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Piszę te słowa w imieniu własnym i tych wszystkich, którzy pracowali i pracują 
nadal w Tarnowskim Centrum Kultury, w imieniu ludzi zarządzających naszym 

miastem 20 lat temu, których starania i osobiste zaangażowanie umożliwiły utwo-
rzenie tej instytucji. Piszę w imieniu poprzedniego Dyrektora Zbigniewa Guzika, który 
kierował tą placówką przez 13 lat, i tych, którzy jeszcze w Tarnowskim Ośrodku Kul-
tury z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11 przygotowywali się do wprowadzenia TCK na 
Rynek. To z myślą o Was powstała ta książka. Nie po to, by uczynić z Was bohaterów, 
którymi i tak jesteście, ale po to, by móc Wam dać do ręki prezent, którym dzielić się 
będziecie z tarnowską publicznością. Publiczność ta stała się naszym największym 
sukcesem – należy się jej prezent.

Przypomnijmy sobie wszyscy, jak było, zobaczmy, jak jest, i spróbujmy zamarzyć, 
jak mogłoby jeszcze być, bo czas przyniesie kolejne jubileusze, bo nowe pokolenia 
napiszą nowe książki o starych dziejach, czyli czasach, w których obecnie przyszło 
nam żyć.

Piszę te słowa, żeby móc wyrazić swój podziw dla zaangażowania i pasji wielu 
ludzi, którym to miejsce zwane Tarnowskim Centrum Kultury nigdy nie było obojęt-
ne. Chylę czoła przed tarnowską publicznością, która wybrała i wybiera nas na nowo, 
licznie odpowiadając na nasze zaproszenia.

Składam wszystkim serdeczne podziękowania i proszę o pochylenie się nad tą 
książką. Może odnajdą w niej Państwo tak jak ja czas swojego dzieciństwa, młodości – 
wspaniałych, niezapomnianych chwil. 

Tomasz Kapturkiewicz
Dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury

Słowo wstępne
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Tomasz Kapturkiewicz
Director
of the Tarnów Cultural Centre

Foreword

I am writing these words on behalf of myself as well as all those who used to work 
and those who still work at the Tarnów Culture Centre, also on behalf of those 

who managed our city affairs twenty years ago and whose personal commitment 
and efforts made it possible to create our institution. I am writing on behalf of the 
previous Director – Mr Zbigniew Guzik, who managed our Centre for thirteen years – 
and on behalf of those at the Tarnowski Ośrodek Kultury (Tarnów Centre for Culture) 
with its headquarters at 11 Krakowska Street, who were preparing the operation of 
moving TCK to Tarnów’s Market Square. This book was created with all of you in 
mind. And its intention is not to make heroes out of you, as you already are heroes, 
but to present you a gift which you will be able to share with the Tarnów’s audience. 
It is the members of this very audience who have become our greatest success and 
who, consequently, do deserve a present.

We will recall the former times, see the Centre as it is now, and then try to 
dream how it could be in the future, as the time will bring us further jubilees, future 
generations will write books about the old times, i.e. the times in which we have the 
privilege to live.

I am writing these words to express my admiration for the commitment and 
passion of the people who have always cared about the Tarnow Culture Centre. I am 
bowing my head before a Tarnów audience, who have chosen and are still choosing us 
anew, with numerous attendances of the events to which we invite them.

I would like to thank all of you again and encourage you to peruse this book. 
Perhaps inside it you will find the a reminder of your childhood and adolescence – 
brilliant and unforgettable moments, the very things which I was able to find in it. 
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Kiedy myślę o dwudziestoleciu Tarnowskiego Centrum Kultury, to przychodzą mi 
do głowy słowa dwóch piosenek. 

Mamy po dwadzieścia lat.
Własną miłość, własny świat.
Prywatne chmury i szklane góry.
Kilka ważnych słów i prawd,
Żagle, w których zawsze wiatr.
A w oczach tylko blask.

To piosenka śpiewana przez Halinę Benedyk, której słowa bardzo pasują do stanu 
naszego ducha, chociaż ten wiek przekroczyliśmy raczej na początku naszej kariery 
zawodowej.

Większość z nas rozpoczynała tu pracę, mając mniej więcej tyle lat – a dzisiaj? 
Cóż, cytując fragment drugiej piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów:

I znaleźliśmy się w wieku trudna rada, 
że się człowiek przestał dobrze zapowiadać, 
ale za to z drugiej strony cieszy się, 
że się również przestał zapowiadać źle 

cieszymy się, że mamy już własną, silnie identyfikowaną markę, cudowną publiczność 
i niezłą prasę.

I choć już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj.

Jubileusz

Tomasz Kapturkiewicz
Dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury
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When I think about the twentieth jubilee of the Tarnów Cultre Centre, the lyrics of 
two songs come into my mind. 

Mamy po dwadzieścia lat, [We are twenty years old]
własną miłość, własny świat, [We have our own love and our own world]
prywatne chmury i szklane góry, [Private clouds and glass mountains]
kilka ważnych słów i prawd, [A few import words and truths]
żagle, w których zawsze wiatr, [Sails, always full of wind]
a w oczach tylko blask. [And only the shine in our eyes]

The lyrics of this song by Halina Benedyk suit our spirit, even though we got past 
the age she describes sometime at the beginning of our professional careers.

Most of us started working at the Centre as young people – and what about today? 
Well, let us quote the words of another song, from the repertoire of the Two Elderly 
Gentlemen Cabaret:

I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, [And so, tough luck, we are at the age]
że się człowiek przestał dobrze zapowiadać, [When a man has stopped to bode well]
ale za to z drugiej strony cieszy się, [But, on the other hand, he’s glad]
że się również przestał zapowiadać źle. [That he has stopped to bode badly too]

We enjoy our own, well-identified brand, excellent audience and quite good reviews.
And, to quote yet another song „Even though our heads have turned gray, and the 

health has gone bad, there’s still summer in our hearts.”
 The twentieth jubilee of the Tarnow Culture Centre came to us as a surprise. We 

Jubilee

Tomasz Kapturkiewicz
Director
of the Tarnów Cultural Centre
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 20 lat działalności TCK spadło na nas trochę znienacka. Jeszcze pamiętamy 
poprzednie, skromniejsze jubileusze – a ten tu, proszę, jaki dorodny. Jaki będzie ten 
jubileusz? Taki jak czas, który upłynął na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
dóbr kultury – te słowa jak mantrę powtarzam moim kolegom i koleżankom, to 
słowa modlitwy każdego animatora, menedżera kultury. To był dobry czas. Czas do-
brego kina, dobrej muzyki, cudownych miejsc, gdzie to wszystko się stawało, i ludzi, 
z którymi się pracowało ramię w ramię, biurko w biurko, mikrofon w mikrofon. Tyle 
tych atrybutów animatora kultury… Dostaliśmy od losu prezent w postaci miejskiej 
instytucji kultury, decyzją radnych otrzymaliśmy nową siedzibę, kino i amfiteatr. 
Ten dziwny trójczłonowy twór zamknięto w trzech słowach, trzech literkach: TCK. 
Na początku walczyliśmy o naszą tożsamość, a kiedy wszystko układało się po na-
szej myśli, chcieliśmy podtrzymać dobrą passę, utrwalać markę. Często mówiliśmy 
o sobie „firma”, „w firmie”, „do firmy”, to takie nietypowe dla kultury słowo, ale my 
chcieliśmy być firmowi, rozpoznawalni, charakterystyczni, niepowtarzalni. Ile z tego 
nam się udało? To już nie nam oceniać, ale sądząc po liczbie odwiedzin i – co tu 
kryć – liczbie sprzedanych biletów, odnieśliśmy sukces. Największym sukcesem jest 
jednak to, że każdego dnia przygotowujemy kolejne – to wszystkie nasze większe 
i mniejsze imprezy, które składają się na całość. To festiwale i małe spotkania, kam-
panie reklamowe i zapowiedzi ze sceny, to ludzie od imprez i kadra drugiego planu. 
To długie rozmowy o tym, czym jesteśmy, kim chcielibyśmy być – oceny naszych 
poczynań, opinie naszych gości. To proces, który trwa od lat, w którym zachodzą 
dynamiczne zmiany wprowadzane z myślą o starym i nowym pokoleniu miłośników 
kultury. Warto przypomnieć, że to proces, bo tak łatwo przyzwyczaić się do lepszego 
standardu, a przecież 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądała nasza praca… Ona była 
także wielkim prezentem dla nas samych – praca, do której przychodzi się z rado-
ścią, praca, która stała się naszym drugim domem, i ludzie, którzy stali się wielką 
tecekową rodziną.

Dwadzieścia lat od naszego wprowadzenia się na Rynek pod nr 5 tak wiele się 
wydarzyło. Sam budynek tzw. kamienicy Ratajewiczowskiej przeszedł gruntowny 
remont wszystkich pomieszczeń, dachu, nabrał rumieńców, przybierając nowy kolor 
elewacji. Stał się naszą dumą i chlubą, o którą zahaczają turyści, którą podziwiają 
także tarnowianie. 

Dzisiaj wiadomo, że to tu jest magiczna piwnica ze sceną, na której wystąpiły naj-
większe gwiazdy polskiego – i nie tylko polskiego – jazzu, gdzie narodziły się kultowe 
imprezy, takie jak Zaduszki Dżemowe, Rockowe O!Płateczki, Szkoła Muzyków Rocko-
wych. Piwnica stała się także mekką środowisk twórczych tego miasta mających swo-
je artystyczne aspiracje. Tutaj w latach 1992-1994 powstawały słynne „Piwniczki”, 



11

T o m a s z  K a p t u r k i e w i c z   J u b i l e e

still remember the previous, less spectacular anniversaries – and here it is, a big one. 
What will it be like? Well, it will be just like the time spent on creating, popularizing 
and protecting culture – this is what I repeat to my colleagues like a mantra, this is the 
prayer of every cultural animator or cultural manager. It has been a good time. The time 
of good cinema, good music, amazing places where all those events have taken place, 
and amazing people, with whom we have worked, shoulder to shoulder, desk to desk, 
microphone to microphone. So much for the characteristics of a cultural animator… The 
city cultural institution was a gift of fate. By the decision of the city’s councillors, we 
were given new headquarters, a cinema and a amphitheatre. This weird, three-venue 
entity, was encompassed by three words, three letters: TCK (the abbreviation for the 
Polish words Tarnowskie Centrum Kultury – Tarnów Culture Centre).

At the beginning we were fighting for our identity and, when everything was going 
according to plan, we wanted to keep the winning streak going and to reinforce our 
brand. We often referred to ourselves as „the firm”: „in the firm”, „to the firm”, a word 
which seems unusual as far as culture is concerned – but we wanted to be branded, 
easily-recognizable, distinctive, unique. To what extent have we succeeded? It is not for 
us to judge, but considering the number of visitors and – let us be honest – the number 
of sold tickets, we have been successful. Our greatest success, however, is the fact that 
day by day we carry on preparing further events, smaller and bigger gigs. Festivals 
and small meetings, advertising campaigns, stage announcements, people who lead the 
events and the backroom personnel. It is a long story of who we are and who we would 
like to be – evaluations of our actions, opinions of our guests. It is a process which has 
been under way for years, which undergoes dynamic changes introduced with the old 
and the new generation of culture lovers in mind. We should always remind ourselves 
that it is a process, because it is easy to get used to better standards and be tempted to 
forget that twenty years ago our work was completely different … This work, to which 
one comes with a joy, and has become our second home, and the Culture Centre staff, 
who have become a huge family, has also been a great gift for all of us.

So many things have happened for the twenty years since we moved to the 
headquarters at number 5 City Market Square. Our building, the so called Ratajewiczowski 
house, has undergone a major restoration – all the rooms have been redecorated, the roof 
has been renovated, and the elevation colour has become more vivid. Frequently admired 
by tourists and the citizens of Tarnów alike, it has become the source of our pride and joy. 

Today it is generally known that in this building the audience can find a magic 
basement, in which the greatest stars of the Polish and foreign jazz performed, where cult 
events, such as Zaduszki Dżemowe (Dżem All Souls’ Night), Rockowe O!Płateczki (Rock 
Christmas Wafers) and Rock Musicians School were born. This basement has become 
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których gospodarzem był tarnowski dziennikarz i poeta Krzysztof Nowak. To były 
wieczory przeplatane muzyką, ciekawymi ludźmi, którzy opowiadali o sobie ze sceny, 
pokazami mody, humorem. 

Miały swoją wdzięczną publiczność i co najważniejsze – były ważną próbą two-
rzenia autorskich programów artystycznych, własnych produkcji z myślą o środowisku 
lokalnym. Dały też istotny impuls kolejnym generacjom twórców i uczestników kultury 
w Tarnowie. Kilka lat później, w roku 2000, już kolejny Krzysztof, tym razem Huber, na 
czele zespołu Personel stał się twarzą „nowych piwniczek” zatytułowanych „Restauracja 
Sialalalala”, w których znowu gościliśmy najsławniejsze kabarety, utalentowanych tar-
nowskich twórców i muzycznych gości z różnych stron Polski i z zagranicy. 

Stawialiśmy już na multimedia, choć to były dopiero początki. Ale w piwnicach 
najpierw grało się jazz. Był to klub jazzowy „Centrum”, a potem po prostu scena jaz-
zowa. Wystąpili tu niemal wszyscy: Namysłowski, Ptaszyn, Stańko, Śmietana, Walk 
Away, Jazz Band Ball, Jagodziński, Karolak, Miśkiewicz, Ewa Bem, nawet Nalepa. 
Lista nazwisk jest zbyt długa jak na wstęp do książki, ale ta lista jest dla nas jak 
ślady na piasku, jak kod. I zanim zaleje je fala czasu, zanim zniszczy je złośliwy wi-
rus, postanowiliśmy ją upublicznić, aby świadczyła o tym, co zrobiliśmy dla sztuki,  
co pokazaliśmy Tarnowowi.

Od jesieni 1994 roku w piwnicach rządził już blues – to znaczy Wojtek Klich. 
Jego pomysły na Zaduszki Dżemowe i Rockowe O!Płateczki, Bluesy i Bluzki, podchwy-
cone przez nas i wyprodukowane, wkrótce miały stać się imprezami kultowymi, to 
znaczy nie tylko takimi, na które brakowało biletów w tej w sumie małej, bo liczącej 
sto krzeseł piwnicy, ale były to imprezy, na które się czekało, o których się mówiło, 
a nawet marzyło. Do dzisiaj są to nasze najważniejsze koncerty, które robić będziemy 
tak długo, jak długo przychodzą na nie ludzie. Gośćmi Wojtka byli najwięksi herosi 
polskiej sceny rockowej: Grzegorz Markowski, Jan Borysewicz, Marek Piekarczyk, Woj-
ciech Waglewski, Janusz Panasewicz, Maciej Maleńczuk, Jerzy Styczyński, Małgorzata 
Ostrowska i wielu innych.

Dodać należy, że przez kilka lat piwnica była także miejscem Teatru Pantomi-
my prowadzonego przez Marię Pijewską, gdzie odbywały się premierowe spektakle, 
a nawet Bale Mima. Na piwnicznej scenie miały też miejsce eliminacje do Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego i Środowiskowa Giełda Piosenki „Labirynty”, czyli 
eliminacje do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Tu działy się niezwykłe warsztaty teatralne prowadzone przez osobistości sce-
niczne, takie jak Jan Peszek, Leszek Mądzik, Jan i Halina Machulscy, Teatr Witkacego, 
Teatr Montownia, Mumio. Grywało się tu sztuki teatralne z udziałem artystów, takich 
jak Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej Grabowski, Edward Żentara. 
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a Mecca for the creative circles of our city, with artistic aspirations. It is there that the 
famous „Piwniczki”, hosted by Krzysztof Nowak, the Tarnów’s journalist and poet, took 
place from 1992 to1994. Those evenings were full of music and humour, fashion shows 
and meetings with interesting people. They had their devoted audience and, what is most 
important, they were a major attempt to create artistic programmes that targeted the 
local audience. They were the so needed impulse for the coming generations of creators 
and recipients of culture in Tarnów. Several years later, in 2001, yet another Krzysztof, 
this time Krzysztof Huber, who lead the Personel band, become the face of the „Nowe 
piwniczki” [New Basements], called „Restauracja Sialalalala” (Sialalala Restaurant), which 
featured the most famous cabarets, talented artists from Tarnów and musicians from all 
around Poland as well as from abroad. We pioneered in the use of multimedia, However, 
at the very beginning it was jazz that was played in the basements of our Culture Centre 
– first in the Centrum jazz club, then at the jazz stage. Almost all famous Polish jazzmen 
performed at our centre, including Zbigniew Namysłowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, 
Tomasz Stańko, Jarosław Śmietana, Walk Away, Jazz Band Ball Orchestra, Andrzej 
Jagodziński, Wojciech Karolak, Henryk Miśkiewicz, Ewa Bem, and even Tadeusz Nalepa. 
The list of names is too long to include in the introduction to this book, but for us it is like 
tracks on the sand, like a program code. And before it is washed away by the wave of time, 
before it is destroyed by some malicious virus, we decided to make it public as a proof of 
what we have done for the art and what we have shown to Tarnów’s audiences.

Beginning autumn 1994, it was the turn for blues and Wojtek Klich to rule our 
basement stage. His ideas for Zaduszki Dżemowe (Dżem All Souls’ Night), Rockowe 
O!Płateczki (Rock Christmas Wafers) and Bluesy i Bluzki (Blues Big and Small) were spotted 
and turned into full-fledged events by our Centre, which became truly cult events. Not 
only have the tickets for the concerts in this small basement with a hundred seats been 
sold out on the first day of being offered, but they have also been the events for which 
fans have been waiting, about which they have been talking, and about which they have 
been dreaming. They are still our most important concerts and we will be holding them as 
long as there is an audience. Wojtek hosted the greatest icons of the Polish rock: Grzegorz 
Markowski, Jan Borysewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Waglewski, Janusz Panasewicz, 
Maciej Maleńczuk, Jerzy Styczyński, Małgorzata Ostrowska, and many others.

What is more, for many years our basement was the venue for Maria Pijawska’s 
Theatre of Pantomime, which premiered numerous acts, including Mime Artist Dance 
Balls. Other events that were held on the basement stage included qualifying rounds 
for the All Polish Poetry Recitation Contest (Ogólnopolski Konkurs Recytatorski) and 
„Labyrinths” Local Circles Song Fair (Środowiskowa Giełda Piosenki „Labirynty”), i.e. 
qualifying rounds for the Cracow Student Song Festival.
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Na magicznej scenie w piwnicy wystąpiły także znakomite kabarety: Potem, Ire-
neusz Krosny, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jerzy Kryszak, Grupa MoCarta, Limo, 
Steffen Muller, Tomasz Jachimek, Kacper Ruciński. 

Tu imprezy nie kończyły się wcześnie. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia (co za fin de siècle!, jakaż belle époque!) byliśmy jeszcze społeczeństwem 
głodnym towarzystwa innych. Towarzystwa, które teraz tak chętnie zostawiamy za 
progiem swoich multimedialnych mieszkań-warowni. Teraz, kiedy już jesteśmy ciut 
starsi, z lokali, w których już nie można palić, wychodzimy raczej przed północą, nie-
rzadko przed 22, spotykamy się rzadziej, częściej ustępujemy miejsca młodszej wi-
downi, bo ona tworzy nowe przestrzenie dla siebie, nowe projekty – i tak to już chyba 
musi być. Naturalnie.

Piwnice, choć małe, stały się miejscem idealnym, a skoro tak, to dlaczego by nie 
zagrać tu czegoś inaczej. I kiedy młodość dochodziła do głosu, trzeba się było wsłuchać 
w jej racje. Dzięki temu otworzyliśmy się także na inne nurty. Na naszej scenie zago-
ścili: Jamal, Vavamuffin, Pustki, FISZ EMADE, Sofa, Abradab… 

Tu swoje miejsce od 1993 r. ma Szkoła Muzyków Rockowych S.M.Rock, gdzie 
młodzi ludzie przychodzą na lekcję gry na gitarze, gitarze basowej i perkusji, a trzy 
razy w roku stają na scenie ze swoimi nauczycielami, by zagrać kilka evergreenów, od 
których cierpnie skóra. To w piwnicy była salka prób, w której ćwiczyły zespoły, takie 
jak ZIYO, CAVE, OTTWEILLER, Leliwa Jazz Band, Bardzo Orkiestra, CC Band, PMEQ, 
Dzika Kiszka i inne. Piwnica była, i pozostaje do dziś, prawdziwym schronem dla arty-
stów, którym tak trudno znaleźć właściwe miejsce na próby. U nas wszyscy przywykli 
do monotonnych głośnych uderzeń werbla, do przesterowanych gitar i gam granych 
na fortepianie bez końca. Nikogo to nie dziwi i nigdy nie dziwiło, skoro nad głównym 
wejściem wisi napis wybity mosiężnym literami: „Tarnowskie Centrum Kultury”.

Piwnice, choć najbardziej klimatyczne, nie były jedyną przestrzenią dla działań 
twórczych. Wystarczyło wspiąć się na pierwsze piętro do sal naszej galerii. 

Od początku swojego istnienia Tarnowskie Centrum Kultury zajmowało się dzia-
łalnością wystawienniczą, początkowo wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych na 
podstawie podpisanej w 1992 roku umowy, która pozwoliła zjednoczyć środki i moż-
liwości przede wszystkim w dziedzinie wystawienniczej. Powstała wówczas w TCK 
galeria „Rynek 5”, której zadaniem było promowanie twórczości tutejszych artystów, 
profesjonalnych i amatorów, jak również eksponowanie prac autorów z całego kraju. 
Współpraca ta trwała kilka lat.

Z czasem jednak BWA wyprowadziło się do pobliskiego pasażu Tertila i ze współ-
lokatorów staliśmy się sąsiadami. 



15

T o m a s z  K a p t u r k i e w i c z   J u b i l e e

It was on our Centre’s basement stage where unique drama workshops were taught by 
such masters as Jan Peszek, Leszek Mądzik, Jan Machulski and Halina Machulska, artists 
from the Witkacy Theatre, Montownia Theatre, Mumio. The plays staged at our Centre 
starred such actors as Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej Grabowski, and Edward Żentara. 

This magic stage also hosted great cabaret companies, including Potem, Kabaret 
Moralnego Niepokoju, Grupa Mo Carta, Limo, and comedians, including Jerzy Kryszak, 
Ireneusz Krosny, Steffen Muller, Tomasz Jachimek, and Kacper Ruciński. 

Concerts went on until late at night. In the 1990’s (what a fin de siecle!, what a belle 
epoque!) the Polish society craved for the company of other people. Currently we close 
ourselves in our multimedia castles-houses, leaving others outside. Nowadays, when 
we are slightly older, we tend to leave clubs, where smoking is banned, before midnight, 
not infrequently even before 10 p.m. We tend to meet less often, we leave space for the 
younger audience, as it is the young people who now create new spaces for themselves 
and participate in new projects. But perhaps it is the natural course of things.

Even though they are small, our basements have become an ideal venue for artistic 
events. So we started thinking about new horizons. The young people gained their 
momentum, so the time came to tend to their needs. This is why we decided to open 
to new trends. The artists of the new generation who performed on our stage included 
Jamal, Vava Muffin, Pustki, Fisz Emade, Sofa, Abradab… 

Since 1993 the basement stage has been hosting the Rock Musicians School 
S.M.Rock, where young people come to learn to play the guitar, bass guitar and the drums. 
Three times a year the students appear on the stage shoulder to shoulder with their 
teachers and play musical „evergreens” which make your skin crawl. The basements of 
our Centre hosted rehearsals of such bands as: Ziyo, Cave, Ottweiller, Leliwa Jazz Band, 
Bardzo Orkiestra, CC Band, PMEQ, Dzika Kiszka, and others. This basement was, and still 
is, a genuine shelter for artists who tend to have difficulties with finding a good place 
for rehearsals elsewhere. We get used to loud, monotonous beats of a snare drum, to the 
guitar overdrive, and never-ending piano scales. Yet, nobody is surprised, for, hanging 
above the entrance to our Centre, is the explanation, embossed in a brass plate, which 
reads: „Tarnów Culture Centre”.

Although sporting a unique atmosphere, the basements of our Centre are far from 
being the only space available for creativity. Just climb to the first floor, where our 
gallery rooms are located. Since its very beginnings, the Tarnów Culture Centre has been 
organizing exhibitions. First exhibitions were organized in cooperation with the Tarnów 
Art Exhibition Bureau (Biuro Wystaw Artystycznych), under the agreement dated 1992 
on joining resources and efforts in organizing exhibitions. It was at that time when the 
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Od 1996 roku TCK samodzielnie urządzało wystawy, przygotowując je meryto-
rycznie i organizacyjnie. 

Idąc z galerii jeszcze piętro wyżej, trafimy na poddasze budynku, gdzie oprócz 
uroczych biur ze skośnymi sufitami istnieje Pracownia Plastyczna prowadzona przez 
Elżbietę i Witolda Pazerów.

Autorska Pracownia Plastyczna Pazerów działa w TCK od początku. Witek Pazera 
dał jej swoją twarz i dłoń, a serce – Pani Elżbieta. Od dwudziestu lat wychowują kolej-
ne pokolenia artystów. Uczestnicy Pracowni Pazerów przychodzą tu, bo lubią rysować, 
malować, bo odpowiada im atmosfera, chcą zdawać na Akademię Sztuk Pięknych – 
wiążą swoją przyszłość z malarstwem. Rzeczywiście wielu z nich trafiło na Akademię 
i ukończyło ją. Dzisiaj są już samodzielnymi twórcami, otwierają wernisaże swoich 
wystaw, ale kiedyś pierwsze kroki stawiali tu, na poddaszu, a swoje pierwsze prace 
wywieszali w naszej galerii. Pazerowie otaczają ich swoją opieką niezmiennie od 20 
lat. Dorośli, dzieci i młodzież przeplatają się w grupach. Każdy jednak pracuje pod 
okiem mistrza, każdy może liczyć na jego czujność i fachową radę.

Nasza siedziba nie jest tylko symbolem naszego dwudziestolecia, nasz dom przecież 
był kiedyś domem innych. Od początku jego ponadpięćsetletniej historii mieszkali tu różni 
ludzie. Tarnowianie. Zawsze jednak stał w Rynku, który od lat jest centrum miasta, i od lat 
nie zmieniła się ta zasada, że jeśli dzieje się coś ważnego, to musi to być właśnie na Rynku. 
Z tego powodu wszystkie ważne dla miasta imprezy organizowane były tu właśnie przez 
Tarnowskie Centrum Kultury. Na Rynku stawała scena, przyjeżdżali artyści i schodzili 
się ludzie – na Dni Tarnowa, na Zderzenia, kino plenerowe i koncerty muzyki filmowej, 
wieczór sylwestrowy i pokaz sztucznych ogni, na Był Sobie Blues, na Jazzowy Rynek, na 
Małopolski Festiwal Smaku… Zanim jednak zapanowała moda na Rynek, zanim odnowio-
no ratusz, kamieniczki i płytę chodnikową – imprezy organizowało się w Amfiteatrze…

Amfiteatr przy ul. Kopernika 2, zwany Letnim, przekazany nam został przez 
gminę miasta w momencie utworzenia TCK. Przejmowaliśmy go już z pewną histo-
rią, tradycjami i chęcią zrobienia czegoś więcej i lepiej. Dzisiaj, kiedy obiekt jest za-
mknięty i mocno nadszarpnięty przez ząb czasu, trudno uwierzyć w to, że kiedyś była 
to największa sala w mieście, mogąca pomieścić ponad 1500 osób. Wprawdzie na 
mało komfortowych ławeczkach, z których często wychodziła żywica (niejedna pani 
i niejeden pan przynieśli do domu niechcianą pamiątkę z Amfiteatru), ale żyło się 
wtedy w świecie mało komfortowym, w którym do szczęścia wystarczyło jasne nie-
bo, łyk wody i dymek z papierosa. W latach dziewięćdziesiątych byliśmy świadkami 
rekordów, jakie padały na widowni: 1000, 1500, a nawet raz prawie 2000 osób na wy-
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„Rynek 5” Gallery was created to promote local artists, both professionals and amateurs, 
as well as presenting works of other Polish artists. As time passed, BWA (Tarnów Art 
Exhibition Bureau) moved next door to the Tertil’s Passage and, from flatmates, we 
became neighbours.

Beginning 1996, our Centre began to organize exhibitions independently, taking 
care both of the subject and of the logistics of those events. 

If we keep going upstairs, we will reach the attic rooms which house cosy office 
rooms with slanted ceilings, but the most important of all, the Art Workshop of Witold 
and Elżbieta Pazera, which dates back to the very beginning of the Tarnów Culture 
Centre. Witek Pazera gave the studio his face and hand, and Mrs Elżbieta put all her 
heart into it. They have been shaping generations of artists for twenty years. The 
participants of workshops taught by the Pazeras attend them because they enjoy 
drawing and painting, because they like the atmosphere and want to continue their 
education at the Academy of Fine Arts and are maybe thinking of painting as their 
future career. Indeed, many of them have really studied hard and graduated from this 
Academy. Today they are artists in their own right, they attend vernissages of their 
own exhibitions, but it is here, in the attic of our Centre, where they made their first 
steps into the world of art and it is in our gallery that they presented their first works. 
Witold and Elżbieta Pazera have been caring for their students for twenty years and 
their groups include adults, children and teenagers, although each of the participants 
works under the supervision of the master and can count on his or her attention and 
professional counsel.

Our headquarters is but a symbol of the twenty years of our history, but the 
building of our Centre used to house other tenants as well. Since the beginning of its 
500-year history various people have lived within its walls. The people of Tarnów. Yet 
it has always stood at the Market Square, which has always been the centre of our 
city. If anything important has happened in Tarnów, it has always been in the Market 
Square, and this rule still holds. This is why every event important to our city has 
been organized by the Tarnów Culture Centre in the Market Square as well. It was in 
the Market Square that we built an outdoor stage and where the audience gathered 
for various events, including Tarnów Days, Zdearzenia, outdoor cinema and film music 
concerts, New Year’s Eve fireworks display, „Był Sobie Blues” Festival, „Jazz Market 
Square”, the Małopolska Festival of Taste… But before the Market Square became trendy 
as a venue for cultural events, before the Old Town Hall, historical tenement houses and 
the paving of the Market Square were restored, cultural events for Tarnów’s audience 
had been organized at the Amphitheatre …
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borach Miss Gracja Tarnowa, które cieszyły się niezwykłą popularnością. Występowały 
tu zespoły folklorystyczne, zespoły pieśni patriotycznych, Kabaret pod Egidą, Piwnica 
pod Baranami, miały miejsce „Nieszpory ludźmierskie”.

 Amfiteatr był miejscem festiwali: Wakacyjne Spotkania Twórców Nieznanych, 
Fantastyczne Śpiewanie, Festiwal Piosenki Żeglarskiej Bezan, NOC KABARETOWA, Zło-
tych Przebojów Wspomnień Czar… i właśnie ten czar Amfiteatru najtrudniej było za-
chować dla przyszłości. Przestarzałe konstrukcje i rozwiązania architektoniczne, brak 
udogodnień zarówno dla artystów (brak podjazdu pod scenę, garderób), jak i dla wi-
downi (mizerne zaplecze sanitarne i socjalne, symboliczna gastronomia) spowodowały, 
że Amfiteatr zaczął przegrywać z Rynkiem, z boiskami miejskimi, gdzie coraz częściej 
gościły wielkie koncerty polskich gwiazd. Był to proces nie do zahamowania, choć mu-
szę przyznać, że hamowaliśmy go dość długo, pod koniec już na ręcznym. Ostatnia Noc 
Kabaretowa odbyła się tam w 2008 roku, kilka miesięcy wcześniej wystąpił zespół Hey. 
Były to ostatnie znaczące imprezy w miejscu, które stało się prawdziwą historią miasta. 

Kto był na koncertach artystów, takich jak Marek Grechuta, Dżem, De Mono, Va-
rius Manx, Kult, Anna Maria Jopek? Kto śpiewał razem z Czterema Refami pieśni 
pracy, pieśni kubryku. Kto śmiał się do rozpuku przy Halamie, Neonówce, Ani Mru 
Mru i Moralnych? Kiedy zatęsknicie za tamtymi chwilami, weźcie do ręki tę książkę. 
Może kilka fotografii, kilka przelanych na papier słów przypomni Wam smak tamtego 
powietrza i zapach mirabelek spadających z owocowych drzew Amfiteatru.

Jesteśmy trójczłonowym tworem: kamienica w rynku – nasza siedziba, amfiteatr 
i kino Marzenie. Kiedy patrzy się na to bez emocji, z boku, to widać obraz obiektów 
przysposobionych do realizacji zadań przez jeden podmiot organizacyjny, przez jedną 
firmę. Jak pisałem wcześniej, dostaliśmy od losu dar, choć właściwie dostaliśmy spadek. 
Obiekty, które przez dziesiątki, a nawet setki lat należały do innych, teraz znalazły się 
pod naszą kuratelą. Zaprowadzaliśmy w nich nasz ład, nasz porządek, próbując jednoczyć 
je pod jedną nazwą i jednym logotypem. Trudne to było zadanie, choć z naszego punktu 
widzenia konieczne. Bo kiedy starasz się o coś i troszczysz, gdy nadajesz czemuś wyraz 
poprzez swoje zaangażowanie, pracę, to chcesz, by ludzie postrzegali to jako twoje, spe-
cyficzne, odrębne, a więc nie takie samo jak gdzie indziej. Chroniliśmy więc obiekty kul-
tury, tworzyliśmy w nich i tworzymy nadal nowe projekty, często o charakterze eduka-
cyjnym. Kontynuujemy zatem myśl naszych przodków, naszych wielkich poprzedników, 
m.in. Towarzystwa Szkoły Ludowej, które zawiadywało kinem Marzenie – najstarszym 
obecnie kinem w Tarnowie. Był to pierwowzór domu kultury tuż po tym, jak zaczęły one 
masowo powstawać w przedwojennej Polsce. To, co z tym pojęciem stało się w epoce 
powojennej, to już inna historia. Kino Marzenie przetrwało wszystkie te epoki. Od 1924 
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Located at number 2 Kopernika Street, the Amphitheatre, also called the Summer 
Outdoor Stage, was handed over to the Tarnów Cultre Centre by the Tarnów Municipality 
at the time our institution was created. It had already had its own history and traditions, 
but we were planning to make something more and better out of it. Today, after the 
decaying Amphitheatre was closed, it is hard to believe that it used to be the largest 
concert venue in our city, housing an audience of over 1500. The benches on which 
they sat were less than comfortable and sometimes dripped with resin (which was 
often taken home on a skirt or trousers as a stainy reminder of the amphitheatre), but 
the world at the time was all but comfortable and the clear sky, a gulp of water and 
cigarette smoke were the things that made people happy.

In the 1990’s the Tarnów’s Amphitheatre witnessed record audience: 1000, 
1500, and once even 2000 people who gathered to admire the Tarnów’s Miss Grace 
Contest, which used to be extremely popular at the time. There were concerts of 
folk dancing groups, bands singing patriotic songs, „Pod Egidą” („Under the Aegis”) 
Cabaret, Piwnica pod Baranami (The Basement under the Rams), staging of the 
„Nieszpory ludźmierskie” (Vespers of Ludźmierz). The Amphitheatre was the venue 
for such festivals as: Wakacyjne Spotkania Twórców Nieznanych (Vacation Gatherings 
of Unknown Artists), Fantastyczne Śpiewanie (Fantastic Singing), Festiwal Piosenki 
Żeglarskiej „Bezan” („Bezan” Sea Songs Festival), Noc Kabaretowa (the Cabaret Night), 
Złotych Przebojów Wspomnień Czar (The Charm of Memories about the Golden Hits)… 
and it was this charm of the amphitheatre that was the most difficult to preserve 
for the future. Due to the obsolete construction and architectonic design, lack of 
facilities both for the artists (no driveway near the stage, no dressing rooms) and 
for the audience (inadequate facilities and catering stalls), the Amphitheatre lost its 
appeal to the venue for events at the Market Square or municipal stadiums, where 
big concerts of Polish stars began to be held. No one could stop this process, although 
I must admit that we desperately tried to prolong it for as long as possible. The two 
last major events that took place in the Amphitheatre were rooted in the very history 
of our city included the Cabaret Night, which was held there in 2008, and the concert 
of „Hey”, which had taken place a few months before. 

Who attended concerts of artists or bands such as Marek Grechuta, Dżem, De Mono, 
Varius Manx, Kult, Anna Maria Jopek? Who sang songs of work or of the forecastle with 
Cztery Refy? Who laughed their head off watching stand-ups of Halama, cabarets such 
as Neonówka, Ani Mru Mru and Kabaret Moralnego Niepokoju? When you miss those 
moments, open this book. Perhaps some photographs and a few words scribbled on 
a piece of paper will remind you of the taste of that air and the smell of wild plums 
falling from the trees that surrounded the Amphitheatre.
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roku Marzenie mieści się przy ul. Staszica, a wcześniej od 1913 roku gościło w hotelu 
Neumana na rogu Wałowej i Brodzińskiego i w pasażu Tertila jako Teatr Świetlny Ma-
rzenie. Zastaliśmy kino, które od czasów, kiedy Rolling Stones zawitali do Sali Kongre-
sowej w Warszawie, nie zmieniło swojego wyglądu, strasząc lastrykową posadzką, bo-
azerią, kapsułą kasy i ciasnym wejściem do wewnątrz. Zanim zaczęliśmy zmieniać jego 
wygląd, zadbaliśmy o to, co w kinie najistotniejsze – dobre filmy, spotkania z twórcami, 
festiwale filmowe, takie jak Tarnowska Nagroda Filmowa, Film Pro Expo, cykle filmowe 
Premiera Miesiąca, Czwarty Ekstra Film, CineMarzenie. Nie brakowało także występów 
scenicznych zarówno w wykonaniu muzyków, jak i teatrów oraz kabaretów. Z czasem 
do kina zawitały nowoczesne technologie. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nie tylko 
wymieniono fotele na widowni, ale zamontowano także nowoczesny system dźwięku 
Dolby Digital SR. W 2010 roku wymieniliśmy wysłużone projektory analogowe na tale-
rzowy KINOTON plater oraz nabyliśmy nowoczesny projektor do filmów 2D i 3D firmy 
Barco i oczywiście komplet okularów pasywnych do odbioru projekcji trójwymiarowych. 
Skończyła się era zmieniania szpul, lepienia taśmy filmowej. W kabinie zaczęto używać 
słowa „serwer”, a to już znaczyło coś zupełnie innego… 

Marzenie wkroczyło w XXI wiek z dumą i podniesioną głową. Praktycznie każdego 
roku coś się w kinie zmieniało. Nawe jeśli (tak jak w przypadku wymiany projektorów) 
widownia czegoś nie zauważała. Wreszcie zniknęły ostatnie boazerie z sali widowi-
skowej, scena zmieniła swój wygląd, foyer kina stało się przyjazne i odpowiadające 
oczekiwaniom widowni. Uczyniliśmy wiele w dziedzinach, w których osiągnięcie cze-
gokolwiek wydawało się niemożliwe... Każdego roku odnotowujemy w kinie Marzenie 
sprzedaż biletów wynoszącą około 100 tys. Czasami jest to 96 tys., czasami 115 tys. 
To tak, jakby każdy mieszkaniec Tarnowa raz w roku odwiedził swoje kino. Jeśli przyj-
miemy takie dane roczne, to przez te dwadzieścia lat weszło do kina 2 miliony osób! 
Byli wśród nich dorośli i dzieci, zachwyceni, wzruszeni, zakochani i ci, którzy wyszli 
przed końcem lub… zostali wyproszeni. Obsługa kina jest czujna jak za dawnych do-
brych lat. Jesteśmy przeciwnikami taniej nowoczesności, gdzie wpuszcza się klientów 
na salę jednym wejściem, nikt nic do nikogo nie powie, nie pomoże znaleźć miejsca, 
gdzie rozsypany popcorn leży cały dzień aż do chwili, kiedy będzie już koniec i rano 
ktoś posprząta, gdzie na ważnych wydarzeniach filmowych nikt nie zapowie ich ze 
sceny, bo i po co komu scena w kinie… My jesteśmy po to, aby widz był poinformowa-
ny, obsłużony, by miał wokół siebie ciszę i porządek, by ktoś mógł do niego ze sceny 
powiedzieć: „dobry wieczór” i „życzymy Państwu miłego odbioru”. 

W 2013 roku świętować będziemy sto lat kina Marzenie. Mam nadzieję, że z tego 
ważnego powodu ukaże się osobna publikacja poświęcona wyłącznie kinu, w którym 
ostatnie dwadzieścia lat było czasem radykalnych zmian ku przyszłości.
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The Tarnów Culture Centre consists of three venues: the historic tenement house in 
the Market Square, which houses our headquarters, the Amphitheatre and the Marzenie 
Cinema. When one looks at those places without any emotions, one can see venues suited 
for their purpose by one institution, one firm. As I said before, we were given a gift by the 
fates, but perhaps I should say that we received an inheritance. We took charge of the 
venues which had belonged to somebody else for dozens or even hundreds of years. What 
we have been doing ever since was to implement order and attempt to unite them under 
the name of one institution and one logo. The task proved hard but, from our point of view, 
indispensable. But when you care for something, when you try to create a certain image 
through your commitment and work, you want people to perceive it as your own, specific, 
unique, and, consequently, unlike anything that can be found anywhere else. 

Accordingly, we have protected our venues and we have created art and culture 
projects, which often involve the element of education.

In this way we follow in the footsteps of our great predecessors, including the 
People’s School Society (Towarzystwo Szkoły Ludowej), which managed the „Marzenie” 
Cinema, currently the oldest facility of its kind in Tarnów. It was a prototype of 
a community culture centre, which began to be created in pre-war Poland in large 
numbers. In the post-war period their role seemed to degenerate, but it is a completely 
different story. The „Marzenie” Cinema has survived those rough times. Since 1924 it 
has been located in Staszica Street, and before that, from 1913, it was situated at the 
Neuman’s Hotel at the corner of Wałowa Street and Brodzińskiego Street, and then at 
the Tertil’s Passage, known at the time as „The Marzenie Theatre of Light”.

When this cinema became the property of the Tarnów Culture Centre, its interior, 
with its terrazzo floor, wooden panelling, cramped box office and entrance, had been 
untouched since the time The Rolling Stones played their concert at the Warsaw 
Congress Hall. Before we began changing the appearance of the cinema, we had taken 
care of what any cinema is all about, i.e. good films, meetings with filmmakers, film 
festivals such as the Tarnów Film Award, Film Pro Expo, cyclical film events such 
as „the Premiere of the Month”, „A Great Film on Thursday” (Czwarty Ekstra Film), 
„Cinemarzenie”. We also organized numerous performances by musicians, theatre 
groups and cabarets. With time, cutting-edge technology was introduced. At the end 
of the 1990’s a Dolby Digital SR system was installed and all the seats were replaced. 
In 2010 the time-worn analogue projectors were replaced with a Kinoton projector and 
a cutting-edge 2D and 3D Barco projector was purchased, including passive glasses for 
3D films. This is how the age of changing the film spool and gluing the film together 
ended. The word „server” started to be used in the projector room, which spelled the 
advent of a completely different age… 
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The „Marzenie” cinema entered the 21st century with a proud, raised head. Almost 
each year brought some changes, even if some of them went unnoticed by the audience, 
e.g. the replacement of the projectors. Eventually the last wooden panelling was gone 
from the walls of the screening room, the appearance of the stage changed, the foyer 
was changed into a friendly space that meets the expectations of our audience. We have 
made a lot of progress in the areas in which it seemed virtually impossible to achieve 
anything...

Each year approximately 100 thousand tickets are sold in the „Marzenie” cinema 
– sometimes it is 96 thousand, in other years it is 115 thousand. It is likely that every 
person who lives in Tarnów visited their cinema at least once a year. If we consider such 
yearly data, we can assume that for the last twenty years our cinema has been visited 
by some two million patrons! This audience included adults and children, those who 
were delighted and moved, those in love and those, who left the cinema before the film’s 
end or just were... asked to leave. Our cinema staff are ever watchful, just like in the old 
days. We are against cheap modernity, where you let customers into the screening room 
through one entrance, where nobody tells them anything, where nobody assists them 
in finding their seat, where the spilt popcorn stays on the floor until the next morning, 
before somebody comes to clean it up, where nobody announces the screening of a film 
from a stage during major film events, where people wonder why a cinema should 
need a stage… We represent the old school. We want to pamper our audience, to keep 
them informed and well serviced, to provide them with silence and order when they 
need just that. We want to say to them „Good evening,” and „We would like to wish you 
a nice film experience”.  In 2013 we will be celebrating the 100th Anniversary of the 
„Marzenie” Cinema. I hope this will result in publishing a separate book devoted solely 
to this cinema, for the last twenty years have been filled with radical changes leading 
forwards, towards the future. 

