te go
do ło ży liś my fe sti wal li te rac ki – war -
szta ty, spot ka nia z au to ra mi, kon kur -
sy, wy sta wy. Z każ dym ro kiem na sze
wy da rze nie li te rac kie się roz wi ja,
a ope ra dzię ki czy tel ni kom „pę ka
w szwach”. 

Gło wy peł ne po my słów
Ka li now ski z Bry sa czem nie ma ją
dość. Pod szyl dem fun da cji z ro ku
na rok po wsta je co raz wię cej ksią -
żek, po ja wia ją się też no we po my sły
na im pre zy oraz fe sti wa le, w któ rych
fun da cja uczest ni czy, jak choć by
– zor ga ni zo wa ny wspól nie po raz
pierw szy w tym ro ku z Książ ni cą
Pod la ską im. Łu ka sza Gór nic kie go
w Bia łym sto ku – fe sti wal „Au to rzy
i książ ki. Pod la skie pod su mo wa nie”,
któ re go głów nym ce lem jest pro mo -
cja wy daw nictw i pi sa rzy zwią za -
nych z Pod la siem. 

– Że by móc coś ro bić, trze ba mieć
ma rze nia, ale że by się roz wi jać, trze -
ba mieć je tak że. Na dal ma my ma rze -
nia i gło wy peł ne po my słów, więc
obie cu je my, że spra wi my Pań stwu
jesz cze wie le ra do ści i do star czy my
nie za pom nia nych wra żeń – pod su -
mo wu je An drzej Ka li now ski. � PCG

Wie rzy my w do bre książ ki
Gdy w 2010 roku Andrzej Kalinowski powoływał do życia Fundację Sąsiedzi, jednego był pewien: 

by móc myśleć o realizacji jakichkolwiek planów, trzeba mieć marzenia i… pracować. 

Od po cząt ku dzia łal no ści wy -
daw ni czej Fun da cja Są sie dzi
sku pia się na wy da wa niu ksią -

żek pro mu ją cych Bia ły stok i Pod la -
sie, a tak że sze ro ko po jmo wa ny
Wschód, z uwzględ nie niem po gra ni -
cza pol sko-li tew sko-bia ło ru skie go.
Nie ina czej bę dzie i w tym ro ku: na -
kła dem Fun da cji Są sie dzi uka że się
spo ro in te re su ją cych ksią żek, al bu -
mów i prze wod ni ków. 

Poe tyc ka „Taj ga”
Nie wąt pli wą grat ką dla pa sjo na tów
Wscho du bę dzie, wy da ny przez fun -
da cję, al bum ar ty stycz ny „Taj ga” pro -
fe so ra An drze ja Stru mił ło. To fo to gra -
ficz no-re por ter ska opo wieść owy pra -
wie, ja ką pro fe sor An drzej Stru mił ło
od był do Kra ju Cha ba row skie go – eg -
zo tycz nej, azja tyc kiej czę ści Ro sji. Taj -
ga to poe tyc ki za pis wę drów ki przez
su ro wą kra i nę i opo wieść o od wiecz -
nym związ ku na tu ry ikul tu ry, czło wie -
ka iprzy ro dy, iotrwa niu wnim, na prze -
kór wszel kim wia trom hi sto rii. No tat -
ki ztej my śliw sko-re por ter skiej wy pra -
wy ilu stru je kil ka dzie siąt zna ko mi tych
fo to gra fii, od da ją cych kli mat inie zwy -
kłe go du cha sy be ryj skiej taj gi.

Ko lej nym al bu mem, ja ki po ja wi
się w tym ro ku na kła dem Fun da cji
Są sie dzi, bę dzie ko lej na (po „Dwo -
rach i pa ła cach na Kre sach Wschod -
nich. Mię dzy Nie mnem a Bu giem”,

„Dwo rach i pa ła cach Pol ski pół noc -
no-wschod niej”) pu bli ka cja Ka ta rzy -
ny i Je rze go Sa mu si ków pt. „Dwo ry
i pa ła ce na Lit wie”. 

