
Tadeusz Różewicz w Karkonoszach

Od wielu lat wybitny twórca kultury polskiej Tadeusz Różewicz przyjeżdża w Karkonosze. Mogę zaliczyć
się do tych szczęśliwych ludzi, którym dana jest możliwość dokumentowania Jego pobytu.. Dzięki temu 
wykonałem setki zdjęć, z których wybrałem tylko trzydzieści na organizowaną wystawę.

Jej głównym celem jest pokazanie mistrza pióra i Jego niezwykłej osobowości na tle Gór Olbrzymich, jak
to kiedyś nazywano Karkonosze oraz miejsc gdzie przebywał. Inicjatywa wykonania fotografii pochodziła ode
mnie, ale zdarzało się że i od poety, który zauroczony danym miejscem lub obiektem chciał być uwiecznionym
na błonie fotograficznej. Przybierał wtedy pozę godną ponadczasowego utrwalenia. Pamiętam jak w czasie 
wędrówki na zamek Chojnik podniósł długi, sękaty kij i stworzył przez to formę, która uosabiać miała 
legendarną postać Rzepióra z mapy L. Helwiga z XVI wieku. To znowu kiedy indziej kazał mi sfotografować
się na łące koło Muzeum Sportu i Turystyki, jak to powiedział; „między swoimi, prawdziwymi trzema 
kopcami usypanymi przez krety“, a symbolizować one miały kopce; Wandy, T. Kościuszki i J. Piłsudskiego,
sztucznie usypane w Krakowie. Zupełnie wyjątkowymi są tutaj fotografie, które wykonane zostały 
w karpackim antykwariacie. Tak jak wcześniej powstały „Zabawy przyjemne i pożyteczne Tadeusza 
Różewicza, E. Geta-Stankiewicza i...“, tak i te fotografie w sporej części są pracami inspirowanymi przez
Mistrza Tadeusza Różewicza.

Niektóre zdjęcia wykorzystywane były później jako ilustracje do Jego wydawnictw; monograficznego 
dzieła „Tadeusz Różewicz“ z cyklu „A to Polska właśnie“, dwumiesięcznika literackiego „Topoz“, kwartalnika
„Śląsk“, czy też do ostatniego tomiku wierszy „wyjście“, gdzie jedno z nich wydrukowano zostało nawet na
drugiej stronie okładki.

Pobyty w Karkonoszach w różnych porach roku, poznawanie ich historii, a przede wszystkim spotkania
z ludźmi, w tym szczególnie z nieżyjącym już Henrykiem Tomaszewskim — wybitnym aktorem i twórcą 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy, stanowiły inspirację do powstania wielu Jego utworów. Wymienić tutaj 
należy poemat „Gawęda o spóźnionej miłości“, czy też wiersze; „W gościnie u Henryka Tomaszewskiego
w Muzeum Zabawek“, „dom lalek“, a także i praca nad dziełami nie związanymi tematycznie z tym terenem.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani Wiesławie Różewicz, która znając niechęć swojego 
męża do fotografowania i fotografujących, wspierała mnie w mojej pracy.

Karpacz, październik 2006 r. Zbigniew Kulik
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Wykaz zdjęć na wystawie „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach“

Tadeusz i Wiesława Różewicz na tle Karkonoszy s. 1

Z sękatym kijem s. 4

Na ławce przed muzeum s. 5

Przed Muzeum Sportu i Turystyki s. 6

Z żoną Wiesławą s. 7

W bukowym lesie s. 8

Wspólny portret z korzeniem s. 9

W obie strony s. 10

Rozmowa s. 11

Na Wangu s. 12

W portalu s.13

Na wystawie w Muzeum Sportu i Turysytki s. 14

Przed antykwariatem s. 15

W antykwariacie nr 1 s. 16

W antykwariacie nr 2 s. 17

Pod łukiem triumfalnym s. 18

Henryk Tomaszewski i Tadeusz Różewicz - ostatnie spotkanie s. 19

Portret z ulem w tle s. 20

Portret na tle drzewa s. 21

Moje Karkonosze s. 22

Pomiędzy trzema kopcami s. 23

Na Łąkowym Kamieniu s. 24

Z nagrodą  s. 25

Proszę mnie nie fotografować s. 26

Odejście     s. 28