Bydynek TCK – widok w kierunku Wielkich Schodów (2012)



24

T o m a s z  K a p t u r k i e w i c z   J u b i l e u s z

Grafika autorstwa Witolda Pazery
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1483 rok 
powstanie murowanej – późnogotyckiej kamienicy z podcieniami i zabudową oficynową

1743 rok 
poważne uszkodzenie budynku i zniszczenie oficyny na skutek pożaru i zawalenia się  
sąsiedniej kamienicy – Rynek 4 (w tym czasie kamienica należała do rodziny Ratajewiczów)

ok. poł. XVIII w. 
remont kamienicy (ukształtowanie fasady na nowo, zamurowanie podcieni)

2 poł. XVIII w. 
budowa oficyny bocznej wzdłuż ulicy Krótkiej, częściowa przebudowa kamienicy –  
powstają neorenesansowe opaski na I piętrze

I wojna światowa 
zniszczeniu ulega szczyt fasady frontowej oraz oficyna boczna

okres międzywojenny 
architektoniczne ukształtowanie domu było identyczne z obecnym, w tym czasie  
przyziemie użytkowano jako restaurację

1960 rok 
fasada na piętrze od frontu i od ulicy Krótkiej zostaje pokryta malowaną dekoracją  
geometryczną, gładkie przyziemie ożywiono ostrołucznymi malowanymi arkadami 
sugerującymi podcienia

1979-1992 
Urząd Miasta Tarnowa przystępuje do remontu kamienicy, przeprowadzone zostają  
badania archeologiczne

29 maja 1992 roku 
kamienica – Rynek 5 zostaje przekazana w zarząd i użytkowanie Tarnowskiemu Centrum Kultury

Krótka historia  
budynku – Rynek 5
tzw. kamienicy Ratajewiczowskiej – siedziby TCK
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Tarnowskie Centrum Kultury powstało na drodze przekształcania się instytucji  
(początkowo Miejski Ośrodek Kultury, później Tarnowski Ośrodek Kultury).  

W dniu 7 czerwca 1978 roku Komisja Oświaty, Kultury i Wychowania, istniejąca przy 
Miejskiej Radzie Narodowej w Tarnowie, stwierdziła, że istnieje potrzeba stworzenia 
ośrodka, który zajmowałby się koordynacją działalności kulturalnej w mieście, a także 
inspirował i inicjował różnorodne kierunki działalności artystycznej. Doprowadziło to 
do założenia Miejskiego Ośrodka Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury zajmował się organizacją imprez oświatowych, arty-
stycznych, rozrywkowo-rekreacyjnych, prowadził zespoły artystyczne, koła i kluby za-
interesowań. Do głównych zadań placówki należało „rozwijanie i podnoszenie pozio-
mu życia kulturalnego mieszkańców, kształtowanie postaw społecznych, moralności 
socjalistycznej i naukowego światopoglądu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, 
podnoszenie kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku”. 

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury sprawował merytoryczny nadzór nad działal-
nością placówek kulturalno-wychowawczych na terenie Tarnowa oraz zapewniał im 
metodyczną i organizacyjną pomoc.

Za pracę instytucji odpowiedzialny był dyrektor, natomiast bezpośrednią opiekę 
nad placówką sprawował Prezydent Miasta Tarnowa.

Początkowo siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury znajdowała się przy ul. Nowej 
w Urzędzie Miejskim (było to jedno pomieszczenie). W 1983 roku Ośrodek otrzy-
mał nowe biuro przy ul. Krakowskiej 11 (trzy pomieszczenia). Nowe, lepsze warunki  

Krótka historia  
Tarnowskiego Centrum Kultury

Pierwsze logo TCK – obowiązywało  
w latach 1992-2009

Kamienica Rynek 5 – okres międzywojenny
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lokalowe umożliwiły pracownikom rozszerzenie oferty kulturalnej placówki, wprowa-
dzenie stałych form działalności, którymi były cykle edukacyjne „Poznajemy teatr” 
i „Znajomi z ekranu” (recitale i spotkania z artystami filmowymi i teatralnymi) oraz 
Klub Widza Filmowego.

W 1985 roku statut Miejskiego Ośrodka Kultury został rozszerzony o załącznik 
zmieniający strukturę placówki. Od tej pory Ośrodkowi bezpośrednio podlegały:

Dom Kultury Romów i Dom Kultury w Klikowej (obie placówki prowadziły dzia-
łalność na podstawie własnych, odrębnie zatwierdzonych statutów),

Amfiteatr Letni; kluby: „Prasy i Książki”, „ABBA”, „Kolejarz”, „Seniora – Słoneczna 
Jesień”, „Merkury”, „Seniora PKPS”, „Wędkarza”, „Pegaz I”, „Pegaz II”, „Pegaz III”, „Auto-
-Moto”, „Relax”, „M-2”, „Panorama”; świetlice: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego 
Związku Niewidomych, Świat Młodych. Ponadto ustawa rozszerzyła działalność Spo-
łecznej Rady Programowej. 

Od 1985 roku w skład Rady wchodziło 13 osób, które zajmowały się opinio-
waniem i uzupełnianiem własnymi wnioskami programów działania Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Do zadań Rady należało również ocenianie, a także przedstawia-
nie Miejskiej Radzie Narodowej ocen i wniosków dotyczących realizacji programów 
przez Ośrodek.

W 1985 roku Miejski Ośrodek Kultury po raz pierwszy zorganizował Wojewódzki 
Przegląd Talentów Muzycznych Szkół Średnich. W roku 1987 w ofercie kulturalnej 
Ośrodka pojawił się nowy cykl spotkań z filmem oświatowym „Filmowe wyprawy 
w świat”, obejmujący filmy dokumentalne z dziedziny geografii, antropologii, etno-
grafii i biologii.  W tymże roku cykl edukacyjny „Poznajemy teatr” został wzbogacony 
o tygodniowe Warsztaty Teatralne, podczas których dzieci i młodzież, pod kierow-
nictwem aktorów, przygotowywali przedstawienie plenerowe, pokazywane później na 
ulicach Tarnowa.

Mocą uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 1989 
roku nazwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Tarnowie została zmieniona na Tarnowski 
Ośrodek Kultury (siedziba przy ul. Krakowskiej 11). Początkowo Ośrodek działał na 
terenie Tarnowa poprzez Dzielnicowy Dom Kultury w Klikowej, Dom Kultury Romów 
oraz Amfiteatr Letni. 

Działalność Dzielnicowego Domu Kultury w Klikowej polegała na realizacji wie-
lokierunkowej koncepcji profilu pracy (była to jedyna placówka na terenie dzielnicy 
Klikowa, musiała więc zaspokajać wszystkie jej potrzeby kulturalne).

Instytucja koncentrowała się na edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży zrzeszonej 
w amatorskich zespołach artystycznych. Dom Kultury Romów pełnił funkcję repre-
zentacyjną dla grupy etnicznej Romów w Polsce, ponieważ była to jedyna placówka 
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tego typu w kraju (eksperymentalny charakter instytucji). Ponadto zajmowała się 
działalnością kulturalno-wychowawczą, głównie na rzecz Romów zamieszkujących 
w Tarnowie, kultywowała ich tradycje.

Natomiast w Amfiteatrze Letnim odbywały się różnorodne imprezy przeznaczone 
dla mieszkańców Tarnowa. Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury podlegały również: kina 
Marzenie i Krakus; kluby: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej i Towarzystwa 
Przyjaciół Węgier. Tarnowski Ośrodek Kultury podtrzymywał formy pracy Miejskiego 
Ośrodka Kultury, wprowadzał także swoje pomysły (m.in. BEZAN – Ogólnopolski Prze-
gląd Piosenki Żeglarskiej).

Nowy statut został nadany Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury w 1991 roku, rów-
nocześnie wcześniejszy statut placówki stracił swą moc obowiązującą. Od tej pory 
Ośrodkowi podlegał Amfiteatr Letni (ul. Kopernika), kino Marzenie (ul. Staszica), Klub 
Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego (ul. Mickiewicza) oraz budynek przezna-
czony na siedzibę placówki (Rynek 5).

Dyrektorem TOK była pani Maria Skwirut. W 1992 roku Rada Miejska przekształ-
ciła dotychczasowy Tarnowski Ośrodek Kultury w Tarnowskie Centrum Kultury. Na 
swoją siedzibę placówka otrzymała odrestaurowaną, zabytkową kamienicę przy Ryn-
ku 5. Otwarcie nastąpiło 29 maja 1992 roku, podczas obchodów Dni Tarnowa.

Od 1992 do 2005 roku dyrektorem TCK był Zbigniew Guzik Od 2005 roku do 
chwili obecnej dyrektorem TCK jest Tomasz Kapturkiewicz. Aktualnie Tarnowskiemu 
Centrum Kultury podlega kino Marzenie oraz Amfiteatr Letni. W TCK zatrudnione są 
34 osoby: 21 w głównej siedzibie – Rynek 5; 13 w kinie Marzenie. Dodatkowo stale 
współpracują z Centrum 3 osoby.
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Budynek TCK, Rynek 5

1992  czerwiec – oddanie budynku do użytku
  jesień – wykonanie izolacji poziomej metodą nawiercania i wtryskiwania  

specjalnej substancji w posadzkach piwnic
1993  wykonanie konserwacji cegieł metodą hydrofobizacji  w ścianach i sufitach 

części pomieszczeń piwnic 
  montaż palnika i uruchomienie systemu ogrzewania nadmuchowego
2006  całkowita zmiana funkcji holu parteru budynku (powstaje Biuro Obsługi 

Klienta) oraz budowa szklanego wiatrołapu
  remont dachu z ułożeniem nowej warstwy ocieplającej, wymianą poszycia 

dachowego oraz wszystkich okien dachowych
  remont elewacji budynku z zastosowaniem nowoczesnych technologii firmy 

STO oraz zmiana kolorystyki obiektu
2007  remont pracowni plastycznej
  remont toalet na pierwszym piętrze
2008  przebudowa nawierzchni podwórza TCK 
  remont holu poddasza oraz pokoi gościnnych TCK z zapleczem sanitarnym 
  wymiana podłóg i wykładzin podłogowych w holu poddasza i pracowni pla-

stycznej
2009  wymiana bramy wjazdowej oraz montaż systemu zdalnego zamykania
2012  wymiana wszystkich okien na poziomie pierwszego piętra budynku, a co za 

tym idzie, znaczna poprawa termoizolacji budynku

Inwestycje TCK 
1992-2012

Kamienica Rynek 5 – widok z początku lat 70. XX w.
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Mamy się czym pochwalić

Zapraszamy na kolejny, obszerny wywiad z naszego wakacyjnego inTARnetowego 
cyklu, w którym przepytujemy szefów tarnowskich instytucji kultury. Pytamy o to, 

ile jest kultury w rozrywce, czy TCK ucieka od funkcji domu kultury, a także dlaczego 
warto mieć plakat Sasnala i czy powstanie nowy amfiteatr. Z dyrektorem Tarnowskiego 
Centrum Kultury Tomaszem Kapturkiewiczem rozmawia w imieniu redakcji portalu 
inTARnet.pl Agnieszka Setlik. 

TCK, jak sama nazwa wskazuje, jest instytucją kulturalną. Większość pie-
niędzy dostaje z przeznaczeniem na kulturę. Nie wiem jak Pan, ale ja mam 
wrażenie, że dziś słowo „kultura” straciło na znaczeniu, że się wytarło 
i spowszedniało, a ludzie, mówiąc o kulturze, coraz częściej nazywają nią 
to wszystko, co tak naprawdę nie jest niczym więcej niż rozrywką. Nie 
odnosi Pan wrażenia, że w TCK jest więcej rozrywki niż kultury?
– Tak. Odnoszę takie wrażenie, ale jest to rozrywka na poziomie, jeśli nie najwyższym, 
to naprawdę wysokim, i w słowie „rozrywka” nie ma niczego, co pomniejszałoby zna-
czenie słowa „kultura” we wszelkich jego odmianach. Nie uważam też, żeby kultura 
była wyświechtanym słowem. A to, że więcej jest rozrywki, jest celowym działaniem 
Tarnowskiego Centrum Kultury, dlatego że mamy świadomość, iż oprócz nas istnieją 
instytucje, takie jak Galeria Miejska BWA, teatr czy biblioteka miejska, i chodzi o to, 
żebyśmy się nawzajem nie powielali. Zawsze starałem się tak uporządkować te spra-
wy, żebyśmy mogli skoncentrować się głównie na tzw. rozrywce i na działalności edu-
kacyjnej, a sztukę oddać instytucjom, które są do tego predysponowane – poza sztuką 
filmową, bo to tradycja 22 lat pracy nad Tarnowską Nagrodą Filmową.

Tomasz Kapturkiewicz – festiwal PAKAdemia – kino Marzenie
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Czyli mamy do czynienia ze swoistym Tarnowskim Centrum... Rozrywki?
– To byłoby zbyt płytkie... Na szczęście jest inaczej.

Sam Pan przyznał, że stawiacie głównie na rozrywkę, a więc chyba 
nie ma miejsca na kulturę czy sztukę trudniejszą w odbiorze, bar-
dziej wyrafinowaną, tzw. wysoką. Jest ona trochę spychana na bocz-
ne tory... 
– Jak Pani wie, jesteśmy instytucją miejską, działamy w mieście, które ma ponad 
100 tys. mieszkańców (nie licząc okolic). Musimy zatem mieć i to na uwadze, żeby 
nie tyle schlebiać masowym gustom, a tego u nas próżno szukać, ale proponować 
wiele różnorodnych form dla zróżnicowanej grupy wiekowej. Nie wiem, co dzisiaj 
jest kulturą wysoką: czy już koncert Marii Peszek, czy dopiero koncert Wojciecha 
Kilara; czy artysta niszowy to prawdziwy artysta, a gwiazda to po prostu chałtura? 
Czym jest dzisiaj kultura wysoka, skoro pomieszaliśmy już wszystko: filharmonię 
z hip hopem i klasykę z kabaretem. Ważny jest udział w życiu kulturalnym miasta, 
krytyka, ale zawsze poprzez udział – kultura bycia – jej nie spychamy, wręcz prze-
ciwnie. Naszym statutowym obowiązkiem jest przygotowywanie do odbioru kultury 
wysokiej. Czyli jest to pewien proces edukacyjny; trudno zacząć od razu z górnego 
pułapu, kulturę trzeba najpierw poznać nutka po nutce, słowo po słowie – trzeba 
zobaczyć jakiś obraz, film, trzeba trochę młodego widza zachęcić do udziału, do by-
cia aktywnym kulturalnie. My stwarzamy warunki i staramy się edukować głównie 
najmłodszych tarnowian do odbioru kultury.

Dominuje więc edukacja poprzez kulturę oraz imprezy o charakterze ma-
sowym?
– Dominuje sztuka filmowa, rozrywka i edukacja kulturalna na najwyższym po-
ziomie. Tych imprez o charakterze masowym jest tak naprawdę kilka. Przypomnę, 
że Tarnowskie Centrum Kultury to także kino Marzenie, które liczy sobie już 95 
lat i jest najstarszym kinem w Tarnowie. W tym wypadku z pewnością w 95% też 
mamy do czynienia z rozrywką, bo tak należy rozumieć działalność kina. Trudno 
powiedzieć, że jest to kultura wysoka, choć mają miejsce przecież w ramach dzia-
łalności kina ambitne propozycje, choćby festiwal filmowy Tarnowska Nagroda Fil-
mowa czy czwartkowe „extra filmy”. Te imprezy wyłamują się z kanonu repertuaru 
komercyjnego. A wreszcie fakt, że Marzenie od niedawna funkcjonuje w sieci kin 
studyjnych i lokalnych, świadczy o tym, że oprócz programu komercyjnego mamy 
zamiar realizować także program ambitny.

1.

2.

1.  Maria Awaria – Maria Peszek – kino Marzenie, 2008 r.
2.  Wojciech Kilar, laureat nagrody za całokształt  

24. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Marzena Rogalska – 
Rynek, 2010 r.
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W Polsce organizowanych jest wyjątkowo dużo festiwali filmowych. Jak 
na ich tle wygląda Tarnowska Nagroda Filmowa? 
– Znakomicie. Przypomnę, że w zeszłym roku byliśmy nominowani do nagrody Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, instytucji, która w bezpośredni sposób zajmuje się polską kine-
matografią. Ma wpływ i na produkcję filmową, i obserwuje organizację festiwali. Nominacja 
ta była jedną spośród kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, nominacji dla imprez w kategorii 
„krajowe wydarzenie filmowe roku”! Nominowano nas razem z czterema innymi imprezami 
i byliśmy zaproszeni z Anią Grygiel do Warszawy na uroczystą galę wręczenia nagród, gdzie 
nasz festiwal był postrzegany bardzo dobrze, bardzo przyjaźnie i wreszcie nie anonimowo.

Czyli ta ostatnia, wyjątkowa pod wieloma względami edycja TNF okaza-
ła się sukcesem?
– Nominowani byliśmy za przedostatnią, a ostatnia była, jak sądzę, kontynuacją 20. 
i 21. edycji, które rzeczywiście były przełomowymi edycjami.

Niektórzy z inTARnautów z przypisaną sobie złośliwością czy nadwraż-
liwością oceniali, że w tym roku promocja imprezy na miejscu, w Tar-
nowie, była słabsza niż w poprzednich latach. Niektórzy dziwili się na 
przykład po informacji, że festiwal się kończy, bo nie dotarła do nich ta 
o jego rozpoczęciu. Z czego, Pana zdaniem, wynikają takie głosy?
– Tego typu zarzuty mnie śmieszą, ponieważ uczestniczę w życiu kulturalnym miasta 
dość długo, i to nie tylko jako człowiek zajmujący się kulturą zawodowo. Wcześniej, kie-
dy jeszcze nie pracowałem, kiedy się uczyłem i studiowałem, bywałem na różnego ro-
dzaju imprezach i odkąd pamiętam, spotykam się z tego typu ocenami, że: A – nic się nie 
dzieje w Tarnowie, B – słabo są promowane imprezy kulturalne, C – poziom tych imprez 
jest niski. Analizą kampanii reklamowych niech zajmą się fachowcy. Proszę mi wierzyć, 
dokładamy wszelkich starań – przypomnę tylko, że te plakaty i środki reklamowe, które 
pojawiły się tutaj, także promowały naszą imprezę na zewnątrz, w Warszawie, Krako-
wie, Gdyni i we Wrocławiu, czyli w miastach, gdzie organizuje się festiwale filmowe. 
Mogliśmy także pochwalić się tym, że autorem plakatu był Wilhelm Sasnal. Wszystko 
to było bardzo dobrze postrzegane – ba, wiele osób było zachwyconych i w pozytywnym 
znaczeniu zazdrosnych, dlatego sądzę, że promocja wypadła bardzo dobrze. Zresztą z ze-
szłego roku pamiętam też opinie, że promocja wymagałaby pewnych ulepszeń. Oczywi-
ście, że tak. Tylko że jak się pani doskonale orientuje, mamy konkretny budżet i też nie 
można z promocją przesadzać. To jest impreza non profit. To nie jest impreza taka jak 
Coke Live Music Festival czy Heineken Music Opener, ona ma innego typu formę. My 
nie nastawiamy się na zysk ani na sprzedaż wynikającą z promocji marki.
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No tak, wspomniany przez Pana plakat też był zaciekle krytykowany...
– Tak, ale to dobrze, że był krytykowany... to znaczy, że poruszał, że budził zainteresowanie… 

Zarzucano, że jest czarno-biały, że zupełnie niemedialny, że wykorzystu-
je topos z filmu światowego, a nie polskiego, itp.
– Film jest czarno-biały, film jest ponad granicami. Film polski to część dziedzictwa, jakim 
jest kino braci Lumière, Chaplina, Felliniego i Bergmana. Wielu polskich twórców wycho-
wało się, jak my wszyscy, na twórcach światowych, dlaczego mielibyśmy się do nich nie 
odwoływać? Gdy w zeszłym roku Lech Majewski projektował plakat, pojawiły się jeszcze 
gorsze zarzuty. Plakat miał bardzo różne skojarzenia, no, ale cóż mogę zrobić. Nam się 
plakat podobał. Wybieramy spośród kilku projektów, a w końcu umówmy się, że jeśli ktoś 
chce mieć plakat Sasnala, to nie może marudzić. Jeśli ktoś od kilku lat zabiega o plakat 
Sasnala czy Pągowskiego lub Majewskiego, to przyjmuje go z całym dobrodziejstwem in-
wentarza. Niektórzy dają dwa, trzy projekty i wybiera się ten najlepszy, a niektórzy dają 
jeden i albo się go chce mieć, albo nie. My chcieliśmy mieć Sasnala i mieliśmy go.

A jak wygląda promocja tego wydarzenia w Polsce. Nie wydaje się Panu, 
że festiwal jest wciąż zbyt mało rozpoznawalny?

3. 4. 5.

3.  Plakat 21. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.  
Autor: Lech Majewski

4.  Plakat 22. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.  
Autor: Wilhelm Sasnal

5.  Plakat 23. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.  
Autor: Andrzej Pągowski
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– Nie sądzę. Wręcz przeciwnie. Tak w zeszłym, jak i w obecnym roku mieliśmy spo-
re wydatki na gazety ogólnopolskie, że przypomnę całe strony w gazetach takich, 
jak „Gazeta Wyborcza”, „The Times Gazeta Krakowska”, „Dziennik” czy wreszcie cała 
strona w miesięczniku „Kino”. To są naprawdę spore rzeczy i niezmiernie kosztowne, 
proszę mi wierzyć. Poza tym kampania w ogólnopolskiej stacji radiowej, w Programie 
Trzecim Polskiego Radia. W zasadzie do pełni szczęścia brakuje nam tylko kilku stacji 
komercyjnych radiowych i telewizji, ale to jest ponad nasze możliwości. Zresztą nie 
wiem, czy adekwatny byłby ten wysiłek reklamowy do celu, jaki sobie założyliśmy, 
czyli promocja polskiej kinematografii.

Myślę, że trafionym pomysłem okazał się blok filmów niemych Chaplina. 
Czy jest szansa na to, że projekcje filmów niemych będą mieć charakter 
cykliczny? Czy zobaczymy kiedyś stare filmy np. Friedricha Wilhelma 
Murnaua czy Fritza Langa?
– Nie wiem, czy koniecznie w kategorii kina niemego będziemy kontynuować tego 
typu spotkania, natomiast leży mi na sercu pomysł, który myślę, że powinniśmy kon-
tynuować jeszcze w te wakacje, aczkolwiek różnie z tym może być. Chciałbym realizo-
wać kino weekendowe właśnie w takiej formie, żebyśmy „po godzinach” przedstawiali 
kinematografię innych krajów, bo jest naprawdę bardzo bogata i festiwale takie jak 
ERA Nowe Horyzonty pokazują, jak wiele jest filmów spoza nurtu komercyjnego. Są 
to filmy produkcji nowozelandzkiej, norweskiej, czeskiej czy irańskiej, których nie po-
kazuje się w nurcie komercyjnym, a chcielibyśmy kontynuować takie przeglądy, takie 
retrospekcje, choćby właśnie weekendowe. Tego typu przykładem był Chaplin, z tym 
że to akurat propozycja, którą otrzymaliśmy w ramach stowarzyszenia sieci kin stu-
dyjnych i lokalnych, ale wszystko jeszcze przed nami. Chcielibyśmy powrócić do tego, 
być może także do kina niemego.

Tarnowskie Centrum Kultury jeszcze kilka lat temu było po prostu do-
mem kultury, otwartym na różnorakie inicjatywy, głównie na twórczą 
młodzież. Pan zapewne świadomie zrezygnował ze stałej działalności 
placówki w zakresie edukacji kulturalnej. Pozostały dwa przedsięwzię-
cia, które można uznać za ostatnie przejawy niegdysiejszego zaintereso-
wania tym tematem: Pracownia Plastyczna W. Pazery i Szkoła Muzyków 
Rockowych SM ROCK. Oba te przedsięwzięcia chyba działają jednak tro-
chę na zasadzie pospolitego ruszenia. Wydawałoby się, że edukacja kul-
turalna powinna być jednym z priorytetów działalności placówki samo-
rządowej, opłacanej, było nie było, z naszych podatków. Dlaczego zatem 
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TCK nie przywiązuje już większej wagi do działalności animatorskiej, 
edukacyjnej?
– Można to robić, i my to robimy, tylko w inny niż Pani o tym mówi sposób. Etos 
domu kultury jest mi bardzo bliski, bo niezależnie od tego, czy nazwiemy to Cen-
trum Sztuki Współczesnej, czy Centrum Animacji Społecznej, czy Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych, to tak czy inaczej będzie to właśnie dom kultury. Natomiast można 
zrobić coś dla edukacji kulturalnej, niekoniecznie ucząc gry na gitarze siedemna-
ście osób przez jednego nauczyciela przez 45 minut. Z tego też powodu uważam za 
krzywdzące dla tych inicjatyw określenie takich działań jako „pospolite ruszenie”. 
Dlatego właśnie robimy pracownię plastyczną Pazery w takim kształcie. To nie jest 
koło plastyczne działające w szkole, tak jak Szkoła Muzyków Rockowych to nie jest 
Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia, gdzie uczy się z nut. My to robimy 
w konkretnym celu. Szkoła Muzyków Rockowych to nie są wirtuozi, którzy będą 
potem grali w orkiestrze symfonicznej. To są ludzie, którzy chcą się nauczyć grać 
w zespole, i właśnie dostają solidne podstawy, jak grać w towarzystwie drugiej, trze-
ciej i czwartej osoby. Z kolei Pazera jest klasykiem samym w sobie. Jest mistrzem 
i albo ktoś chce chodzić do niego, albo nie. Moim zdaniem warto. To jest pracownia, 
którą on tu prowadzi od lat. On firmuje ją swoim nazwiskiem, a my stwarzamy mu 
warunki do funkcjonowania. Pani mówi, że animacja kultury pozostała u nas tylko 
na tych dwóch szczeblach, a ja pani powiem, że tak naprawdę taką rolę powinny 
odgrywać szkoły podstawowe. I tak jest na zachodzie Europy, tak jest w innych 
miastach, w Londynie, Berlinie, Sztokholmie. Tam orkiestry symfoniczne, orkiestry 
kameralne, koła teatralne czy dziennikarskie mają dzieci w szkołach podstawowych. 
Proszę zwrócić uwagę, że coraz częściej dzieje się tak w naszych szkołach w naszym 
mieście. Chyba najlepszą animacją kulturalną dla młodzieży jest zorganizowanie 
wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego, zorganizowanie cyklu wycieczek 
szlakiem cmentarzy z I wojny światowej czy kilkuset spotkań dotyczących historii 
naszej małej ojczyzny – Tarnowa. Takie spotkania prowadziliśmy w latach 1995-
2005, to jest przez dziesięć lat, i tysiące uczestników, grubo ponad 10 tysięcy mło-
dych ludzi, skorzystało z tych lekcji, z tych niekonwencjonalnych spotkań z histo-
rią. Wreszcie chociażby ostatnia wystawa „Kocham! Tarnów”, którą pokazywaliśmy 
niedawno. W ciągu miesiąca odwiedziło ją kilka tysięcy osób. Teraz należy postawić 
pytanie: Co dzisiaj tak naprawdę jest kampanią edukacyjną? Czy animator to wciąż 
tzw. kaowiec czy osoba, której działanie obliczone jest na interaktywność, na budo-
wanie relacji z odbiorcą? Ja stawiam na budowanie relacji z odbiorcą, ja stawiam na 
młodych ludzi, którzy tutaj mieszkają, uczniów, studentów, na równi z ludźmi doro-
słymi. Traktuję ich bardzo serio, pokazuję im coś bardzo ciekawego, staram się ich 

6.

6.  Plakat koncertu Szkoły Muzyków Rockowych 
S.M.Rock. Autor: Ewa Natkaniec
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czymś zaciekawić, a dodatkowo wzmacniam te relacje, buduję jakiś nastrój, staram 
się korzystać z wielu środków, puszczam muzykę, nagrywam opowiadanie do tego, 
robimy jakiś ciekawy wernisaż, degustację potraw, staram się czymś to urozmaicać. 
I liczę na to, że to właśnie początek, swoista inicjacja kulturalna dla tak zaszczepio-
nego młodego człowieka. On chce tutaj przychodzić, interesuje go to i jest zadowolo-
ny. Takie sprzężenie zwrotne naprawdę istnieje. Nadawca i odbiorca komunikują się 
poprzez kulturę. Czujemy to, pracując w TCK. Trudno dzisiaj robić młodzieży godzin-
ny wykład czy prelekcję. Oni są „obliczeni” na krótki clip, na trzy, cztery minuty. Jeśli 
się ich nie zainteresuje wtedy, to trudno będzie spróbować jeszcze raz, a nam zależy 
na tym, żeby ich zainteresować historią Tarnowa, sztuką i muzyką rockową. Proszę 
zobaczyć, jak wielu chętnych jest na plenerowe zajęcia w pracowni plastycznej. Ale 
my nie możemy stworzyć warunków dla 200 osób czy nawet 50, możemy je stwo-
rzyć raptem dla kilkunastu. Tak samo jest w szkole rockowej. Jeśli trzy osoby mają 
dawać indywidualne lekcje, a takie według mnie tylko wtedy mają sens, może to 
być maksymalnie 20-osobowa grupa. Efekty tego są jednak piorunujące, bo proszę 
przyjść na koncert muzyków Szkoły Rockowej i zobaczyć, jak grają młodzi ludzie, jak 
gra 8-letni perkusista, który jest absolutnym talentem. Gdyby on nie miał szansy 
pokazania się w takiej właśnie konfiguracji, to nie wystąpiłby nigdzie, no bo gdzie? 
Dlatego, jak już mówiłem, szkoda się powielać. Nie możemy tworzyć kółka tanecz-
nego, lektoratów z angielskiego, nie możemy organizować tutaj judo, modelarstwa, 
pracowni komputerowej, dlatego że tuż obok jest Pałac Młodzieży, jest Galeria Miej-
ska, a dzielnicę obok Mościckie Centrum Kultury. Każda z tych instytucji także chce 
coś robić dla edukacji kulturalnej, amatorskiego ruchu artystycznego, a my staramy 
się robić swoje. 

W Tarnowie działa, albo lepiej będzie powiedzieć: usiłuje działać, wiele 
zespołów młodzieżowych, które kiedyś mogły się spotykać np. w Piwni-
cach TCK i organizować swoje próby, a teraz tułają się z miejsca w miej-
sce, najczęściej adaptując dla swojej działalności jakiś prywatny garaż... 
Naprawdę nie ma dla nich miejsca w TCK?
– Oczywiście, że jest, ale też nie dla wszystkich. W mieście gra całkiem sporo składów 
– od hip-hopu przez jazz po death metal. To jest to, o czym wcześniej powiedziałem: 
tydzień ma tylko siedem dni i nie wszyscy się tutaj mieszczą. W poniedziałki, wtorki 
i środy są prowadzone zajęcia w Szkole Muzyków Rockowych. To są próby, to jest na-
uka zespołów, przygotowanie do prób tych młodych ludzi, którzy być może nie grają 
jeszcze w zespołach. To wartość sama w sobie, kazdy, kto był, to wie.. Kilka zespołów 
oczywiście tu próbuje, głównie doraźnie w tej chwili. Zamiast miejsca na próby umoż-
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liwiamy zaprezentowanie się wszystkim zespołom, pokazanie ich szerszej publiczno-
ści, staramy się stworzyć im okazje do grywania koncertów tutaj, właśnie w ramach 
„Kultury Be”, których to koncertów naprawdę zorganizowaliśmy sporo i zamierzamy 
je kontynuować także w tym roku.

W środku miasta, w znakomitej lokalizacji, stoi sobie i niszczeje Amfite-
atr Letni, wykorzystywany już tylko sporadycznie, a i to głównie przez 
podmioty inne niż TCK, zwykle organizacje pozarządowe. Czy TCK nie 
ma żadnego planu zagospodarowania tego obiektu, którym formalnie 
i faktycznie nadal się opiekuje? Przecież Pana instytucja od lat cierpi na 
brak większej sali koncertowej, w Piwnicach natomiast mieści się tyl-
ko garstka publiczności, a większy koncert oznacza... brak jednego czy 
dwóch seansów w Marzeniu?
– Kiedy Amfiteatr był pełny, Rynek w Tarnowie straszył. Nie było powodu, żeby tutaj 
przyjść wieczorową porą, takie to były czasy. Zapragnęliśmy wszyscy Rynku żywego, 
gwaru rozmów, atrakcji kulturalnych. Najpierw sporadycznie, ale w końcu z coraz 
większą intensywnością, wychodziliśmy z Amfiteatru na Rynek, do ludzi, bo tutaj kon-
centrowało się tzw. życie miasta. Wszyscy teraz chcą grać na Rynku, choć ja uważam, 
że nie na każdą imprezę to miejsce się nadaje. Lipiec i sierpień na Rynku są obfite 
w koncerty i inne zdarzenia, w 90 procentach to praca zespołu TCK – wspaniałego ze-
społu ludzi kreatywnych, kompetentnych i wszechstronnych. Z nimi mógłbym zajmo-
wać się czymkolwiek. Chciałbym, żebyśmy kiedyś mieli prawdziwe wakacje w waka-
cje, robili remonty, przygotowywali się do sezonu jesienno-zimowego, ale my wakacji 
nie mamy… Jeśli chodzi o Amfiteatr, to nie przypominam sobie, żeby jakieś podmioty 
pozarządowe bez planu TCK wynajmowały go. Cokolwiek dzieje się w Amfiteatrze, 
dzieje się za naszą zgodą. Ostatnie dwie imprezy, które miały tam miejsce w tym roku, 
to był Turniej Tańca w ramach Dni Tarnowa. Stowarzyszenie czy jakaś firma, która 
organizowała ten turniej, zapragnęła zrobić go na większej scenie. Zgodziliśmy się 
na to i włączyliśmy go w program Dni Tarnowa, których głównym realizatorem było 
przecież TCK. Druga impreza to Turniej Brydżowy, który jest tam w tej chwili kontynu-
owany. Brydżystom bardzo spodobał się klimat gry na świeżym powietrzu i nie mogę 
też stawać okoniem i mówić im: „nie, bo nie”, dlatego że akurat do tego celu ten obiekt 
może być wykorzystywany...
Zdaje się, że nie tak dawno był też koncert muzyki gospel...
– Tak. Zresztą z Filipinami zawsze żyliśmy w bardzo dobrych relacjach, wcześniej jesz-
cze robiliśmy tam różne wspólne inicjatywy, że przypomnę tylko Oratorium Letnie 
i Festiwal Fantastyczne Śpiewanie, który przez wiele lat odbywał się właśnie między 

7.

8.

7.  Publiczność podczas koncertu Kultu – Amfiteatr, 1999
8.  Plakat cyklu CineMarzenie. Autor: Ewa Natkaniec
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innymi w Amfiteatrze. Niemniej Amfiteatr doszedł do takiego progu swojej działal-
ności, że nie spełnia już wielu wymogów. Teraz nie jest to już tylko kwestia odma-
lowania muszli tego obiektu i pomalowania ławek, wymaga on gruntownej przebu-
dowy. Powstało jednak pytanie, czy należy ten obiekt przebudowywać, czy możliwa 
jest przebudowa w centrum miasta, czy być może warto się pokusić o wybudowanie 
nowego obiektu w innej lokalizacji spełniającego te same zadania? O ile mi wiadomo, 
jest pomysł, by usytuować amfiteatr w otoczeniu kompleksu, który planowany jest 
przy ulicy Romanowicza, wokół basenu i boisk. Nie ukrywam, że trochę mi szkoda tej 
lokalizacji, tego miejsca, do którego mam wielki sentyment, bo jestem związany z nim 
jako tarnowianin i jako pracownik TCK – nie ode mnie jednak zależy, czy zostanie on 
wybudowany na nowo w tym samym miejscu i też nie jesteśmy w stanie jako TCK 
sfinansować takiego zadania. Jest to kilkanaście milionów złotych, ale żeby je wydać, 
najpierw trzeba by te pieniądze skądś pozyskać. Próbowaliśmy, ale proszę mi wierzyć, 
że nie jest to łatwe. 

Jak Pan ocenia inicjatywę dyrektora Wydziału Kultury UMT, która ma 
sprawić, że nareszcie koordynowane będą kalendarze imprez organizo-
wanych w Tarnowie? Czy to ma prawo się powieść?
– Myślę, że tak. Te ważniejsze daty imprez trzeba po prostu wcześniej zgłaszać i wpi-
sywać je do kalendarza. Na szczęście jest tak, że tych instytucji w Tarnowie nie jest 
aż tak wiele i przy odrobinie dobrej woli można to koordynować. Przynajmniej te 
główne imprezy. Natomiast trzeba się przyzwyczaić także do tego, że nie każdy musi 
zobaczyć wszystko, co się dzieje w tym mieście. Jednak proszę zauważyć, że my, na 
przykład, nie chcąc doprowadzić do kolizji z BWA czy z innymi instytucjami, robimy 
wernisaże w środy, ponieważ ten dzień był najmniej obleganym terminem. Widzę, 
że muzeum z reguły robi wernisaże w poniedziałki, a BWA w piątki. Piątek, koniec 
tygodnia, jest najlepszym terminem na organizację imprez kulturalnych. Zbliża się 
weekend i ludzie chcieliby coś zobaczyć. W środku tygodnia jest im znacznie trud-
niej, a więc wiadomo, że piątki i soboty to dni najczęściej zajmowane przez organi-
zatorów imprez.

Na koniec proszę jeszcze zdradzić inTARnautom, jakiej muzyki najczę-
ściej Pan słucha, jakie filmy lubi oglądać, na co chodzi do teatru?
– Zaskoczę panią. Muzyki słucham praktycznie każdej. Słucham muzyki rozrywko-
wej, od muzyki rozrywkowej z lat 70. poprzez muzykę jazzową, hip-hop, muzykę 
popową, bluesa i rocka. Lubię polskie zespoły. Lubię offowy nurt, bo wychowałem 
się na alternatywie, ale i na Beatlesach – i nie widzę w tym przeszkód. Kiedyś 
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pisywałem do pisma „TYLKO ROCK” i ktoś kiedyś napisał tam, że muzyka przyszło-
ści to będzie mieszanka wielu stylów i wielu gatunków, że będą czerpać z siebie 
nawzajem odmienne formy artystyczne. Nie mylił się. Właśnie takie mamy czasy. 
Słucham Młynarskiego i Eminema, U2 i braci Waglewskich, Chopina i Stańki. Bar-
dzo mnie interesuje wszystko, co się dzieje w muzyce. Zawsze byłem związany ze 
sceną muzyczną i nie ukrywałem tego nigdy. Interesuję się także filmem i chodzę na 
wszystko, co jest grane w kinie Marzenie, odwiedzam także kino Millenium. Lubię 
dobre kino, które nie zna granic, które nie rozróżnia gatunków. Dobry melodramat 
jest po prostu dobrym filmem, tak jak dobra komedia, horror, dokument. Z teatrem 
jest troszkę gorzej, ale też staram się bywać. Mam zamiar poprawić ten stan w tym 
sezonie. Niekoniecznie tylko w tarnowskim teatrze, ale kilka udanych sztuk także 
tutaj dane mi było widzieć, że wspomnę jedną z najbardziej udanych i nagrodzonych 
sztuk „Testosteron” sprzed kilku lat w ramach Festiwalu Talia, a ostatnio „Klimakte-
rium” w Mościckim Centrum Kultury. Odwiedzam wystawy malarstwa, przyglądam 
się bacznie działalności kulturalnej licznych stowarzyszeń pozarządowych…

Rzeczywiście mnie Pan zaskoczył, bo sądząc po koszulkach, które Pan 
nosi, byłam przekonana, że preferuje Pan raczej mocno rockowe klimaty 
(Abyss to chyba deathmetalowy zespół). Ale... pozory mylą. Bardzo dzię-
kuję za rozmowę.

InTARnetowe rozmowy ze sternikami tarnowskiej kultury – Tomasz Kapturkiewicz (7.08.2008)

* * * 

PS Od czasu tamtego wywiadu upłynęło już kilka lat. W ofercie kulturalnej TCK pojawiły 
się nowe cykle filmowe – cotygodniowe CINEMARZENIE, w których Joanna Chludziń-
ska prezentuje wybitne kino spoza głównego nurtu. Cykl ma stałą porę, tytuł i stałą 
publiczność. W tym czasie Tarnowska Nagroda Filmowa po trzech nominacjach została 
uhonorowana statuetką PISF i główną nagrodą w kategorii „krajowe wydarzenie filmo-
we roku” – za rok 2010. Powstała multimedialna wystawa o Tarnowie przyszłości „Na 
zawsze Tarnów”, która była kontynuacją ideową poprzedniej „Kocham! Tarnów”, koncer-
ty Szkoły Muzyków Rockowych S.M.Rock sprzedają się na pniu, Wydział Kultury Urzędu 
Miasta zainaugurował stronę www.kultura.tarnow.pl, gdzie można śledzić wszystko, co 
się dzieje w tarnowskiej kulturze. I jeszcze rzecz, o której z wielu powodów nie może-

http://www.kultura.tarnow.pl/
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my pozwolić zapomnieć – to cudowny, od początku przez nas wyprodukowany koncert 
„JOHN LENNON 70/50/30” – w 70. rocznicę urodzin artysty, 50. rocznicę założenia ze-
społu The Beatles i 30. rocznicę jego tragicznej śmierci. Obok wspaniałych tarnowskich 
muzyków wystąpiły znakomite gwiazdy: Piotr Cugowski, Gieno Loska, Ala Janosz. Kon-
cert prowadził Piotr Metz. Dla wielu było to wydarzenie 2010 roku – dla mnie jeden 
z najważniejszych koncertów życia.

9.

1.  Plakat koncertu „John Lennon 70/50/30”.  
Autor: Ewa Natkaniec
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20 lat minęło jak jeden dzień, 
chciałoby się sparafrazować 

tytuł znanej piosenki z pewnego serialu, 
20 lat (ściśle 21) lat mojej pracy w kinie 
 Marzenie, czyli w Tarnowskim Centrum 
Kultury. Dużo to czy mało? Tak na mar-
ginesie, odczuwanie mijającego czasu 
jest samo w sobie dość zagadkowe. Bo 
z perspektywy globalnej wydaje się, 
że to bardzo krótko, z drugiej jednak 
strony, z bardziej prywatnego punktu 
widzenia 20 lat to kawał czasu. Zwłasz-
cza że minęła cała epoka! I nie chodzi 
tylko o to, że żyjemy w zupełnie innym 
świecie i w innym kraju niż 20 lat temu, 
chociaż to też nie jest bez znaczenia, 
ale bardziej myślę o zmianach, jakie 
zaszły w dziedzinie, którą zajmuję się 
od ponad dwudziestu lat. 

Świat pędzi, rozwijają się nowe 
technologie. Kto dwadzieścia lat temu 

wyobrażał sobie komputery osobiste, 
laptopy, tablety, IPady, e-booki, telefo-
ny komórkowe, cyfrowe aparaty foto-
graficzne – wszystko, co dostępne jest 
teraz na wyciągnięcie ręki. 

W kinie też nastąpiły zmiany: co-
raz lepszy dźwięk, coraz lepszy obraz, 
coraz wygodniejsze fotele i w końcu 
najbardziej znacząca zmiana, czyli 
przejście z projekcji analogowej, z ta-
śmy 35 mm, na projekcje z projektora 
cyfrowego. To naprawdę rewolucyjna 
zmiana, jako że poprzedni system 
trwał ponad 100 lat. Teraz prawie 
wszystkie filmy dostępne są w wersji 
cyfrowej, wiele z nich w wersji 3D, czyli 
w technice trójwymiarowej. Jest to wy-
godniejsze, tańsze i zdecydowanie uła-
twia dostęp do najnowszych produkcji 
filmowych. A już mówi się o interneto-
wej transmisji filmów wprost na ser-

20 lat minęło...

wer w kinie. Jeszcze nie dziś i nie jutro, 
ale pojutrze może stać się to normą.

Jednak kino, jako miejsce ogląda-
nia filmów, w ciemnej sali, na wielkim 
ekranie, ciągle ma w sobie coś magicz-
nego. Kiedy gaśnie światło i rozsuwa 
się kurtyna, wchodzimy w inny świat. 
To – mimo wszystkich technicznych 
nowinek, które podnoszą standard pro-
jekcji – na razie się nie zmieniło, przy-
najmniej dla prawdziwych miłośników 
kina. I oby tak zostało.

Maria Wardyń

Kino Marzenie – Festiwal PAKAdemia – 2012 r.
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Wspomnienie dwudziestu lat pracy 
w Tarnowskim Centrum Kultury 

to ogromnie trudne zadanie, o wiele 
trudniejsze niż wszystkie lata spędzone 
tutaj, w tym budynku, wśród współpra-
cowników, a w niektórych przypadkach 
mogę powiedzieć przyjaciół – to chyba 
najlepszy dowód na to, jakie jest to dla 
mnie niezwykłe miejsce.

Bardzo trudno pisać mi o pracy 
w Tarnowskim Centrum Kultury, gdyż dla 
mnie nigdy nie była to praca. Dwadzie-
ścia lat to przecież szmat czasu, a jednak 
w tym przypadku była to chwilka i sama 
nie wiem, kiedy przeminęła. Dopiero 
spisując do tego wydawnictwa imprezy 
z dzienników TCK i innych dokumentów, 
zdałam sobie sprawę, jak wiele ich było, a 
z każdą przewracaną stroną powracały 
wspomnienia, a właściwie obrazy…

Premiery miesiąca to pierwszy 
z cykli imprez filmowych, którym debiu-
towałam w Tarnowskim Ośrodku Kultu-
ry (zaczynałam pracę jeszcze w starej 
siedzibie przy ulicy Krakowskiej). 

