Niezłomność „Inki” nie pozostawia
nas obojętnymi
Z Jackiem Frankowskim – karykaturzystą, reżyserem
dokumentalnych, rozmawia Aleksandra Ziółkowska-Boehm

filmów

Jacek Frankowski w programie telewizyjnym „Kawa czy herbata” FOTO: DAREK
KOWALEWSKI
Mówi Pan o sobie: ”z wykształcenia leśnik, z zainteresowań historyk, z
zawodu karykaturzysta ilustrator. Dodałabym jeszcze – reżyser wielu filmów
dokumentalnych (bodaj najsłynniejszym jest film o „Ince”, o którym
porozmawiamy.
Jako rysownik współpracowal Pan z wieloma pismami, m.in. z „Rzeczpospolitą”,
„Szpilkami”, „Karuzelą, „Słowem Powszechnym”, „Lasem Polskim”. Dla telewizji
tworzyl Pan projekty lalek m.in. do Szopki Noworocznej 1990/1991, Wielkanocnej

szopki w jajku emitowanej w 1991 roku i widowiska telewizyjnego „Od Jałty do
Magdalenki, czyli szopka w grajdole”, będącego satyrycznym podsumowaniem
historii PRL. Współpracował Pan z Erykiem Lipińskim przy organizacji
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, założonego w 1987 r.
Za projekty lalek – zwierzątek do „Polskiego ZOO”, programu satyrycznego
emitowanego w latach 1991-94, otrzymał Pan Złotą Szpilkę’91. W roku 1992
kapituła satyryków przyznała Panu tytuł Karykaturzysty Roku. Ma Pan ponad
200 wystaw indywidualnych. Za wystawę „Gwiazdy w siodle” przedstawiającą
karykatury konne artystów, prezentowaną w 2008 r. podczas zawodów ART
CUP w Klubie Jeździeckim „Lewada” w Zakrzowie otrzymał Pan od
organizatorów tytuł „Kossaka karykatury polskiej”. W latach 1991-1994 robił
Pan rysunki – karykatury do popularnego programu satyrycznego autorstwa
Marcina Wolskiego „Polskie Zoo”.
W programie bohaterami były kukiełki zwierząt, które przedstawiały polityków.
Przykładowo: Lew mówił głosem Lecha Wałęsy, głos Gawrona łudząco przypominał
głos gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Żółwia kojarzono z Tadeuszem Mazowieckim,
Hipopotama z Jackiem Kuroniem, a Koziołka z Bronisławem Geremkiem. Para
nierozłącznych Chomików jednoznacznie kojarzyła się widzom z braćmi Kaczyńskimi,
a Kaczorek z Donaldem Tuskiem. W Lisie widzowie dopatrywali się podobieństwa do
Adama Michnika, a Dzik, no cóż z Dzikiem nie zaprzyjaźnił się Aleksander
Kwaśniewski, ale to inna historia. Początkowo politycy będący pierwowzorami
futerkowych bohaterów odbierali to jako atak na ich wizerunek. Z czasem obecność
w „Polskim ZOO” zaczęto traktować jako nobilitację.
Zaskoczeniem dla twórców programu satyrycznego adresowanego do dorosłego
widza była popularność „Polskiego ZOO” wśród dzieci, które traktowały go jako
zabawną wieczorynkę. Miałem jednak dowody, że dzieci znakomicie kojarzyły
futerkowych i pierzastych bohaterów z ich pierwowzorami ze sceny politycznej.

Jacek Frankowski – autokarykatura – z dwiema postaciami z „Polskiego ZOO”; z
lewej – Lech Wałęsa jako lew, z prawej – Aleksander Kwaśniewski jako dzik
Jak dalece trzeba być utalentowanym rysownikiem i zorientowanym w
arkanach polityki, sytuacji bieżącej – by tworzyć kolejne rysunki, które
zwracając uwagę na konkretne sytuacje, mobilizują do refleksji?
Na moją twórczość zarówno satyryczną, jak i filmową, bez wątpienia, ma wpływ
doświadczenie życia w państwie rządzonym przez komunistów. Pamiętam heroiczną,
wieloletnią walkę w latach pięćdziesiątych mieszkańców Kraśnika Fabrycznego w
obronie wiary. Do kulminacji doszło 28 czerwca 1959 roku, gdy przeciwko
mieszkańcom dopominającym się prawa uprawiania kultu religijnego, komunistyczne
władze wysłały oddziały milicji, brutalnie pacyfikujące protest. Pomimo represji
mieszkańcy Kraśnika nie poddawali się w walce o kościół. Muszę nadmienić, że

