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Spotkanie ze starą fotografią, cz. 1.
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Miło mi poinformować, iż od 2 lat powstaje album ze starą fotografią Frysztaka i okolic (Cieszyna, Pułanki, 
Kobyle, Stępina, Wiśniowa itp.). Fotografie były zbierane przez okres 2 lat od okolicznych mieszkańców. 
Często były odnajdywane w zapomnianych miejscach, a dziś będą mogły cieszyć oko niejednej osoby.

Album będzie podzielony na III części. 

Planowane rozdziały w I części:

1. Frysztak (rynek).
2. Kościoły i uroczystości.
3. Okolice (widoki i krajobrazy i ciekawe obiekty).
4. Kamieniołomy i rzemiosło kamieniarskie (Cieszyna, Stępina, Kobyle).
5. Mundurowe “dzieci” (rozdział wojenny).
6. Tunel w Stępinie.
7. Mycielscy w Wiśniowej.

II część będzie obejmować etnografię, kulturę, folklor i życie dawnych mieszkańców.

III część wspomnienia starszych osób z minionych lat – głównie okres wojny.

W każdej części znajdą się stare zdjęcia wraz z opisami oraz wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów. 

Album który prezentuję, ma pokazać świat, którego już nie ma, ludzi ze starych fotografii, którzy już 
w większości odeszli. Ponad 10 lat temu zaczęłam zbierać pierwsze fotografie. Zaczęło się od tych rodzin-
nych. Los sprawił, że zaczęłam pracę w wydawnictwie Ruthenus, gdzie na codzień miałam do czynienia ze 
starymi zdjęciami. Z czasem przerodziło się to w prawdziwą pasję, W pracy często projektowałam książki 
o takiej właśnie tematyce. Zakochałam się w tym na dobre i już nie było drogi odwrotu. Powstaje więc 
książka, która jest owocem tych zainteresowań, tęsknotą do podglądnięcia dawnych czasów, a przede 
wszystkim próbą powrotu do minionych dni za pomocą starych fotografii. Oddaję Państwu coś bezcen-
nego – czego nie można kupić, co jest ulotne i zagrożone utratą na zawsze – pamięć o ludziach, którzy 
mieszkali tutaj przed nami i miejscach, w których przebywali.

Książka ma charakter albumu a nie monografii. Krótkie wstępy wprowadzające do rozdziałów mają na 
celu przybliżenie tematu i stanowią orientacyjny rys. Wiadomości pozyskane do opisów zdjęć pochodzą 
z przekazu okolicznych mieszkańców. 
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