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Śladami 
Andrzeja Wajdy 

– miejsca 

Andrzej Strumiłło – 
przyjaciel Andrzeja 

Wajdy. „Człowiek 
– przestrzeń” – 

relacja z wystawy

„Dla takiego 
plakatu warto 

było zrobić film” – 
o plakacie do filmu 
„Człowiek z żelaza” 

Andrzeja Wajdy 

Muzeum 
Manggha: 

„Andrzej Wajda. 
Japoński notes” – 
relacja z wystawy

Andrzej Wajda przyszedł na świat i spędził pierwsze 8 lat życia w mieście nad 
Czarną Hańczą. Z okazji 95. rocznicy urodzin wybitnego reżysera oraz 5. rocznicy 

jego śmierci, rok 2021 został obwołany Rokiem Andrzeja Wajdy w Suwałkach.
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Śladami Andrzeja Wajdy – MIEJSCA
Dom Andrzeja Wajdy – ul. Wojska Polskiego 27

Rodzice Andrzej Wajdy przyjechali do Su-
wałk w latach 20. Matka była nauczycielką 
i często chadzała do miejscowego kina. 
Ojciec – Jakub Wajda, zawodowy wojsko-
wy, otrzymał skierowanie do suwalskiej 

jednostki – służył w jednym z najznamie-
nitszych pułków piechoty. 41. Suwalski Pułk 
Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
był wielce zasłużony dla dziejów polskich 
kresów oraz walk o niepodległą Polskę i jej 
granice.

„Zawsze w mundurze, zawsze punktualny, zawsze 
oddany swojemu powołaniu” – wspominał ojca 
Andrzej Wajda w wywiadzie dla Radia 5 w 2016 roku.

„[…] Moje pierwsze dziecinne wspomnienia łączą się z garnizonem 
w Suwałkach… To był duży garnizon, łączył wiele pułków, w tym 
również kilka pułków kawalerii. Łatwo zrozumieć, że z tego dzieciństwa 
wyniosłem takie obrazy jak parady wojskowe, orkiestra kawaleryjska, 
zajeżdżający galopem działon konny… Należę do nielicznych osób, 
które oglądały ćwiczenia kawalerii, cięcie szablą i pchnięcie lancą, 
ekwilibrystykę na koniach, powrót do koszar całego pułku na nartach, 
pogrzeby z trumną na lawecie działa – wszystko to są utrwalone 
obrazy, które musiały później znaleźć odbicie w moich fi lmach”. 

„Wajda mówi o sobie: wywiady i teksty”, oprac. W. Wertenstein, Kraków 1991

Andrzej Wajda 
o dzieciństwie 
w Suwałkach

„Gdybym zdecydował się kiedykolwiek zro-
bić fi lm fabularny o sobie, rozpoczynałby się 
on od zamglonych, mało ruchliwych obra-
zów: zachodzące czerwone zimowe słońce 
w perspektywie ulicy Kościuszki w Suwał-
kach; nocna ślizgawka przy gazowych 
latarniach w parku miejskim […] konna 
orkiestra 2. Pułku Ułanów w czasie defi la-
dy 3 Maja. […] Urodziłem się w Suwałkach”. 

A. Wajda, „Autobiografi a: kino i reszta świata”, 
Kraków 2013

-

Źródło: Archiwum Andrzeja Wajdy - Muzeum Manggha 

Święto 41. Suwalskiego Pułku Piechoty im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Suwałkach - defi lada 

na ulicach miasta (8 maja 1928 rok)

Żródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
liczący ok. 6 tys. żołnierzy suwalski garnizon 
należał do najliczniejszych w Polsce. 
Pamiątki po sławnych pułkach suwalskich 
można obejrzeć w Muzeum Historii i Tradycji 
Żołnierzy Suwalszczyzny. Obecnie dostępna 
jest jedynie wystawa plenerowa.

Przed budynkiem dawnych koszar 
wojskowych, przy ulicy Wojska 

Polskiego 27, w lutym 2019 roku pojawił 
się nietypowy pomnik - autograf 

poświęcony pamięci Andrzeja Wajdy

W stronę bulwarów – ulica Andrzeja Wajdy

Od 2018 roku mamy w Suwałkach uli-
cę imienia Andrzeja Wajdy. To pierwsza 
na Podlasiu i w Polsce ulica nosząca imię 
słynnego reżysera. Łączy ona ulice Adama 
Mickiewicza i 24 Sierpnia i prowadzi do Ga-
lerii Sztuki Stara Łaźnia usytuowanej nad 
bulwarami nad Czarną Hańczą.

Sala widowiskowa im. Andrzeja Wajdy

W Suwalskim Ośrodku Kultury znajduje się 
sala koncertowo teatralna im. Andrzeja 
Wajdy. Na uroczystość, która odbyła się 

16 czerwca 2016 roku przybył sam reżyser. 
Sala ta posiada dwupoziomową widow-
nię na około 650 widzów, wyposażona jest 
w najwyższej klasy sprzęty nagłośnieniowe, 
oświetleniowe i urządzenia multimedialne.

Kamienne rzeźby inspirowane twórczo-
ścią Andrzeja Wajdy – ul. Zarzecze 26

Efektem pracy rzeźbiarzy uczestniczących 
w III Międzynarodowym Plenerze Rzeź-
biarskim zorganizowanym przez Andrzeja 
Strumiłłę są prace inspirowane twórczością 
Andrzeja Wajdy. Rzeźby to forma pięknego 
i trwałego prezentu z okazji 90. urodzin, któ-
re w 2016 roku obchodził artysta.
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„To dla mnie wielkie wyróżnienie 
– powierzenie międzynarodowej 
grupie rzeźbiarzy tematu mo-
jej twórczości, tak chwilowej jak 
fi lm czy spektakl teatralny. To 
powierzenie życia motyla mate-
riałowi tak trwałemu jak kamień. 
Z zapartym tchem czekam na 
ostateczny rezultat” – skomen-
tował wydarzenie Andrzej Wajda.