walka kraśniczan o kościół o blisko rok wyprzedziła bardziej spopularyzowane
wystąpienia z podobnymi postulatami mieszkańców Nowej Huty 27 kwietnia 1960
roku.
W marcu 1968 roku byłem studentem 1. roku Wydziału Leśnego SGGW. Mój rok był
głównym organizatorem strajku solidarnościowego SGGW wspierającego protest
studentów Uniwersytetu Warszawskiego przeciw cenzurze i w obronie wolności
akademickiej z żądaniem powrotu na studia aresztowanych studentów. Wszyscy
zaangażowani czynnie w strajk mieli, wynikające z doświadczeń osobistych, powody
do sprzeciwu wobec rządów komunistycznych.
Tragiczne wydarzenia z grudniu 1970 roku na Wybrzeżu pokazały jaka przepaść
dzieli społeczeństwo i rządzących. Słynne gierkowskie „Pomożecie?” skierowane w
1971 roku do stoczniowców budziło nadzieję. Jednak wydarzenia radomskie 1976
roku rozwiały złudzenia co do stosunku władz do wolnościowych dążeń Polaków.
Nadzieja jednak nie umierała. Sierpień 1980 roku i narodziny Solidarności. Stan
wojenny na blisko 10 lat zablokował dążenia wolnościowe, które wybuchnęły ze
zwielokrotnioną siłą po sukcesie wyborczym Solidarności 4 czerwca 1989 roku.
Trzydzieści lat budowania demokratycznej Polski to także materiał do głębokiej
refleksji.
Nie wiem, czy moje wejście w twórczość satyryczną jest typowe. Rysować lubiłem
zawsze, często wypełniając sobie tym zajęciem czas w trakcie lekcji z różnych
przedmiotów. Były nawet z tym drobne szkolne afery po przechwyceniach przez
nauczycieli moich karykatur budzących nadmierne rozbawienie koleżeństwa w
trakcie lekcji.
Debiutowałem w 1974 roku, już po studiach będąc asystentem w Instytucie
Badawczym Leśnictwa, równocześnie w „Słowie Powszechnym” i „Lesie Polskim”.
Sięgnąłem po ołówek satyryka pod wpływem zauroczenia twórczością Andrzeja
Mleczki. Miałem szczęście, Gdy po latach ograniczenia współpracy z prasą w latach
osiemdziesiątych próbowałem po 1989 roku powrócić na łamy tytułów prasowych, z
którymi współpracowałem wcześniej, powrócić było trudniej niż debiutować. W
redakcjach, po weryfikacjach, pracowali zupełnie nieznani mi ludzie. Szczęście mnie
nie opuszczało. Wiatrem w twórcze żagle była złożona przez Grzesia Szumowskiego

propozycja zaprojektowania, w jego zastępstwie, lalek do telewizyjnej Szopki
Noworocznej 1990/1991. Grzegorz, jeden z najwybitniejszych karykaturzystów
polskich, miał tak wypełniony portfel zamówień, że nie był w stanie podjąć się tego
zadania, które było marzeniem wszystkich karykaturzystów. Jestem mu za to
wdzięczny do dzisiaj. To był początek mojej przygody we współpracy z telewizją,
którą prowadziłem równolegle z rysowaniem dla prasy i wydawnictw książkowych.

Jacek Frankowski: „Jałta 1945” – ilustracja do widowiska telewizyjnego „Od Jałty do
Magdalenki, czyli szopka w grajdole 1991”
Jakimi cechami powinien dysponować rysownik satyryczny?
Rzeczywistość pokazuje, że w dziedzinie rysunku satyrycznego o sukcesie nie
koniecznie decydują umiejętności posługiwania się ołówkiem, czy piórkiem, bardziej
zdolność stworzenia czytelnego przekazu odnoszącego się do realiów lub konkretnej
sytuacji, który wywoła uśmiech lub gorzką refleksję. Mistrzem satyry opartej na
bardzo prostych rysunkach, porównywanych poziomem do twórczości dziecięcej, był

