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Szopienice: degradacja czy rewitalizacja?
ZBIGNIEW PIETRZYKOWSKI – d"entelmen na ringu
Pogwarki artystyczne HENRYKA BZDOKA: ALEKSANDER SPYRA
Miko#owskie Dni Muzyki
Poezja i proza: ANTONIO MACHADO, ks. JERZY SZYMIK, MICHA! WRO$SKI
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13 czerwca w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki w Sosnowcu mia" miejsce wernisa# – pok"osia I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret artysty”, zorganizowanego przez SCS-ZS oraz Portal Internetowy www.Luslawice.pl. Na wystawie mo#na
ogl$da% nagrodzone zdj&cia oraz wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. To ponad
sto fotografii autorstwa 80 artystów. Laureatem Grand
Prix zosta" Miko"aj Miko"ajczyk, autor zdj&cia zatytu"owanego „Jest temat” z wizerunkiem Andrzeja Mleczki. Patronat honorowy nad konkursem obj$" Krzysztof Penderecki. Wystaw& w Zamku Sieleckim mo#na podziwia%
do 24 sierpnia.

25 czerwca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia
w Katowicach odby"a si& promocja „44 sonetów brynowskich”, nowego tomu poezji Tadeusza Kijonki, poety, publicysty, za"o#yciela i wieloletniego redaktora naczelnego miesi&cznika „'l$sk”. „44 sonety brynowskie” s$
wspania"ym zwie(czeniem twórczo)ci )l$skiego poety.
Dojrza"e, przemy)lane, wycyzelowane w ka#dym najdrobniejszym szczególe s$ tyle# osobiste co uniwersalne. Pi&knie ilustrowany obrazami Jerzego Dudy-Gracza
tomik, ukaza" si& w Wydawnictwie Sonia Draga i jest edytorskim rarytasem. Spotkanie prowadzi" red. Maciej
Szczawi(ski. „Sonetom…” towarzyszy"a muzyka Fryderyka Chopina, za fortepianem zasiada" Jakub Czekierda.

Kapitu"a dziewi$tej edycji Konkursu o Zag"&biowsk$ Nagrod& „Humanitas” w tym roku po raz pierwszy wyró#ni"a w kategorii honorowej dwie nominowane osoby: prof. Czes"awa Kupisiewicza i prof.
Dariusza Rotta. Laureatem w kategorii promocyjnej zosta" M"odzie#owy Dom Pracy Twórczej w D$browie Górniczej. Prof. Czes"aw
Kupisiewicz jest wybitnym polskim humanist$, specjalizuj$cym
si& w dziedzinie pedagogiki. Jest by"ym prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego i dziekanem Wydzia"u Psychologii i Pedagogiki tej uczelni. Prof. Dariusz Rott jest pracownikiem naukowym Wy#szej Szko"y Humanitas w Sosnowcu i Uniwersytetu
'l$skiego. Zosta" doceniony za wszechstronn$ dzia"alno)% naukow$ i popularyzatorsk$, przyczyniaj$c$ si& do promocji 'l$ska i Zag"&bia D$browskiego oraz popularyzowanie wiedzy
o Zag"&biu D$browskim w)ród 'l$zaków. Od 1 maja 2014 roku
jest redaktorem naczelnym miesi&cznika „'l$sk”. Uroczysto)%
wr&czenia nagród odby"a si& 27 czerwca w auli Wy#szej Szko"y Humanitas w Sosnowcu, a gal& u)wietni" recital Magdy Umer.
Na zdj!ciu: Nagrod! „Humanitas” z r"k prof. nadzw. dr. Jerzego Kopla, rektora WS Humanitas odbiera laureat – prof. dr hab.
Dariusz Rott, a towarzyszy im prowadz"cy gal! dr hab. Micha$
Kaczmarczyk, prorektor tej uczelni.

Nasz!partner

Fot. WS „Humanitas”

(Wi!cej o wieczorze autorskim z Tadeuszem Kijonk"
pisze Krystyna Heska-Kwa#niewicz na str. 32)

ks. JERZY SZYMIK
Pradziadek Teodor
To by#o sto lat temu.
W Eigen, dzielnicy Bottrop,
w Zag#$biu Ruhry, w Westfalii,
mój pradziadek Teodor idzie z
bia#oczerwon" flag", 3 maja,
na czele pochodu-procesji.
Das Bergwerk Prosper-Haniel
in Bottrop jest wydajna jak nigdy,
Herz-Iesu-Kirche przepe#niony,
rozmodlony. Teodor i Anna
maj" o&mioro dzieci. Czworo
do'ywa staro&ci: trzy córki i syn –
– mój dziadek, Teodor junior.
Ja te' nosz$ to imi$ jako drugie,
chrzcielne, z pami$ci" po nich.
Tamtego 3 maja do Teodora nikt
nie strzela, ale wiadomo, wtedy i
dzi&, 'e i&) w procesji Polaków i
katolików znaczy i&) drog" donik"d.
Wraca na !l"sk. Ca#uje ziemi$ w
Czernicy, zamieszkuje w Pszowie,
zawsze kumorom. Piy!cioraki fach,
siedmiorako biyda – tak b$dzie
opisywa#a jego 'ycie synowa Matylda.
Rozmin$li&my si$ na tym &wiecie o rok:
+1952 on, *1953 ja. Przygl"damy si$ sobie z
dwóch stron czasu, z rosn"cym zrozumieniem.
Wiele mamy sobie do opowiedzenia.
Przyjdzie na to pora

Rys. Wojtek "uka

Bottrop, 22 lutego 2013 r.
Pszów, 17 marca 2014 r.

Jerzy Szymik, ur. 1953 r. w Pszowie na Górnym !l"sku, kap#an Archidiecezji
Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wyk#ada teologi$ dogmatyczn". W latach 1986-2008 zwi"zany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie by# m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r.
pracownik Zak#adu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu !l"skiego, od 2007
r. jako profesor zwyczajny. Od 2004 roku cz#onek watyka%skiej Mi$dzynarodowej
Komisji Teologicznej. Sta#y wspó#pracownik „Go&cia Niedzielnego”.
Autor przesz#o 50 ksi"'ek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostatnio
m.in.: „Teologia na us#ugach wiary, bli'sza 'yciu... w 30 lat pó(niej”, Lublin 2011;
„Chodzi o Boga”, Katowice 2012;”Theologia benedicta”, t. I-II, Katowice 20102012; „Poezja i teologia”, t. I-II, Katowice 2009-2013; „Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014). Promotor 20 doktoratów, 181 magisteriów. Specjalizuje si$ w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury,
teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. Mieszka w Katowicach i Pszowie.

W NUMERZE:

Nr 7 (224). Rok XIX. LIPIEC 2014 r.
WYDAWCA:
GÓRNO!L"SKIE TOWARZYSTWO
LITERACKIE W KATOWICACH
TADEUSZ#SIERNY
prezes
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13
Tel. 32 253-62-21
e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl
gtl@gtl.home.pl
www.gtl.org.pl
WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA
40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
Tel. centr. 32 20 83 700
informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

2

Pismo wspierane
finansowo przez:

Redaguje zespó%:
DARIUSZ#ROTT
redaktor naczelny
WIES$AWA KONOPELSKA
p.o. zast&pcy redaktora naczelnego,
sekretarz redakcji
KATARZYNA#BERETA
dzia% krytyki literackiej
MARIA#SZTUKA
dzia% kulturalny
BOGDAN WIDERA
dzia% spo%eczno-historyczny
WOJCIECH $UKA
dzia% graficzny
MIROS$AW KORBEL
nadzór techniczny i poligraficzny
e-mail: korgraf@korgraf.com.pl
IRENA FALKIN-SIBIGA
korekta
ADRES REDAKCJI:
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13
Tel./fax 32 206-82-71
e-mail: redakcjaslask@onet.pl, msk.slask@gmail.com
DTP: STP „KorGraf”
40-081 Katowice, ul. D!brówki 15/12
Tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
Druk: Zak"ad Poligraficzny Mo# i $uczak Sp.j.
ul. Piwna 1, 61-065 Pozna%
tel. 61 633 71 65
Materia"ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja
zastrzega sobie prawo skrótów, poprawek i zmian tytu"ów w tekstach przyj&tych do druku oraz skracanie
korespondencji.
Warunki prenumeraty: poprzez Oddzia"y i Delegatury „RUCHU” – na terenie ca"ego kraju. Bezpo#rednio –
w sekretariacie Redakcji oraz w urz&dach pocztowych.
Wp"at nale'y dokonywa( na konto: GTL – redakcja miesi&cznika „)l!sk”, PKO PB SA I O/Katowice 92
102023130000 3302 00202176. Prenumerata roczna – 60 z",
pó"roczna – 30 z". Pismo w prenumeracie jest dostarczane
pod wskazany adres bez dodatkowych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Cena egzemplarza – 5 z" (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917 Nr indeksu: 33328X
Czasopismo
„!l'sk. Miesi&cznik spo%eczno-kulturalny”
jest dost&pne w wersji elektronicznej
w !L"SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=19462

PUBLICYSTYKA
5. Micha! Kaczmarczyk ZATRUTE OWOCE „CZWARTEJ W$ADZY”
6. Grzegorz Sztoler OSTATNI SPACER Z KSI*DZEM PIOTREM
10. Rozmowa z dr. hab. n. med. Jaros!awem Markowskim STRES POZYTYWNY
12. Tomasz Kurpierz SPRAWIEDLIWY W)RÓD NARODÓW )WIATA. HENRYK S$AWIK
W CZASIE II WOJNY )WIATOWEJ (cz. III)
16. El"bieta Maj LOS
18. Agnieszka Sikora OD DEGRADACJI DO REWITALIZACJI
24. Maria Sztuka ZDERZENIE+DWÓCH+)WIATÓW. „GDZIE) OBOK NAS”
– AUDYCJA BEATY TOMANEK )WI*TUJE SREBRNY JUBILEUSZ
26. Jerzy Machura DZENTELMEN NA RINGU. WSPOMNIENIE O ZBIGNIEWIE
PIETRZYKOWSKIM
32. Krystyna Heska-Kwa#niewicz POETYCKI BRYNÓW PRZY ULICY LIGONIA
33. Magdalena Boczkowska PI*KNY JUBILEUSZ
34. Jan F. Lewandowski DWAJ OPERATORZY: HOFFMAN I RITTAU
38. POGWARKI ARTYSTYCZNE HENRYKA BZDOKA. SPACER PO PSZCZYNIE
Z LESZKIEM SPYR,
40. Katarzyna Bereta TWÓRCZE+OKNO
41. Katarzyna Bereta W+DUCHU+PATRONA
41. Katarzyna Wyrwas ODMIENIAJMY NAZWISKA
42. Marek Brze$niak Z ANDRZEJEM PANUFNIKIEM, BEZ RYSZARDA STRAUSSA
44. Henryk Szczepa%ski KAMIENICA POD SOKO$AMI
FELIETONY
21. NOTATNIK SPÓ-NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa%ski CNOTA LOJALNO)CI (I)
47. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
Wojciech Grabowski OLGA BOZNA.SKA
54. Z MOICH GÓREK
Witold Turant CISZA PRZED BURZ,
55. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek POTOMKOWIE TYMOTEUSZA – TYCHA
59. MI*DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek PROFESOR JÓZEF )WIDER (1930-2014). DNI POLSKO-CZESKIE
W „SILESII”.
65. Henryk Bzdok ANEGDOTY
75. ARTJARMARK
PLASTYKA
48. Ryszard Bednarczyk NA+WYMODLONEJ+WOJNIE
49. I+WOJNA+)WIATOWA+I+CZYN+LEGIONÓW. Muzeum Górno#l!skie w Bytomiu
50. PRACA ROKU 2013
51. Wies!awa Konopelska A+KRÓLIKA+/AL...
76. Witold Koci%ski TU+WSZYSTKO+JEST+DOZWOLONE
77. MI*DZYNARODOWY FESTIWAL ART. NAIF. Galeria Szyb Wilson w Katowicach.
TEATR
56. Agnieszka Grzywaczewska-Kurpierz JAK DZIECI RATOWA$Y MIASTO
57. Magdalena Figza! AMERYKA.SKI SEN JASIA
58. Danuta Lubina-Cipi%ska DOKTOR, KTÓRY LECZY$ SI* TEATREM
KSI"(KI
60. Aleksandra Pethe „KOCHAM MÓJ )WIAT I MÓJ CZAS” – KS. JERZY SZYMIK
O CHRZE)CIJA.STWIE I WSPÓ$CZESNO)CI
61. Adriana Urgacz-Ku$niak NA SPACER Z MICHA$EM WRO.SKIM
62. Edyta Antoniak-Kiedos DLA DYLETANTA – MI$O)NIKA
63. Micha! Pawe! Urbaniak POZORNIE PROSTE HISTORIE
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,/KACH
POEZJA I PROZA
1. ks. Jerzy Szymik PRADZIADEK TEODOR
22. ks. Jerzy Szymik WIERSZE
28. Micha! Wro%ski LUSTRO
EKOLOGIA
52. Jolanta Matiakowska „PRZEZ EKOLOGI* DO WOLNO)CI”
STA$E RUBRYKI
4. )L,SKI MIESI,C
66. Z /YCIA BIBLIOTEK
Anna Grzegorska BIBLIOTEKA – LUBI* TO!
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
PAMI*CI HENRYKA S$AWIKA I JOZSEFA ANTALLA
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies!awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAG$*BIE
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ*STOCHOWA
NA OK$ADCE:
Praca Marie Jönsson-Harrison (Australia) prezentowana na VII Mi&dzynarodowym Festiwalu Sztuki
Naiwnej w Polsce (Galeria Szyb Wilson).
Fot. z materia"ów galerii

Projekt obj&ty
mecenatem
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i Gospodarki Wodnej
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Drodzy Czytelnicy
w ostatnich tygodniach do!" gwa#townie o$ywi#a si% dyskusja o wolno!ci mediów,
konstytucyjnie gwarantowanej wolno!ci s#owa, poj%ciu interesu publicznego, odpowiedzialno!ci dziennikarskiej, kontrolowaniu poczyna& przedstawicieli elity w#adzy (cho" obserwowali!my raczej kompromitacj% i mizerno!" niektórych przedstawicieli tej grupy), o dziennikarskich 'ród#ach informacji i ich ochronie oraz
o pods#uchach. W tym kontek!cie zwracam Pa&stwa szczególn( uwag% na tekst
medioznawcy Micha#a Kaczmarczyka, który – ju$ z pewnego dystansu czasowego – skupi# si% zw#aszcza na spo#ecznej odpowiedzialno!ci mediów, zwracaj(c uwag%, $e pods#uchy nie wi(za#y si% z dziennikarstwem !ledczym oraz na sposób ujawienia wypowiedzi nagranych poza wiedz( i zgod( osób nagrywanych. Z pewno!ci(
ka$dy dziennikarz powinien po tej lekturze dokona" swoistego rachunku sumienia, a w sprawie tej z pewno!ci( jeszcze nie powiedziano ostatniego s#owa i nie
udost%pniono wszystkich nagra&.
Czy rzeczywi!cie prokuratura liczy#a, $e w redakcji znajduj( si% oryginalne no!niki? Czy sama akcja przeprowadzona by#a sprawnie i czy nie mo$na by#o zastosowa" innych prawnie dozwolonych !rodków poza nieudolnymi i ca#kowicie nieskutecznymi próbami przymusu bezpo!redniego, które mieli!my okazj% ogl(da"
dzi%ki kamerom filmuj(cym przebieg ca#ego zdarzenia. Te sprawy na pewno jeszcze przez wiele miesi%cy b%d( wyja!niane i interpretowane, wszak redakcja z#o$y#a za$alenie na dzia#ania prokuratury. Rodzi si% tak$e kolejne pytanie – i tutaj
chyba odpowied' jest stosunkowo prosta – czy dziennikarze winni s( niefrasobliwo!ci polityków, którzy w ogóle nie przewiduj(, $e ich wypowiedzi mog( zosta"
nagrane.
Lista pyta& jest znacznie d#u$sza. Czy redakcja, dzia#a#a pod presj( i czy utrudniano jej prac%, próbuj(c przej(c no!niki i uzyska" dane informatorów, co z kolei mog#o mie" wp#yw na dziennikarsk( rzetelno!"? Czy urz(d skarbowy skontro lo wa# do cho dy $o ny jed ne go z par la men ta rzy stów, a we wszyst kich
ministerstwach rozpocz%to kontrol% sposobu wykorzystania s#u$bowych kart p#atniczych? Jest te$ pytanie fundamentalne – czy interes publiczny zawsze jest równoznaczny z interesem w#adzy, niezale$nie od tego, kto j( sprawuje. Jakie s( wreszcie granice dzia#a& dziennikarskich i realizacji celów rynkowych czy zabiegów
maj(cych na celu pozyskanie odbiorców? Warto tutaj zacytowa" fragment ksi($ki socjologa profesora Stanis#awa Mocka Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w !wiecie bada" spo#ecznych (Warszawa 2006), któr( ko&czy wa$na konkluzja, $e „to w#a!nie swoi!cie poj%ty idealizm i pewna zdrowa dawka
irracjonalizmu tkwi u podstaw oddania si% temu zaj%ciu. I w tych przymiotach,
niezale$nie od wszelkich uwarunkowa& – pieni%dzy, komercji, konkurencji i rywalizacji, cynizmu i egoizmu – tkwi natura tego, co w dziennikarstwie okre!la
si% mianem pasji. I tylko zwi(zek tych przeciwie&stw i sprzeczno!ci mo$e stworzy" obraz dziennikarzy jako wykszta#caj(cej si% w toku globalizacji, demokratyzacji i mediatyzacji nowej elity $ycia publicznego”. Dzi! ju$ wiadomo, $e po ta!mach „Wprost” !rodowisko dziennikarskie jest jeszcze bardziej zró$nicowane
i podzielone, a kwestia udzia#u dziennikarzy w $yciu publicznym i realizowanych przez nich form kontroli spo#ecznej wymaga dzisiaj zdecydowanej redefinicji. Trudno bowiem jest jeszcze stwierdzi", jaki w d#u$szej perspektywie czasowej mo$e by" wp#yw afery ta!mowej na przestrze& dyskursu publicznego
i spo#ecze&stwo obywatelskie. Wszystkie te pytania zadaj% sobie nie tylko jako
redaktor, ale równie$ jako nauczyciel akademicki prowadz(cy zaj%cia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo#eczna. I wcale nie#atwo mi na nie dzisiaj
odpowiedzie", a spraw% ta!m „Wprost” widz% zdecydowanie mniej jednoznacznie ni$ M. Kaczmarczyk.
Stosunkowo rzadko w ostatnich tygodnia zwracano uwag% na temat bezzw#ocznego podj%cia prac nad nowoczesn(, odpowiadaj(c( potrzebom i wyzwaniom mediów XXI wieku i oczekiwaniom spo#ecznym ustaw( prawo prasowe. Wszak obowiazuj(ce regulacje prawne, mimo nowelizacji, pochodz( z ca#kowicie odmiennej
rzeczywisto!ci spo#eczno-politycznej i medialnej, z... 1984 roku.
DARIUSZ ROTT
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! OSOBY deklaruj!ce narodowo"# "l!ska mieszka j! nie tyl ko
na Górnym $l!sku,
ale równie% w Poznaniu (505 przypad ków), &o dzi
(490), Cz' stochowie (407), D!browie Górniczej
(486), Sosnowcu
(a% 1434 $l! za ków), Kra ko wie
(2089). Najwi'cej
jed nak praw dzi wych $l!zaków –
bior!c pod uwag'
teren poza „ojcowi zn!” – %y je
(i pracuje) w Warszawie (3048 osób),
co czyni tamtejsz!
mniejszo"# "l!zakowsk! liczniejsz!
od… chi( skiej
i wietnamskiej raZapis wydarze( zem wzi'tej (w suz miesi!ca mie prawie 2,8 tys.
osób).
poprzedzaj!cego
! ILE osób gozamkni'cie do po "losnku? Wenumeru dle GUS-u pó) miliona na pewno i to
nie tylko na Górnym $l!sku. $l!sk! mow! pos)uguj! si' te%
mieszka(cy woj. mazowieckiego, pomorskiego, czy krakowskiego. To obrazuje
kierunki "l!skiej migracji „za chlebem”. Kto
si' pos)uguje "l!szczyzn!? To ciekawe
i obiecuj!ce – g)ównie ludzie m)odzi
i w "rednim wieku.
! POTOP kontra Wesele – tak rozpocz')y si' tegoroczne egzaminy maturalne (zawsze pierwszy jest j'zyk polski). Pytanie dotycz!ce „Wesela” Wyspia(skiego zwi!zane
by)o z rozmow! Gospodarza i Poety, na podstawie której trzeba by)o porówna# ich pogl!dy na temat Polaków i poezji. Je"li chodzi o Sien kie wi czow ski „Po top”, na
postawie rozmowy Kmicica z ksi'ciem
Radziwi))em nale%a)o opisa# %o)nierskie postawy bojowe. Tematy nie zaskoczy)y maturzystów.
! KOMPANIA W'glowa p)onie (od 28
kwietnia do 5 maja mia)a przymusowy, zapowiedziany przestój produkcyjny), wi'c
do Katowic – uprzedzaj!c ewentualn!
wizyt' górników w stolicy – przyby) premier Donald Tusk, który spotka) si' m.in.
ze stron! zwi!zkow!. Premier udobrucha)
górników. Jeden z pomys)ów na ratowanie KW – odroczenie spó)ce sp)aty zaleg)ego ZUS-u w kwocie 280 mln z) o pó)to ra ro ku. Od po wied ni pro jekt zmian
w ustawie o funkcjonowaniu w'gla kamiennego w latach 2008-2015 trafi) ju%
do Sejmu.
! EUROPEJSKI Kongres Gospodarczy
zawita) od 7 do 9 maja po raz kolejny do Katowic. Wzi')o w nim udzia) sze"# tysi'cy
osób m.in. polityków, przedstawicieli "wiata gospodarki, nauki i mediów. W"ród tematów dominowa)a polityka energetyczna,
przemys)owa i klimatyczna Unii Europejskiej.
! SIEMIANOWICKIE Wojskowe Zak)ady Mechaniczne przed)u%y)y do 2018 roku
kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodo-