Smolniki – fi lmowy plener z „Pana Tadeusza”

Każdy uczeń wie, że Andrzej Wajda od-
powiada za ekranizację „Pana Tadeusza” 
– eposu Adama Mickiewicza. Nie każdy 
natomiast zdaje sobie sprawę, że zdjęcia 

do fi lmu kręcone były m.in. na Suwalsz-
czyźnie. W lipcu 1998 roku we wsi Smolniki 
położonej przy północnej granicy Suwal-
skiego Parku Krajobrazowego nagrywano 
początkowe kadry fi lmu przedstawiające 
powrót Tadeusza do Soplicowa oraz część 
zdjęć ukazujących przemarsz wojsk napo-
leońskich idących na Moskwę. W scenach 
zbiorowych wzięło udział wielu suwalczan 
oraz żołnierzy suwalskiej jednostki wojsko-
wej. Po przybyciu do Smolnik warto stanąć 
na najsłynniejszym z okolicznych punktów 
widokowych, by zobaczyć wajdowską Litwę 
– panoramę na zespół jezior kleszczowiec-
kich z Górą Cisową w tle.

„Pięknie położone Smolniki idealnie pasują 
do krajobrazów opisywanych przez Adama 
Mickiewicza. Pofałdowany teren, tworzący 
liczne wzniesienia i wąwozy, w których czę-
sto widać oczka wodne, jest jakby żywcem 
wzięty z opisów wieszcza. Wybór Smolnik 

nie był przypadkowy. Tutejsze widoki są 
porażająco piękne. Ilekroć przyjeżdżałem 
do Smolnik, myślałem, że te krajobrazy po-
winny się znaleźć w moim fi lmie” – mówił 
reżyser w wywiadzie udzielonym suwalskiej 
redakcji TVP.
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Śladami Andrzeja Wajdy – LUDZIE
Andrzej Strumiłło – przyjaciel Andrzeja Wajdy. 
„Człowiek – przestrzeń” – relacja z wystawy

Andrzej Strumiłło – artysta malarz, 
podróżnik, grafi k, fotograf, rzeźbiarz, 
poeta, erudyta – był jedną z naj-

bardziej intrygujących, wszechstronnych 
i cenionych osobowości Podlasia. Profesor 
Strumiłło, uczeń Władysława Strzemińskie-
go, bohatera fi lmu „Powidoki”, przyjaciel 
Andrzeja Wajdy z ASP w Krakowie, mieszkał 
i tworzył w Maćkowej Rudzie na Suwal-
szczyźnie. Z Andrzejem Wajdą łączyła go 
także fascynacja Dalekim Wschodem: 
„Chińskie malarstwo wchodzi we mnie 
głęboko, przemienia mnie. Gdy tylko je oglą-
dam, zdobywa mnie świat znaków i linii”. 

14 maja 2021 roku otwarta została ekspozy-
cja prac Andrzeja Strumiłły w Galerii Sztuki 
Stara Łaźnia przy ulicy Andrzeja Wajdy 3. 
Część znajdująca się na parterze zatytu-
łowana została  „Człowiek” – zebrano tu 
prace traktujące o ludzkim losie, kondycji 
ludzkiej, pragnieniach, marzeniach i tęsk-
notach. „Przestrzeń” rozumiana jako podróż, 
poszukiwania wewnętrzne, przemyślenia 
i refl eksje to temat prac zgromadzonych 
na piętrze. 

Andrzej Strumiłło odbył wiele podróży do 
Azji, obrazy które stworzył przedstawiają 
portrety lokalnych mieszkańców i świątyń. 

W kolekcji znajdują się też pamiątki z wy-
jazdów, takie jak posągi buddy czy rycina 
z samurajem. Zwiedzający wystawę mogą 
podziwiać również fotografi e z Nowego Jor-
ku, zachowane w czarno-białej kolorystyce, 
które w harmonijny i estetyczny sposób po-
kazują miasto – wieżowce Nowego Jorku, 
ulice z samochodami i bilbordy wiszące nad 
nimi. Ciekawe są też „Wyklejanki” – fragmen-
ty zdjęć opatrzone szkicami autora, które 
oddają poglądy Strumiłły na poszczegól-
ne tematy. W pamięć zapada praca, która 
składa się z połączonych ze sobą dwóch 
połówek twarzy. Prowokuje ona do refl ek-
sji na temat charakteru i zachowań ludzi. 

Dzieła Andrzeja Strumiłły ilustrują fragmen-
ty psalmów. Szczególną uwagę przykuwa 
cykl obrazów zatytułowanych „Lot”, na któ-
rych ukazane są nienaturalnie powyginane, 
smukłe, zdobne w piękne detale, ale i napa-
wające strachem postacie uskrzydlonych 
istot. Ich wyraz twarzy naznaczony jest 
smutkiem i cierpieniem. Wiele postaci 
jest pod wpływem mocy nieczystych, ta-
kich jak szatany, które oblegają ich ciała 
i próbują rozerwać na kawałki. Nieco cha-
otyczne pociągnięcia pędzlem komponują 
się z niepokojącym nastrojem. Na jedynym 
z obrazów głowa postaci jest odwrócona 

„Dziś”
Dziś lecę w przestrzeń tajemną
Tam gdzie groby moich psów
Wierny jak one
Strzegłem domu niewoli codziennej
Spętany do rzeczy przywiązaniem
Ceniłem broń celną i księgi dawne
Sosny żywiczne przemieniałem w kolumny
Malowałem skrzydła
Dziś lecę

Źródło: Galeria Strumiłło 
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o 180 stopni, trzyma tablice z napisem „Non 
Sum Qualis Eram”, co oznacza „Nie jestem 
tym, kim byłem” – możliwe, że autor chciał 
w ten sposób odzwierciedlić zagubienie 
postaci albo jej nowe spojrzenie na świat. 