Sławomir Mrożek, autor popularnego w swoim czasie cyklu rysunków „Przez okulary
Sławomira Mrożka”, które stały się klasyką. W moim przypadku, zamiast o talencie,
wolałbym mówić raczej o szczerej chęci wypróbowania własnego poczucia humoru
rysunkowego, z poczuciem humoru najpierw redaktorów, a później czytelników
prasy. Sprowokowała mnie do podjęcia tego wyzwania, o czym już wspominałem,
twórczość Andrzeja Mleczki, który imponuję artystyczną formą do dzisiaj.
Rysownikiem-karykaturzystą był Szymon Kobyliński. Jak dalece jest Panu
bliska jego twórczość?
Z twórczością Pana Szymona zetknąłem się za pośrednictwem telewizji. W latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. byłem wiernym widzem jego telewizyjnych
pogadanek ilustrowanych na bieżąco mistrzowskimi rysunkami. Tematyka, którą
prezentował Pan Szymon, była mi, pasjonatowi historii, bardzo bliska. Gdy już
zadebiutowałem jako rysownik prasowy, wielkie moje uznanie budziła zdolność Pana
Szymona pokonywania ograniczeń cenzury, demonstrowana w cotygodniowym
rysunkowym komentarzu na pierwszej stronie tygodnika „Polityka”. Jak wielka była
to sztuka wie tylko ten, kto publikował w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych. Dlatego, chociażby, będę dozgonnie fanem twórczości Wielkiego
Szymona.
Ilustrowal Pan także kilkanaście książek, między innymi „Ogniem i mieczem
– w karykaturze”. W 2007 roku ukazały się: „Huragan” t. 1-2 i
„Szwoleżerowie Gwardii” z napoleońskiego cyklu Wacława Gąsiorowskiego.
Dla wydawnictwa Księży Marianów ilustrował Pan cykl poradników „Jak
być..” „Jak być mamą”, „Jak być tatą” dalej: teściową, babcią, dziadkiem itd.
Propozycja ilustrowania książek pojawiła się na fali popularności mojej twórczości
telewizyjnej. Ilustrowanie książek dawało mi poczucie dłuższego bytu ilustracji niż
rysunków prasowych, o których mówi się, że rysunek opublikowany w dzienniku żyję
dzień, w tygodniku tydzień. Książki nie tak szybko trafiają na makulaturę. Ilustracje
książkowe wymagają jednak innego rodzaju umiejętności niż rysunek prasowy.
Bardziej, od poczucia humoru twórcy ceni się jego umiejętności warsztatowe. W tej
dziedzinie mistrzem jest Edward Lutczyn. Wielką frajdę sprawiała mi możliwość
szkicowania na planach filmowych Jerzego Hoffmana, którego twórczości jestem

fanem. Cykl karykatur bohaterów Trylogii Sienkiewiczowsko-Hoffmanowskiej od lat
nie traci zainteresowania widzów, dzięki trwałej popularności dzieła Mistrza
Hoffmana. Na planie filmu „1920 Bitwa Warszawska” pojawiałem się ze studiującym
operatorkę synem Adrianem, który filmował pracę ekipy. Relacja z prac nad filmem o
polskim zwycięstwie w 1920 roku stała się jego debiutem filmowym.
Jak powstał pomysł nakręcenia filmów o leśnikach, np. „Martyrologia
leśników. Katyń, Sybir, Kresy”?
Debiutowałem w 2005 roku filmem „Adam Loret – szkic do portretu” zrealizowanym
ze współpracy z Tomkiem Lengrenem. Adam Loret, przedwojenny Dyrektor Naczelny
Lasów Państwowych, ma wybitne zasługi dla lasów, polskiej przyrody i tworzenia
ekonomicznej siły odrodzonej Ojczyzny. Postać tragiczna. Zaginął po aresztowaniu
przez NKWD na Nowogródczyźnie 17 września 1939 roku. Do dzisiaj nie udało się
uzyskać od Rosjan dokumentów związanych z jego losem po aresztowaniu.
Wymazany z historii przez cały okres PRL, zasługuje na przywrócenie pamięci.
Filmem pokazującym dzieło i tragiczny los Adama Loreta podjąłem się tego zadania.
Jest wiele tematów związanych z wkładem i ofiarą leśników na rzecz niepodległości.
Staram się w twórczości filmowej dokumentować dowody niezłomnego patriotyzmu
tej grupy zawodowej.
Leśnicy na Kresach Wschodnich byli pierwszymi ofiarami zsyłki na Sybir 10 lutego
1940 roku. Wywożono leśników, osadników wojskowych, czyli żołnierzy wojny 1920
roku, a także wybitnych samorządowców. Wielu leśników, oficerów rezerwy złożyło
swoje życie w Zbrodni Katyńskiej. Ci, którym udało się uniknąć syberyjskiej zsyłki
stawali się pierwszymi ofiarami ludobójstwa na Wołyniu. Film ma swoją dramaturgię
i jako leśnik miałem poczucie zobowiązania wobec tych ludzi, którzy stawali się
ofiarami zbrodni zarówno niemieckich, sowieckich, jak i ukraińskich nacjonalistów.
Pana film „10.04.2010 Las Katyński” – relacja z uroczystości na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Katyniu w dniu katastrofy samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem. Proszę go przybliżyć.
Delegacja leśników przygotowywała się do wyjazdu do Katynia na organizowane
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Miałem z kamerą uczestniczyć w tej sześcioosobowej delegacji, której odmówiono