MIESI!C
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wej na produkcj' kolejnych 307 pojazdów
opancerzonych Rosomaków dla wojska
(obecnie polskie wojsko ma ich ponad pó)
tysi!ca). Za kilka lat przestan! go jednak
produkowa#. Rozpoczn! za to produkcj' zupe)nie nowego, ca)kowicie polskiego pojazdu nazwanego roboczo Rosomak II.
! WSZECHW&ADNY ten monitoring.
Kamery s! ju% dos)ownie wsz'dzie. NIK
skontrolowa)a miejskie systemy monitoringu – w samych Katowicach w s)u%bie magistratu pracuje 137 kamer. Wydatki na ich
obs)ug' s! ogromne (za lata 2010-12 to
w wypadku Katowic niemal 2 mln z)), nie
zawsze efektywne. Wed)ug NIK ponad po)owa skontrolowanych miast nie zapewni)a ca)odobowej obserwacji obrazu z kamer.
Po)owa z miast prowadz!cych miejski monitoring nielegalnie przetwarza)a dane osobowe.
! ZAGINIONA Biblia Lutra i to z drzeworymi samego Lucasa Cranacha Starszego z 1522 roku odnalaz)a si' niespodziewanie w zbiorach Ksi!%nicy Cieszy(skiej.
Jest to pierwsze, unikatowe wydanie Nowego Testamentu w t)umaczeniu niemieckiego reformatora. Bibli' mo%na by)o zobaczy# 12 maja na wystawie w cieszy(skiej
Ksi!%nicy.
! NASZ pierwszy redaktor naczelny
i d)ugoletni prezes Górno"l!skiego Towarzystwa Literackiego, poeta, publicysta
i krytyk, Tadeusz Kijonka zosta) laureatem Nagrody Specjalnej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w uznaniu „nieocenionych zas)ug
dla kultury polskiej (…) wraz z serdecznymi gratulacjami i s)owami podzi'kowania
za ponad 50-letni! twórczo"# literack! oraz
dzia)alno"# na rzecz upowszechniania kultury”.
! DIECEZJA Katowicka Ko"cio)a Ewangelicko-Augsburskiego ma nowego biskupa, nast'pc' zmar)ego w styczniu ks. Tadeusza Szurmana – zosta) nim ks. dr Marian
Niemiec, proboszcz parafii w Opolu, wywodz!cy si' z Kobielic ko)o Pszczyny.
! PREZYDENT RP Bronis)aw Komorowski podpisa) w Bielsku-Bia)ej nowelizacj' prawa wodnego. Teraz rowerzy"ci mog! porusza# si' legalnie na rzecznych
wa)ach.
! METROPOLITA katowicki abp Wiktor Skworc go"ci) w Wielkiej Brytani,
gdzie pojecha) na zaproszenie "l!skich
ksi'%y (jedenastu z nich pe)ni pos)ug'
duszpastersk! w"ród emigrantów). W programie wizyty dostojnika znalaz)y si':
Londyn, Sheffield oraz Leeds, gdzie znajduj! si' najwi'ksze skupiska Polaków.
! TYTU& doktora honoris causa krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego trafi) 13 maja do prof. Wies)awa Banysia, rektora Uniwersytetu $l!skiego. Wcze"nie
krakowska uczelnia wyró%ni)a tymi tytu)ami m.in. ks. prof. Józefa Tischnera, ks. kardyna)a Stanis)awa Dziwisza, ks. bp. prof. Tadeusza Pieronka.
! TRWAJ* przygotowania do rozpocz'cia beatyfikacji Ofki Piastówny, ksi'%niczki z Raciborza, córki ksi'cia Przemys)a, która 9 kwiet nia 1313 ro ku wst! pi )a do
klasztoru dominikanek. Jej kult trwa w Raciborzu do dzi". Jej imi' nosi m.in. Technikum nr 1 w raciborskim Zespole Szkó) Ekonomicznych.
! BRAKUJ*CY 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej z Bielska-Bia)ej
do +ywca, porzucony przez konsorcjum

z plajtuj!cym Polimexem Mostostalem,
doko(czy krakowska firma Mota, która
z)o%y)a najni%sz! ofert' cenow! – dok)adnie 260,91 mln z).
! ODSZED& mistrz, jeden z najwybitniejszych polskich pi'"ciarzy, trzykrotny
medalista olimpijski. 19 maja zmar) w Bielsku-Bia)ej w wieku 79 lat Zbigniew Pietrzykowski.
! NOWY model opla astry trafi do gliwickiej fabryki szybciej ni% si' spodziewano. Jak donosi niemiecki dziennik gospodarczy „Han dels blatt”, ju% na po cz!t ku
roku 2015 produkcja aktualnego i najwa%niejszego modelu Opla zostanie przeniesiona z Rüsselsheim do Gliwic, co – wedle szacunków – b'dzie kosztowa# niemieckiego
producenta 150 mln euro.
! NOWOCZESNA siedziba przeznaczona dla Archiwum Pa(stwowego powstaje
w Bielsku-Bia)ej. Gmach ma by# gotowy
do ko( ca przy sz)e go ro ku i po mie "ci
ok. 10 km akt z trzech oddzia)ów zamiejscowych: Bielska-Bia)ej, O"wi'cimia i +ywca.
Prace rozpocz'to w 2013 r. Budynek sk)ada) si' b'dzie z cz'"ci magazynowej i ogólnodost'pnej dla u%ytkowników – pasjonatów historii i naukowców.
! HISTORYCY IPN-u podj'li si' zliczenia ofiar wywózek mieszka(ców Górnego
$l!ska do obozów pracy w Zwi!zku Sowieckim. Doliczyli si' 27 imiennych ofiar, cho#
ich zdaniem lista powinna obj!# ok. 60 tys.
nazwisk. 25 lat bada( nad tym tragicznym
epizodem "l!skiej historii podsumowuje
publikacja dr. Sebastiana Rosenbauma i dr.
Dariusza W'grzyna pt. „Wywózka. Deportacja mieszka(ców Górnego $l!ska do obozów pracy przymusowej w Zwi!zku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty
– pami'#”.
! ODESZ&Y dwie wa%ne postacie zwi!zane z redakcj! „Dziennika Zachodniego”: 15 maja zmar) po d)ugiej walce z ci'%k! chorob! wieloletni, s)ynny fotoreporter
W)adys)aw Morawski, rocznik 1943 (zwi!zany wcze"niej z redakcjami „Trybuny Robotniczej” i „Trybuny $l!skiej”), znany
wszystkim jako niezapomniany „Otek”,
mistrz niebanalnych zdj'# i celnych ripost.
Natomiast 21 maja odszed), w wieku 70 lat,
redaktor naczelny „DZ” w latach 1986-1990,
Antoni Faron, któremu zespó) redakcyjny
zawdzi'cz to, i% przez transformacj' ustrojow! przeprowadzi) gazet' bez niepotrzebnych wstrz!sów.
! WRESZCIE otwarto legendarny most
na A1 w Mszanie. Ta historyczna chwila – przypomnijmy, %e po 7 latach budowlanych zmaga( – nast!pi)a 23 maja. Most jest
efektowny, robi wra%enie na podró%uj!cych
do Ostrawy, pytanie tylko czy jak na te 100
mln z), nie zbudowano go na wyrost?
! EUROWYBORY mia)y miejsce 25
maja. Europos)ami z naszego regionu zostali: Jerzy Buzek z PO (262 354 g)osy), Boles)aw Piecha z PiS (116 381 g)osów), Janusz Korwin-Mikke z NP (73 676 g)osów),
Adam Gierek z SLD-UP (57 993 g)osy), Jan
Olbrycht z PO (38 199 g)osów), Jadwiga Wi"niewska z PiS (28 916 g)osów), Marek Plura z PO (11 110 g)osów). Najwi'kszym przegranym by) Kazimierz Kutz, który og)osi),
%e wy co fu je si' z wy bo rów. Wy gra nym – Marek Plura. Niespodziank! – Janusz
Korwin-Mikke. Frekwencja by)a nadzwyczaj niska ok. 23 procent.
KRONIKARZ

Obowi!zuj!ca w ameryka"skim systemie prawnym doktryna „owoców
zatrutego drzewa” g#osi, $e dowody zdobyte w wyniku nielegalnych dzia#a" %ledczych nie mog! by& podstaw! do wydania wyroku skazuj!cego w procesie karnym. Gdyby podobna zasada, b'd!ca przecie$ fundamentem praworz!dno%ci nie tylko w USA, obowi!zywa#a media na etapie gromadzenia
i weryfikowania informacji, wiele redakcji znalaz#oby si' w tarapatach.
Na czele z tygodnikiem „Wprost”, publikuj!cym stenogramy i pliki d(wi'kowe z nielegalnych, kelnerskich pods#uchów.

Zatrute owoce
„czwartej w!adzy”
T

ermin „fruit of the poisonoustree” zosta! u"yty po raz pierwszy w 1939 roku przez ameryka#skiego s$dziego Felixa Frankfurtera w sprawie Nardone v.
Stany Zjednoczone. Zasada „owoców zatrutego drzewa”, wywodz%ca si$ wprost
z gwarancji konstytucyjnych, nakazuje
odrzucenie dowodów uzyskanych nielegalnie. Z tego powodu !awa przysi$g!ych
uniewinni!a m.in. znanego ameryka#skiego sportowca i aktora O.J. Simpsona, mimo "e zebrane przeciw niemu dowody
&wiadczy!y bezsprzecznie, "e zamordowa! swoj% "on$. Niestety, „&wi$ta” regu!a, która nie pozwala skaza' cz!owieka
w procesie karnym, nie przeszkadza ferowa' wyroków medialnych – wyroków
o nierzadko równie powa"nych konsekwencjach, zw!aszcza dla osób publicznych. Media coraz cz$&ciej nie zwa"aj%
na to, w jaki sposób pozyskano informacje b$d%ce podstaw% formu!owania w domenie publicznej zarzutów i oskar"e#, nie
wy!%czaj%c zarzutów najci$"szego kalibru. Makiaweliczne przekonanie, i" cel
u&wi$ca &rodki jest wygodnym usprawiedliwieniem cho'by dla permanentnego
naruszania przez tabloidy prywatno&ci
osób publicznych poprzez publikowanie
nielegalnie wykonanych, prywatnych
zdj$' czy – jak ostatnio – ujawniania informacji pochodz%cych z przest$pstwa,
w postaci pods!uchanych rozmów funkcjonariuszy pa#stwa. Dziennikarze, stawiaj%cy si$ zwykle w roli szeryfów sprawiedliwo&ci i pierwszych obro#ców
praworz%dno&ci, coraz cz$&ciej praworz%dno&' t$ depcz%, kryj%c si$ za rozci%gni$t% do granic absurdu kurtyn% wa"nego interesu publicznego i stanu wy"szej
konieczno&ci. Wa"ny interes spo!eczny
rzeczywi&cie mo"e usprawiedliwia' publikacj$ informacji pochodz%cych z nielegalnego (ród!a czy zdobytych dzi$ki
dzia!aniom na granicy prawa (naturalnych
dla warsztatu dziennikarza &ledczego). Tyle tylko, "e – po pierwsze – fundamentalne w tym kontek&cie kategorie interesu
spo!ecznego oraz stanu wy"szej koniecz-

no&ci nie s% rozci%gliwe jak guma arabska, o czym wielu dziennikarzy i wydawców zdaje si$ zapomina'.
wa"nym interesie publicznym
z pewno&ci% dzia!ali dziennikarze
„Washington Post” Bob Woodward i Carl
Bernstein, opisuj%c kulisy afery Watergate. Nie wiem natomiast, jaki wa"ny interes spo!eczny le"a! u podstaw ujawnienia przez „Wprost” pe! nej tre &ci
knajpianej, alkoholowej pogaw$dki Bart!omieja Sienkiewicza i Marka Belki
(upublicznienie fragmentów dotycz%cych przyrodzenia Jerzego Hausnera
przynios!o jak%kolwiek korzy&' pa#stwu lub spo!ecze#stwu?) czy rozmowy
Jacka Rostowskiego i Rados!awa Sikorskiego. Po drugie, dzia!anie w wa"nym
interesie pa#stwa nie mo"e jednocze&nie
prowadzi' do dewastowania i o&mieszania tego" pa#stwa, a mam wra"enie, "e
z tak% w!a&nie sytuacj% mamy do czynienia w przypadku publikacji przynajmniej
cz$ &ci s!yn nych „ta&m kel ne rów”.
Po trzecie wreszcie, wa"ny interes publiczny nie zwalnia dziennikarzy z obowi%zku przestrzegania rudymentarnych
regu! prawa prasowego i etyki mediów,
a zw!aszcza dochowania szczególnej staranno&ci i rzetelno&ci dziennikarskiej. Co
wi$cej, w sytuacji, gdy przeznaczone
do publikacji informacje pochodz% ze
(ród!a o w%tpliwej proweniencji prawnej i moralnej, ich wszechstronna weryfikacja, zgodnie z kanonami sztuki
dziennikarskiej i w oparciu o szerokie instrumentarium "urnalistyki &ledczej,
powinna stanowi' priorytet. W sprawie
„ta&m kelnerów” takiej weryfikacji zabrak!o, a je&li by!a – czytelnik „Wprost”
nie zosta! o tym nale"ycie poinformowany. Spisywanie dostarczonych nielegalnych pods!uchów nie jest &ledztwem
dziennikarskim. By!aby nim próba odpowiedzi na pytania, kto nagrywa! i jakie przy&wieca!y mu intencje, czy Andrzej Pa ra fia no wicz rze czy wi &cie
ingerowa! w przebieg post$powania
skarbowego wobec "ony S!awomira

W

Nowaka, czy deal mi$dzy Bart!omiejem
Sienkiewiczem i Markiem Belk% ma charakter pozakonstytucyjny etc. W ramach &ledztwa dziennikarskiego konieczne by!oby tak"e skontaktowanie si$
z „bohaterami” nagra# i uzyskanie
od nich komentarza, wszak stara, rzymska zasada „audiatur et altera pars” stanowi jeden z fundamentów prawa prasowego, nakazuj%c autorowi publikacji
wys!uchanie wszystkich stron zaanga"owanych w spraw$, w tym zw!aszcza
najbardziej zainteresowanych – pods!u cha nych po li ty ków. Nie pod j$ cie
wskazanych tu dzia!a# powoduje, i"
autor tekstu prasowego – jak trafnie okre&li! to Tomasz Lis, komentuj%c afer$ ta&mow% – przestaje by' dziennikarzem,
a staje si$ paserem z!odzieja tre&ci prywatnych rozmów. A przy okazji odbiera osobom pods!uchiwanym godno&'
osobist%, nie tylko bowiem publikuje
tre&' ich prywatnych konwersacji, ale
tak"e pozbawia inwigilowanych prawa
do obrony, komentarza, z!o"enia wyja&nie#, ustosunkowania si$ do tre&ci zarejestrowanych wypowiedzi. Jeden ze
znanych polskich publicystów przyrównuje publikowanie tre&ci pods!uchów do rozbierania do naga ofiar
przed gazowaniem. To bardzo drastyczne porównanie, ale nie do ko#ca pozbawio ne sen su, je &li chcie' za je go
pomoc% opisa' jedn% z „ludzkich” konsekwencji afery ta&mowej – stan odarcia z prywatno&ci „bohaterów” ujawnionych rozmów. Ale nawet je&li odrzucimy
tak daleko id%ce porównania, musimy
przynajmniej przyzna', "e publikowanie
informacji pochodz%cych z przest$pstwa jest sprzeczne z zasadami Kodeksu Mi$dzynarodowej Federacji Dziennika rzy, nie mó wi%c ju" o pol skim
Kodeksie karnym.
iceprezes Helsi#skiej Fundacji
Praw Cz!owieka Adam Bodnar
wylicza cztery kryteria, wed!ug których
mo"na oceni' upublicznianie nagra#
z pods!uchów: interes publiczny, brak
innych mo"liwo&ci zwrócenia uwagi
na problem, autentyczno&' ujawnionych informacji oraz motywacja dziennikarza. To bardzo trafna diagnoza
dowodz%ca jednocze&nie, i" z punktu
wi dze nia wier no &ci za sa dom ety ki
i prawa prasowego decyzji o ujawnieniu stenogramów z przest$pczych pods!uchów w takim kszta!cie, w jakim dokona! tego tygodnik „Wprost”, nie
daje si$ obroni'.
MICHA) KACZMARCZYK
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Autor jest medioznawc!, bieg"ym s!dowym z zakresu dziennikarstwa i komunikacji spo"ecznej, profesorem w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Spo"ecznej
Wy#szej Szko"y Humanitas w Sosnowcu
i prorektorem tej uczelni. W latach 20022010 pracowa" jako dziennikarz i wydawca mediów lokalnych.
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Ostatni spacer
z ksi!dzem Piotrem

Tekst i zdj!cia:
GRZEGORZ SZTOLER
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Nie spodziewa!em si",
#e moja publicystyczna
rozmowa z ksi"dzem
Piotrem Zegrodzkim,
kronikarzem i dziejopisem
Góry ko!o Pszczyny,
b"dzie ostatni$, jakiej udzieli!
– ksi$dz Piotr zmar! nagle
12 czerwca,
zaledwie kilka dni
po naszym spotkaniu.
Ksi$dz Piotr odszed!…
Wyobra#am sobie jednak,
#e ten nasz wspólny spacer
po Górze i jej historii
wci$# trwa…

Góra, wie% ksi"dza Piotra
nio" Pa#ski pobrzmiewa w Górze
dwukrotnie. Najpierw bij$ dzwoA
ny wiekowego ko%ció"ka %w. Barbary,

a potem m"odszego, murowanego pw.
%w. Jana Paw"a II. – Moja dusza jest tu,
w tej drewnianej %wi$tyni – podkre%la
ksi$dz Piotr Zegrodzki, emerytowany
proboszcz tutejszej parafii (lata 19802004) i jej wytrwa"y kronikarz (jego
kronika liczy 32 tomy).
Trzeba by& cz!owiekiem.
Po prostu

si$dz Piotr przyj$" %wi!cenia
w 1964 roku z r$k biskupa HerberK
ta Bednorza. Zanim trafi" do Góry ja-

ko wikariusz ekonom a nast!pnie proboszcz, pracowa" jako wikary na parafiach w Zabrzu-Makoszowach, Lyskach ko"o Rybnika, w Pszczynie,
Rudzicy ko"o Bielska Bia"ej i Micha"kowicach ko"o Siemianowic. Z ka&dym
tym miejscem ksi!dza Piotra wi$&$ ciep"e wspomnienia i serdeczne kontakty.
Potrafi o nich d"ugo opowiada'.
Ksi$dz Piotr: – Czego mnie ta Góra
nauczy"a? (e &eby dobrze duszpasterzowa', to trzeba ludzi pozna'. I wtedy ta
wi!) nast!puj!, z&ycie si!… I wtedy ta
praca owocuje, ma sens. A naprawd!
odkrywa"em przez te wszystkie lata
wspania"e rzeczy – zw"aszcza przez te
miejscowe organizacje, kontaktuj$c
si! ze stra&akami, sportowcami, gospodyniami wiejskimi, szko"$, bibliotek$,
emerytami, tutejszym chórem. I to
cz"owiek jednak widzia", &e trzeba
do drugiego z takim szacunkiem podchodzi' i odkrywa' go – a naprawd! du-

!o w tej Górze odkry"em. Fachowcy
wspaniali – cho# tacy niepozorni, niewiele mówi$cy. A jak potem wszed"em
w temat, jak mi zacz%li pokazywa#
ksi$!ki, skarby, jakie maj$… Ooo to
wtedy – to wtedy inaczej patrzy"em. A ta
Góra… To by"o moje !ycie ca"e… Wiadomo, !e cz"owiek si% do&wiadcza", bez
b"%dów niczego nie ma, praca duszpasterska nie jest "atwa…
Mo!e "atwiej mi by"o dotrze# do tych
ludzi, bo sam mieszka"em na wsi
pszczy'skiej? Pochodz% z Kryr, mój
ojciec Jan Zegrodzki wywodzi si%
z Kleszczowa spod (or, a mama, Joanna z domu Myszor, z Wroc"awia.
Mama przysz"a do bezdzietnej ciotki
pomaga# w gospodarstwie. Mój tata
pracowa" na kopalni, potem po wojnie
by" piekarzem w miejscowej spó"dzielni (tylko drog% przechodzi" i ju! by"
w robocie). Rodzice pobrali si% w 1927
roku, a ja urodzi"em si% „bez wojna”,
w 1939 roku, jako pi$ty i najm"odszy.
Moje dzieci'stwo by"o pi%kne i pracowite. Wiadomo, na wsi dzieci musia"y krowy pa&#. Tato by" jeszcze taki, !e
posy"a" mnie do pomocy do s$siada. I przy tym pasieniu krów my&my
poznawali okolic%, &rodowisko – pola,
lasy, stawy. I my, ch"opcy, chodzili&my
tam, szperali. Wiedzia"em, przy jakiej
przykopce ro&nie drzewo owocowe,
gdzie w lesie ptaki maj$ gniazda. I wszystko si% szanowa"o. Niczego
!e&my nie niszczyli – gniazda zosta"y,
bo ptaki musia"y wychowa# piskl%ta.
Jako licealista lubi"em sam do lasu
chodzi#. Jeszcze dzi& widz% te paprocie,
jak s"onko &wieci w tym kryrskim lesie.
Tam gdzie& sarenka przelecia"a. Cz"owiek by" tak zwi$zany z t$ przyrod$…
Mieszka"em w &rod ku Kry rów,
przy ko&ciele. Pami%tam, jak front
przechodzi" przez nasz$ miejscowo&#,
a Niemcy uciekali przed nacieraj$cymi
Rosjanami przez pola i lasy, a tam by"y torfowiska – wjechali w nie czo"gami i nie mogli si% ruszy#, wi%c je porzucili. Uciekali, kilku zgin%"o. Ludzie
ze wsi zrobili pó)niej "adne nagrobki
tym prowizorycznym, !o"nierskim mogi"om. Chodzili&my tam na Wszystkich
*wi%tych zapala# &wieczki. To by"o
ogromne prze!ycie, dla nas ch"opców,
tym bardziej !e widzieli&my jak uciekaj$. I na naszych oczach zostali zastrzeleni. I tak nas rodzice uczyli, !eby te groby – chocia! niemieckie
– szanowa#.
Jak powi!kszano
drewnian" Barbar!
chodzimy do ko&ció"ka &w. BarW
bary. W przedsionku moj$ uwag% zwraca kamienna kropielnica z wy-

bit$ dat$ 1826. A ks. Zegrodzki raczy
mnie opowie&ci$ o przesz"o&ci tej
&wi$tyni, której pocz$tki s$ znacznie,
znacznie starsze ni! powsta"ej tu
w 1957 roku parafii.
– Mieszka'cy Góry powo"ali komitet budowy i sami, we w"asnym zakre sie roz bu do wa li w la tach 50.
drewnian$ kaplic%, której pocz$tki
si%gaj$ jeszcze XV wieku – s"ysz%.
Z jednej strony by"a skarpa, wi%c
trzeba by"o nadwie) ziemi, tu te!, jak
powiadali starsi parafianie, bi"o cudowne )róde"ko.
Ksi$dz Zegrodzki pokazuje, o ile
dawna kaplica-ko&ció"ek zosta"a powi%kszona, a jej wie!a przesuni%ta. – Dok"adnie o t$ ca"$ naw% – wskazuje. I wylicza: – Za moich czasów
wymieniono niemal wszystko z konstrukcji tego ko&ció"ka: pod"ogi, &ciany, gonty, dach, przybudowan$ wie!% ko &cio "a, prze pro wa dzo no
dwukrotne malowanie wn%trza, remont chóru, bo wiadomo, !e drewno
szybko niszczeje – wylicza. – Górzanie zrobili wszystko najlepiej jak
umieli, po swojemu, to w wi%kszo&ci
cie&le górniczy przecie!. Wzbudzi"o
to te! uznanie konserwatorów, podziwiali precyzyjne wykonanie, cho#
mieli zastrze!enia do zwie'czenia
wie!y, która dawniej by"a pó"okr$g"a,
blaszana, a po remoncie sta"a si% kryta gontem i namiotowa (zdaniem
konserwatorów powinna by# cebulasta). Zreszt$, tak dawniej stawiano te
ko&ció"ki – we w"asnym zakresie,
wedle w"asnych umiej%tno&ci, jak ludzie najlepiej potrafili.
Powi%kszony ko&ció"ek by" dalej
niewielki – a sama Góra bardzo si%
rozros"a, w ci$gu ostatniej dekady tej
dwutysi%cznej parafii przyby"o niemal
pi%#set dusz – wi%c trzeba by"o wystawi# now$ &wi$tyni%, czego dokona" ju!
nast%pca ks. Zegrodzkiego, obecny
proboszcz Góry, ks. Romuald Adamski. I teraz stary ko&ció"ek &w. Barbary i ten nowy, po&wi%cony papie!owi
s$siaduj$ ze sob$. Wie!e, dominuj$ce
w górskim krajobrazie – papieska
i patronki górników – nabieraj$ z oddali symbolicznego znaczenia.
– Architekt by" dumny, kiedy u&wiadomi"em mu, !e jego praca jest bardzo
wa! ne, bo po zo sta nie tu na za wsze – dobiegaj$ do mnie s"owa ksi%dza Piotra.
Pod prezbiterium drewnianego ko&ció"ka zachowa"y si% doczesne szcz$tki jego fundatorki, mo!nej El!biety
Go"%biowskiej, XVII-wiecznej w"a&cicielki Góry. – Z zapisów historycznych
wynika, !e mia"a tu mie# swoje miejsce pochówku – obja&nia ks. Piotr.
– Jeszcze w czasie wojny, co po&wiadczaj$ starsi parafianie, by"y tu
groby jej i jej córki. Jednak do naszych

czasów niewiele si% zachowa"o. Zajrzeli&my tam w 2003 roku przy okazji remontu ko&cielnej pod"ogi. (adnego grobowca nie by"o. Zachowa"a
si% jedynie czaszka, a reszta – i trumny, i szkielety – ju! dawno zamieni"y
si% w proch.
Dzwony za pastwisko
histori$ Góry i s$siednich Brzeszcz,
Z
po"o!onych ju! za Wis"$, w Ma"opolsce, zwi$zana jest historia dzwonów

&w. Otylii, która swój cudowny fina"
mia"a jeszcze za !ycia prof. Kazimierza Bielenina, historyka sztuki, uczonego z Krakowa, który wytrwale tropi" ich &lady i… nieoczekiwanie je
odnalaz". – To w"a&nie wspomniana ju!
pani Go"%biowska, w"a&cicielka Góry,
otrzyma"a od mieszka'ców Brzeszcz
w XVII wieku dzwony z ko&ció"ka &w.
Otylii w Brzeszczach – mówi ks. Zegrodzki.
Prof. K. Bielenin w ksi$!ce o dzwonach z ko&cio"a &w. Otylii w Brzeszczach dopowiada: „Wis"a, widocznie
po jakim& wyj$tkowo powa!nym wyle wie, zmie ni "a swo je po kr% co ne
na odcinku brzeszcza'skim koryto
i cz%&# terenów, z du!ym obszarem "$k
pastwiskowych (tzw. +%!nik) znalaz"a
si% po stronie brzeszcza'skiej, b%d$c
oczywi&cie nadal w"asno&ci$ Dworu
w Górze. Brzeszczanie wówczas nie
byli w mo!no&ci wyp"aci# w"a&cicielce Góry ca"ej !$danej sumy przeto dali w zastaw swoje dzwony… Uczynili to z bólem serca, czuli bowiem, !e
rozstaj$ si% z cennym skarbem zwi$zanym z histori$ ich wioski”. Zdaniem
historyków sta"o si% to ok. 1693 roku,
bo wtedy pojawia si% w )ród"ach
wzmianka o dzwonniku przy kaplicy
&w. Barbary w Górze.
Oczywi&cie, brzeszczanie ubolewali nad tym faktem i rozmy&lali nawet w po"owie XIX stulecia – kiedy
nale!eli do Austro-W%gier, a Góra
do wrogich im Prus – nad odebraniem
dzwonów si"$. Nieoczekiwanie, sto lat
pó)niej, pojawi"a si% okazja do ich
zwrotu. Ale najpierw, w 1942 r., górskie dzwony – tak jak wi%kszo&#
&l$ skich – re kwi ru j$ hi tle row cy.
Na szcz%&cie, nie trafi"y na przetopienie jako zbyt cenne. Jeden z nich,
wi%kszy, XV-wieczny, trafi" do niemieckiej parafii w Wiesbaden. Ale
do tego doszed" prof. Bielenin dopiero w 2005 roku, i to dzi%ki swojemu
uporowi (przy wsparciu i pomocy
ksi%dza Piotra, z którym si% zaprzyja)ni"). Po kilkuletnich staraniach, anga!owaniu administracji pa'stwowej i ko&cielnej, dzwon ten wróci"
w 2008 roku do parafii &w. Urbana
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w Brzeszczach. I tak ko!o historii si"
zamkn"!o.
Sanktuarium
nie tylko na Barbórk!
ho# Góra oficjalnie nie jest $adC
nym wielkim o%rodkiem kultu, to
jednak – za spraw& patronki parafii %w.