Skrzydła natomiast – atrybut każdej z istot 
– to symbol odwiecznej chęci zrealizo-
wania marzeń o locie i oderwania się od 
rzeczywistości. Pragnienie lotu towarzyszy 
człowiekowi od zawsze. Każdy z nas jest 
podróżnikiem, który szuka tajemnic istnie-
nia i dąży do przekroczenia ustanowionych 

horyzontów, jest głodny poznania. Pytanie 
brzmi zatem: Dokąd lecimy? Gdzie jest kres 
naszej podróży?

Kiedy Andrzej Strumiłło szykował się do 
odejścia, często wspominał sen, który od 
pewnego czasu mu towarzyszył. Snujące-
mu refl eksje na przemijaniem artyście śniło 
się, że staje na szczycie katedry albo innego 
wysokiego budynku. Odrywa się i leci.

Aleksandra Kowalczyk, Olga Szostak, 
Wiktoria Radzewicz, Aniela Gejdel 2TGp

„Dla takiego plakatu warto było zrobić film” – 
o plakacie do filmu „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy

Andrzej Pągowski to jeden z najbar-
dziej znanych polskich grafi ków 
i plakacistów. Jak sam podkreśla: 

„Mało mam takich wymarzonych wyzwań, 
na które czekam. Miałem to szczęście, że 
skomentowałem swoimi pracami więk-

szość najważniejszych polskich fi lmów 
ostatnich 40 lat i pracowałem w prawie 
wszystkimi najwybitniejszymi reżyserami”.

W ramach projektu „Wajda na nowo”, który 
towarzyszy obchodom Roku Andrzeja Waj-
dy w Suwałkach, Andrzej Pągowski podjął 
się namalowania na nowo plakatów do fi l-
mów Mistrza. 

Powstanie m.in. nowa wersja plakatu do 
fi lmu „Człowiek z żelaza”, którego akcja 
toczy się w 1980 roku podczas wydarzeń 
sierpniowych: „Kiedy byłem z Andrzejem 
Wajdą w Muzeum Solidarności w Gdańsku 
widziałem wstrząsające zdjęcia zabitych 
robotników, przestrzelonych kurtek i koszul. 

Śladami Andrzeja Wajdy – LUDZIE

Grafi ka: Andrzej Pągowski 
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Wtedy ten plakat nabrał dla mnie dodat-
kowego znaczenia, prawdy czasowej. Ale 
kiedy go robiłem, nie miałem jeszcze tej 
wiedzy. Bardzo chciałem nawiązać do sce-
ny, w której robotnicy niosą na drzwiach 
zabitego kolegą. Chciałem oddać patos tej 
sytuacji”. 

Plakat Andrzeja Pągowskiego bez wątpie-
nia dobrze odzwierciedla treść fi lmu. Zarys 
robotniczej kurki ułożonej na kształt krzy-
ża znajduje się w centrum kompozycji, co 
szczególnie przykuwa uwagę. Jest to sym-
bol męstwa, determinacji i męczeństwa 
ludzi, którzy walczyli o lepszy byt. Tabliczka 
umieszona nad górze przypomina skromną 
tabliczkę nagrobną. Na plakacie dominuje 
biel, ale czerwień na jej tle, która przywo-

dzi na myśl krew, wprowadza nastrój grozy 
i powagi, sugeruje cierpienie i poświęce-
nie. Biało-czerwone barwy nawiązują także 
do narodowych barw Polski i wskazują, jak 
istotne dla całego kraju były wydarzenia 
ze  Stoczni Gdańskiej, które rozegrały się 
w 1980 roku.

W czasie festiwalu fi lmowego poświęcone-
go Andrzejowi Wajdzie, który zaplanowano 
w Suwałkach na drugą połowę sierpnia, 
odbędzie się wystawa plakatów Andrzeja 
Pągowskiego.

Aleksandra Kowalczyk, Olga Szostak, 
Wiktoria Radzewicz, Aniela Gejdel 2 TGp

Andrzej Wajda swój talent ujawnił 
w wielu dziedzinach sztuki, lecz naj-
większą pasją jego życia okazało 

się kino. Twórczość Andrzeja Wajdy – tak 
nierozerwalnie związana z polską tradycją 
i kulturą narodową – jest doceniana na 
całym świcie, co świadczy o tym, że sensy 
i wartości jego fi lmów są uniwersalne, a to 
zawsze cecha wielkiej sztuki. 

„Ja nigdy nie byłem i nie jestem bez-
stronny – »Kanał«, »Popiół i diament«, 
»Człowiek z marmuru«, te fi lmy biorą 
w obronę pokrzywdzonych. Tak właśnie wi-
dzę swoją rolę, bo taka jest tradycja polskiej 
sztuki romantycznej XIX wieku, której czuję 
się spadkobiercą i kontynuatorem”. W tym 
zwierzeniu artysty zawarta jest cała jego 
mentalna, etyczna i emocjonalna posta-
wa. Z romantykami łączą Andrzeja Wajdę 
bunt i sprzeciw wobec zła, idea wolności, 
ciągle podejmowane próby zrozumienia 

istoty dramatycznych doświadczeń naro-
dowej historii oraz postaw ludzi w historii tej 
uczestniczących. 

Czas drugiej wojny światowej i okupacji, a po-
tem narzuconego narodowi politycznego 
i społecznego systemu ideologii komunistycz-
nej stał się bezpośrednim doświadczeniem 
Andrzeja Wajdy, który poprzez bohaterów 
swych dzieł identyfi kował się z jednostko-
wym i zbiorowym doświadczeniem sobie 
współczesnych, czuł potrzebę wypowiada-
nia się poprzez sztukę w ich imieniu, by móc 
kształtować dziejową rzeczywistość. 