W al bu mie tym opi sa nych zo sta -
ło 65 pa ła ców i dwo rów, na le żą cych
do tak zna mie ni tych ro dów jak Ra -
dzi wił ło wie, Tysz kie wi czo wie, Broel-
Pla te ro wie, Je leń scy, Sa pie ho wie,
Ogiń scy i Czap scy. Nie któ re z tych sie -
dzib by ły ro dzin ny mi gnia zda mi wy -
bit nych Po la ków – Ga brie la Na ru to -
wi cza, Jó ze fa Pił sud skie go, Sta ni sła -
wa Wit kie wi cza, Emi lii Pla te rów ny,
w in nych po miesz ki wa li słyn ni pol -
scy twór cy – Adam Mic kie wicz, Cze -
sław Mi łosz, Kor nel Ma ku szyń ski,
Ma ciej Ka zi mierz Sar biew ski, Wła -
dy sław Sy ro kom la, Ju liusz Sło wac ki,
Jan i Ję drzej Śnia dec cy. Ich ma low -
ni czość, cha rak ter i pięk no uchwy co -
ne zo sta ły na wie lu fo to gra fiach, któ -
re znaj du ją się w tym al bu mie.

Fun da cja Są sie dzi przy go to wa ła
też al bum o Bia łym sto ku, z fo to gra -
fia mi tak zna ko mi tych fo to gra fi ków
jak An na Wo row ska, Bo gu sław Flo -
rian Skok, Piotr Sa wic ki.

Wy da ny zo sta nie tak że no wy prze -
wod nik po Bia łym sto ku oraz dru gie
wy da nia prze wod ni ków po Bie brzań -
skim Par ku Na ro do wym i Bia ło wie -
skim Par ku Na ro do wym. 

Po ja wi się też – po raz pierw szy tłu -
ma czo na na pol ski – zna ko mi ta pro za

bia ło ru skich pi sa rzy – „Go dzi na po li -
cyj na dla ja skó łek” Ale ny Bra va wprze -
kła dzie Mi ry Łu kszy oraz „Na po cząt -
ku by ła ciem ność” Ba ry sa Pia tro wi cza
w tłu ma cze niu Je rze go Plu to wi cza,
a tak że – pierw szy od wie lu lat po pol -
sku – to mik wier szy zna ko mi tej bia ło -
ru skiej poe tki Na dziei Ar ty mo wicz
w tłu ma cze niu Mar ci na Rę ba cza. 

Śla da mi Chiń czy ków
W sztan da ro wej se rii „Li te ra tu ra Fak -
tu” wy da ny zo sta nie (m.in.) no wy re -
por taż Mar ci na Sa wic kie go (au to ra
wy da nych przez fun da cję ksią żek
„Pest ki wi no ro śli i trzy jabł ka. Re por -
ta że z po dró ży do Gru zji i Ar me nii”,
„Mo rze świat ła. Opo wie ści ta dżyc -
kie”) o po dró ży na Bia ło ruś śla da mi...
Chiń czy ków, któ rych na Bia ło ru si co -
raz wię cej, i o two rze niu przez Chi ny
no we go jed wab ne go szla ku ku piec -
kie go łą czą ce go Wschód z Za cho dem.

Uka że się tak że no wa po wieść
Bar ba ry Go ral czuk (au tor ki ciep ło
przy ję tej przez czy tel ni ków po wie -
ści „Na dzie ja aż po ho ry zont”)
– „Miód”, bar wna pod la ska opo wieść
o trud nym ży ciu i cza sie na Pod la -
siu w la tach mię dzy wo jen nych,
i o nie ła twych wy bo rach. 

To tyl ko nie któ re z wie lu książ ko -
wych pro po zy cji, ja kie Fun da cja Są -
sie dzi szy ku je w 2017 ro ku. �

PIOTR BRY SACZ

Taj ga, dwo ry, Bia ło ruś
Organizatorzy targów, Fundacja Sąsiedzi, do Białegostoku zaprosiła prawie 80 wystawców. 

Sami też mają w zanadrzu książkowe niespodzianki. Wydawnictwo specjalnie na 6. edycję targów
przygotowało kilka literackich premier. To m.in. zapis wędrówki po Syberii Andrzeja Strumiłły, przewodnik 

po dworach i pałacach na Litwie Katarzyny i Jerzego Samusików oraz proza białoruskich pisarzy.