Barbary – pielgrzymów tu ci&gle przybywa.
– Pocz&tkowo, po 1989 roku, wszyscy ch"tniej je'dzili, z przewodnikami turystycznymi, do cenniejszego,
zabytkowego ko%ció!ka w Grzawie,
najlepiej zachowanego, ale od lat
obserwuj" jak wzrasta liczba osób
przybywaj&cych tu nie tylko na odpust
%w. Barbary. W%ród nich s& zarówno
indywidualni pielgrzymi, jak te$ zorganizowane grupy emerytów, szkolne, a tak$e rowerowe. Naliczy!em
za te ostatnie dwie i pó! dekady z 90
takich grup. Zawsze ich przyjmowa!em, opowiada!em o ko%ciele. W!a%ciwie to z wszystkich kontynentów
przyje$d$aj& – i z Australii, i z Sri
Lanki nawet, pami"tam, pewien Japo(czyk z przedstawicielstwa handlowego z Warszawy przyjecha! taksówk& specjalnie, $eby zdj"cia porobi#.
Zreszt& ta parafia – a wcze%niej kaplica – nosi najstarsze w naszej diecezji wezwanie %w. Barbary, patronki
górników.
G"az na cmentarzu

o!o nowej, drewnianej dzwonniK
cy g!az z tablic& po%wi"con& tragicznie zmar!emu w Tatrach salezja-
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ni no wi z Gó ry, 35-let nie mu ks.
Boles!awowi Rozmusowi. Inskrypcja streszcza chyba wszystko: „Zapatrzony w Boga / zakochany w muzyce i gó rach / przy ja ciel brat /
przewodnik m!odzie$y / po %cie$kach
wiary / cz!owiek modlitwy/ nadziei
i mi!o%ci / urodzony 6 10 1961 / zgin&! tragicznie / na zboczach Gerlacha 10 11 1996”. Ks. Piotr zamy%la si"
chwil".
Góra zawsze mia!a dobre kontakty ze
zgromadzeniem salezjanów, kilku
górzan tam odnalaz!o swoje powo!anie.
Nie brakowa!o tu równie$ wizyt misjonarzy, którzy – jak wspomina ks. Zegrodzki – na przyk!ad wspaniale
wy!uszczyli istot" sakramentu namaszczenia chorych, $e to „nie o przekre%lenie” cz!owieka chodzi, bo nie ma ju$ dla
niego ratunku, nadziei przed %mierci&,
ale przeciwnie – chodzi o wzmocnienie jego si! duchowych. Parafianie
w Górze sporo pielgrzymowali po Eu-

ropie, po sanktuariach maryjnych, wyprawiali si" do Watykanu. Nawi&zali te$
partnerskie kontakty z w!oskimi parafiami archidiecezji mediola(skiej, parafi& w"giersk& i szwedzk&.
– A tu spoczywa pierwszy duszpasterz Góry – ks. Zegrodzki wskazuje
na mogi!" pierwszego proboszcza Góry, ks. Erwina Muchy (lata 19521968).
Na niewielkim cmentarzu zwraca
uwag" odnowiona mogi!a $o!nierzy
wrze%nia 1939 roku, teraz z okaza!ym
pomnikiem, dawniej, co ks. Piotr jeszcze pami"ta, z dwoma drewnianymi
krzy$ami i spoczywaj&cymi na nich
he!mami – które gdzie% jednak si" zapodzia!y.
Kiedy stoimy przy cmentarnej bramie, mija nas kobieta, na rowerze,
z bukietem. Ksi&dz Piotr natychmiast
j& rozpoznaje – i to mimo przecie$ s!abego wzroku. Nawi&zuje si" rozmowa,
z której przebija prawdziwa, duszpasterska troska. Ks. Piotr: – Szcz"%# Bo$e pani Krysiu! Ja jeszcze pozna!em
pani" i ciesz" si" ze spotkania! A ta siostrzyczka uk!ada te wiersze? )piewa
jeszcze? Kobieta (zwalniaj&c nieco):
Ano, czasami… Ksi&dz: Prosz" j&
pozdrowi# i powiedzie#, $e ja pami"tam, jak %piewa!a, i $e mo dali %piewa#! Chocia$ tam zdrowie troszk"
szwankuje… Kobieta: – Dzi"kuj",
dzi"kuj". Wzajymnie!
Idziemy dalej, drog& prowadz&c&
na Zapad', ks. Piotr wskazuje mi
na zabudowania dawnego górskiego
folwarku i streszcza histori" spotkania z wnuczk& w!a%ciciela folwarku,
Juliana Obrockiego, pani& El$biet&
z Tarnowa, która w dzieci(stwie
mieszka!a w pa!acyku – zbyt dumnie
to powiedziane – w okazalszym domu,
zachowanym do teraz. – Cieszy!a si"
jak dziecko, $e to wszystko si" tu zachowa!o – wspomina ks. Piotr. Teraz
w folwarcznych zabudowaniach mie%ci si" sklep, i kwiaciarnia, a po wojnie by!a tuczarnia. – Przypadkowo j&
spotka!em – wspomina. – Na przyko%cielnym parkingu sta! terenowy samochód, przy nim dwoje ludzi. Co%
si" do nich odezwa!em, $e s& pewnie
„z dalekiego %wiata”, a oni na to, $e
wcale nie, bo ich dziadek, wspomniany Julian Obrocki, by! w!a%cicielem tutejszego folwarku i napisa! rodzin n& kro ni k". Wiel ce mnie to
zaciekawi!o.
Jak zatrzyma# czas?
Na papierze
si&dz Piotr mieszka w Zawadce,
K
cz"%ci Góry. Z jego zadbanego
ogro du wi da# dwa szy by gór ni -

cze – ten nieczynny w Woli, w dawnej kopalni „Czeczott” i ten w jeszcze
feruj&cych „Brzeszczach”, gdzie pracuj& równie$ górzanie. I szeroki pas
niezabudowanych jeszcze pól, lasu.
Jest perspektywa, oddech.
Siedzimy na tarasie po sutym obiedzie. Kropi. A, niech sobie si&pi. Dopijam czarn& kaw" s!odzon& br&zowym cukrem. Pani Teresa podaje mi
kawa!ek ciasta. – Ostatni, ksi&dz ju$
zjad! – mó wi do ksi" dza Pio tra.
Po czym dyskretnie znika, a my filozofujemy…
Kronika ksi"dza Piotra – na któr&
schodzi temat ka$dej naszej pogaw"dki – liczy a$ 32 tomiska, które le$& karnie szeregiem na pó!ce tu$ ko!o !ó$ka. Kroniki to %wi"to%# – rzecz
zrozumia!a – stanowi& bogaty materia!
dokumentacyjny zebrany przez Zegrodzkiego-kronikarza, z którego
Zegrodzki-pisarz czerpie wspomagaj&c si" w!asn&, niezawodn& jak dot&d,
pami"ci&. I tak powstaj& publikacje – o historii Góry ko!o Pszczyny, kolejna – jej krzy$ach i kapliczkach,
nast"pne – o dzia!aj&cych tu organizacjach, $yciu misyjnym w górskiej parafii, a tak$e o papieskich spotkaniach górzan – i ostatnia, siódma
– któr& otrzymuj" z dedykacj& – o roku jubileuszowym 2000 w Górze,
Polsce i na %wiecie. Wszystkie te
dzie!a powsta!y niemal wy!&cznie
w oparciu o kronik" tutejszej parafii.
Pod wra$eniem jej ogromu i zawarto%ci by! m.in. Remigiusz Lis, koordynator )l&skiej Biblioteki Cyfrowej.
Za nied!ugo, jeszcze w tym roku,
wszyscy u$ytkownicy )BC b"d& si"
mogli o tym przekona# naocznie
(pod adresem www.sbc.org.pl). W ten
sposób Góra, jej historia, i dzie!o $ycia ksi"dza Piotra, trafi& pod %l&skie
strzechy – drog& wirtualn&.
– Jak to si" sta!o, $e ksi&dz zacz&!
pisa# kronik"… i to z takim rozmachem jeszcze? – dociekam. Pani Teresa $artuje: – Bo wszystko chcio!
mie# idealne. Ksi&dz Piotr, oponuje: – Niy, niy… To jest moje usposobienie [pl&cze si", a pani Teresa si"
%mieje]. Jak przyszed!em do Góry
na parafi", to wszystkie sprawy administracyjne, pi%mienne trzeba by!o nadrabia#. Mój poprzednik by!
muzykiem, nie ka$dy ma r"k" do pisania – obja%nia. – A w protokole wizytacyjnym, zalecono prowadzenie
kroniki parafii. Si! i czasu nie mia!em, $e by grze ba# w prze sz!o %ci. I tylko zacz&!em spisywa# bie$& ce wy da rze nia na po cz&t ku
w brudnopisie. Nie mia!em $adnego
wzoru. Po rozmowach z innymi proboszczami doszed!em do wniosku, $e
nie mog" brulionu po sobie zostawi#,
no bo jakby to wygl&da!o, wi"c na-

by!em odpowiedni format, taki du"y, prawdziwie kronikarski i w nim
zacz#!em to moje pisanie. Wiedzia!em tylko, "e musz$ marginesy robi%
i stronice numerowa%. A reszta ju"
posz!a sama. Nie sta% mnie by!o "eby na brudno, a potem na czysto, albo jeszcze na maszynie do pisania
co& skroba%, wi$c siada!em i od razu przelewa!em wszystko na papier, nieraz na gor#co, z biegiem czasu tych wy da rze' przy by wa !o,
a potem dotar!o jeszcze, "e nie wystarczy tylko relacjonowanie, trzeba
jeszcze zamie&ci% co& z naszego,
lokalnego "ycia. Ka"da moja rozmowa z parafianami, kol$da wp!ywa!a
na to moje pisanie. Jak co& us!ysza!em, siada!em wieczorami i zapisywa!em. Ze zdj$ciami by! problem
w tamtych czasach, bo raz, "e drogo,
a dwa, "e nie mog!em wszystkich
zdj$% wykonywa% sam, skoro odprawia!em. A tych, co prosi!em dostarczali mi zdj$cia, czasem po trzech
mie si# cach, a zda rza !o si$, "e
i po dwóch latach. A ja ju" zd#"y!em
sporo od tego czasu napisa% i miejsca w kronice brakowa!o…
Pocz#tkowo te moje zapisy by!y
ogólne, bo mnie strofowano, "e zapisy powinny by% ogólne, ale mnie to
nie zadowala!o, chcia!em zawsze wi$cej o tej mojej Górze i górzanach
utrwali%. Stara!em si$ tutejszych ludzi
pozna% bli"ej, bo przy ka"dej rozmowie, bli"szym poznaniu si$ wychodzi!y ciekawe rzeczy, zainteresowania,
pasje.
A kiedy ju" po trzeciej wizytacji roz!o"ono te moje kroniki, a by!o ich
z dwadzie&cia tomów, wizytator nie
móg! wyj&% z podziwu jak mo"na
o tak ma!ej wspólnocie tyle nakre&li%.
I – przez moich wspó!braci – dotar!a
do mnie informacja, "e w seminarium
stawia si$ mnie i moje kroniki za przyk!ad. To mi!e.
Ta estetyka mojej kroniki jest mo"e
nie za bardzo, ale jest ona na "ywo pisana, w!asnor$cznie. Jest w niej moja dusza i serce – dobiega do mnie g!os
ksi$dza Piotra.
Jedyne miejsce na ziemi.
Najpi!kniejsze
órze i jej mieszka'com ksi$dza
G
Piotr po&wi$ci! kawa! "ycia, wielotomow# kronik$ i kilka ksi#"ek.

(y! jej sprawami, problemami mieszkaj#cych tu ludzi. Wrós! w ni# mocno.
O niej opowiada! na spotkaniach autorskich, a nawet radiowym – "e jest
pi$kna, wspania!a, z tymi rozlewiskami nad Wis!#, niepowtarzalnym klimatem, rodzinn# serdeczno&ci# kraja-

nów. A ludzie to odwzajemniali – t#
blisko&% i serdeczno&% ksi$dza.
75-letni ksi#dz Piotr Zegrodzki
z Góry, bohater tego reporta"u zmar!
ty dzie' po na szym spo tka niu,
12 czerwca. Jego pogrzeb przypad!
w niedziel$ 15 czerwca – wtedy w!a&nie mia! obchodzi% swój jubileusz 50lecia kap!a'stwa. Wszyscy na to czekali. Bóg jednak chcia! inaczej.
W ostatniej drodze towarzyszy!y
ksi$dzu Piotrowi t!umy – pogoda te"
dopisa!a: mimo chmur pojawi!o si$
popo!udniem s!o'ce. Zgodnie z jego
wol#, ka"dy móg! bezp!atnie zabra%
na pami#tk$ jego ostatni#, i siódm#
z kolei, ksi#"k$ pt. „Kronika Roku Jubileuszu 2000 parafii &w. Barbary
w Górze ko!o Pszczyny”, a tak"e pami#tkowy obrazek. Ksi#dz Piotr spocz#! w malowniczym miejscu, na
cmentarzu na wzgórzu sk#d roztacza
si$ wspania!a panorama na jego ukochan# Gór$.
Na koniec refleksja – zawsze, kiedy si$ "egnali&my ksi#dz Piotr nieustan nie za wszyst ko dzi$ ko wa!
(zw!aszcza za t#, ostatni# jak si$ oka-

za!o, „publicystyczn# spowied)”).
K!opotliwe by!o to troch$ dla mnie,
wi$c zwróci!em delikatnie uwag$, "e
ju" mi „naddzi$kowa!” wystarczaj#co, "e ma abonament, "e „rychty
styknie”, bo mnie nawet t# serdeczno&ci# zawstydza. – Ale mnie uczono
w doma, panie Grzesiu, by za wszystko dobro dzi$kowa% – mówi z powag#. – Za ka"de z osobna…
Bo ksi#dz Piotr cieszy! si$ z ka"dego spotkania z ka"dym cz!owiekiem.
Zawsze go ugaszcza!, darzy! serdeczno&ci#, chwil# rozmowy. A na koniec
stara! si$ da% jak#& pami#tk$ wspólnego, radosnego spotkania – obrazek,
ksi#"k$, medalik…
Ten dom, ksi$dza emeryta Piotra Zegrodzkiego, którym opiekowa!a si$ pani Teresa Malcher by! zawsze otwarty, go &cin ny dla wszyst kich bez
wyj#tku – to wiem, i to us!ysza!em
na jego ostatnim po"egnaniu…
Jak to uj#! trafnie biskup senior
Damian Zimo' – ksi#dz Piotr by!
przepe!niony duchem papie"a Franciszka.
!

9

Z dr. hab. n. med. JAROS)AWEM MARKOWSKIM,
kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii
*l!skiego Uniwersytetu Medycznego rozmawia MARIA SZTUKA

Stres pozytywny
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– Przybywa ofiar wypadków komunikacyjnych. Wielu pacjentów oczekuje
nowoczesnych rozwi!za", które nie tylko przed#u$! ich $ycie ale tak$e podnios! jego komfort. Szczególnie dotyczy to
rekonstrukcji krtani i tchawicy, najcz%&ciej uszkadzanych w wypadkach samochodowych narz!dów.
– Uwaga naukowców od lat skupiona
jest na rozwi!zaniu tego problemu. Uszkodzenia krtani i tchawicy s! nast"pstwem
stale rosn!cej liczby wypadków komunikacyjnych, podczas których uderzenie
w kierownic" powoduje najcz"#ciej obra$enia narz!dów szyi, na przyk%ad rozerwanie krta ni. Re kon struk cja jest tak $e
niezb"dna po rozleg%ych zabiegach onkologicznych i urazach innego typu. Od kilku lat uczestniczymy w projekcie dotycz!cym regeneracji tkanek kostnych w ramach
ko#ci twarzoczaszki, jak równie$ chrz!st-

ki krtani i tchawicy po stanach nowotworowych i urazowych. Projekt realizujemy
wspólnie z Wydzia%em In$ynierii Materia%ów i Ceramiki z AGH w Krakowie,
który pracuje nad wytworzeniem nowych
biomateria%ów, dostosowanych do rekonstrukcji krtani i tchawicy.
– Pozwoli to na wyeliminowania rurek
tracheotomijnych, których widok – trzeba przyzna' – nie jest zbyt estetyczny?
– Tracheotomia w wielu przypadkach ratuje $ycie pacjenta, wykonuje si" j! u osób,
których drogi oddechowe z ró$nych powodów – urazu czy guza – s! niedro$ne i oddychanie przez usta i nos jest niemo$liwe.
Bywa, $e rurki s! zak%adane pacjentom tymczasowo, ale je#li na przyk%ad szpara g%o#ni czyli przestrze& mi"dzy fa%dami g%osowymi jest zbyt w!ska i nie pozwala
pacjentowi swobodne oddycha', rurka musi pozosta'. Dzi"ki polimerom, które opra-

cowujemy wspólnie z krakowskimi naukowcami z Katedry Biomateria%ów b"d!
one wszczepiane w celu zrekonstruowania
#wiat%a krtani b!d( tchawicy. Materia% ten
pokrywa si" prawid%owym nab%onkiem,
dzi"ki czemu b"dzie on kompatybilny z organizmem, co z kolei pozwoli na usuniecie
owej rurki tracheotomijnej. To s! d%ugie
i $mudne badania, w%a#ciwo#ci fizyczne
i biologiczne biomateria%ów powinny by'
podobne do w%a#ciwo#ci $ywych tkanek
i posiada' zdolno#' do przej"cia w pe%ni ich
funkcji – w tym przypadku normalnego oddychania i jedzenia. Jeste#my ju$ po udanych próbach in vitro, dokonali#my oceny
cytotoksyczno#ci i genotoksyczno#ci, czyli
wp%ywu biomateria%u na komórki w organizmie i ich oddzia%ywania rakotwórczego.
Obecnie przyst"pujemy do prób na zwierz"tach, mamy ju$ zgod" Komisji Bioetycznej
na próby na ludziach. My#l", $e jeszcze
w tym roku b"dziemy mogli mówi' o konkretnych rezultatach.
– Co stanowi najwi%ksz! trudno&'
w stworzeniu odpowiedniego biomateria#u, czy decyduje o tym specyfika
obu narz!dów?
– Ich podstawow! funkcj! jest zapewnienie prawid%owego oddychania, pe%ni!
tak$e bardzo wa$n! rol" ochronn!, tchawica wychwytuj! unosz!ce si" w powietrzu mikroorgnizmy oraz py%y, zabezpiecza tak$e oskrzela i p%uca, wyrzucaj!c
resztki pokarmu przy pomocy naturalnego odruchu, jakim jest wykrztuszanie.
Trzecia, równie wa$na, jest funkcja g%osotwórcza. Materia% u$yty do rekonstrukcji
musi wi"c umo$liwia' prawid%owe funkcjonowanie narz!du i zapewni' w%a#ciw!
biokompatybilno#' z ca%ym organizmem.
Pacjent nie powinien odczuwa' jakiegokolwiek dyskomfortu, ma on normalnie oddycha' i spo$ywa' pokarmy a jego fa%dy
g%osowe musz! generowa' g%os, nie ró$ni!cy si" od g%osu ludzi zdrowych.
– Oddzia# kliniczny, którym pan kieruje jest jedynym w po#udniowej Polsce,
gdzie wykonuje si% protezowania niedos#uchów…
– S! to wszczepy aparatów zakotwiczonych w ko#ci skroniowej, czyli protezowanie niedos%uchów przewodzeniowych
i przypadków jednostronnej g%uchoty.
Metod" t" stosuje si" u osób z chronicznymi infekcjami uszu, brakiem s%uchu od urodzenia i jednostronn! g%uchot!. Dzi"ki tym
protezom d(wi"k dociera do ucha #rodkowego nie poprzez drgania powietrza, ale
bezpo#rednio ko#ci! skroniow!, w któr!
wkr"cany jest tytanowy implant po%!czony z zewn"trznym, kilkunastogramowym
pro ce so rem d(wi" ku, wsz cze pia nym
za uchem.
– Jak d#ugie jest oczekiwanie na wszczepienie implantu?
– Kolejka nie jest k%opotliwa dla pacjentów, w najgorszym wypadku mo$e si" wyd%u$y' do paru miesi"cy.
– W otolaryngologii pojawi#a si% nowa specjalizacja: audiologia i foniatria, czym si% zajmuje?
– Najogólniej mo$na powiedzie', $e jest
to specjalizacja zajmuj!ca si" zaburzeniami procesu komunikatywnego, czyli pra-

wid!owego porozumienia przy pomocy
g!osu, s!uchu, mowy i j"zyka. Zapotrzebowanie na t" specjalizacj" jest ogromne. Jednym z najwi"kszych niebezpiecze#stw
naszej wspó!czesno$ci jest wszechobecny
ha!as, który stanowi jeden z najgro%niejszych czynników ototoksycznych, czyli
uszkadzaj&cych narz&d s!uchu. Niedos!uch, podobnie jak cukrzyca, choroba
wie#cowa czy nadci$nienie sta! si" chorob& spo!eczn&. W Polsce cierpi na niego
oko!o 15 proc. ludzi. Wracaj&c do audiologii i foniatrii, pierwsza – bada procesy
odbioru d%wi"ków, natomiast foniatria
ich wydawanie, w obu przypadkach specjali$ci zajmuj& si" zaburzeniami i ich leczeniem. Nasza klinika jako jedyna w po!udniowej Polsce posiada akredytacj"
na prowadzenie tej specjalizacji. Obecnie
przygotowujemy sze$ciu lekarzy, którzy
za kilka lat b"d& specjalistami w zakresie
audiologii i foniatrii.
– Wed!ug danych Instytutu Onkologii w Warszawie oko!o 10 milionów
Polaków pali regularnie 15–20 papierosów dziennie…
– To zatrwa'aj&ce dane, zw!aszcza 'e nale'ymy tak'e do czo!ówki w spo'ywaniu
alkoholi wysokoprocentowych. A jest to
mieszanka wyj&tkowa. Palenie papierosów
jest najcz"stszym czynnikiem etiologicznym raka a w po!&czeniu z alkoholem
znacznie przyspiesza proces nowotworowy. Kancerogeny zawarte w dymie tytoniowym (a jest ich oko!o czterech tysi"cy) znakomicie rozpuszczaj& si" w alkoholu,
na skutek czego ich penetracja do nab!onka czy $luzówki jamy ustnej jest znacznie
u!atwiona i powoduje transformacj" prawid!owego nab!onka w metaplastyczne nowotwory, które atakuj& nos, zatoki, wargi,
gard!o, krta#, gruczo!y $linowe, tarczyc"…
a w!a$nie te zaliczaj& si" do sze$ciu najliczniej wyst"puj&cych w Polsce nowotworów
z!o$liwych. Najcz"stszym jest rak p!askonab!onkowy, który stanowi siódmy
pod wzgl"dem cz"sto$ci wyst"powania rodzaj nowotworów u m"'czyzn, u kobiet jest
dopiero na dwudziestym trzecim miejscu.
– Dlaczego m"#czy$ni s% bardziej
nara#eni?
– Pocz&tkowo uznano, 'e m"'czy%ni pal& znacznie wi"cej papierosów i cz"$ciej
pij& wysokoprocentowy alkohol. Niestety teori" t" nale'a!o zmodyfikowa(, poniewa' panie dorównuj& ju' w tym wzgl"dzie
m"'czyznom a mimo to statystyki nadal
utrzymuj& si" na podobnym poziomie.
Rocznie u oko!o 3 000 osób zostaje zdiagnozowany rak krtani, z czego a' 2.700 stanowi& m"'czy%ni. To zapewne hormony
'e#skie ochroni& przed zachorowaniem
na tego typu nowotwory.
– Narkotyki i dopalacze znikn"!y z legalnej sprzeda#y, papierosy s% ogólnodost"pne…
– To oczywista niekonsekwencja, wystarczy porówna( dochody ze sprzeda'y wyrobów tytoniowych ze $rodkami, które wydaje si" na leczenie skutków palenia. St&d
tyle akcji profilaktycznych, przestróg
i kampanii antynikotynowych. Rok 2013
zosta! og!oszony „Rokiem walki z nowotworami g!owy i szyi”. Zorganizowano

wiele szkole#, konferencji i akcji maj&cych
na celu doprowadzenie do zmniejszenia
liczby zachorowa#, poprzez dzia!ania ukierunkowane na edukacj", profilaktyk" i badania przesiewowe. Jeden z projektów
pod has!em „1 przez 3”. skierowany by!
do lekarzy rodzinnych. Przygotowali go
eksperci z dziedziny nowotworów g!owy
i szyi. S& to wskazówki dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy powinni niezw!ocznie skierowa( do laryngologa pacjenta,
u którego przez trzy tygodnie utrzymuje si"
cho(by jeden z takich objawów, jak: bolesne lub utrudnione prze!ykanie, ból gard!a,
chrypka, ból j"zyka, niegoj&ce si" rany
w jamie ustnej, bia!e lub czerwone plamy
na b!onie $luzowej jamy ustnej, obrz"k szyi,
guz szyi, jednostronne upo$ledzenie dro'no$ci nosa czy krwista wydzielina z nosa.
Najwa'niejsze, aby pacjent trafi! do nas
w odpowiednim momencie.
– Choruj% tak#e ludzie niepal%cy…
– To prawda, ale g!ównymi czynnikami
etiologicznymi nowotworów g!owy i szyi
s& kancerogeny zawarte w dymie tytoniowym i wysokoprocentowych alkoholach,
pozosta!e, ale w znacznie mniejszym
stopniu, to obci&'enia genetyczne i ró'nego typu wirusy, mi"dzy innymi HPV.
– Na!ogowi palacze unikaj% wizyt
u laryngologów, obawiaj%c si" odmowy
leczenia.
– Nie mamy prawa odmówi( leczenia,
wynika to zarówno z poczucia etyki ka'dego lekarza, jak i z racji zawodowego
obowi&zku. Oczywi$cie pytania o ilo$( wypalanych dziennie papierosów nie da si"
unikn&(, ale drog& perswazji staramy si"
przekona( pacjenta do porzucenia na!ogu.
To s& trudne rozmowy, ale konieczne, poniewa' musimy eliminowa( czynnik etiologiczny choroby. Zdarza si", 'e spotkanie z pacjentem, który do ko#ca 'ycia jest
skazany na oddychanie przez rurk" tracheotomijn& odnosi po'&dany skutek. Taki widok wprawdzie wywo!uje strach i przera'enie, ale to stres pozytywny.
– Czy zamiana papierosów na fajk"
obni#a zagro#enie?
– Absolutnie nie. Fajka zawiera taki
sam tyto#, tak wi"c i kancerogeny s& takie same.
– Jakie wyzwania stoj% przed wspó!czesn% laryngologi%?
– Najwa'niejszym zadaniem jest przeszczep krtani. To rozwi&za!oby wiele problemów nowotworowych. Na trzy tysi&ce pacjentów rocznie, u których wykryto
zaawansowanego raka krtani, u po!owy konieczna jest laryngektomia, czyli ca!kowite usuniecie narz&du. To jak na razie nasza jedyna skuteczna bro# przeciwko tej
chorobie. Przeszczep serca czy nerek, narz& dów nie zwy kle skom pli ko wa nych
i wielofunkcyjnych jest ju' obecnie zabiegiem wr"cz rutynowym natomiast przeszczepy krtani czy tchawicy nadal pozostaj& w sferze eksperymentalnej.
– W czym tkwi trudno&'?
– W skomplikowanym unerwieniu krtani. Na $wiecie ju' wielokrotnie podejmowano próby, które niestety zako#czy!y si"
niepowodzeniem z powodu braku mo'liwo$ci odtworzenia funkcji nerwowej krta-