miejsca w pociągu organizowanym przez Radę Pamięci Walki i Męczeństwa.
Zbigniew Zieliński, były szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
zaproponował załatwienie dla mnie miejsca w prezydenckim samolocie, dla
umożliwienia filmowego udokumentowania wydarzenia. Znał osobiści Władysława
Stasiaka, szefa Kancelarii Prezydenta. W środę, 6 kwietnia, Zbigniew Zieliński
otrzymał z Kancelarii Prezydenta potwierdzenie zarezerwowania dwóch miejsc w
prezydenckim samolocie. Ze względu na to, że delegacja leśników otrzymała zgodę
dyrektora generalnego Lasów Państwowych na wyjazd busem, z żalem
zrezygnowałem z lotu samolotem. Na szczęście Zbigniew Zieliński także nie
skorzystał z miejsca w samolocie do Katynia. Być może w tym zdarzeniu kryją się
powody mojego szczególnego, emocjonalnego stosunku do wszystkich ofiar
tragicznego lotu. Wielu z nich znałem osobiście. Relacja z tych tragicznych
obchodów Zbrodni Katyńskiej zawarta w filmie „10.04.2010 Las Katyński” jest formą
hołdu, zarówno dla oficerów leżących w grobach katyńskich jak i ofiar katastrofy.
Jest Pan autorem scenariuszy i reżyserem ponad 15 filmów dokumentalnych.
Poruszający, wzruszający film to: „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”.
Przybliża niezwykłą postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, sanitariuszki 5.
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (utworzonej i dowodzonej przez mjr.
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, także zamordowanego potem przez
komunistów).

Inka – druga z prawej – z żołnierzami 4. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK FOTO:
IPN.GOV.PL
Przypomnijmy postać „Inki”. Była córką Wacława Siedzika – leśniczego z
Puszczy. Białowieskiej i Eugenii z domu Tymińskiej. Ojciec „Inki” w
lutym 1940 roku został wywieziony przez Sowietów do łagru w ramach
pierwszej wielkiej wywózki mieszkańców Kresów na Sybir. Stamtąd dostał się
do formowanej armii Władysłąwa Andersa. Zmarł 6 czerwca 1943 w
Teheranie. Matka „Inki” współpracowała z Armią Krajową, została
aresztowana przez Gestapo w listopadzie 1942, a we wrześniu 1943 roku
rozstrzelana w lesie pod Białymstokiem.
„Inka”, uczestnicząca jako sanitariuszka w akcjach przeciw NKWD i UB, w
czerwcu 1946 roku została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne.
Tam, w lipcu 1946 roku – w wyniku zdrady – została aresztowana i poddana
brutalnemu śledztwu. Odmówiła składania zeznań i 3 sierpnia 1946 roku
została skazana na śmierć.

Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku na sześć dni przed osiągnięciem
przez „Inkę” pełnoletności. Przejmujące są zdjęcia i opis wydarzeń z
więzienia na ul. Kurkowej w Gdańsku, gdzie „Inka” była więziona, sądzona i
uśmiercona strzałem w głowę. Sama śmierć niespełna 18-letniej „Inki” jest
także wstrząsająca… Pluton egzekucyjny wykonujący wyrok na „Ince” i
„Zagończyku” strzelając do skazanych oszczędził młodą dziewczynę. Inka nie
była nawet draśnięta kulą egzekutorów. Uśmiercił ją dowódca plutonu
strzałem w głowę.
Dopiero w 1991 roku wyrok śmierci unieważniono. Przez wiele lat próbowano
zlokalizować miejsce pochówku „Inki”. Jej szczątki odnalazł zespół
kierowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka w 2014 roku.
Jak powstał pomysł nakręcenia filmu o „Ince”?
Impulsem do zajęcia się tym tematem była informacja publikowana we wrześniu
2014 roku w prasie, radiu i te;ewizji, że najprawdopodobniej zostały odnalezione
szczątki Danuty Siedzikówny „Inki”. Byłem przekonany, że sformułowanie o
prawdopodobnym odnalezieniu szczątków „Inki” wynika z potrzeby potwierdzenia
tego badaniami genetycznymi. Mogłem przyjąć ze stuprocentowym
prawdopodobieństwem, że wszystkie inne cechy odnalezionych szczątków musiały
przekonywać, że należą one do „Inki”. Przypomniał mi się wówczas komunikat z
1991 roku informujący o unieważnieniu wyroku śmierci wydanego przez
komunistyczny sąd na młodocianej sanitariuszce. Po raz pierwszy usłyszałem
wówczas o „Ince”.
Bardzo poruszyła mnie historia skazania i wykonania wyroku na niepełnoletniej
dziewczynie, której wojskowym zadaniem była pomoc rannym. Miałem nawet
wątpliwości co do sensu anulowania wyroku, który przecież nie przywróci „Ince”
życia. Szybko zrozumiałem, że anulowanie wyroku chociaż nie przywróci życia,
zdejmie z „Inki” piętno zbrodniarki, przywróci jej godność patriotki, ofiary
komunistycznego terroru.
Postanowiłem podjąć temat filmowej biografii „Inki”. Zapisałem tytuł filmu, nad
którym rozpoczynałem pracę: „Inka. Zachowała się jak trzeba”. Gdy
przygotowywałem się do rozpoczęcia zdjęć, telewizja 1 marca 2015 roku pokazała

film Arka Gołębiewskiego „Inka. Zachowałam się jak trzeba”. Zbyt mała różnica w
tytułach, żebym mógł pozostać przy pierwotnym pomyśle. Kontynuowałem pracę nie
mając pomysłu na tytuł. W trakcie końcowego montażu, moją uwagę zwróciła
wypowiedź rówieśniczki „Inki” Katarzyny Szpilewskiej, licealistki z 1 LO we
Wrocławiu, noszącego imię „Inki”, która powiedziała, że dla „Inki” kwestia lojalności
wobec kolegów z konspiracji w trakcie śledztwa była bardzo ważna. Była ważniejsza
niż jej własne życie. To zdanie było dla mnie odkryciem. Miałem tytuł: „Inka. Są
sprawy ważniejsze niż śmierć”. Opatrzność, lub dla innych szczęście, mi służyła.
Udało mi się dotrzeć do ludzi znających „Inkę”. Zacząłem od rozmowy z Brunonem
Tymińskim wujem „Inki”, który jeszcze w tamtym momencie zachowywał
wspomnienia, lecz wkrótce nastąpił znaczny regres jego pamięci. Józef Rusak,
żołnierz „Łupaszki” znał „Inkę” z okresu powojennej konspiracji. Opatrzność
pamiętała o mnie. W sposób, który ktoś mógłby przypisać przypadkowi, pozwoliła mi
dotrzeć do pamiętającego „Inkę” Witolda Grusa, syna nadleśniczego z Narewki,
który w 1945 roku był szefem pracującej w nadleśnictwie „Inki”.
Praca nad filmem dostarczała mi silnych, niezapomnianych wrażeń, które z
pewnością mają wpływ na mój system wartości. To jest siła niezłomności „Inki” i
świadomie dokonanego przez Nią wyboru między życiem za cenę zdrady i śmiercią w
imię wierności uznanym wartościom. Myślę, że ta jej niezłomność nie pozostawia
widza filmu obojętnym.
To zaszczyt, że mogłem zrealizować film poświęcony tragicznej biografii dziewczyny
z Białowieskiej Puszczy, niezwykłej bohaterki walki o wolność Ojczyzny.
…Niezapomniana była wielka manifestacja patriotyczna, jaką był pogrzeb „Inki” i
„Zagończyka” z uroczystościami żałobnymi w Bazylice Mariackiej i na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku 28 sierpnia 2016 roku.
Przypomnijmy, że w tym samym dniu wykonania wyroku na „Ince” 28
sierpnia 1946 roku także w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku,
wykonano wyroki śmierci na podporuczniku Feliksie Selmanowiczu,
pseudonim „Zagończyk”. Walczył w 3., 4 oraz 5. Wileńskich Brygadach AK.
Od marca do czerwca 1946 roku, pluton, którym dowodził dokonał szeregu
akcji między innymi w Gdańsku, Sopocie, Olsztynie i Tczewie, zdobywając

broń oraz gotówkę, która została przekazana oddziałowi „Łupaszki”.
Aresztowano go w lipcu 1946 roku i skazano na karę śmierci.