Rok 1992. Oczekiwana przeprowadzka 
na Rynek, do świeżo odnowionej kamie-
nicy. Kiedy po uroczystym otwarciu roz-
poczęliśmy pracę jako pierwszy z działów, 
pozostałe jeszcze funkcjonowały przy ulicy 
Krakowskiej, wszystko pachniało nowością, 
w naszym pokoju gustowne czarne meble 

z czerwonymi krawędziami, do tego dopa-
sowana popielata wykładzina z czerwo-
nymi, czarnymi i białymi smużkami, duży 
pokój, który wydawał się ogromny wobec 
maleńkiej klitki przy ulicy Krakowskiej. 
To wszystko dawało poczucie, że jesteśmy 
w miejscu wyjątkowym, nowym, pełnym 
energii. A kwadranse wybijane na zegarze 
wieży ratuszowej przypominały o wyjątko-
wości tego miejsca i jego historii.

Pełni pomysłów i energii rozpoczy-
naliśmy pracę… Koncerty, spotkania, 
warsztaty.

Kolejne kartki dziennika placówki… 
Wszystko pierwsze, koncert klubu jazzo-
wego, pierwsze zajęcia Autorskiej Pra-
cowni Plastycznej Eli i Witka Pazerów, 
Ognisko Baletowe, zajęcia pantomimy, 
Piwniczki Krzyśka Nowaka itd... Kolejne 
wpisy w dzienniku, kolejne lata… Rok 
1995 – FILM-PRO EXPO – pierwszy 
w Polsce zjazd dystrybutorów i kiniarzy. 
Parne noce, kiedy na przygotowania nie 
wystarczało czasu, i nad ranem słoń-
ce wpadające przez okienka w dachu 
uświadamiało nam, że już świta, a tutaj 
jeszcze trzeba skleić ręcznie identyfika-
tory, zapisać noclegi. Pierwszy komputer 
Bogdana Wojtowicza, który usprawniał 
pracę i wydawał się cudem myśli tech-
nicznej, w kilkanaście minut układając 
alfabetycznie listę uczestników, pierwszy 

* * *
wówczas telefon komórkowy (mieszczą-
cy się w walizce), z którego można było 
połączyć się najlepiej na Rynku, bo w bu-
dynku nie było zasięgu… Kolejne wpisy 
w dzienniku i kolejne wspomnienia 
imprez, w tym filmowych i tej mi najbliż-
szej – Tarnowskiej Nagrody Filmowej, 
która towarzyszy mi od samego począt-
ku i której dorastanie oraz rozwój mo-
głam obserwować przez wszystkie lata 
jej istnienia. Rozwijała się powoli dzięki 
życzliwości i oddaniu wielu ludzi. 

Tak, w tym momencie uświado-
miłam sobie, że ta „chwilka” spędzona 
w Tarnowskim Centrum Kultury to 
wiele, wiele osób, które spotkałam, od 
których mogłam dużo się nauczyć, któ-
rzy obdarzając mnie wielką życzliwością, 
bardzo wiele mi dali. Trudno zebrać to 
w wyraźne jedno wspomnienie. Należę 
do tych, którzy będąc w Tarnowskim 
Centrum Kultury od początku jego ist-
nienia, mają to szczęście, że uczestniczy-
li we wszystkim, co wydarzyło się przez 
te dwadzieścia lat. I mogę śmiało stwier-
dzić, że z mojej perspektywy nie trzeba 
wygrać miliona, aby móc powiedzieć: 
jestem wielką szczęściarą, bo nigdy nie 
chodząc do pracy, mogłam w tym miej-
scu przepracować dwadzieścia lat.

Anna Grygiel

Statuetki Tarnowskiej Nagrody Filmowej



48

D o b r e  k i n o  

Kino Marzenie 
podczas 24. Tarnowskiej  

Nagrody Filmowej – 2010 r.
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DOBRE KINO

TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
Tarnowska Nagroda Filmowa, najstarsza – po festiwalu gdańsko-gdyńskim – impreza 
konkursowa poświęcona polskiej kinematografii fabularnej, wkroczyła w drugie ćwierć-
wiecze – jej 26. edycja odbyła się w dniach 21-28 kwietnia 2012 roku.

Wszystko zaczęło się od... Oscara, tarnowski festiwal wymyślili bowiem miłośni-
cy kina zrzeszeni w Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Oscar”, działającym przy Domu 
Kultury Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (w czasach PRL-u zwanego Tar-
nowem Zachodnim). Mottem swego festiwalu uczynili słowa Andrieja Tarkowskiego: 
„Doczekaliśmy się czasów, w których musimy wypowiedzieć otwartą wojnę miernocie, 
szarości i brakowi wyrazu oraz w sposób twórczy dociekać istoty kina”. I tarnowscy wiel-
biciele dobrego kina taką wojnę wypowiedzieli. Przez ćwierć wieku kolejne edycje swej 
imprezy wypełniali tym, co w rodzimej kinematografii najlepsze, bo Tarnowska Nagroda 
Filmowa to – jak głosi jej podtytuł – festiwal wybranych filmów fabularnych.

Pierwsze edycje tarnowskiego festiwalu odbywały się w Domu Kultury Zakładów 
Azotowych, tak było do 1990 roku. W roku 1991 DKF „Oscar” zawiesił działalność, 
a Dom Kultury Zakładów Azotowych zrezygnował z przygotowania kolejnej edycji im-
prezy. W tej sytuacji kontynuację TNF zapewnił Tarnowski Ośrodek Kultury. „Nie można 
było dopuścić, aby kilkuletni wysiłek działaczy-społeczników, entuzjastów filmu poszedł 
na marne, zwłaszcza że impreza nabrała już znaczenia ponadśrodowiskowego”– mówiła 
Maria Skwirut, jego dyrektorka, na łamach lokalnego tygodnika „TEMI”. W maju 1992 
roku Tarnowski Ośrodek Kultury został przemianowany na Tarnowskie Centrum Kultu-
ry, które do dnia dzisiejszego pełni funkcję głównego organizatora festiwalu. 

Konkursowe filmy oceniają trzy gremia: jury profesjonalne, młodzieżowe, a także festi-
walowa publiczność. Od czterech lat przeprowadzany jest również konkurs filmów skierowa-
nych do najmłodszych widzów, w którym statuetkę Malowanego Koguta przyznają dzieci.

1.

2.

1.  Leszek Wosiewicz ze statuetką Jury  
Młodzieżowego 4. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – 
kino Kosmos, 1990 r.

2.  Jerzy Świtek wręcza nagrodę 6. Tarnowskiej  
Nagrody Filmowej Maciejowi Drygasowi –  
kino Marzenie, 1992 r. 
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Szczególnym powodzeniem w Tarnowie – w ciągu minionego ćwierćwiecza – cie-
szyły się filmy: Krzysztofa Krauzego (9 nagród), Doroty Kędzierzawskiej (6), Krzysztofa 
Kieślowskiego (5), Jana Jakuba Kolskiego (5) i Waldemara Krzystka (5), a wśród najmłod-
szych widzów – bajki z poznańskiego TV Studia Filmów Animowanych (3 nagrody). Od 
dwudziestej edycji organizatorzy przyznają także nagrodę za całokształt twórczości. Do-
tychczasowymi jej laureatami byli: Andrzej Wajda (2006), Janusz Morgenstern (2007), 
Tadeusz Konwicki (2008), Franciszek Pieczka (2009), Wojciech Kilar (2010), Danuta Sza-
flarska (2011) oraz znakomite trio aktorskie, bohaterowie pamiętnej Ziemi obiecanej 
Andrzeja Wajdy – Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak i Andrzej Seweryn (2012).

Tarnowska Nagroda Filmowa to nie tylko konkursy. Poza „wybranymi filmami fa-
bularnymi” pokazuje się tu także wybrane animacje oraz dokumenty. Projekcje filmowe 
obudowane są koncertami, wystawami, debatami, a także licznymi spotkaniami twór-
ców z publicznością.

„Tarnowa, Kawiarni Tatrzańskiej i kina Marzenie zazdrościmy (bo nie mamy na co 
dzień), ale najbardziej tęsknimy do ludzi, tych wspaniałych i dzielnych, którzy od lat 
festiwal tworzą, «lepią», biją się o niego, walczą o filmy… i się nie poddają. A wszystko 
dlatego, że prawdziwie (prawdziwie!) kochają kino” – mówią często goszczący w Tarno-

3.

4.

3.  Jerzy Świtek, szef DKF „Oscar” – ZDK „Azoty”, 
1987 r. 

4.  Statuetki Tarnowskiej Nagrody Filmowej 
5. Franciszek Pieczka, laureat nagrody za całokształt 

23. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Obok Anna 
Grygiel, Tomasz Kapturkiewicz – Teatr im. Ludwika 
Solskiego, 2009 r. 

6.  Daria Widawska i Tomasz Karolak prowadzą 
koncert „Seriale, seriale” podczas 21. Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej – Rynek, 2007 r.

7.  Wojciech Pszoniak, przewodniczący jury 19. TNF  
i Ryszard Jaźwiński – kino Marzenie, 2005 r. 

8.  Krzysztof Krauze i Jerzy Stuhr podczas 12. 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej – kino Marzenie, 
1998 r.

9.  Spotkanie z Andrzejem Wajdą, laureatem 
plebiscytu na najlepszy film XX wieku podczas 
premiery nowej, rozszerzonej wersji fimu Ziemia 
Obiecana. Prowadzenie: Anna Grygiel – kino 
Marzenie, 1999 r.
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5.

6.

7.

8.

9.
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wie Dorota Kędzierzawska i Arthur Reinhart. „Tutaj chce się przyjeżdżać. I rozmawiać, 
i spacerować, i kręcić” – dodaje Lech Majewski, który w Tarnowie realizował zdjęcia do 
swego „Młyna i krzyża”. 

Kapituła dorocznych nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej trzykrotnie nomi-
nowała tarnowską imprezę w kategorii „najlepsze krajowe wydarzenie filmowe” (2008, 
2009, 2011). Za trzecim razem – w roku ubiegłym – na nominacji się nie skończyło. 
Nagroda powędrowała do Tarnowa.

Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej poświęcone jest specjalne wydawnictwo mono-
graficzne „Filmowy Tarnów. 25 lat Tarnowskiej Nagrody Filmowej” pod redakcją Jerzego  
Armaty (Tarnów, 2012). 

AKADEMIA FILMOWA
Akademia Filmowa to trzyletni (2006-2009), skondensowany kurs z zakresu krytyki, historii 
i teorii filmu skierowany do kinomanów, zwłaszcza tych, którzy później zamierzają pogłębić 
zdobytą wiedzę na uniwersyteckich studiach filmoznawczych czy w szkołach filmowych. 

Podczas każdego roku odbyło się dwadzieścia ilustrowanych filmami wykładów, któ-
rym towarzyszyły liczne spotkania z wybitnymi przedstawicielami kina polskiego. Pierw-
szy rok poświęcono historii i teorii kina, drugi – współczesnym mistrzom kina, a trzeci 
– filmowi polskiemu oraz prezentacji filmowych zawodów. Zajęcia odbywały się w jeden 
weekned każdego miesiąca (poza wakacjami), a prowadził je pomysłodawca Akademii – 
krytyk filmowy Jerzy Armata. W 2009 roku Akademia Filmowa została nominowana do 
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”.

10.

10.  Plakat I cyklu Akademii Filmowej, 2006/2007 r. 
Autor: Anna Grygiel

11.  Plakat II cyklu , 2007/2008 r. Autor: Anna Grygiel
12.  Plakat cyklu Ekstra Film, 2009 r. Autor: Ewa 

Natkaniec
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2006
Rok I – Historia i teoria kina
Geneza i narodziny kina, pierwsze lata rozwoju. 
Projekcja filmu Casablanca, reż. Michael Curtiz 
(21 października); 
Czasy kina niemego i przełomu dźwiękowego. 
Projekcja filmu Deszczowa piosenka, reż. Stanley 
Donen, Gene Kelly (22 października);
Środki wyrazowe kina. Projekcja filmu Powiększe-
nie, reż. Michelangelo Antonioni (18 listopada);
Włochy – zaczęło się od neorealizmu... Projekcja 
filmu Śmierć w Wenecji, reż. Luchino Visconti  
(19 listopada);
Francja – od Nowej Fali do Jean-Pierre’a Jeuneta. 
Projekcja filmu Kobieta i mężczyzna, reż. Claude 
Lelouch (2 grudnia);
Anglia – od młodych gniewnych do starych...  
Projekcja filmu Bullit, reż. Peter Yates (3 grudnia).

2007
Polska szkoła filmowa. Projekcja filmu Popiół 
i diament, reż. Andrzej Wajda (13 stycznia);
Kino moralnego niepokoju. Projekcja filmu  
Wodzirej, reż. Feliks Falk (14 stycznia);
Wielcy autorzy kina: Ingmar Bergman, Luis 
Buñuel, Milos Forman. Projekcja filmu Człowiek 
z księżyca, reż. Milos Forman (10 lutego);
Wielcy autorzy kina: Akira Kurosawa, Andriej 
Tarkowski, Stanley Kubrick. Projekcja filmu  
Mechaniczna pomarańcza, reż. Stanley Kubrick 
(11 lutego);
Amerykańskie kino gatunków. Projekcja filmu 
Rio Bravo, reż. Howard Hawks (17 lutego);
Wielcy Amerykanie: Orson Welles, Francis Ford 
Coppola, Robert Altman. Projekcja filmu Bonnie 
i Clyde, reż. Arthur Penn (18 lutego);
Kino rosyjskie i środkowoeuropejskie. Projekcja 
filmu Kola, reż. Jan Svěrák (10 marca);
Kino azjatyckie i australijskie. Projekcja filmu 
Mad Max, reż. George Miller (11 marca);
Kino dokumentalne na świecie. Projekcja filmu 
Odessa... Odessa, reż. Michale Boganim  
(21 kwietnia);
Polskie kino dokumentalne. Projekcja filmów: 
Muzykanci, reż. Kazimierz Karabasz, Elementarz, 
reż. Wojciech Wiszniewski, Gadające głowy,  
reż. Krzysztof Kieślowski, Wszystko może się  

przytrafić, reż. Marcel Łoziński, Nasiona, reż. 
Wojciech Kasperski (22 kwietnia);
Kino animowane na świecie. Projekcja filmu Tom 
i Jerry. Najsłynniejsze potyczki, reż. Joseph  
Barbera i William Hanna (5 maja);
Polski film animowany. Projekcja sześciu odcin-
ków cyklu telewizyjnego Anima, poświęconych 
twórczości Witolda Giersza, Mirosława Kijowicza, 
Ryszarda Czekały, Juliana Józefa Antonisza,  
Aleksandra Sroczyńskiego i Piotra Dumały,  
reż. Jerzy Armata (6 maja);
Polskie kino współczesne. Projekcja filmu  
Dzień świra, reż. Marek Koterski (16 czerwca);
Krytyka filmowa. Projekcja filmu Niebezpieczne 
związki, reż. Stephen Frears (17 czerwca).

Rok II – Mistrzowie kina współczesnego
Emir Kusturica. Projekcja filmu Arizona Dream 
(20 września);
Woody Allen. Projekcja filmu Celebrity  
(30 września);
Pedro Almodóvar. Projekcja filmu Kobiety na 
skraju załamania nerwowego (20 pażdziernika);
Martin Scorsese. Projekcja filmu Gangi Nowego 
Jorku (21 października);
Roman Polański. Projekcja filmu Frantic  
(17 listopada);
Joel & Ethan Coen. Projekcja filmu Człowiek,  
którego nie było (18 listopada);
Nikita Michałkow. Projekcja filmu Spaleni  
słońcem (1 grudnia);
Jim Jarmusch. Projekcja filmu Kawa i papierosy 
(2 grudnia).

2008
Carlos Saura. Projekcja filmu Tango (12 stycznia); 
David Lynch. Projekcja filmu Człowiek słoń  
(13 stycznia);
Wim Wenders. Projekcja filmu Buena Vista Social 
Club (23 lutego); 
Michael Haneke. Projekcja filmu Pianistka  
(24 lutego); 
Bernardo Bertolucci. Projekcja filmu  
Pod osłoną nieba (29 marca);
Ken Loach. Projekcja filmu Wiatr buszujący 
w jęczmieniu (30 marca); 
Istvan Szabó. Projekcja filmu Mefisto (26 kwietnia); 

11.

12.
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Quentin Tarantino. Projekcja filmu Pulp Fiction 
(27 kwietnia);
Mike Leigh. Projekcja filmu Vera Drake (24 maja); 
Luc Besson. Projekcja filmu Leon zawodowiec  
(25 maja); 
Agnieszka Holland. Projekcja filmu Kopia mistrza 
(28 czerwca); 
Peter Weir. Projekcja filmu Pikinik pod Wiszącą 
Skałą (29 czerwca).

Rok III – Film polski
Jak kręciło się filmy w przedwojennej Polsce? 
Projekcja filmu Manewry miłosne, reż. Jan Nowi-
na-Przybylski, Konrad Tom (12 września);
Producent czy reżyser w roli głównej? Filmowe 
zawody: producent. Spotkanie z Jackiem Lipskim. 
Projekcja filmu Nadzór, reż. Wiesław Saniewski 
(13 września);
Polska szkoła filmowa – klasycy i kontynuatorzy. 
Projekcja filmu Zezowate szczęście, reż. Andrzej 
Munk (17 października);
Czy scenarzysta jest autorem filmu? Filmowe 
zawody: scenarzysta. Spotkanie z Cezarym  
Harasimowiczem. Projekcja filmu 300 mil  
do nieba, reż. Maciej Dejczer (18 października);
Nowofalowe przypadki kina polskiego. Projekcja 
filmu Do widzenia, do jutra, reż. Janusz  
Morgenstern (21 listopada);
Czy istnieje aktorstwo filmowe? Filmowe zawody: 
kaskader. Spotkanie z Markiem Sołkiem. Pro-
jekcja filmu Wszystko na sprzedaż, reż. Andrzej 
Wajda (22 listopada);
Kino moralnego niepokoju ciągle potrzebne.  
Projekcja filmu Przypadek, reż. Krzysztof  
Kieślowski (12 grudnia);

Polska szkoła operatorów. Filmowe zawody: 
operator. Spotkanie z Adamem Sikorą i Lechem 
Majewskim. Projekcja filmu Wojaczek,  
reż. Lech Majewski (13 grudnia).

2009
Komedia polska, czyli co i dlaczego nas śmieszy. 
Projekcja filmu Rejs, reż. Marek Piwowski  
(16 stycznia);
Muzyka filmowa – dzieło czy usługa. Filmowe 
zawody: kompozytor. Spotkanie z Zygmuntem 
Koniecznym. Projekcja filmu Jańcio Wodnik,  
reż. Jan Jakub Kolski (17 stycznia);
Sensacja po polsku. Projekcja filmu Dług,  
reż. Krzysztof Krauze (13 lutego);
Scenografia filmowa, czyli poprawianie rzeczy-
wistości. Filmowe zawody: scenograf. Spotkanie 
z Ryszardem Meliwą. Projekcja filmu Zakochany 
anioł, reż. Artur Więcek „Baron” (14 lutego);
Reżyserzy – realiści i kreatorzy. Filmowe zawody: 
reżyser. Spotkanie z Jerzym Stuhrem. Projekcja 
filmu Historie miłosne, reż. Jerzy Stuhr  
(13 marca);
Historia na ekranie – wielkie widowisko czy do-
kument epoki? Projekcja filmu Śmierć prezyden-
ta, reż. Jerzy Kawalerowicz (14 marca);
Adaptacje literackie – ekranizacja czy bryk? Pro-
jekcja filmu Sanatorium pod Klepsydrą,  
reż. Wojciech Jerzy Has (17 kwietnia);
Montaż filmowy – między skrótem a manipula-
cją. Filmowe zawody – montażysta. Spotkanie 
z Krzysztofem Szpetmańskim. Projekcja filmu 
Krótki film o miłości, reż. Krzysztof Kieślowski  
(18 kwietnia).
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PREMIERY MIESIĄCA
Comiesięczne projekcje w kinie Marzenie wybranych polskich filmów, które w Tarnowie 
pokazywane były premierowo. Zawsze towarzyszyło im spotkanie w twórcami prezento-
wanego filmu. Za organizowane w latach 1990-1996 „Premiery miesiąca” ich pomysło-
dawcy i organizatorzy – Anna Grygiel i Jerzy Świtek – zostali uhonorowani przez Komitet 
Kinematografii prestiżową nagrodą Laterna Magica w dziedzinie „popularyzacja polskiej 
kinematografii”. Po roku 1996 kontynuowano premiery, ale już nie w cyklu miesięcznym.

Rozmowy kontrolowane, reż. Sylwester Chęciński, 
spotkanie z reżyserem;
Usłyszcie mój krzyk, reż. Maciej Drygas, spotkanie 
z reżyserem;
Skarga, reż. Jerzy Wójcik, spotkanie z reżyserem 
oraz aktorami: Magdą Teresą Wójcik i Henrykiem 
Boukołowskim;
Odjazd, reż. Piotr Łazarkiewicz, spotkanie z reży-
serem;
Kanalia, reż. Tomasz Wiszniewski, spotkanie 
z aktorem Bogusławem Lindą;
Nie zabijaj, reż. Józef Gębski; 
Dotknięcie ręki, reż. Krzysztof Zanussi, spotkanie 
z redaktorem Tadeuszem Szymą;
Przeklęta Ameryka, reż. Krzysztof Tchórzewski, 
spotkanie z reżyserem.

1993
Zwolnieni z życia, reż. Waldemar Krzystek, spo-
tkanie z aktorem Janem Fryczem;
1968. Szczęśliwego Nowego Roku, reż. Jacek 
Bromski;
Pamiętnik znaleziony w garbie, reż. Jan Kidawa-
-Błoński, spotkanie z reżyserem;
Kolejność uczuć, reż. Radosław Piwowarski, spo-
tkanie z reżyserem;
Uprowadzenie Agaty, reż. Marek Piwowski, spo-
tkanie z aktorką Polą Raksą;
Trzy kolory. Niebieski, reż. Krzysztof Kieślowski, 
spotkanie z kompozytorem Zbigniewem Preisne-
rem.

1994
Enak, reż. Sławomir Idziak, spotkanie z aktorem 
Edwardem Żentarą;
Trzy kolory. Biały, reż. Krzysztof Kieślowski, po 

1990
Ucieczka z kina Wolność, reż. Wojciech Marczew-
ski, spotkanie z reżyserem oraz aktorką Teresą 
Marczewską;
Po upadku, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki, spo-
tkanie z reżyserem.

1991
Nienormalni, reż. Jacek Bławut, spotkanie z re-
żyserem;
Spotkanie z Krzysztofem Zanussim (przesłano 
złą kopię filmu Życie za życie. Maksymilian Kolbe, 
projekcja odbyła się miesiąc później);
Zakład, reż. Teresa Kolarczyk, spotkanie z reżyser-
ką i aktorem Pawłem Królikowskim; 
Zabić księdza, reż. Agnieszka Holland, spotkanie 
z Tadeuszem Fredro-Bonieckim;
Głuchy telefon, reż. Piotr Mikucki, spotkanie 
z reżyserem;
Jeszcze tylko ten las, reż. Jan Łomnicki, spotkanie 
z aktorką Ryszardą Hanin;
Europa, Europa, reż. Agnieszka Holland, spotka-
nie z aktorką Anną Seniuk;
Ferdydurke, reż. Jerzy Skolimowski, spotkanie 
z reżyserem;
Kroll, reż. Władysław Pasikowski, spotkanie 
z aktorem Dariuszem Kordkiem;
Podwójne życie Weroniki, reż. Krzysztof Kieślow-
ski, spotkanie z aktorem Jerzym Gudejką;
Nad rzeką, której nie ma, reż. Andrzej Barański, 
spotkanie z aktorami: Adrianną Biedrzyńską 
i Andrzejem Mastalerzem.

1992
Kuchnia polska, reż. Jacek Bromski, spotkanie 
z reżyserem i aktorem Piotrem Machalicą;

13.

13.  Spotkanie z Edwardem Żentarą podczas  
Premiery Miesiąca. Prowadzenie Jerzy Świtek – 
kino Marzenie, 1994 r.
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projekcji bezpośrednie połączenie telefoniczne 
z reżyserem i scenarzystą Krzysztofem Piesie-
wiczem;
Trzy kolory. Czerwony, reż. Krzysztof Kieślowski;
Śmierć jak kromka chleba, reż. Kazimierz Kutz, 
spotkanie z aktorami: Romanem Gancarczykiem, 
Sławomirem Sośnierzem, Piotrem Urbaniakiem;
Rozmowa z człowiekiem z szafy, reż. Mariusz 
Grzegorzek, spotkanie z reżyserem;
Tylko strach, reż. Barbara Sass, spotkanie z Anną 
Dymną;
Wrony, reż. Dorota Kędzierzawska, spotkanie 
z reżyserką i operatorem Arthurem Reinhartem. 

1995
Spis cudzołożnic, reż. Jerzy Stuhr, spotkanie 
z reżyserem;
Stan nieważkości, reż. Maciej Drygas, spotkanie 
z reżyserem; 
Gorący czwartek, reż. Michał Rosa, spotkanie 
z reżyserem;
Kamień na kamieniu, reż. Ryszard Ber, spotkanie 
z reżyserem;
Pokuszenie, reż. Barbara Sass, spotkanie z reży-
serką.

1996
Pestka, reż. Krystyna Janda;
Matka swojej matki, reż. Robert Gliński, spotkanie 
z reżyserem.

1997
Historie miłosne, reż. Jerzy Stuhr, spotkanie 
z reżyserem.
 
1998
Młode wilki ½, reż. Jarosław Żamojda, spotkanie 
z reżyserem.

1999
Dług, reż. Krzysztof Krauze, spotkanie z aktorami: 
Andrzejem Chyrą, Jackiem Borcuchem i Rober-
tem Gonerą.

2000
Prymas. Trzy lata z tysiąclecia, reż. Teresa Kolar-
czyk, spotkanie z reżyserką i operatorem Piotrem 
Wojtowiczem.

2001
Przegląd wybranych filmów Andrzeja Wajdy: 
Popiół i diament, Wszystko na sprzedaż, Panny 
z Wilka, Danton, Ziemia obiecana (nowa wersja), 
spotkanie z reżyserem.

CZWARTY ekstra FILM
Odbywające się raz w miesiącu projekcje wybranych z bieżącego repertuaru kinowego 
ciekawych propozycji filmowych nieznajdujących miejsca w komercyjnym programie 
kina Marzenie.

2003
Filmy Pedro Almodóvara: Drżące ciało i Wszystko 
o mojej matce (30 stycznia);
Filmy Davida Mameta: Hiszpański więzień i Skok 
(27 lutego);
Filmy z Audrey Tatou: Kocha nie kocha,  
reż. Laetitia Colombani i Amelia, reż. Jean-Pierre 
Jeunet (20 marca);
Biały oleander, reż. Peter Kosmynsky (24 kwietnia);
Zabawy z bronią, reż. Michael Moore  
(16 października);

Czas Apokalipsy. Powrót, reż. Francis Ford Coppola 
(27 listopada); 
Tosca, reż. Benoit Jacquot (11 grudnia).

2004
Nigdzie w Afryce, reż. Caroline Link (12 lutego);
Rzymska opowieść, reż. Bernardo Bertolucci  
(4 marca); 
Marzyciele, reż. Bernardo Bertolucci (18 marca);        
Piętno, reż. Robert Benton (15 kwietnia);
Fanny i Aleksander, reż. Ingmar Bergman (3 czerwca);

14.
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Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze; projekcja po-
przedzona fragmentami spektaklu Krynicki osta-
niec, po filmie spotkanie z reżyserem i współsce-
narzystką Joanną Kos-Krauze (14 października);
Dzień z Jerzym Skolimowskim: spotkanie z re-
żyserem oraz projekcja filmów: Rysopis i Ręce do 
góry (28 października);
Fahrenheit 9.11, reż. Michael Moore (18 listopada);
Dziewczyna z perłą, reż. Peter Webber (9 grudnia).

2005
The Company, Robert Altman (13 stycznia); 
Kawa i papierosy, reż. Jim Jarmusch (27 stycznia);
Wiosna, lato, jesień, zima i... wiosna, reż. Kim  
Ki-duk (24 lutego);
Przed zachodem słońca, reż. Richard Linklater  
(10 marca);
4. piętro, reż. Antonio Mercero (5 maja);
Rekonstrukcja, reż. Christoffer Boe (6 paździer-
nika);
Jedwabna opowieść, reż. Éléonore Faucher  
(13 października);
Lawendowe wzgórze, Charles Dance (3 listopada);
Ray, reż. Taylor Hackford (8 grudnia).

2006 
Jeden dzień w Europie, reż. Hannes Stöhr  
(5 stycznia);
Witaj, nocy, reż. Marco Bellocchio (18 lutego);
Sophie Scholl – ostatnie dni, reż. Marc Rothe-
mund (2 marca);
Good Night and Good Luck, reż. George Clooney 
(24 kwietnia);
Oby do wiosny, reż. Adam Rapp (12 października);
Zakochany Paryż, reż. zbiorowa (9 listopada);
Klucze do domu, reż. Gianni Amelio  
(30 listopada).

2007
Jak to się robi?, reż. Marcel Łoziński (18 stycznia);
Uśpione dziecko, reż. Yasmine Kassari (8 lutego);
Wiatr buszujący w jęczmieniu, reż. Ken Loach  
(15 marca); 
Wielka cisza, reż. Philip Gröning (12 kwietnia); 
Jesienna sonata, reż. Ingmar Bergman  
(27 września);
Volver, reż. Pedro Almodóvar (25 października);

Irina Palm, reż. Sam Garbarski (8 listopada);
Po prostu razem, reż. Claude Berri (6 grudnia). 

2008
3:10 do Yumy, reż. James Mangold (10 stycznia);
4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, reż. Cristian  
Mangiu (7 lutego);
Klasztor. Pan Vig i zakonnica, reż. Pernille Rose 
Grønkjær (6 marca);
Polak potrzebny od zaraz, reż. Ken Loach  
(17 kwietnia);
Podróż czerwonego balonika, reż. Hou Hsiao-hsien 
(19 czerwca);
Niedźwiadek, reż. Jan Hřebejk (31 lipca);
Joe Strummer: Niepisana przyszłość, reż. Julien 
Temple (21 sierpnia);
Złota rybka, reż. Tomasz Wolski (25 września);
Niebo nad Paryżem, reż. Cédric Klapisch  
(9 października);
Fados, reż. Carlos Saura (6 listopada);
Klasa, reż. Laurent Cantet (11 grudnia).

2009
Tischner: Życie w opowieściach, reż. Artur Więcek 
„Baron” (15 stycznia); 
Happy go lucky, czyli co nas uszczęśliwia,  
reż. Mike Leigh (12 lutego);
Milczenie Lorny, reż. Jean-Pierre Dardenne,  
Luc Dardenne (12 marca);
Gry wojenne, reż. Dariusz Jabłoński (2 kwietnia);
Na imię ma Sabine, reż. Sandrine Bonnaire  
(10 września);
Wyspa, reż. Paweł Łungin (15 października);
Kobieta w Berlinie, reż. Max Färberböck  
(19 listopada);
Roman Polański. Ścigany i pożądany,  
reż. Marina Zenovich (17 grudnia).

15.

14.  Plakat cyklu Czwarty Ekstra Film, 2008 r.  
Autor: Dorota Bernacka

15.  Poddruk plakatu cyklu Czwarty Ekstra Film, 
2003/2007 r. Autor: Anna Grygiel
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CINEMARZENIE 
Cykl projekcji kina niekomercyjnego, filmów ambitnych i wyróżnionych na najlep-
szych festiwalach. Projekcjom towarzyszą spotkania i dyskusje. Odbywają się co tydzień 
w niedzielne popołudnia. A oto, co o CineMarzeniu pisze Joanna Chludzińska, pomysło-
dawczyni i gospodyni cyklu:

„Kino jest wyjątkową płaszczyzną komunikacji, przestrzenią wielu języków. Podczas 
seansu filmowego autor (reżyser) mimo swej fizycznej absencji rozmawia z obecnym, 
tylko pozornie milczącym widzem. Ich różne głosy i doświadczenia spotykają się, ście-
rają ze sobą w cichym dialogu. Rewersem tego jakże ogromnego potencjału otwarcia 
na nowe (obce) horyzonty mowy jest równie ogromne niebezpieczeństwo efektu wieży 
Babel, totalnego nieporozumienia. Dlatego też ważną postacią w tej rozmowie okazuje 
się tłumacz, aktywny obserwator filmowego dyskursu”. 

Z potrzeby ambitnego dialogu z kinem i o kinie powstał cykl CineMarzenie. Jego 
pierwsza odsłona miała miejsce 28 października 2010 roku i od tego czasu niemal każde 
niedzielne popołudnie w sali projekcyjnej przy ulicy Staszica 4 poświęcone jest filmom, 
które intrygują świat wyrafinowanej krytyki oraz festiwali. Nie tylko jednak uznane 
i nagrodzone tytuły są tu pokazywane. Kryteriów doboru jest mnóstwo i praktycznie nie 
ma żadnych ograniczeń. 

Pierwsze seanse oscylowały głównie wokół motywu podróży, której sens nie zawsze 
zawierał się w geograficznym przemieszczeniu. Chodziło także o wędrówkę mentalną, do 
centrum własnej świadomości. Istotne stawało się poszukiwanie swych korzeni, odkrywa-
nie zamglonej przeszłości. Podróż wkraczała również w kompetencje klasycznego bildung-
sroman i okazywała się przekraczaniem progu dorosłości, swoistym wejściem w dojrzałe 
życie. To dosyć swobodne, acz nie dowolne, potraktowanie motywu otworzyło drogę do 
kolejnych spotkań. Tym razem jednak zorganizowanych według nowego systemu.

Jego innowacyjność polegała na wyborze trzech filmów zbliżonych do siebie pod 
kątem określonego wątku, tematu czy konwencji. To rozpisanie jednej kwestii na kilka 
różnych głosów (filmowych) sprzyjało postawie otwartej widzów. Triady pokazują, jak 
różnica w kreacji, kompozycji określonych motywów doprowadza do wspólnej płasz-
czyzny porozumienia, ożywia dyskusję po seansie, wciągając w omówienie jednego fil-
mu dwa inne jako zamierzony kontekst. Najwięcej emocji wzbudziło do tej pory „Kino 
z dymkiem” (Kawa i papierosy, Dziękujemy za palenie, Good Night and Good Luck), któ-
remu prócz dyskusji o estetyce przekazu towarzyszyło wyrażanie prywatnych opinii 
światopoglądowych. Zaskoczeniem okazał się minicykl komedii romantycznych, który 
miał na celu reinterpretację tego „gatunku”, ciepłe spojrzenie także na popkulturowe 
formy. Dużą admiracją cieszyły się triady wnikające w specyfikę kina danego kraju. 
Wśród wybranych pojawiły się filmy duńskie, rosyjskie, irańskie czy z Korei Południo-
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wej. Nie zabrakło również polskiego akcentu, zarówno w formie zwrotu w przeszłość 
(Popiół i diament, Pociąg, Do widzenia, do jutra), jak i przyszłość, nadzieję odnowy pol-
skiego kina, czyli polskich reżyserek działających na Zachodzie (Małgorzata Szumowska, 
Agnieszka Holland, Urszula Antoniak).

Cykl CineMarzenie to nie tylko same projekcje kinowe. Każdy seans poprzedzony 
jest krótkim wprowadzeniem w film, odpowiednio do tego przygotowaną prelekcją, 
która znajduje swoje rozwinięcie i poszerzenie w dyskusji z widzami. Rozmowy po 
filmie są ustalaniem wspólnego gruntu interpretacji, analitycznym spojrzeniem na 
wizualną formę, jak i zwykłą, przyjacielską pogadanką. Dla szczególnie uważnych 
i zaangażowanych czekają atrakcyjne nagrody w konkursie, którego pytania mogą 
zaskakiwać humorem, absurdalnością, ale również i te znajdują swoje uzasadnienie. 
Wszak kino, nawet to najbardziej ambitne, obnażając pęknięcia w świecie, uwrażliwia 
na zachowanie dystansu wobec siebie, sytuacji oraz innych ludzi. Śmiertelna powa-
ga w zbyt dużych dawkach może się okazać zabójcza, a tu chodzi przede wszystkim 
o afirmację życia w całej rozciągłości.

2011
Przed wschodem słońca, reż. Richard Linklater 
(10 stycznia);
2 dni w Paryżu, reż. Julie Delpy (16 stycznia);
Przed zachodem słońca, reż. Richard Linklater 
(23 stycznia);
Samotny mężczyzna, reż. Tom Ford  
(30 stycznia);
Szczęśliwy człowiek, reż. Tom Ford (6 lutego);
Poważny człowiek, Joel Coen, Ethan Coen  
(13 lutego);
Królestwo zwierząt, reż. David Michod  
(20 lutego);
Gomorra, reż. Matteo Garrone (27 lutego);
Miasto Boga, reż. Fernando Meirelles,  
Kátia Lund (6 marca);
Fish Tank, reż. Andrea Arnold (13 marca);
Gorzkie mleko, reż. Claudia Llosa (20 marca);
Pogorzelisko, reż. Denis Villeneuve (27 marca);
Hawana – miasto utracone, reż. Andy Garcia  
(3 kwietnia);
Annie Hall, reż. Woody Allen (10 kwietnia);
Między słowami, reż. Sofia Coppola  
(17 kwietnia);
Tokijska opowieść, reż. Yasujiro Ozu (22 maja);
Pani Zemsta, reż. Chan-wook Park (29 maja);

Pusty dom, reż. Kim Ki-duk (5 czerwca);
Lato miłości, reż. Paweł Pawlikowski  
(4 września);
Genua. Włoskie lato, reż. Michael Winterbottom 
(11 września);
Meduzy, reż. Shira Geffen, Etgar Keret  
(18 września);
Nic osobistego, reż. Urszula Antoniak  
(25 września);
Anioł przy moim stole, reż. Jane Campion  
(2 października);
Życie ukryte w słowach, reż. Isabel Coixet  
(9 października);
Melancholia, reż. Lars von Trier  
(16 października);
Festen, reż. Thomas Vinterberg  
(23 października);
Rodzina, reż. Pernille Fischer Christensen  
(30 października);
Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda  
(6 listopada);
Pociąg, reż. Jerzy Kawalerowicz (13 listopada);
Do widzenia, do jutra, reż. Janusz Morgenstern 
(20 listopada);
Zakochani widzą słonie, reż. Dagur Kári  
(27 listopada);
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Tamara i mężczyźni, reż. Stephen Frears  
(4 grudnia);
Zakochany bez pamięci, reż. Michel Gondry  
(11 grudnia).

2012
Kawa i papierosy, reż. Jim Jarmusch  
(8 stycznia);
Dziękujemy za palenie, reż. Jason Reitman  
(15 stycznia);
Good Night and Good Luck, reż. George Clooney 
(22 stycznia);
Powrót, reż. Andriej Zwiagincew (29 stycznia);
Ładunek 200, reż. Aleksiej Bałabanow (5 lutego)

Euforia, reż. Iwan Wyrypajew (12 lutego)
33 sceny z życia, reż. Małgorzata Szumowska 
(19 lutego)
Całkowite zaćmienie, reż. Agnieszka Holland  
(26 lutezgo)
Code Blue, reż. Urszula Antoniak (4 marca) 
Kobiety bez mężczyzn, reż. Shirin Neshat, Shoja 
Azari (11 marca)
Rozstanie, reż. Asghar Farhadi (18 marca)
Półksiężyc, reż. Bahman Ghobadi (25 marca)
Jestem miłością, reż. Luca Guadagnino  
(1 kwietnia)
Musimy porozmawiać o Kevinie, reż Lynne  
Ramsay (15 kwietnia).

TARNOWSKA PANORAMA FILMOWA
Przegląd wybranych ciekawych filmów kina światowego prezentowanych w ciągu roku 
w polskich kinach, z których publiczność wybierała najlepszy, nagradzając jego dystry-
butora. Od 1992 roku w kinie Marzenie odbyły się trzy edycje. W 1994 roku gośćmi  
Panoramy byli: Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Wajda i Jerzy Domaradzki. W 1995 
roku impreza przeniesiona została do Mościckiej Fundacji Kultury. 

FILM PRO EXPO
Ogólnopolski zjazd dystrybutorów filmowych i przedstawicieli kin.
I edycja: 30 czerwca – 3 lipca 1995. W programie: prezentacja przez wszystkich działa-
jących w Polsce dystrybutorów filmów przedpremierowych, seminaria i pokaz najnow-
szych technik kinowych, wystawy, targi.
II edycja: 1-5 lipca 1996. W programie: prezentacja przez dystrybutorów filmów na  
sezon jesień/zima, przyznanie nagrody Złotego Progu dla najlepszego dystrybutora.

WIECZÓR KONESERA
Projekcje wybranych filmów kina światowego, którym towarzyszyły spotkania i wykła-
dy twórców lub krytyków filmowych nawiązujące do prezentowanego filmu.
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1996
Gry uliczne, reż. Krzysztof Krauze (wrzesień); 
Truposz, reż. Jim Jarmusch, wykład: dr Andrzej Lo-
ska (październik);
Król Olch, reż. Volker Schlöndorff, wykład: dr Jerzy 
Płażewski (listopad);
Ukryte pragnienia, reż. Bernardo Bertolucci (listopad);
Dym, reż. Paul Auster, Wayne Wang, wykład: Ta-
deusz Sobolewski (grudzień).

1997
Po tamtej stronie chmur, reż. Michelangelo Anto-
nioni, Wim Wenders, wykład: dr Tadeusz Lubelski. 

Pozostałe projekcje w 1997 roku odbywały się bez 
wykładów. W ramach tego cyklu filmy wyświetla-
no do 2000 roku.

WIECZORY FILMOWE
Spotkania, których tematem przewodnim była analiza gatunków filmowych. Program każ-
dego spotkania składał się z projekcji dwóch filmów przedzielonych wykładem analizującym 
wybrany gatunek filmowy i dyskusją prowadzoną przez filmoznawcę Romana Włodka.

2001
Dramat czy komedia (październik);
Melodramat (październik);
Dramat sądowy (listopad);
Film muzyczny (grudzień).

2002
Science fiction (styczeń);
Filmy o miłości (luty);
W 6. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego 
(marzec);
Wieczór filmowy (kwiecień).

POZOSTAŁE PRZEGLĄDY – PROJEKCJE SPECJALNE –  
SPOTKANIA – WYKŁADY 

1993
Twórczość Zbigniewa Rybczyńskiego
wykład i prezentacja: dr Ryszard Kluszczyński.

Adaptacje filmowe prozy Marka Hłaski
projekcja filmów: Baza ludzi umarłych Czesława 
Petelskiego i Piękni dwudziestoletni AndrzejaTit-
kowa;
wykład: Piotr Wasilewski.

1997
Wielcy komicy kina
przegląd filmów z udziałem wybitnych aktorów 
komediowych (projekcje filmów i wykład Grzego-
rza Pieńkowskiego):
Bogumiła Kobieli (Zezowate szczęście Andrzeja 
Munka, Przekładaniec Andrzeja Wajdy);
Adolfa Dymszy (Sprawa do załatwienia Jana Ryb-

kowskiego i Jana Fethke);
Charlesa Chaplina (Światła wielkiego miasta 
Charlesa Chaplina);
Bustera Keatona (Trzy wieki Bustera Keatona 
i Edwarda F. Cline’a; projekcja przy akompa-
niamencie zespołu Bloozbir i Ryszarda Bodio) 
(październik).

Lumière et compagnie
pokaz specjalny filmu, który powstał na stulecie 
kina (czterdziestu reżyserów nakręciło etiudy zre-
konstruowane kamerą braci Lumière) (grudzień).

1999
Filmy Woody’ego Allena
Zelig i Wszyscy mówią: kocham cię;
wprowadzenie: Roman Włodek (październik).
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2000
Filmy Federico Felliniego
(październik).

Przegląd filmów Wojciecha Jerzego Hasa
Pamiętnik znaleziony w Saragossie, Sanatorium 
pod Klepsydrą, Szyfry, Jak być kochaną i Ze snu 
sen – dokument Adama Kuczyńskiego;
wykład: Tadeusz Sobolewski (poździernik).

Pakamera
Przegląd polskich niezależnych produkcji filmo-
wych (z udziałem Grupy Sky Piastowskie z Zielo-
nej Góry i Centrum Dowodzenia z Lublina).

2002
Uroczyste premiery
Pianista, reż. Roman Polański (6 września);
Zemsta, reż. Andrzej Wajda (4 listopada);
Dwa oblicza Zemsty: projekcja filmu Antoniego 
Bohdziewicza i Bohdana Korzeniewskiego z 1956 
roku, wykład: Roman Włodek (10 listopada).

2003
Moje spotkanie z Witkacym
Projekcja filmu W starym dworku, czyli niepodle-
głość trójkątów Andrzeja Kotkowskiego, połączo-
na z wykładem reżysera.

2005
Projekcje filmowe Nieformalnej Grupy 
„Czemu Nie?”
Nieformalna Grupa „Czemu Nie?” – grupa 
młodych ludzi, która wygrała konkurs „Make 
a Connection” i otrzymała dotację na realizacje 
swojego projektu. W ramach niego odbyły się 
projekcje filmów:
Księga Diny, reż. Ola Bornedal (8 października);
Rzymska opowieść, reż. Bernardo Bertolucci  
(22 października);
Kobieta z papugą na ramieniu, reż. Ryszard  
Maciej Nyczka i Toaleta nieczynna, reż. Miron 
Bilski (6 listopada);
Filmy AKF „Szwenk” (26 listopada).

