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fr. idzie Drzazsa'. - taLie ulaśnie
(Jokreślenie rł yiowiaclane pod adre-
sem Ojca słyszałem często jako chło-
piec. Tato uśmiechał się, szedł dalej lub
częrciej prz;suual. udauaI :ię u,roz-
mowę. Drzazga to nie było nic obraźli-
wego, choć byli i tacy, co Drzazgi się
bali oraz wystrzegali, Był to wymyślo-
ny i narysowany przez Tatę mały ludzik,
z długim nosem. ten nos w miarę upły-
wu lat stale mu się wydłużał. Pojawiał
się na zdjęciach Taty razzzałamanymi
rękami, raz trzymając się za głowę lub
z kwaśną miną. Te zdjęcia to była naj-
lepsza i najskuteczniejsza formaĘty-
ki. Sypiący się tyŃ, śmietnik w cen-
trum miasta, zaniedbane podwórka,
a nawet witryna sklepu z muszlami klo-
zetowymi, nad któą ktoś zmyślny za-
wiesił szyld,,Porcelana Stołowa". Sku-
teczność Drzazgi była niemal stupro-

centowa. kazde pojawienie się ciekaw-
skiego ludzika w ,.Głosie Wybrzeża"
powodowało, że w cudowny sposób zni-
kał bałagan. ludziom przestała się lać
woda na głowy. a bezduszni urzędnic1,
robili wszystko, byle nigdy Drzazgaze
swoim aparatem lotograficznym nie za-
wital na ich podwórko. Teraz może
Drzazgę mało kto pamięta, ale wiele
osób pamięta Zbigniewa Korycarza. Pa-
miętają Jego zarówno ludzie znani, ci
z pierwszych stron gazet, ale równie do-
brze wspominają stoczniowcy, kelne-
rzy, ekspedientki. kierowcy. Dla Taty
nigdy nie było tematów ważnych i tych
mniej ważnych. Fotografował ofi cjalne
uroczystości, ważnewizyty, ale nie za-
pominał o życiu codziennym, o tym co
się dzieje wokół. Dokumentował każ-
dy dzień i każdą stronę życia Gdańska
i Pomorza. Otrzymał rł swoim życiu

wiele nagród oraz wyróżnień, a|e za-
ws7e prly kaźdej okazji na pierrłszym
miej scu wymieniał tytuł Gdańszczani-
na Roku przyznany Mu w plebiscycie
czytelników .,Wieczoru'Nybrzeża",

Jako syn, a szczególnie mały chło-
piec, miałem Mu za złe tę bieganinę
z apafatem. Zdarzało się, że przez ty-
dzień nie widziałem Taty. chociaż On
nigdzie nie wyjeżdżał. w tym samym
czasie był w Gdańsku i robił zdjęcia.
Nawetw pewnym momencie do mala-
rza, który odnawiał nasze mieszkanie
zacząłem zwracać się ,.tato". miało to
logiczne wytlumaezenie - przecieź
wiclziałen go częściej niż Ojca. Tatę
jednak szanowałem i ceniłem, duża
rł, tl,m zasługa mojej mamy Ludmiły.
róu,nież clziennikarki dzielącej czas po-
nliędzy pracą i opieką na dwonla chkl-
pirkirmi: duż1 rn oddan5 m slł tljcj pasji
Zbyszkiem oraz małym Maciusiem,
Kied1 byłem już starszy. Tato zabierał
mnie z sobą na sobotnio-niedzielne
zd.ięe il. dlu mllie to h1 la lajna roll} u -

ka. ale teżjak się z czasem okazało na-
tlkl. \\'rlrr czas jeszcze pewnie nieslł ir-
domie podpatrl,wałem Jego pracę. Je-
chaliśmy na przykład do Gdyni na
prz1 sięgę marynarzy lub rnecz piłkar-
ski. Nie była to jednak prosta droga.
Ojciec zawsze zatlzymywał się po dro-
dze i fotografował to. co widział, co

^ warte było uwiecznienia na zdjęciu.
; W ten sposób powstawała Jego kroni-

ka. zapis miejsc. ludzi i wydarzeń na
zdięciach. Teraz ozasami zadaje mi się
pl,tania .,Co to znaczy być tbtorepor-
terem. kto tojest dobry fbtoreporter?",
v,.vdaje mi się. że chociaż żyjemy już
rv innych czasachjak najbardziej takie
oechy posiadał mój Tato. Fotografia
prasowa była przede wszystkim Jego
pasją, a dopiero potem pracą. Nigdy
nie traktował pracy w szablonie 8-go-
dzinnego etatu, fotografował r zeczy
i wydarzenia wiedząc z góry, że mogą
być niepublikowane, nie traktował fo-
tografii jako tematów zamawianych
wyłącznie przez redakcję.

Wiedział też zapewne jedno, że foto-
grafia jest ponadczasowa. Zmarł 6 |at

temu, 12 stycznia 1995 roku, a Jego
zdjęcia nadal pojawiają się w gazetach,
albumach i książkach z tym samym
podpisem - fot. Zbigniew Kosycarz.
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