ni: g!osotwórczej, oddechowej i obronnej.
Udane przeszczepy mog!yby ca!kowicie
zast&pi( laryngektomie. Drugim wyzwaniem, które stoi przed nami jest leczenie
uszkodzenia s!uchu, które jest na przyk!ad
nast"pstwem pracy w uporczywym ha!asie. Dotyczy to bardzo licznej grupy pacjentów, którzy nie kwalifikuj& si" jeszcze
do przeszczepu $limakowego ale cierpi&
z powodu niedos!uchu. Jedynie co mamy
obecnie im do zaoferowania, to aparaty s!uchowe. Problem ten mog& rozwi&za( hodowle komórek s!uchowych. Sukcesem zako#czy!o si" zastosowanie tej metody
u ptaków, przyjdzie wi"c czas i na cz!owieka. Kolejne zadanie, jakie stoi przed wspó!czesn& laryngologi& to uzyskanie skutecznej chemioterapii w leczeniu raka
p!askonab!onkowego g!owy i szyi. Dzisiaj
go operujemy lub na$wietlamy. Rak p!askonab!onkowy jest bardzo trudnym do badania laboratoryjnego nowotworem, poniewa' komórki prawid!owe s& poprzerastane
tkank& rakow&. Lek musia!by wi"c dzia!a( na receptory konkretnych komórek a takiego jeszcze nie wynaleziono.
– Cz"sto i z !atwo&ci% si"gamy po leki bez recepty, czego powinni&my si" wystrzega'?
– Przede wszystkim nadu'ywania antybiotyków, które s& wr"cz wymuszane na lekarzach, nawet w przypadkach banalnych
przezi"bie#. To jest oczywi$cie podyktowane l"kiem przed nieobecno$ci& w pracy
a tym samym gro%b& jej utraty, pami"tajmy
jednak, 'e cz"ste stosowanie antybiotyków
powoduje narastanie odporno$ci szczepów bakteryjnych i powstawanie lekoodpornych bakterii, tak wi"c w sytuacji, kiedy antybiotyk jest rzeczywi$cie niezb"dny,
okazuje si", 'e leczenie nie przynosi efektu. Kolejnym niebezpiecze#stwem jest
nadu'ywanie $rodków przeciwbólowych
i przeciwzapalnych. Szczególnie gro%ne
w skutkach s& leki zawieraj&ce pseudoefedryn", która bardzo niekorzystnie wp!ywa
na serce. Przezi"bienie, któremu towarzyszy gor&czka to jeszcze nie powód, aby si"ga( po leki. Przede wszystkim nale'y pozosta( w domu i unika( wysi!ku fizycznego,
a nie zwielokrotnia( dawki medykamentów.
– Reklamy kusz% kolorowymi, wielosmakowymi witaminami.
– Pami"tajmy, 'e nasz organizm potrzebuje mikroilo$ci poszczególnych witamin, codzienna porcja warzyw i owoców
w zupe!no$ci zaspokaja nasze potrzeby. Faszerowanie si" niekontrolowanymi porcjami ró'norodnych witamin, minera!ów
i suplementów diety nie przynosi korzy$ci, a bywa, 'e wr"cz odwrotnie szkodzi
zdrowemu organizmowi.
– Jest &rodek lata, zacz%! si" sezon lodów…
– Lody w niektórych przypadkach maj& nawet lecznicze zalety, s& bardzo wskazane na przyk!ad w tzw. suchym nie'ycie
gard!a, poniewa' nawil'aj& b!on" $luzow&,
a zdrowa $luzówka, to wilgotna $luzówka. Na pewno niedostateczna ilo$( spo'ywanych p!ynów cz"$ciej jest przyczyn&
przezi"bie#, ni' dobra porcja lodów.
Dzi"kuj" za rozmow".
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Sprawiedliwy
w!ród Narodów "wiata.
Henryk S#awik w czasie
drugiej wojny !wiatowej (cz. III)
TOMASZ
KURPIERZ

Henryk S!awik
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eneralny »s$d« by# w komplecie. Przed nim sta# storturowany i spoliczkowany, ale !mia#y i odwa%ny z pe#n$ nieugi&to!ci$ duszy
Henryk S#awik. Postawili nas wprost
przed sob$ i przeczytali oskar%enie
przeciwko mnie. Potem zadawali pytania, na które odpowiada#em. Henryk S#awik wed#ug stawianych punktów obala# im te zarzuty, !wiadcz$c
tym samym, %e ja nie mia#em o tym
poj&cia. Obiecali mu, %e jak powie
prawd&, to go natychmiast zwolni$.
Ale on by# niez#omny. Przerwali rozpraw&. Odprowadzili mnie do s$siedniego pokoju. Po jakim! czasie przes#uchanie zacz&#o si& znowu. Obraz
by# ten sam, tylko S#awik si& zmieni#.
Jego twarz i g#owa by#y pokrwawione od bicia. Ale z oczu bi#o zdecydowanie. Popatrzy# si& na mnie z przyja ciel skim od da niem i od ra zu
wyprostowa# si& i powiedzia#: «Sprzeciwiam si& – w imieniu prawa mi&dzynarodowego, moralno!ci i sprawiedliwo!ci. Nie oskar%ajcie Go!».
Przewodnicz$cy przerwa# przes#uchanie. Na aktach S#awika napisali
co! czerwonym o#ówkiem. Wtenczas nie wiedzia#em jeszcze, %e czerwone pismo oznacza krew i !mier'.
Ze Svábhegy [aresztu gestapo – T.K.]
zabrano nas z powrotem do wi&zienia. W czasie podró%y siedzieli!my
obok siebie w ciemnym czarnym
samochodzie. Poszuka#em jego r&ki,
by podzi&kowa' mu za uratowanie
mego %ycia. [Z] u!ciskiem d#oni tak
mi szepn$# – «Tak p#aci Polska».
W ten sposób ostatnie spotkanie
z polskim przyjacielem wspomina#
József Antall. Do dramatycznej konfrontacji dosz#o w lipcu 1944 r., kil-

ka miesi&cy po zaj&ciu W&gier przez
wojska niemieckie. Oficerowie gestapo, dysponuj$c bogatym dossier
na temat dzia#alno!ci S#awika jako
prezesa Polskiego Komitetu Obywatelskiego, szukali przede wszystkim dowodów na udzia# obu m&%czyzn w akcji ratowania ludno!ci
%ydowskiej. Los Polaka by# niestety
przes$dzony, z czego on sam zdawa#
sobie spraw&, gra toczy#a si& wi&c
o %ycie W&gra.
Bemowie, Mickiewiczowie,
Ko!ciuszkowie

U

derzenie hitlerowców by#o celne, po nie wa% An tall ju%
od pierwszych tygodni wojny pospieszy# z pomoc$ polskim (ydom, którzy szu ka li schro nie nia w kra ju
nad Dunajem. Jesieni$ 1939 r. i na pocz$tku 1940 r. dotar#o ich tam oko#o 10 tysi&cy. Jako pracownik Minister stwa Spraw We wn&trz nych
sprawuj$cy nadzór nad pomoc$ dla
uchod)ców, József pod koniec wrze!nia nieoficjalnie poleci# podleg#ym
sobie urz&dnikom, aby nie odnotowywali faktycznej narodowo!ci uciekinierów, wszystkich okre!laj$c jedynie jako polskich obywateli. Je%eli
by#a taka konieczno!' – wpisywano
fa#szywe imiona i nazwiska. W ten
sposób w!ród %ydowskich uchod)ców pojawi#o si& wiele osób z nazwiskami najbardziej znanych w Polsce
(i na W&grzech) postaci z historii, literatury, sztuki – Bemowie, Mickiewiczowie, Chopinowie, Ko!ciuszkowie i inni. „Niech Bóg wybaczy

nam historyczn$ i literack$ nietaktowno!', ale musieli!my dzia#a' szybko,
przecie% rozpocz$# si& ju% wtedy
proces wywiadowczy strza#okrzy%ow ców [w& gier skich fa szy stów – T.K.] i niemieckich sprzymierze* ców” – wspo mi na# An tall.
Na prze#omie 1939/1940 r. w dzia#ania te w#$czy# si& Henryk S#awik.
Podstawow$ spraw$ by#o wystawienie niebudz$cych podejrze* fa#szywych do wo dów to% sa mo !ci. Do
wkroczenia na W&gry hitlerowców
w marcu 1944 r. dokumenty te stanowi#y dla %ydowskich uchod)ców niemal ubezpieczenie na %ycie. Na tym
polu nieoceniona okaza#a si& pomoc
polskich ksi&%y, którzy w !cis#ej
wspó#pracy z Antallem i S#awikiem,
na niemal masow$ skal&, zacz&li wystawia' fa#szywe metryki chrztu,
tym razem wybieraj$c ju% polskie
imiona i nazwiska z listy najbardziej popularnych. Na podstawie
tych dokumentów %ydowscy uchod)cy wpisywani byli do polskich i w&gierskich ewidencji jako katolicy.
„Spyta#em raz – wspomina# dalej
Antall – szefa Polskiego Urz&du
Duszpasterskiego, franciszkanina
[Piotra] Wilka-Witos#awskiego, czy
to !miertelny grzech, %e nadajemy (ydom polskie nazwiska i wydajemy im
polskie dokumenty. Ojciec […] bardzo powa%nie, z przekonaniem odpowiedzia#, %e jest to – w danych
okoliczno!ciach – zadanie bezwarunkowo mi#e Bogu, gdy% Bóg nie chcia#
stworzy' imion, ani obrz$dków, lecz
cz#owieka, %eby na ziemi by#o %ycie.
Wi&c, je!li tymi dokumentami mo%emy uratowa' komu! %ycie, niewinne
oszustwo (pia fraus) jest czynem

zawsze dozwolonym”. W siedzibie
kierowanego przez S!awika Komitetu, w biurze Antalla i Polskim Katolickim Duszpasterstwie nad Uchod"ca mi dru ko wa ne by !y w j# zy ku
polskim, niemieckim i francuskim
teksty najwa$niejszych modlitw, których musieli si# nauczy% $ydowscy
uchod"cy. Poza Ojcze Nasz, konieczna by!a znajomo&% siedmiu sakramentów i innych katolickich praktyk
re li gij nych. Wszyst ko to mo g!o
zwi#kszy% szanse na wyj&cie obronn' r#k' podczas przes!ucha( prowadzonych na przyk!ad przez &ledczych
z w#gierskiego kontrwywiadu. Z biegiem czasu uchod"cy $ydowscy, jak
i osoby im pomagaj'ce by!y bowiem
pod coraz &ci&lejsz' obserwacj' tych
s!u$b w#gierskich (mi#dzy innymi
wspomnianego kontrwywiadu), którymi kierowali politycy i wojskowi
o nastawieniu proniemieckim. Swoje macki rozszerza! tak$e wywiad hitlerowski, zdobywaj'cy coraz wi#cej
agentów rozlokowanych w wielu instytucjach i urz#dach, nie wy!'czaj'c
z tego nawet ministerstw. W tej sytuacji i S!awik, i Antall od pocz'tku nara$eni byli na du$e niebezpiecze(stwo.
Od po!owy 1942 r., kiedy w Polsce
trwa!a ju$ masowa zag!ada ludno&ci
$ydowskiej, na W#gry zacz#!a dociera% druga fala uchod"ców. Prze!o$ony Antalla, minister Ferenc Keresztes-Fischer zleci! wówczas podleg!ym
mu w!adzom pogranicznym, aby
$adnego z uciekinierów, bez wzgl#du na pochodzenie i wyznanie, nie odstawia% za granic#, co równa!o si# wyrokowi &mierci. W!adza szefa MSW,
bardzo przychylnego Polakom, stawa!a si# jednak coraz bardziej ograniczona. W sierpniu 1941 r., na W#grzech
wprowadzona zosta!a tzw. trzecia
ustawa anty$ydowska i chocia$ )ydów w#gierskich nie dotkn#!y jeszcze
wówczas masowe represje, to jednak
wielu uciekinierów z Polski zosta!o
schwytanych przez proniemiecko nastawione s!u$by i deportowanych
z powrotem do kraju. Niemniej jednak w 1942 i 1943 r. na W#gry dotar!o oko!o 5 tys. polskich )ydów,
w tym wiele dzieci, które niejednokrotnie, po najstraszliwszych prze$yciach, cudem same przedostawa!y si#
nad Dunaj.
Dla tych w!a&nie najm!odszych
ofiar S!a wik wraz z An tal lem,
przy wspó!pracy kilku innych uchod"ców $ydowskich (m.in. Icchaka Brettlera vel Bratkowskiego), zorganizo-

József Antalk

wali w po!o$onym oko!o 30 km
na pó!noc od Budapesztu miasteczku
Vac sierociniec. By!o to wyj'tkowe
przedsi#wzi#cie. Otwarty pod koniec lipca 1943 r. zak!ad oficjalnie nazwany zosta! Domem Sierot Polskich Oficerów. W rzeczywisto&ci
wraz z polskimi i $ydowskimi opiekunami przebywa!o tam oko!o stu $ydow skich dzie ci za opa trzo nych
w „aryjskie” papiery ze zmienionymi na zwi ska mi. Funk cjo no wa !o
przedszkole i szko!a powszechna,
w której realizowano polski program
nauczania. Jednocze&nie jednak nie
pozbawiano dzieci ich to$samo&ci – po oficjalnym udziale w mszy
&w., potajemnie uczono je hebrajskiego i obja&niano Stary Testament.
W kamufla$ w!'czy! si# te$ Ko&ció!
katolicki. Dla zwi#kszenia bezpiecze(stwa dzieci, dzi#ki pomocy hrabiny Erzsébet Szapáry, wielkiej przyja ció! ki Po la ków, wi ce pre ze ski
W#giersko-Polskiego Komitetu Pomocy Uchod"com, sierociniec odwiedzi! wtajemniczony w ca!' spraw#
nuncjusz apostolski na W#grzech arcybiskup Angello Rotta. Wtedy to bliskim wspó!pracownikiem S!awika
sta! si# m.in. Henryk Zvi Zimmermann, prawnik z Krakowa, cz!onek
$ydowskiego ruchu oporu, który
uciek! z krakowskiego getta w 1943
r., dotar! na W#gry i pod fa!szywym
nazwiskiem zosta! jednym z pracowników Komitetu Obywatelskiego, a faktycznie !'cznikiem mi#dzy
prezesem a ró$nymi grupami ukrywaj'cych si# nad Dunajem polskich
)ydów. Dzi#ki szcz#&ciu, po&wi#ceniu i determinacji wielu ludzi umieszczone w Vacu dzieci uda!o si# ocali%.
W maju 1944 r., a wi#c ju$ podczas
okupacji W#gier, zosta!y one potajem-

nie przewiezione do Budapesztu
i tam, ukryte w kilku miejscach,
wszystkie dotrwa!y do ko(ca wojny.
Pre cy zyj ne okre &le nie licz by
wszystkich osób uratowanych przez
S!awika i jego przyjació! jest bardzo
trudne, o ile nie wr#cz niemo$liwe.
Najbli$si wspó!pracownicy Henryka
i Józ se fa wspo mi na li, $e wie lu
uchod"com $ydowskim pomogli oni
osobi&cie, nie odnotowuj'c tego
w ogóle w $adnych dokumentach.
*cis!e przestrzeganie zasad konspiracji przynios!o znakomite rezultaty.
Wed!ug ostro$nych szacunków, kiero wa ny przez by !e go re dak to ra
„Gazety Robotniczej” Komitet wraz
z pomoc' w#gierskich przyjació!
przyczyni! si# do uratowania co najmniej 5 tys. polskich )ydów. Dobrze
zorientowany w tej sprawie Henryk
Zvi Zimmermann uwa$a!, $e liczba ta
jest zani$ona, co potwierdza!yby
wspomnienia Antalla, który pisa!
o ponad dziesi#ciu tysi'cach $ydowskich uchod"ców (ale niestety nie precyzowa! czy chodzi o wszystkich,
którzy otrzymali np. fa!szywe dokumenty). W niektórych wspomnieniach pojawia si# nawet liczba 14 tys.
uratowanych osób. Niezale$nie od tego, który z tych szacunków jest bli$szy prawdy, ogrom dokona( S!awika
i Antalla stawa ich w szeregu najwi#kszych Sprawiedliwych w&ród Narodów *wiata.
Ostatnie miesi!ce

W

grudniu 1943 r., dzi#ki pomocy w# gier skich przy ja ció!,
na fa!szywych papierach z Warszawy
do Budapesztu dotar!a rodzina S!awika – $ona Jadwiga i czternastoletnia
wówczas córka Krysia. Po kilkutygodniowym pobycie w stolicy obie wyjecha!y nad Balaton, gdzie dziewczyna roz po cz# !a na uk# w szko le
w Balatonboglár. W tym czasie ca!a
rodzina mia!a mo$liwo&% wyjazdu
do Szwajcarii, jednak Henryk nie zdecydowa! si# na taki krok, stwierdzaj'c, $e nie mo$e zostawi% ludzi
b#d'cych pod opiek' Komitetu Obywatelskiego. Niestety, czasy, kiedy
W#grzy mogli zapewni% Polakom
wzgl#dne bezpiecze(stwo, dobieg!y
ko(ca. 19 marca 1944 r. nad Dunaj
i Cis# wkroczy!y wojska niemieckie.
Natychmiast rozpocz#!y si# prze&ladowania polskich uchod"ców. Kilku
pracowników i wspó!pracowników
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zamie&ci! Tibor Csorba, bliski wspó!pracownik Henryka i Józsefa, po wojnie mieszkaj"cy w Polsce znany t!umacz pol sko -w$ gier ski, ma larz,
i j$zykoznawca. „Antall podziwia!
uspo!ecznionego, demokratycznego
Polaka, który nie mia! nic z przys!owiowego, a nam, W$grom tak#e znanego s!omianego zapa!u: podziwia!
cz!owieka, który nienawidzi! patosu
i frazesu, który ma wyczucie miary
w post$powaniu a stanowczo&% w #"da niach – wspo mi na! Csor ba.
– W ci"gu pi$cioletniej dzia!alno&ci
na stanowisku Prezesa Polskiego
Komitetu Opieki nad Uchod)cami
na W$grzech wykaza! S!awik, #e
Komitetu, m.in. gen. Jan Ko!!"taj- czono, ale niepewny swego losu potrafi! stan"% zawsze ponad intere-Srzednicki, szef Polskiej S!u#by do ko'ca wojny ju# si$ ukrywa!. sami partyjnymi. Zadanie jego by!o
Medycznej, od razu zgin$!o od hitle- Krysia S!awik przebywa!a u ró#nych niezmiernie trudne. Sytuacja polityczrowskich kul, inni trafili do aresztów. ludzi w okolicach Balatonu. Zaraz na by!a stale napi$ta. Uchod)stwo
S!awik zdo!a! si$ ukry% i jeszcze po zako'czeniu wojny odnalaz! j" w$- mia!o sk!onno&% do ustawicznych
przez kilkana&cie tygodni, w konspi- gierski przyjaciel Ojca, który przez wa&ni i k!ótni i nie by!o !atwo uj"% je
racyjnych warunkach, kierowa! pra- krótki czas – zanim komuni&ci zdobyli w ryzy. A jednak do S!awika wszyscy
cami polskiej instytucji. Dla rodziny pe!ni$ w!adzy – obj"! funkcj$ ministra czuli zaufanie. Wierzyli w jego bezS!awików nadesz!y jednak tragiczne odpowiedzialnego za odbudow$ kra- wzgl$dne oddanie sprawie. Osobidni. W czerwcu aresztowana zosta!a ju. Wkrótce okaza!o si$, #e ocala!a stych zaszczytów nigdy nie szuka!.
Jadwiga. Trafi!a do obozu koncentra- równie# Jadwiga. W lipcu 1945 r. An- Pozosta! zawsze skromny, zawsze
cyjnego w Ravensbrück. Krysi$ ukry- tallowie zorganizowali podró# Krysi gotów do s!u#enia innym. […] Robi!
to u znanego polityka i polonofila do Katowic. W ten sposób zako'czy- to tak, jak wszystko: na powa#nie.
ksi$dza Beli Vargi. Zdo!a!a si$ jesz- !y si$ tragiczne, wojenne losy rodzi- Nieraz zdawa!o si$ nam, #e kieruje si$
ny. József, po odsuni$ciu od oficjal- tylko mózgiem, #e robi to m"drze, ale
cze zobaczy% z ojcem.
W po!owie lipca 1944 r. w r$ce ge- nych funkcji (do 1950 r. by! jeszcze nie zdradza, #e bije w nim te# czu!e
stapo trafi! i sam S!awik, prawdopo- prezesem W$gierskiego Czerwonego serce. Nie odmawia! m!odzie#y niczedobnie zdradzony przez jednego Krzy#a), #y! w odosobnieniu a# go, co by u!atwia!o jej rozwój, nauk$,
wychowanie, ratowanie zdrowia i #yz uczniów z liceum w Balatonboglár. do &mierci w 1974 roku.
cia. A zawsze dba! bardzo o swoj" #oAresztowany zosta! równie# Antall.
n$ i swoj" córeczk$. Gdy tylko móg!,
Obaj trafili do budapeszte'skiej siewysy!a! dla nich paczki do kraju
Zapomniany bohater
dziby gestapo. Hitlerowcy chcieli
z #ywno&ci" lub z lekarstwami. Nie
i przywracanie pami!ci
zdoby% przede wszystkim informacje
zapomn$ nigdy, jak ma!a Krysia
o udziale W$gra w akcji przerzucania
w Warszawie, na Czerniakowskiej,
Polaków na Zachód oraz jego roli
w ratowaniu (ydów. Ujawnienie zaezpo&rednio po zako'czeniu woj- w przeludnionym mieszkaniu poanga#owania Józsefa w te przedsi$ny pami$% o S!awiku w Katowi- dzi$kowa!a mi za paczk$, przywieziowzi$ cia rów na !o by si$ wy da niu cach by!a wci"# #ywa. W grud- n" w roku 40-tym, w maju od ojca
na niego wyroku &mierci. S!awik ca- niu 1945 r. wzruszaj"ce &wiadectwo i prosi!a o pozdrowienie tatusia ze s!o!" odpowiedzialno&% wzi"! na siebie. na !amach „Dziennika Zachodniego” wami: «nie umr$, dopóki go nie zoPo brutalnym &ledztwie trafi! wraz
z najbli#szymi wspó!pracownikami
Dom dziecka w Vacu
z Komitetu Obywatelskiego do obozu w Mauthausen. Tam te# zosta! powieszony 23 sierpnia 1944 r. Wraz
z nim, mi$dzy godzin" 16 i 16.15,
w ten sam sposób, zamordowani zosta li po zo sta li li de rzy pol skie go
uchod)stwa na W$grzech – Stefan Filipkiewicz, Andrzej Pysz, Edmund
Fietz i Kazimierz Gurgul (karta ewidencyjna z obozu, stanowi"ca precyzyjny zapis zbrodni, odnaleziona zosta!a w jednym z archiwów w USA
przez rodzin$ prof. Gurgula). AntalZdj!cia
ze zbiorów AIPN
la, któremu &ledczy z gestapo nie udow Katowicach
wodnili #adnych zarzutów, wypuszSzko"a polska
– liceum
w Balatonboglár
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ta Isakiewicz, która napisa$a
ciekawy w formie fabularyzowany dokument o S$awiku.
Od po$owy ostatniej dekady dzia$ania na rzecz upowszechnienia wiedzy o %yciu
i dzia$alno"ci tego wybitnego
Polaka i )l'zaka podj!$o
"ro do wisko kato wickie.
W 2008 r. powsta$o stowarzyszenie Henryk S!awik – Pami"# i Dzie!o. Pojawi$y si! tablice upami!tniaj'ce jego
posta#, kilka szkó$ otrzyma$o
imi! tego bohatera. Wa%nym
wydarzeniem by$o po"miertne
odznaczenie S$awika Orderem Or$a Bia$ego. Uroczysto"# z udzia$em prezydentów
Polski i W!gier – Lecha Kaczy&skiego i László Solyoma
odby$a si! 25 lutego 2010 r.
w Katowicach. Tak%e rodzina
Antalla odebra$a wówczas,
przyznane mu po"miertnie,
najwy%sze polskie odznaczenie dla cudzoziemców – Krzy% Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Kolejne
inicjatywy realizowane s' w$a"nie
w ramach og$oszonego przez Sejmik
Województwa )l'skiego Roku Henryka S$awika.
Antall do ko&ca pozosta$ wiernym
przyjacielem Polaków – na jego budapeszte&skim nagrobku widnieje
napis „POLONIA SEPMER FIDELIS”. S$awik – jak wspomina$ Tibor
Csorba ostatnie miesi'ce jego %ycia – „robi$ swoje «cho#by pierony bi$y!», cho# mia$ coraz mniej nadziei,
%e zrobi' mu «kamraci fajnisty pogrzeb z muzyk', parad' i ze dzwonami» – jak to na )l'sku si! robi…”.
Fot. Tomasz Kurpierz