2006
Rosja – Polska 
Prezentacja filmów dokumentalnych z cyklu 
„Rosja – Polska. Nowe spojrzenie”  
(20 listopada).

Cinema OFF – projekcje filmów niezależnych
OFFscary 2005 (27 lutego);
Off-publicystyka (27 marca);
Retrospektywa MFNFF Oskariada 2005 (24 kwietnia);
Homo Father, reż. Piotr Matwiejczyk i Ugór,  
reż. Dominik Matwiejczyk (29 maja);
Uciec stąd, reż. Mathias Mezler (26 czerwca).

2007
Przegląd kina rumuńskiego (22-26 stycznia):
Śmierć pana Lazarescu, reż. Cristi Puiu; 
12:08 na wschód od Bukaresztu, reż. Corneliu 
Porumboiu;
Tak spędziłem koniec świata, reż. Catalin Mitulescu;
Papier będzie niebieski, reż. Radu Muntean;
Włoszki, reż. Napoleon Helmis;
Dzieci z dekretu, reż. Florin Lepan;
Zachód, reż. Cristian Mungiu;
Filantropia, reż. Nae Carnafil.

2008
Weekend z Chaplinem
Brzdąc (18 kwietnia);
Gorączka złota (19 kwietnia);
Dyktator (20 kwietnia).

Nie tylko Pekin – olimpiada filmowa  
w Marzeniu
W górę Jangcy, reż. Yung Chang (29 sierpnia);
Martwa natura, reż Hang Ke Jia (30 sierpnia);
Tybet: Trylogia buddyjska, reż. Graham Coleman 
(31 sierpnia).

Międzynarodowy Festiwal Filmów dla 
Dzieci „Galicja 2008” 
Festiwal filmów dla dzieci zorganizowano rów-
nolegle w trzech miastach Małopolski: Krakowie, 
Nowym Sączu oraz Tarnowie. Impreza adresowa-
na jest do dzieci w wieku 8-12 lat. W jej trakcie 
trzy gremia jury dziecięcego wybierały najlepszy 
film spośród tytułów konkursowych, by na za-

16.

16. Logo Cinema OFF towarzyszące cyklicznym 
projekcjom polskiego kina niezależnego  
w Piwnicach TCK, 2006 r.

17. Plakat cyklu corocznych przeglądów filmów 
ekologicznych Eko Świat
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kończenie imprezy, w krakowskim kinie Kijów, 
nagrodzić jeden, ten, który otrzymał największą 
liczbę głosów w trzech miastach. Podczas festi-
walu przygotowano wiele atrakcji związanych 
ze światem filmu, m.in.: plan filmowy przed wej-
ściem do kina Marzenie, charakteryzacje przy-
pominające postaci znane z animacji bielskiego 
Studia Filmów Rysunkowych, spotkania z twór-
cami. W ramach festiwalu odbyły się warsztaty 
animacji filmowej dla dzieci. Pokazano filmy:

Ponad chmury, reż. Jorge Queiroga,  
prod. Portugalia, (24 września);
Dzieciaki z osiedla, reż. Ylva Gustafson,  
Catti Edfrldt, prod. Szwecja (24 września);
Tajemnica wilka, reż. Raimo O. Niemi,  
prod. Finlandia (25 września);
Czucza, cz. I i II, reż. Garri Bardin,  
prod. Rosja (25 września);
Ślepaki, reż Bernard Sahling, prod. Niemcy  
(25 września);
Konik św. Mikołaja, reż. Mischa Kamp,  
prod. Holandia (26 września);
O pasterzu kłamczuchu, reż. Siroos Hassanpour, 
prod. Iran (26 września);
Alicja w Krainie Czarów, reż. William Sterling, 
prod. Wielka Brytania (27 września);
Czucza, cz. III i IV, reż. Garri Bardin,  
prod. Rosja (27 września);
Podróże Gulivera, reż. Peter R. Hunt,  
prod. Wielka Brytania (28 września); 
Król Maciuś Pierwszy, reż. Sandor Jesse, Lutz 
Styzner, prod. Polska/Niemcy/Francja  
(28 września).

Eko-Świat – XI Przegląd Filmów Ekolo-
gicznych 
Coroczny przegląd filmów o tematyce ekologicz-
nej, powstający we współpracy Tarnowskiego 
Centrum Kultury i Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Tarnowa, finansowany z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tar-
nowie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Założeniem przeglądu, skierowanego do dzieci 
i młodzieży, było propagowanie ekologii poprzez 

prezentację ciekawych filmów o tematyce zwią-
zanej z przyrodą i otaczającym nas środowiskiem 
naturalnym, uwrażliwianie jej na piękno przy-
rody i wartości płynące z jej ochrony. Kolejne 
edycje festiwalu były realizowane w latach 
następnych.

Supergwiazdy na Gwiazdkę
Weekendowy pokaz filmów dokumentalnych, 
poświęconych historii ikon muzyki rockowej.
Metallica: Some Kind of Monster, reż. Joe Ber-
linger, Bruce Sinofsky, Bob Rock (19 grudnia);
Rolling Stones w blasku świateł, reż. Martin  
Scorsese (20 grudnia);
George Michael: Inna historia, reż. Southan  
Moris (21 grudnia).

2009
The Blues – siedem filmowych opowieści 
o bluesie
Filmowa seria o bluesie, wyprodukowana przez 
Martina Scorsese, będąca swoistą encyklopedią 
gatunku:
Feel Like Going Home, reż. Martin Scorsese  
(22 lutego);
The Soul of a Man, reż. Wim Wnders (23 lutego);
The Road to Memphis, reż. Richard Pearce  
(24 lutego);
Warming By The Devil’s Fire, reż. Charles Burnett 
(25 lutego);
Godfathers and Sons, reż. Marc Levin (26 lutego);
Red White and Blues, reż. Mike Figgis (27 lutego);
Piano Blues, reż. Clint Eastwood (28 lutego).

Pokaz specjalny
Operacja Dunaj, reż. Jacek Głomb, po projekcji 
spotkanie z twórcami filmu (12 sierpnia).

Pokaz specjalny z okazji Dnia Papieskiego
Całopalenie, reż. Ewa Świecińska  
(14 października);
Błogosławieństwo, reż. Ilona Masiewicz-Starczew-
ska (14 października).

Zaduszki filmowe
Filmowe wspomnienie zmarłych filmowców:  
Jana Machulskiego i Zbigniewa Zapasiewicza. 

Samoobrona, reż. Sylwester Chęciński  
(13 listopada);
Pan Gustaw i Matylda, reż. Maciej Wojtyszko  
(13 listopada).

Weekend z horrorem
Gabinet doktora Caligari, reż. Robert Wiene  
(18 grudnia);
Paranormal Activity, reż. Oren Peli (19 grudnia);
Wilczyca, reż. Marek Piestrak (20 grudnia).

2011
Pokaz specjalny
Jednorazowa przedpremierowa projekcja filmu 
połączona z występem tancerzy tańczących 
tango.
Pina, reż. Wim Wenders (29 września).

17.
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Wspomnienia? No nie! Przecież 
dusza ciągle młoda, a wokół 

cały czas coś się dzieje, człowiek patrzy 
w przyszłość, nie ma czasu na refleksje. 

Gdy jednak sięgnę pamięcią 
wstecz, minione lata układają się 
w obrazy pełne różnorodnych emocji.

Pierwszy jest z jesieni 1992 roku. 
Moja rozmowa kwalifikacyjna z ów-
czesnym Dyrektorem – Zbigniewem 
Guzikiem, w której przeszkadzała nam 
moja trzyletnia wtedy córka, dziś stu-
dentka czwartego roku. 

Pamiętam twarze wszystkich do-
tychczasowych pracowników TCK, tych 
nowo przyjmowanych i tych, co odeszli 
z różnych powodów.

Stukot starej maszyny do pisa-
nia, na której łamałam paznokcie, by 
wreszcie po kilku latach dostać wyma-
rzony komputer. Cichy, ale i wymagają-
cy opanowania różnych programów, by 

móc sprawnie pracować nad tekstem 
czy projektować plakaty lub zaprosze-
nia, wtedy niejednokrotnie robione we 
własnym zakresie...

I wreszcie pierwsze zadanie orga-
nizacyjne – konkurs recytatorski.

Pamiętam tych młodych ludzi, tak 
szalenie zdenerwowanych, kłębiących 
się w piwnicach TCK. Lubiłam te kon-
kursy, miło było patrzeć, jak z roku na 
rok najbardziej wytrwali doskonalili 
swój warsztat, często pokonując swo-
je niedoskonałości. Widać już wtedy 
było, że „coś z nich będzie”. I tak też 
się stało, dwóch z nich po ukończeniu 
szkół aktorskich jest obecnie znanymi 
gwiazdami kina i telewizji (Marcin 
Hycnar i Marcin Kwaśny).

A potem… potem to już setki wy-
staw, różnorodnych pod względem 
treści i formy, a i poziomu. I ten to-
warzyszący za każdym razem stres; 

Obrazy wspomnień

czy przyjdą goście, czy się spodoba, 
czy artysta będzie zadowolony, czy na 
wernisażu nie sparaliżuje mnie strach 
przed tłumem gości i władzami miasta.

No i ostatni obrazek, z wczoraj – 
piękne, szczelne, nowe okna w biurze… 
nareszcie zdejmę gruby, owczy sweter!

Mirosława Idler

Galeria TCK, widok na Ratusz
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Pamiętam jak dziś. Tę, jak w jednej 
z publikacji stwierdził historyk Ma-

rek Trusz, „najstarszą rozpoznaną ka-
mienicę tarnowską”. Kamienicę z okresu 
„wiecznego” remontu, kiedy często przez 
lata przemykałem ulicą Krótką wzdłuż 
budynku i muru zasłoniętego przed 
gapiami na czas modernizacji blasza-
nym ogrodzeniem. Właściwie, ta ulica 
w tamtym czasie powinna przyjąć na-
zwę Wąska. Pamiętam. W konsekwencji 
długotrwałego remontu, przepięknie 
wyremontowany z zewnątrz narożny 
gmach znajdujący na Rynku, placu, któ-
ry w owym czasie nie miał zbyt chlub-
nej renomy, a wieczorna wizyta w tym 
miejscu była nie lada wyzwaniem. 
Prestiżu budynkowi dodawał fakt, że to 
właśnie pod tym adresem ulokowało się 
Tarnowskie Centrum Kultury. 

Pamiętam jak dziś. Przez wiele lat, 
będąc pracownikiem tarnowskiego ra-

dia, regularnie gościłem przy Nowym 
Świecie 3 ekipę z Działu Imprez TCK 
w osobach Ani Grygiel, Tomasza Kap-
turkiewicza, Marcina Sobczyka czy nie-
odżałowanego Bogusia Wojtowicza oraz 
wykonywałem przedweekendowe łącze-
nia telefoniczne z Marią Wardyń. To 
z Nimi, „po drugiej stronie szyby” i „na 
linii” radiowego studia anonsowaliśmy 
słuchaczom propozycje kulturalne TCK 
czy repertuar kina Marzenie, przeka-
zując na nie zaproszenia. Zaproszenia, 
na awersie których oprawą graficzną 
był zarys charakterystycznego naroża 
„najstarszej rozpoznanej kamienicy tar-
nowskiej”. Nie ukrywam, korzystałem 
z tych propozycji kulturalnych przez 
lata. Prywatnie, służbowo/radiowo, nie-
jednokrotnie jako konferansjer.

Pamiętam jak dziś. Jak zdarzało mi 
się, reprezentując inne podmioty, wspól-
nie z ekipą TeCeKu (zdrobnienie nazwy 

To już 20 lat?

funkcjonuje do dziś) w ciągu kilku lat 
współorganizować czy tworzyć różnego 
rodzaju imprezy. Małe, jak i duże, ka-
meralne, jak też z założenia karkołom-
ne. W Piwnicach, Marzeniu, Amfiteatrze 
czy na Rynku właśnie. O części z nich 
nadal się wspomina „na mieście”.  
Pamiętam jak dziś. Kiedy sześć i pół 
roku temu zatelefonowała do mnie Ania 
Grygiel, zapraszając na spotkanie w te-
cekowym centrum dowodzenia, czyli 
pokoju nr 25. Pokoju, w którym na prze-
strzeni lat bywałem z różnych powodów, 
czy to służbowych, czy towarzyskich, 
a w którym usłyszałem propozycję nie 
do odrzucenia. Przyjąłem ją, bo takich 
propozycji się nie odrzuca. Dołączyłem 
do zespołu pasjonatów prowadzonego 
już wówczas przez nowego dyrektora, 
Tomasza Kapturkiewicza. Zespołu, który 
20 lat krzewi kulturę w Tarnowie. A do-
tychczas odwiedzane przeze mnie Piw-
nice, Marzenie, Amfiteatr, mimo zmian 
wizualnych w ciągu ostatnich lat, nie 
zmieniły swojego charakteru. Nadal są 
tymi miejscami, w których bardzo lubię 
przebywać, obcować z kulturą i sztuką. 
No, może z nieco innej perspektywy. 
Z perspektywy pokoju 25.

Artur Janus

Rynek, Gala wręczenia nagród 25.Tarnowskiej Nagrody Filmowej.  
Koncert SMOLIK - Kultowe Piosenki Filmowe, 2011 r.
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Wojtek Klich i jego festiwal
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Fenomen Wojtka Klicha
Kiedy pod koniec lata 1994 roku przyszedł do nas z pomysłem zrobienia własnej im-
prezy pod nazwą Zaduszki Dżemowe, i to koniecznie pisane tak, by wprost odnosiły się 
do zespołu Dżem i zmarłego kilka miesięcy wcześniej Ryszarda Riedla, nie wiedzieli-
śmy jeszcze, że ta impreza będzie się cieszyć taką popularnością. Pierwsze jej edycje 
wypełnione były piosenkami Dżemu, który Wojtek kochał, podziwiał, naśladował. Na 
kolejnych pojawiały się utwory innych nieżyjących osobistości rocka, których niestety 
co roku przybywało. Nastała era Mośkowych imprez, bo tak na niego wtedy mówiono. 
Piwnica pękała w szwach, a w przerwach koncertów wypełniała się dymem papieroso-
wym tak gęstym, że nawet niepalący byli odurzeni. Po kilku latach nieprzerwanej passy 
Wojtek zaczął wykonywać także utwory własnego autorstwa. Przestał być gitarzystą 
zespołu Ziyo i przygotowywał swój nowy zespół Bardzo Orkiestra do nagrania płyty.

Na scenie zamieniał się w innego człowieka. Odpływał razem z bluesem w nie-
znane widowni rejony. Zamykał oczy, śpiewał i grał unisono. Był zjawiskowy wtedy 
i jest taki aż po dzisiejszy dzień. Czując swój potencjał twórczy, kierując się też intu-
icją, rok po Zaduszkach namówił nas na jeszcze bardziej dziwny projekt. 

– Co? O wpół do drugiej w nocy? Koncert? W Boże Narodzenie? – pytaliśmy zdzi-
wieni, a on na wszystkie te pytania odpowiadał twierdząco, z uśmiechem, tak jakby 
widział przyszłość kolejnej kultowej imprezy. Rockowe O!Płateczki stały się scenicz-
nym faktem w Noc Bożego Narodzenia 1995 roku. Od tamtej pory co roku towarzyszą 
nam tłumy wiernych fanów i coraz młodsi bywalcy tych koncertów. W odróżnieniu 
do Zaduszek na Rockowych O!Płateczkach nie śpiewało się standardów rock and rolla. 
Składały się one wyłącznie z kolęd zagranych właśnie na bluesową modłę. Tak poda-
ne kolędy były czymś prawie niespotykanym – prawie, bo kilka lat wcześniej, także 
z udziałem Wojtka, płytę z takim repertuarem nagrał zespół Ziyo.

DOBRA MUZYKA
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A więc Dżem i Kolędy to były dwie najważniejsze imprezy, które przetrwały aż do 
dzisiaj. W 2011 roku na urodzinową osiemnastkę wyprowadziliśmy się do nowej sali 
Tarnowskiego Teatru, by nagrać płytę live z udziałem m.in. Marka Piekarczyka, tak jak 
przed laty jeszcze w starym teatrze nagrywaliśmy dziesiątą edycję Rockowych O!Pła-
teczków. Później ukazała się wspaniała płyta z kolędami… Legenda rosła sama. Umac-
niał ją upływający czas. I to były najpiękniejsze chwile: tarnowscy artyści u boku 
Wojtka, zapraszani goście (Piekarczyk, Styczyński, Otręba, „Kyks” Skrzek, Maleńczuk, 
Sebastian Riedel, syn Ryszarda, i wielu innych). Na scenie półmrok i tylko zapach oraz 
widok palących się zniczy. Ściśnięta i zjednoczona widownia porozrzucana po salach 
i niszach piwnicy, a wszyscy szczęśliwi, że siedzą, że stoją, że weszli…

Pierwsze imprezy trwały bardzo długo. Składały się z kilku setów, przeważnie 
trzech, a nawet czterech. A potem były bisy, czyli jak to nazywaliśmy dożynki. Artyści 
już półprzytomni i publika, która za nic nie chce ich puścić ze sceny. Kończyliśmy 
wtedy zwykle około godz. 1.30, czasami 2 w nocy! Do muzyków, którzy najczęściej 
grywali u boku Wojtka w tych latach, należeli: Stanisław Migała, Jerzy „Kobra” Drobot, 
Krzysztof Krupa i Bartek Rojek. 

Ale nie były to jedyne pomysły Wojtka. Był niezmordowany i całkiem pochłonięty 
wymyślaniem nowych projektów. Mieliśmy wrażenie, że chciał opanować cały nasz 
kalendarz, proponując kolejno Rockowe Zadyszki – to na koniec karnawału, Rockowe 
Wydmuszki – to na Wielkanocne Alleluja, Rockowe Wianuszki – na św. Jana i Wianki, 
a potem znowu Zaduszki i O!Płateczki. 

Trudno w to uwierzyć, ale imprezy te naprawdę się odbywały, wprawdzie niektóre 
powtórzyły się może dwa razy, ale inne trwały przez kilka lat. Wianuszki graliśmy 
w Amfiteatrze, a raz nawet na terenie basenu na Górze Marcina, żeby było nad wodą. 
Kolejnym gośćmi Wojtka na tych imprezach byli m.in. Boguś Łyszkiewicz, Robert 
Gawliński i Mateusz Pospieszalski.

Wojtek nie odpuszczał. Wkrótce wymyślił nowy program Bluesy i Bluzki, który 
miał nieco inną formułę i zawsze generował gości z najwyższej półki. Bluzkami były 
młode tarnowskie wokalistki, które debiutowały na jego koncertach, a potem przez 
długie lata stawały się jego artystycznymi podporami. Ruda, czyli Magda Bychawska 
(obecnie Stalmach), Magda Bobowska, PlePla, czyli Marta Gleisner, Lufka, czyli Ludwi-
na Borkowska – to były muzy Wojtka…

Dziewczyny w pierwszej części wieczoru śpiewały utwory zaproszonych gości, goście 
występowali tuż po nich, potem była przerwa, a na koniec – jazda w postaci fenome-
nalnych jam session z udziałem zaproszonych gwiazd. Były to prawdziwe gwiazdy pol-
skiego rocka: Wojciech Waglewski, Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz, Dariusz Kozakie-
wicz, Grzegorz Markowski, Małgorzata Ostrowska, John Porter, Marek Piekarczyk, Robert 

1.

2.
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Gawliński, Tadeusz Nalepa, Sławomir Wierzcholski, Titus i inni. Dodatkowo na jednym 
z koncertów plenerowych wystąpili: Katarzyna Kowalska, Ryszard Sygitowicz, Martyna 
Jakubowicz i Jerzy Styczyński – za dwa lata udało się to powtórzyć z Tadeuszem Nalepą, 
Krzysztofem „Zalefem” Zalewskim i Małgorzata Ostrowską. To były Bluesy i Bluzki w wer-
sji open air – przy okazji Dni Tarnowa 1998 i 2000 na tarnowskim Rynku.

Pamiętam jeden z niezwykłych piwnicznych koncertów, na który zaproszeni zostali 
Grzegorz Markowski i Dariusz Kozakiewicz. Nagle nie wiadomo skąd zawitali do nas Mirek 
Olszówka vel Kiton (zm. w 2011 roku), manager Voo Voo, z Wojciechem Waglewskim i Ma-
teuszem Pospieszalskim. Tak naprawdę wiadomo – w tym samym dniu brali udział w kon-
cercie w kinie Marzenie podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ponieważ i Waglewski, 
i Pospieszalski komponują również muzykę filmową… Po koncercie w kinie wpadli do nas. 
I oto podczas jam session na jednej maleńkiej scenie w Piwnicy stanęli obok siebie wszyscy: 
Wagiel, Krokodyl, Pośpiech, Markowski i Klich z resztą Orkiestry. Żadna scena w okolicy – 
i chyba niewiele w kraju – mogła poszczycić się takimi gośćmi. Tak jednak było.

Nie trzeba pisać, co działo się na widowni…
Po Bluesach i Bluzkach narodził się pomysł festiwalu „Był sobie blues”, który od 2006 

roku zagościł w sierpniowe wieczory na tarnowskim Rynku, ale to już osobna historia...

Tomasz Kapturkiewicz

3.

4.

1.  Wojtek Klich podczas I Zaduszek Dżemowych – 
Piwnice TCK, 1994 r.

2.  Wojtek Klich na Rockowych O!Płateczkach –  
Piwnice TCK, 2011 r.

3.  V Zaduszki Dżemowe: Magda Bychawska,  
Wojtek Klich – Piwnice TCK, 1998 r.

4.  Bluesy i Bluzki: Krzysztof Krupa, Dariusz  
Kozakiewicz, Jerzy Drobot, Wojtek Klich,  
Wojciech Waglewski – Piwnice TCK, 1998 r.
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Postscriptum: Tarnów pełen bluesa
Dzięki inwencji oraz zabiegom organizacyjnym Wojtka Klicha od sześciu już lat przy-
jeżdżają do Tarnowa w sierpniowe piątki czołowe postaci rodzimej sceny bluesowej. 
Zagrali tu już m.in.: Magda Piskorczyk i Karolina Cygonek, Roman Puchowski i Jan 
„Kyks” Skrzek, Śląska Grupa Bluesowa, Boogie Boys, Kajetan Drozd & Acoustic Trio, 
Blue Machine, Limboski.

Nie na wszystkie bluesowe piątki udało mi się do Tarnowa dotrzeć. Z opowiadań 
tych, którzy w nich uczestniczyli, wynika, że były bardzo udane. Tłumy widzów, świet-
na muzyka i dobra pogoda – warunek sine qua non powodzenia koncertów plenero-
wych – sprawiły, że koncerty zapisały się w pamięci widzów niezwykle pozytywnie. 
Te, na których byłem, skłaniają mnie do refleksji, że tarnowski „Był sobie blues” to 
jedna z najwspanialszych imprez propagujących ten rodzaj muzyki w naszym kraju.

Oto wspomnieniowe dowody z dwóch koncertów, pierwszej i ostatniej edycji tar-
nowskiego festiwalu:

2006
Zaczęło się od przysłowiowego hitchcockowskiego trzęsienia ziemi, a później na-
turalnie temperatura rosła. Choć w przypadku Jana „Kyksa” Skrzeka i Leszka Win-
dera, czołowych przedstawicieli tzw. śląskiego brzmienia, którzy zainaugurowali 
tarnowski bluesowy maraton, bardziej adekwatnym określeniem byłoby zapewne 
tąpnięcie. Jan „Kyks” Skrzek, brat Józefa, lidera SBB, początkowo nie myślał o pro-
fesjonalnym graniu muzyki. Będąc górnikiem w kopalni Siemianowice, traktował 
amatorskie granie jako formę relaksu po pracy. Z biegiem czasu blues zwyciężył. 
Skrzek nie śpiewa pięknie – brak mu dobrej dykcji, a jego głos chrypi, rzęzi i nieraz 
odmawia mu posłuszeństwa – czyni to jednak w sposób niezwykle autentyczny, blu-
es zaś to taki gatunek muzyczny, w którym prawda zawsze stoi ponad zewnętrznym 
pięknem, a serce i dusza ponad gardłem. O tym ten „mały Jasiu, trochę zakręcony” 
– jak sam siebie nazywa – doskonale wie. 

Po występie bluesowych mistrzów – Skrzeka i Windera – na tarnowską scenę 
weszła młodzież i ona dopiero dała czadu. A zaczęło się dość niekonwencjonalnie. 
Wszystko wskazywało na to, że trio Boogie Boys wystąpi w duecie (Bartek Szopiński – 
klawisze, Szymon Szopiński – perkusja), gdyż pianistę Michała Cholewińskiego zatrzy-
mały ważne sprawy. Szopińscy jednak zatelefonowali do swych węgierskich przyjaciół 
i dwóch muzyków z Segedu – kontrabasista i pianista – niewiele się namyślając, wsia-
dło do samochodu, by po pokonaniu tysiąca kilometrów zameldować się w Tarnowie 
kilka minut przed koncertem. W ten sposób trio zamiast w duecie – bez żadnych prób 
i przygotowań – zagrało w kwartecie. I uczyniło to znakomicie.

5.

5.  Kajetan Drozd Acoustic Trio podczas szóstej edycji 
festiwalu „Był sobie blues” – Rynek, 2011 r.

6.  Limboski podczas szóstej edycji festiwalu  
„Był sobie blues” – Rynek, 2011 r.
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Perfekcyjny warsztat, wręcz ekwilibrystyczne opanowanie instrumentów, ist-
na feeria pomysłów i – przede wszystkim – ogromna radość grania spowodowały, 
że od pierwszych ognistych dźwięków boogie-woogie wszyscy – publiczność i muzy-
cy – bawili się znakomicie. Była bluesowa klasyka, przypomniano niegdysiejsze hity 
Wojciecha Skowrońskiego, była nawet – utrzymana w poetyce boogie-woogie – „Szła 
dzieweczka do laseczka”. A tarnowski Rynek wręcz oszalał, tańcząc, wyklaskując rytm 
i śpiewając z polsko-węgierskim ansamblem „Boogie-woogie całą noc”. 

2011
Gwiazdą pożegnalnego koncertu był Michał Augustyniak vel Limboski, pieśniarz i muzyk 
coraz bardziej popularny, choć jeszcze nieznany w takim stopniu, na jaki by zasługiwał.

Choć na scenie obecny jest dopiero od czterech lat, udało mu się wydać już cztery 
płyty. Podczas tarnowskiego koncertu doszło do polskiej premiery jego najnowszego 
wydawnictwa „Tribute to Georgie Buck”. Tak się złożyło, że najpierw zaprezentowano 
je – na kilku koncertach – hiszpańskiej publiczności.

Pierwszy raz usłyszałem Augustynika przed czterema laty podczas festiwalu Rawa Blues 
w katowickim Spodku, gdzie własną interpretacją klasycznej muzyki z Delty Mississippi podbił 
serca kilku tysięcy fanów bluesa. Teraz wraca do tamtych klimatów. Nowa płyta zawiera bo-
wiem klasyczne utwory Roberta Johnsona, Skipa Jamesa, Williego Blind Johnsona, Mississip-
pi Johna Hurta, Chucka Willisa, Tommy’ego Johnsona oraz kilka tradycyjnych, bezimiennych 
tematów z Delty, przefiltrowanych przez świadomość muzyczną Limboskiego oraz członków 
jego zespołu. A Jacek Cichocki (instrumenty klawiszowe, organy, akordeon, klarnet, laptop, 
przeszkadzajki), Jacek Mazurkiewicz (kontrabas) oraz Bartek Kazek (bębny) to muzycy znako-
mici, pełni inwencji i zaskakujących pomysłów. Jako gość specjalny kwartetu Limboskiego wy-
stąpił na płycie Roman Puchowski, świetny wykonawca bluesowej klasyki, mistrz gitary dobro.

Podczas tarnowskiego koncertu Limboski Quartet przedstawił głównie materiał 
z ostatniej płyty, okrasił go hitami z poprzednich wydawnictw („Oczko”, „Piosenka dla mę-
żatki”, „Słodki oberek”) czy utworami jeszcze fonograficznie nie utrwalonymi („Piosenka 
o Lizbonie”). O Georgie Bucku, tytułowym bohaterze swej najnowszej płyty, artysta powie-
dział tak: „To był taki czarny kowboj, który choć wiedział, że gdy na przykład przychodzi na 
imprezę, to nie uda mu się wypić całego alkoholu i przelecieć wszystkich panienek, uważał 
jednak, że trzeba próbować”. Limboski jest takim muzycznym kowbojem, próbując róż-
nych nutek, stylów, poetyk... Z coraz bardziej interesującym skutkiem. Tarnowski koncert 
jest najlepszym tego przykładem. Atmosfera gorąca, bisom nie było końca. Kiedy tuż przed 
północą dotarłem do hotelu, termometr wskazywał 32 stopnie. Summertime.

Jerzy Armata 

6.
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I edycja (2006)
Ścigani, Wojtek Klich Band (4.08)
Devil Blues, Maciej Maleńczuk (11.08)
Jan „Kyks” Skrzek i Leszek Winder, Boogie Boys (18.08)
Anika, Leszek Cichoński, The Bluesmobile Band 
(25.08)

II edycja (2007)
Los Agentos, Kasa Chorych (3.08)
Teksasy, Riders (10.08)
W hołdzie Tadeuszowi Nalepie (17.08)
Tomi Blues Kapela, Karolina Cygonek, Obstawa 
Prezydenta (24.08)

III edycja (2008)
Bob-Life, czyli Bielszy Odcień Bluesa – Koncer-
towa Audycja Radiowa Jana 
Chojnackiego z udziałem Karoliny Cygonek, 
Piotra Resteckiego, Tadeusza 
Pocieszyńskiego (1.08)
Blues Doctors, Hoodoo Band (8.08)
40% Bluesa, Ścigani (22.08)
Kłusem z Bluesem, Big Fat Mama (29.08)

IV edycja (2009)
Komarańcze, David Molus (Wielka Brytania) 
(7.08)
Siódma w Nocy, Magda Piskorczyk (14.08)
Boryczka Trio, Osły (21.08)

V edycja (2010)
Przytuła & Kruk, Maciej Maleńczuk (13.08)
Romek Puchowski, Boogie Boys (20.08)
Devil Blues (28.08)

VI edycja (2011)
Around The Blues, Kajetan Drozd Acoustic Trio 
(12.08)
Breakmaszyna, Blue Machine (19.08)
Cotton Wing, Limboski – „Tribute to George 
Buck” (26.08)

Zaduszki Dżemowe (listopad 1994 – piwnice; 
październik 1998 – piwnice, goście: Jerzy 
Styczyński, Adam Otręba, październik 1999 
– piwnice, gość: Maciej Maleńczuk; listopad 
2000 – piwnice; listopad 2001 – piwnice, goście: 
Jacek Dewódzki, Piotr Lubertowicz; 31.10.2002 
– piwnice, goście: Liam Mac Murry; 31.10.2003 
– piwnice, gość: Krzysztof Zalewski; 30.10.2004 
– piwnice; 31.10.2005 – piwnice; 31.10.2006 
– piwnice; 2.11.2007 – piwnice; 31.10.2008 
– piwnice; 30.10.2009 – piwnice; 29.10.2010 – 
piwnice, 31.10.2011 – teatr)
 
Zadyszki Rockowe (luty 1995 – piwnice; 
18.02.2006 – piwnice)

Kwiatuszki Dżemowe (czerwiec 1995 –  
amfiteatr, gość: Bogusław Łyszkiewicz)

Rockowe Wianuszki (czerwiec 2001 –  
piwnice, gość: Jerzy Styczyński; czerwiec 1996 – 
amfiteatr, gość: Robert Gawliński)

Rockowe O!Płateczki (grudzień 1995-2011 – 
piwnice)

Rockowe Wydmuszki (kwiecień 1996 – piwnice; 

„Był sobie blues” – Letni Festiwal Bluesa
Cykl koncertów muzyki bluesowej organizowanych każdego roku w sierpniu na tar-
nowskim Rynku. Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się w 2006 roku. Gospodarzem 
i animatorem koncertów jest tarnowski muzyk Wojciech Klich. Podstawowym celem 
Letniego Festiwalu Bluesa „Był sobie blues” poza dobrą zabawą jest wykształcenie świa-
domej publiczności, propagowanie kultury, a u młodych wykonawców rozwijanie pasji. 
Konfrontacje muzyczne na scenie, wspólne jam session po koncertach służą przywołaniu 
pierwotnych idei tworzenia muzyki bluesowej, a także uwrażliwiają na żywą muzykę.

7.

8.

7.  Magda Piskorczyk  na czwartej edycji festiwalu 
„Był sobie blues” – Rynek, 2009 r.

8.  Maciej Maleńczuk na piątej edycji festiwalu „Był 
sobie blues” – Rynek, 2010 r.

9.  Rockowe O!Płateczki: Ewelina Rapacz, Wojtek 
Klich, Jerzy Drobot, w tle Stanisław Migała  
i Bartek Rojek – Piwnice TCK, 2008 r.

10.  V Zaduszki Dżemowe: Wojtek Klich, Marta  
Gleisner, Jerzy Styczyński, Adam Otręba –  
Piwnice TCK, 1998 r.

11.  Rockowe Wianuszki: Wojtek Klich, Robert  
Gawliński – Amfiteatr, 1996 r.

12.  Bluesy i Bluzki: Wojtek Klich, Janusz  
Panasewicz – Piwnice TCK, 1998 r.

13.  Noc Rockowa podczas Dni Tarnowa –  
Kasia Kowalska – Rynek 1998 r.

http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=76&id=305
http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=77&id=306
http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=78&id=307
http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=79&id=317
http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=79&id=317
http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=79&id=317
http://www.tck.pl/?sub=16&sub2=78&id=307
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kwiecień 1999 – piwnice, gość: Przystanek 
Mrówkowiec; kwiecień 2001 – piwnice, gość: 
Mateusz Pospieszalski; 17.04.2002 – piwnice, 
gość: Liam Mac Murry)

Bluesy i Bluzki (październik 1996 – piwnice, 
gość: Wojciech Waglewski; listopad 1996 – piw-
nice, gość: Sławek Wierzcholski; listopad 1996 
– piwnice, gość: Małgorzata Ostrowska; marzec 
1997 – piwnice, goście: Tadeusz Pocieszyński 
i Jan Skrzek; maj 1997 – piwnice, gość: Jarosław 
Wajk; czerwiec 1997 – piwnice, gość: Robert 
Gawliński; listopad 1997 – piwnice, goście: 
Martyna Jakubowicz i Jerzy Styczyński; styczeń 
1998 – piwnice, goście: Jan Borysewicz i Janusz 
Panasewicz; marzec 1998 – piwnice, goście: 
Grzegorz Markowski i Dariusz Kozakiewicz; 
listopad 1998 – piwnice, gość: Artur Gadowski; 
listopad 1999 – piwnice, gość: Titus; marzec 
2001 – piwnice, gość: John Porter; „Tarnów 
party” z udziałem: Martyny Jakubowicz, Jerzego 
Styczyńskiego, Sławka Wierzcholskiego, Tade-
usza Nalepy, Wojciecha Klicha i zespołu Bardzo 
Orkiestra (2002 – Rynek)
 

Finał Bluesów i Bluzek z udziałem Małgorzaty 
Ostrowskiej, Marka Piekarczyka i Titusa – Dni 
Tarnowa (czerwiec 2000 – amfiteatr)

Noc Rockowa – Wojciech Klich i jego goście: 
Kasia Kowalska, Wojciech Waglewski, Jerzy 
Styczyński, Adam Otręba – Dni Tarnowa (maj 
1998 – amfiteatr)

Rockowe Zaduszki (listopad 2000 – piwnice)

9.

10.

11.

12. 13.
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Festiwal Piosenki Żeglarskiej BEZAN
Miał już swoją legendę, kiedy stał się częścią naszej działalności. Przejęliśmy go 
z Domu Kultury „Mariensztat” wprost do naszych Piwnic i do sali tarnowskiego Teatru. 
Stało się tak głównie za sprawą Ryszarda Żądły, który w czasach, kiedy zaczynaliśmy 
jako TCK, był w Urzędzie Miasta Tarnowa naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu. 
On i grupa skupiona wokół Tarnowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego pchnęli 
wówczas jeszcze Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej BEZAN na głębsze wody. 
Szanty w teatrze? A jakże! Dla wielu były to najwspanialsze chwile i wspomnienia 
młodości, kiedy do późnych godzin nocnych śpiewaliśmy szanty – a na koniec zawsze 
„Pożegnanie Liverpoolu”. Scenografię stanowiło wnętrze tawerny, w której lało się (o 
zgrozo!) prawdziwe piwo, wszyscy śpiewali, oczekując na swoje podejście do mikro-
fonu. Tawerna żyła swoim życiem niczym prawdziwa Tawerna Bezan – nieformalny 
i formalny zarazem klub festiwalowy przy ul. Żydowskiej, prowadzony przez Krzysz-
tofa Łanochę vel Gebelsa. Klub, którego już zresztą nie ma. A na scenie teatru Rysiek 
Żądło wodził rej. Był konferansjerem, reżyserem, inspicjentem i wykonawcą w jed-
nym. Niektórych to drażniło, inni przyjmowali to jako nieodłączną część BEZANU, 
który wypełniał się wiatrem i gnał naprzód niewzruszony. W Piwnicy były szanty, ale 
inaczej. Z początku tylko dla wtajemniczonych i zaproszonych gości z beczkami piwa 
i śpiewem a capella do białego rana, później już dla wszystkich, którzy zdołali kupić 

14.

15.

14.  BEZAN ’96: Ryszard Żądło – Mościcka Fundacja 
Kultury (obecnie CSM), 1996 r.

15.  BEZAN ’96 – Koncert Nocny – Mościcka Fundacja 
Kultury (obecnie CSM), 1996r.

16.  BEZAN 2000: Ryszard Żądło i Laureaci – Amfite-
atr, 2000 r.

17.  BEZAN ’96 – Festyn Żeglarski – Parking DH Zenit, 
1996 r.

18.  BEZAN 2002: Miasteczko Portowe: Stanisław 
Nycz, Tomasz Kapturkiewicz – Camping 202, 
2002 r.
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wcale nietani bilet. To była właśnie Biesiada Żeglarska. Oj, biesiadowało się żeglarskiej 
braci. Wśród zespołów zawsze i niezmiennie Cztery Refy oraz Ryczące Dwudziestki, 
Szurawski (wtedy pod nazwiskiem Siurawski), Porębski, Mechanicy Szanty, Zejman 
i Garkumpel, Segarsi oraz tarnowskie formacje West Sailors, Śrubadycha, The Cotton. 
Wszyscy znali klasykę szant, więc o wspólny śpiew nikogo nie trzeba było prosić. 

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat?
Gdzie ta brama na szeroki świat?
Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
W każdej chwili płynę w taki rejs,
Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest?
(„Gdzie ta keja?” sł. i muz. Jerzy Porębski)

BEZAN miał także wiele innych istotnych wydarzeń. Były to koncerty dla dzieci, 
piknik żeglarski, koncert galowy, koncert konkursowy… Do konkursu zgłaszały się ze-
społy i wykonawcy z całej Polski – głównie dzieci, młodzież. Kwaterowaliśmy ich prze-
ważnie w Domu Turysty, czyli w PTTK-u przy ul. Żydowskiej, oraz w internacie dzi-
siejszej szkoły Szczepanika przy ul. Brodzińskiego. Tam także często spali nasi goście. 
Dzisiaj byłoby to już nie do pomyślenia. Konkursy odbywały się w wielu miejscach, bo 
na przestrzeni lat festiwal zmieniał się i poszukiwał wciąż najwłaściwszej dla siebie 
formuły. Śpiewało się w piwnicy, w kinie Marzenie, Tarnowskim Teatrze, pod domem 
handlowym Zenit (obecnie centrum handlowe o tej samej nazwie), gdzie odbywały 
się niezwykle atrakcyjne pikniki żeglarskie – jedno– i dwudniowe, oraz w amfiteatrze. 
Kiedy BEZAN dopływał już do ostatnich portów w swojej historii, przenieśliśmy się 
na Miasteczko Portowe, czyli camping 202 przy ul. Piłsudskiego, obok basenu – wów-
czas jeszcze odkrytego… Tam w blasku ogniska śpiewało się szanty, piekło kiełbasę 
i piło piwo. BEZAN wyczerpywał swoją formułę powoli, ale bez nadziei na powrót do 
dawnej świetności. Ten jeden z najstarszych tarnowskich festiwali, organizowany od 
1985 roku, kurczył się głównie z jednego powodu – od lat nie zmieniało się w nim nic. 
Nie było nowych gwiazd na miarę Starych Dzwonów, nie było poetów szant, takich 
jak Marek Szurawski czy Jerzy Porębski. Kiedy i oni oddalali się od szant do codzien-
nego życia, do pracy zawodowej dorosłych już przecież ludzi – brakowało nowych 
wieszczów, głosu młodszego pokolenia. Stanęliśmy przed trudną decyzją o wygaszeniu 
festiwalu. W obliczu kruchości finansów, a i znaczącego odpływu widowni, zmuszeni 

16.

17.
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byliśmy zrefować żagle i na pagajach dobić do ostatniego portu. Rok 2005 był ostat-
nim rokiem Festiwalu pod banderą TCK, ale nie była to ostateczna klęska tego frach-
towca. Odtąd jako statek wycieczkowy pływał razem z najbardziej zagorzałymi jego 
zwolennikami, którzy do końca pozostając wierni idei, założyli Stowarzyszenie BEZAN 
i próbowali ratować, co się da… 

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny,
Żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów,
Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora,
Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów.
I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny,
W noc ciemną i złą nam będzie się śnił.
Leniwie popłyną znów rejsu godziny,
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.
(melodia tradycyjna, autor nieznany)

Tomasz Kapturkiewicz

BEZAN ’93 (23-25 kwietnia)

BEZAN ’94 (22-23 kwietnia)

BEZAN ’95 (20-24 kwietnia)

BEZAN ’96 (26-27 kwietnia)

BEZAN ’97 (24-26 kwietnia)

BEZAN ’98 – z udziałem Marka Siurawskiego, 
Ryszarda Muzy i zespołów: Cztery Refy, North 
Cape, Perskie Odloty, West Seilors (24-26 kwiet-
nia)
BEZAN ’99 – z udziałem Piotra Zadrożnego oraz 
zespołów: Wolna Grupa Bukowina, Segars, Ham-
bawenah, Klag Perły i Łotry Szanghaju, Malcolm 
Mc Millan, Ryczące Dwudziestki, Cztery Refy 
(7-9 maja)

BEZAN 2000 – z udziałem Jana Wojdaka, Jerzego 
Filara oraz zespołów: Segars, Wikingowie, Krewni 
i Znajomi Królika, Perskie Odloty, Rudi Schubert, 
Cztery Refy, Zejman i Garkumpel (5-7 maja)

BEZAN ’01 (5-6 maja)

BEZAN ’02 – „Gwiazdy nad Bezanem” z udzia-
łem zespołów: The Cotton, Segars, Passat, Perły 
i Łotry oraz Ryczące Dwudziestki (18 maja 
– amfiteatr); „Biesiada żeglarska” z udziałem 
zespołów: Segars, Passat, Perły i Łotry, Ryczące 
Dwudziestki, Bez Szefa (18 maja – Camping 
202)

BEZAN ’03 – koncert dla dzieci „W 80 minut 
dookoła świata” w wykonaniu zespołu The Cot-
ton oraz konkurs piosenki żeglarskiej (30 maja 
– amfiteatr); „Biesiada żeglarska” z udziałem 
zespołów: Segars, Perły i Łotry, Prawy Ostry, The 
Cotton (30 maja – Camping 202)

BEZAN ’04 – biesiada żeglarska (22 maja – piw-
nice)

BEZAN ’05 – biesiada żeglarska: The Cotton, 
North Cape, Segars, Nordet (19 maja – piwni-
ce); koncert dla dzieci „Wypłyń choć raz jeden 
w rejs” – widowisko muzyczne z udziałem 
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CRESCENDO – Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski
To była jedna z najdziwniejszych przygód w historii TCK. Muzyka poważna i mło-
dzi kompozytorzy, których oceniało najlepsze z możliwych, najbardziej profesjonalne 
jury. Tworzyli je wybitni kompozytorzy i zarazem profesorowie Akademii Muzycznej 
w Krakowie, nieżyjący już dzisiaj, nieodżałowani Krystyna Moszumańska-Nazar (zm. 
w 2008 roku), Marek Stachowski (rektor AM, zm. w 2004 roku) oraz Zbigniew Bujarski. 
To byli wybitni ludzie, osobowości, których dane nam było gościć, rozmawiać z nimi, 
słuchać ich. Naszym partnerem w realizacji tego projektu było Centrum Paderewskie-
go i pani dyrektor Anna Knapik, z którą wielokrotnie prowadziłem koncerty galowe 
w Sali Lustrzanej w Tarnowie, tarnowskiej katedrze i w Ratuszu oraz ten – już po i jej 
przedwczesnej śmierci (zm. w 2003 roku) – samotnie w sali koncertowej TCK. Nazwa 
tej sali przetrwała do dzisiaj, choć ostatnie koncerty, nie licząc kilku wyjątków, odby-
wały się tam za czasów, kiedy gościnnie występowała tu i ćwiczyła Tarnowska Orkie-
stra Kameralna. Działo się to tylko w pierwszych kilku latach naszej pracy w Rynku.

