Fotograficzne wspomnienia dawnej Pleśnej
W niedzielę, 17 listopada o godz. 16.00
w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pleśnej odbędzie się

promocja książki Agnieszki Partridge
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Spotkanie poprowadzi Adam Bartosz

Napisana z pasją lietracko-dziennikarską książka „Pleśna jakiej już nie ma.
Historie w fotografiach” opowiada dzieje położonej 10 km na południe od Tarnowa,
niewielkiej małopolskiej wsi w wieku XX. Jest pomślana jako swoisty „album
rodzinny” dzięki prywatnym fotografiom mieszkańców zebranym i skatalogowanym
przez autorkę podczas dwuletniej wędrówki po Pleśnej i okolicach. Zdjęcia
uzupełniają eseje o ważnych wydarzeniach historycznych i postaciach związanych z
doliną Pleśnej - miejscowościami Rzuchową, Łowczówkiem, Woźniczną, Lichwinem i
Rychwałdem od czasów panowania Franciszka Józefa do roku 2000. Wykorzystano
w niej wspomnienia znanych i mniej znanych osób odwiedzających tę miejscowość
lub w niej mieszkających, opisy historyczne, dokumenty archiwalne, wzmianki o
Pleśnej i przyległych miejscowościach pochodzące z różnych kronik. Na trzystu
stronach znalazło się ponad 480 fotografii i dokumentów pozyskanych od prawie 100
osoób i instytucji z kraju i zagranicy m. in. z Archiwum Narodowego w Krakowie,
Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Muzeum Historycznego m.
Krakowa. Całość stanowi niezwykły materiał etnograficzny i edukacyjny poświęcony
zmianom w stylu życia, zmianom w krajobrazie i obyczajowości małopolskiej wsi w
wymiarze uniwersalnym. Jest to jedna z pierwszych literacko-fotograficznych
monografii wsi polskiej.
„Monografia Pleśnej wyrasta z fascynacji dziejami tej wsi i okolicy,
miejscowymi zabytkami, a przede wszystkim ludźmi tu zamieszkującymi, ich
aktywnością i obyczajami. Książka, choć formalnie opracowana jest na kanwie
dziedzictwa jednej wsi, w istocie dotyka całej Ziemi Tarnowskiej, która stanowi ważny
region Województwa Małopolskiego, Więcej, poprzez szeroki kontekst
analizowanych zjawisk i bogaty serwis fotograficzny, obejmujący także realia
minionego wieku, nie tylko tej wsi, jest dokumentacją epoki.” z recenzji książki dra
Zbigniewa Beiersdorfa.
Książka dzieli się na sześć części odpowiadających epokom XX wieku: czasy
cesarza Franciszka Józefa, I wojnę światową, okres międzywojenny, II wojnę
światową, czasy stalinowskie i powojenne do 1960, epokę „małej stabilizacji” i
schyłkowego PRL. Każdy z głównych rozdziałów kończy przegląd najciekawszych
fotografii odnalezionych w rodzinnych archiwach, zatytułowany „Okiem fotografa”. W
książce na uwagę zasługują opowieści o historii rodów Eisenbachów i Kozarskich,
właścicieli Pleśnej do roku 1906, bitwie pod Łowczówkiem w wigilię 1914,
chrześniakach prezydenta Mościckiego, życiu i zagładzie pleśnieńskich Żydów,
pierwszej miłości późniejszego poety i eseisty Mieczysława Jastruna, niezwykłych
losach trzech obrazów Chrystusa Miłosiernego, jakie przewinęły się przez parafię
Pleśna, brytyjskich lotnikach uratowanych w czasie II wojny światowej z katastrofy
„Halifaxa”, wcielonych do batalionu AK „Barbara” oraz o tragedii patriotów-harcerzy z
drużyny im T. Kościuszki i wiele wiele innych.

Pomysł książki znalazł uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego i uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Nasz Regiona, Nasza
Szansa”, promując markę „Małopolska”. Projektowi patronuje małopolski Urząd
Wojewódzki i Starosta Powiatu Tarnowskiego. Wydanie tak obszernej książki było
możliwe dzięki sponsorom: głównemu patronowi przedsięwzięcia Grupie AZOTY,
Grupie MGGP i firmie METALEX.
Promocje książki odbędą się:
17 listopada o godz 16.00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
21 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, ul Józefitów 16
24 listopada o godz. 16.00 w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Rynek 1.

https://www.facebook.com/PlesnaJakiejJuzNieMa?fref=ts – zobacz „Pleśna jakiej już nie ma”
na Facebooku!