Jacek Frankowski: „Polityka i moralność”
Nie ogranicza się Pan do twórczości karykaturzysty i filmowca
dokumentalisty. Dotarł do mnie Pana debiut literacki „Galeria ZAiKS
1918-2018 sto stron na stulecie”
Pisarze są dla mnie artystyczną grupą szczególnego zainteresowania. To ich
twórczości zawdzięczam możliwość kształtowania wyobraźni plastycznej. Przecież
czytając książkę, wyobrażamy sobie bohaterów i opisywane sceny. Słowa z książek
przekładają się na obrazy. To jest cudowne. Czytanie literatury pobudza wrażliwość i
uzdalnia wyobraźnię czytelnika do twórczej, obrazowej kreacji. Jestem przekonany,
że swoją zdolność przekazywania treści rysunkiem i tworzenie opowieści filmowych
zawdzięczam w dużej mierze pisarzom. Moja mama Janina Frankowska z

Frankowskich (sic), niespełniony talent literacki, troszczyła się o rozwiniecie, od
najwcześniejszego dzieciństwa, mojego zainteresowania książkami. Do dzisiaj
pamiętam czytane przez mamę cudowne wiersze z książek „Brzechwa dzieciom” czy
„Lokomotywa” Juliana Tuwima. Jako prezent z okazji pierwszej komunii otrzymałem
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, książkę opisującą wojenne,
tragiczne losy bohaterskich żołnierzy AK Batalionu „Zośka”, które bardzo mnie
poruszyły. Moim pierwszym szefem w Instytucie Badawczym Leśnictwa był prof.
Tytus Karlikowski, żołnierz Baonu „Zośka” odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti
Militari za udział w walkach w Powstaniu Warszawskim. Swoje włączenie w pracę
Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”
traktuję jako wywiązanie się z zobowiązań wobec pamięci o poległych bohaterach, a
także wobec wskazania jakim było podarowanie mi przez mamę książki o
„Zośkowcach”.
Drugą książka wręczoną mi przez mamę z piękną dedykacją, którą traktuję jako
swoiste zobowiązanie wobec historii, jest „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza,
pisarza, którego otaczam kultem za jego wielki talent i dorobek w utrwalaniu
historii, na którą składają się często drobne, ulotne wydarzenia, w sposób genialny
ożywiające opowieść. Wańkowicza czytało się i czyta, co jest dowodem
nieprzemijających walorów jego twórczości. Cieszę się, że dzięki Pani książkom
poświęconym Wańkowiczowi postać cenionego pisarza staje się dla mnie jeszcze
bliższa.
Bardzo możliwe, że gdzieś w podświadomości, nurtowała mnie zazdrość wobec
pisarzy, bo zadebiutowałem literacko książką poświęconą biografiom wybitnych
twórców wpisanych w stuletnią historię Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. „Galeria
ZAiKS 1918-2018 sto stron na stulecie” jest wyrazem hołdu dla dokonań
kilkudziesięciu twórców i organizatorów działalności ZAiKS, z których wielu ma do
dzisiaj uznaną pozycję, lecz wielu popadło w niezasłużone zapomnienie. Związany
jestem od ponad czterdziestu lat z ZAiKS-em, ceniąc wysiłki i osiągnięcia
Stowarzyszenia na polu ochrony praw autorskich. Mój literacki debiut traktuję jako
spłatę długu wobec tych, którzy poświęcali swój talent i twórczy czas, walce o
ochronę praw autorskich w okresach historycznych nie zawsze sprzyjających takiej
działalności. Po tym pierwszym doświadczeniu marzy mi się napisanie sagi rodowe,
która gdyby nawet miała być czytana tylko w rodzinie to warto poświęcić temu

tematowi czas.

Jacek Frankowski: „Sąd Ostateczny”
Z Jackiem Frankowskim rozmawiała Aleksandra Ziółkowska-Boehm
Wywiad ukazał się w „Nowym Dzienniku”, Nowy Jork, 1 marca 2020 r.

Zobacz też:
Prześmiewczy głos Ryszarda Drucha.

Ryszard Druch – rysunki satyryczne