Sprawcą Konkursu Kompozytorskiego CRESCENDO był związany z Tarnowem 
Henryk Derus, który zabiegał o jurorów Akademii osobiście, który emigrując, zostawił 
nam festiwal wprawdzie jeszcze regionalny i bez nazwy CRESCENDO, ale już na tyle 
rozwinięty, że można było kontynuować jego ideę.

Młodzi kompozytorzy otrzymywali statuetki w postaci „srebrnych kamertonów”, 
nagroda Grand Prix wynosiła 1000 zł (!), ale największą dla nich nagrodą był pro-
fesjonalnie wykonany utwór, który skomponowali na konkurs. Trzeba przyznać, że 
wielokrotnie były to duże formy muzyczne na chór męski, żeński, mieszany, orkiestrę 
kameralną, a czasami skromniej – na kwartet smyczkowy, kwintet fortepianowy itp. 

Ostatnim koncertem, jaki odbył się na zakończenie XII edycji Konkursu Kompozy-
torskiego dla uczniów średnich szkół muzycznych, był koncert na fortepian (znakomi-
ta pianistka Marta Komorowska, obecnie dyrektor Pałacu Młodzieży), flet (Agnieszka 
Cywińska-Olma), kontrabas (Jakub Cywiński), wibrafon (Marek Olma). Był to koncert 
absolutnie niezwykły pod wieloma względami i dla wielu ostatni. Nie przyjechał już 
do Tarnowa Marek Stachowski walczący z nieuleczalną chorobą. Zmarł w niespełna 
dwa tygodnie po naszym koncercie. Na widowni także w charakterze fotografa za-
siadał Bogusław Wojtowicz, nieżyjący już dyrektor Galerii Miejskiej w Tarnowie (zm. 

zespołu The Cotton i Dziecięcej Formacji Szan-
towej ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie 
(20 maja – teatr); koncert jubileuszowy „To już 
20 lat” – Cztery Refy, Stare Dzwony, North Cape, 

Nordet, Segars oraz laureaci pierwszych edycji 
festiwalu (20 maja); koncert finałowy „Gwiazdy 
nad Bezanem” – Shannon, Ryczące Dwudziestki, 
Cztery Refy (21 maja – amfiteatr)

19.

20.

19. Prof. Marek Stachowski, Tomasz Kapturkiewicz, 
tarnowska  Katedra, 1995 r.

20.  Laureaci  Crescendo, nagrody wręcza Tomasz 
Kapturkiewicz, w tle Anna Knapik,  Sala Lustrza-
na, 1999 r.
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w 2010 roku), który wpisał ten koncert w program I Art Festu. Nie było już obok mnie 
przy mikrofonie zmarłej rok wcześniej dyrektor Anny Knapik, a na widowni po raz 
ostatni jako dyrektor zasiadał Zbigniew Guzik. Pierwsza dekada nowego tysiąclecia 
przyniosła więc wiele zmian personalnych, wiele przedwczesnych śmierci ludzi odpo-
wiedzialnych za kulturę w Tarnowie. Odeszli wspomniani wyżej wybitni animatorzy, 
a wkrótce przyszedł czas pożegnań z Janiną Kanią (zm. w 2010 roku), dyrektorką 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, i Edwardem Żentarą (zm. w 2011 roku), dyrektorem 
Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego…

Z powodu śmierci przewodniczącego jury, zmian personalnych, jakie zaszły tak-
że i w naszej instytucji, a co za tym idzie, nowego profilowania naszej działalności, 
postanowiliśmy nie kontynuować historii Konkursu Kompozytorskiego CRESCENDO. 

Tomasz Kapturkiewicz

Koncert laureatów (grudzień 1993)
Koncert laureatów (maj 1994)
Koncert laureatów (listopad 1995)
Koncert laureatów (listopad 1996)
Koncert finałowy (listopad 1997)
Koncert finałowy (październik 1998)

Koncert finałowy (listopad 1999)
Koncert galowy (listopad 2000)
Koncert finałowy (listopad 2001)
Koncert finałowy (14 listopada 2002)
Koncert finałowy (9 listopada 2003)
Koncert finałowy (20 listopada 2004)

Dziesięć Piwniczek
Pomysł na formułę „piwniczek” dojrzewał we mnie podczas imprez artystycznych. Po 
koncertach czy spektaklach odczuwałem coraz większy niedosyt kontaktu z ludźmi, 
którzy zgromadzili się w Sali Lustrzanej czy teatrze z tego samego powodu co ja. My-
ślałem, że nie tylko ja miałbym ochotę pobyć dłużej, pogadać z osobami, z którymi 
jedynie przy takich okazjach miało się do czynienia. Kilkunastominutowa przerwa 
w koncercie czy antrakt teatralny były niewystarczające. A po imprezie zwyczajowo 
pędziło się do szatni, do domu... Trwające kilka godzin „piwniczki” miały dać szanse na 
spotkania i rozmowy nie tylko w przerwach (których właściwie nie było), ale przede 
wszystkim w trakcie imprezy.

Sale piwniczne TCK umożliwiały to. Symultanicznie funkcjonowały scena i oko-
lice baru, jedno drugiemu nie przeszkadzając, ba, z założenia się dopełniając. Jednym 
z moich obowiązków jako gospodarza imprezy było zachęcanie gości, by korzystali 
z jednej i drugiej formy spędzania wieczoru i kawałka nocy. Wychodzenie w trakcie 

21.

22.

23.
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występu do baru to w przypadku „piwniczek” nie było faux pas – przeciwnie, należało 
do bon tonu. Oczywiście zawartość programowa musiała być maksymalnie zróżnico-
wana, by widzowie mogli uczestniczyć na widowni w wydarzeniach, które ich intere-
sowały, a „odpuścić” sobie formy mniej ich zajmujące. W pewnym momencie w salach 
barowych pojawiły się monitory, na których można było, sącząc drinki i rozmawiając, 
śledzić to, co aktualnie dzieje się na scenie. I w każdej chwili, nie odstawiając kielisz-
ka, wrócić na widownię.

Program każdej „piwniczki” był więc z założenia istnym grochem z kapustą. 
Muzyka rockowa i klasyczna, pokaz mody, popis rolnika grającego na pile, rozmowa 
z wicemiss Polonia lub właścicielem piekarni, który niegdyś grał w jednym zespole 
i mieszkał w pokoju hotelowym z Philem Collinsem, znany artysta malarz prezentu-
jący tym razem swoje kompozycje muzyczne na flecie, scenki kabaretowe, kapela lu-
dowa w repertuarze złożonym wyłącznie z tradycyjnych przyśpiewek sprośnych, małe 
formy teatralne... A wszystko to dokumentujące zasobność twórczą Tarnowa i regionu. 
Z zewnątrz były tylko gwiazdy, bo każda „piwniczka” została taką przyozdobiona. W tej 
roli pojawili się m.in. Mieczysław Szcześniak, Grażyna Łobaszewska, Alosza Awdiejew, 
Danuta Błażejczyk, Piwnica pod Baranami, śpiewający felietonista Marek Majewski 
czy Ryszard Rynkowski. Jedna z tych gwiazd, podglądając przez dłuższą chwilę zdarze-
nia na scenie, przysiadła się potem do grona biesiadujących i stwierdziła z niekłamaną 
zazdrością: „Nieźle sobie tu w Tarnowie żyjecie”.

Oczywiście, ze względu na niewielką liczbę miejsc na widowni były to imprezy 
deficytowe. Dlatego, a i nie chcąc doprowadzić do znużenia formułą czy wypełniania 
jej coraz mnie atrakcyjną treścią, od początku wiedziałem, że liczba „piwniczek” musi 
być ograniczona. 

W trakcie ich realizacji założyłem, że wystarczy dziesięć. I tyle było.

Krzysztof Nowak

Piwniczki Krzysztofa Nowaka – 
program autorski

Piwniczka 1 (styczeń 1993)
Piwniczka 2, z Piwnicą pod Baranami  
(luty 1993)
Piwniczka 3 (luty 1993)
Piwniczka 4, z Piwnicą pod Baranami  
(marzec 1993) 
Piwniczka 5, z Piwnicą pod Baranami –  
Alosza Awdiejew (czerwiec 1993)

Piwniczka 6, z recitalem Agnieszki Fatygi  
(wrzesień 1993)
Piwniczka 7, z udziałem m.in. Marka Majew-
skiego (październik 1993) 
Piwniczka 8, z udziałem Danuty Błażejczyk  
(listopad 1993) 
Piwniczka 9, z udziałem Grażyny Łobaszewskiej 
i Mieczysława Szcześniaka (styczeń 1994) 
Piwniczka ostatnia, z udziałem Ryszarda  
Rynkowskiego (marzec 1994) 

21.  Statuetki Ogólnopolskiego Konkursu Kompozy-
torskiego Crescendo – Srebrne Kamertony, Sala 
Lustrzana, 1999 r.

22.  Crescendo, laureaci konkursu, nagrody wręczają 
prof. Marek Stachowski, Zbigniew Guzik, Tomasz 
Kapturkiewicz, TCK, 2003 r.

23.  Piwniczka: Witold Pazera, Krzysztof Nowak – 
Piwnice TCK, 1993 r.
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Restauracja Sialalalala
Nie był to wbrew pozorom nowy lokal gastronomiczny w mieście. Był to wciąż nasz 
lokal i projekt multikulturalny, trochę dziwacznie zatytułowany, ale wszystko w nim 
różniło się od tego, co dotąd robiliśmy. Niby to był koncert, niby kabaret… czasami te-
atr pantomimy, pokaz mody, ścinanie włosów, wystawy, happeningi. Były też występy 
na żywo z niby-radiowego studia, niby-programy telewizyjne, ale tylko ich parodie 
emitowane z rzutnika na kawałku płótna… Był zespół Personel i Krzysztof Huber – lat 
23. To była młodość, siła tekstów Hubera i świetnej muzyki zespołu, jakiego nigdy 
w Tarnowie nie było. Zespołu, który wprawdzie nagrał materiał na płytę, ale płyta 
nigdy nie wyszła, zespołu-gospodarza tych literackich wieczorów, na których gośćmi 
artystycznymi byli: Dominika Kurdziel, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Made 
In China, teatr Tuptusie i Limo. Był także Steffen Muller, najpopularniejszy Niemiec 
w Polsce, który przyjechał do Tarnowa i – jak sam wspomina – spodobał mu się tam-
ten klimat piwnicy, który przypominał mu awangardowe kluby Berlina. Wizyta Stef-
fena zbiegła się z pierwszym dniem wiosny tak długo wyczekiwanej. Nawieźliśmy do 
piwnicy ziemi i darni z kawałkami zielonej już trawy. Posadziliśmy, a raczej wetknęli-
śmy w ziemię kilka tulipanów i… mogiłę z tablicą nagrobną, a na niej zdjęcia i nazwi-
ska głównych bohaterów wieczoru z inskrypcją: „Z tego miejsca w dniu 21. 03.2003 r. 
rozwścieczona, z powodu żenująco niskiego poziomu programu publiczność wyniosła 
na swoich barkach następujących artystów i organizatorów”. I tu pojawiły się nagrob-

24.

25.

24.  I Restauracja Sialalalala: zespół Personel –  
Piwnice TCK, 2000 r.

25.  Skład Kultury: zespół Personel – Piwnice TCK, 
2012 r.
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ne medaliony i nasze nazwiska, co widać na zdjęciu. Nad mogiłą ćwierkały sztuczne 
ptaszki, szumiał las – niepokojąca sielanka. 

Dopiero kilkanaście lat później Lars von Trier nakręcił swoją „Melancholię”, a my 
już wtedy wieszczyliśmy koniec starego świata…

Restauracja Sialalala była po części programem satyryczno-rozrywkowym parodiu-
jącym różne programy telewizyjne, znane festiwale, polityków. Legendą pozostanie na 
zawsze nasz happening z udziałem Krzysztofa Hubera, którego jako „spóźnionego” kan-
dydata na prezydenta miasta z ramienia nieistniejącej przecież, ale jakże możliwej partii 
Symetryczny Tarnów wysłaliśmy do porannego programu Radia MAKS. Krzysztof z takim 
przekonaniem wypowiadał się jako polityk, że wywołało to oburzenie kilku osób, które 
dzwoniąc do radia, protestowały, że przecież jest już po terminie zgłaszania kandydatów. 
Krzysztof miał swój wyborczy plakat z papierowym krawatem w biało-czerwone pasy, 
który zrobiony przez nas na poczekaniu, na fotografii wyglądał jak prawdziwy. Wszystko 
było niby-prawdziwe, jednak to był wielki żart. A Personel śpiewał ze sceny ten tekst:

Bo w tym jest właśnie sedno sprawy,
Żeby było równo z lewej z prawej.
Bo w tym jest właśnie sprawy sedno,
Żeby nie było wszystkim wszystko jedno.
(z repertuaru zespołu Personel)

To był manifest wyborczy Symetrycznego Tarnowa. A kiedy zbliżał się dzień wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, na Rynku zaplanowano wielki koncert, aby uświetnić to wydarzenie. 
Wszyscy tam byli oprócz nas – setki osób wciśniętych w piwnicę i naszą Restaurację Sialalala, 
która tego dnia nosiła znamienity tytuł: „Ostatni dzień w starym świecie”. Była to rzeczywiście 
ostatnia edycja tego projektu, którym bawiliśmy się przez niemal cztery lata. Restauracja była 
nadzieją na stworzenie nowej jakości, odnowę, odbudowę. W pewnym sensie jednak była w swej 
idei podobna do Piwniczek Krzysztofa Nowaka sprzed kilku, a raczej kilkunastu lat. W roku na-
szego jubileuszu – 9 marca 2012 roku – powróciliśmy na piwniczną scenę pod nazwą Skład Kul-
tury, znowu w podobnej formule, w podobnym składzie, z potrzeby serca, z tęsknoty – próbując 
na nowo odnaleźć się w nowym świecie, nowym ładzie – w Składzie Kultury.

Tomasz Kapturkiewicz

Część I (15.03.2000 – piwnice)
Część II (16.03.2001 – piwnice)
Część III (26.10.2001 – piwnice)
Część IV (8.03.2002 – piwnice)

Część V (11.10.2002 – piwnice)
Część VI (21.03.2003 – piwnice)
Część VII (30.04.2004 – piwnice)
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Jazz
Muzyka jazzowa zawsze szła w parze z Tarnowskim Centrum Kultury. Publiczność 
poszukująca głębszych doznań muzycznych – sympatycy jazzu – chętnie i licznie od-
wiedzała i piwnice TCK, i kino Marzenie, w którym odbywały się większe koncerty. 
Niestrudzonym propagatorem jazzu w Tarnowie był dyrektor TCK Zbigniew Guzik. Do 
2006 roku w Tarnowskim Centrum Kultury funkcjonował Klub Jazzowy „Centrum” 
(rozpoczął działalność koncertem zespołu Zakładowego Domu Kultury Azoty 27 li-
stopada 1992 roku). Był to projekt animowany przez Bogdana Wojtowicza, a później 
Marcina Sobczyka (obecnie dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa), 
w ramach którego organizowano koncerty jazzowe i okołojazzowe, mające na celu 
upowszechnianie tego rodzaju muzyki. Niejednokrotnie koncerty, które powstały 
w Tarnowie, odbijały się szerokim echem w całej Polsce. W roku 2006 opiekę nad 
jazzem w TCK zaczął sprawować Sebastian Szafarz, który kierując się pierwotnymi 
założeniami, kontynuuje pracę animatora sceny jazzowej. W 2010 roku, wychodząc 
naprzeciw młodym i utalentowanym muzykom jazzowym, równolegle do prowadzo-
nej działalności powstał cykl „Młody Jazz”, w ramach którego swój dorobek mają moż-
liwość zaprezentować młodzi twórcy. W piwnicach TCK i w kinie Marzenie na prze-
strzeni wielu lat gościli najwybitniejsi muzycy jazzowi z Polski i zagranicy. 

26.

27.

28. 29.



85

  D o b r a  m u z y k a

1992
Walk Away (grudzień – kino i piwnice)
Kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego (grudzień 
– piwnice)

1993
Quartet Zbigniewa Namysłowskiego (luty – piwnice)
Ewa Bem z Andrzejem Jagodzińskim  
(luty – piwnice)
Mr Bobers (kwiecień – piwnice)
Zaduszki jazzowe: Susan Weinert, Marka 
 Stryszowskiego i Jazz Trio (październik – kino)
Kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego – wigilia 
jazzowa (grudzień – piwnice)

1994
Janusz Muniak Quartet (styczeń – piwnice)
Walk Away (październik – piwnice)
Zaduszki jazzowe: Ryszard Styła, Sebastian  
Bernatowicz, Marek Stryszowski z amerykański-
mi bluesmanami (październik – piwnice)
Niemiecki zespół Temathe (listopad – piwnice)
Tortilla Flat (grudzień – piwnice)

1995
Andrzej Jagodziński Trio (luty – piwnice)
Tomasz Stańko (marzec – piwnice)
Nippy Noya (październik – piwnice)
Michał Kulenty – Quartet Head Up  
(listopad – piwnice)

1996
Mieczysław Szcześniak, Joachim Mencel,  
Andrzej Cudzich (luty – piwnica)
Little Egoist, Sebastian Bernatowicz Trio  
(luty – piwnica)
Ewa Bem, Andrzej Jagodziński, Henryk  
Miśkiewicz (październik – piwnice)
Tomasz Stańko (grudzień – piwnice)

1997
So What (styczeń – piwnice)
Henryk Miśkiewicz, koncert połączony  
z wystawą fotografii Marka Karewicza  
„This is Jazz” (luty – piwnice)
Funky Groove (kwiecień – piwnice)
Adam Pierończyk, Grobosz-Kudyk Quintet – 

Halloweenjazz ’97 (listopad – piwnice) 
Eric Mariental z zespołem Walk Away  
(listopad – kino)
Single/Simple Acoustic Trio (listopad – piwnice)
Sekstet Jana Ptaszyna Wróblewskiego – „Henryk 
Wars – Songs”, nagranie płyty „Wars-songs  
Jan Ptaszyn Wróblewski. Live in Tarnów”  
(listopad – piwnice)

1998
Prowizorka Jazz Band (luty – piwnice) 
Leliwa Jazz Band (luty – piwnice)
Swing Orchestra (luty – piwnice)
Zbigniew Namysłowski i Jorgos Skolias  
(marzec – piwnice)
Mr Bobers (kwiecień – piwnice)
Joachim Menzel i Bary Terry Quartet  
(maj – piwnice)
Jazz Band Ball i Tomasz Kudyk Orchestra  
(październik – piwnice)
Jarek Śmietana i Modern Grave Band  
(listopad – piwnice)
Wojciech Niedziela Quartet (grudzień – piwnice)

1999
Tomasz Stańko (styczeń – piwnice)
The New Sami Swoi (luty – piwnice)
Pilch Music (marzec – piwnice)
Mieczysław Szcześniak i Bradzo Orkiestra  
(kwiecień – teatr)
Cezary Chmiel i Jorgos Skolias (kwiecień – piwnice)
Waine Karett & The New Sami Swoi (maj – piwnice)
Jorgos Skolias (czerwiec – piwnice)
Piotr Wojtasik Quintet z Piotrem Pociskiem 
(październik – piwnice)
Sikała Trio (listopad – piwnice)
The Globetrotters (listopad – piwnice)
The Holewy, Calvert & George Trio (listopad – 
piwnice)

2000
Quartet Zbigniewa Namysłowskiego  
(luty – piwnice)
Tomasz Stańko (marzec – piwnice)
Adam Pierończyk Quartet (maj – piwnice)
Dean Brown, Eric Mariental i Walk Away 
(grudzień – kino)

30.

31.

26.  Walk Away, Urszula Dudziak – kino Marzenie, 
1993 r.

27.  Ewa Bem, Andrzej Jagodziński – Piwnice TCK, 
1993 r.

28.  Jan Ptaszyn Wróblewski – Piwnice TCK, 1992 r.
29.  Zespół Jarka Śmietany – kino Marzenie, 1998 r.
30.  Bogusław Wojtowicz z zespołem Little Egoist – 

Piwnice TCK, 1996 r.
31.  Tomasz Stańko – Piwnice TCK, 2000 r.
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Leszek Możdżer Trio (wrzesień – piwnice)
Rudy Linka Trio (październik – piwnice)
Leszek Kułakowski Trio (listopad – piwnice)
Marcin Masecki (listopad – piwnice)

2001
Ewa Uryga (styczeń – piwnice)
Jazz Band Ball Orchestra (kwiecień – piwnice)
CC Band (luty – piwnice)
Kwartet Napiórkowski-Ścierańs-
ki-Jakubek-Dąbrówka (marzec – piwnice)
CC Band – benefis Marka Stryszowskiego 
(październik – piwnice)
Rafał Stępień, Adam Bałdach – jazz młodych 
(listopad – piwnice)
Andrzej Cudzich – andrzejkowo i jazzowo (listo-
pad – piwnice)
Zaduszki Jazzowe – Dixielands Society, Leliwa 
Jazz Band (listopad – piwnice)
Iza Zając – kolędy (grudzień – piwnice)

2002
Marek Bałata i Krzysztof Ścierański (18.01)
Hiram Bullock Trio (1.02)

Electric Jazz Quartet (12.04)
Susan Weinert Trio (18.04)
Krakowska Szkoła Muzyki Rozrywkowej  
i Jazzowej: Dark Side, Czuband (14.06.2002)
Oxen (21.06)
Dean Brown Trio (4.10)
Tomasz Stańko Quartet (18.10)
Jean Shy & Jazz Band Ball (8.11)
Tarnowsko-krakowski Jazz Młodych: Sqad, Re-
mote Controlled, Dark Side (20.12.)

2003
Marzena Ślusarska i Bogdan Hołownia (24.01)
Janusz Muniak & Kaczmarczyk Trio (7.02) 
Bartek Bentkowski Quartet (7.03)
Up To Date (4.04)
Eryk Kulma Quintet (9.05)
Agata Piśko Trio (17.07)
Wheatbread Johnson Trio (19.09)
Adam Pierończyk „Amusos” (17.10)
Artur Dutkiewicz (12.11)
John Brodway Tucker (19.11)
Kwartet – Jakubek, Ścierański, Raduli, Dąbrówka 
(12.12)

32.

34.

33.
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2004
Leliwa Jazz Band, Five O’Clock – „Bar na 60 par” (23.01)
Kreszendo (13.02)
Squad (19.02)
Andrzej Jagodziński Trio (12.03)
Stand’Art (2.04)
Up To Date (16.04)
Tomasz Stańko Quartet (21.05)
Leliwa Jazz Band (24.09)
TAQ – M. Masecki, Z. Ravitz, G. Stevenson (1.10)
Zespół Marka Batorskiego (22.10)
Sławek Jaskółke Trio (29.10)
The Globetrotters (5.11)
Artur Dutkiewicz Trio „Hendrix Piano” (26.11)
Jazz Session (17.12)

2005
Włodek Pawlik (12.01)
Alchemik – „Drakcula in Bucharesti” (17.02)
Joachim Mencel, Steve Logan, Arek Skolik oraz 
grupa TTr2 – Pilichowski, Raduli, Łosowski 
(18.03)
KBD Trio & Brad Terry (22.04)
Jazz Session 2 (29.04)
Jazzowa Noc Promocji (10.06)
Jan Ptaszyn Wróblewski i Paweł Tartanus –  
Ultradycyjne Duo (30.09)
David Doružka Trio (7.10)
The Globetrotters (2.12)

35.

36.

37. 38.

32.  Marcin Sobczyk otwiera kolejny koncert Jazz 
Klubu TCK – Piwnice TCK, 2000 r.

33.  CC Band i Marek Stryszowski – Piwnice TCK, 
2001 r. 

34.  Up To Date – Piwnice TCK, 2001 r.
35.  Hiram Bullock – Teatr im. Ludwika Solskiego, 

2002 r.
36.  Pilichowski Band – Piwnice TCK, 2008 r.
37.  Grzech Piotrowski – Piwnice TCK, 2009 r.
38.  Dorota Miśkiewicz – Piwnice TCK, 2010 r.





Kiedy to było? Wydaje mi się, że 
wczoraj…Tylko laptop, gapiąc się 

na mnie beznamiętnie swoim srebrnym 
ślepiem, przypomina, że jednak „trochę 
wcześniej”. I że z takimi gadżetami jak 
„On” to ja spotykałem się wtedy jedynie 
w amerykańskich filmach dozwolonych 
„od lat 15”… Niech ma… że od 15… 

Każdy pewnie pamięta swój pierw-
szy dzień, „pierwszy raz”. Ten służbowy 
– rzecz jasna. Są w życiu takie momenty, 
których nie zapomina się nigdy. Takie…
„stop-klatki” w taśmie wydarzeń. Wy-
darzeń jest sporo, „stop-klatek” mniej. 
Z reguły tylko kilka. To chwile, kiedy 
„taśma” zatrzymuje się na moment i już 
wtedy jasne jest, że ten kadr będzie się 
pamiętać zawsze. To się po prostu wie.

Mój „pierwszy raz” w Tarnowskim 
Centrum Kultury. Albo raczej… w kulto-
wym już wtedy „Teceku”, poprzedzony 
dniem czy dwoma, gdy jako widz jeszcze 
brałem udział w koncercie – nomen 

omen – zespołu Kult w Amfiteatrze przy 
ul. Kopernika. Już w trakcie krótkiej za-
powiedzi („zrealizowanej” przez Tomka 
Kapturkiewicza, obecnego dyrektora 
TCK), poprzedzającej megashow (tak, tak, 
ech... działo się), poczułem tę „presję dnia 
następnego”… Tego „pierwszego dnia…”

Początek… Pamiętam ten stan – 
wszystkie swoje nadzieje, marzenia 
i motywacje, w pomieszaniu z euforią, 
ale i lękami, obawami, kompleksami… 
Taki stan z „motylami w trzewiach”, po-
dobny trochę do… zakochania? Poczucie 
szansy obcowania z czymś szczegól-
nym, ze światem, do którego nie każdy 
ma otwarte „drzwi”... 

Pierwsze lata to pokój 25, czyli 
oficjalnie Dział Organizacji Imprez 
Artystycznych. Anka Grygiel – moja 
ówczesna szefowa, Marcin Sobczyk – 
wówczas kolega zza biurka obok, dziś 
– „szef wszystkich szefów” tarnowskiej 
kultury, Grzesiek Nawrocki – obecnie 
w TVP. I ja. Każde z nas z zupełnie innej 
bajki, pisanej jednak chyba przez tego 
samego autora. Może dlatego udało 
się nam (?) zrobić razem kilka niezłych 
rzeczy. Czasem „wpadał” Bogdan Wojto-
wicz, jeszcze niedawno z „ekipy” Teceku, 

Początek...

a wtedy już dyrektor Galerii Miejskiej 
BWA. Zawsze się zastanawiałem, skąd 
w jednym człowieku tyle zapału i po-
zytywnej energii, którą jest w stanie 
zarazić największego malkontenta. 
W biurowym pokoju na poddaszu, gdzie 
o klimatyzacji nikt nawet jeszcze nie 
myślał, bywało czasem naprawdę gorą-
co. Zwłaszcza w czasie pracy nad duży-
mi imprezami. Wspólnie z istniejącym 
wtedy działem Edukacji Kulturalnej 
„zagraliśmy” cykl koncertów „Artyści 
Końca Wieku” (czy to było aż tak daw-
no?!), „żeglowaliśmy” na FPŻ Bezan. 
To tutaj była (i wciąż jest!) „reżyserka” 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To tutaj 
powstawał scenariusz i „produkcja” 
Dni Tarnowa. Tak… Bywało gorąco. Ale 
lubiłem ten „speed”, kiedy jedną ręką 
stukało się w klawiaturę komputera, 
drugą w klawisze telefonu, a czubkiem 
buta przyklejało 15. żółtą karteczkę na 
drzwiczkach biurkowej szafki…

Po kilku latach los rzucił nowe wy-
zwania, zaoferował nowe możliwości. 
I choć na nieco innej planecie, wciąż 
jednak w galaktyce „Kultura”.

Jarosław Kajmowicz

Koncert zespołu Kult, Amfiteatr, 1999 r. 





Tarnowskie Centrum Kultury. Miejsce, 
które od zawsze było mi bliskie. Kon-

certy jazzowe, koncerty rockowe, Piwnice 
TCK, Rynek i Amfiteatr Letni – przypomi-
nają mi czasy liceum i studiów. Na prze-
kór temu, co bawiło moich rówieśników, 
mnie bawiła muzyka grana na żywo. 
Sam też chciałem grać! 

Marzyłem o karierze muzyka, chcia-
łem być profesjonalnym gitarzystą (te-
raz wiem, że to były tylko marzenia, ale 
kiedyś naprawdę myślałem, że to się 
spełni), w tym celu swoje kroki skierowa-
łem właśnie do Tarnowskiego Centrum 
Kultury, do Szkoły Muzyków Rockowych, 
gdzie w klasie Piotra Smolenia uczyłem 
się gry na gitarze. Niewiele później z ko-
legami założyliśmy zespół Dark Side, 
z którym właśnie w Piwnicach TCK, 
dzięki uprzejmości Tomasza Kaptur-
kiewicza, aktualnie dyrektora TCK, za-
graliśmy setki prób, czasem trwały one 

* * *

nawet od rana do wieczora, ale niestety 
koncertów daliśmy znacznie mniej. Na 
jednej z prób zaczęła się też moja przy-
goda z radiem, które niewątpliwie miało 
wpływ na to, co w moim życiu wydarzyło 
się później. 

W czerwcu 2006 roku niespodzie-
wanie nadarzyła się okazja, aby gar-
nitur bankowca, bo pracowałem wów-
czas w instytucji finansowej, zmienić 
na funkcję animatora kultury. Pomy-
ślałem sobie wtedy, że to może być 
ciekawe wyzwanie. Nie myliłem się. 
Opiekowałem się m.in. koncertami jaz-
zowymi, Szkołą Muzyków Rockowych 
i jeszcze wieloma innymi imprezami, 
z których każda mogłaby być tematem 
osobnej opowieści. 

Jestem dumny, że część historii TCK 
jest również moim udziałem, i „lubię to!”.

Sebastian Szafarz

Koncert w ramach Festiwalu „Zdearzenia” na tarnowskim Rynku



92

D o b r a  m u z y k a  

2006
„Straszni Panowie Trzej”: A. Jagodziński,  
J. Szrom, A. Łukasik (10.02)
Funk The Nite oraz Saskua Laroo (Holandia), 
Warren Byrd (USA) (24.03)
Up To Date (24.03)
TTr2 – Pilichowski, Raduli, Łosowski (6.10)
Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet (17.11)
Miles Griffith z zespołem (8.12)

2007
Włodzimierz Nahorny z zespołem (12.01)
Maria Sadowska – „Tribute to Komeda” (18.02)
Contemporary Noise Quintet (9.03)
Pink Freud (26.04)
Telewizor (15.06)
P.M. Electric Quartet (22.06)
New Bone – Tomasz Kudyk (28.09)
Eastcom & Stewlocks (25.10)
Damage Control (9.11)
G. Nagórski, W. Groborz, A. Kowalewski,  
W. Jamioł, P. Pociask (27.12)

2008
Brazylia Śpiewana Projekt (11.01)

Full Drive 2, Henryk Miśkiewicz (29.02)
Wojtek Pilichowski Band (28.03)
The Globetrotters (25.04)
Grzech Piotrowski Band (30.05)
Funk de Nite & Bryan Corbettet (3.10)
Krzysia Górniak Band (7.11)

2009
Audiofeeling – Paweł Kaczmarczyk Quartet 
(23.01)
Funky Groove – Napiórkowski, Lesicki, Jahr, 
Grabowy (13.03)
Artur Dutkiewicz Trio – „Niemen improwizacje” 
(22.05)
Jazzpospolita – Michał Przerwa-Tetmajer (11.09)
Grzech Piotrowski – „Emotronica” (9.11)
Kuba Badach – „Tribute to Andrzej Zaucha” 
(29.11)

2010
Kreszendo (19.02)
Wojtek Pilichowski Band (5.03)
Damage Control feat. Josh Lawrence (4.06)
Dorota Miśkiewicz z zespołem (1.10)
3. Jazz Soldiers (Misiak, Sojka, Grzyb) (19.11)

38.

39. 40.

41.
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2011
Adam Wendt Power Set (4.02)
Wojtek Mazolewski Quintet (11.03)
Krzysztof Urbański Quartet (8.04)
Marcin Masecki (14.10)
TTr2 – Pilichowski, Raduli, Łosowski (29.10)

2012
TT Electro Step – Wojtek Pilichowski (11.02)
Marek Napiórkowski Trio – Napiórkowski,  
Kubiszyn, Konrad (3.03)

39.  Full Drive II – Piwnice TCK, 2008 r.
40.  Marek Napiórkowski Trio – KonKubiNap – Piwnice TCK, 2012 r.
41.  Wojtek Mazolewski Quintet – Piwnice TCK, 2011 r.
42.  Krzysztof Urbański Quartet – Piwnice TCK, 2011 r.

42.
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Młody Jazz
Projekt prezentujący młodych, utalentowanych, ambitnych muzyków poruszających 
się w szeroko pojętej muzyce jazzowej. Laureaci festiwali i konkursów, m.in. Jazz 
Juniors. Koncerty w ramach tego cyklu rozpoczęto z początkiem 2010 roku. Młody 
Jazz jest doskonałym środowiskiem dla twórców wszechstronnych, dla nowych pro-
jektów, jak i tych, którzy mają już swoje sukcesy na arenie muzycznej. W projekcie 
Młody Jazz prezentowani będą młodzi, niedocenieni, wciąż jeszcze nieznani twórcy.  

2010
Auaua – Joanna Duda (8.01)
Bartek Pieszka Quartet (12.02)
Nail Quartet (26.03)
Sandwich On The Floor, Funky Monkey (28.05)
P.G.R. Projekt Grzegorza Rogali (5.11)

2011
Tango Jazz Project (18.02)
Acoustic Acrobats (1.12)

43.  Młody Jazz: Nail Quartet – Piwnice TCK, 2010 r.
44.  Młody Jazz: Tango Project – Piwnice TCK, 2011 r.
45.  Młody Jazz: Acoustic Acrobats – Piwnice TCK, 

2011 r.
46.  Jazzowy Rynek: Big Contest Band i Lora Szafran 

– Rynek, 2010 r.
47.  Jazzowy Rynek: Leliwa Jazz Band – Rynek, 2008 r.
48.  Koncert S.M.ROCK – Sławomir Ramian,  

Piotr Smoleń – Piwnice TCK, 2009 r.
49.  Koncert S.M.ROCK – Paweł Mazur – Piwnice TCK, 

2010 r.

43. 44.

45.
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Jazz-owy Rynek
(impreza współorganizowana) Od 2008 roku w lipcowe piątki tarnowski Rynek koły-
szą dźwięki jazzu tradycyjnego. Tarnowskie Towarzystwo Jazzu Tradycyjnego „Leliwa” 
we współpracy z Tarnowskim Centrum Kultury organizuje Letni Festiwal Jazzu Tra-
dycyjnego „Jazz-owy Rynek” – cykl koncertów plenerowych z udziałem wyjątkowych 
gości z różnych zakątków Europy. Sercem festiwalu jest scena plenerowa na tarnow-
skim Rynku, ale liczne imprezy odbywają się również w klubie festiwalowym Bom-
bay Music. W finale każdej imprezy wokół ratusza odbywa się parada nowoorleańska. 
Gospodarzem festiwalu jest tarnowski zespół Leliwa Jazz Band.

W festiwalu udział wzięli m.in.: Beale Street Band, Big Contest Band Feat, Lora 
Szafran, Boba Jazz Band, CO-CO Dixie, Dixieland Band, Hagaw Association, Hanka 
Gregusova & Nothing But Swing Trio (Słowacja), Happy Play, Jazz Band Ball Orchestra 
& Melva Houston (USA), Jazz Pom Band Brzozow, Leliwa Jazz Band, Miskolc Dixieland 
Band (Węgry), Old Boys Band, Old Boys Band, South, Old Timers, Ragtime Banjo Band, 
Revival Swing Band Praha, Saxpasja, Silesian Brass Band, Swing Manouche Project 
(Węgry), The Original Vigas Band (Słowacja).

S.M.ROCK – Szkoła Muzyków Rockowych
Szkoła Muzyków Rockowych działa nieprzerwanie od 1993 roku. Jest nieformalnym 
projektem edukacyjnym Tarnowskiego Centrum Kultury. Nie jest formalną instytucją 
oświatową, ale zajmuje się profesjonalnym muzycznym kształceniem dzieci, młodzie-
ży i dorosłych w klasie gitary, gitary basowej, perkusji oraz śpiewu.

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym raz w tygodniu w sie-
dzibie Tarnowskiego Centrum Kultury. Uczniowie S.M.Rock poza nauką mają moż-

46.

47.

48. 49.
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liwość spróbowania swoich sił w zespołach tworzonych w ramach szkoły oraz za-
grania koncertów na prawdziwej scenie. Do tradycji przeszły już koncerty S.M.Rock,  
w których obok występów nauczycieli swoje umiejętności prezentują również ucznio-
wie, stawiając niejednokrotnie pierwsze kroki na prawdziwej scenie.

Kultura Be
Tę propozycję skierowano do młodych twórców oraz zespołów wykonujących każdą 
odmianę szeroko rozumianej muzyki rockowej, bluesowej, folkowej, którym dano 
szansę na zaprezentowanie się przed publicznością podczas otwartych przeglądów 
w ramach Niezależnej Sceny Młodych. Zadaniem koncertów odbywających się w piw-
nicach TCK było również aktywizowanie młodych adeptów rocka, i nie tylko. W kolej-
nej fazie cyklu młode zespoły miały okazję wystąpić przed wykonawcami, którzy już 
mają ugruntowana pozycję na muzycznym rynku. Cykl odbywał się od wiosny 2006 
do wiosny 2009 roku. W sumie miało miejsce 21 koncertów, w których wzięli udział 
młodzi wykonawcy z Tarnowa i regionu oraz zaproszeni goście (Kid A., Bruno Schulz, 
Pogodno, Plateau, L.Stadt, Lily Marlene, Renton, Kumka Olik, Iowa Super Soccer).

2006
Czuband, The Yellow Papers, Corsakova  
(23.02 – piwnice) 
Carpocalipse, Hodoronktronk, Virus,  
The Explosion (30.03 – piwnice) 
Komarańcze i Van Cover, nauczyciele i uczniowe 
S.M.ROCK (21.04 – piwnice) 

Sweet Revange (21.09 – piwnice) 
Etnos, Bawełna, Styles Group (19.10 – piwnice)
Orion, Punk Protest, Crazy Shoes Killers (14.12 
– piwnice) 

50. 51.

52.
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2007
Mood, Schizofrenia, Over Sight (22.03 – piwnice) 
Metal Division, The Same, Totentanz  
(26.10 – piwnice) 
Ethos, The Poise Rite (16.11 – piwnice)

2008 
Endscreen, Radical Count, Chodźmy  
Na Truskawki, gość: Kid A (19.01 – piwnice)
Lemur Base, gość: Plateau (1.03 – piwnice) 
Banda Wolanda, gość: Bruno Schulz  
(5.04 – piwnice) 

Dziunek & Mango Collective, gość: Pogodno 
(20.06 – piwnice)  
Farma, Suchy Chleb Dla Konia, gość: L.Stadt 
(14.11 – piwnice) 
Perihellium, gość: Lily Marlene (5.12 – piwnice)

2009
New View, gość: Renton (19.01 – piwnice) 
Ethnic Project, gość: Kumka Olik  
(1.03 – piwnice) 
Breath & Miracle, gość: Iowa Super Soccer  
(5.04 – piwnice) 

Cykl koncertów Kraina Łagodności
1997 (amfiteatr)
Tomasz Ziółko 
Elżbieta Adamiak
Marek Andrzejewski i Grupa Niesfornych
Tadeusz Woźniak

1998 (amfiteatr)
Dominik Kwaśniewski
Dominika Kurdziel
Robert Kasprzycki
Jerzy Filar
Zespół Cotton Cat oraz Tomasz Mars i Gromy

53. 54.

55.

50.  Koncert uczniów S.M.ROCK – Piwnice TCK, 2010 r.
51.  Koncert uczniów S.M.ROCK – Piwnice TCK, 2011 r.
52.  Kultura Be: Bruno Schulz – Piwnice TCK, 2008 r.
53.  Kultura Be: Totentanz – Piwnice TCK, 2007 r.
54.  Kultura Be: Iowa Super Soccer – Piwnice TCK, 2009 r.
55.  Jubileuszowy koncert Czuband – Piwnice TCK, 2007 r.
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Pasje Artystyczne Młodych
Koncert laureatów festiwali i przeglądów  
muzycznych (czerwiec 1992 – piwnice)
Koncert laureatów festiwali i przeglądów  
muzycznych (marzec 1993 – teatr)
X Wojewódzki Przegląd Talentów Muzycznych, 
z udziałem Renaty Przemyk  
(marzec 1994 – teatr) 
XI Przegląd Talentów Muzycznych, z udziałem 
Stanisława Sojki (marzec 1995 – teatr)
XII Przegląd Talentów Muzycznych, z udziałem 
Roberta Janowskiego (marzec 1996 – teatr) 
XIII Przegląd Talentów Muzycznych, z udziałem 
Marka Andrzejewskiego i Grupy Niesfornych 
(kwiecień 1997 – teatr) 

Labirynty – środowiskowa giełda piosenki
(eliminacje do Studenckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie)
gość: zespół Raz Dwa Trzy (marzec 1998 – kino)
gość: Robert Kasprzycki (marzec 1999 – kino) 
goście: Janusz Pastuła i Krzysztof Daukszewicz 
(marzec 2000 – kino) 
gość: Robert Kasprzycki (luty 2001 – kino) 

Wakacyjne spotkania twórców nieznanych
Propozycja wakacyjna adresowana do uzdol-
nionych mieszkańców miasta, którzy chcieliby 
wystąpić na scenie amfiteatru. Wyróżnieni przez 
jury wykonawcy brali udział w koncercie na 
rozpoczęcie roku szkolnego.
„Witaj szkoło” (sierpień, wrzesień 1994, sierpień 
1995)
Rock szkolny (wrzesień 1995)
Koncert finałowy – Grupa ANKH (sierpień 1996) 
Koncert finałowy – zespół Myslovitz (wrzesień 1997)
Gośćmi czterech koncertów byli: Teatr na Bruku, 
Kwartet Jorgi, Kabaret – E-22, zespół Anakonda 
(sierpień 1998)
Dwa koncerty z udziałem zespołów: Anakonda 
i Mordor (sierpień 1999)
Cztery koncerty z udziałem zespołów: Przystanek 
Mrówkowiec, Scream i Teksasy (sierpień 2000)
Dwa koncerty (sierpień 2001)

Zrób Kabaret
Prezentacja najwybitniejszych kabaretów  
studenckich :
Kabaret Potem (styczeń 1994)
Kabaret Koń Polski (kwiecień 1994)
Quasi Kabaret Rafała Kmity (październik 1995)
Kabaret Ciach (styczeń 1995)

56. 57.

56.  Zrób Kabaret: Kabaret Potem – Piwnice TCK, 1994 r.
57.  Zrób Kabaret: Kabaret Ciach – kino Marzenie, 1995 r.
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Fantastyczne Śpiewanie –  
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej
organizowany z Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri.

Zadaniem festiwalu było podjęcie próby znalezienia i zaprezentowania młodzieży ta-
kiego języka muzycznego, który niesie bogactwo wartości ewangelicznej i chrześcijań-
skiej, tzn. miłość, radość, nadzieję, zarówno w muzyce, jak i w treści. 

I edycja – motyw przewodni: postać ks. Witka Wolnego; koncert Beaty Bednarz oraz 
zespołów: Houk, Cezary Chmiel Band, Monk, Deys; koncert laureatów oraz gości: Witek 
Wolny, Wojtek Klich i zespół Sega Band (wrzesień 1998)

II edycja – motyw przewodni: postać ks. Jana Twardowskiego; koncert Anny Marii 
Jopek, Jorgosa Skoliasa oraz zespołów: Bardzo Orkiestra, Dżem, Deys, Teatr z Gliwic 
(czerwiec 1999)

58.

59.