Wajda sięgał po literaturę, gdyż w niej szu-
kał inspiracji do wyrażania problemów, 
którymi Polacy żyli w swej historycznej 
przeszłości i w czasach artyście współ-
czesnych. Jego adaptacje nie były jednak 
aktem prostej ekranizacji utworu literackie-
go. Wybierając dany tekst, Wajda niemal 

Andrzej Wajda 
– polski dziejopisWydany przez Miasto Suwałki kalendarz na 2021 rok „Wajda na nowo” zawiera plakaty Andrzeja Pągowskiego do fi lmów Andrzeja Wajdy. 

Grafi ka: Andrzej Pągowski

Grafi ka: Andrzej Pągowski
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zawsze podejmował z nim autorski dialog, 
stawał się jego interpretatorem. Polski widz, 
świadom wartości kanonu narodowej kla-
syki literackiej, nie potraktuje fi lmowego 
„Pana Tadeusza” jako formy zastępczej wo-
bec lektury Mickiewiczowskiego arcydzieła. 
Andrzej Wajda proponuje mu jedynie swój 
własny sposób przeżycia tamtego odle-
głego świata polskości ukrytej w pejzażu, 
obyczaju, staropolskich typach bohaterów, 
a nade wszystko w języku. 

Związek sztuki Andrzeja Wajdy z tradycją 
literacką, a zwłaszcza romantyczną, naj-
wyraźniej ujawnia się za sprawą kreacji 
bohaterów. Ich losy to zazwyczaj splot nie-
zwykłych, dramatycznie spotęgowanych 
wydarzeń z wielką historią w tle. Obda-
rowani są „romantycznym” niepokojem 
i pasją działania w imię idei. 

W „Katyniu”, fi lmie poświęconym swo-
im rodzicom, Wajda pokazuje generację 
wychowaną na przedwojennej szkole 
patriotyzmu, którą uformowały hasła: Oj-
czyzna, Nauka, Cnota. Ojciec Andrzeja Wajdy 
został zamordowany przez NKWD w Katyniu 
w 1940 r. wraz z tysiącami polskich ofi cerów. 
Reżyser, opowiadając historię katyńskiego 
kłamstwa, przyjął punkt widzenia tych, któ-
rzy zostali w bólu, cierpieniu, niepewności. 

Nie znając prawdy o losie swoich bliskich, 
ich brutalnej śmierci, nie mogli oddać im 
czci. Nadanie katyńskiemu cierpieniu twa-
rzy – przede wszystkim kobiet, czekających, 
żyjących nadzieją, a potem walczących 
o pamięć swoich bliskich, przesądziło 
o sukcesie fi lmu. 

Dramat pierwszych powojennych miesię-
cy, kiedy Polsce narzucono komunistyczne 
rządy, stał się tematem fi lmów „Popiół i dia-
ment”, „Krajobraz po bitwie” i „Pierścionek 
z orłem w koronie”. Kolejnym tragicznym do-
świadczeniem zbiorowym i jednostkowym, 

które stało się przedmiotem opisu i rozli-
czeń Andrzeja Wajdy, były lata stalinizmu. 
„Człowiek z marmuru” to jeden z najważniej-
szych fi lmów Wajdy i całego polskiego kina. 
Jest on kontynuacją rozliczeń z przemocą, 
która w tym wypadku zniewalała naród 
żyjący w pozornie niepodległym kraju. To 
zniewolenie dotyczy głównego bohate-
ra fi lmu – robotnika Birkuta, który staje się 
ofi arą systemu, ale w szerszym aspekcie, 
w wymiarze moralnym, obejmuje także in-
nych – głównie przedstawicieli inteligencji. 
Lata, które nastąpiły po Październiku 1956, 

znalazły swój wizerunek w takich fi lmach 
jak: „Niewinni czarodzieje”, „Wszystko na 
sprzedaż”, „Bez znieczulenia”. Przełomowy 
dla procesów historycznych w powojen-
nej Polsce, tragiczny rok 1970 w Gdańsku 
pojawił się w twórczości Wajdy w wątku 
retrospektywnym dopiero w „Człowieku 
z żelaza”. Scenariusz tego fi lmu, będącego 
fabularną kontynuacją losów części bo-
haterów „Człowieka z marmuru”, napisała 
historia. Wydarzenia Sierpnia 1980 pozwoliły 

artyście, który przez kilkadziesiąt lat swych 
działań twórczych malował obrazy klęsk 
i zrywów podejmowanych w imię wolności 
i godności narodu, zrealizować fi lm o wal-
ce bezkrwawej i zwycięskiej. 

Najcięższe lata socrealizmu ukazane są 
również w ostatnim fi lmie Andrzeja Wajdy. 
„Powidoki” to historia o awangardowym 
malarzu Władysławie Strzemińskim, które-
go niezłomna postawa w walce o wolność 
i niezależność twórczą kosztowała życie. 
Strzemiński odmawiał podporządkowa-
nia się partyjnej ideologii, dlatego władza 
zepchnęła go na margines i po kolei odbie-
rała mu wszystko: studentów, możliwość 

uprawiania sztuki, godny byt. Strzemiński 
w „Powidokach” jest artystą wyklętym i nie-
złomnym zarazem. Niszczony przez komunistów 
a n i 
n a 

chwilę nie straci wiary w słuszność swoich 
przekonań o tym, że rolą sztuki jest prze-
kraczanie granic i poszukiwanie nowych 
środków wyrazu.