bacz!». Ta wiadomo"# wycisn!$a $z! z oczu twardego
cz$owieka i $zy te zdradzi$y,
%e ma ojcowskie serce. Ta
wiadomo"# star$a py$ i roziskrzy$a jego serce w s$o&cu”.
W 1946 r., wed$ug relacji
córki Henryka, ówczesna Rada Miasta Katowic nada$a
jednej z ulic jego imi!. Nazwa przetrwa$a jednak tylko
trzy dni i – niezaakceptowana przez komunistów – zosta$a anulowana. S$awik by$
niezale%nym socjalist' i pami!# o nim, podobnie jak
o wielu innych wybitnych
postaciach tego przedwojenne go nur tu po li tycz ne go,
mia$a znikn'#. Nie pomog$o nawet to, %e prezes Komitetu nie do%y$ tzw. w$adzy ludowej w Polsce, poniewa%
zbyt mocno odstawa$ od niechlubnych wzorców, do których odwo$ywali si! towarzysze partyjni. Do"# niespodziewanie,
na krótko, nazwisko S$awika pojawi$o si!, instrumentalnie wykorzystane
przez w$adze komunistyczne, w czasie kampanii antysemickiej po Marcu 1968 r. Na W!gry uda$a si! ekipa
telewizyjna, która nakr!ci$a, m.in.
z udzia$em Antalla, film dokumentalny o S$awiku. Na budynku szko$y
w Balatonboglár w 1969 r. pojawi$a
si! tablica informuj'ca o wspó$pracy
polsko-w!gierskiej w czasie wojny.
Zabiegi te wpisywa$y si! w kampani! antysemick' i mia$y niedwuznacznie wskazywa# na rzekom'
niewdzi!czno"# (ydów wobec Polaków, w"ród których wielu odda$o %ycie nios'c im pomoc. Po tym niechlubnym epizodzie pami!# o tym
wybitnym cz$owieku na wiele lat
zosta$a prawie ca$kowicie wymazana ze "wiadomo"ci zbiorowej na Górnym )l'sku.
Przywrócenie postaci Henryka S$awika zawdzi!czamy determinacji
Henryka Zvi Zimmermanna. Ten by$y polityk i dyplomata (pe$ni$ m.in.
funkcj! wiceprzewodnicz'cego Knesetu i ambasadora Izraela w Nowej
Zelandii) w listopadzie 1988 r. zamie"ci$ w „Przekroju” og$oszenie, %e
poszukuje „pana S$awika”, który „dopomóg$ w ocaleniu wielu Polaków
i (ydów”. Nie wiedzia$, %e prezes Komitetu Obywatelskiego nie %yje ju%
od ponad czterech dekad. Dzi!ki prasowemu og$oszeniu Zimmermann
dotar$ jednak do Jadwigi i Krystyny

i po tym na jego wniosek Yad Vashem
wszcz'$ odpowiednie procedury.
W 1990 r. S$awikowi przyznany zosta$ po"miertnie Medal Sprawiedliwy
w"ród Narodów )wiata. Uroczysto"#
w Jerozolimie, w której uczestniczy$a córka prezesa, odby$a si! jesieni'.
W nast!pnym roku tym samym, zaszczytnym medalem odznaczony zosta$ József Antall. Odznaczenie odebra$ József Antall junior, jego syn,
po obaleniu komunizmu pierwszy
premier wolnych W!gier. Po tym
wydarzeniu pojawi$y si! pierwsze
wzmianki prasowe o zapomnianym
bohaterze. W 1997 r. Zimmermann
opublikowa$ ksi'%k! „Prze%y$em, pami!tam, "wiadcz!”, w której jeden
rozdzia$ po"wi!ci$ S$awikowi. Na tym
jednak nie poprzesta$ – podczas spotka& upowszechnia$ wiedz! o tym niezwyk$ym cz$owieku, podkre"laj'c
wielokrotnie, %e czyny S$awika s'
godnie filmu, który mia$by medialn'
wymow! porównywaln' z „List'
Schindlera”. W jednym z takich spotka& uczestniczy$ Grzegorz *ubczyk,
który w$a"nie zako&czy$ misj! ambasadora RP na W!grzech, a b!d'c
pod wra%eniem przedstawionego
przez Zimmermanna ogromu dzie$a
S$awika podj'$, wieloletnie ju% obecnie, starania na rzecz przywrócenia jego pami!ci. Efektem tych dzia$a& s'
m.in. jego dwie ksi'%ki – reporta%e historyczne, a tak%e albumy o polskim
uchod+stwie na W!grzech. Popularyzacj' postaci zaj!$a si! tak%e El%bie-

!
Cykl artyku$ów (cz. I-III) opracowano na podstawie m.in.: H.Z. Zimmermann, Prze$y!em, pami"tam, %wiadcz",
Kraków 1997; J. Antall senior, Schronienie uchod&ców. (Wspomnienia i dokumenty), oprac. K. Kapronczay, Warszawa 2009; G. *ubczyk, Polski Wallenberg.
Rzecz o Henryku S!awiku, Warszawa 2003; idem, Henryk S!awik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów,
Warszawa 2008; H. i T. Csorba, Ziemia
w"gierska azylem Polaków 1939–1945,
Warszawa 1985; E. Isakiewicz, Czerwony o!ówek. O Polaku, który ocali! tysi'ce (ydów, Warszawa 2003 oraz w oparciu o materia$y archiwalne i prasowe
zgromadzone w Archiwum Pa&stwowym w Katowicach, Bibliotece )l'skiej, Bibliotece Jagiello&skiej i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
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zieci!stwo moich rodziców zwi"zane by#o z Radzionkowem, w którym
i ja sp$dzi#am spor" cz$%& swojego. Pochodzili z wielodzietnych rodzin górniczych, których losy wpisywa#y si$
w trud ne cza sy pierw szej po #o wy XX wieku. Jedna z sióstr mamy po%lubi#a powsta!ca, walcz"cego o polsko%& 'l"ska – wycie!czony zmar#
wkrótce po powrocie z hitlerowskiego
obozu pracy. Ale przynajmniej zosta# pochowany na swojej ziemi, w rodzinnym
grobie, na którym mo(na zapali& znicz.
Niestety m"( drugiej z sióstr nie ma tu
swojego grobu. Ofiara niewolniczej
pracy, zes#ana ju( po zako!czeniu wojny do obcego kraju, przez lata nie mia#a nawet prawa do pami$ci. Jedna z wielu. Dlaczego?
Prosty górnik nie analizuje meandrów
polityki. Powodów, których wynikiem
s" zamykane kopalnie, brak popytu
na w$giel wydobywany na polskim
'l"sku. Na niemieckiej stronie mo(na
si$ zatrudni&. Nie bez warunków wst$pnych. Dzieci trzeba pos#a& do niemieckiej szko#y. Co z tego, (e nie znaj" j$zyka? Wszystkiego si$ mo(na nauczy&.
Mo(na te( postara& si$ o odroczenie
obowi"zku szkolnego z powodu jakiej% wymy%lonej choroby, w mi$dzyczasie dziecko poduczy&, (eby nie by#o poni(ane. Okres, w którym wiele
rodzin dokonywa#o takiego wyboru
opisa# najstarszy syn mojej ciotki Leny:
Zapami!ta"em surowego ojca i dobrotliw# matk!, jednak$e nie mog! powiedzie%, $e ojciec nas nie kocha". Tak
w owych czasach by"o w zwyczaju, $e rodzice musieli mie% u dzieci pos"uch
i powa$anie. Ojciec, aczkolwiek wyuczy"
si! szewstwa, poszed" do pracy w kopalni, gdzie móg" wi!cej zarobi%. Do 1931
roku, kiedy to na polski w!giel nie by"o
zbytu i wielu górników posz"o na bezrobocie. Je&li dot#d s"owa „n!dza” i „konieczno&%” nie by"y tak dobitne, to dlatego, $e nigdy nie op"ywali&my w dostatki
i wokó" by"o podobnie. Ale teraz ojciec
nie móg" znale'% pracy! Tak$e poszukuj#c jakiejkolwiek, 20 i 30 kilometrów
od domu u jakiego& rolnika w sezonie lub
przy budowie drogi, gdzie wykonywa" t!
najczarniejsz#, rozdrabniaj#c szlak!.

Matka bardzo oszcz!dnie wydawa"a te
ci!$ko zarobione pieni#dze, a musia"y
wystarczy% do daty zasi"ków dla bezrobotnych lub zasi"ków na dzieci. Zapisywa"a ka$dy wydatek co do grosza w prowadzonym zeszycie. Ojciec kontrolowa"
ten zeszyt bardzo uwa$nie!
My dzieci te$ ju$ mieli&my swoje zadania i obowi#zki. Chodzili&my po wykopkach na pola i zbierali&my przeoczone
ziemniaki. Na pobliskiej ha"dzie wybierali&my z kamieni, wywo$onych tu z kopalnianej sortowni przeoczone bry"ki
w!gla. Nazywa"o si! to „chodzi% na bergi”. By"o to na ogó" jedyne paliwo,
na którym mo$na by"o ugotowa% skromny obiad i przy okazji nieco zim# ogrza%
izb!. Pasali&my u okolicznych rolników
g!si, kozy i krowy. Za tak# prac! dostawa"o si! wy$ywienie i na koniec miesi#ca dwa z"ote, które oddawali&my matce.
To by" nasz ma"y udzia", ale znaczy" on
dla naszej matki bardzo du$o! Od pa'dziernika brali&my si! do skubania pierze. Siada"o si! naoko"o du$ego kuchennego sto"u, który ca"y pokryty by"
surowcem. Dwadzie&cia funtów pierza!
To by"o niewyobra$alnie du$o! Przy tej
robocie by"o jednak zawsze weso"o. Najwi!cej &miechu by"o, kiedy przyje$d$a"a
ciotka Marianna, najstarsza siostra matki; zostawa"a na noc i do poduszki opowiada"a nam najcudowniejsze bajki!
W szkole nie mieli&my problemów. Rodzice rozumieli, $e poprzez nauk! mo$emy kiedy& mie% lepsze $ycie. Kiedy jednak mieli&my jak#& pauz! w szkolnych
zaj!ciach, zawi#zywali&my nasze zeszyty i ksi#$ki sznurkiem i zostawiali&my
je w k#cie, $eby pobryka%.
M"odsze dzieci powszechnie nosi"y
ubrania i buty po starszych. Bielizn! szy-

Dworzec w Radzionkowie na pocz#tku XX wieku

"y nam babka Jadwiga razem z matk#,
babka sztrykowa"a te$ cierpliwie niezliczone swetry i po(czochy. Ale cz!sto ju$
od marca albo kwietnia, kiedy tylko
stopnia"y lody, a$ do listopada, do nowego &niegu, biegali&my boso. Nie obchodzi"o si! $adnych urodzin ani imienin. )wi!towa"o si! jedynie Wielkanoc,
Zielone )wi#tki i Bo$e Narodzenie.
Przed tymi &wi!tami mama piek"a dro$d$owy ko"ocz.
Bo$e Narodzenie! W dzie( Godów
matka ubiera"a przyniesione przez ojca
drzewko lamet# i ozdobami ze s"omy, wydmuszek i kolorowego papieru, które
od kilku tygodni robili&my sami. Pod choink! ka$de z dzieci k"ad"o po „wiliji”
swój kolorowy talerz – rankiem nast!pnego dnia znajdowa"o na nim prezenty
od Dzieci#tka. Nie by"o to nic nadzwyczajnego – jab"ko, kilka orzechów, jakie&
pierniki. Nie co roku by"a jaka& sztuka
nowej bielizny. Po &wi#tecznym &niadaniu obowi#zkowo szli&my ca"# rodzin#
do ko&cio"a. Rodzice wychowywali nas
w wierze katolickiej.
Nie obesz"o si! te$ czasem bez jakiej&
reprymendy a nawet lania. Najsmaczniejsze by"y wszak jab"ka prosto z jab"oni jakiego& s#siada. Ale biada, je&li odkry" to
ojciec lub s#siad mu si! na nas poskar$y"! Kara" nas przyk"adnie! Najlepiej zapami!ta"em w"asne spotkanie z ojcowym
pasem, kiedy zdarzy"o mi si! gor#cym
zrumienionym na patelni cukrem, który
tak lubili&my sobie pra$y%, obla% r!k!
brata Franca. Ten zacz#" wrzeszcze%, jak
op!tany, naturalnie zaraz zjawi"a si!
matka, $eby go utuli% – a mnie dopad" ojciec! Blizna po tym oparzeniu zosta"a
bratu na r!ce do ko(ca $ycia.
Przez kilka lat hodowali&my br#zow#
koz!, która tolerowa"a dojenie tylko
przeze mnie. Dawa"a codziennie prawie
pi!% litrów mleka! Mia"em te$ par! królików. Kiedy rodzice postanowili je wykorzysta% do &wi#tecznego obiadu, musia"em sam zedrze% z nich skór!, ci#gn#c
i nicuj#c wokó" uszu. Za 25 groszy, które kiedy& otrzyma"em od matki, kupi"em
sobie czy$yka. Klatk! pozyska"em za jak#& wymian!, ale czego, to ju$ nie pami!tam. Pó'niej mia"em jeszcze samiczk! kanar ka, chcia "em te pta ki ho do wa%
i dorobi% si! godziwych pieni!dzy, ale
przyjdzie mi stwierdzi% z przykro&ci#, $e
nic z tego nie wysz"o.
W 1936 roku m"( ciotki Leny dosta#
prac$ po niemieckiej stronie. W Radzionkowie w#a%nie wybudowano „minderhajtk$”, czyli szko#$ niemieckoj$zycz n" dla tu tej szej mniej szo %ci
niemieckiej. Autor przytoczonych wspomnie! w#a%nie sko!czy# nauk$ w polskiej szkole, ale wieku szkolnego dobiega#a jedna z sióstr, która nie zna#a ani
jednego s#owa po niemiecku. Zdesperowani kilkuletnim brakiem pracy rodzice oczywi%cie skorzystali z pomocy
znaj"cego miejscowe realia lekarza,
który wypisa# stosowne %wiadectwo,

umo!liwiaj"ce odroczenie obowi"zku
szkolnego.
Konieczno#$ codziennego przekraczania granicy by%a dla ojca dosy$
uci"!liwa. Dwa lata pó&niej uda%o si'
wielodzietnej rodzinie uzyska$ mieszkanie w Bytomiu. By%o skromne, na nowym osiedlu, sk%ada%o si' z dwóch pokoi i kuch ni, ale ze sp%u ki wa nym
ust'pem i instalacj" gazow". Zespó%
domów przylega% do ulicy, po której je&dzi%y tramwaje, na zapleczu by% pas zieleni z placem zabaw dla dzieci. Najstarszy zapisa%:
Kiedy ojciec zacz!" regularnie przynosi# swój zarobek, mog"em sobie pozwoli# na luksus posiadania akwarium. By"o sze$cioboczne i mie$ci"o 50
a mo%e i 60 litrów wody. Wewn!trz p"ywa"y gupiki, mieczyki i dwa indyjskie
bojowniki. Ale jednej zimowej nocy
wszystkie pomarz"y. Ju% wi&cej rybek nie
kupi"em. Akwarium komu$ potem podarowa"em.
Po uko'czeniu szko"y chcia"em pój$#
na nauk& zawodu do masarza. Ale mój
ojciec si& sprzeciwi". Zacz!"em wi&c szuka# innej mo%liwo$ci i znalaz"em miejsce u piekarza. Ale nie popasa"em tam
d"ugo, chyba tylko z dziesi&# tygodni. Nie
z powodu potrzeby wczesnego wstawania do pracy – ciasto zaczyna"o si&
wyrabia# ju% godzin& po pó"nocy – ale
z powodu %ony szefa. By"a to osoba wielce k"ótliwa i chcia"a wodzi# prym nie tylko w domu, ale i w piekarni. To zdenerwowa"o kiedy$ pracowników tak bardzo,
%e w"a$ciciel, zanim si& spostrzeg" i opami&ta", wsadzi" jej na g"ow& worek
po $wie%o wysypanej do kadzi m!ce. Stan&"a zatem na $rodku pracowni upudrowana, jak $wi!teczna choinka! Niedo$wiadczony m"odzik – roze$mia"em si&
g"o$no. Ze wstydu i z"o$ci przy"o%y"a mi
kilka policzków i tak sko'czy"a si& moja nauka na piekarza. Mimo tego szef wyp"aci" mi za ka%dy miesi!c pracy ca"e
dwie marki! Zorientowa"em si& niebawem, %e jako ucze' przykopalnianej
szko"y móg"bym zarobi# 1 mark& i 84 fenigi dniówki! Do tego jeszcze dodawano przyzwoity obiad. Zosta"em zatem
górnikiem.

W dniach, kiedy rodzina Leny przeprowadza%a si' do Bytomia, moja mama
zosta%a spadkobierczyni" ksi"!eczki ze
zbiorem kol'd, kupionej przez Len'
w 1918 roku w Chropaczowie, kiedy to
nikomu jeszcze si' nie #ni%o, !e Chropaczów b'dzie polski. Lena pewnie si' ba%a zabra$ polskie kol'dy i pastora%ki
do niemieckiego Bytomia. W tym okresie narastaj"ca po obu stronach granicy
wzajemna niech'$ nie wró!y%a nic dobrego. Tak wi'c tomik pod nazw" „kantyczki” na trwa%e zadomowi% si' w naszym domu, traktowany niemal jak
relikwia. Nie wiadomo, jaka oficyna go
wyda%a. Mo!e miko%owska Karola Miarki, mo!e jaka# pozna(ska. W wojennych
niepewnych czasach wola%a si' nie
ujawnia$.
Wrzesie( 1939 roku przetoczy% si'
przez #l"sk" ziemi', zmieni% wiele,
lecz w do#wiadczeniach wi'kszo#ci tutejszych ludzi zmiany by%y wpisane
w !yciorysy i przyjmowali je z pokor". W kolejnych latach ubywa%o m'!czyzn, przymusowo wcielanych do Wehrmachtu, wielu gin'%o na wszystkich
frontach Europy, ale )l"zacy g%ównie
na wschodnich. Powtarza%y si' losy – babka zosta%a wdow" po !o%nierzu
pruskiego wojska w 1915; wychowuj"c siedmioro dzieci nieustannie boryka%a si' z bied". Teraz te! przybywa%o wdów i sierot. Ale górnicy byli
potrzebni na miejscu, nie powo%ywano
ich do wojska. Tak wi'c rodzina Leny
dotrwa%a ko(ca wojny w komplecie.
Jednak po wkroczeniu wojsk radzieckich do Bytomia, m'!czy&ni w wieku
od 16 do 60 lat mieli obowi"zek zameldowa$ si' na przykopalnianym placu.
Zapowiedziano, !e b'd" wykorzystani do naprawy torów kolejowych. Kto
móg% przypuszcza$, !e przyjdzie im pozostawi$ rodziny i po!egna$ si' na d%ugo – mo!e na zawsze? Za%adowano ich
do bydl'cych wagonów i wywieziono
do Kadijewki na Ukrainie, gdzie zatrud nio no do nie wol ni czej pra cy.
Tam – jak pó&niej dowiedzia%a si' Lena – m"! jej zmar% 20 wrze#nia 1945
roku na jakie# zaka!enie po wypadku
i z wycie(czenia.

Zadomowiona ju! w Bytomiu rodzina Leny, na której utrzymaniu pozosta%y cztery nieletnie córki i dwóch synów,
nie czu%a si' bezpiecznie. Lena szczególnie ba%a si' o córki. Barykadowa%a
drzwi i okna, do których cz'sto wieczorem kto# si' dobija% albo tylko puka%.
Uda%o jej si' unikn"$ wysiedlenia;
na dowód, !e nie Niemka pokazywa%a
#wiadectwo uko(czenia polskiej radzionkowskiej szko%y przez najstarszego syna. I mówi%a przecie! po polsku. Polecono jej tylko zmieni$ imi'
najm%odszego, cho$ nie by%o stricte
niemieckie. Dosta%a nawet prac' w przykopalnianej sto%ówce, gdzie obiera%a warzywa i ziemniaki, wynosi%a kub%y odpadków. Ta praca mia%a tak!e dobre
strony, na resztkach zbieranych do du!ej ba(ki hodowa%a tucznika. Ale by%a
to dodatkowa udr'ka, wynajmowana komórka zlokalizowana by%a na peryferiach miasta, trzeba by%o doje!d!a$
tramwajem. I znów by%o bardzo biednie.
Kartofle na placki #cierano „do imentu”,
ostatni" kruszynk' rozgniata%o si' na tarce, cz'sto rani"c palce. Nikt si' nie skar!y%, !e pod su szo ny chleb kro jo no
w kostk' do wodzionki, okraszano z"bkiem czosnku, zamiast szpinaku siekano m%ode listki pokrzywy. Pocieszano
si' popularnym !artem, !e od !uru b'dzie ch%op jak z muru. Bo !ur to by%a codzienna zupa. Tak min'%o lato. Pewnego wieczoru zdawa%o im si', !e s%ysz"
g%os ojca i jego b%aganie o wpuszczenie
do mieszkania. Odblokowano drzwi
– ale na zewn"trz by%o cicho i pusto. Jak
pó&niej skojarzono, by%a to godzina
jego #mierci. Ale na t' informacj' trzeba by%o jeszcze d%ugo czeka$. Dopiero
wiosn" 1946 roku Lena mog%a ju!
w pe%ni #wiadoma, !e m"! nie powróci, zamówi$ msz' za spokój jego duszy.
Na t' msz' posz%am z mam" do Bytomia z D"brówki Wielkiej pieszo. Liczni krewni z Radzionkowa przyjechali
poci"giem. Po mszy ciotka Lena pocz'stowa%a zebran" rodzin' tradycyjnym
ko%oczem z posypk".
)wieczk' zapali%a wcze#niej w ko#ciele, zmar%y nie mia% grobu.

!
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Dziedzictwo przemys#owe coraz cz$!ciej postrzegane jest jako wa%ny obszar
dziedzictwa kulturowego. Szczególnie w topografii !l&skich miast i miasteczek
mo%na znale'" sporo opuszczonych obiektów poprzemys#owych: zespo#ów
zabudowa( górniczych z wie%ami wyci&gowymi, hal hutniczych, magazynów,
wie% wodnych i cie!nie(, osiedli robotniczych i in. S& nast$pstwem procesów
przemian gospodarczych, które nast&pi#y po 1989 r., nie tylko na )l&sku, ale
i w ca#ej Polsce. Pozostawione tereny i obiekty w zastraszaj&cym tempie ulegaj&
degradacji. Konieczna jest pilna refleksja, czy chcemy zachowa" od
zapomnienia owo dziedzictwo przemys#owe, chroni" je i przywraca" do %ycia
– cho" w innej funkcji.