Promocja albumu prof. Strumiłły odbędzie się w sobotę (22.04) w Green
Roomie opery w godz. 14.30-15.30. Prowadzenie: Olga Gordiejew-Pobot
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Pły ta za wie ra 15 au tor skich pio -
se nek w bal la do wym kli ma cie
pop, z ele men ta mi fol ku i ko -

ją cy mi dźwię ka mi uku le le. Szyb ko
oka za ło się, że al bum to by naj mniej
nie ka prys ar tyst ki, któ ra chcia ła się
spraw dzić ja ko wo ka list ka. A po rząd -
ny ma te riał, któ ry zda niem wie lu
kry ty ków oka zał się in try gu ją cy. Za -
gło so wa li sa mi fa ni – pierw szy na kład
pły ty zo stał bły ska wicz nie wy prze -
da ny, a ty tuł zna lazł się po śród naj -
po pu lar niej szych w ser wi sie iTu nes.
Pie tru cha za śpie wa ła na Open’er Fe -

sti val, sin giel „On My Own”, pro -
mu ją cy pły tę „Par sley” tra fił na
Li stę Prze bo jów Pro gra mu 3 Pol -
skie go Ra dia, a Aka de mia Mu -
zycz na Trój ki uho no ro wa ła tak -
że Ju lię swo ją naj waż niej szą co -
rocz ną sta tu et ką – Ma te u szem
2016 w ka te go rii Mu zy ka Roz ryw -
ko wa – De biut, za „uni katową
wraż li wość i udo wod nie nie so bie
i świa tu, że moż na ina czej”.

Ope ra i Fil har mo nia Pod la -
ska, 21 kwiet nia, godz. 19, bi le ty
– 60 i 70 zł. �MOŻ

Par sley. Mu zycz ne
wspom nie nie z Azji

Wydarzeniem towarzyszącym targom książki będzie też koncert Julii Pietruchy.
Aktorka znana choćby z serialowej „Blondynki” w ub.r. wydała swój debiutancki

„Parsley” zainspirowany kilkumiesięczną podróżą po Azji. 
A w piątek (21.04) o godz. 19 przedstawi go w operze przy Odeskiej.

Wy sta wa, przy go to wa na przez Wy -
daw nic two Na sza Księ gar nia, pre -
zen to wa na jest po są siedz ku, w Bia -
ło stoc kim Te a trze La lek. Moż na na
niej oglą dać wiel ko for ma to we ry -
sun ki z bo ha te ra mi ksią żek fiń skiej
pi sar ki i okład ki ksią żek o Mu min -
kach. Wy sta wa czyn na bę dzie do nie -
dzie li (23.04). 

To ve Jan sson (1914-2001) – ma lar -
ka, ilu stra tor ka, pi sar ka i twór czy ni
uko cha nych przez dzie ci i do ro słych
ksią żek o Mu min kach, sta ła się jed ną
z naj waż niej szych ar ty stek fiń skiej
sztu ki wi zu al nej w okre sie po wo jen -
ne go zło te go wie ku mo der niz mu. – Za -
de biu to wa ła ja ko gra fi czka pra so wa
w 1928 ro ku – mia ła wte dy nie speł na
14 lat. Póź niej stu dio wa ła ma lar stwo
w Sztok hol mie, Hel sin kach i Pa ry żu.

Pierw szy raz wzię ła udział w wy sta -
wie w 1933 ro ku i wte dy też wy da ła
pier wszą książ kę z włas ny mi ilu stra -
cja mi – za pra sza Bia ło stoc ki Te atr La -
lek. – W la tach 40. XX wie ku za czę ła
pi sać i pu bli ko wać utwo ry w róż nych
pe rio dy kach. Je sie nią 1945 ro ku wy -
szła dru kiem pier wsza część mu min -
ko wej sa gi: „Ma łe trol le idu ża po wódź”.
Po dwóch ko lej nych po wie ściach: „Ko -
me cie nad Do li ną Mu min ków” (1946)
i „W Do li nie Mu min ków” (1948) pi sar -
ka zy ska ła ogrom ną po pu lar ność, a jej
bo ha te ro wie na sta łe za go ści li w do -
mach i ser cach czy tel ni ków.

Jej dzie ła są odzwier cie dle niem
ca łej fi lo zo fii ży cia, wy wo łu jąc en tu -
zja stycz ne re ak cje dzie ci i do ro słych
we wszyst kich kra jach, w któ rych zna -
ne są jej pra ce. �MOŻ

Mu min ki na wy sta wie
Coś dla siebie na targach książki znajdą 
fani grafiki i słynnej serii o Muminkach. 

Świętu książki towarzyszy bowiem wystawa
poświęcona bohaterom książki Tove Jansson.

Bez płat ny po kaz fil mu „Przy
Plan ty 7/9”, opo wia da ją ce go
o pro ce sie przy wra ca nia pa -

mię ci, roz pocz nie się o godz. 16 w sa -
li Gre en Ro om Ope ry i Fil har mo nii
Pod la skiej przy ul. Ode skiej 1. 