58.  I Fantastyczne Śpiewanie: Magdalena Bobowska – 
Amfiteatr, 1998 r.

59.  II Fantastyczne Śpiewanie: Dżem – Amfiteatr, 1999 r.
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POZOSTAŁE KONCERTY 

1992
Piosenka żeglarska – Jerzy Porębski (maj – piw-
nice)
Boba Jazz Band (maj, wrzesień – amfiteatr)
Ewa Bem dla dzieci (czerwiec – amfiteatr i piw-
nice) 
Ziyo – koncert podczas wyborów najsympa-
tyczniejszej tarnowianki „Gracja 92” (czerwiec 
– amfiteatr)
John Porter (czerwiec – Rynek)
Kabareton: Jan Pietrzak, Janusz Gajos, Tadeusz 
Drozda, Bronisław Opałko – Dni Tarnowa  
(czerwiec – amfiteatr)
Lora Szafran (wrzesień – piwnice)
Tadeusz Nalepa (październik – piwnice)
Jan Jakub Należyty – piosenka francuska  
i nie tylko (listopad – piwnice)

1993
Grupa pod Budą (styczeń – piwnice)
Stanisław Sojka (luty – MFK, wrzesień – kino)
Marek Grechuta (marzec – kino)
Urszula Dudziak & Walk Away (maj – kino) 
Marek Bałata i Krzysztof Ścierański (czerwiec – 
kino i piwnice)
De Mono (czerwiec – amfiteatr)
Agnieszka Fatyga (wrzesień – kino) 
West Sailors (grudzień – piwnice)
Jerzy Kryszak (grudzień – kino, piwnice)

1994
Piosenka żeglarska – Jerzy Porębski (marzec – piwnice)

Ziyo – dyskotekę prowadzi Jerzy Durał z czonkami 
zespołu – promocja płyty „Tetris” (styczeń – piwnice) 
Stanisław Sojka (kwiecień – MFK)
Brad Tery (kwiecień – piwnice)
Koncert Gracja ’94 i Tarnowska Scena Rockowa 
z udziałem zespołów: Cave Ottweiler, End Of 
Pop (maj – amfiteatr)
Alosza Awdiejew, Ryszard Rynkowski, Ziyo 
(czerwiec – amfiteatr)

1995
Jan Jakub Należyty – piosenka francuska  
i nie tylko (marzec – Sala Lustrzana)
Alosza Awdiejew (luty, czerwiec – piwnica)
Stare Dobre Małżeństwo (maj – kino)
Blond Money i jam session (wrzesień – piwnice)
Krywań (wrzesień – amfiteatr)
Elżbieta Adamiak (październik – piwnice)
Guru i jam session (listopad – piwnice)
Janusz Zbiegieł – teatr piosenki francuskiej  
(listopad – piwnice)
Wieczór muzyki progresywnej: zespoły Alter 
Ego, Albion Jazzu (grudzień – piwnice)

1996
Ścierański, Maseli, Torres (styczeń – piwnice)
Marek Bałata – kolędy (styczeń – piwnice) 
Premiera programu kabaretowego, będącego 
próbą stworzenia tarnowskiego kabaretu aktor-
skiego, połączonego z muzyką jazzową – Jazz 
Duo z Wrocławia (styczeń – piwnice) 
Frank Gambale, z udziałem Zbigniewa Jakubka, 
Krzysztofa Zawadzkiego, Marcina Pospieszal-
skiego (luty – kino)

60.

61.

62. 63.

60.  Zejście do Piwnic TCK: Zbigniew Guzik, Tomasz 
Kapturkiewicz, Bogusław Wojtowicz, 1995 r.

61.  Ścierański/Maseli/Torres: Jose Torres – Piwnice 
TCK – 1997 r.

62.  Frank Gambale z udziałem Zbigniewa Jakubka, 
Krzysztofa Zawadzkiego, Marcina Pospieszalskie-
go – kino Marzenie, 1996 r.

63.  Grupa MoCarta – kino Marzenie, 1997 r.
64.  Wojciech Młynarski – Piwnice TCK – 1996 r.
65.  Kabaret Pożarcie: Maciej Stuhr – Piwnice TCK, 

1998 r.
66.  Tarnowska publiczność podczas Dni Tarnowa – 

Rynek, 1998 r.
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Rage Against The Machine – premiera płyty 
(kwiecień – piwnica)
Wolna Grupa Bukowina – Dni Tarnowa (maj – 
amfiteatr)
Voo Voo – „Rapatata-to-ja” (maj – amfiteatr) 
Tarnowska Scena Rockowa: Ziyo, Cave, New 
Smoking – Gracja ’96 (maj – amfiteatr)
Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel – „Ich portret” 
(maj – piwnice)
„Nieszpory ludźmierskie” – oratorium Jana Kan-
tego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra 
Moczulskiego (czerwiec – amfiteatr) 
Manitou (lipiec – amfiteatr)
Varius Manx (sierpień – amfiteatr)
Kudyk Band (listopad – kino)

1997
Michał Urbaniak z zespołem Urbanator (marzec 
– kino)
Joanna Szczepkowska kontra inne instrumenty 
(marzec – piwnice)
Ścierański, Maseli, Torres (maj – piwnice)
Mafia (czerwiec – amfiteatr)
Elżbieta Adamiak (lipiec – piwnice)
Tadeusz Woźniak (sierpień – amfiteatr)
Grupa MoCarta (październik – kino)
DTV Jacka Federowicza (październik)
Kudyk Band (listopad – piwnice)

1998
Urszula Dudziak, Grażyna Auguścik, Jagodziński 
Trio – koncert noworoczny (styczeń – MFK)
Mateusz Pospieszalski i Wojciech Waglewski 
(marzec – kino) 
Raz Dwa Trzy (marzec – kino)
Józef Chrapczak (marzec – piwnice)
Grupa pod Budą – Dni Tarnowa (maj – Rynek)
Carlom Johnson i Gitar Workshop (maj – Rynek)
Kabaret Po żarcie Macieja Stuhra (maj – piwnice)
Grobosz-Kudyk Quintet – Halloweenjazz (paź-
dziernik – piwnice)
Tortilla Flat oraz jam session (październik – piwnica)
Tribute to Miles Orchestra (listopad – kino)
Anonina Krzysztoń i zespół Monk (listopad – kino)
Days i Bardzo Orkiestra (listopad – kino)
Krzysztof Ścierański – jam session z udziałem 
uczniów S.M.Rock (grudzień – piwnice)

1999
Tamara Kalinowska (styczeń – kino)
Edyta Bartosiewicz (maj – amfiteatr)
Kult (maj – amfiteatr)
Robert Janson (maj – amfiteatr)
Anna Maria Jopek (czerwiec – amfiteatr)
Hanna Banaszak (sierpień – amfiteatr)
Tarnowska Scena Rockowa: Washing Machine, 
Ziyo, Bardzo Orkiestra, Siedem (wrzesień – amfiteatr)
Marek Bałata Quintet (grudzień – piwnice)

64.

65. 66.
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2000
Mikrokosmos gwiazd; wystąpili m.in.: Robert 
Lubera, Robert Gawliński, Artur Gadowski  
(styczeń – kino)
Stanisław Sojka (styczeń – kino)
Jam session S.M.Rock, gość: zespół Alchemik 
(kwiecień – piwnice)
Trebunie-Tutki (maj – amfiteatr)
Chałturnik (czerwiec – amfiteatr)
Leszek Cichoński oraz Gitar Work Workshop  
i Pistol Pete (czerwiec – amfiteatr)
Swing Orkiestra (czerwiec – amfiteatr)
Anakonda – promocja płyty (czerwiec – piwnice)
Sal Solo (lipiec – amfiteatr)

2001
Stanisław Sojka (maj – kino) 
Jam session S.M.Rock, gość: Alchemik  
(czerwiec – piwnice)
Jacek Kaczmarski (październik – piwnice)
Grażyna Barszczewska (październik – piwnice)
Mieczysław Święcicki (listopad – piwnice)

2002
Wieczór kolęd – Chór Legato i goście  
(11.01 – sala koncertowa) 
X Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– tarnowskie zespoły rockowe i jazzowe  
(13.01 – piwnice)
Widowisko muzyczne „Orkiestra nadziei Bułata 
Okudżawy” (14.01 – piwnice)
Artyści Piwnicy pod Baranami – Tamara  
Kalinowska (25.01 – piwnice)
Otwarta Scena – przegląd amatorskich zespołów 
muzycznych (2.02 – piwnice)
Benefis zespołu The Cotton – koncert  
jubileuszowy (8.02 – piwnice)
Wieża Hitów – jubileusz 300. edycji listy  
przebojów Radia Maks (9.02 – piwnica)
Grupa pod Budą (7.06 – Rynek)
Piotr Janczerski i No To Co (7.06 – Rynek)
Noc Jazzowa: Up To Date (7.06 – piwnice)
Hot Wasserman (8.06 – Rynek) 
Anna Maria Jopek z zespołem (8.06 – Rynek)
 

67.

68.

69.

67.  Kult – Amfiteatr, 1999 r.
68.  Kult – Amfiteatr, 1999 r.
69.  Edyta Bartosiewicz – Amfiteatr, 1999 r.
70.  Alchemik z Orkiestrą Kameralną –  

kino Marzenie, 2001 r.
71.  Zbigniew Namysłowski – Piwnice TCK, 2001 r.
72.  Jazz Band Ball Orchestra – Piwnice TCK, 2000 r.
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Rockowe przeboje świata: covery zespołów  
Przystanek Mrówkowiec i Kofi (8.06 – Rynek) 
Krzysztof Piasecki (8.06 – piwnice) 
Haratacze (9.06 – Rynek) 
Urszula Dudziak & Walk Away (9.06 – Rynek)
Minikoncert zespołów: Alhlea, Czuband w ra-
mach III Tygodnia Młodzieżowej Kultury Chrze-
ścijańskiej (11.06 – piwnice)
10 lat TCK – koncert Grupy MoCarta oraz ze-
społu Przystanek Mrówkowiec (28.06 – piwnice, 
sala koncertowa, galeria) 
Celtic Power – Guichen Quartet (6.07 – amfiteatr) 
Swing nocą: Big Band Tadeusza Podulki  
z Lordem Henry Hansenem (19.07 – amfiteatr)
IX Wakacyjne Spotkania Twórców Nieznanych – 
koncerty młodych zespołów (24.08 – amfiteatr)
Kult (2.09 – amfiteatr)
Krajowy Festiwal Piosenki Naprawdę Dobrej 
„Złotych Przebojów Wspomnień Czar” – Tarpany, 
Partita, Jacek Lech, Krystyna Giżowska, Edward 
Hulewicz, Hanna Samson, Jerzy Połomski  
(7.09 – amfiteatr)
Koncert S.M.Rock oraz zespołu Mr.Pollack  
(27.09 – piwnice)
Remote Controled (14.11 – piwnice)
Tomasz Budzyński – promocja nowej płyty  
(5.12 – piwnice)
Wolna Grupa Bukowina (13.12 – piwnice)

2003
XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– tarnowskie zespoły rockowe i jazzowe  
(12.01 – piwnica) 
Koncert z cyklu „Złotych przebojów wspomnień 
czar” – Jerzy Połomski (17.01 – piwnice) 
Jam session z udziałem Leszka Cichońskiego 
(18.02 – piwnice)
Koncert z cyklu „Best prądu” – Sunflower  
(1.03 – piwnice) 
Koncert z cyklu „Best prądu” – Anaconda  
i przyjaciele (4.04 – piwnice) 
Pojedynki Kabaretowe: Grzegorz Halama  
Oklasky (11.04 – sala MFK) 
Raz Dwa Trzy (5.06 – Rynek) 
Epicentrum i Seven B (20.06 – piwnice) 
Inside (27.06 – piwnice) 
Mr.Pollack (4.07 – amfiteatr)
W rytmach lata – Leliwa Jazz Band (1.08 – Rynek) 
W rytmach lata – Anaconda i El Cencero  
(8.08 – Rynek) 
W rytmach lata – Czuband i Marcin Łabno 
(22.08 – Rynek) 
Pożegnanie lata – Tarnowski Chór Gospel,  
Polska Orkiestra Włościańska (30.08 – Rynek) 
Koncert popołudniowy zespołów: Czuband, Maven, 
Dark Side, Marcin Łabno; koncert wieczorny zespo-
łów: Inside i Makowiecki Band (1.09 – amfiteatr)

70. 71.

72.
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Noc kabaretowa z udziałem kabaretów: Słuchaj-
cie, Kaczka Pchnięta Nożem, Ani Mru Mru oraz 
zespołu Personel (12.09 – amfiteatr)
KSU (7.11 – piwnice)
Reni Jusis – Trans Misja Live (13.11 – piwnice) 
Sylwester – Formacja Nieżywych Schabuff 
(31.12 – Rynek) 

2004
XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
z udziałem zespołów: Cool Kids of Death i Clo-
sterkeller (11.01 – MFK) 
„Bardowie XX wieku” – Paweł Orkisz – ballady 
Bułata Okudżawy (16.01 – piwnice)
„Bardowie XX wieku” – Kuba Michalski –  
ballady Leonarda Cohena (27.02 – piwnice) 
Muzyka świata – zespół Gen-Dos z Tuwy  
(19.03 – piwnice)
„Bardowie XX wieku” – Ewa Adamusińska –  
pieśni Edith Piaf (26.03 – piwnice)
„Bardowie XX wieku” – Paweł Orkisz – ballady 

Włodzimierza Wysockiego (23.04 – piwnice) 
Czuband (14.05 – piwnice) 
Tarnowski Festiwal Młodej Twórczości Muzycz-
nej „Songs Festiwal – Pojednanie Gatunków” 
(21.05 – amfiteatr)
Kabaretowe pojedynki: Steffen Möller  
(28.05 – amfiteatr) 
Chór gospel Challenge z USA (03.06 – amfiteatr)
Wojtek Klich i jego goście: Krzysztof Zalewski 
„Aaleff”, Małgorzata Ostrowska (4.06 – Rynek) 
Krzysztof Piasecki, Grzegorz Turnau, Personel, 
Midnight Band (6.06 – Rynek) 
Koncert charytatywny na rzecz Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego z ul. Romanowicza  
(11.06 – amfiteatr)
Koncert muzyki flamenco (15.06 – piwnice) 
Wieczór z muzyką bluesową – Sławek Wierz-
cholski & Nocna Zmiana Bluesa  
(2.07 – amfiteatr) 
Wieczór z jazzem tradycyjnym –  
Leliwa Jazz Band (9.07 – amfiteatr)
W rytmach lata – BB Band Dixieland  
(10.07 – Rynek) 
Wieczór z muzyką disco dance – pokazy tańca 
nowoczesnego w wykonaniu formacji: Blask 
i Labirynt ze Studia Tańca „Honorata”  
(16.07 – amfiteatr)
Wieczór z muzyką hip-hop – DJ Cel zaprasza 
(23.07 – amfiteatr)
Wieczór z ciężkim graniem – Sunflower i przyja-
ciele (6.08 – amfiteatr) 
W rytmach lata – Chrząszcze (7.08 – Rynek) 
Wieczór z muzyką pop-rock – Badoo  
(13.08 – amfiteatr)
W rytmach lata – Old Metropolitan Band  
(14.08 – Rynek) 
W rytmach lata – Czuband i Personel  
(21.08 – Rynek)
Wieczór z muzyką filmową – Movie Story  
(27.08 – amfiteatr)
Noc Kabaretowa – Limo, Kwartet Okazjonalny, 
Grzegorz Halama Oklasky, Artur Andrus (10.09) 
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Tarnów  
Papieżowi – Barka 2004” (8.10 – Sala Lustrzana) 
Koncert galowy Festiwalu Muzyki Chrześcijań-
skiej „Tarnów Papieżowi – Barka 2004”  
(9.10 – kino)

73.

74.
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Chris Farlowe i Norma Beaker Band, Free Blues 
Band (11.11 – teatr) 
„Bardowie XX wieku” – Jan Jakub Należyty śpie-
wa Brela, Aznavoura, Okudżawę  
(25.11 – piwnice)
Cameron Wegas (27.11 – piwnice)
Magda Umer – „Ławka poetów” (3.12 – teatr) 
Hanna Banaszak (4.12 – teatr)

2005
XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy – Leliwa Jazz Band, Czuband, Sunfolwer 
(9.01 – piwnice) 
Ballady wieczorową porą: Jerzy Mamcarz –  
poezje współczesnych poetów (14.01 – piwnice)
Ballady wieczorową porą: Czesław Niemen, 

„Wspomnienie” – recital Joachima Perlika  
(4.02 – piwnice)
Przegląd zespołów rockowych (Perihellium, 
Adipose, Sweetrevange, Suchy Chleb Dla Konia, 
Polski Cukier, Hakunamatata, Lamurebase) oraz 
koncert zespołu Mr. Pollack (11.02 – piwnice)
Adam Pierończyk Trio (15.02 – piwnice)
„Ofiarom tsunami” – koncert charytatywny 
(18.02 – kino) 
Koncert dyplomowy Bartosza Korusa i Magdale-
ny Niezgody (18.03 – sala koncertowa) 
„Żeby Polska była Polską” – koncert pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu Polskiej Orkiestry 
Włościańskiej im. K. Namysłowskiego oraz  
Węgierskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
(3.05 – amfiteatr)

75. 76.

77. 78. 79.

73.  Reni Jusis – Piwnice TCK, 2003 r.
74.  Bardowie XX wieku – Leonard Cohen: Kuba 

Michalski – Piwnice TCK
75.  Muzyka Świata: Gen–Dos – Piwnice TCK 2004 r.
76.  Kreszczendo – Piwnice TCK, 2004 r.
77.  Dni Tarnowa – Sztuka Europejskiej Ulicy: Krzysz-

tof Piasecki – Rynek, 2004 r.
78.  Dni Tarnowa – Sztuka Europejskiej Ulicy:  

Sistars – Rynek, 2004 r.
79.  Dni Tarnowa – Sztuka Europejskiej Ulicy:  

Grzegorz Turnau – Rynek, 2004 r.
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Powrót gigantów – SBB (17.06 – amfiteatr)
Don Wasyl – koncert muzyki romskiej  
20.06 – amfiteatr)
Koncert rocka progresywnego – Perihellium 
(1.07 – piwnice)
Badoo z solistą Michałem Gaszem, laureatem 
„Szansy na sukces” (5.08 – amfiteatr)
Grupa Cafe i uczestnicy szkoły muzyków  
rockowych S.M.ROCK oraz Knights of Faith 
(6.08 – piwnice)
Old Metropolitan Jazz Band (13.08 – Rynek) 
Kwartet Jorgi (15.08 – Rynek) 
Komarańcze, Sepogram oraz Bardzo Orkiestra 
Wojtka Klicha (20.08 – Rynek)
Zespoły folklorystyczne – Veszprem, Ternčin, 
Kiskőrös, big-band Swing Faktory, zespoły 
rockowo-jazzowe ze Słowacji i Węgier, zespół 
rockowy Uz Jasme Doma z Czech, Silver Sound, 
Mezo (27.08 – amfiteatr)
„Niebieska tabletka dla kultury” – koncert  
zespołów rockowych: Awariat, Nato,  
Kontr-kultura, Psl-squad, Sweet Revange,  
Polski Cukier (23.09 – piwnice)
Zespół Krzysztofa Napiórkowskiego  
(21.10 – piwnice) 
Andrzejkowa Noc Kabaretowa – Łowcy.b,  
Kabaret To Za Duże Słowo, Made In China,  

Joachim Presents (27.11 – kino)
Vavamuffin, support Zero Trójka (1.12 – piwnice)

2006
Mikołajkowy Wieczór Kabaretowy: Ireneusz 
Krosny, Kabaret Młodych Panów (10.02 – kino) 
Dwunastu Perkusistów i Bas – koncert perku-
syjny (3.02 – piwnice) 
Graftman, Pustki (24.02 – piwnice) 
Kabaretowy Śledzik – Hrabi, Słuchajcie  
(25.02 – kino)
Sushee (18.03 – piwnice) 
Powitanie wiosny z zespołem Dzika Kiszka 
(25.03 – piwnice)
Kabaret Moralnego Niepokoju (9.04 – kino) 
Cool Kids of Death (20.04 – piwnice) 
Martyna Jakubowicz – piosenki Boba Dylana 
(22.04 – piwnice) 
Ulica Nowoorleańska – akustyczne koncerty 
jazzowe: Jazz Stream Quintet, Leliwa Jazz Band, 
Jazz Band Ball Orchestra (2.06 – Rynek) 
Koncert „Rock&all” – Revolucja, The Calog, 
Ocean, Uz Jsme Doma, Voo Voo, Lech Janerka, 
Liquido (3.06 – stadion miejski)
Koncert muzyki dawnej – zespół Camerata  
(4.06 – Rynek) 

80. 81.

82.
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Jubileuszowy koncert Ziyo (20-lecie) (4.06 – Rynek) 
De Mono (4.06 – Rynek)
Monk, kwartet smyczkowy, Abradab  
(30.06 – Rynek) 
Największe przeboje PRL-u w wykonaniu  
zespołu Szafa Gra – artyści Teatru Buffo  
(22.07 – Rynek) 
Koncert muzyki flamenco – zespół Contratiem-
po (5.08 – Rynek) 
Sumadija Serbian Folk Dance Ensamble,  
Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”  
(15.08 – amfiteatr)
Gala Mozartowska – najpiękniejsze arie opero-
we w wykonaniu solistów Opery Krakowskiej 
(19.08 – Rynek) 
Noc Kabaretowa: Dno, Neonówka, Kabaret Moral-
nego Niepokoju, Dzika Kiszka (1.09 – amfiteatr)
Koncert elektronicznej muzyki i światła w wy-
konaniu Wojciecha Konikiewicza „Muzyka 
nowej przestrzeni” w ramach jubileuszu 70. 
rocznicy urodzin ks. prof. Michała Hellera  
(10.09 – Rynek) 

Elżbieta Mielczarek (30.09 – piwnice) 
S.M.ROCK – gość: zespół Oxygen  
(20.10 – piwnice) 
Rewia piosenki włoskiej – Tercet, czyli kwartet 
(Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert  
Rozmus, Wojciech Kaleta) (29.10 – kino)
Fisz Emade Tworzywo (16.12 – piwnice) 

2007
Tymon Tymański & Transistors  
(19.01 – piwnice) 
„Historia pewnej podróży” (piosenki Marka  
Grechuty) – Grzegorz Turnau (28.01 – kino) 
Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach  
(23.02 – piwnice) 
Duan (11.03 – piwnice) 
Des Moines (23.03 – piwnice) 
Nie-Bo (29.03 – piwnice)
„Miastomania” – Maria Peszek (1.04 – piwnice) 
Czuband (13.04 – piwnice) 
Kabaret Hrabi (14.04 – kino)

83. 84.

80. Squad – Piwnice TCK, 2004 r.
81. Squad: Marek Raduli – Piwnice TCK, 2004 r. 
82. Dni Tarnowa: De Mono – Rynek, 2006 r.
83. Dni Tarnowa – Rock&All: Lech Janerka – Stadion 

Miejski, 2006 r.
84. Dni Tarnowa: Motema Africa – Rynek 2006 r.
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Wieczór św. Patryka – koncert zespołu Danar 
(17.04 – piwnice)
Koncert charytatywny – Polski Cukier  
(19.04 – piwnice) 
Natural Mystic (4.05 – piwnice) 
Akustyczny koncert Tomasza Lipińskiego  
(11.05 – piwnice) 
„Piosenki Neapolu” – Marta Bizoń  
(31.05 – piwnice)
Koncert charytatywny „Dla Maćka”  
(14.06 – amfiteatr) 
Noc Świętojańska – Krafcy, Kasia Rodowicz 
(23.06 – amfiteatr) 
Totentanz, Muchy, Hey (29.06 – amfiteatr) 
„Bez ogródek” – Leliwa Jazz Band, Stanula  
Kwartet (13.07 – ogródek) 
„Bez ogródek” – Maciej Pierzchała Trio  
(20.07 – ogródek) 
Koncert Opery Krakowskiej (21.07 – Rynek) 
„Bez ogródek” – Jazz Stream Trio  
(30.07 – ogródek) 
Jeszcze Jedna Noc Kabaretowa – Ciach, Kabaret 
Skeczów Męczących, Czesuaf, Neo-Nówka  
(1.09 – amfiteatr) 
Bakszysz (12.10 – piwnice)
S.M.ROCK – nauczyciele i uczniowie  
(23.11 – piwnice) 
Wieczór kabaretowy – Piotr Bałtroczyk,  
Kabaret Paranienormalni (1.12 – kino)
Sylwester na tarnowskim Rynku – Vavamuffin 
(31.12 – Rynek)

2008
Raz Dwa Trzy – „Młynarski” (13.01 – kino)
Świetliki (8.02 – piwnice) 
Habakuk (15.03 – piwnice) 
Anvision, Anakonda, Czuband, Dzika Kiszka, 
Bardzo Orkiestra, Totentanz, Ziyo  
(13.06 – Rynek)
Przystanek Mrówkowiec, Sofa, Andrzej Smolik 
(14.06 – Rynek) 
Koncert zespołów folklorystycznych: Musica 
Poetica, Ajka Town 
Renaissance Orchestra (15.06 – Rynek) 
Koń Polski, Szafa Gra, Jose Torres y Salsa  
Tropical (15.06 – Rynek)

Noc świętojańska – koncert zespołów:  
Van, Normalsi (23.06 – bulwary nad Wątokiem) 
„Ogródek Dźwięków” – Mano  
(5.07 – piwnice) 
„Ogródek Dźwięków” – kwintet smyczkowy 
(12.07 – piwnice)
„Ogródek Dźwięków” – Niezgoda Acoustic Band 
(19.07 – piwnice)  
„Ogródek Dźwięków” – Kudelka Brothers  
(26.07 – piwnice) 
Noc kabaretowa – Hlynur, Widelec, Świerszczy-
chrząszcz, Łowcy.b (5.09 – amfiteatr)
Cool Kids of Death (19.10 – piwnice) 
Koncert „Pamiętamy” z okazji jubileuszu  
pontyfikatu papieża Jana Pawła II  
(22.10 – Rynek) 
„Maria Awaria” – Maria Peszek  
(16.11 – kino) 
Czesław Śpiewa (26.11 – kino) 
Nie-Bo (12.12 – piwnice) 
Sylwester na tarnowskim Rynku –  
Reni Jusis i DJ (31.12 – Rynek)

2009, 2010
Koncert dyplomowy Angeliny Kierońskiej 
(13.01 – sala koncertowa) 
Karnawałowy wieczór kabaretowy – Smile, 
Limo (18.01 – kino) 
Grupa MoCarta (19.01 – kino) 
Ania Maywald (5.02 – piwnice) 
Fisz Emade Tworzywo (20.02 – piwnice) 
Symfonia serc i rock & roll – koncert charyta-
tywny z udziałem zespołów: Totentanz, Carrion, 
Dzika Kiszka, Anvision, Przystanek Mrówkowiec, 
Jackkinife, The Way (20.02 – hala Gumniska) 
Hurt (7.03 – piwnice) 
Wieczór kabaretowy – Stanisław Tym, Kabaret 
Ciach (16.03 – kino)
Paprika Korps (20.03 – piwnice) 
Ocean (25.03 – piwnice)
Muchy (22.04 – piwnice)
Kabaret Hrabi (26.04 – kino) 
2. Tarnowska Wiosna Jazzowa – chór Gos.pl  
i Caroline Mhlanga (28.04 – kościół xx. Filipinów) 
2. Tarnowska Wiosna Jazzowa – P.M.Elektric 
Quartet & Tamas Berki, Krzysztof Popek  
International Quintet (Lightsey, Dockery, Betch, 

85.

86.
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Wojtasik) (29.04 – piwnice)
2. Tarnowska Wiosna Jazzowa – Andrea Kolma-
nova & The Scheuflers (30.04 – piwnice) 
2. Tarnowska Wiosna Jazzowa – Jazz Band Ball 
Orchestra & Caroline Mhlanga & Uli Hanke, 
Walk Away & Dean Brown (1.05 – kino)
Koncert podyplomowy Agnieszki Guśtak i Alicji 
Ojrzyńskiej (19.05 – sala koncertowa) 
The Same (29.05 – piwnice) 
Widowisko dla dzieci – The Cotton „Z pamiętni-
ka żeglarza” (5.06 – scena przy  
ul. Wałowej) 
Mechanicy Shanty, Roman Roczeń, Cztery Refy, 
Ryczące Dwudziestki (5.06 – scena przy  
ul. Wałowej) 
Anna Maywald, Ziyo, Totentanz z Tarnowską 
Orkiestrą Kameralną (5.06 – Rynek)
Besiada – Marynarze kontra górale: Cztery Refy, 
Roman Roczeń, The Cotton, Mechanicy Shanty, 
Ryczące Dwudziestki, kapele góralskie  
(6.06 – piwnice)
Flamenco – Contratiempo, muzyka tyrolska – 
Tyrolia Band, muzyka góralska – Power Folk, 

muzyka francuska – Boguccy (26.06 – Rynek)
The Same, Przystanek Mrówkowiec  
(27.06 – Rynek) 
Czuband, Pin (28.06 – piwnice)
Memoria La Italia, Mango Collective, Sushee 
(10.07 – Rynek)
„Magia obłoków – piosenki Marka Grechuty” – 
Renata Przemyk, Anna Treter, Jacek Wójcicki, 
Maciej Klaś, zespół Monk, Anawa  
(10.07 – Rynek)
Jakub Cywiński (19.08 – galeria) 
Noc kabaretowa – Puk, Weźrzesz, Szarpanina, 
Nowaki (25.09 – kino)
Eastwest Rockers (7.10 – piwnice) 
Noc kabaretowa – Macież, Nowaki, Neo-Nówka, 
Żarówki, Tomasz Jachimek  
(10.10 – sala MCK) 
Julia Marcell (15.10 – piwnice) 
The Cars Is On Fire (16.10 – piwnice)  
Biff, support: By Million Wires  
(5.11 – piwnice)  
The Cuts (20.11 – piwnice) 
Sofa, support: Mango Colective (26.11 – piwnice) 

87. 88.

89.

85.  Noc Kabaretowa: Kabaret Moralnego Niepokoju – 
Amfiteatr, 2006 r.

86. Hey – Amfiteatr, 2007 r.
87.  Wielkie Odkrywanie Małopolski: Kasia Cerekwic-

ka – Rynek, 2006 r.
88.  Miles Griffith – Piwnice TCK, 2006 r.
89.  „Miastomania” – Maria Peszek – Piwnice TCK, 

2007 r.
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John Lennon 70/50/30 (10.12 – kino) 
Koncert w całości przygotowany przez Tarnows-
kie Centrum Kultury – repertuarowo i wyko-
nawczo. Kompozycje Johna Lennona (z okresu 
The Beatles i solo) zaaranżowali i wykonali 
muzycy związani ze szkołą muzyków rockowych 
S.M.ROCK: Paweł Mazur, Piotr Smoleń, Bartek 
Rojek, Mariusz Dziekan, zespół Gienka Loski 
oraz Bartek Miarka. Wystąpili soliści: Ala Janosz, 
Piotr Cugowski, Sławek Ramian, Piotr Kita, Pa-
weł Mazur, Gienek Loska. Koncert poprowadził 
i okrasił opowieściami o Lennonie i The Beatles 
Piotr Metz. 
Mikołajkowy wieczór kabaretowy – Świerszczy-
chrząszcz, Jurki (11.12 – kino) 

2011
Stare Dobre Małżeństwo (15.01 – kino) 
Kabaret Rak (16.01 – piwnice)
„Osiecka inaczej” – recital Gosi Markowskiej 
(21.01 – piwnice)
Stan Up Comedy – Bez cenzury! – Piasecka/
Giza/Ruciński (25.01 – piwnice)

Koncert coverowy uczniów I LO  
(28.01 – piwnice)
The Dreadnoughts (10.02 – piwnice)
Stand Up Comedy – Tomasz Jachimek  
(22.02 – piwnice) 
Mikromusic „Sova” (25.02 – piwnice)
Bracia akustycznie (12.03 – kino)
Smile, Kabaret Młodych Panów  
(13.03 – piwnice) 
Animations, Perihellium (2.04 – piwnice)
Leliwa Jazz Band, Grzybowski Band  
(19.06 – Rynek)
Scorpions (1.07 – stadion miejski)
Chanson Francaise – Sylwia Staoczyk & Art 
Band, włoskie przeboje sprzed lat – Natalia 
Plichta & Art Band, Zbigniew Wodecki z zespo-
łem (2.07 – Rynek)
„Męska muzyka” – Kim Nowak, Abradab,  
Wojciech Waglewski, Fisz, Emade (3.07 – Rynek)
4. Festiwal Jazzu Tradycyjnego – Ragtime Banjo 
Band, Leliwa Jazz Band, Saxpasja, Jazz Band Ball 
Orchestra & Melva Houston (8.07 – Rynek)
4. Festiwal Jazzu Tradycyjnego – Happy Play  

90. 91.

92.

90.  Maria Sadowska – kino Marzenie, 2007 r.
91.  Dni Tarnowa – Zdearzenia: Ziyo – Rynek, 2008 r.
92.  Funky Groove – Piwnice TCK, 2009 r.
93.  „John Lennon 70/50/30”: Gienek Loska – kino 

Marzenie, 2010 r.
94.  Młody Jazz: Auaua – Piwnice TCK, 2010 r. 
95.  Bracia Akustycznie – kino Marzenie, 2011 r.
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93.

94.

95.
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Dixieland Band, Boba Jazz Band, Hanka Gregu-
sova & Nothing But Swing Trio (15.07 – Rynek)
4. Festiwal Jazzu Tradycyjnego – 3/3. Old Boys 
Band, South Silesian Brass Band, Swing Ma-
nouche Project (22.07 – Rynek)
Czesław Mozil (12.09 – kino)
3. Tarnowska Wiosna Jazzowa – Pavel Ryba &  
B. & The Moneymakers (29.04 – piwnice)
Noc kabaretowa – Artur Andrus, Liquid Mime, 
Kabaret z Konopi, Stado Umtata (24.09 – kino)

Stand Up Comedy (9.11 – piwnice) 
„Piosenka z tekstem” – Artur Andrus z zespołem 
(12.11 – kino)
Dagadana (17.11 – piwnice)
Julia Marcell (19.11 – piwnice)

96.

97.

98

101.

99. 100.
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102.

103.

96.  Czesław Śpiewa – kino Marzenie, 2011 r.
97.  Artur Andrus Nie Tylko Andrus – kino Marzenie, 2011 r.
98.  Julia Marcell – Piwnice TCK, 2011 r.
99.  Scorpions – Stadion Miejski, 2011 r.
100.  Scorpions: fani – Stadion Miejski, 2011 r.
101.  Scorpions – Stadion Miejski, 2011 r.
102.  „John Lennon 70/50/30”: Piotr Cugowski, Paweł Mazur –  

kino Marzenie, 2010 r.
103.  Symfonia Serc: Totentanz – Hala Gumniska, 2010 r.
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Pracę w TCK rozpocząłem 2 stycznia 
1992 roku. Wtedy był to jeszcze 

Tarnowski Ośrodek Kultury z siedzi-
bą przy ul. Krakowskiej. Do pracy 
przyjmował mnie ówczesny dyrektor 
Zbigniew Guzik, zaznaczając, że moje 
techniczne wykształcenie będzie po-
mocne w końcowym etapie remontu 
i wyposażania nowej siedziby powsta-
jącego właśnie Tarnowskiego Centrum 
Kultury. Był to wtedy duży plac budo-
wy, z ciągłymi problemami z wykonaw-
cami, którzy tak naprawdę byli jeszcze 
jedną nogą w czasach PRL-u. Ogrom-
nie pomocny w ich rozwiązywaniu był 
śp. inż. arch. Sławomir Kraiński, który 
przez wiele późniejszych lat był z nami 
w kontakcie.

Budynek TCK jeszcze przed oficjal-
nym otwarciem „zasiedlili” pracownicy 
merytoryczni. Wymusiła to na dyr. 

Guziku ówczesna kierowniczka Dzia-
łu Imprez p. Grażyna Nowak. I tak 
pierwszą imprezą kulturalną, która 
nie odbyła się wprawdzie w budynku 
Rynek 5, ale na pewno była z niego 
organizowana i sterowana, był Festi-
wal Pieśni Żeglarskiej „Bezan 1992”. 
W roku 2006 przeprowadziliśmy kom-
pleksowy remont dachu budynku TCK 
Rynek 5 z wymianą poszycia dacho-
wego na zaleconą przez konserwatora 
wojewódzkiego blachę z posypką cera-
miczną pochodzącą aż z Nowej Zelan-
dii. Wymieniono także wszystkie okna 
dachowe i przeprowadzono remont 
całości elewacji budynku.

Praca Działu Administracyjno-
-Technicznego to działanie polegające 
między innymi na obsłudze tech-
nicznej organizowanych przez nas 
imprez, zarówno w obiektach TCK, jak 

* * *

i w plenerze. Imprezy te nie byłyby 
tak udane, gdyby nie wspaniała praca 
naszego akustyka Maćka Zborow-
skiego. Jego dłoń w podziękowaniu za 
wysokiej klasy profesjonalizm ściskali 
najwybitniejsi muzycy i wokaliści. Nie 
można nie wspomnieć o panu Stani-
sławie Nyczu, naszym kierowcy, który 
od kilkunastu lat bezpieczne wozi nas, 
naszych gości i nieraz bardzo cenne 
wystawy. Pan Edward Mróz, nasz 
plastyk, jest z nami jeszcze od czasów 
Tarnowskiego Ośrodka Kultury, a jego 
wprawna ręka i talent przyczyniają się 
do godnej oprawy plastycznej organi-
zowanych wydarzeń kulturalnych. 

Zbigniew Krużel

Budynek TCK – Rynek 5 sprzed „wielkiego remontu”. Lata 70. XX w.
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Mając osiemnaście lat, posiada-
my niewiele własnych rzeczy, 

a wspomnienia wydają się być zu-
pełnie nieistotne. Żyjemy w różnym 
stopniu teraźniejszością i marzeniami, 
z naciskiem na to drugie. Każdy z nas 
wyobraża sobie wymarzoną przyszłość 
i wiele zależy od tego, czy mamy na 
tyle siły, by choć w minimalnym stop-
niu ją urzeczywistnić. Ja także, jak 
każdy, pragnąłem, by moje marzenie 
mogło zamanifestować się na płasz-
czyźnie fizycznej. Pragnąłem choć na 
chwilę zbliżyć się do miejsca, które 
było dla mnie swego rodzaju świąty-
nią. Tą świątynią było Tarnowskie Cen-
trum Kultury. 

Przez kilka lat biegałem z plakata-
mi i zaproszeniami do szkół. Jako widz 
brałem udział niemal we wszystkim, 
co TCK organizował. Spełniałem swoje 

pragnienia i czułem się z tym znako-
micie. I kiedy pomyślałem, że w tym 
zakresie samouszczęśliwiania nie 
da się zrobić już nic więcej, w moim 
życiu zrealizowała się zasada Paulo 
Coelho: „Kiedy się czegoś pragnie, 
wtedy cały wszechświat sprzysięga 
się, byśmy mogli spełnić nasze ma-
rzenie”. Zadzwonił do mnie telefon. 
Padła propozycja pracy w TCK... Padło 
pytanie i padła też odpowiedź, bez 
namysłu, jakby z automatu i poza 
świadomością: TAK!. Później wszystko 
biegło jeszcze szybciej. Mój pierwszy 
„Bezan”, klub jazzowy, TNF, koncerty 
na Rynku i w Amfiteatrze, koncerty 
klubowe, burze mózgu, realizowanie 
pomysłów i spacery w poszukiwaniu 
natchnienia na nowe. Wiele realizacji, 
w których każdy z nas odnajdywał się 
co chwilę w innej roli: organizatora, 

* * *

grafika, zapowiadacza, scenografa czy 
operatora światła. Myślę jednak, że 
najważniejszy był ten twórczy klimat 
TCK. Najważniejsi byli moi koledzy 
i koleżanki, dla których praca w TCK 
nie była tylko pracą, była ideą, warto-
ścią prawdziwą, a z którymi miałem 
przyjemność działać. To Wam dziękuję 
przede wszystkim, za pomoc w realizo-
waniu moich marzeń. 

Marzenia mi pozostały, ale coraz 
częściej sięgam myślami do przeszłości...

 
Marcin Sobczyk

Rynek, wystawa plenerowa „25 lat Tarnowskiej Nagrody Filmowej” – 2011 r.
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Wystawy

Od początku swojego istnienia Tarnowskie Centrum Kultury zajmowało się działalnością 
wystawienniczą, początkowo wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych na podstawie 
podpisanej w 1992 roku umowy. Powstała wówczas w TCK galeria „Rynek 5”, której za-
daniem było promowanie twórczości tutejszych artystów, profesjonalnych i amatorów, 
jak również eksponowanie prac autorów z całego kraju. Współpraca ta trwała kilka lat.

Z czasem jednak BWA wyprowadziło się do pobliskiego pasażu Tertila i ze współ-
lokatorów staliśmy się sąsiadami. 

Od 1996 roku TCK samodzielnie urządzało wystawy, przygotowując je meryto-
rycznie i organizacyjnie. W 1997 roku galerię nazwano „Juwenilia”, gdyż w swej nowej 
formie jej głównym zadaniem było promowanie młodych, dobrze zapowiadających się 
studentów uczelni artystycznych, uczniów szkół plastycznych i amatorów, jak również 
dzieł twórców uznanych. 

W sali koncertowej, w piwnicach, a czasem w całym budynku TCK eksponowa-
ne były malarstwo, rzeźba, ceramika i inne sztuki plastyczne, a także fotografie oraz 
dokumenty i eksponaty historyczne. Nierzadko wernisażom towarzyszyły działania 
parateatralne lub koncerty.

Po raz pierwszy swoje prace prezentowało w galerii TCK wielu świeżo upieczo-
nych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy dziś już nierzadko z tytułami na-
ukowymi sami przekazują swoją wiedzę młodemu pokoleniu, ucząc malarstwa, rzeźby 
czy tkaniny tak w szkołach wyższych, jak i średnich artystycznych.

DOBRY CZAS

TCK, Rynek 5 – wystawa National Geographic, 2005 r.
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Prezentowaliśmy również twórczość prawie wszystkich tarnowskich zawodowych 
artystów plastyków podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Na stałe w grafiku wystawienniczym zagościły wystawy prac Autorskiej Pracowni 
Plastycznej TCK: wystawy prac dzieci niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Wystawy Twórczości Artystycznej Nauczycieli, czy też cykle: „SPO-
TKANIA” (prezentujące dorobek artystyczny kilku popularnych w środowisku naszego 
miasta artystów) lub „Mistrz i uczeń”, polegający na podwójnej wystawie mistrza jako 
autorytetu i inspiracji oraz ucznia jako młodego, niezależnego już twórcy podążające-
go własną artystyczną drogą. Mistrzem zazwyczaj był tarnowski artysta.

Stała współpraca z Zespołem Szkół Plastycznych w Tarnowie owocowała wieloma 
ekspozycjami, m.in. rokroczną wystawą obrazów laureatów głównych nagród i wyróż-
nień w ogólnopolskim plenerze malarskim „Jeżów”, dla uczniów szkół plastycznych 
z całej Polski, czy prezentacją prac dyplomowych absolwentów Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Tarnowie. I co ciekawe, przez długie lata to tutaj, na pierwszym 
piętrze odbywały się obrony ich prac dyplomowych. 

50-lecie obchodziło u nas PLSP w Tarnowie i ZPAP. Prezentowanych było wie-
le wystaw okolicznościowych towarzyszących np. Festiwalowi Piosenki Żeglarskiej  
BEZAN czy Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. Galeria nie stroniła również w swej wie-
lowymiarowości od przedstawiania fotografii artystycznej, reportażowej i dokumen-
talnej, które firmowali pojedynczy fotografowie bądź absolwenci Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi lub znane wydawnictwa, jak  
„National Geographic” czy „Newsweek”.

W Galerii gościli również twórcy zagraniczni, ze Słowacji, z Belgii, Ukrainy, Węgier i Konga. 
Dzięki współpracy dwa razy plastycy z Tarnowa gościli ze swoją wystawą w Schoten w Belgii.

Od 2005 roku prezentujemy tu wyłącznie wystawy fotograficzne. Do najciekaw-
szych należały projekty firmowane przez „Newsweek”, „National Geographic” (aż pięć 
znakomitych projektów), BZWBK Press PHOTO, ORTHPHOTO. Byli też artyści indy-
widualni, tacy jak Tomaszewski, Małecki, Wantuch, Koniarz, Smołoński, Meller. Do 
superprojektów zaliczyć należy wyprodukowaną przez nas wystawę „Kocham! Tar-
nów”, gdzie obok fotografii archiwalnych starego Tarnowa znalazły się ich aktual-
ne odniesienia wykonane przez artystów skupionych w Tarnowskim Towarzystwie 
Fotograficznym, choć nie tylko. Kontynuacją wędrówki w przeszłość była wędrówka 
ku przyszłości i wystawa multimedialna, prezentowana na ekranach LCD, kilku rzut-
nikach i dotykowej tablicy, zatytułowana „Na zawsze Tarnów”. Oba projekty cieszyły 
się niezwykłą popularnością. Liczba biletów sprzedanych na obydwie wystawy prze-
kroczyła 5000! Długotrwałym efektem materialnym pierwszej z nich był album zaty-
tułowany tak jak wystawa: „Kocham! Tarnów”, który stał się prawdziwym przebojem. 
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Cały nakład tysiąca egzemplarzy rozszedł się w ciągu kilku miesięcy. 
W 1997 roku galerię nazwano „Juwenilia”, gdyż w swej nowej formie jej głównym za-

daniem było promowanie młodych, dobrze zapowiadających się studentów uczelni arty-
stycznych, uczniów szkół plastycznych i amatorów, jak również dzieł twórców uznanych. 

W sali koncertowej, w piwnicach, a czasem w całym budynku TCK eksponowano 
malarstwo, rzeźbę, ceramikę i inne sztuki plastyczne, a także fotografie oraz doku-
menty i eksponaty historyczne. Nierzadko wernisażom towarzyszyły działania para-
teatralne lub koncerty.

Po raz pierwszy swoje prace prezentowało w galerii TCK wielu świeżo upieczonych absol-
wentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy nierzadko dziś z tytułami naukowymi sami przekazują 
swoją wiedzę młodemu pokoleniu, ucząc malarstwa, rzeźby czy tkaniny w szkołach wyższych 
i średnich artystycznych. Prezentowaliśmy również twórczość prawie wszystkich tarnowskich 
zawodowych artystów plastyków zarówno w wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych.