Huta Wilhelmina w Szopienicach na pocztówce z roku 1938

Od degradacji
do rewitalizacji
AGNIESZKA SIKORA
Najpierw !wiadomo!"
miany w strukturze miast widoczne
Z
s! szczególnie tu, na "l!sku, co
zwi!zane jest z upadkiem wielu ga#$zi
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przemys#u ci$%kiego, relokacji dzia#alno&ci gospodarczej czy zmian procesów technologicznych. Warto jednak pami$ta', %e degradacji w województwie
&l!skim uleg#y nie tylko zabudowania,
ale równie% tereny, czyli powierzchnia
ziemi. Zjawisko to zwi!zane jest przede
wszystkim z rozwo jem przemy s#u,
zw#aszcza wydobywczego i przetwórczego oraz post$puj!cej na Górnym "l!sku w ci!gu ostatnich 200 lat urbanizacji. Prze kszta# ce nia te obej mu j!
naturaln! rze(b$ terenu oraz w#a&ciwo&ci fi zy ko -che micz ne wierzch nich
warstw gleby. Najwa%niejsze zmiany de-

graduj!ce powierzchni$ ziemi s! skutkiem podziemnej i powierzchniowej
eksploatacji zasobów naturalnych (osiadanie terenu, podtopienia) oraz zanieczyszczenia gleby immisjami przemys#owymi.
Województwo &l!skie obejmuje obszar o bardzo wysokim stopniu zurbanizowania i uprzemys#owienia i zdecydowanie najwi$kszej w skali kraju
ilo&ci terenów zdegradowanych, w tym
poprzemys#owych. Niestety brak kompletnej wiedzy o aktualnym stanie oraz
stop niu de gra da cji sta no wi jed n!
z g#ównych barier w ponownym zagospodarowaniu tych terenów. Poza mapami ewidencjonuj!cymi najwi$ksze
obszary na terenie wybranych miast jedyn! baz! odnosz!c! si$ do terenów poprzemys#owych jest Regionalny System
Informacji Przestrzennej (RSIP) obej-

muj!cy aktualnie 500 rekordów (w du%ej cz$&ci nieaktualny).
W przygotowanym w 2011 r. przez
Urz!d Marsza#kowski Województwa
"l!skiego raporcie ko)cowym zatytu#o wa nym „Re wi ta li za cja ob sza rów
zde gra do wa nych – oce na pro ce su
i identyfikacja po%!danych kierunków
dzia#ania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie &l!skim”
wykazano, %e udokumentowana powierzchnia terenów przeznaczonych
do rewitalizacji wynosi niemal 21 tys.
ha, nale%y jednak podkre&li', %e liczba ta wskazana zosta#a przez zaledwie 42 gminy województwa.
Zlokalizowane w strukturze miejskiej Górnego "l!ska i Zag#$bia D!browskiego obiekty i tereny przemys#owe opustosza#y. Zrujnowane budynki
strasz! swoim wygl!dem i gro%! zawaleniem. Dzia#alno&' przemys#owa w regionie pozostawi#a jednak nie tylko negatywne skutki zwi!zane z degradacj!
&rodowiska i krajobrazu. Wiele z obiektów poprzemys#owych, mimo cz$sto
z#ego stanu technicznego, wci!% urzeka swoj! wyj!tkow! architektur! i stanowi przyk#ady kultury technicznej
minionych czasów. W ostatnich latach
pojawi#o si$ szereg inicjatyw maj!cych na celu rewitalizacj$ terenów
i obiektów postindustrialnych województwa &l!skiego. "wiadomo&' znacze nia po trze by przy wró ce nia ich
do tkanki miast sta#a si$ przes#ank!
do opracowania Wojewódzkiego Programu Przekszta#ce) Terenów Poprzemys#owych i Zdegradowanych (2008).
Jego celem by#o w pierwszym rz$dzie
stworzenie systemu identyfikacji terenów poprzemys#owych w oparciu o baz$ danych, a nast$pnie opracowanie systemu ich waloryzacji pod wzgl$dem
historycznym i cennym kulturowo.
Kolejnym krokiem powinna by' ochrona konserwatorska oraz adaptacyjna.
Co i dlaczego chronimy?
Piotr Gerber z Instytutu Historii
Dr
Architektury i Sztuki Politechniki Wroc#awskiej, specjalista od architek-

tury przemys#owej, podczas konferencji
„Ochrona dziedzictwa przemys#owego”, która odby#a si$ 13 czerwca 2014 r.
w Walcowni Cynku w Katowicach-Szopienicach, mówi#: – Gdy mamy na my&li ochron$ dziedzictwa przemys#owego,
musimy pami$ta', %e mówimy o przestrzeni, która ukszta#towa#a nasze %ycie.
Rzadko sobie zdajemy spraw$, jak przemys# wp#yn!# na &wiat, w którym obecnie %yjemy.
To on kszta#towa# obraz miast. Obecnie przechodzimy proces deindustrializacji, czyli zmian$ systemu gospodarczego oraz technologii produkcji.
– Przej&cie z jednego systemu na drugi spowodowa#o, %e przemys# z powodzeniem funkcjonuj!cy przed 1989 r., w tym
systemie sta# si$ niepotrzebny – kontynuowa# dr Piotr Gerber. – Otrzymali&my

w spadku dziedzictwo, z którym nie
umieli!my sobie poradzi". Instytucje odpowiedzialne za ten problem nie mia#y
po prostu narz$dzi do jego rozwi%zania
i nie by#y przygotowane, &eby tak wielkie dziedzictwo móc skutecznie chroni".
Jeszcze do niedawna w wielu zak#adach
przemys#owych sta#y dziewi$tnastowieczne maszyny.
Proces przemian gospodarczych – zdaniem architekta – przyniós# wiele negatywnych zjawisk w kontek!cie obiektów
poprzemys#owych. Czasami zabrak#o
g#$bszej refleksji, gdy podejmowano decyzj$ o wyburzaniu wielu z nich.
– Odby#a si$ rze' zabytków. Takim
przyk#adem mo&e by" wyburzenie we
Wroc#awiu w ko(cu lat 90. XX wieku
niezwyk#ej pod wzgl$dem architektonicz nym Rze' ni Miej skiej … pod
budow$ centrum handlowego. St%d
pojawia si$ pytanie o sens rejestru
zabytków. Cz$sto mówi si$, &e wcale
ich nie chroni. Ja uwa&am, &e jest odwrotnie i takich przyk#adów jest w Polsce wiele.
Trzeba si$ wpierw zastanowi", co tak
naprawd$ chronimy i dlaczego. Istotne
jest to, &e ochrona dziedzictwa przemys#owego kieruje si$ nieco odmiennymi
kryteriami ni& ochrona innych zabytków. Do najwa&niejszych kryteriów
nale&y przede wszystkim okres powstania. Oczywi!cie on jest istotny
dla ka&dego zabytku, jednak w przypadku zabytków techniki trzeba spojrze"
na ten temat nieco inaczej – mo&e si$
przecie& zdarzy", &e maj%c zaledwie kilkana!cie lat, posiada ju& warto!" historyczn%. Istotna jest równie& cz$sto!"
wyst$powania. W przypadku techniki
to bardzo wa&ne, czy na przyk#ad samochód jest ostatnim danej marki czy modelu. Kolejnymi kryteriami s%: po#o&enie obiektu, jego znaczenie dla rozwoju
techniki czy przemys#u oraz wp#yw
na rozwój gospodarczy regionu. Cz$sto
niedocenianym i pomijanym kryterium jest waga zastosowanych rozwi%za(, a przecie& niezwykle wa&ne
jest, aby wiedzie", czy w tym obiekcie
tkwi my!l – oryginalna, ciekawa i co
ona wnios#a. Niestety, to wymaga wiedzy, nie da si$ podejmowa" decyzji tylko i wy#%cznie z pozycji konserwatora,
potrzebni s% eksperci, a tych brakuje.
Kolejnymi wa&nymi kryteriami s% stan
zachowania obiektu oraz czytelny proces produkcji.
– W szopienickiej Walcowni Cynku
warto!ci% nie jest hala, to tylko skorupa – zauwa&y# dr Gerber. – Naprawd$ jest
wa&ne to, &e mo&emy pokaza", na czym
polega#a na prze#omie XIX i XX w. produkcja cynku i jego przeróbka. Pokaza"
nie tylko na zdj$ciach, ale i urz%dzeniach.
Mo&emy wr$cz, i to jest nasz% ambicj%,
zademonstrowa" ca#y proces od produktu do finalnego wyrobu. I to jest prawdziwa warto!" tego miejsca.
Oczywi!cie owa skorupa te& jest wa&na, szczególnie je!li spe#nia ostatnie wa&ne kryterium, czyli posiada warto!" estetyczn%.

Szyb Kolejowy Kopalni „Guido” w Zabrzu

– Warto!" estetyczna jest istotna, je!li chodzi o zabytki w ogóle. Ale czy
w przypadku zabytków techniki mo&na
powiedzie", &e dane urz%dzenie jest
mniej lub bardziej estetyczne? Bardziej
czy mniej stylowe? – zastanawia# si$ architekt. – Oczywi!cie to wa&ne kryterium, ale nie powinno by" decyduj%ce.
Przyk!ady rewitalizacji
wyniku transformacji gospodarW
czej oraz poddaniu polskiej gospodarki procesom konkurencji i wol-

ne go ryn ku na st% pi# upa dek wie lu
dziedzin przemys#u. Prawie ca#kowicie
znikn%# wiekowej tradycji przemys#
w#ókienniczy, podobnie sta#o si$ z górnic twem, hut nic twem, a po cz$ !ci
z przemys#em maszynowym. Pozosta#y obiekty i zespo#y dawnych fabryk.
Wiele materialnych !wiadectw dawnego rozwoju zniszczono, przebudowano
lub zlikwidowano.
Pojawi#o si$ szereg projektów, których
celem jest ochrona, a szczególnie adaptacja do nowych celów obiektów poprzemys#owych. Dokonano wielu rewitalizacji, pojawi#y si$ tak&e zwi%zane
z nimi ciekawe inicjatywy. Przyjrzyjmy
si$ kilku z nich.
Na uwag$ zas#uguje przywrócenie
do &ycia (chocia& innego) w 2007 r. Zabytkowej Kopalni „Guido” w Zabrzu.
Warto jednak wspomnie", &e skansen
gór ni czy na po zio mie 170 ist nie je
od 1982 r. Ta, za#o&ona w 1855 r. przez
hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka, kopalnia jest unikatem na skal$ !wiatow%. Zachowane w niej wyrobisko nie ma odpowiednika w innych
o!rodkach muzealnych na !wiecie. Skansen tworz% korytarze na poziomach 170
i 320 metrów oraz zespó# zabudowy powierzchniowej wraz z wyposa&eniem
technicznym. Obecnie „Guido” prowadzi zakrojon% na szerok% skal$ dzia#al-

no!" edukacyjn%, dla zwiedzaj%cych
udost$pnione s% podziemne trasy turystyczne (poziom 170, 320 oraz Strefa
K8). Odbywaj% si$ tu konferencje, koncerty, spektakle teatralne, biesiady itd.
W 2013 r. po#%czono Zabytkow% Kopalni$ „Guido” z dotychczasowym Muzeum Górnictwa W$glowego, które
mia#o swoj% siedzib$ w dawnym gmachu starostwa powiatowego przy ul. 3
maja 19 w Zabrzu. W sk#ad nowej instytucji wszed# tak&e kompleks Sztolnia
Królowa Luiza, który obok kopalni Guido jest jedn% z najciekawszych atrakcji
turystycznych miasta. Kompleks sk#ada
si$ z wyrobisk kopalni Królowa Luiza
oraz G#ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Muzeum Górnictwa W$glowego jest obecnie najwi$ksz% i najwa&niejsz% instytucj% turystyczno-kulturaln%
w Zabrzu. Obiekty kompleksu znajduj% si$ na Szlaku Zabytków Techniki – trasie turystycznej #%cz%cej 36 obiektów
w województwie !l%skim.
Do ciekawych przyk#adów rewitalizacji obiektów poprzemys#owych nale&y
Galeria Szyb „Wilson” za#o&ona w zabudowaniach Kopalni W$gla Kamiennego
„Wieczorek”, której pocz%tki si$gaj%
pierwszej po#owy XIX w. Pocz%tkowa nazwa pola górniczego brzmia#a Jutrzenka,
by po przej$ciu przez firm$ Spadkobiercy Gieschego i po#%czeniu z innymi kopalniami przyj%" nazw$ „Giesche”.
Po II wojnie !wiatowej funkcjonowa#a
pod now% nazw% „Wieczorek”. Do naszych czasów zachowa#y si$ zabytkowe
zabudowania kopalni oraz s%siednich
osiedli zasiedlonych przez pracowników kopalni – Nikiszowca i Giszowca.
Wi$kszo!" obiektów zaprojektowali tam
na pocz%tku XX w. architekci Emil
i Georg Zillmannowie.
Szyb „Wilson” nazw$ uzyska# w latach 30. ubieg#ego wieku ku czci prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Wilsona. W XXI w. kopalniane
budynki cechowni i #a'ni zosta#y zagospodarowane, w 1998 r. otworzono tzw.
Ma#% Galeri$, a po dwóch latach ruszy#a instytucja w obecnym kszta#cie, uzupe#niona o )redni% i Du&% Galeri$.
Postindustrialne wn$trza zajmuj% powierzchni$ wystawiennicz% nale&%c%
do naj wi$k szych w Pol sce – oko #o 2500 m kw. W galerii goszcz% równie& muzycy, mi#o!nicy teatru czy fotogra fii, od by wa j% si$ kon fe ren cje,
festiwale i koncerty.
Rozporz%dzeniem Prezydenta RP
z dnia 14 stycznia 2011 r. osiedle Nikiszowiec zosta#o uznane za Pomnik Historii. W odrestaurowanych zabudowaniach miejsce znalaz#y instytucje kultury,
galerie, klimatyczne kawiarnie, w tym:
Dzia# Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic, Centrum Zimbardo. W osiedlu odbywaj% si$ jarmarki, festiwale
i koncerty. Zarówno Szyb „Wilson” jak
i katowickie osiedla Nikiszowiec i Giszowiec znajduj% si$ na Szlaku Zabytków Techniki Województwa )l%skiego.
Ciekawym przyk#adem dziedzictwa
poprzemys#owego jest Walcownia Cyn-
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Odnowiona cz!$% Walcowni Cynku w Katowicach-Szopienicach

ku w Katowicach-Szopienicach. Walcowni! w 1904 r. wybudowa"a firma
Giesche. Zlokalizowano j# obok Huty
Bernhardi oraz linii kolejowej Szopienice-Siemianowice. Po"o$enie to by"o
korzystne ze wzgl!du na dostawy cynku oraz wywóz blach kolej#. G"ówna hala walcowni mia"a 91 m d"ugo%ci i 20 m
szeroko%ci oraz pomieszczenie maszynowni o d"ugo%ci 70 m i szeroko%ci 6 m.
Wysoko%& hali wynosi"a nieco ponad 5 m. Ponadto wybudowano kot"owni! wyposa$on# w 8 kot"ów parowych,
wytwórni! opakowa' drewnianych oraz
ch"odni! kominow# dla obiegu wody
ch"odz#cej. W hali g"ównej zlokalizowane by"y urz#dzenia zapewniaj#ce prawid"owy ci#g technologiczny produkcji
blach. W budynku maszynowni by"y
zainstalowane maszyny parowe nap!dzaj#ce walcark! poprzez wa", na którym zamocowano ko"o zamachowe o %rednicy 7 m i ci!$arze 30 ton. W walcowni
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wytwarzano blachy cynkowe stosowane do pokrycia dachów, cynkografii, niklowania, a tak$e anody i p"yty kot"owe.
Pewne zmiany w wielko%ci produkcji by"y spowodowane przyst#pieniem firmy
do kartelu blach cynkowych oraz wybuchem I wojny %wiatowej. Sytuacja wojenna powa$nie ograniczy"a w Niemczech budownictwo, co spowodowa"o
zmniejszenie popytu na blachy cynkowe. Firma Giesche zosta"a zmuszona
do zmiany profilu produkcji w Walcowni Cynku, bior#c na cel potrzeby przemys"u zbrojeniowego. W 1917 r. rozbudo wa no ha l! g"ów n# wal cow ni,
wyd"u$aj#c j# o 91 m. Pojawi"y si! nowoczesne urz#dzenia zasilane silnikiem
elektrycznym. Zainstalowano tak$e prasy i piece do podgrzewania pr!tów.
Uruchomiona zosta"a produkcja ta%m,
szyn i drutu cynkowego oraz wyrobów
prasowanych i ci#gnionych, szczególnie
do produkcji zapalników (sp"onek)

Budynek obj!ty jest ochron" konserwatorsk" wraz z walcarkami, maszynami parowymi i ko#ami zamachowymi wybudowanymi w 1904 roku

na po trze by woj ska. Po za ko' cze niu I wojny %wiatowej zmala"a produkcja wyrobów dla wojska, a wzros"o
zapotrzebowanie na blachy i ta%my cynkowe. W Walcowni Cynku uruchomiono wytwórni! kubków bateryjnych (zamkni!to j# w 1933 r.). Po 1980 r.
produkcja w Walcowni systematycznie
mala"a. Ostatecznie po 97 latach pracy
produkcj! zako'czono w 2001 r. 110-letni budynek Walcowni Cynku wraz
z walcarkami, maszynami parowymi
i ko"ami zamachowymi zosta" obj!ty
ochro n# kon ser wa tor sk#. 12 wrze %nia 2013 r. budynek przeszed" w prywatne r!ce. Obecnie teren ten podlega
rewitalizacji pod Muzeum Hutnictwa
Cynku. Jest ju$ cz!%ciowo odnowiony,
przeprowadzono konieczne prace adaptacyjne dla celów wystawienniczych,
edukacyjnych i konferencyjnych. Niestety inne zabudowania dawnej Huty Cynku Wilhelmina, a pó(niej funkcjonuj#cej pod nazw# Huta Metali Nie$elaznych
Szopienice, s# w op"akanym stanie.
Obiekty znajduj#ce si! na Szlaku Zabytków Techniki prezentuj# najwa$niejsze i najciekawsze pod wzgl!dem
walorów turystycznych, historycznych
i architektonicznych obiekty przemys"owe w województwie %l#skim. Zwi#zane
s# one z tradycj# górnicz#, hutnicz#,
energetyk#, kolejnictwem, "#czno%ci#,
produkcj# wody oraz przemys"em spo$ywczym. W sk"ad Szlaku Zabytków
Techniki wchodz# muzea i skanseny, zamieszka"e kolonie robotnicze oraz dzia"aj#ce zak"ady pracy. Szlak powsta"
w 2005 r. i od tego czasu jest najbardziej
interesuj#c# tras# turystyki industrialnej
w Polsce. Jednym z najwi!kszych wydarze' jest Industriada. To jedyny tego
typu festiwal w %rodkowo-wschodniej
Europie promuj#cy najciekawsze obiekty dziedzictwa przemys"owego. Z ka$dym rokiem przybywa nie tylko zwiedzaj#cych i ciekawych imprez, ale
rów nie$ obiek tów przy st! pu j# cych
do akcji.
Ochrona obiektów poprzemys"owych
stwarza nie tylko mo$liwo%& wykorzystywania dziedzictwa kulturowego dla
potrzeb turystyki i kultury. To przede
wszystkim aktywizacja lokalnych i regio nal nych %ro do wisk twór czych
na rzecz wykorzystywania zabytków
techniki jako przestrzeni aktywno%ci
kulturalnych. Ochrona dziedzictwa przemys"owego wpisuje si! te$ w ide! zmiany wizerunku )l#ska z obszaru wysoce
zindustrializowanego w miejsce kultury i region atrakcyjny turystycznie.
Obiekty zmieniaj# swoje funkcje, ale
wci#$ mog# gromadzi& wokó" siebie ludzi, dawa& zatrudnienie oraz wp"ywa&
na rozwój miast czy dzielnic. Byli pracownicy Walcowni Cynku w Katowicach-Szopienicach mówi#, $e chocia$
tru"a, to dawa"a prac!, a dzielnica t!tni"a $yciem. Teraz walcownia ju$ nie truje, ale zarówno ona, jak i inne obiekty
mog# wci#$ integrowa& i aktywizowa&
mieszka'ców miasta.
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• Lojalno!" – korzenie
Ceniona Encyklopedia Stanfordzka nadaje poj!ciu lojalno"ci status fundamentalnej warto"ci, ale równocze"nie podkre"la
problemy w jej definiowaniu. Lojalno"#
jest bowiem nieod$%cznym elementem
relacji mi!dzyludzkich, a te nie podlegaj% prostym i jednoznacznym wyja"nieniom.
Równocze"nie warto podkre"li#, &e lojalno"# nie jest atrakcyjnym tematem rozwa&a' w "wiecie nauki, chocia& odniesienia
do niej odnale(# mo&na w literaturze
pi!knej, psychologii, psychiatrii, socjologii, religii, w opracowaniach z zakresu marketingu czy dzie$ach po"wi!conych polityce. To w$a"nie w teoriach dotycz%cych
"wiata polityki zagadnienie lojalno"ci jest
wyra(nie obecne. Ale dzisiaj refleksja
nad lojalno"ci% pojawia si! równie& w kontek"cie przyja(ni czy teorii warto"ci. Sam
termin lojalno"# si!ga korzeniami do $aci'skiego lex (prawo). W Starym Testamencie lojalno"# jest ujmowana jako relacja
Boga do ludu. W j!zyku starofrancuskim,
z kolei, lojalno"# wyst!puje jako element
konieczny feudalnego zwi%zku mi!dzy panem a wasalem. Jak wi!c wida# termin jest
naprawd! wieloznaczny.
• Cnotliwa lojalno!" – przypomnienia
Poj!cie cnoty pojawi$o si! w drugim
okresie filozofii staro&ytnej mi!dzy innymi w wypowiedziach Sokratesa i pismach
Platona. Sokrates, który zajmowa$ si!
wy$%cznie cz$owiekiem uwa&a$ cnot!
za dobro bezwzgl!dne. Cnota, gr. "#$%&,
by$a odwiecznym poj!ciem Greków, które oznacza$o t!&yzn! &yciow%, dzielno"#,
sprawno"# w spe$nianiu zawodowych
czynno"ci. Sokrates za cnoty uzna$ zalety takie jak sprawiedliwo"#, odwaga, panowanie nad sob%. Ale równocze"nie
stworzy$ nowe poj!cie cnoty jako moralnej zalety cz$owieka. Cnoty moralne nie s%
pisane, ale wywodz% si! z samej natury rzeczy wi!c s% powszechne i najtrwalsze: Czy'
nie wstydzisz si( dba) o pieni*dze, s+aw(,
zaszczyty, a nie o rozum, prawd( i o to, by
dusza sta+a si( najlepsza mawia$ Sokrates.
Dla Sokratesa jedyn% i najwi!ksz% cnot%
by$a wiedza, która prowadzi$a ludzi do dobrych uczynków.
• Lojalno!" – kontynuacje
Platon etyk% nazwa$ nauk! o cnotach,
a w"ród nich wymieni$ tak&e i cnot! lojalno"ci. Zrezygnowa$ jednak ze zredukowania cnoty wy$%cznie do wiedzy, jak uczyni$ Sokrates, i trzem cz!"ciom duszy
przypisa$ trzy cnoty. Cz!"ci rozumnej
przypisa$ cnot! m%dro"ci, impulsywnej – cnot! m!stwa a po&%dliwej – panowanie nad sob%. Ponadto, wskaza$ na cnot!, która $%czy$a wszystkie trzy cz!"ci, czyli sprawiedliwo"#. Taka wielostronno"#
ubrana w harmonijne &ycie czyni je radosnym i pe$nym. Ucze' Platona, Arystoteles, ustali$ system cnót na podstawie empirii a nie dedukcji. Uwa&a$, i& ka&dej
czynno"ci cz$owieka odpowiada jej w$asna cnota, na przyk$ad gdy cz$owiek odczuwa l!k wówczas cnot% jest m!stwo.
Arystoteles zatem okre"li$ cnot! jako
usposobienie zachowuj*ce !rodek. W kontek"cie tak rozumianej cnoty "rodkiem dla
przyja(ni czy &ycia rodzinnego jest w$a-

Cnota
lojalno!ci (I)
"nie lojalno"#. Lojalno"# bowiem to cnota, podobnie jak pozosta$e elementy systemu etycznego na który sk$adaj% si! zarówno patriotyzm, jak równie& wierno"#
ma$&e'ska, mi$o"# do w$asnej rodziny i rodu, przyja(' oraz lojalno"# wobec takich
instytucji jak szko$a, kluby krykietowe czy
baseballowe. Wszystkie te postawy polegaj% na okazywaniu okre"lonym osobom, instytucjom lub grupom wzgl!dów
opartych na okre"lonym historycznym
zwi%zku zachodz%cym mi!dzy osob% okazuj%c% owe wzgl!dy a stosown% osob%, instytucj% b%d( grup%. Wi%&e si! z tym
cz!sto uczucie wdzi!czno"ci za dobra,
o których jednostka s%dzi, &e otrzyma$a je
od owej osoby, instytucji lub grupy.
• Lojalno!" legionisty i Rota
Tak zatem, jak wskazuje filozofia Sokratesa, lojalno"ci jako cnoty mo&emy si! nauczy# poprzez wiedz!. Wa&nym i wymownym przyk$adem staro&ytnej cnoty lojalno"ci by$a lojalno"# rzymskiego legionisty, zawartej w przysi!dze wojskowej (iusiurandum). Jednym z najs$ynniejszych legionów rzymskich by$ legion X, który pojawia si! na kartach historii rzymskiej oko$o 61 p.n.e. Dowódc% legionu by$ mi!dzy
innymi prokonsul Gajusz Juliusz Cezar, dla
którego legion X okaza$ si! najlepszy
w ca$ej jego armii. Werbunek do legionów
odbywa$ si! mi!dzy innymi w"ród capite
censi (proletariat miejski), którym s$u&ba
dawa$a okazj! do dora(nego udzia$u w $u-

pach, sta$y roczny &o$d w wysoko"ci 500
sestercji oraz karier! w armii, nagrody i ziemie dla weteranów. Dla wielu legion X sta$
si! domem, z którym zwi%zani byli silnym
poczuciem dumy, lojalno"ci i oddaniem towarzyszom broni (Commilitones). Legioni"ci wykazywali najwy&sz% lojalno"#
oddaj%c w$asne &ycie za ojczyzn!, dowódc! lub towarzysza broni. W podobnym duchu wspó$cze"ni &o$nierze okazuj% lojalno"#, która zawarta jest w s$owach Roty,
przysi!gi wojskowej Ja 'o+nierz Wojska
Polskiego przysi(gam s+u'y) wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, broni) jej niepodleg+o!ci i granic. Sta) na stra'y Konstytucji, strzec honoru 'o+nierza polskiego,
sztandaru wojskowego broni). Za spraw(
mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi w+asnej
ani 'ycia nie szcz(dzi). Tak mi dopomó'
Bóg. S$owa te wyra&aj% zarówno lojalno"#
wobec sprawy wolno"ci dla Ojczyzny, jak
i lojalno"# wobec pojedynczego cz$owieka. W niedalekiej przesz$o"ci byli"my
"wiadkami nadzwyczajnego po"wi!cenia
&o$nierskiego w czasie trwaj%cych operacji wojskowych w Iraku czy w Afganistanie. Przyk$adem takiej wojskowej lojalno"ci by$a ofiara &ycia z$o&ona przez sier&anta sztabowego armii ameryka'skiej Michaela Ollisa dla ratowania polskiego &o$nierza w czasie ataku Talibów na baz! w Ghazni we wrze"niu 2013 roku.
• Lojalno!" i honor
Wspomniana ju& wcze"niej obywatelska
lojalno"# wobec przepisów prawa i konieczno"ci ich respektowania sugeruje
równocze"nie analiz! zachowa', którym
warto"# taka jest zupe$nie obca.. Je"li ludzie akceptuj% w$adz! i jej dzia$ania s% wobec niej lojalni – popieraj% j% w kolejnych
wyborach. Je"li nie, zd%&aj% do zmiany.
Najcz!stsz% form% lojalno"ci jest ta wobec
innego cz$owieka. Relacje rodzinne czy
przyjacielskie oparte s% nade wszystko
na lojalno"ci, a z$amanie jej prowadzi
do nieodwracalnych skutków zwi%zanych
z os$abieniem lub nawet zerwaniem wszelkich relacji. W powy&sze rozwa&ania wpisuje si! wspomniany ju& Josiah Royce wed$ug którego obiektem lojalno"ci jest jaka" sprawa, wydarzenie, sytuacja lub inny cz$owiek. Lojalno"# mo&e wyst!powa#
w formie patriotyzmu wobec kraju, postawy m!czennika za wiar!, kapitana ton%cego statku, który schodzi z pok$adu dopiero wówczas kiedy uratuje ostatni% osob!,
czyli po prostu schodzi ostatni. To przyk$ad
lojalno"ci wobec innego cz$owieka oraz
wobec samego siebie, gdy tymczasem
dwa pierwsze przyk$ady przytaczane
w tym akapicie to wyrazy lojalno"ci wobec makrostruktur spo$ecznych – wobec
idei. O wadze pierwotnej lojalno"ci wobec
samego siebie i w$asnych powinno"ci
"wiadczy spo$eczna reakcja na zachowanie kapitana w$oskiego statku wycieczkowego Costa Concordia Francesco Schettino, który sprzeniewierzy$ si! odwiecznej
zasadzie lojalno"ci kapita'skiej wobec
podw$adnych oraz pasa&erów.