Film w reż. Mi cha ła Ja skul skie go
i La wren ce’a Loe win ge ra wy róż nia -
ny był na mię dzy na ro do wych fe sti -
wa lach, pre zen to wa ny w kra ju i za
gra ni cą, wkrót ce wej dzie do kin
w USA. Bia ło stoc ki po kaz to też oka -
zja do spot ka nia z bo ha te rem fil mu
Bo gda nem Biał kiem, au to rem ksią -
żek, za ło ży cie lem i re dak to rem na -
czel nym ma ga zy nu „Cha rak te ry”,
ale prze de wszyst kim twór cą Sto wa -
rzy sze nia im. Ja na Kar skie go w Kiel -
cach, dzia ła ją ce go na rzecz pa mię ci,
dia lo gu i to le ran cji. 

Bia łek sta rał się zro bić wszyst ko,
by przy wró cić na le ży tą pa mięć o ofia -
rach po gro mu kie lec kie go. W 1946
ro ku, za led wie w rok po II woj nie
świa to wej, mi li cja, żoł nie rze i zwy kli
kiel cza nie za bi li po nad 40 Ży dów oca -
la łych z Ho lo ca u stu, miesz ka ją cych
w ko mi te cie ży dow skim w cen trum
mia sta. W ca łych Kiel cach ra ni li jesz -
cze 80 osób.

– Film do ku men tal ny „Przy
Plan ty 7/9” już w ty tu le od no szą -
cy się do miej sca po gro mu, przy -
wo łu je te dra ma tycz ne wy da rze -
nia, ale prze de wszyst kim po ka zu -
je trwa ją cy przez la ta pro ces przy -
wra ca nia pa mię ci o ofia rach, dą -
że nie do praw dy bez uprze dzeń,
ste re o ty pów i te o rii spi sko wych,
a zwłasz cza dro gę do po jed na nia
– za pra sza An na An dra ka z wy -
daw nic twa Cha rak te ry, wspó łor -
ga ni zu ją ce go po kaz. – Re ży se rzy
fil mu: pol ski ka to lik i ame ry kań -
ski Żyd – re a li zo wa li go przez 10
lat, ucząc się wspól ne go spoj rze -
nia na kie lec ką tra ge dię. W efek -
cie stwo rzy li ob raz nie tyl ko prze -

jmu ją cy, ale prze de wszyst kim nie -
zwy kle po trzeb ny dla roz po -
wszech nia nia po staw wza jem nej
to le ran cji, otwar to ści i sza cun ku,
nie za leż nie od iden ty fi ka cji et nicz -
nej, re li gij nej czy kul tu ro wej.

Film „Przy Pla ny 7/9” otrzy mał
wie le pol skich i mię dzy na ro do wych

na gród (m.in. Na gro dę za naj lep -
szy film do ku men tal ny na St. Lo -
u is In ter na tio nal Film Fe sti val,
Na gro dę za naj lep szy film do ku -
men tal ny Jer sey Ci ty In ter na tio -
nal Te le vi sion and Film Fe sti val,
Na gro dę Spe cjal ną War saw Je -
wish Film Fe sti val). �MOŻ

Przy Plan ty 7/9
Pochodzący z Białegostoku psycholog po upadku komunizmu

w Polsce zaczyna publicznie mówić o pogromie Żydów
w Kielcach w 1946 roku. Opowiadający o tym film zobaczyć

będzie można w piątek (21.04) w ramach targów.

Nu mer sto i ska/wy daw nic two:
+ 1 He lion SA 
+ 1A Fun da cja Są sie dzi 
+ 2 Wy daw nic two Bu ka/ Wy daw nic -
two Ta ko 
+ 3 Wy daw nic two Za ka mar ki 
+ 4 Co per ni cus Cen ter Press 
+ 5 Dre ams Wy daw nic two 
+ 6 Wy daw nic two Dwie Sio stry 
+ 7 Wy daw nic two Czar ne 
+ 8 Wy daw nic two Aka pit Press 
+ 9-10 Gru pa Wy daw ni cza Fok sal 
+ 11 Wy daw nic two Ed gard 
+ 12 Wy daw nic two Fi lia 
+ 12A Wy daw nic two Kry ty ki Po li -

tycz nej
+ 14 The Bo ok Shop 
+ 15-15A Wy daw nic two Ko bie ce 
+ 16 Wy daw nic two Ni ko 
+ 17 Wy daw nic two Pa tria Me dia
+ 17A Po my sło wa Kred ka 
+ 18 Wy daw nic two Bis 
+ 18A Tac Tic Ga mes
+ 19 In Rock Mu sic Press 
+ 20 Wy daw nic two So lis An drzej

