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29  września br. w Kinie Centrum (Centrum Sztuki 
Współczesnej „Znaki Czasu”) odbył się uroczy-

sty pokaz filmu dokumentalnego Rafaela Lewandow-
skiego Z dala od orkiestry (86 min.). 

Jest to wielowątkowa opowieść o Zygmuncie Lu-
bicz-Zaleskim (1882–1967) – zasłużonym humaniście 

i działaczu społecznym, w pełni oddanym sprawie pol-
skiej, której poświęcił całe swoje dorosłe życie.

Zaleski wspierał ojczyznę z oddali, nieustannie 
przyjmując rolę ambasadora i animatora kultury pol-
skiej w Europie Zachodniej. Zrządzeniem losu, a później 
świadomą decyzją bycia emigrantem, większość życia 
spędził we Francji, gdzie nieustannie angażował się na 
rzecz polskiej kultury i nauki. Nigdy nie stracił fizyczne-
go i emocjonalnego kontaktu z ojczyzną: często przyjeż-
dżał do Polski i zawsze nosił ją w sercu. 

Z dala od orkiestry jest wielogłosem, który w nie-
zwykle interesujący sposób przywraca pamięć o nie-
słusznie dziś zapomnianym badaczu literatury roman-
tyzmu, tłumaczu, nauczycielu, muzyku, poecie i dobrym 
duchu sprawy polskiej na Zachodzie.

Pełnometrażowy dokument Lewandowskiego nie 
tylko przybliża sylwetkę Zaleskiego, ale też ukazuje 
losy jego szlacheckiej rodziny ściśle związanej z dzieja-
mi Polski. To przejmująca opowieść o różnych obliczach 
patriotyzmu, o sile rodzinnych tradycji, a także o Pola-
kach jako Europejczykach. Z dala od orkiestry jest waż-
nym głosem w dyskusji o naszej tożsamości. 

W Toruniu odbył się dopiero drugi otwarty pokaz 
filmu. Po projekcji Fundacja Tumult zorganizowała spo-
tkanie z Rafaelem Lewandowskim (polsko-francuskim 
reżyserem i scenarzystą), które miałem przyjemność 
poprowadzić. W żywej dyskusji pojawiła się m.in. za-
powiedź kolejnego filmu dokumentalnego – tym razem 
o Zbigniewie Herbercie.

Marcin Lutomierski

Z DALA OD ORKIESTRY

Fot. Piotr Waśniewski

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu i Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy 

współudziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół-

kowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Włady-
sława Łęgi w Grudziądzu i Muzeum w Brodnicy orga-
nizują w dniach 22–24 listopada 2017 roku XXI Sesję 
Pomorzoznawczą za lata 2016–2017. Dedykowana jest 
ona profesorowi Władysławowi Łosińskiemu, wybit-
nemu badaczowi wczesnośredniowiecznego Pomorza.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął 
marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr 
Całbecki. Patronat prasowy sprawuje „Głos Uczelni”.

Ośrodek toruński tylko raz organizował Sesję Po-
morzoznawczą; odbyła się ona w 1980 roku w Dwo-
rze Artusa. Warto jednak przypomnieć, że tradycja 
ogólnopolskich spotkań pomorzoznawczych sięga 
w grodzie Kopernika lat 30. minionego wieku, kiedy to 
z inicjatywy Instytutu Bałtyckiego (w latach 1925–1936 
mającego swoją główną siedzibę w Toruniu) i pod jego 
kierownictwem, zorganizowano „Naukowe Zjazdy Po-
morzoznawcze”. Pomiędzy 1930 a 1939 rokiem odbyło 
się pięć takich sympozjów (w Gdańsku, Toruniu, Po-
znaniu, Krakowie i Lwowie). Formuła tamtych spotkań 
była bardzo szeroka, obejmowała bowiem zagadnienia 
historyczne, etnograficzne, gospodarcze oraz politycz-
no-narodowościowe. Środowisko toruńskich archeolo-
gów – poprzez organizację sesji – chciałoby oddać hołd 

DZIEJE POMORZA
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