!

Felieton powsta+ we wspó+pracy
z prof. UO dr hab. Ann* ,liz

21

KS. JERZY!SZYMIK
Pó!ksi"#yc w Bochum. O $l%sku

Pocz%tek lipca. Solitude

Srebrny pó!ksi"#yc
kryje si" za wie#$ ko%cio!a
pod wezwaniem Serca Jezusowego.
Góruj$c nad krzy#ami wie#
oswaja przestrze& pod przysz!o%'
niemieckiej ziemi: Al Westf-al.

jej kolczyk stuka! o s!uchawk" telefonu.
Mówi!a: babcia prenumerowa!a Reader’s Digest,
pomaga!a bezdomnym, t"skni!a za Wiedniem,
chodzi!a regularnie do fryzjera, odesz!a cichutko.

Ale powietrze ci$gle tu pachnie
jak Nordrhein-Westfalen,
star$ Westfali$ –
– krain$ moich starzyków.
Tu si" rodzili, na ho!dach nad Ruhr$
zdzierali kolana i nosili grudki
#u#la z Ruhrgebiet, niebieskie #y!ki
pod skór$, do samej %mierci:
niemieck$ pami$tk",
namiastk" b!"kitnej krwi.
Od ogni ich wiary
pali si" i moja krew a nadzieja #arzy
jak wongel na ho!dach kopalni Prosper.
Uczyli si" cierpie' w Bottrop,
Altstaedten, Oberhausen, kiedy
powtarzali, kalecz$c j"zyk i serce:
Herz Jesu, erbarme dich unser…
Jezu,
serce nasze,
przyjd( królestwo Twoje.
Zabierz nas st$d, jak najdalej
od holenderskiej depresji.
Daj wróci' do „Anienki”,
do !agodnych wzgórz Pszowa
i na Stary Cmentarz.

By!a cicha, ciep!a, lipcowa noc,
ksi"#ycowa, wygl$da!em przez okno
na moj$ rodzinn$, domow$ ulic", dawn$ Plebiscytow$.
Tu, niespe!na 100 lat temu, w tak$ noc jak ta,
ostrzeliwali si", toczy!a si" krwawa powsta&cza potyczka.
Moi dziadkowie, mówi!em, zwei junge Banditen, jak dzi% czytam,
Theodor und Anton, powstali przeciwko w!asnemu pa&stwu.
Warum?
Bo nie chcieli, by ich wnuk #y! na peryferiach lutera&skiego kraju,
w pa&stwie, które zaleje krwi$ %wiat ju# wkrótce, dwukrotnie.
Bo t"sknili za Jasn$ Gór$, za grobami na Wawelu.
Bo chcieli tego, co katolickie i polskie dla )l$ska.
Bo byli m!odzi i wolni.
Jutro jad" pod Arezzo, we wschodniej Toskanii,
w inny %wiat; inne tam !$ki, zroszone inn$ krwi$, w innym celu.
Lipiec wlewa sie przez okna, otwarte na o%cie#. Lato.
Co za szcz"%cie: czci', przemija', pami"ta', bole'. *y'.
S!ysze': nosowe, jakby zakatarzone vibrato
Teresy Salgueiro, Solitude Rodrigo Leao,
jej g!os,
jej kolczyk stukaj$cy o telefon.
*y' w Polsce
Pszów, lipiec 2012 r. – kwiecie! 2014 r.

Das Heiligste Herz Jesu,
serce nasze.
Teraz wasz pó(ny wnuk
pod ko%cio!em Herz Jesu
p!acze nad waszym losem
modli si" w %wietle ksi"#yca
straszn$ zimow$
noc$.

Bochum, 17 lutego 2014 r.

Marysia. Cz"&' pierwsza
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Rys. Wojtek "uka

Dzi"kuje Bogu,
#e wasza modlitwa
zosta!a wys!uchana.

Marysia. Cz!"# pierwsza

Coldplay. S$uchaj%c radia, w Bia$ymstoku

tej jesieni Marysia ma 13 i pó! roku
i plakietk" serviam w klapie marynarskiej bluzy.
Ogl#da Disney Chanel i jest zdecydowana jak Hannah
Montana. Krzywi si" przed lustrem, pocieszam j#:
dzieci"cy t!uszczyk zniknie, kiedy $migniesz ku niebu
jak topole osiki w naszym Jordanowskim Parku.

Mówi#, 'e dzisiaj koncert Coldplay w Warszawie,
i 'e b"dzie to wydarzenie wi"ksze ni' sierpniowa Madonna,
w ubieg!ym roku, w Matk" Bosk# Zieln#.
I 'e Mylo Xyloto, pi#tego albumu ch!opaków
z Coldplay s!uchamy na okr#g!o w pubach i klubach,
i 'e jest deszcz w Warszawie,
i 'e w prozie jest modny wielki bluzg.

%ycz" jej topolej smuk!o$ci, cho& nie chc", by
ca!e 'ycie dr'a!y jej li$cie jak tamtym drzewom.
Dzisiaj, w pi#tek, mia!a zaj"te zatoki i gard!o,

Odejd( ode mnie Panie, bom jest cz!owiek grzeszny,
szepcz" do Pana tego popo!udnia,
s!uchaj#c radia w Bia!ymstoku.

zatkany nos, chryp" i sporo innych k!opotów.
Popatrz, wujku, jakich dobrych ludzi spotykam,
mówi, kaszl#c. W soboty maluje paznokcie na

Mówi# teraz, 'e paradontax skutecznie zapobiegnie
krwawieniu moich dzi#se! i $piewaj#,
'e to b"dzie nasz ostatni taniec,
bo 'ycie nie chce dla nas gra&,
ale ch!opaki z Coldplay zaraz zagraj#
Viva la Vida or Death and All His Friends.

'ó!to, zielono, niebiesko, czerwono. Szkole
mówimy w weekend nasze wyra(ne „nie”.
Do jednej z nauczycielek ma 'al, 'e (le dobiera
kolor rajstop do spódnicy. Katechetk"
w szkole kocha za barwne opowie$ci. Bieg!a
dzi$ do spowiedzi z niejak# determinacj#.
Mówi, 'e w wieku dwudziestu lat kupi ode mnie
auto, opla astr" enjoy. Chce mie& dom z ogrodem,
gromadk" dzieci. Domy$lam si", 'e i m"'a.
Obiecuj" d!ugo 'y&
i za trzydzie$ci lat napisa&
drug# cz"$& tego wiersza.

Pomi"dzy reklam#
a pierwszymi akordami
neurotycznej gitary Jonny’ego Bucklanda,
s!ysz" Pana, s!uchaj#c radia w Bia!ymstoku,
s!ysz" Go wyra(nie, jakbym s!ysza! ciebie,
na mój szept odpowiada:
nie bój si",
chc", by$ ich !owi!.
Bia"ystok, 19 wrze#nia 2012 r.

Rys. Wojtek $uka

Pszów, jesie! 2011 r. – wiosna 2014

Abdykacja Benedykta XVI
Jest zima w Westfalii,
noc pod koniec lutego,
mokry $nieg, porywisty wiatr.
Ojcze )wi"ty,
modlimy si" tu za Ciebie, polscy ksi"'a.
Dzi$ ca!y ró'aniec by! za Ciebie,
o Twoje umocnienie, o si!".
Nie zapomnimy Ci m#dro$ci i odwagi,
'e by!e$ namiestnikiem, wikariuszem,
dobrym i !agodnym cz!owiekiem.
Bóg niech Ci" chroni, Ojcze.
Tu, w Katholische Akademie, twoi rodacy

w!a$nie urz#dzaj# wystaw" „Zielona si!a”.
Mówi# sporo o transcendencji, t"sknocie
i ob!okach. I ciesz# si", 'e odchodzisz.
Maj# wielk# Schadenfreude,
czekaj# na nowego Lutra
od pi"ciuset lat, wyprowadzaj#
psy na spacer jakby nigdy nic.
Modlimy si" za Ciebie, Ojcze,
wiedz o tym.
Schwerte, 19 lutego 2013 r.

KS. JERZY!SZYMIK
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roku kr%g naszych s#uchaczy znacznie si"
powi"kszy#, zatem audycja dociera#a
do wszystkich niepe#nosprawnych. Bardzo
szybko si" okaza#o, !e ludzie z ró!nego typu dysfunkcjami, niczym si" od nas nie ró!ni%, maj% takie same odczucia, pragnienia,
podobnie postrzegaj% $wiat, oceniaj% innych, chc% si" rozwija', robi' kariery, z t%
jednak ró!nic%, !e ich zadanie jest o wiele trudniejsze. Audycja wykrystalizowa#a
si" z naszych bardzo wielu pomys#ów, wzajemnego poznawania si" i szybko nabywanych do$wiadcze(. Wojtek wniós# bardzo
wiele do programu…
– … i dlatego uhonorowa#a go pani
na wystawie.
– Tak, to niezwyk#y cz#owiek, kiedy go
pozna#am, by# t#umaczem przysi"g#ym, poniewa! uko(czy# anglistyk", ale przede
wszystkim wci%! tryska# pomys#ami, które u#atwia#y !ycie ludziom niewidomym.
Pami"tam wymy$lony przez niego specjalny aparacik do robienia notatek podczas
wyk#adów, który nazwa# „szept”, poniewa!
mo!na by#o do niego szepta', to taki dzisiejszy odpowiednik dyktafonu, którego
„25 lat – ludzie, emocje, wydarzenia” – wystawa jubileuszowa w Centrum Informacji Naukowej jeszcze wówczas nie by#o w powszechnym
i Bibliotece Akademickiej.
u!ytku. Mówienie do mikrofonu nie sprawia#o mu !adnych trudno$ci, a trzeba
przyzna', !e pos#uguje si" pi"kn% polszczyMARIA
zn%, jest niezwykle oczytany i wci%!
ogromnie z!yty ze swoim $rodowiskiem.
SZTUKA
Wspólnie z Wojtkiem i Robertem Gall%
przygotowywali$my kolejne audycje, entuzjazm naszej wyj%tkowej trójki sprawi#,
!e wiele trudnych, czasem wymagaj%cych
interwencji spraw udawa#o si" zako(czy'
happy endem. Naszym cz"stym go$ciem
by#a w studio doktor Maria Trzci(ska-Fajfrowska. Stale uczyli$my si", kr%g ludzi,
którzy pomagali nam rozwi%zywa' probleAutorska audycja Beaty Tomanek pt. „Gdzie! obok nas” po raz pierwszy my wci%! si" rozszerza#. Chcieli$my przepojawi#a si" na antenie Radia Katowice w pa'dzierniku 1989 r. Dzi!, po 25 la- kona' naszych s#uchaczy, !e wszystko
tach nieprzerwanej emisji, audycja przeobrazi#a si" w instytucj", do której zg#a- jest mo!liwe, !e ich los jest w ich r"kach…
szaj& si" s#uchacze szukaj&cy wsparcia w trudnych sytuacjach %yciowych. Widz", jak pani na mnie patrzy, wiem, !e
W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej go!ci#a wysta- to brzmi troch" banalnie. Jednak 25 lat temu ludzie niepe#nosprawni zdani byli
wa zatytu#owana „25 lat – ludzie, emocje, wydarzenia”.
wy#%cznie na pomoc spo#eczn%, !yli w zamkni"ciu, w poczuciu krzywdy, niezado– Zwykle to pani podsuwa mikrofon dzialno$ci. Wesz#am w to $rodowisko do- wolenia z !ycia ale w$ród pragnie(, które
swoim go!ciom, dzisiaj role si" odwróci- sy' szybko i #atwo, pomog#a mi w tym wydawa#y im si" nie do spe#nienia, nie wi#y, tym razem to ja b"d" zadawa$ pyta- wcze$niejsza znajomo$' z doktor Mari% dzieli wyj$cia, nie mówi%c o dost"pie
nia, przyznam, %e mam trem".
Trzci(sk%-Fajfrowsk%.
do edukacji, poznawania $wiata… Na ka!– Ja te!, ale jestem ciekawa jak to b"dzie.
– By# to program dla niewidomych, czy dym kroku czuli si" wykluczani, szczegól– No to zaczynajmy. „Gdzie! obok o niewidomych?
nie przed drzwiami, które by#y w"!sze, ni!
nas” !wi"tuje 25-lecie, to najd#u%ej emi– D#ugo dr"czy#o nas to pytanie. W $wiat ich wózki inwalidzkie.
towana audycja w Radiu Katowice, ludzi niewidomych wprowadzali mnie
– Nie by#o ich wida$ ani na ulicach, ani
przenie!my si" wi"c w czasie, wró$my Wojtek Maj i Norbert Galla, który by# wów- w parkach, nie mówi&c o kinach i tedo 1989 r.
czas prezesem $l%skiego oddzia#u Pol- atrach.
– Pomys# audycji nie jest mój, ale przy- skiego Zwi%zku Niewidomych. Wojtek, nie– Poniewa! nikt si" nimi nie interesowa#
znaj" – spad# mi on z nieba. Kiedy ówcze- widomy od urodzenia, na nasze pierwsze i nie by#o potrzeby, aby to zmieni'. Stanosny redaktor naczelny Maciej Bakes zapro- spotkanie w radiu przyszed# z ogromnym wili zbyt ma#% grup". Ta audycja da#a im
po nowa# mi przygotowanie audycji kwiatem, by#a to chyba strelicja i oznajmi# g#os, zacz"li$my wi"c za#atwia' ich spraw oparciu o list, który przyszed# do rozg#o- mi: przynios!em ci kwiat, który sprzedawali wy… Naszym pierwszym spektakular$ni, by#am prosto po studiach, nawet nie na metry. Wojtek by# pierwszym prowadz%- nym sukcesem by#o przyczynienie si"
mia#am jeszcze etatu (otrzyma#am go cym ze mn% audycj" – zawsze pogodny do powstania w Siemianowicach „Impew grudniu). Autorzy listu t#umaczyli, !e lu- i u$miechni"ty. Razem wymy$lili$my for- rium s#o(ca” Stowarzyszenia Pomocy
dzie niewidomi s% wyj%tkowymi s#uchacza- mu#" antenowej polemiki mi"dzy sob%, Dzieciom Specjalnej Troski. Dzi$ to du!y
mi, !yj% wy#%cznie w sferze d&wi"ku, s#o- symbolicznego zderzenia dwóch $wiatów, i pr"!ny o$rodek, $wi"tuj%cy kolejne jubiwa, muzyki… podobnie jak radio, dlatego jednego zwanego wówczas $wiatem ludzi leusze. Maria Dyla (prezeska stowarzyszete! powinni by' uprzywilejowani i… mie' sprawnych, którzy mieli drog" otwart% nia) przyznaje, !e przys#u!yli$my si"
swoj% audycj". To by#o ogromne wyzwa- do wszystkiego, mogli pracowa', normal- w kwestii przekazania zabudowa(, o któnie, nie tylko dla mnie, dotychczas w ra- nie !y', realizowa' swoje ambicje, robi' re od dawna bezskutecznie walczy#a z radiu nie by#o tradycji tworzenia programów kariery z drugim funkcjonuj%cym obok d% miasta.
skierowanych do konkretnego odbiorcy. – $wiatem ludzi niepe#nosprawnych, $wia– Media, a szczególnie radio by#y
Czu#am ten ci"!ar zaufania, ale i odpowie- tem zamkni"tym i nieznanym. Ju! po pó# wówczas zupe#nie inaczej postrzegane.

Zdj"cia: Agnieszka Sikora

„Gdzie$ obok nas” audycja Beaty Tomanek
$wi"tuje srebrny jubileusz

Zderzenie
dwóch $wiatów
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– To prawda, z biegiem czasu to oddzia!ywanie troch" spowszednia!o. Wówczas
media dopiero si" odradza!y, mo#na by!o
zaprasza$ do mikrofonu ludzi, którzy
wcze%niej omijali progi rozg!o%ni a zobowi&zania, które p!yn"!y w eter, by!y dotrzymywane. Uda!o nam si" i by! to nasz
ogromny sukces, cho$ zapewne dzi% trudno w to uwierzy$, wywalczy$ prac" dla nauczycielki, która nie mia!a prawej r"ki.
Po uko'czeniu studiów okaza!o si", #e kalectwo dyskwalifikowa!o j& jako nauczyciela, poniewa#, zdaniem zwierzchników
uwaga dzieci koncentrowa!aby si" na jej
u!omno%ci a nie na tym, czego mia!a ich nauczy$. Wywalczyli%my zgod" na jej zatrudnienie, dzisiaj Edyta jest pe!nomocnikiem
prezydenta miasta do spraw osób niepe!nosprawnych w Siemianowicach (l&skich.
– Spotka!y"my si# w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, poniewa$ go"ci tu wystawa zatytu!owana „25 lat – ludzie, emocje,
wydarzenia”, obrazuj%ca najwa$niejsze
wydarzenia, w których brali udzia!,
b%d& je inicjowali wspó!twórcy audycji,
mo$na tu znale&' wiele wstrz%saj%cych
historii, tymczasem wystawa jest niezwykle barwna…
– To prawda, mimo #e fotogramy mówi&
o sprawach trudnych, rzeczywi%cie bije
z nich rado%$ #ycia. Ze zdumieniem spostrzeg!am, kiedy przygotowywali%my ekspozycj", jak du#o na tych zdj"ciach u%miechu, koloru i optymizmu a przecie# ka#dy
kadr kryje w sobie dramaty poszczególnych
ludzi – rodziców walcz&cych o swoje
dzieci, studentów broni&cych swoich praw,
instytucji zmagaj&cych si" z administracyjnymi zawi!o%ciami…
– Pani tak$e jest niezwykle pogodn% osob%, to cecha odziedziczona, czy nabyta?
– Optymizm wynios!am z domu, mam
go w genach po obojgu rodziców. Wierz",
#e wszystko musi mie$ dobre zako'czenie,
mo#e nie to, którego oczekiwali%my na pocz&tku, ale zawsze dobre. Z takim nastawieniem o wiele !atwiej jest odnale)$ si"
w t!umie a z tymi, którzy my%l& podobnie
!atwiej pokonuje si" przeszkody.
– Pozna!a pani wielu niezwyk!ych
ludzi.
– Nie sposób ich wszystkich wymieni$,
ale trudno nie wspomnie$ o pani Teresie
Turskiej, matce dwóch, niestety, ju# nie#yj&cych synów, którzy cierpieli na post"puj&cy zanik mi"%ni. Ci wspaniali, niezwykle inteligentni i utalentowani ch!opcy
Marek i Leszek, stwierdzili po uko'czeniu liceum (%wiadectwa z paskiem), #e ludzie z dysfunkcjami ruchu nie powinni by$
skazani na siedzenie w domu. To by! pocz&tek lat dziewi"$dziesi&tych, zaczyna!a si" rozwija$ intensywnie informatyka,
komputer otwiera! nowe mo#liwo%ci,
szczególnie dla ludzi poruszaj&cych si"
na wózkach inwalidzkich. Wraz z pani&
Teres& i jej synami rozpocz"li%my starania o uruchomienie policealnego studium, kszta!c&cego w zawodzie informatyka ludzi niepe!nosprawnych ruchowo,
ówczesne przepisy nie przewidywa!y dla
nich edukacji powy#ej szkó! %rednich. To
by!a prawdziwa batalia, trzeba by!o pokona$ nie tylko prawne ograniczenia ale tak#e zburzy$ bariery architektoniczne…

ale uda!o si". Wprawdzie Leszek nie do#y! wielkiej chwili otwarcia we wrze%niu 1993 r. jedynego wówczas w naszym
województwie policealnego studium informatyki dla osób niepe!nosprawnych
(przy Zespole Szkó! Technicznych i Ogólnokszta!c&cych w Katowicach), ale idea
pozosta!a. Przetrwa!o tak#e stowarzyszenie „Akcent”, które wówczas powsta!o (jego pierwsz& prezesk& by!a pani Teresa Turska). W tym roku %wi"towali
jubileusz 20-lecia. Nadal szkol&, rehabilituj&, pomagaj&. Kilka dni temu bra!am
udzia! w pierwszym marszobiegu imienia
Marka i Leszka Turskich w Za!"#u.
– Do grona waszych s!uchaczy do!%czyli ludzie, którzy maj% problemy ze spo!eczn% adaptacj%.
– To zacz"!o si" ju# jakie% dziesi"$ lat temu, wolny rynek sprawi!, #e zacz"!o przybywa$ ludzi, którzy z trudno%ci& poruszaj& si" w nowych ekonomicznych realiach.
Powsta!a grupa, któr& nazywam –niepe!nosprawnymi spo!ecznie, z ró#nych wzgl"dów wykluczanych: samotne matki, które
nie radz& sobie na rynku pracy, znakomicie wykszta!cone pokolenie dwudziestoparo- i trzydziestolatków, bez perspektyw
na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, ludzie starsi, samotni, emeryci …
– Asertywni, ale $yciowo niezaradni,
nie ka$dy rodzi si# z odpowiednimi predyspozycjami…
– … ale ka#dy posiada jakie% indywidualne atuty i do ich poszukiwania staramy
si" w naszych audycjach nak!ania$ i motywowa$ ludzi do dzia!ania, zach"ca$
do pokonania bierno%ci i nie zniech"cania
si" kilkoma nawet z rz"du niepowodzeniami. Determinacj& mo#na zara#a$, ja w to
wierz".
– Audycja, nawet godzinna, nie ma takiej mocy oddzia!ywania i pewnie dlatego „Gdzie" obok nas” zacz#!o funkcjonowa', niczym instytucja.
– Nie wszyscy wiedz& jakie w nich drzemi& mo#liwo%ci, nie wiedz& tak#e jak
z nich skorzysta$. Potrzeba skontaktowania ze sob& ludzi, którzy chc& si" dowiedzie$ z tymi, którzy wiedz&, by!a dla nas
oczywista, st&d pojawienie si" poradników

prowadzonych przez psychologów czy
praw ni ków. Ta for mu !a funk cjo nu je
do dzisiaj, cho$ zdobywanie wiedzy
i kontaktów nawet wirtualnych jest dzi%
o wiele !atwiejsze. Przeprowadzili%my
wiele akcji, organizowali%my w radiu
gie!dy pracy, dwadzie%cia par" lat temu nie
by!o to tak popularne, jak obecnie, znajdywali%my obszary dzia!a' tym, którzy
chcieli si" anga#owa$ do pracy dla innych,
wiele spotka' adresowanych by!o do ludzi starszych, wykluczonych nie z powodu wieku, ale z poczucia bezu#yteczno%ci,
okaza!o si", #e jest wiele atrakcyjnych
mo#liwo%ci zagospodarowania wolnego
czasu. Uzbiera!o si" w ci&gu tego $wier$wiecza mnóstwo ró#norodnych kampanii.
– Najskuteczniejsz% metod% jest dobry
przyk!ad.
– Nie wystarczy zach"ca$ do pokonania
bariery w!asnej niemocy, nie wystarczy
s!ownie przekonywa$, #e wszystko jest
mo#liwe, trzeba tylko chcie$, najskuteczniej oddzia!ywaj& ludzie, którzy potrafili tego dokona$. Kiedy pozna!am Marka Plur" by! m!odym ch!opcem, który wyrwa! si"
spod opieki rodziców i z determinacj& zacz&! realizowa$ swoje marzenia, sko'czy!
studia, pó)niej nast"pne, podyplomowe,
otrzyma! mandat spo!ecznego zaufania zostaj&c pos!em RP, a obecnie jest eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim.
Marek udowodni!, #e przede wszystkim
trzeba przesta$ si" ba$. Bywa #e nadopieku'czo%$ najbli#szych, którzy kieruj&c si"
najszlachetniejszymi intencjami, bezwiednie ogranicza pole dzia!ania, usypia instynkt.
Jedynym marzeniem Janusza (witaja by!o kiedy% rozstanie si" z #yciem, dzi% studiuje psychologi" na Uniwersytecie (l&skim, widzimy go tu, na wystawie po%ród
kolegów z roku, u%miechni"tego i zadowolonego. Ten przyk!ad pokaza!, jak przy odrobinie zainteresowania innych ludzi, mo#na
w sobie obudzi$ ch"$ do #ycia. A znakomicie prosperuj&cy Zwi&zek Artystów Maluj&cych Ustami i Nogami AMUN, kto dzi%
o nim nie s!ysza!? Kabaret Absurdalny, festiwale, paraolimpiady, biura turystyczne dla
niepe!nosprawnych… to wszystko %wiadczy o zmianie mentalno%ci, a to ona g!ównie decyduje o poprawie jako%ci #ycia ludzi, którzy kiedy% bali si" opu%ci$ swoje
przys!owiowe cztery %ciany. (wiat ju# si"
nie dzieli na sprawnych i niepe!nosprawnych. Niewidomi tworz& firmy, zatrudniaj& ludzi, je#d#& na rowerach, wyje#d#aj&
za granic", chodz& do teatrów i kin.
– 25 lat to kawa! czasu, ca!e pani doros!e $ycie, tysi%ce rozmówców i ich $yciowych do"wiadcze(, czego si# pani
od nich nauczy!a?
– Ta audycja jest ze mn& ca!y czas, nauczy!a mnie pokory i cierpliwo%ci a moi
rozmówcy pokazali mi, #e wszystko, co jest
w #yciu warto%ciowe nie przychodzi !atwo.
Ka#da praca ma jaki% cel, dziennikarska
tak#e. Cz!owiek z mikrofonem zawodowo
korzysta ze zdobywanej wiedzy, musi
wi"c umie$ si" ni& dzieli$. Kieruj" si" rad&, któr& da!a mi mama: masz mikrofon – mówi!a – spróbuj co! zrobi", ciebie
b#d$ s%ucha" inaczej. Staram si" wi"c, aby
to „co%” by!o zawsze zmian& na lepsze.
– Dzi#kuj# za rozmow#.