Andrzej Wajda konsekwentnie ukazywał 
i interpretował bez mała wszystkie klu-
czowe w historii nowożytnej Polski okresy 
i wydarzenia. Jego fi lmy tworzą tym sa-
mym rozległą i bogatą panoramę tych 
dziejów i pełnią ważną rolę w podtrzymy-
waniu i utrwalaniu poczucia narodowej 
tożsamości. Ten arcypolski artysta, będą-
cy spadkobiercą i kontynuatorem tradycji 
kultury narodowej, zdołał przebić mur jej 
nieznajomości i niezrozumienia przez in-
nych. Niosące uniwersalną ideę wolności 
tak jednostki, jak i narodowej wspólnoty fi l-
my Andrzeja Wajdy okazały się ważne nie 
tylko dla Polaków.

Bartosz Bobrowski 3 TMR
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„Być gotowym i przeżywać 
świat poprzez rysowanie – to 

moje pierwsze odkrycie”.

„Mój pierwszy rysunek to rysunek ołówkiem 
przedstawiający stryja, który przyjechał do 
nas do Krakowa w 39. roku. Był to pierwszy 
rok wojny bez mojego ojca, który poszedł 
na wojnę i zaginął. Nie wiedzieliśmy wte-
dy, co się z nim dzieje, wiedzieliśmy jedynie, 
że jest w sowieckiej niewoli. Matka przygo-
towywała Wigilię, a stryj Gustaw, który był 
wielkim miłośnikiem kuchni, pomagał jej 
obierać rybę. I to jest mój pierwszy rysunek”.

Andrzej Wajda odbył siedem podróży do 
Japonii, a w czternastu zeszytach sporządził 
szkice i notatki z tych wypraw. Zaprezen-
towane zostały one na wystawie „Andrzej 
Wajda. Japoński notes” w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, 
które powstało z inicjatywy samego arty-
sty. Na rozpoczęcie jego budowy Andrzej 
Wajda przeznaczył Nagrodę Kyoto, któ-
rą został uhonorowany w dziedzinie sztuki 
i fi lozofi i. W uzasadnieniu można było prze-
czytać: „Andrzej Wajda to reżyser fi lmowy, 
które pilnie przyglądał się burzliwej epoce 
w Polsce XX wieku i przedstawiał wolność, 
odwagę i godność ludzi”.

W czasie pandemii niektóre działania mu-
zeum zostały przeniesione do sieci i dzięki 
temu szersze grono odbiorców może obej-
rzeć rysunki, które stanowią niezwykły 
zapis fascynacji wielkiego reżysera kadra-
mi z innej rzeczywistości, z innego kraju, 
o tak interesującej architekturze, przyro-
dzie, rzeźbie i malarstwie. 

Pan Wojtek, pracownik działu edukacji, który 
oprowadza po wystawie, wyjaśnia na po-
czątku, jak Andrzej Wajda rozbudził w sobie 
miłość do kultury japońskiej. W 1944 roku, 
w wyniku aresztowań, które objęły żołnierzy 
AK, Andrzej Wajda musiał opuścić Radom, 
w którym mieszkał z matką. Przedostał się 
do Krakowa, zatrzymał u stryja i pracował 
w warsztacie ślusarskim. W owym czasie 
jedną z pasji młodego Wajdy było ma-
larstwo. Już jako szesnastoletni chłopak 
zaczął intensywnie rysować. Po okupacji 
postanowił, że pójdzie na studia artystycz-
ne. Koniec końców przeniósł się na kierunek 
fi lmowy, lecz zamiłowanie do rysowania 
zostało. 

Muzeum Manggha: 
„Andrzej Wajda. Japoński notes”
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Muzeum Manggha: 
„Andrzej Wajda. Japoński notes”
relacja z wystawy 

Zainteresowanie sztuką było tak silne, że 
mimo czyhających niebezpieczeństw, 
Wajda postanowił udać się na Rynek Głów-
ny, by zobaczyć wystawę sztuki japońskiej, 
zorganizowaną przez okupacyjne władze 
w Sukiennicach. Trzon ekspozycji stanowiły 
drzeworyty ze świeżo przejętej przez Niem-
ców kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego. 
Młodego artystę zachwyciły japońskie pej-
zaże i portrety aktorów.

W czasie poznawania Kraju Kwitnącej Wi-
śni Andrzej Wajda rysował to, co ujrzał. 
Z każdym wyjazdem zabierał coraz wię-
cej szkicowników. Jego rysunki wyglądają 
na szybko kreślone, co może oznaczać, że 
w krótkim czasie chciał wiele uchwycić. 
Podczas drugiego wyjazdu do Japonii re-
żyser poznał wiele wpływowych osób. 
Przyjacielską relację nawiązał z Etsuko 
Takano. Dyrektorka centrum fi lmowego 
Iwanami Hall w Tokio odegrała kluczową 
rolę w propagowaniu twórczości Andrzeja 
Wajdy. Jej zaangażowanie i wysoka pozycja 

społeczna umożliwiły pozyskanie od dar-
czyńców funduszy na późniejszą budowę 
Muzeum Manghha.

Artysta często przedstawiał na swoich 
szkicach żonę, Krystynę Zachwatowicz – 
scenografkę i kostiumografkę, która była 
u boku męża podczas większości podróży 
do Japonii. Jeden z takich szkiców poka-
zuje zamyśloną kobietę, która stoi bokiem. 
Andrzej Wajda umiejętnie uchwycił emo-
cje towarzyszące tej chwili. Prace reżysera 
ujmują jedynie ułamek sekundy, przedsta-
wiając subiektywną wizję podpatrzonego, 
przemijającego świata. 

W związku z kolejną wizytą w Japonii, która 
podyktowana była ceremonią wręczenia 
Nagrody Kyoto określanej mianem japoń-
skiego Nobla, Wajda zwiedził kompleks 
świątyń w Kyoto i ogród księżycowy, który 
utworzono na początku XVI wieku i jest on 
otwierany raz do roku na kilka dni. „Tego 
ogrodu nie można namalować, on jest za-
miast świata” – wspomniał reżyser w notce 
do szkiców.

