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Ona - aktorka, on - himalaista. Żyli z pasją

Oszczędności na konkurencie do fotela

Z miłości do córki. Nie czekali i zbudowali

Anna Milewska i Andrzej Zawada tworzyli udany, acz
wcale nie taki łatwy związek, bo dawali sobie wolność.

W gm. Dobre nowy-stary wójt rozpoczął kadencję
od porządków. Traf chciał, że pierwszy był Grzegorzewski.

Ula jest niesprawna. Oni - zaradni i przebojowi. Wyszło
im, że zamiast dojeżdżać, zrobią rehabilitację u siebie.
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MAGAZYN
Pan FOTON.
Był taki zakład,
jest człowiek
Mały Janek strzelał
własnoręcznie
zrobionymi petardami
i zdjęcia koleżankom
ze wsi. Duży Jan bawi
się w bydgoski Foton.
Agnieszka Domka-Rybka
agnieszka.domka@pomorska

To cud, że w dzieciństwie z każdej opresji
zawsze wychodził cało, skoro nie bawił się
w wojnę i nie biegał z plastikowym karabinem, a eksperymentował z prawdziwymi
mieszankami wybuchowymi!
Nie do wiary, ale zwykle kończyło się
„tylko” osmoloną buzią. Swoją przygodę
z fotografią rozpoczął, gdy w prezencie
na I Komunię dostał aparat Druh. Robił
nim zdjęcia koleżankom ze wsi. Z wiekiem
rosło jego zainteresowanie chemią.
Taki był Jan Głowacki 50 lat temu.

FOT. JAROSŁAW PRUSS

Sentyment nie daje zapomnieć

b Jan Głowacki ma jeszcze w swoim zakładzie stare taśmy zdjęciowe. - One zostaną ze mną, na honorowym
miejscu, tak długo, jak i ja tu będę, czyli do końca - zdradza właściciel firmy „Foto-Janal”

Teraz to w jednej osobie człowiek i firma.
Foton! Pamiętne bydgoskie zakłady fotochemiczne nie przetrwały transformacji
ustrojowej. Przejął je za długi czeski inwestor. Oficjalnie zniknęły z planu miasta
w 2009 roku. Nie da się jednak ukryć, że tu
istniały. Przypominają je niszczejące budynki, które straszą spacerowiczów bydgoskiej „Doliny pięciu stawów” i przyciągają różne typy spod ciemnej gwiazdy.
Pośród różnych opuszczonych i wynajmowanych lokali przy ulicy Pięknej jeden
jest wyjątkowy - to klimatyczny zakład pana Jana przy wejściu głównym dawnego
biurowca Fotonu. Po prawej stronie.
- Sentyment nie pozwolił mi pożegnać
się z Fotonem, on jest cały czas we mnie
i tak już zostanie - opowiada Jan Głowacki,
który przez lata był w nim mistrzem pro-

dukcji, a dziś w tym samym miejscu prowadzi zakład fotograficzny i serwis komputerowy „Foto-Janal”.

PESEL wpisał biznes w CV
Nie miałam pojęcia, że taki zakład istnieje
i, gdyby nie przypadek, nie znalazłabym
go. Jednak samo życie: potrzebowałam
zdjęcia do nowego dowodu osobistego.
Wpadłam na chwilę, a zostałam ponad
dwie godziny. Fotograf znalazł we mnie
i słuchaczkę, i - też przypadkiem - osobę,
która teraz jego historię opowiada innym.
- Droga życia była usłana różami - zaczyna pan Jan. - Kontynuuję tę tradycję i z miłości do niej, i poniekąd, że tak wybrał mój
PESEL. Gdzie grubo po pięćdziesiątce mógłbym znaleźć pracę u kogoś na etacie? - nie
kryje prywatny przedsiębiorca. - Wcisnąłem sobie biznes w CV trochę na siłę, żeby
jakoś przetrwać do emerytury. Żal duszę
ściska, że te same materiały fotograficzne,
które kiedyś produkowaliśmy w Bydgoszczy, muszę teraz kupować z zagranicy. Gdy
patrzę na czeskie opakowania, myślę w duchu: „Janie, trzymaj się, chłopie. Nie ma
wyjścia, zostało ci jeszcze całe osiem lat
do emerytury. Przecież to już nie te lata, żeby jechać do roboty do Anglii. Co z tego, że
skończyłeś wyższe studia?” Porobiło się
w naszej Polsce, a dzieciństwo było sielankowe.
Spędził je w Rowinach (wieś w Lubelskiem, wtedy województwie bialskopod laskim, jakieś 165 rodzin).
Dzieciństwo miał sielskie i anielskie,
choć non stop kusił los: taki niespokojny
duch:
- W piątej klasie podstawówki wypaliłem dziurę w podłodze podczas przygotowywania paliwa rakietowego - wspomina,
jak coś zupełnie zwyczajnego. - Gdy inni
chłopcy bawili się w wojnę, ja prowadziłem
doświadczenia nad różnymi mieszankami
wybuchowymi, wykorzystując saletrę potasową ze sklepu spożywczego, a nadmanganian potasu - z apteki.- Sylwester? Tak, to
Czytaj a str. 18