Ko per
+ 21 Wy daw nic two Ezop 
+ 22-23 Wy daw nic two Me dia Ro -

dzi na 
+ 23A Wy daw nic two Ta ta rak/Wy daw -

nic two Czer wo ny Ko nik 
+ 24 Wy daw nic two Ka rak ter 
+ 25 Wy daw nic two Do wo dy na Ist -

nie nie 
+ 25A Wy daw nic two Mind&Dre am 
+ 26 Wy daw nic two Pol skiej Pro win -

cji Do mi ni ka nów W dro dze 
+ 27 Wy daw nic two Ava lon 
+ 28 Wy daw nic two Mu za 
+ 29 Wy daw nic two Cha rak te ry 
+ 30 Dom Wy daw ni czy Re bis 
+ 31 Wy daw nic two Li te rac kie 
+ 32 Wy daw nic two Znak 
+ 33 Wy daw nic two BOSZ 
+ 34 Ofi cy na Edu ka cyj na Krzysz tof

Pa zdro 
+ 35 Wy daw nic two Na sza Księ gar nia
+ 36 Wy daw nic two Ar ka dy 
+ 37 Wy daw nic two SQN 
+ 38 Księ ży Młyn Dom Wy daw ni czy

Mi chał Ko liń ski 
+ 39 Edy cja Świę te go Pa wła 
+ 40-41 Wy daw nic two Ago ra SA 
+ 42 Wy daw nic two Li te ra tu ra 
+ 43 Wy daw nic two De bit

+ 44 Wy daw nic two So nia Dra ga 
+ 45 Agen cja Wy daw ni cza Je rzy Mo -

stow ski 
+ 46 Wy daw nic two Se ven 
+ 47 Wy daw nic two Świę te go Woj -

cie cha 
+ 48 Pre ston Pu blis hing Wy daw nic -

two Ję zy ko we 
+ 49 Wy daw nic two Se ra fin 
+ 50 Gru pa Wy daw ni cza Li te ra tu ra

In spi ru je Sp. z o.o. 
+ 51 Wy daw nic two LTW 
+ 52 Wy daw nic two Czar na Ow ca 
+ 53 Gru pa Wy daw ni cza Pu bli cat SA 
+ 53A Wy daw nic two Sej mo we 
+ 54 Wy daw nic two Ada ma da 
+ 55 Wy daw nic two In sty tu tu Pa mię -

ci Na ro do wej 
+ 56 Wy daw nic two Zie lo na So wa 
+ 57-58 Ru muń ski In sty tut Kul tu ry 
+ 59 Wy daw nic two REA 
+ 60 Wy daw nic two Dla cze mu 
+ 60A Mo ty lek siąż ko we.pl Be a ta

Mo tyl 
+ 61 Wy daw nic two Książ ko we Kli -

ma ty 
+ 62 Oś ro dek „Po gra ni cze – sztuk, kul -

tur, na ro dów” 
+ 63 In sty tut Wy daw ni czy Pax 
+ 64 Księ gar nia „Trzy Krop ki” 
+ 65 Mię dzy na ro do we Cen trum Kul -

tu ry Kra ków 
+ 66 Wy daw nic two Mi nia tu ra 
+ 67 Wy daw nic twa z Bia ło ru si: Ha -

li ja fy, AR CHE, Ja nusz kie wicz, Kni -
haz bor

+ 68 Bo ok Bo ok 
+ 69 Świa do mi Wy daw cy:

Wy daw nic two Jan Ka 
In sty tut Sla wi sty ki Pol skiej Aka -
de mii Na uk 
Wy daw nic two Dru ga No ga 
Wy daw nic two Po ła wia cze Pe reł 
Wy daw nic two Amal tea 
Wy daw nic two Blu e Bird 
Wy daw nic two Al bus 
Wy daw nic two Oś rod ka Kar ta 
Wy daw nic two Cy kla dy 
Wy daw nic two Od do 
Wy daw nic two Cla ro scu ro 
Wy daw nic two Li te rów ka 

+ 70 Mu ze um Sztu ki Dru kar skiej i Pa -
pier nic twa w Su pra ślu 

„Szar fa” He le na Pie troń
My En glish Bo ok shelf

Li sta wy daw ców
Wy daw nic twa bio rą ce udział w bia ło stoc kich tar gach 

Ju lia Pie tru cha
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Pla kat do fil mu
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