Na stałe w grafiku wystawienniczym zagościły wystawy prac Autorskiej Pracowni 
Plastycznej TCK, wystawy prac dzieci niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej czy też cykle: „Spotkania” (prezentujące dorobek artystyczny kilku popularnych 
w środowisku naszego miasta artystów) lub „Mistrz i uczeń”, polegający na podwójnej wy-
stawie mistrza jako autorytetu i inspiracji oraz ucznia jako młodego, niezależnego już twórcy 
podążającego własną artystyczną drogą. Mistrzem zazwyczaj był tarnowski artysta. 

Stała współpraca z Zespołem Szkół Plastycznych w Tarnowie zaowocowała wieloma 
ekspozycjami, m.in. rokroczną wystawą obrazów laureatów głównych nagród i wyróż-
nień w ogólnopolskim plenerze malarskim „Jeżów”, dla uczniów szkół plastycznych z ca-
łej Polski, czy prezentacją prac dyplomowych absolwentów Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Tarnowie. I co ciekawe, przez długie lata to tutaj, na pierwszym piętrze, 
odbywały się obrony ich prac dyplomowych. 50-lecie obchodziło u nas Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie i oddział Związku Polskich Artystów Plastyków.

Prezentowanych było wiele wystaw okolicznościowych towarzyszących np. Fe-
stiwalowi Piosenki Żeglarskiej BEZAN czy Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. Galeria 
nie stroniła również w swej wielowymiarowości od prezentacji fotografii artystycznej, 
reportażowej lub dokumentalnej, które firmowali pojedynczy fotografowie bądź ab-
solwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi lub 
znane wydawnictwa, takie jak „National Geographic” czy „Newsweek”.

W Galerii gościli również twórcy zagraniczni, ze Słowacji, Belgii, Ukrainy, Węgier, 
Konga. Dzięki współpracy dwa razy plastycy z Tarnowa gościli ze swoją wystawą 
w Schoten w Belgii.

Mirosława Idler
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1992
Wystawa Marka Niedojadły i Zofii Stryjeńskiej 
(sala koncertowa)
I Wojewódzkie Targi Twórczości i produkcji szkół 
artystycznych i zawodowych (amfiteatr)
„Galeria Sztuki Współczesnej” – inspiracje Zbi-
gniewa Ruchlickiego (Galeria Sztuki  
Współczesnej)
Wystawa Edwarda Mroza „Akwarele słońcem 
malowane” (Galeria Sztuki Współczesnej)
Wystawa Andrzeja Kaliny (Galeria Sztuki 
Współczesnej)
Wystawa Edwarda Lutczyna (sala koncertowa)
Wystawa malarstwa Jacka Wróbla (piwnice)
Litografia artystów łódzkich (Galeria Sztuki 
Współczesnej)
Dziecko w malarstwie (Galeria Sztuki  
Współczesnej)

1993
Tarnowscy malarze (MFK – Azoty)
Wystawa Leszek Kuchniak – rzeźba i rysunek 
(Galeria Sztuki Współczesnej)
Wystawa Roberta Dalka (piwnice)
Wystawa Jolanty Jakimy (Galeria Sztuki  
Współczesnej)
Wystawa współczesnej sztuki słowackiej z okrę-
gu Trenczyn (Galeria Sztuki Współczesnej)
Wystawa Romana Fleszara (Galeria Sztuki 
Współczesnej)
Wystawa Lucjana Radwana i Tetsuro Kimury 
(Galeria Sztuki Współczesnej)
Wystawa malarstwa Teresy Szafrańskiej (Gale-
ria Sztuki Współczesnej)
Wystawa poplenerowa Autorskiej Pracowni 
Plastycznej TCK (sala koncertowa)
Wystawa Wacława Onaka (Galeria Sztuki  
Współczesnej)
„Opłatek” – salon noworoczny – wystawa  
interdyscyplinarna środowiska tarnowskiego  
(Galeria Sztuki Współczesnej)

1994
Wystawa akwareli Doroty Sak i malarstwa na jedwa-
biu Nadii Berchardt (Galeria Sztuki Współczesnej)
Ogólnopolska wystawa filatelistyczna  
(cały budynek TCK)

Wystawa „Pracownia” Autorskiej Pracowni  
Plastycznej TCK (sala koncertowa, Galeria Sztuki 
Współczesnej, pracownia plastyczna)
Wystawa artystów z Schoten (Belgia)  
(Galeria Sztuki Współczesnej) 
Wystawa Witolda Pazery (sala koncertowa,  
Galeria Sztuki Współczesnej, piwnice)
Wystawa poplenerowa „Kiry ’94” (sala koncerto-
wa, Galeria Sztuki Współczesnej)
„Art. Debole” (Galeria Sztuki Współczesnej)

1995
Malarstwo Anny Kropiowskiej (sala koncertowa)
Wystawa „Ballady i romanse Adama Mickiewi-
cza” (Galeria Sztuki Współczesnej)
Wystawa 50-lecia Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Tarnowie
Wystawa poplenerowa „Jeżów ’95”  
(sala koncertowa)
Wystawa plakatów „Jeżów ’95” (sala klubowa)
Wystawa Otwartej Pracowni Plastycznej (sala 
koncertowa)
Spotkania młodych (Galeria Sztuki Współcze-
snej)
Wystawa „Bieszczady ’95” (sala koncertowa)
„Jeszcze jeden krzyż” – wystawa zdjęć reportażo-
wych z prelekcją i pokazem filmów o deportacji 
Polaków na Wschód (piwnice)

1996
„Znaki na piasku” – wystawa poplenerowa APP 
(sala koncertowa, Galeria Sztuki Współczesnej)
„Przestrzenie” – wystawa studentów II roku 
rzeźby ASP w Krakowie (sala koncertowa)
„Serca pełne marzeń” – wystawa (z aukcją) 
dzieci niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (sala koncertowa)
Wystawa okolicznościowa związana z Bezanem 
’95 – pamiątki marynistyczne i szkice (sala kon-
certowa, Galeria Sztuki Współczesnej)
„Dziedzictwo kresów – kultura i architektura 
kresów południowo-wschodnich” (sala koncerto-
wa, Galeria Sztuki Współczesnej)
„Grupa Krakowska” – wystawa ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie z okazji Dni 
Tarnowa ’96 (sala koncertowa, Galeria Sztuki 
Współczesnej)

1.

2.

1.  „Światy Pazery”: wernisaż wystawy – Witold  
Pazera, Krystyna Baniowska–Stąsiek – TCK, 1994 r.

2.  Witold Pazera, Zbigniew Guzik podczas wernisażu 
wystawy Autorskiej Pracowni Plastycznej – TCK, 
1995 r.
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Rysunki do teki – tarnowskie tematy  
(Galeria Sztuki Współczesnej)
„Ona” – wystawa fotograficzna akt i portret 
(piwnice)
Wystawa poplenerowa PLSP w Tarnowie „Jeżów 
’96” (sala koncertowa, Galeria Sztuki Współcze-
snej)
Wystawa malarstwa Leszka Kuchnika z Rzeszo-
wa – „Ameryka, Ameryka – Galicja raj utracony” 
(sale wystawowe TCK)
Malarstwo Jacka Wróbla (sala koncertowa)
Wystawa twórczości artystycznej i rękodzieła 
nauczycieli (3 grudnia1996 – 10 stycznia1997 – 
sala koncertowa, Galeria Sztuki Współczesnej)

1997
Wystawa poplenerowa „Kiry ’96”  
(17 stycznia – 10 lutego – sala koncertowa)
Wystawa fotograficzna portretów jazzowych 
Marka Karewicza „This is Jazz”  
(14-24 lutego – sala koncertowa)
Malarstwo klas plastycznych IV LO w Tarnowie 
(8 lutego – 19 marca – sala koncertowa)
Wystawa plakatu „Film Polski” w ramach  
Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(21-30 marca – sala koncertowa)
„Akcje przestrzenne” – tkanina artystyczna; 
Aleksandra Benn i Anna Śliwińska  
(4-23 kwietnia – piwnice) 
III Wystawa twórczości artystycznej i rękodzieła 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (25 kwietnia 
– 14 maja – sala koncertowa, Galeria Sztuki 
Współczesnej – sale wystawowe TCK
Wystawa Autorskiej Pracowni Plastycznej TCK 
„Czarno na białym” (23 maja – 18 czerwca – sala 
koncertowa)
Ogólnopolska poplenerowa wystawa uczniów III 
i IV klas Liceów Sztuk Plastycznych „Jeżów ’97” 
(26 września – 20 października –  
sala koncertowa)
„Andrzeja Tylko – Inaczej” – wystawa fotografii 
artystycznej (3 października – 30 listopada – 
piwnice)
„Pejzaże, których nie ma” – wystawa fotografii 
artystycznej Dariusza Zaroda (24 października – 
18 listopada – sala koncertowa)
III Wystawa Twórczości Artystycznej i Ręko-

dzieła Nauczycieli (28 listopada 1997 –  
10 stycznia 1998 – sala koncertowa)

1998
„Samotność mima” – ogólnopolska wystawa 
znanych fotografików zorganizowana w ramach 
Ogólnopolskich Prezentacji Pantomimicznych 
„Bal mima” (13 lutego – 26 lutego – Galeria 
Sztuki Współczesnej) 
Wystawa Liceum Sztuk Plastycznych  
w Tarnowie (6 marca – 25 czerwca – Galeria 
Sztuki Współczesnej)
„Sarkofagi” – Laszlo Vega (17 marca –  
6 kwietnia – sala koncertowa)
III Wystawa Twórczości Artystycznej i Ręko-
dzieła Warsztatów Terapii Zajęciowej  
(17 kwietnia – 20 maja – sala koncertowa)
„Paul Gauguin i jego dzieła w 150. rocznicę uro-
dzin” – wystawa reprodukcji obrazów z kolekcji 
dr. Henryka Jana Maniaka (8-23 maja – Galeria 
Sztuki Współczesnej)
Wystaw rzeźb Roberta Koeninga „Dziady”  
(19 kwietnia – 30 sierpnia – sala koncertowa)
Retrospektywna wystawa malarstwa, grafiki 
i rzeźby Tarnowskiego Oddziału ZPAP z okazji 
50-lecia oddziału tarnowskiego  
(28 maja – 1 września – sala koncertowa,  
Galeria Sztuki Współczesnej)
Wystawa dh. hm. Janusza Krężla – „Kamienie na 
szaniec” (18 września – 4 października –  
sala klubowa)
Wystawa fotograficzna „One-Aparat – Ja” Danie-
la Sieniawskiego (9-30 października – piwnice)
Josef Vydrnak i wybitni słowaccy graficy saty-
ryczni (16-27 listopada – Galeria Młodych Twór-
ców „Juwenilia”)
„Pastele” (6-31 listopada – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
IV Wystawa Twórczości Artystycznej i Rękodzie-
ła Nauczycieli (13 listopada 1998 –  
10 stycznia1999 – sala koncertowa)

1999
Grafika warsztatowa Artura Grabowskiego 
(15 stycznia – 20 lutego – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
Wystawa Autorskiej Pracowni Plastycznej TCK 
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„Rytm-Plamka-Kolor” (19 lutego – 15 marca – 
Galeria Młodych Twórców „Juwenilia”)
Ceramika – malarstwo – rzeźba Stanisława  
Bracha (19 marca – 7 kwietnia – Galeria  
Młodych Twórców „Juwenilia”)
Wystawa fotograficzna fotografów z Schoten 
w Belgii (9-23 kwietnia – sala koncertowa)
IV Wystawa twórczości Warsztatów Terapii Za-
jęciowej (16 kwietnia – 9 maja – Galeria  
Młodych Twórców „Juwenilia”)
Wystawa twórczości uczniów Zespołu Szkół 
Odzieżowych w Tarnowie „Malarstwo – ubiory 
– sztuka” (29 kwietnia – 20 maja – sala koncer-
towa)
Wystawa jubileuszowa PCK (8-23 maja –  
Galeria Młodych Twórców „Juwenilia”)
„Cmentarz Obrońców Lwowa: historia – dewa-
stacja – stan obecny” (29 maja – 12 czerwca – 
sala koncertowa)
Wystawa malarstwa VI Ogólnopolskiego Plene-
ru „Jeżów ’99” oraz prac dyplomowych uczniów 
Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (tkac-
two, meblarstwo, wystawiennictwo) (16 czerw-
ca – 20 września – Galeria Młodych Twórców 

„Juwenilia”, sala koncertowa)
„Słońce – góry – wakacje” (8 października –  
24 listopada – Galeria Młodych Twórców  
„Juwenilia”, sala koncertowa)
I Międzynarodowe Biennale Twórczości  
Artystycznej Nauczycieli (5 listopada 1999 – 
3 stycznia 2000 – Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”, sala koncertowa)

2000
„Spotkania” – wystawa tarnowskich plastyków: 
Anna Frühauf, Elżbieta Pazera, Jan Matras 
i Paweł Martyno (7 stycznia – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”) 
Edyta Kuklewska i Bernard Homziuk – rysunek 
(28 stycznia – sala koncertowa) 
Artyści południowo-wschodniej Polski  
(18 lutego – Galeria Młodych Twórców  
„Juwenilia”, sala koncertowa) 
Malarstwo Autorskich Pracowni Plastycznych 
IV LO w Tarnowie pod kierunkiem Wojciecha 
Waleckiego (24 marca – sala koncertowa)
„Papież” – fotografie reportażowe Tadeusza Ko-
niarza z wizyty papieża w Tarnowie (31 marca 

3.

3.  Wernisaż wystawy prac artystów belgijskich – 
TCK, 2000 r.

4.  Wernisaż wystawy fotografii Tadeusza Koniarza 
Papież: Tadeusz Koniarz, Jan Gomoła, Mirosława 
Idler – TCK, 2000 r.

5.  Wernisaż wystawy Marka Bałaty połączony z kon-
certem, Mirosława Idler, TCK, 2002 r.
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– Galeria Młodych Twórców „Juwenilia”)
Promocja Gminy Tarnów – wystawa Stowarzy-
szenia Artystycznego „Tęcza” z Woli Rzędzińskiej 
(14 maja – sala koncertowa)
Prace dyplomowe Zespołu Szkół Odzieżowych 
w Tarnowie (25 maja – Galeria Młodych  
Twórców „Juwenilia”)
Wystawa Autorskiej Pracowni Plastycznej  
TCK (1 czerwca – Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”)
„Huculszczyzna” – wystawa fotografii  
(2 czerwca – sala koncertowa)
Dyplom 2000: Stanisław Brach – malarstwo ce-
ramiczne i rzeźba (8 września – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
„Przestrzenie równoległe”: Ewa i Roman Flesza-
rowie – malarstwo i rzeźba (8 września –  
sala koncertowa)
Wystawa malarstwa artystów z Schoten  
w Belgii (22 września – sala koncertowa)
Piotr Bernadzki – wystawa fotograficzna  
„Tarnów z perspektywy” (13 października – sala 
koncertowa)
V Wystawa Twórczości Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (20 października – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
„Świat ze szmat” – patchworki i aplikacje Anny 
Wrony (10 października – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
Wystawa twórczości artystycznej nauczycieli  
(6 grudnia – sala koncertowa)

Wystawy fotograficzne o Tarnowie gościły w za-
przyjaźnionych z Tarnowem miastach Schoten 
(Belgia) i Tręczynie (Słowacja) oraz w Blackburn 
(Anglia).

2001
„Spotkania II” – wystawa malarstwa Anny 
Frühauf (12 stycznia – 20 lutego – Galeria Mło-
dych Twórców „Juwenilia”)
Grafika Mariusza Pałki (19 stycznia – 25 lutego 
– sala koncertowa)
Seminarium „Wychowanie przez sztukę” połą-
czone z wystawą projektów edukacyjnych IN-
SEA i warsztatami (1-31 marca – cały budynek)
„Tarnowskie klimaty 2001” (16 marca – 20 

kwietnia – cały budynek)
„Żywioły” – Pokaz mody Zespołu Szkół Odzieżo-
wych w Tarnowie (23 kwietnia – piwnice)
Józef Kamieński (Słowacja) – malarstwo  
(18 maja – 17 czerwca – Galeria Młodych  
Twórców „Juwenilia”) 
Plakaty filmowe Andrzeja Dudzińskiego  
w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(25 maja – 10 czerwca – sala koncertowa)
Wystawa poplenerowa „Jeżów 2001”  
(15 czerwca – 31 sierpnia – sala koncertowa)
Tarnowscy fotograficy w Schoten  
(22 czerwca – 31 sierpnia – piwnice) 
Wystawa Autorskiej Pracowni Plastycznej TCK 
(27 września – 23 października – Galeria Mło-
dych Twórców „Juwenilia”, sala koncertowa)
„Grafika Habiniaka” (12 października – piwnice)
Jerzy Martynów: malarstwo – rysunek – szkice 
(26 października – 17 listopada – Galeria Mło-
dych Twórców „Juwenilia”)
Bogusława Bartnik-Morajda: malarstwo  
(16 listopada – 8 grudnia – sala koncertowa)
VI Wystawa Twórczości Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Tarnowie (23 listopada – 
8 grudnia – Galeria Młodych Twórców  
„Juwenilia”)
II Międzynarodowe Biennale Twórczości  
Artystycznej Nauczycieli (14 grudnia 2001 – 
15 stycznia 2002 – Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”)
 
2002
Marek Bałata – malarstwo i rysunek  
(18 stycznia – 3 marca – Galeria Młodych Twór-
ców „Juwenilia”) 
„Na papierze” – Bernard Homziuk: rysunek, gra-
fika, malarstwo (22 lutego – 17 marca –  
sala koncertowa)
„Spotkania III” – Anna Frühauf, Elżbieta Pazera, 
Jan Matras, Paweł Martynów, Marcin Scheffler 
(15 marca – 16 kwietnia – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
„Mistrzowie polskiego plakatu – polskie kino” 
w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej (8-12 
maja – Galeria Młodych Twórców „Juwenilia”)
Malarstwo i rzeźba twórców nowosądeckich 
(17-29 maja – sala koncertowa)

4.

5.
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10-lecie Autorskiej Pracowni Plastycznej TCK  
(6 czerwca – 15 września – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
Wystawa poplenerowa „Jeżów 2002”  
(19 czerwca – 31 sierpnia – sala koncertowa)
Beata Olszewska – malarstwo i rysunek  
(27 września – Galeria Młodych Twórców  
„Juwenilia”)
VI Wojewódzka Wystawa Twórczości Artystycz-
nej Nauczycieli (25 października –  
cały budynek)
„Historia pod tytułem Newsweek”  
(26 listopada – 27 grudnia – cały budynek)

2003
VII Wystawa Twórczości Plastycznej i Rękodzie-
ła Artystycznego Warsztatów Terapii Zajęciowej 
(10 stycznia – 28 lutego – sala koncertowa)
„Spotkania IV” – wystawa malarstwa Anny 
Frühauf, Elżbiety Pazery, Jana Matrasa i Pawła 
Martynowa (17 stycznia – 28 lutego – Galeria 
Młodych Twórców „Juwenilia”)
„Czwórka bez sternika z balastem na rufie” – 
rysunek satyryczny Henryka Cebuli, Andrzeja 
Graniaka, Sławomira Łuczyńskiego i Jacka 
Frąckiewicza + Witold Pazera (jako balast) oraz 
indywidualna wystawa malarstwa Krzysztofa 
Krzycha – pastel (7-30 marca – cały budynek)
„Kult Kazika” – wystawa fotografii Andrzeja Tyl-
ki w ramach imprezy „Restauracja Sialalalala” 
(21 marca – piwnice) 
„Postacie z historii Polski” – wystawa figur wo-
skowych (25-28 marca – sala koncertowa)
Wystawa prac dyplomowych Zespołu Szkół  
Plastycznych w Tarnowie (14 kwietnia – 
11 maja – cały budynek)
„Śladami Mickiewicza na Krymie” – wystawa 
fotograficzna Gienadija Harłanowa 
(25 kwietnia – 7 maja – sala koncertowa)
„Twórcy filmowi” – wystawa fotograficzna  
Marka Wojciecha Druszcza w ramach Tarnow-
skiej Nagrody Filmowej (16 maja – Galeria  
Młodych Twórców „Juwenilia”) 
„Polak w Unii Europejskiej”  
(25 maja – 15 czerwca – sala koncerowa)
Wystawa prac uczestników X Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego „Jeżów 2003” 

(17 czerwca – 31 sierpnia – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”) 
Wystawa Autorskiej Pracowni Plastycznej TCK 
(6-30 września – Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”, sala koncertowa)
„Jak kwiaty” – wystawa malarstwa  
(26 września – 6 października – piwnice)
III Międzynarodowe Biennale Twórczości  
Artystycznej Nauczycieli (3 października – 
3 listopada – Galeria Młodych Twórców  
„Juwenilia”, sala koncertowa)
„Egipt z lotu ptaka” – wystawa fotografii Marcel-
lo Bertinettiego z „National Geographic”  
(4-30 listopada – Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”, sala koncertowa) 
„Fakty, mity, rzeczywistość” – wystawa rysunku 
Janusza Grysiewicza oraz „Po drugiej stronie” – 
wystawa aktu Janusza Grysiewicza (5 grudnia 
2003 – 9 stycznia 2004 – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”, sala koncertowa)
„Batiki” Magdaleny Honlisz-Latawskiej  
(22 grudnia 2003 – 9 stycznia 2004 – 
sala koncertowa)

2004
Zofia Danuta Pasińska – malarstwo olejne  
(16-31 stycznia – sala koncertowa)
„Spotkania V” – wystawa malarstwa Anny 
Frűhauf, Elżbiety Pazery, Jana Matrasa i Pawła 
Martynowa (23 stycznia – 10 lutego – Galeria 
Młodych Twórców „Juwenilia”)
Tarnowskie rodziny malarskie – Elżbieta,  
Witold, Łukasz, Marcin i Maciej Pazerowie x 5  
(5-28 marca – cały budynek)
Wystawa prac dyplomowych uczniów Liceum 
Sztuk Plastycznych w Tarnowie (11-26 kwietnia 
– cały budynek) 
„Mistrz i uczeń” – wystawa malarstwa: 
 Jerzy Martynow i Mariusz Foltak (7-31 maja –  
Galeria Młodych Twórców „Juwenilia”) 
Jerzy Skolimowski – malarstwo – w ramach 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(7 maja – 5 czerwca – sala koncertowa)
Tarnowskie rodziny malarskie – Jacek i Magda-
lena Janiccy (4-30 czerwca – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
Wystawa prac uczestników XI Ogólnopolskiego 
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Pleneru Malarskiego „Jeżów 2004”  
(21-30 czerwca – sala koncertowa)
„Rytuał, rytm, harmonia – wystawa prac arty-
stów z Konga i Polski (3 lipca – 15 sierpnia – 
cały budynek)
Tarnowskie rodziny malarskie – Alicja i Alek-
sandra „D’Allure” Hoszowskie (20 sierpnia –  
12 września – cały budynek)
„Ameryka… Ameryka...” – fotografie Wiesława 
Pikula (17 września – 17 października – cały 
budynek)
„Malarstwo i jazz” – wystawa malarstwa Marka 
Batorskiego (22 października – 
10 listopada – sala koncertowa, piwnice)
Wystawa fotografii grupy Art Core (29 paździer-
nika – 10 listopada – Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”) 
„Świat w obiektywie National Geographic” – 
wystawa fotografii (16 listopada – 12 grudnia 
– sala koncertowa, Galeria Młodych Twórców 
„Juwenilia”)

2005
Laureaci ogólnopolskich wystaw i biennale pa-
steli 1987-2002 (14 stycznia – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
Waldemara i Marka Kordyaczny– malarstwo, 
rysunek, rzeźba (4 lutego – Galeria Młodych 
Twórców „Juwenilia”)
Agnieszka Muszyńska i Tymoteusz Chliszcz – 
malarstwo i grafika (11 marca – Galeria  
Młodych Twórców „Juwenilia”) 
„Neowitraż” – wystawa fotografii i grafiki kom-
puterowej Piotra Barszczowskigo (1 kwietnia – 
Galeria Młodych Twórców „Juwenilia”) 
Obrona i wystawa prac dyplomowych Zespołu 
Szkół Plastycznych w Tarnowie (14-29 kwietnia 
– cały budynek)
„Mistrz i uczeń” – wystawa malarstwa: Jerzy 
Martenów i Jarosław Bereś (6 maja – Galeria 
Młodych Twórców „Juwenilia”) 
„Pogórze – nasza przyroda, nasze krajobrazy” 
cz. I – fotografie Magdaleny Budzyń, Joanny 
Rachował i Pawła Kozioła (3 czerwca – Galeria 
Młodych Twórców „Juwenilia”)
„Póki my żyjemy” – wystawa fotograficzna przy-
gotowana przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Rodzin Oświęcimskich (6-15 czerwca –  
sala koncertowa)
Wystawa prac uczestników XII Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego „Jeżów 2005” 
(17 czerwca – sala koncertowa)
„Pogórze – nasza przyroda, nasze krajobrazy” 
cz. II – fotografie Magdaleny Budzyń, Joanny 
Rachował i Pawła Kozioła (1-31 lipca – Galeria 
Młodych Twórców „Juwenilia”)
Paweł Martynów, Marcin Scheffler – malarstwo 
(16 września – Galeria Młodych Twórców  
„Juwenilia”)
„Talenty, temperamenty, osobowości” – wystawa 
malarstwa stypendystów fundacji AKAPI  
(30 września – sala koncertowa)
IV Międzynarodowe Biennale Twórczości  
Artystycznej Nauczycieli (28 października –  
cały budynek) 
„Wyprawy na krańce świata” – wystawa fotogra-
fii „National Geographic” (17 listopada 2005 –  
8 stycznia 2006 – cały budynek)

2006
„33 portrety i 1 reportaż” – fotografie Piotra 
Małeckiego (4 lutego – 8 marca – Galeria TCK)
„Można inaczej” – wystawa w ramach projektu 
„Niebieska Tabletka dla Kultury” (6-10 lutego – 
piwnice)
„Nepal” – wyprawy geograficzne w fotografii 
Grzegorza Smołońskiego (23 marca – 
12 kwietnia – Galeria TCK)
„Steuben – tajemnica Bałtyku” – wystawa foto-
grafii (29 kwietnia – 31 maja – Galeria TCK)
Wystawa fotografii Tarnowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego (2-16 czerwca – Galeria TCK)
„Marzenia I” – wystawa Robotniczego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury (2-9 czerwca – Galeria TCK)
„Marzenia II” – wystawa prac plastycznych osób 
z upośledzeniem umysłowym ze Wspólnoty 
Wiary i Światła w Tarnowie (10-17 czerwca – 
Galeria TCK)
„Korzenie narodu żydowskiego w Czechach i na 
Morawach” (22 czerwca – 5 lipca – foyer TCK)
„Świat martwej natury” – Wystawa prac Autor-
skiej Pracowni Plastycznej Elżbiety i Witolda 
Pazerów (16 września – 6 października – Galeria 
TCK) 6.

6.  Wernisaż wystawy fotografii „Nepal” – Grzegorz 
Smołoński – TCK, 2006 r.
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„Cuba – w obiektywie Rafała Stachowicza”  
(12 października – 10 listopada – Galeria TCK)
„Im Stein – krajobrazy, skały i kamienie Tyrolu” 
– fotografie Christopha Lingga 
(16 listopada – 5 grudnia – Galeria TCK)

2007
„Landskapiści” – wystawa fotografii  
(13 stycznia – 3 lutego – Galeria TCK)
„Okiem okien” – fotografie Witolda Stachnika  
(8 lutego – 10 marca – Galeria TCK)
„Irlandia kraina Celtów” – wystawa fotografii 
Elżbiety Chrzanowskiej (15 marca – 
14 kwietnia – Galeria TCK)
„Krew poety” – wystawa video-artów Lecha 
Majewskiego w ramach Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej (20-26 maja – Galeria TCK)
Wystawa prac uczestników XII Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego „Jeżów 2007” 
(20 czerwca – 17 lipca – Galeria TCK)
„Śladami Amundsena” – wystawa fotograficzna 
(20 września – 13 października – Galeria TCK)
V Międzynarodowe Biennale Twórczości Arty-
stycznej Nauczycieli (19-26 października –  
Galeria TCK)
„Nepal” – wyprawy geograficzne w fotografii 
Grzegorza Smołońskiego (2 listopada – 
12 grudnia – Galeria TCK)
„Pracownia” – wystawa retrospektywna Autor-
skiej Pracowni Plastycznej (20-29 grudnia –  
Galeria TCK)

2008
Fotografie Zofii i Janiny Nasierowskich  
(14 lutego – 5 marca – Galeria TCK)
„Kocham! Tarnów” – wielka wystawa fotografii 
starego i nowego Tarnowa (3 kwietnia – 
7 maja, 15 września – 10 listopada, Galeria TCK)
Piotr Dumała – „Moje poprzednie życie” – w ra-
mach Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(10-31 maja – Galeria TCK)
Wystawa prac uczestników XIII Ogólnopolskie-
go Pleneru Malarskiego „Jeżów 2008” 
(14-17, 19-30 czerwca – Galeria TCK)
„Eksperymentuj!” – pierwsza objazdowa wysta-
wa Centrum Nauki Kopernik (18-20 czerwca 
– Galeria TCK)

„Pod niebem Tarnowa” – wystawa poplenerowa 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Tarnowie (27 czerwca – 31 lipca –  
foyer TCK)
„Polacy – Ukraińcy 1939-1947”  
(5 lipca – 10 września – Galeria TCK)
Krzysztof Staniec – „Poezja prozy”  
(7-20 sierpnia – Galeria TCK)
Niezależnej Grupy Artystycznej Postscriptum 
– „Muzyczne inspiracje” (22 sierpnia – 
10 września – Galeria TCK)
„30 najpiękniejszych miejsc na Ziemi” –  
wystawa fotografii „National Geographic” 
(20 listopada – 19 grudnia – Galeria TCK)

2009
Grand Press Photo 2008 (22 stycznia –  
20 lutego – Sala Lustrzana)
„Żyć na wypale” – fotografie Tadeusza Koniarza 
(5-28 marca – Galeria TCK)
„Harira” oraz „Tybet. Klejnot w lotosie” – fotogra-
fie Anny Marii Pasek i Izabeli Janeckiej 
(2-28 kwietnia – Galeria TCK)
„Nieznane polskie plakaty filmowe z ubiegłego 
wieku” oraz „100 lat polskiego filmu” –  
w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(10-23 maja – Galeria TCK)
Wystawa prac uczestników XIV Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarskiego „Jeżów 2009” 
(17-30 czerwca – Galeria TCK)
Ewa Natkaniec – plakaty z cyklu „Kulturalna 
Małopolska” (9 lipca – 29 sierpnia – Galeria TCK)
„Rzut beretem” – wystawa fotografii Tomasza 
Tomaszewskiego (17 września 2009 – 
2 października 2010 – Galeria TCK) 
„Foto Natura 2000” (10-17 października –  
Galeria TCK)
77 lat Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego (22 października – 28 listopada – Galeria 
TCK)

2010
„Powroty. Portrety” – fotografia osobista  
Krzysztofa Millera (9-30 stycznia – Galeria TCK)
BZ WBK Press Foto 2009 (4-26 lutego –  
Galeria TCK)

7.

7.  Wernisaż wystawy „Kocham! Tarnów” – TCK, 2008 r.
8.  Wernisaż wystawy fotografii „Rzut Beretem”:  

Tomasz Kapturkiewicz, Tomasz Tomaszewski – 
TCK, 2009 r.

9.  Wystawa plakatów Ewy Natkaniec – TCK, 2009 r.
10.  Wernisaż wystawy „BZWBK Press Photo”: Marcin 

Dąbek – TCK, 2010 r.
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„Na zawsze Tarnów” – fotokasty (8-30 kwietnia, 
20 maja – 30 czerwca – Galeria TCK)
„Polskie kino według Sawki” – rysunki saty-
ryczne Henryka Sawki – w ramach Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej (9-16 maja – Galeria TCK)
„Gwiazdozbiór Jerzego Kośnika” – w ramach 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej (9-16 maja – 
Galeria TCK)
„Chrońmy siedliska wodno-błotne” – wystawa 
fotogramów towarzysząca XI Przeglądowi Fil-
mów Ekologicznych „Eko-Świat” (28 września 
– 5 listopada – hol kina Marzenie)
„Wielki konkurs fotograficzny National Geogra-
phic” (30 września – 16 listopada – Galeria TCK)
„Orthphoto – prawosławie dalekie i bliskie” –  
wystawa fotografii (4-15 listopada – Galeria TCK)
„Arkady Fiedler – pisarz i podróżnik” – wystawa 
fotografii (18 listopada – 4 grudnia – Galeria 
TCK)
„Indie, Iran – pamiętnik z podróży” – wystawa 
fotografii Edyty i Łukasza Parzuchowskich oraz 
Iwony Kukli (9-30 grudnia – Galeria TCK)

2011
„Akty” – fotografie Wacława Wantucha  
(5-29 stycznia – Galeria TCK) 
„Estetyka destrukcji” – fotografie Pawła Młod-
kowskiego (3-26 lutego – Galeria TCK)
BZ WBK PRESS FOTO 2010 (3-28 marca – Ga-
leria TCK)
„Birma w odcieniach czerwieni” – fotografie 
Anny Błażejewskiej (14-30 kwietnia – Galeria 
TCK)
„Pieśń na wyjście. Ostatni mistrzowie sceny” – foto-
grafie Witolda Krassowskiego – w ramach Tarnow-
skiej Nagrody Filmowej (7-28 maja – Galeria TCK)
Wystawa plakatów Rosława Szaybo – w ramach 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(7-28 maja – foyer teatru)
Historia Tarnowskiej Nagrody Filmowej  
(7-28 maja – tarnowski Rynek)
„Fotodrogowskazy” – fotografie Iwony Lisow-
skiej (14 lipca – 27 sierpnia – Galeria TCK)
„Ladies and Gentleman” – fotografie Mateusza 
Nasternaka (8-30 września – Galeria TCK)
BZ WBK Press Foto 2011 (6-22 października – 
Galeria TCK)

8.

9.

10.
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„Fotografia dzikiej przyrody” – Polska edycja 
wystawy pokonkursowej Wildlife Photographer 
of the Year (29 października – 26 listopada – 
Galeria TCK)
„Orthphoto monastycyzm” (8 grudnia 2011 –  
7 stycznia 2012 – Galeria TCK)

2012
„Krajobraz podniebny” – fotografie Tomasza 
Pacana (12 stycznia – 11 lutego – Galeria TCK)
Wystawa rysunków satyrycznych Andrzeja 
Mleczki (17-29 lutego – Galeria TCK)
„Portrety azjatyckie” – fotografie Marcina Osma-
na (8-31 marca – Galeria TCK)

11.

12.
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Autorska Pracownia Plastyczna  
Elżbiety i Witolda Pazerów

Trzeba chcieć chcieć 
Rok 2012 jest rokiem jubileuszowym dla TCK i APP. Dwie dekady to niemało czasu 
w życiu dorosłego i rozwoju młodego, kształtującego się dopiero człowieka. Tyle lat 
pracy z dziećmi, młodzieżą, która przychodzi do nas spełniać swoje marzenia o sztuce... 
To nam, prowadzącym zajęcia, nasuwa wiele refleksji, zamiast zestawień, liczb i sta-
tystycznych podsumowań...

Mottem powstającej w 1992 roku Autorskiej Pracowni była praca u podstaw i za-
sada: „Nikogo nie można nauczyć malowania i rysowania wbrew jego woli”. Tak więc 
znakiem rozpoznawczym Pracowni stała się martwa natura – analityczna praca stu-
dyjna, ale i jednocześnie swoboda w interpretacji plastycznych zadań. 

Nauka w Pracowni nie przybierała nigdy zasad intensywnego kursu rysunku czy 
malarstwa. Staraliśmy się stworzyć miejsce przyjazne, pobudzające do rozwoju, do 
aktywności i indywidualnej kreatywności uczniów: uczestników zajęć. 

W naszej Pracowni jest miejsce dla każdego chętnego, na każdym etapie rozwoju. 
Pracujemy z każdym indywidualnie. Niezależnie od stopnia umiejętności uczniowie 
koncentrują się nad wypracowaniem własnego niepowtarzalnego stylu. Obok korekt 
i dyscypliny związanej z nabyciem podstaw warsztatu plastycznego staramy się pod-
powiedzieć, jak rozumieć istotę pracy twórczej, która pozwala w efekcie końcowym na 
zabarwienie nabywanych umiejętności własną osobowością, czyli postawienia pierw-
szego kroku w samodzielność artystyczną: budowy niepowtarzalnego, autonomiczne-
go świata. 

Jako że sami jesteśmy twórcami, zasady nauczania czerpiemy z własnego arty-
stycznego doświadczenia, fachowych opracowań i stałych kontaktów z innymi arty-
stami, głównie wykładowcami wyższych uczelni. Dlatego program naszej Pracowni 
niezmiennie ewoluuje i podlega ciągłym innowacjom, czego wymaga postęp i duch 
czasu.

Ogromną satysfakcją jest obserwowanie zmian, kiedy to nieśmiałe początkowo 
dziecko zaczyna ze swobodą i rozmachem realizować bezkompromisowe pomysły, 
a starszy, dojrzalszy uczeń nabiera pewności siebie i na naszych oczach zaczyna wy-
rastać na rokującego artystę. Kształtowanie młodego, pełnego zapału człowieka to 
wspaniałe przeżycie, by nie powiedzieć przygoda. Ale też i wielka odpowiedzialność!

W ciągu dwudziestu lat progi Pracowni przestąpiło ponad 1000 uczniów, uczest-
niczących w zajęciach bardziej lub mniej systematycznie. Część z nich związała się 

13.

11.  Wernisaż wystawy fotografii „Orthphoto.  
Monastycyzm” – TCK, 2011 r.

12.  Wystawa fotografii Tomasza Pacana: „Krajobraz 
Podniebny” – TCK, 2012 r.

13.  Elżbieta i Witold Pazerowie – Autorska  
Pracownia Plastyczna
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z zawodem artysty malarza, grafika, rzeźbiarza, konserwatora czy architekta. Studiują 
w Polsce i poza jej granicami: w Madrycie, Dublinie, Londynie. Uczęszczają do szkół 
plastycznych. 

Odwiedzają nas już jako studenci, absolwenci czy wręcz wykładowcy uczelni ar-
tystycznych i samodzielni twórcy lub architekci. Z ogromną radością dowiadujemy się 
o ich sukcesach z mediów, nie tylko ogólnopolskich. Przeglądamy internetowe portale 
z młodą sztuką, oglądamy prace na wystawach. Internet pozwala nam również na 
bezpośredni kontakt z uczniami przebywającymi w różnych miejscach Polski i świata.

Piszą do nas i ta wymiana informacji pozwala także na uaktualnianie naszej wie-
dzy na temat nowych młodzieńczych prądów. 

Jako nauczyciele staramy się tworzyć z uczestnikami zajęć jedność. Taką arty-
styczną żywą tkankę, która pulsuje i tętni życiem. Pomimo całej pedagogiczno-dy-
daktycznej strony zajęcia nasze są inne niż szkolne. Zawsze też dbamy o właściwą, 
„pracownianą” relację: Mistrz – uczeń i Uczeń – mistrz.

W pięknej, profesjonalnie zaprojektowanej i wyposażonej pracowni czas zajęć jest 
dla nas wszystkich czasem malowanego, tworzonego obrazu i zawiera w sobie jego 
energię i przekaz. Przedmioty, tkaniny, światło i przestrzeń czekają na ożywienie po-
mysłowością i wyobraźnią. Czekają na wyniesienie tego daleko poza granice Tarnowa. 

Elżbieta i Witold Pazerowie

Warsztaty

1993
Warsztaty teatralne prowadzone przez Leszka 
Mądzika (grudzień)

1994
Warsztaty teatralne prowadzone przez Zbignie-
wa Waszkielewicza z teatrem IOTA i Mirosława 
Olszówkę z teatrem Scena Ruchu z Lublina 
(listopad)

1995
Warsztaty teatralne prowadzone przez Ziutę 
Zającównę oraz Andrzeja i Mikołaja Grabow-
skich (luty)
Warsztaty teatralne prowadzone przez Ziutę Za-
jącównę i Zbigniewa Waszkielewicza (grudzień)

1996
Scena słowa prowadzona przez Halinę Machul-
ską i Jana Machulskiego (grudzień)

1997
Warsztaty teatralne prowadzone przez Dorotę 
Stalińską (luty)
Scena słowa prowadzona przez aktorów Teatru 
Montownia (grudzień)

1998
Scena słowa prowadzona przez artystów Teatru 
im. Witkiewicza z Zakopanego: Andrzeja Dziuka, 
Jerzego Chruścińskiego, Dorotę Ficoń, Krzysztofa 
Łakomika, Lecha Wołczyka (grudzień)

1999
Scena słowa prowadzona przez Leszka Mądzika 
i Jarosława Figurę ze Sceny Plastycznej KUL 
(listopad-grudzień ’99)

14.

15.
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2000
Warsztaty teatralne prowadzone przez Jana Peszka 
i Pawła Gędłka (grudzień)

2001
Scena słowa prowadzona przez Kabaret Mumio 
(grudzień) 

2002
Scena słowa prowadzona przez Annę Chodakowską 
oraz Daniela Jacewicza (2-4 grudnia) 

2003
Warsztaty gitarowe prowadzone przez Leszka  
Cichońskiego (20-21 lutego) 
Warsztaty filmoznawcze (pod patronatem Wyższej 
Szkoły Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów oraz 
Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie) z udzia-
łem Andrzeja Kotkowskiego, Ryszarda Jaźwińskiego 
w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej (13-16 
maja) 
Warsztaty rockowe prowadzone przez Jacka Pollacka 
(4 lipca) 

2004
Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy pod 
kierunkiem Jacka Głomba (9-12 lutego)
Warsztaty teatralne z udziałem Francuskiej Grupy 
Teatralnej pod kierunkiem Marii Pijewskiej  
(17 marca)
Warsztaty filmoznawcze z udziałem Andrzeja Kot-
kowskiego, Roberta Wyszyńskiego, Andrzeja Jari-
szewicza i Janusza Foglera w ramach Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej (5-7 maja) 
Warsztaty muzyki klezmerskiej prowadzone przez 
nowojorskiego klezmera Yale Stroma (25 czerwca)
Warsztaty teatralne „Pantomima – komedia dell’ar-
te” prowadzone przez Giovanniego Pampiglione  
(5-8 października)

2005
Warsztaty filmowe Akademii Filmu i Telewizji  
„Co nas kręci, czyli zróbmy sobie film” w ramach 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej (13 maja)
Warsztaty teatralne „Ciało i ruch” prowadzone przez 
Józefa Markockiego (3-7 października)

2006
„Zatańcz ze mną” – warsztaty taneczne prowadzone 
przez wychowanków Tarnowskiego Klubu Tańca  
Towarzyskiego „Klasa” oraz krakowskiego klubu „Idea”, 
a ponadto mistrzów okręgu rzeszowskiego i krakow-
skiego: Łukasza Jachyma i Andrzeja Olbrachta  
(3-28 lipca)
Warsztaty dla młodych DJ-ów z udziałem DJ Celownik 
i Żusto (20-22 lipca)
Warsztaty flamenco prowadzone przez Agnieszkę 
Izydorczyk (4-5 sierpnia)
Warsztaty gitarowe prowadzone przez Leszka Cichoń-
skiego (25-26 sierpnia)
Warsztaty teatralne „Talia” prowadzone przez Józefa 
Markockiego (11-13 października)
„Zatańcz ze mną” – karnawałowy kurs tańca prowa-
dzony przez Łukasza Jachyma i Andrzeja Olbrachta 
(7-21 grudnia)

2007
„Zatańcz ze mną” – karnawałowy kurs tańca prowa-
dzony przez Łukasza Jachyma i Andrzeja Olbrachta 
(2-30 stycznia)
Warsztaty tańca irlandzkiego (12-13 marca)
Warsztaty taneczne (24-25 listopada)
Warsztaty jazzowe prowadzone przez: Grzegorza 
Nagórskiego (instrumenty dęte), Wojciecha Groborza 
(instrumenty klawiszowe), Adama Kowalewskiego 
(kontrabas, gitara basowa), Wiesława Jamioła (perku-
sja). Podczas warsztatów Piotr Pociask poprowadził 
„Jazz-Rock Guitar Workshop” – warsztaty dla gitarzy-
stów (6-7 grudnia) 

2008
Warsztaty filcowania prowadzone przez Agnieszkę 
Jackowiak – w ramach cyklu PracOFFnia (2 lutego)
Warsztaty fotografii cyfrowej prowadzone przez Ro-
berta Wyłupka – w ramach cyklu PracOFFnia  
(4 lutego)
„Węzły i supły” – warsztaty biżuterii plecionej – 
w ramach cyklu PracOFFnia (9 lutego)
„Pisanki jak malowane” (15 marca)
Warsztaty animacji filmowej dla dzieci prowadzone 
przez Wiesława Ziębę, Szymona Adamskiego  
i Eugeniusza Gordziejuka w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów dla Dzieci „Galicja 2008” 
(23-26 września)

16.