Źródło: Archiwum Andrzeja Wajdy - Muzeum Manggha 
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Andrzej Wajda odwiedził wiele japońskich 
ogrodów. Miał możliwość zobaczenia tak-
że kontemplacyjnych ogrodów zen, które 
występują najczęściej przy świątyniach 
buddyjskich. „Ogrody są sztuką najbardziej 
japońską, bo z ich natury wynika trwanie. 
Trwanie kamieni, trwanie wody i wodo-
spadów. Nic nie trzeba ulepszać, zmieniać. 
Ogrodu nie można projektować, trzeba go 
założyć. Trzeba o nim stale myśleć”. 

Reżyser we współpracy z japońskimi ak-
torami wystawił w Kraju Chryzantemy 
spektakl na podstawie powieści „Idiota” Fio-
dora Dostojewskiego. W sztuce „Nastazja” 
zagrał wybitny aktor teatru Kabuki Tama-
saburo Bando V, który specjalizował się 
w odgrywaniu ról kobiecych. Jego kunszt 
i talent Wajda określił słowami: „Tamasa-
buro robi na mnie wrażenie rośliny, kwiatu. 
Jak można reżyserować kwiat? Można go 
tylko podziwiać”.

W Tokio Andrzej Wajda odwiedził park Ueno, 
w którym znajduje się dużo pomników 
zwyczajnych rzeczy, takich jak okulary czy 
wachlarze. Innym miastem, które widział 
była Kamakura, w której stoi jeden z naj-
większych posągów Buddy w kraju. 

W 1989 roku Andrzejowi Wajdzie udało się 
odwiedzić na planie fi lmu „Sny” jednego 
z największych reżyserów japońskiego kina 
– Akira Kurosawę. Wajda podziwiał jego 
wrażliwość na literaturę, co opisał w notatniku. 

W trakcie szóstej wyprawy do Japonii artysta 
zwiedził zamek szogunów w Osace, który 
był kilkukrotnie burzony i odbudowywany. 

W kwietniu 1995 roku ambasador Japo-
nii w Polsce przyznał Andrzejowi Wajdzie 
Order Wschodzącego Słońca za szcze-
gólne zasługi dla państwa. Ostatni raz do 
Kraju Chryzantemy, w 1996 roku, Andrzej 

Wajda wybrał się, by odebrać nagrodę 
Premium Imperiale – odznaczenie Japoń-
skiego Stowarzyszenia Artystów. Odwiedził 
wtedy zamek Białej Czapli – warownię wy-
budowaną pod koniec XVI w. Budowla 
zawdzięcza swoją nazwę białemu tynkowi, 
który pokrywa zewnętrzną fasadę całego 
kompleksu. Artysta przyglądał się nie tyl-
ko wspaniałym budowlom, monumentom 
czy pięknym parkom. Jego uwadze nie 
umknęły też sadzawki z karpiami koi o de-
koracyjnym ubarwieniu.

Polski reżyser – czujny obserwator rzeczy-
wistości – w swoich szkicach przedstawiał 
ucięte kadry, ulotne chwile, skrótowo ujęte 
pejzaże, przykuwające uwagę detale. Ma-
lowanie towarzyszyło Andrzejowi Wajdzie 
przez całe życie, jako środek utrwalenia ob-
razów i wrażeń czy sposób przekazywania 
intencji podczas pracy artystycznej.   

Dominika Mitros 2 TGp 
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Sztuki Shakespeare’a należą do jed-
nych z najczęściej inscenizowanych 
w teatrach na całym świecie. Ich 

nowatorstwo polega na ukazywaniu uni-
wersalnych i niezmiennych na przestrzeni 
wieków cech ludzi, ich wad, pragnień i na-
miętności, bardzo często sprzecznych, 
takich jak miłość i nienawiść, żądza władzy 
i bogactwa. Jednym z najbardziej znanych 
dzieł angielskiego dramaturga jest ,,Mak-
bet”. To historia moralnego upadku i pogoni 
za nieokiełznanymi ambicjami. Jej główny 
bohater, tytułowy Makbet, przegrywa wal-
kę ze słabościami ludzkiej natury i płaci za 
tę przegraną najwyższą możliwą cenę. 

Do najpopularniejszych, a zarazem naj-
bardziej kontrowersyjnych inscenizacji 
dramatu Shakespeare’a należy ,,Makbet” 
Andrzeja Wajdy z 2004 roku, pokazany 
w Teatrze Telewizji w 2010 roku. Reżyser pod-
kreślał: „»Makbeta« jako sztukę o władzy już 
wielokrotnie widzieliśmy. Mam nadzieję, 
że uda mi się z aktorami wydobyć temat 
zbrodni i kary. W tym jest tajemnica tej 
sztuki, jej siła i piękno”.

Andrzej Wajda adaptował ,,Makbeta” do 
wymagań współczesności – brak tu natura-
listycznych obrazów krwi, ofi ary głównego 
bohatera leżą w czarnych, foliowych wor-

recenzja spektaklu „Makbet” 
w reżyserii Andrzeja Wajdy

kach, które znamy z miejsc zbrodni czy 
śmiertelnych wypadków. Wiedźmy nie 
przerażają, ale i nie czarują – nie są opraw-
cami, są skrzywdzone przez wojnę. Mają 
obandażowane głowy, ciężkie wojsko-
we buty i przewiązane w pasie płaszcze 
z czarnej folii. Po wygłoszeniu przepowiedni 
położą się pośród trupów. 

Pierwsza scena zostaje powielona w za-
kończeniu spektaklu – przejmujący obraz 
śmierci, mimo odkupienia win przez naj-
większego zbrodniarza, nie zmienia barw na 
jaśniejsze, niosące nadzieję. W świecie, któ-

ry stworzył Wajda nie ma nadziei na lepsze 
życie, dominują odcienie czerni, szarości 
i bieli. Brakuje podniosłej atmosfery po wy-
granej bitwie, pałacowych wnętrz. W uczcie 
uczestniczy tylko kilka osób, między Mak-
betem a jego żoną nie widać małżeńskiej 
miłości. Chodzą oni po scenie wyobcowani, 
jakby w transie, nie ciesząc się ze zdobytej 
korony, świadomi tego, że szaleńcza pogoń 
za władzą była bezcelowa. 

Oszczędność środków artystycznego wy-
razu i zastosowanie rozmaitych technik 
multimedialnych pozwala na szerokie 
spectrum interpretacji spektaklu. Reży-
ser kładzie nacisk na treść, a nie formę, na 

grę aktorów, ich ruch sceniczny. Nie-
ustannie ma się wrażenie, że bohaterowie 
popadli w marazm, dziwną melancholię, 
z której mogą wyjść tylko poprzez eksploz-
ję i autodestrukcję. ,,Makbet” w interpretacji 
Wajdy to dramat ludzkiego sumienia, któ-
re jest bezlitosne i doprowadza do obłędu. 

Reżyser brutalnie egzekwuje winy główne-
go bohatera i jego małżonki. Pozwala im 
podjąć ryzyko, łudzić się wiarą, że władza 
zaczaruje ich beznadziejny świat, w któ-
rym muszą żyć, zniesie słabości, z którymi 
muszą walczyć. Niestety, egzystencja nie-
szczęśliwego małżeństwa sprowadza się 
na jeszcze niższe stadium i staje się bez-
sensowna. A może już wcześniej taka była? 

Marcin Ostrowski 2 TB
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2 czerwca 2021 roku miało miejsce podsumo-
wanie Szkolnego Konkursu Ortografi cznego. 
Miłośnicy poprawnej polszczyzny zmierzy-
li się z dyktandem poświęconym postaci 
Andrzeja Wajdy – mieli możliwość nie tylko 
zweryfi kować swoje umiejętności ortogra-
fi czne i interpunkcyjne, ale i lepiej poznać 
biografi ę i twórczość reżysera, który obwoła-
ny został patronem roku 2021 w Suwałkach. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do 
lektury tekstu!

I miejsce
Kinga Kiljańska II TI

II miejsce
Paweł Walendzewicz III TE

III miejsce
Martyna Ślużyńska II TB

Kamil Korenkiewicz II TAU

Andrzej Wajda 
bohater 
tegorocznego 
dyktanda

Andrzej Wajda – po prostu Mistrz

Bez wahania można rzec, że Andrzej 
Wajda to jeden z najwybitniejszych przed-
stawicieli światowego kina. Ów artysta 
o niepodważalnym dorobku, laureat wielu 
prestiżowych nagród: Cezara, Złotej Palmy 
i, co najważniejsze, Oskara za całokształt 
twórczości, urodził się 6 marca 1926 roku 
w Suwałkach, na Podlasiu, a zmarł w War-
szawie, nieco ponad pół roku po swoich 90. 
urodzinach. 

Wczesne dzieciństwo Andrzeja Wajdy nie-
rozerwalnie wiąże się z międzywojennymi 
Suwałkami.Matka Honorowego Obywatela 
Suwałk, Aniela z Białowąsów, była nauczy-
cielką, a ojciec – Jakub – dowódcą plutonu 
artylerii w 41. Suwalskim Pułku Piechoty. 

Reżyser, zgodnie z życzeniem ojca, miał zo-
stać żołnierzem, nie przyjęto go jednak do 
lwowskiego Korpusu Kadetów. Po wojen-
nej zawierusze Andrzej Wajda rozpoczął 
studia malarskie w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Na szczęście dla polskiej 
kinematografi i po trzech latach porzucił 
pędzle i farby, by poświęcić się pracy nad 
fi lmem.

Obrazy Wajdy mają korzenie w spuściź-
nie romantycznej i w symbolicznej formie 
wyrażająnowożytne losy Polaków. Świat 
przedstawiony jego utworów zaludniają 
heroiczne postacie, które walczą z totali-
tarnym reżimem, ale ich zmagania często 
mają niewiele wspólnego z glorią i chwa-
łą. Są tojednostkitragiczne,które mierzą się 
z rzeczywistością. Reprezentują one po-
stawę wierności narodowowyzwoleńczym 
dążeniom i ideałom, skazane są na prze-
graną, lecz odnoszą zwycięstwo moralne 
w zdehumanizowanym świecie.Ich losy 
działają na wyobraźnię i emocje widzów 
znacznie silniej niż najbardziej realistyczne, 
wierne historii peany na cześć bohatwer-
stwa.

Andrzej Wajda poprzez takie dzieła fi lmowe 
jak „Pokolenie”, „Człowiek z marmuru” czy 
„Katyń” przez dziesięciolecia budował toż-
samość Polaków.Stał się kontynuatorem 
tradycji artysty romantycznego, którego 
celem i zadaniem było budzenie sumie-
nia narodu, mówienie donośnym głosem 
o rzeczach ważnych, kształtowanie nie-
zależności oraz postaw patriotycznej 
i obywatelskiej odpowiedzialności. 
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„Całe życie zależało mi na tym, żeby mieć 
jakąś niezależność. To jest bardzo śmieszne, 
bo nie ma człowieka bardziej zależnego niż 
reżyser fi lmowy. No bo jest zależny od tych, 
z którymi robi fi lm. Od tych, dla których robi 
fi lm. Nie tylko od widowni, ale i tych, którzy 
mu umożliwiają zrobienie fi lmu. […] A jed-
nak wydawało mi się, że właściwie może 
to jest w jakimś sensie taki silny charakter 
mojego ojca. W ogóle silny charakter mo-
jej rodziny, która wydźwignęła się z tych pól, 
bo przecież ci młodzi ludzie, którzy wycho-
dzili z tych wiosek, szli – niektórzy tylko za 
chlebem, ale inni i za chlebem i za sukce-
sem. I za nieśmiertelnością. I za tym, żeby 
być rzeczywiście kimś i żeby decydować 
nie tylko o sobie, ale też i o innych”.