14.  Laetnia Autorska Pracownia Plastyczna – Park 
Sanguszków 2010 r.

15-16. Zimowa Autorska Pracownia Plastyczna, 
2011 r.
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„Witraż – obrazy ze szkła” – zajęcia prowadził  
Mariusz Szumlański – w ramach cyklu PracOFF-
nia (18-22 października, 23-26 listopada)
Warsztaty biżuterii karpackiej i tradycyjnej –  
w ramach cyklu PracOFFnia (15-19 listopada)
Warsztaty ozdób koralikowych – w ramach cyklu 
PracOFFnia (1-4 grudnia)
Warsztaty decoupage, czyli serwetkowej metody 
dekoracyjnej (6-9 grudnia)

2009
Warsztaty ceramiki artystycznej – w ramach  
cyklu PracOFFnia (24-25 stycznia)
Warsztaty tworzenia ręcznie malowanych chust 
jedwabnych – w ramach cyklu PracOFFnia  
(15 lutego)
Warsztaty ozdób koralikowych i wiosennych deko-
racji – w ramach cyklu PracOFFnia 
(2-5 marca)
Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii 
artystycznej – w ramach cyklu PracOFFnia  
(15 marca)
Wikliniarstwo – w ramach cyklu PracOFFnia  
(4-6 kwietnia)
Letnia biżuteria artystyczna – w ramach cyklu 
PracOFFnia (28 czerwca)
Warsztaty witrażu – w ramach cyklu PracOFFnia 
(7 i 27 lipca)
Warsztaty wikliniarstwa – w ramach cyklu  
PracOFFnia (7 i 27 sierpnia)
Jesienna biżuteria artystyczna – w ramach cyklu 
PracOFFnia (25 października)
Warsztaty tworzenia kartek świątecznych –  
w ramach cyklu PracOFFnia (21-22 listopada)
Biżuteria artystyczna zimowo-karnawałowa – 
w ramach cyklu PracOFFnia (6 grudnia)

2010
Warsztaty filcowania – w ramach cyklu PracOFF-
nia (16-17 stycznia)
Warsztaty frywolitki, czyli koronki czółenkowej – 
w ramach cyklu PracOFFnia (13-22 lutego)
„Decoupage na pisankach” – warsztaty tworzenia 
wielkanocnych pisanek na drewnianych jajkach 
i wydmuszkach, wykorzystując decoupage –  
w ramach cyklu PracOFFnia (20-21 marca)
„Portret” – warsztaty fotograficzne prowadzone 
przez Piotra Bernackiego i Tomasza Sobczaka 

z Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego – 
w ramach cyklu PracOFFnia (24-25 kwietnia)
Batik – obrazy woskiem malowane – w ramach 
cyklu PracOFFnia (12-14 czerwca)
Warsztaty tworzenia unikatowej biżuterii w srebr-
nej masie – w ramach cyklu PracOFFnia  
(10 października)
Kirigami – kartki świąteczne inaczej – w ramach 
cyklu PracOFFnia (6-7 listopada)
Witrażowe ozdoby choinkowe – w ramach cyklu 
PracOFFnia (4-5 grudnia)

2011
Filcowanie – warsztaty tworzenia torebki koper-
tówki – w ramach cyklu PracOFFnia 
(30 stycznia)
Warsztaty tworzenia biżuterii kręconej z drutu 
metodą wire wrapping – w ramach cyklu  
PracOFFnia (19-20 lutego)
Pergamano – warsztaty tworzenia kartek wielka-
nocnych w technice pergaminowej (26-27 marca)
Wiklina – warsztaty tworzenia wiklinowych ozdób 
świątecznych – w ramach cyklu PracOFFnia  
(9-10 kwietnia)
Świece – warsztaty ręcznego tworzenia świec – 
w ramach cyklu PracOFFnia 
(8-9 października)
Biżuteria – warsztaty tworzenia unikatowej biżu-
terii w masie z brązu BronzClay – 
w ramach cyklu PracOFFnia (12-13 listopada)
Kartki świąteczne – warsztaty tworzenia kartek 
w technikach iris folding i quilling – 
w ramach cyklu PracOFFnia (3-4 grudnia)
 
2012
Mozaika – warsztaty tworzenia ozdób mozaiko-
wych ze szkła – w ramach cyklu PracOFFnia  
(15 stycznia)
Biżuteria – warsztaty tworzenia biżuterii techniką 
haftu sutaszowego – w ramach cyklu PracOFFnia 
(5 lutego)
Warsztaty dla basistów z Wojtkiem Pilichowskim 
(10 lutego)
Warsztaty improwizacji kabaretowej prowadzone 
przez Kabaret PUK (16-17 lutego)
Decoupage – warsztaty tworzenia toreb ekologicz-
nych z wykorzystaniem techniki decoupage na 
tkaninie – w ramach cyklu PracOFFnia (3-4 marca)
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PracOFFnia
Cykl „PracOFFnia. Animacja Czasu Wolnego” powstał, by wypełnić lukę, jaką jest małe 
zróżnicowanie propozycji dla osób pracujących, które szukają zajęcia pozazawodowe-
go, dającego relaks, satysfakcję i szanse rozwoju. Nowa propozycja, comiesięcznych 
spotkań na warsztatach różnych technik rękodzieła artystycznego, miała trudne po-
czątki. Czegoś takiego do tej pory nie było. Wiele technik pojawiało się po raz pierwszy 
w Tarnowie, a ich niekiedy obco brzmiące nazwy niewiele mówiły. Jednak po kilku 
pierwszych spotkaniach ukształtowali się stali odbiorcy, z niecierpliwością wycze-
kujący na kolejne propozycje. PracOFFnia to sposób na zagospodarowanie wolnych 
chwil, na wykorzystanie talentu, spożytkowanie drzemiących w nas sił twórczych, 
czekających na odkrycie. Każde spotkanie to kolejna, niecodzienna szansa na zdo-
bycie ciekawych umiejętności oraz na stworzenie dla siebie lub dla bliskiej osoby 
niezwykłego i unikatowego dzieła, to sposobność na poznanie wielu interesujących 
i będących niewyczerpanym źródłem pomysłów technik.

Ognisko Baletowe – cotygodniowe zajęcia dla dzieci prowadzone przez Edytę Korus 
i Adama Kawę (wrzesień 1992 – czerwiec 1994) 

17.

18.

17. Plakat cyklicznych warsztatów PracOFFnia. 
Autor plakatu; Ewa Natkaniec.

18. PracOFFnia – warsztaty witrażu. Mariusz  
Szumlański i uczestnicy warsztatów – 2009 r.
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Teatr Pantomimy – prowadzony przez Marię Pijewską-Kudas (październik 1992 
– grudzień 1998). W czerwcu 1993 odbyła się premiera spektaklu „Szalona Greta”, 
a w styczniu 1995 roku – spektaklu „Dotykanie zabronione”. Ponadto mają miejsce – 
„Bale mima” (styczeń 1995, luty 1996, luty 1997, luty 1998)

Eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego –  
corocznie (1992-2004)

Oratorium Letnie
Nieobozowa akcja letnia w formie półkolonii dla dzieci z rodzin mniej zamożnych, 
organizowana razem z Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri. Na program zajęć skła-
dały się warsztaty aktorskie, kurs tańca, pracownia malarska (lipiec 1998, 1999)

EDUKACJA

Dobry Czas – inne lekcje historii
Był rok 1996, kiedy pojawił się pomysł przeprowadzenia pierwszych piwnicznych lek-
cji historii w TCK. 

Zbliżały się Zaduszki, ludzie porządkowali groby, także te najważniejsze, na naj-
starszym tarnowskim cmentarzu, zwanym Starym. Znałem jednego człowieka jeszcze 
z czasów podstawówki, w której on uczył historii. Już wtedy żył historią cmentarzy – 
nie tylko w znaczeniu pamięci o zmarłych, często nieznanych, ale także ze względu na 
rodzaj sztuki nagrobnej, zwanej sepulkralną. Stary Cmentarz w Tarnowie to przykład 
historii minionych wieków i właśnie takiej sztuki. Kto mógł o tym opowiedzieć najcie-
kawiej? Oczywiście że Antoni Sypek. Zaproponowałem mu takie oto zajęcia: zrobimy 
materiał filmowy o cmentarzu, z komentarzem prosto z cmentarnych alejek. Pokaże-
my, objaśnimy, opowiemy o ważnych ludziach tu spoczywających. Po filmie piwniczna 
scena – zaaranżowana na gabinet profesora. Światła z teatralnej rampy, a w niszy, 
w drugim planie niby-nagrobki i palące się świece. Było to wszystko dość niezwykłe, 
a pan Antoni wszedł w swoją – na poły aktorską – rolę znakomicie. „Stary Cmentarz – 
Nekropolia” to były nasze pierwsze zajęcia dla dzieci, młodzieży ze szkół średnich Tar-
nowa. Zaczynaliśmy rano. Czasem przyjmowaliśmy aż trzy niemal stuosobowe grupy. 
Na godz. 8, 9.15, 10.30. Kiedy wyczerpaliśmy temat Starego Cmentarza, przyszła kolej 
na inne tematy, które wymyślaliśmy wspólnie z panem Antonim. Już wkrótce zwra-
całem się do niego po prostu Tosiek.
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W latach 1996-2006 odbyło się kilkaset takich spotkań podzielonych na wiele 
cykli, m.in.:

„Dzieje miasta Tarnowa – ludzie, wydarzenia”, „Moja mała ojczyzna – Tarnów”, 
„Spacery po Tarnowie”, „Ulice miasta Tarnowa”, „Wielcy zapomniani”, niedzielne spa-
cery po Starym Cmentarzu...

W późniejszym okresie współpracowaliśmy także z Kazimierzem Bańburskim – 
pod kątem spacerów po Tarnowie i multimedialnych spotkań w kinie zatytułowanych 
„Legenda o mieście Tarnowie”, oraz Andrzejem B. Krupińskim, który prowadził wykła-
dy „Szkiełkiem i okiem” o architekturze miejskiej, jej zabytkach, oprowadzał po Mości-
cach, opowiadając o założeniach urbanistycznych, koncepcji i budowie nowego mia-
sta, omawiał i oprowadzał po szlaku architektury drewnianej w Tarnowie i okolicach.

Ostatnim prowadzącym wykłady historyczne, choć już nie miały one nic wspól-
nego z klimatem i miejscem pierwszych Sypkowych lekcji, był Adam Wójcik i jego 
cykl spotkań ilustrowany przeźroczami „Gdzie Król Jegomość bywać raczył” – o zam-
kach i dworach królewskich Rzeczypospolitej.

W cyklach tych uczestniczyło na przestrzeni lat blisko 20 tysięcy osób. Były to 
niezwykle istotne doświadczenia, które dały jakże ważne podwaliny pod kolejne, odło-
żone w czasie projekty kulturalne o charakterze edukacyjnym. Pamiętałem wszyst-
kie tamte emocje, kiedy mówiliśmy o miłości do małych ojczyzn – do naszej małej 

19.

19. Nietypowe lekcje historii z Antonim Sypkiem. 
Piwnica TCK. Na zdjęciu: Antoni Sypek i Tomasz 
Kapturkiewicz, 2002 r.
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ojczyzny, jaką był i jest Tarnów. W tzw. międzyczasie Antoni Sypek wydał kilka ksią-
żek, m.in. o Tarnowie przedwojennym, o Starym Cmentarzu… a u nas kilka lat po tam-
tych doświadczeniach zapoczątkowaliśmy kolejne niezwykle ciekawe projekty.

Konwoje Kultury – do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Inżynierii 
Miejskiej były kilkakrotnie wznawiane i spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem. 
Były to niby zwykłe wycieczki do Warszawy i Krakowa, ale tylko na pozór. Te wy-
cieczki były moderowane przez naszych pracowników, to były wyjazdy tematyczne. 
Już w autokarach oglądaliśmy archiwalne płyty z historią Powstania Warszawskiego, 
życiem codziennym powstańców, instruowaliśmy grupy, jak i co zwiedzać…

Potem przyszedł czas na tzw. małe konwoje, czyli wycieczki „Szlakiem cmentarzy 
wojennych z I wojny światowej”, a w roku 2008 zainaugurowaliśmy projekt „Kocham 
Tarnów”, który stał się prawdziwym frekwencyjnym hitem. Była to w zasadzie wystawa 
fotografii starego i nowego Tarnowa, często połączonych w formie kolażu, z ciekawymi 
opisami Marka Trusza. Wystawie towarzyszyło specjalnie przygotowane słuchowisko 
z fragmentami książek o Tarnowie autorstwa Stanisława Potempy i Jana Bielatowicza. 
Słuchając tego, ożywał dawny Tarnów. No i jeszcze ten stary niemy film, który udostępniło 
nam Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Nikt chyba go przedtem nie widział poza pracow-
nikami Muzeum, a u nas zrobił prawdziwą furorę. Tylko na nim widać ruchome obrazy 
tarnowskiego tramwaju i starych autobusów miejskich, tarnowskich Żydów siedzących 
przed synagogą i spoglądających jeszcze ze spokojem w oko kamery, park Strzelecki i cały 
(choć niemy) gwar miasta. Wydaliśmy album o tym samym tytule „Kocham Tarnów!”, 
który sprzedał się do ostatniego egzemplarza. W naszej kronice odnotowaliśmy kilka 
niezwykle wzruszających wpisów, osobiście widziałem na wystawie staruszków, których 
przyprowadzały dzieci. Jakby chciały przypomnieć rodzicom o czasach ich dzieciństwa…

Następnym krokiem była w pełni multimedialna wystawa „Na zawsze Tarnów” (2010), 
którą prezentowaliśmy na kilkudziesięciu monitorach, kilku rzutnikach multimedialnych, 
tablicy dotykowej. Tym razem była to wyprawa w przyszłość, przyszłość, która już w części 
zdążyła się zmienić w teraźniejszość, a ta z kolei już za chwilę stanie się historią. 

Te pierwsze skromne spotkania na piwnicznych lekcjach historii były pierwszym 
kamyczkiem, który po latach spowodował lawinę edukacyjnych działań. Zapamiętali-
śmy je jako najciekawsze kulturalne projekty w naszej historii. 

Tomasz Kapturkiewicz
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Edukacyjne spotkania młodzieży – 
Lekcje historii

Wykłady Antoniego Sypka dla uczniów szkół 
średnich i podstawowych

1996
Cykl „Jeszcze jeden krzyż” (luty-maj)

Cykl „Dzieje miasta Tarnowa – ludzie, wydarze-
nia” (październik-grudzień)
Temat 1 – Stary Cmentarz – Nekropolia
Temat 2 – Tarnowscy i Sanguszkowie – właści-
ciele miasta 

1997
Cykl „Dzieje miasta Tarnowa”
Temat 1 – Tarnowscy i Sanguszkowie
Temat 2 – Powstanie styczniowe w Tarnowie
Temat 3 – Rabacja Galicyjska – Tarnów 1846
Temat 4 –Ulice miasta Tarnowa
Temat 5 – Życie towarzyskie miasta Tarnowa

Cykl „Dzieje miasta Tarnowie – wielcy zapo-
mniani”
Temat 1 – Jan Hetman Tarnowski
Temat 2 – Rufin Piotrowski – Kwatera V Starego 
Cmentarza

1998
Cykl „Dzieje miasta Tarnowa – wielcy zapomniani”
Temat 1 – Rogowski, Tertio
Temat 2 – Kobiety galicyjskiego Tarnowa
Temat 3 – Generał Józef Bem
Temat 4 – Szkoły tarnowskie na przełomie XIX 
i XX wieku
Temat 5 – Portrety wszystkich zapomnianych

Cykl „Tarnowski fin de siecle – wydarzenia mi-
nionego stulecia” 
Temat 1 – Getto żydowskie
Temat 2 – Tarnów – rok 1918
Temat 3 – Polski grudzień 1970, 1981

1999
Cykl „Tarnowski fin de siècle – wydarzenia mi-
nionego stulecia”

Temat 1 – Życie towarzyskie w Tarnowie na 
początku i u schyłku XX wieku
Temat 2 – Tarnów – miasto Rzeczpospolitej 
wielu narodowości
Temat 3 – Wincenty Witos – premier z ziemi 
tarnowskiej
Temat 4 – Tarnów pod ostrzałem – I wojna 
światowa na ziemi tarnowskiej

Cykl „Dzieje Miasta Tarnowa”
Temat 1 – Ab urbe condita

2000
Cykl „Dzieje Miasta Tarnowa”
Temat 1 – Tarnów renesansowy – czasy hetma-
na Jana Tarnowskiego

Cykl „Moja Mała Ojczyzna – Tarnów”
Temat 1 – Stary Cmentarz – Nekropolia
Temat 2 – Mity i fakty o zamku na Górze św. 
Marcina
Temat 3 – Tarnowscy Żydzi – kultura obyczaje – 
cmentarz żydowski w Tarnowie
Temat 4 – Rufin Piotrowski – ucieczka, która 
wstrząsnęła XIX w. Europą
oraz wykłady Kazimierza Bańburskiego z cyklu 
„Moja Mała Ojczyzna – Tarnów”

2001
Cykl „Moja Mała Ojczyzna – Tarnów”
Temat 1 – Moja Mała Ojczyzna
Temat 2 – Kobiety galicyjskiego Tarnowa
Temat 3 – Zabytki architektury sakralnej  
Tarnowa
Temat 4 – Najpiękniejsze wille Tarnowa

Pozostałe propozycje edukacyjne

2002
„Baśnie o starym Tarnowie” – cykl niekonwen-
cjonalnych lekcji historii w XV-wiecznej piwni-
cy TCK, które prowadził Antoni Sypek  
(7, 15 marca, 10 maja, 10 czerwca) 
„Szkiełkiem i okiem” – cykl spotkań poświęco-
nych historii architektury, najświetniejszych 
budowli sakralnych i świeckich – historycznych 



140

D o b r y  c z a s  

pomników Tarnowa, które prowadził Andrzej B. 
Krupiński (5, 26 marca, 9, 23 kwietnia, 10 maja) 
„Spacery po Tarnowie” – cykl lekcji historii w tere-
nie, dotyczących historii Tarnowa, które prowadził 
Andrzej Krupiński (21, 28 lipca, 18, 25 sierpnia)
„Rewolucje” – spotkania edukacyjne z młodzieżą 
licealną w oparciu o wystawę „Historia pod ty-
tułem Newsweek” – autorski program w formie 
opowiadania z użyciem zdjęć i prezentacji wideo 
przygotowany i poprowadzony przez Tomasza 
Kapturkiewicza (6, 11, 16, 17, 18, 19, 20 grudnia) 
„Sztuka w procesie edukacji” – zajęcia dla na-
uczycieli prowadzone przez Witolda Pazerę, 
Elżbietę Pazerę, Michała Porębę w ramach pro-
gramu INSA – wychowanie przez sztukę  
(16 marca, 6, 13, 20, 27 kwietnia, 11, 25 maja) 
Wakacyjna akademia plastyczna – zajęcia głów-
nie w plenerze, prowadzone przez Wojciecha 
Waleckiego (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 lipca)

2003
„Rewolucje” – spotkania edukacyjne z młodzieżą 
licealną w oparciu o wystawę „Historia pod ty-
tułem Newsweek” – autorski program w formie 
opowiadania z użyciem zdjęć i prezentacji wideo 
przygotowany i poprowadzony przez Tomasza 
Kapturkiewicza (21-24 stycznia)
Letnia Akademia Sztuki – zajęcia plastyczne 
w pracowni plastycznej TCK i w plenerze,  
prowadził Michał Poręba (1,3, 15, 17, 22, 24, 29, 
31 lipca) 
Edukacyjne spotkania poświęcone historii 
i kulturze Tarnowa – niekonwencjonalne lekcje 
historii w piwnicach TCK adresowane do dzieci, 
młodzieży szkół średnich prowadzone przez 
Antoniego Sypka (17, 30 października)
„Spacery po Tarnowie” – cykl lekcji historii 
w terenie, dotyczących historii Tarnowa, które 
prowadził Andrzej Krupiński (6, 13, 20, 27 lipca, 
3, 10, 17 sierpnia)

2004
Edukacyjne spotkania poświęcone historii 
i kulturze Tarnowa – niekonwencjonalne lekcje 
historii w piwnicach TCK adresowane do dzieci, 
młodzieży szkół średnich prowadzone przez 
Antoniego Sypka (8 października)

2005
„Moja mała ojczyzna – Tarnów” – multimedial-
na lekcja historii prowadzona przez Antoniego 
Sypka (20 kwietnia, 1 sierpnia)
„Legenda o mieście Tarnowie” – multimedialna 
lekcja historii prowadzona przez Kazimierza 
Bańburskiego (5, 6 maja)

2006
„Sztuka współczesna – co warto wiedzieć?” – 
cykl wykładów dotyczących sztuki XX wieku, 
stanowiących również cenne uzupełnienie 
przedmiotu szkolnego wiedza o kulturze. Spo-
tkania prowadziła Anna Płazowska – historyk 
sztuki specjalizujący się w problematyce sztuki 
współczesnej (11, 13, 25 stycznia)
„Gdzie król jegomość bywać raczył” – opowieść 
o polskich zamkach, rezydencjach królewskich 
i magnackich, o życiu codziennym i odświęt-
nym dworu królewskiego w Polsce – wykłady 
z historii, historii architektury, historii sztuki 
bogato ilustrowane przeźroczami prowadził dr 
Adam Wójcik, historyk sztuki, muzeolog, spe-
cjalista w zakresie historii architektury i kon-
serwacji zabytków (29 stycznia, 26 lutego, 26 
marca, 30 kwietnia, 25 czerwca) 
„Niedzielne spacery po Starym Cmentarzu” – 
spotkania na Starym Cmentarzu, które prowa-
dził Antoni Sypek, a dotyczyły tematów takich, 
jak: kwatera zasłużonych (campo santo) tar-
nowskiego cmentarza, burmistrzowie Tarnowa 
okresu 1867-1914, groby biskupów i księży na 
Starym Cmentarzu, lekarze i prawnicy, kobiety 
na tarnowskim cmentarzu, mogiła ofiar rabacji 
z 1846 roku, 160-rocznica, radni Tarnowa auto-
nomicznego (21 maja, 18 czerwca, 23 lipca, 13 
sierpnia, 10, 24 września, 8 października)
„Hetman Jan Tarnowski” – wykład Antoniego 
Sypka (17 października) 
 
2007
„Blizny z honoru i miłości” – edukacyjne wy-
cieczki krajoznawczo-historyczne zatytułowane 
„Szlakiem cmentarzy wojennych z okresu 
I wojny światowej na ziemiach powiatu tarnow-
skiego”, które prowadził Andrzej Mleczko. Celem 
wypraw było znalezienie na terenie powiatu 
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śladów lokalnych dowodów heroizmu i patrio-
tyzmu w imię wolnej ojczyzny. To także przypo-
mnienie pierwszej wojny światowej i obejrzenie 
interesujących zabytków architektonicznych (8, 
15, 10, 26, 29 października, 5, 19 listopada)
Konwój kultury do Muzeum Powstania War-
szawskiego (4 listopada) 
„Przygody z wiedzą” – konwój kultury do Krako-
wa – edukacyjna wycieczka, podczas której mło-
dzież odwiedziła Muzeum Inżynierii Miejskiej 
i Muzeum Lotnictwa Polskiego (1, 4 grudnia)

2008
Konwój kultury do Muzeum Powstania War-
szawskiego (13 stycznia, 22 listopada)
Letnia pracownia plastyczna – zajęcia prowadzi-
li Elżbieta i Witold Pazerowie (4-14 sierpnia)
„Blizny z honoru i miłości” – edukacyjne wy-
cieczki szlakiem cmentarzy wojennych z okresu 
I wojny światowej na ziemiach powiatu tarnow-
skiego (7 kwietnia, 9, 12 maja, 27, 30 paździer-
nika, 4, 7, 13, 14, 17, 20, 26 listopada)
Konwój kultury do Krakowa – edukacyjna wy-
cieczka do krakowskiego Bunkra Sztuki na wy-
stawę „World Press Foto 2008” (22 listopada)

2009
Zimowa Autorska Pracownia Plastyczna –  
zajęcia prowadzili Elżbieta i Witold Pazerowie 
(18-25 lutego)

„Blizny z honoru i miłości” – edukacyjne wy-
cieczki szlakiem cmentarzy wojennych z okresu 
I wojny światowej na ziemiach powiatu tarnow-
skiego (20-22 maja)
Letnia pracownia plastyczna – zajęcia prowadzi-
li Elżbieta i Witold Pazerowie (14-24 lipca)

2010
Zimowa Autorska Pracownia Plastyczna –  
zajęcia prowadzili Elżbieta i Witold Pazerowie 
(20-29 stycznia)
Letnia pracownia plastyczna – zajęcia prowadzi-
li Elżbieta i Witold Pazerowie (3-12 sierpnia)

2011
Zimowa Autorska Pracownia Plastyczna – zaję-
cia prowadzili Elżbieta i Witold Pazerowie  
(1-5 lutego)
Letnia pracownia plastyczna – zajęcia prowadzi-
li Elżbieta i Witold Pazerowie (3-12 sierpnia)

2012
Zimowa Autorska Pracownia Plastyczna –  
zajęcia prowadzili Elżbieta i Witold Pazerowie 
(14-18 lutego)

20. 21.

20.  Letnia Autorska Pracownia Plastyczna –  
Park Sanguszków, 2010 r.

21.  Letnia Autorska Pracownia Plastyczna –  
Rynek, 2010 r.
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Wiedziałam, a czas utwierdził mnie 
w przekonaniu, że Tarnowskie 

Centrum Kultury było instytucją kultury, 
której utworzenie i działalność zdecydo-
wanie wzbogaciły przestrzeń kulturalną 
Tarnowa. To był ewenement na tamte 
czasy. Odważne decyzje, zresztą do dzi-
siaj w niektórych kręgach dyskutowane, 
spowodowały, że kosztem (jednak kosz-
tem) sal Biura Wystaw Artystycznych 
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnow-
skiej utworzono instytucję, w której sku-
mulowały się artystyczne talenty adep-
tów sztuk wszelakich, nieprzeciętnych 
osobowości, mistrzów sztuki, oraz ludzie 
– artyści, animatorzy, organizatorzy. 
Wszyscy bardzo uważnie konstruowali 
program dla Tarnowskiego Centrum 
Kultury inspirowani i „porządkowani” 
przez dyrektora Zbigniewa Guzika. Tutaj 
nie można było się pomylić, bowiem ocze-
kiwania mieszkańców i wszechobecna 
energia utalentowanej młodzieży właści-
wie eksplodowała. Był to efekt niezwykłej 
atmosfery, otwartości na inicjatywy bar-
dzo wielu osób z różnych środowisk.

Miałam dużą przyjemność w kie-
rowaniu działem upowszechniania, 
edukacji i twórczości artystycznej. Współ-
pracowałam bowiem z ludźmi, których 

oczekiwania były bardzo sprecyzowane, 
którzy mieli talent, pasję i wyobraźnię. 
Dzięki temu Elżbieta i Witold Pazerowie 
właściwie bez wahania podjęli się prowa-
dzenia Autorskiej Pracowni Plastycznej. 
Pamiętam dyskusje na temat programu, 
pamiętam wystawy, które zawsze były 
wydarzeniem artystycznym. Pamiętam 
plenery plastyczne, których organizacja 
nie była prosta, chociażby z powodów 
proceduralnych. Tarnowskie Centrum 
Kultury to była taka magiczna bombo-
nierka, wypełniona samymi pysznościa-
mi. Przywołam jedynie niektóre – konkurs 
dla młodych kompozytorów, Studio 
Poszukiwań Choreograficznych Janiny 
Rajczyk, Ognisko Baletowe (założycie-
le – Edyta i Adam Kawa; w roku 2012 
obchodzą jubileusz 20-lecia działalności) 
czy kurs dla modelek. A właśnie – jednym 
z uczestników był (obecnie aktor) Marcin 
Kwaśny. Tarnowska Orkiestra Kameral-
na również miała tutaj swoją siedzibę. 
Odbywały się kursy tańca towarzyskiego 
czy turnieje brydżowe. Wszechobecny 
jazz, oczko w głowie Zbyszka Guzika, rock 
za sprawą Wojtka Klicha, szanty ogar-
niające dzieci, młodzież i wytrawnych 
żeglarzy, Przegląd Talentów Muzycznych 
odkrywał i rozwijał nie tylko muzyków, 

* * *

ale i organizatorów spośród uczniów I LO. 
I oczywiście to, co było mi bardzo bliskie 
– teatr, który tworzyliśmy dla młodych 
ludzi, z ich wielkim zaangażowaniem 
i udziałem. Oni wiedzieli, czego chcą, po-
szukiwali swojego miejsca w sztuce i nie 
zadawali łatwych pytań. Organizowałam 
dla nich m.in. warsztaty teatralne. Naj-
bardziej zapadły mi w pamięć warsztaty 
Zbigniewa Waszkielewicza, warsztaty 
prowadzone przez wykładowców i stu-
dentów warszawskiej i krakowskiej szkoły 
teatralnej, pantomima Marii Pijewskiej. 
Filmowcy, poeci, pisarze, recytatorzy 
– tworzyli codzienną rzeczywistość Cen-
trum. Zapewnialiśmy opiekę artystyczną 
na najwyższym poziomie i to dało efekty. 
Dzisiaj wielu z nich realizuje swoje pa-
sje w różnych zawodach artystycznych 
w kraju i na świecie. Do TCK publiczność 
przychodziła z przyjemnością. Wielkie wy-
darzenia – koncerty, kameralne Piwniczki 
Krzysztofa Nowaka, wystawy i ta atmos-
fera domu pracy twórczej sprawiały, że 
mam wrażenie po latach, iż tam spełniały 
się marzenia. To miło teraz wspomnieć, 
zwłaszcza że to, co robiliśmy, z pewnością 
wykraczało poza przyjęte normy.

Grażyna Nowak

Wnętrze kamienicy Rynek 5. Fragment wystawy – „Historia pod tytułem Newsweek”
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Mija w tym roku czwarty rok, od-
kąd pracuję w Tarnowskim Cen-

trum Kultury, a dokładnie w pokoju 25 
na poddaszu kamienicy, znajdującej 
się przy Rynku pod numerem 5. Choć 
na samym początku nic nie zapowia-
dało tego, że zabawię dłużej niż na 
sześć miesięcy. Mój pobyt w TCK zaczął 
się od odbycia stażu i na nim miał się 
skończyć. Jednak w moim przypadku 
ta reguła się nie sprawdziła i stałem 
się wyjątkiem, który ją potwierdza. 
Szczęśliwcem, bo tak postrzegam wy-
nik zbiegu okoliczności, dzięki któremu 
zaczynam piąty rok pracy w kultural-
nym centrum Tarnowa, ale czy tylko 
dzięki sprzyjającemu losowi, czy mia-
łem w tym swój udział …

„Pamięć to coś naprawdę dziwne-
go. Szufladki ma wypchane kompletnie 
nieprzydatnymi, bezsensownymi rze-

czami. A człowiek zapomina jedną po 
drugiej te ważne, naprawdę potrzebne” 
– napisał Haruki Murakami, mój ulu-
biony pisarz w ostatnich latach. Teraz 
kiedy mam zebrać we wspomnieniach 
te ostatnie parę lat, ciężko jest wybrać 
te najważniejsze wydarzenia, którymi 
warto się podzielić, te osoby, te chwile 
czy miejsca. 

Choć jestem wśród „pracowników” 
TCK jednym z najświeższych „nabyt-
ków”, to chyba wspomnienia moje będą 
najbardziej lakoniczne. Tak świeży 
wciąż wydaje się sam początek przy-
gody z tarnowska kulturą, pierwsza 
wystawa, pierwsza projekcja, pierwsze 
warsztaty, pierwszy koncert, wreszcie 
pierwsze podsumowanie. Ale najistot-
niejsze w tej krótkiej historii są osoby, 
z którymi współpracuję i te, które 
miałem okazję poznać podczas wielu 

Szanujmy wspomnienia

przedsięwzięć realizowanych w Cen-
trum. Od jednych wiele się nauczyłem, 
innych praca, twórczość jest dla mnie 
inspiracją i szczerze ich podziwiam. 
Niezwykłą przyjemnością jest móc 
pracować w miejscu, gdzie można re-
alizować swoje pasje i dzielić się nimi 
z innymi, o ile to można nazwać pracą. 

Marcin Dąbek

Rynek, pokaz videomappingu podczas 26. Tarnowskiej Nagrody Filmowej
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Byliśmy wielką tecekową rodziną. Od zawsze. Kiedy jeszcze tworzyły się koncepcje 
funkcjonowania naszej instytucji w Tarnowskim Ośrodku Kultury, zanim przepro-

wadziliśmy się na Rynek.
Byliśmy nie tylko kolegami z pracy, ale często także i po. Jak każda rodzina, mie-

liśmy swoje lepsze i gorsze chwile, wielkie triumfy, radości, ale i smutki. Raz było 
śmiertelnie poważnie, kiedy indziej tak poważnie, że nieprzyzwoicie śmiesznie. Ileż to 
razy pękaliśmy ze śmiechu – głównie z nas samych, naszych gaf i wpadek. Czasami 
ktoś się obraził – jak w piosence:

Ktoś dostał w nos
To popłakał się ktoś 
Coś działo się…

Byliśmy niczym rodzina mieszkająca w jednym domu. Nasza kamienica należy 
do najpiękniejszych na Rynku. Z widokiem na Ratusz od zachodniej strony i od połu-
dniowej przez Wielkie Schody – na Górę św. Marcina. Pozostałe okna wychodziły na 
ulicę Krótką, z której jakże często dobiegał głos pełen rubasznych określeń i niejed-
nokrotnie przekleństw najrozmaitszych typków. Rej wodził głos Pani Irenki ze sklepu 
wielobranżowego na rogu. Ta miłośniczka tarnowskich gołębi, dość przedsiębiorcza 
znawczyni giełdy papierów wartościowych, nierzadko dosadnie komentowała kursy 
walut i spadki notowań. Ulica Krótka była utkana kantorami, których łącznie z tymi 
na placu Kazimierza było naprawdę sporo jak na tak niewielki odcinek. Doliczyłem się 

Zakończenie

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury
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kiedyś ośmiu. Pani Irena, pan Roman, odwieczny spacerowicz po tarnowskiej starów-
ce – człowiek z pieskiem, który rozmawiał z każdym w dowolnym, wybranym przez 
siebie momencie, pomijając wstępy, zaczynał od sedna sprawy… To były charaktery-
styczne postacie – nie tylko głosy. Od zawsze.

Nasza kamienica miała jeszcze jedno okno z widokiem na nasze podwórze. Jak 
każda szanująca się kamienica w Rynku, i nasza miała swoje. Był to swoisty HYDE 
PARK Corner – punkt przepływu idei i wrażeń – szybkiej wymiany myśli. Często wy-
rażane były w szorstkich słowach – jak mawiał pan Stanisław Nycz, nasz kierowca 
i zawiadowca całego podwórza: „Cześć i pa, i po temacie”.

To było najlepsze miejsce spotkań w firmie. Półoficjalnych i całkiem służbowych. 
Zdarzały się też drobne naprawy naszych wozów – jak zwykle mawialiśmy na nasze 
auta. Schodzili się tutaj wszyscy: na papierosa, na pierwsze promienie słońca wiosną, 
na krótką przerwę w pracy. W naszej pracy tak naprawdę nie było jednak przerw. 
Łagodnie zabieraliśmy ją ze sobą do domu, bo żyliśmy nią cały dzień, a w biurze… 
cóż, w biurze bywa się do godz. 15.30. Każdy miał zresztą inny grafik – własne życie. 
Ważne było to, co się zrobiło, jakie były tego efekty… 

Na podwórzu rządził pan Stanisław. Dyrygował nami, jak i gdzie mamy wjechać, 
jak zaparkować samochód. Pomagał manewrować, oczekując bezgranicznego zaufa-
nia. Była to nawigacja na zasadzie: „Patrz mi w oczy i słuchaj, co mówię”. Nie wypa-
dało robić inaczej. Maciek Zborowski, nasza złota rączka, dokonywał cudów nie tylko 
w dziedzinie nagłaśniania imprez. Był wyrocznią dla wielu, którzy nosili się z zamia-
rem kupna wozu. Zawsze był ekspertem w tych sprawach. W innych zresztą też. Dla 
wielu z nas był ostatnią deską ratunku, gdy coś się popsuło – nawet w domu. Po godzi-
nach usuwaliśmy najcięższe przypadki awarii. Był wszechstronny i błyskotliwy i był 
z nami niemal od samego początku. On, pan Stanisław i pan Edward Mróz – mistrz 
pędzla wszelkiego rodzaju, artystyczna dusza – byli Trzema Królami podwórza. Mieli 
tu swój zamek w postaci małej oficyny, zajmowanej kiedyś przez szefową restauracji 
Bella Italia, w czasach jej świetności.

Byliśmy wielką tecekową rodziną w gronie instruktorów. Nasze rozmowy o sztu-
ce, o kulturze często zamieniały się w żarliwe dyskusje i marzenia. Jak wiele z nich 
udało nam się zrealizować, pamiętają tylko najstarsi z nas. Przez Dział Imprez przeto-
czyła się gromada wielu wspaniałych ludzi: Grażyna Nowak, Boguś Wojtowicz, Marcin 
Sobczyk… no i obecny skład.

To wspaniałe móc pracować z ludźmi tak wszechstronnymi, oddanymi i inte-
ligentnymi. Z ludźmi, którzy potrafią się wspierać nawzajem, do których czuje się 
zaufanie i radość z pracy w jednym zespole. Nasza kadra była zawsze naszym naj-
mocniejszym atutem. Młode pokolenia przeszły przez starą szkołę organizacji imprez. 



149

T o m a s z  K a p t u r k i e w i c z   Z a k o ń c z e n i e

Staliśmy się instytucją wzorcową, tzn. taką, która wyznaczała nowe trendy w upo-
wszechnianiu kultury i sztuki, komunikacji, obsłudze klienta i widza. 

Dzisiaj wszyscy jesteśmy gotowi do najbardziej odważnych zadań tylko dlatego, 
że tak bardzo chcieliśmy sprostać wysokim oczekiwaniom, jakie postawiliśmy sobie 
sami. Mimo upływu czasu i z perspektywą wciąż jeszcze długiej, coraz dłuższej pracy 
jesteśmy zadowoleni z tego, czym zawodowo się zajmujemy. 

Mija czas

Jak pierzaste chmury po niebie płyną kolejne pory roku, przerastają nas nasze dzieci, 
czasami myślimy, że może już nie jesteśmy potrzebni… Tymczasem ktoś do nas po-
dejdzie i powie, napisze maila albo list nawet i ścisną nas za gardło słowa: „Bardzo 
dziękuję za ten wspaniały wieczór, za ten koncert, za tę wystawę. To było coś wyjąt-
kowego – róbcie jeszcze takie rzeczy”.

Byliśmy wielkim zespołem przez te wszystkie lata, który przetrwał mimo prze-
ciwności losu. Razem – kiedy było ciężko, razem – kiedy śwętowaliśmy sukcesy. By-
liśmy tecekową rodziną przez całe dwadzieścia lat… Chciałbym, by było tak przez 
kolejne dwadzieścia, by los był dla nas tak samo łaskawy lub lepszy, czego życzę 
wszystkim moim koleżankom i kolegom – wspaniałym pracownikom Tarnowskiego 
Centrum Kultury.

Tomasz Kapturkiewicz
Dyrektor TCK
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ANDRUSIEWICZ Piotr 
23.06.2003 – 6.12.2003

BAŁUT Krystyna 
1.11.1986 – 25.10.1996

BIAŁAS Mieczysław 
1.06.1992 – 16.10.2001

BIELACZAT Roman 
1.01.1990 – 30.11.2010

BŁASZCZYK Barbara 
od 22.04.1996

BŁASZCZYK Danuta 
1.05.1995 – 15.03.1999

BŁASZCZYK Jan 
28.05.1992 – 22.01.2003

BOŻEK Anna 
1.03.1996 – 30.06.1997

BYRKA Katarzyna 
1.02.1991 – 31.01.1997

CIUREJ Zofia 
1.06.1987 – 11.04.1995

CHLUDZIŃSKA Joanna 
od 9.11.2010

CHUDERSKA Maria 
1.11.1990 – 31.01.1997

DĄBEK Marcin 
od 3.03.2008

FIOŁEK Tomasz 
1.03.1997 – 31.12.2002

FRĄCZEK Krystyna 
od 8.01.1990

GARLICKI Adam 
1.02.2004 – 2.02.2006

GRYGIEL Anna 
od 15.10.1990

GUZIK Zbigniew 
15.12.1983 – 31.05.2006

IDLER Mirosława 
od 1.11.1992

JANUS Artur 
od 10.10.2005

JAWORSKA Anna 
11.06.2001 – 31.07.2001

JUSZCZYK Krystyna 
1.04.1995 – 30.04.2003

KAJMOWICZ Jarosław 
od 1.06.1999

KALETA Małgorzata 
3.01.2000 – 31.07.2008

KAMYKOWSKA Diana 
4.01.1996 – 3.01.1997

KAPTURKIEWICZ Tomasz 
od 1.05.1993

KAPEK-KALITA Anna 
od 28.07.2008

KĄDZIELAWA Jolanta 
1.06.1993 – 10.02.1995

KIETA Cecylia 
od 18.10.1999

KIETA Grzegorz 
od 1.01.2006

KIZIOR Anna 
od 1.09.1992

KOBYLAŃSKI Dariusz 
1.01.1992 – 31.12.1992

KORZENIOWSKI Paweł 
od 18.06.2010

Pracownicy Tarnowskiego  
Centrum Kultury  
(1992-2012)
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KOZIOŁ Elżbieta 
21.06.1999 – 11.01.2002

KONIARZ Tadeusz 
1.01.1992 – 31.03.1992

KRUŻEL Zbigniew 
od 1.01.1992

KUŁAKOWSKI Roman 
1.10.1992 – 31.03.1993

KUREK Kazimierz 
od 1.01.1990

LIS Maria 
1.01.1990 – 31.12.1999

LESIŃSKA Anna 
od 1.10.2006

ŁAZARZ Wiesław 
15.11.1995 – 31.01.2003

MALINOWSKI Marian 
15.04.1986 – 2.04.2003

MAZUR Paweł 
od 1.09.1998

MIGDAŁ Krystyna 
od 1.06.1992

MRÓZ Edward 
od 1.09.1991

NALEZIŃSKI Włodzimierz 
20.08.1991 – 30.06.1995

NAWROCKI Grzegorz 
1.04.1999 – 30.06.1999

NOWAK Grażyna 
16.01.1992 – 31.08.1995

NYCZ Stanisław 
od 19.04.1995

NYTKO Alicja 
1.01.1991 – 26.02.2003

ORSZULA Paweł 
1.03.1994 – 31.08.1994

PAZERA Elżbieta 
od 1.10.1993

PAZERA Witold 
od 1.11.1992

PIERZCHAŁA Maciej 
od 1.01.2012

PIĘCEK Marta 
1.03.1994 – 31.08.1994
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POKUTA Zuzanna 
1.01.1990 – 4.02.2004

PORĘBA Michał 
1.09.1997 – 31.12.2002

PORĘBSKI JAKUB 
2.11.2006 – 22.11.2007

PRENDOTA Edward 
od 1.11.1989

RAMIAN Sławomir 
6.07.2009 – 31.08.2010

RĘKAS Maria 
1.06.1988 – 30.09.1992

ROJEK Bartłomiej 
od 1.09.2006

ROKICKI Bartosz 
od 1.02.2011

RÓŻYCKI Jan 
17.02.1997 – 29.11.2002

RUSZEL Dorota 
16.04.1999 – 14.04.2000

RYGIELSKA Anna 
od 13.04.1992

SMOLEŃ Piotr 
od 1.09.1998

SOBARNIA Agnieszka 
1.02.2002 – 31.01.2003

SOBCZYK Marcin 
20.04.1998 – 2.09.2005

SOSIN Halina 
od 1.06.1992

SOSIN Marek 
od 1.06.2001

SOWIŃSKA Ewa 
od 6.01.1997

SROCZYŃSKA Aleksandra 
1.01.1990 –31.12.1999

STAWARSKA Renata 
19.06.1995 – 31.12.1995

ŚWIĘTOCHOWSKA Maria 
od 3.01.2000

SZAFARZ Sebastian 
od 19.06.2006

SZYPUŁA Barbara 
1.09.2006 – 3.10.2006

TRZPIT Anna 
1.09.1997 – 31.01.2008

WALECKI Wojciech 
1.12.1997 – 30.06.1999

WARDYŃ Maria 
od 1.02.1991

WOJTOWICZ Bogusław 
6.04.1992 – 16.04.1998

WOJTOWICZ Klaudia 
od 1.01.2006

ZBOROWSKI Maciej 
od 15.09.1993

ZELIAŚ Justyna 
od 1.09.2008

ZIĘBA Marek 
1.04.1995 – 30.06.1995

ŻAK Antoni 
1.04.1993 – 31.12.1993





Azoty Tarnów to jedna 

z największych firm 

chemicznych w Europie 

Środkowej, notowana na 

warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych 

oraz rozpoznawalna 

marka nawozów, 

tworzyw konstrukcyjnych 

i nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych, 

stosowanych na wszystkich 

kontynentach...

... to jednak tylko jeden, 

materialny wymiar  

– wystarczający, 

pod warunkiem, że uznamy,  

iż jedynym istniejącym bytem 

jest materia, a treścią liczby... 

www.azoty.tarnow.pl
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