Fragment wypowiedzi z fi lmu „Kredyt i debet”

„Być może ta godzina, w której oglądałem 
„Rozstrzelanie I” Wróblewskiego była naj-
ważniejszym momentem w moim życiu. 
Być może wtedy właśnie zrezygnowałem 
z malowania, żeby szukać dla siebie innej 
drogi. Być może wtedy zrozumiałem, że na-
sze pokolenie jest pokoleniem synów, którzy 
muszą opowiedzieć los swoich ojców, bo 
umarli nie mogą już mówić. Andrzej Wró-
blewski kontynuował wielką linię polskich 
artystów romantycznych, tych, którzy są 
do nas posłani przez zmarłych. Świat jest 
brzydki i dopiero sztuka nadaje mu sens 
i formę. Trzeba mieć wielką odwagę i de-
sperację, tak jak Andrzej Wróblewski, aby 
malować jego rzeczywisty wygląd”.

„Kino i reszta świata. Autobiografi a”

Andrzej Wajda – cytaty

Andrzej Wróblewski, „Rozstrzelanie” (1948) 
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„Liczę na to, że Europa scementuje się 
i przypomni sobie jedno jedyne hasło, pod 
którym mogłaby się zjednoczyć: wolność, 
równość, braterstwo. To hasło zrodziło się 
tu w Europie i gdyby je zrealizować, kino 
też mogłoby szukać wspólnoty. Przestało-
by wówczas być prowincjonalne, mogłoby 
służyć wspólnej sprawie. Chciałbym, żeby 
tak było. Na razie to amerykańskie kino po-
zwala nam śnić, chętnie więc oglądamy 
jego produkcje, bo we śnie wszystko jest 
możliwe, a tego właśnie chcemy”.

Fragment wykładu wygłoszonego na konferencji 
zorganizowanej na Uniwersytecie Łódzkim 

z okazji jubileuszu 75. urodzin Andrzeja Wajdy

„To jest wydarzenie bardzo piękne w moim 
życiu. Chciałem zobaczyć zaprzeczenie, 
które całe życie mi wciskali, że Polacy nic 
nie potrafi ą zrobić wspólnie. Możesz zro-
bić coś dla wspólnoty, ale wspólnota nie 
jest w stanie niczego zrobić, bo Polacy są 
indywidualistami i każdy ciągnie w swoją 
stronę. To jest piękne, że potrafi cie się tu-
taj zejść, że potrafi cie zaakceptować jedni 
drugich, bo bez tego nie ma ani wolności 
ani demokracji. Patrzę na was z ogromną 
radością, jestem bardzo szczęśliwy, że do-
żyłem tej chwili”.

Rozmowa w namiocie ASP na Przystanku 
Woodstock w 2010 roku

„Będę mówił po polsku, bo chcę powie-
dzieć to, co myślę, a myślę zawsze po 
polsku. Przyjmuję tę zaszczytną nagro-
dę jako wyraz uznania, nie tylko dla mnie, 
ale dla całego polskiego kina. Tematem 
wielu naszych fi lmów były okrucieństwa 
nazizmu, nieszczęścia, jakie niesie komu-
nizm. Dlatego teraz chcę podziękować 
amerykańskim przyjaciołom Polski i moim 

rodakom, którym kraj nasz zawdzięcza 
powrót do rodziny demokratycznych na-
rodów, do zachodniej cywilizacji i instytucji 
i struktur bezpieczeństwa. Gorąco pragnę, 
aby jedynym ogniem, którego doświadcza 
człowiek, był ogień wielkich uczuć – miłości, 
wdzięczności i solidarności”.

Fragment przemówienia wygłoszonego 
podczas ceremonii wręczenia Oskarów 

„Każdy z fi lmów czy przedstawień te-
atralnych, wszystko co robiłem, robiłem 
z przekonaniem, że to jest ważne, że to jest 
istotne. Ale zawsze myślałem, że coś jest 
jeszcze przede mną, że trzeba biec, go-
nić, dążyć do tego czegoś, co... trudno to 
określić... Myślę, że ta ucieczka to jest naj-
ważniejszy motyw całego mojego życia, 
i on ciągle wiąże właściwie wszystkie moje 
dzieje z tym, co będzie jutro”.

Fragment wypowiedzi z fi lmu „Kredyt i debet”

1. Gdzie znajduje się 
Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha 
utworzone przez 
Andrzeja Wajdę? 

2. Co studiował Andrzej 
Wajda, zanim wybrał się 
na reżyserię? 

3. Jakim krajem 
fascynował się Andrzej 
Wajda? 

4. Do jakiego fi lmu 
Andrzeja Wajdy sceny 
powstawły m.in. 
w Smolnikach na  
Suwalszczyźnie?

5. Przy jakiej ulicy 
mieszkała rodzina 
Wajdów w Suwałkach?

6. Jak miała na imię 
matka Andrzeja 
Wajdy? 

7. Nazwana imieniem 
Andrzeja Wajdy, 
prowadzi do bulwarów 
nad Czarną Hańczą. 

8. Kiedy wybuchła, 
Andrzej Wajda miał 13 
lat. 

9. Jaką nagrodę otrzymał 
Andrzej Wajda w 2000 
roku za całokształt 
twórczości? 

10. Ostatni fi lm Andrzeja 
Wajdy. 

11. Nazwisko twórcy ponad 
150 plakatów fi lmowych, 
który współpracował 
m.in. z Andrzejem Wajdą. 

K R Z Y Ż Ó W K A

Hasło:

Źr
ód

ło
:  A

FP
 E

as
t N

ew
s



Rok Andrzeja Wajdy 
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