!
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Foto: Jerzy Zmarzlik „Bij mistrza”, POW BGW 1992

Wspomnienie
o ZBIGNIEWIE PIETRZYKOWSKIM

zytelnicy zapewne wiedz$, %e piC
szemy dzi" o pi!"ciarzu z Bielska,
gdy% w maju tego roku, w wieku 79

Po zako#czeniu kariery ringowej Zbigniew Pietrzykowski pomaga! szkoli$ m!odych bokserów,
a tak%e dzia!a! spo!ecznie, tak%e w Polskim Komitecie Olimpijskim. By! tak%e pos!em do Sejmu. (to zdj"cie pochodzi z 1994 r., z jednej z oficjalnych uroczysto'ci, na których Pan Zbigniew zwyk! prezentowa$ si" w charakterystycznej dla siebie szarej tonacji).

D%entelmen
na ringu
JERZY
MACHURA

dyby w latach 60. poprzedniego
G
wieku boks tak cz!sto go"ci# na telewizyjnych antenach, jak to si! dzi"
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wybra#a go najbardziej d%entelme'skim sportowcem roku 1963. Tu godzi
si! doda&, %e Polska by#a prekursorem
tego ruchu, bo dopiero rok potem UNESCO ustanowi#o tego typu doroczne wyró%nienie w globalnej skali sportu.

dzieje, i gdyby wtedy polscy pi!"ciarze
rywalizowali na zawodowych ringach,
to bez w$tpienia Zbigniew Pietrzykowski by#by jednym z najcz!"ciej
ogl$danych i podziwianych uczestników
tzw. bokserskich gali. Chocia%, z drugiej strony, nie wiadomo, czy panu Zbigniewowi takie widowiska, emitowane
na ekranach, cz!sto godne po%a#owania,
gdzie króluje bijatyka, by odpowiada#y. Bo Pietrzykowski, cho& dysponowa#
nokautuj$cym ciosem, by# znanym powszechnie d%entelmenem ringu, nale%$c do najbardziej klasycznych przedstawicieli tzw. szermierki na pi!"ci,
któr$ cechowa#a si! polska szko#a boksu, dowodzona przez wspania#ego trenera Feliksa Stamma.
Mo%na rzec, %e Pietrzykowskiego
postawa w ringu sta#a si! zacz$tkiem ru-

chu fair play w sporcie, a ju% na pewno na polskich ringach. Cz!sto bowiem „oszcz!dza#” on rywali, widz$c,
%e konkurent nie mo%e mu zagrozi&,
po prostu "wiadomie nie ko'czy# walki przedwcze"nie, nie nokautowa# przeciwnika, utrzymuj$c go na dystans
do ko'cowego gongu. Takie post!powanie cz!sto k#óci#o si! z ide$ boksu, gdy%
kibice domagali si! spektakularnych
rozstrzygni!&, krzycz$c cz!sto „bij,
ko'cz”.
– Gdy widzia!em l"k w oczach przeciwnika, cz"sto !agodzi!em wtedy si!"
uderze#. Nigdy nie lubi!em nokautowa$,
chocia% nie lubi!em te% sam l&dowa$
na deskach. Nigdy te% nie bi!em si" poza ringiem. Mo%e nie wszyscy wiedz&,
ale bokser to te% cz!owiek... – mówi#
po latach. Taka postawa sprawi#a zarazem, %e Zbigniew Pietrzykowski zosta#
pierwszym laureatem dorocznej elekcji
redakcji „Sztandaru M#odych”, która

lat, zako'czy# on „ziemsk$ karier!”.
Po%egnali"my niew$tpliwie najwybitniejszego polskiego boksera w dziejach tej dyscypliny. Bo czy% kto"
inny mo%e si! pochwali& takimi osi$gni!ciami? Na 350 stoczonych walk
tylko 14 przegranych, a w meczach
mi!dzypa'stwowych na 44 wyst!py
tylko dwa zako'czone pora%k$! W rywalizacji o tytu# mistrza Polski, wyst!puj$cy najcz!"ciej w kategorii pó#ci!%kiej zawodnik BBTS a% 11-krotnie
stawa# na najwy%szym stopniu podium! Pan Zbigniew zapisa# si! pi!knymi zg#oskami w anna#ach nie tylko
polskiego boksu, ale w ogóle sportu,
bo czy wielu mistrzów mo%e si! pochwali& takimi mi!dzynarodowymi
zdobyczami jak: cztery tytu#y (a pi!&
medali) Mistrzostw Europy i trzy medale Igrzysk Olimpijskich (srebrny
i dwa br$zowe)? Cho& nie zdoby#
olimpijskiego z#ota, najwy%szego zaszczytu dla boksera amatora, to jednak,
w zorganizowanym z okazji 80-lecia
Polskiego Zwi$zku Bokserskiego plebiscycie uznano Zbigniewa Pietrzykowskiego pi!"ciarzem wszech czasów, przed dwu krot nym mi strzem
olimpijskim, a pochodz$cym z Cz!stochowy, Jerzym Kulejem (którego te%
niedawno po%egnali"my).
I trudno si! nie zgodzi& z takim plebiscytowym rozstrzygni!ciem, tym bardziej %e olimpijskie z#oto pewnie by trafi#o w r!ce Polaka podczas igrzysk
w Rzymie (1960), ale fina#owa pora%ka Pietrzykowskiemu ujmy nie przynosi, bo przegra# z samym Muhammadem
Alim. Tak, tak tym samym, który z kolei uznawany jest za najlepszego zawodowego pi!"ciarza "wiata wszech czasów. W Rzymie Amerykanin by# jeszcze
amatorem i nosi# nazwisko Cassius
Clay. Zreszt$, potem w wywiadach
"wiatowych czempion wspomina#, %e fina#owy olimpijski rywal z Polski by#
lepszym bokserem ni% niektórzy z tych,
z którymi przysz#o mu toczy& boje
na zawodowych arenach.
Gwoli kronikarskiej dok#adno"ci
przypomnijmy, %e br$zowe medale
olimpijskie bielszczanin przywióz#
z igrzysk w Melbourne (1956) i w Tokio (1964). Z#ota nie brakowa#o za to
w turniejach Mistrzostw Europu. Pierwszy kr$%ek – br$zowy, m#ody Zbigniew zdoby# w pami!tnych dla nas Mistrzostwach Europy w 1953 r., na ringu
w Warszawie. Do dzi", to jedna z naj-

bardziej, a mo!e najbardziej wspominana przez „starych kibiców” impreza sportowa, która przynios"a nam tak# obfito$% sukcesów. Przypomnijmy:
na sto"ecznym ringu zdobyli$my 5 (tak:
pi&%!) z"otych medali, po które si&gn&li: Henryk Kukier, Zenon Stefaniuk, Józef Kru!a, Leszek Drogosz i Zygmunt
Chych"a. To by"o apogeum w dziejach
polskiego pi&$ciarstwa porównywane
tylko z trzema z"otymi medalami olimpijskimi w Tokio – Józefa Grudnia, Jerzego Kuleja i Mariana Kasprzyka.
Oj…, "za si& oku kr&ci…
wró%my do Zbigniewa PieAle
trzykowskiego, który ju! dwa
lata pó'niej po turnieju w Warszawie,

czyli w 1955 r., w Berlinie Zachodnim,
odebra" pas mistrza Starego Kontynentu (w kategorii lekko$redniej).
Po dwóch nast&pnych latach, w Pradze,
zosta" mistrzem Europy w kategorii
$redniej. W 1959 r. w Lucernie znów by"
niezwyci&!onym triumfuj#c ju! w koronnej kategorii pó"ci&!kiej. I wreszcie
Moskwa’1963. Bokserska pot&ga ZSRR
wydawa"a si& demolowa% reszt& Europy. Na 10 kategorii wagowych pi&$ciarze radzieccy si&gn&li a! po 6 z"otych
medali, ale w czwórce, której udaje si&
pokona% reprezentantów gospodarzy
jest dwóch Polaków – Kulej i Pietrzykowski (dwaj pozostali to: W&gier Janos Kajdi i Czech Josef Nemec). A Pietrzykowski wykazuje wy!szo$% nad
faworyzowanym Danem Pozniakiem,
pó'niejszym mistrzem olimpijskim
z Meksyku (1968) i jako pierwszy
w historii ME bokser zdobywa czwarty raz miano najlepszego na Starym
Kontynencie. Czapki z g"ów!
Wielu posiadaczy tytu"ów i znanych
nazwisk stawa"o na ringowej drodze
Zbigniewa Pietrzykowskiego. Najbardziej znanym z nich, oprócz wspomnianego Amerykanina Claya, by" legendarny W&gier Laszlo Papp, pierwszy
pi&$ciarz, który trzykrotnie zwyci&!y"
w Igrzyskach Olimpijskich, a potem
z powodzeniem (mistrz Europy) walczy"
na zawodowych ringach. W"a$nie W&gier stan#" naprzeciw bielszczanina,
by zagrodzi% mu awans do fina"u
w Melbourne i, niestety, wyeliminowa"
Polaka. Ale Papp by" wtedy wielce
!#dny rewan!u, bo nieco wcze$niej,
podczas turnieju przedolimpijskiego
w Warszawie, przegra" z Polakiem
przez nokaut. Pó'niej, po latach, w pami&tnikach tak opisywa" to nieszcz&sne
dla siebie zdarzenie na warszawskim
ringu:
– Zacz!"a si! niesamowita wymiana ciosów. Nigdy przedtem i nigdy
potem, nawet w walkach z zawodowcami, nie prze#y"em czego$ takiego. Potworna r%banina trwa"a kilka sekund.
Wiedzia"em, #e który$ z nas musi pa$&.
Pietrzykowski przetrzyma". Po raz

pierwszy przegra"em przez nokaut. Nigdy mi si! to ani przedtem, ani potem
nie przytrafi"o...
Szkoda jedynie – doda% mo!na – !e
pojedynek w Warszawie odby" si&
przed igrzyskami, a nie odwrotnie. Bo
w Melbourne W&gier ju! nie wda" si&
w bijatyk& i wygra" z Polakiem na punkty. Có!, tak to ju! w sporcie bywa.
Heroiczne pojedynki Pietrzykowski – Papp zaowocowa"y przyja'ni# ju!
po zako(czeniu kariery obu mistrzów
i wizyt# Laszlo Pappa w 1994 r. w Bielsku – na zaproszenie Z. Pietrzykowskiego, podczas „Gali Asów”. Ale, to nie by"a gala podobna do tych, które teraz co
rusz organizowane s# w ró!nych miastach Polski, z udzia"em nie tyle pi&$ciarzy, co osi" ków ma j# cych ocho t&
przy pomocy pi&$ci zarabia% na !ycie,
a cz&sto o boksie nie maj#cych poj&cia.
By"em tego grudniowego wieczoru
w bielskiej hali „W"ókniarza”, w charakterze sprawozdawcy, i jak!e mi"e by"o to prze!ycie „ociera% si&” o s"awy
$wiatowego i polskiego sportu, które
przyby"y na „mityng” po latach, ju! bez

Zbigniew Pietrzykowski, 1994

r&kawic. Zbigniew Pietrzykowski, Laszlo Papp. Jerzy Kulej, Józef Grudzie(,
Kazimierz Pa'dzior, Marian Kasprzyk,
Hen ryk )red nic ki, Ta de usz Wa la sek… – tylu mistrzów jednocze$nie,
w jednym miejscu chyba jeszcze nie by"o. Pan Zbigniew, jak zwykle elegancki, w ulubionej szarej tonacji garnituru, pe"ni" rol& gospodarza wieczoru, i jak
zwykle „na dystans”, nie za blisko, tak
jak lubi" w ringu…
Oj, "za si& w oku kr&ci na samo wspomnienie tych s"aw, zw"aszcza gdy
skonstatuje si& jaki! to teraz boks mamy na polskich ringach i jakie! obyczaje panuj#ce wokó" niego… Niewtajemniczonym warto doda%, !e ostatni raz
polski bokser (Wojciech Bartnik) zdoby" olim pij ski me dal – br# zo wy
na igrzyskach w Barcelonie, w 1992 r.,
czyli 22 lata temu, ale gale „bokserskie”
(cudzys"ów zamierzony) urz#dza prawie ka!de wi&ksze miasto w Polsce,
a poj&cie „szermierka na pi&$ci” przetrwa"o jedynie w g"owach romantyków
sportu…
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rzynasty wrze!nia dwa tysi"ce dziesi"tego roku! Godzina dziewi"ta czterdzie!ci siedem. Mój !cienny zegar tyka sennie; pomy!la#em
w#a!nie, $e przesz#o!% jest mitem tera&niejszo!ci, a przysz#o!ci nigdy nie ma, bo jest tylko marzeniem dzisiejszej chwili. Stoimy na mo!cie i patrzymy w dó# na rzek', a ona nie jest ju$ t" sam" co przed chwil". Takie naiwne wyobra$enie CZASU. S#ysza#em je ze sto razy, a nawet widzia#em w Wa$nych M#ynach,
stoj"c na drewnianym mo!cie… Ale jak wyt#umaczy% s#owami i obrazami – co to
jest CZAS?... Ostatnio wydaje mi si', $e mój czas galopuje. Chce mnie wyrzuci%
z siod#a? Samobójca. Przecie$ zabije si' razem ze mn"… Wskazówki zegara przesuwaj" si' niedostrzegalnie, ale nieub#aganie. To ju$ nie godzina dziewi"ta czterdzie!ci siedem minut i trzydzie!ci siedem sekund, kiedy zaczyna#em pisa%… Ch'tnie zrzuci#bym tego tykaj"cego poganiacza ze !ciany, aby jego wskazówki
znieruchomia#y na zawsze. Ale mój !wiat z tego powodu si' nie zatrzyma; b'd'
$y# dalej, ogl"daj"c siebie w lustrze. Kiedy zostanie puste, !wiat poszybuje beze
mnie w stron', by% mo$e, mojego nowego istnienia. O, tak by ka$dy chcia#, Panie Bo$e. Znikn"% i objawi% si' na nowo, w pi'kniejszym ciele, z m"drzejszym mózgiem; zaistnie% niesko(czon" ilo!% razy. )eby tylko nie wróci% na Ziemi' jako karaluch, albo paj"k, albo garbus z jedn" r'k", albo niewolnik w kopalni diamentów.
Ju$ nieraz w moich snach by#em karaluchem, paj"kiem, garbusem z jedn" r'k" i niewolnikiem w kopalni diamentów, ale zawsze budzi#em si', bieg#em do #azienki wymy% twarz zimn" wod" i spojrze% w lustro. Jestem, jestem, jestem! Micha#em Wro(skim, synem Edwarda artysty malarza, którego pochowa#em do ziemi matki naszej
prawie dok#adnie dziewi'% lat temu. A ja w lustrze zawsze ten sam; tylko fotografie, !wiadkowie chwili zatrzymanej, naprawd' tera&niejszej, zmieniaj" si' co dziesi'% lat. Mam je w osobnych kopertach, $eby nie myli% moich JA z przesz#o!ci. A przecie$ przed chwil" napisa#em, $e przesz#o!% jest mitem tera&niejszo!ci. Nowe mity
co dziesi'% lat? Niemowl', dziesi'ciolatek z trzeciej klasy, dwudziestoletni szalej"cy seksualnie student, trzydziestolatek na dorobku obok bia#ego auta marki polonez, czterdziestolatek: troch' zm'czony ojciec córek, przestraszony pi'%dziesi'cioma latami pi'%dziesi'ciolatek. No i pomarszczony dziadek trzech wnuków, samych
ch#opaków. Te ostatnie fotografie trzymam ukryte w komputerze, którego dzia#ania nie pojmuj', tak jak nie rozumiem dzia#ania kosmosu; nie tylko nie rozumiem,
ale i nie mog' go sobie wyobrazi%. Matematycy twierdz", $e to tylko liczby. Liczby rz"dz" kosmosem czyli WSZYSTKIM. A ja zawsze musia#em zdawa% poprawki z matematyki i do tej pory mam trudno!ci z tabliczk" mno$enia, nie mówi"c o sinusach i cosinusach, które znam tylko z d&wi'ków w pami'ci. I liczby nie !ni" mi
si'! Mo$e matematykom !ni" si' niesko(czone ci"gi liczb? Sny s" najwa$niejsze
zw#aszcza sny, których nie pami'tamy. Bo obudzone niespodziewanie w dzie(, mówi" nam, co mamy robi%. Nawet o tym nie wiemy… Bez snów !wiat jest z#udzeniem pazernych wyznawców rzeczywisto!ci. Wydaje im si', $e !wiat zosta# stworzony specjalnie dla nich i jest tak prosty i jasny jak S#o(ce, które im po to !wieci,
aby mogli widzie% swoj" twarz w lustrze. Rzeczywisto!%? Je!li rzeczywi!cie istnieje, to czy jest w nas, czy poza nami? Ale przecie$ my istniejemy tak$e poza nasz" !wiadomo!ci"; wystarczy wyj!% na ulic', aby inni nas widzieli, ocierali si' o nas,
s#yszeli nasze dzie( dobry, albo pan tu nie sta#. Kiedy! jecha#em nocnym poci"giem w zupe#nie pustym wagonie, jakbym by# sam na !wiecie. Nikt mnie nie widzia# i nie wiedzia#, $e podró$uj'. Moja rzeczywisto!%, tylko MOJA. A zapewne
s" ludzie na Ziemi, którzy stracili wszystkich krewnych, bliskich, przyjació# i znajomych… To znaczy mo$e i jest jaki! s"siad za !cian", ale on my!li, $e !ciana jest
jego, a za ni" nic nie ma!... O, dzwoni" dzwony… Kto chce, to je s#yszy. Wzywaj" wiernych do modlitwy, a niewiernym przypominaj", $e Bóg rz"dzi ich $yciem,
tylko nie chc" w to wierzy%, bo s" tak pewni swojej logicznej oczywisto!ci, której !wiadomo!% przysz#a nagle w ci"gu jednej sekundy, podczas d#ugiej zimnej mszy
!wi'tej… Ja czuj' Boga w lesie, kiedy spojrz' w gór' na wierzcho#ki drzew, a w szumie li!ci s#ysz' wieczne $ycie, tajemnicze, nieprzet#umaczalne na $aden j'zyk; a kap#anem jest tylko przemykaj"cy jele(, zdziwiony, $e tam jestem niepasuj"cy do zieleni. Zawsze mam ch'% ukl'kn"% na dziewiczym mchu i przysi"c, $e nigdy nie
zabetonuj' ziemi!… Ale przecie$ mieszkam w mie!cie nad betonowym fundamentem, pod którym kiedy! szumia#a boska puszcza. Czy ja wiem? Mo$e Bóg jest tak$e w ka$dym z ziarenek zabetonowanego piasku… Niektórzy naiwnie wierz", $e
Pan Bóg zajmuje si' ka$dym z osobna. A zajmij si' sob" cz#owieku, wiedz, jak bardzo wa$ny jest moment przekroczenia progu domu, kiedy z niego wychodzisz; sekunda decyduje, czy przejedzie ci' samochód, czy wrócisz do siebie ca#o i zdrowo, aby znienacka umrze% w #ó$ku po przepiciu, albo d#awi"c si' o!ci" z karpia,
którego wcale nie musia#e! #apczywie po$era%… Ale jak tu uwa$a%, kiedy nie wiemy, która sekunda decyduje i która decyzja jest korzystna dla naszego $ycia? Mo$e przed ka$dym krokiem i ka$d" decyzj" policzy% do trzech, a mo$e do pi'ciu?
Och, $eby wiedzie%. Matematycy wiedz"? Wró$ki? Szamani? Biskupi? Najstarszy
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cz!owiek "wiata?... Tak, zapewne gdzie" #yje najstarszy cz!owiek "wiata: on wie,
jak przed!u#a$ istnienie. Ale jak go znale%$?... A mo#e w!a"nie w tej sekundzie umiera, daj&c miejsce nast'pnemu najstarszemu na "wiecie… Ja w tej sekundzie siedz' na niezbyt mi'kkim krze"le przy komputerze i wystukuj' te m&druj&ce si' my"li, ale zaraz b'd' musia! wsta$, wy!&czy$ komputer, i"$ do !azienki, umy$ g!ow'
i reszt' cia!a, ubra$ si' i wyj"$ z domu, aby spotka$ si' z kilkoma umówionymi
lud%mi. A czy ja wiem? Mo#e spotka mnie niespodziewanie jaki" cz!owiek, który zmieni moje #ycie? Mo#e pogryzie mnie pies i nast'pny tydzie( sp'dz' w szpitalu? Albo poznam ostatni& mi!o"$ mojego #ycia zmieniaj&c& wszystko i bez sensu?... Wyj"$? Nie wyj"$? Odwo!a$ spotkania?... Dobrze, odwo!am pierwsze dwa,
niezbyt wa#ne. Szybciej wróc' do domu… Mo#e niezupe!nie bez zwi&zku, przypomnia!em sobie nagle, #e w zamierzch!ych czasach, w mojej ulubionej artystycznej knajpie (która nazywa!a si' „Marcho!t”), mój znajomy, poeta o pi'ciu tomikach
tak powiedzia! na lekkim rauszu: Kiedy Bóg poczuje wszystkie nieszcz'"cia istot,
które stworzy!, wybuchnie kosmiczna bomba bólu. I znowu powstanie nowy Wszech"wiat z nasionami "mierci i z prorokiem namawiaj&cym do #ycia… Ów poeta wyjecha! nied!ugo potem do Kanady, rzucaj&c #on' i dwoje dzieci, aby o#eni$ si' jeszcze raz z m!odziutk& emigrantk& z Chile, z któr& – jak si' przypadkiem
dowiedzia!em – mia! nast'pn& dwójk' dzieci… No i wróci!em szcz'"liwie; nie pogryz! mnie pies, nie spad!a mi ceg!a na g!ow', nie pobi! mnie osi!ek #&daj&cy dwa
z!ote, rozmowy nie zmieni!y mojego #ycia, nie spotka!em ostatniej mi!o"ci #ycia;
natomiast zamiast le"nych niepewnych grzybów kupi!em trzydzie"ci deko "wie#ych pieczarek na sos do niezbyt t!ustego karczku… Zupe!nie niedawno zauwa#y!em, #e moje lustro w !azience naby!o malutk&, zreszt&, skaz'; przedtem jej nie
widzia!em, a teraz mnie denerwuje, kiedy atakuje moje oczy, nos, usta. Mam kupi$ nowe lustro? Przyzwyczai!em si' do niego, jest ze mn& co najmniej ze dwadzie"cia lat, je"li nie wi'cej. Rozmawiamy ze sob&, robimy do siebie miny, udowadniaj&c rzeczywisto"ci, #e JESTE)MY. Dzi'ki temu facetowi po drugiej
stronie nie zawsze jestem samotny!... Kilka dni temu spotka!em w miejskim parku cz!owieka siedz&cego na wieloosobowej !awce. Przechodzi!em obok, poczu!em
cudzy wzrok i niebacznie spojrza!em mu w oczy. – Niech pan usi&dzie na chwil' – powiedzia!. Zawaha!em si', ale nie usiad!em. – Przepraszam, ale bardzo si'
spiesz'. Oczywi"cie k!ama!em, bo gdzie mo#na si' spieszy$ w parku? Akurat tego dnia nie mia!em ochoty s!ucha$ uwi'zionych my"li innego cz!owieka, bo w!a"nie postanowi!em przetrawi$ kilka bardzo wa#nych dla mojego #ycia wspomnie(,
aby nie zrobi$ nowych b!'dów. Ale ju# na ko(cu parku pomy"la!em, #e jednak powinienem wys!ucha$ bli%niego; przecie# niecodziennie ludzie zapraszaj& obcych
do swojej !awki. Zawróci!em. Mo#e ten cz!owiek potrzebuje ratunku, mo#e wystarczy dobre s!owo, #eby go uratowa$? Jednak !awka by!a ju# pusta. Zrobi!o mi
si' g!upio, jakbym pope!ni! grzech… Id&c do domu, wmawia!em sobie, #e
na pewno to skacowany pijak, który mia! ochot' na pogaw'dk', albo poeta z bo#ej !aski spragniony odbiorcy swojej rymowanej poezji, albo naci&gacz prosz&cy
wszystkich o z!oty pi'$dziesi&t na bu!k'. W domu podszed!em do lustra i powiedzia!em: jeste" niez!y gnojek; a ten po drugiej stronie ze skaz& na nosie za"mia! si'
g!upawo i wyzywaj&co. Wi'c zgasi!em "wiat!o!... Ale "wiadomo"$ nieokre"lonego niesmaku pozosta!a. O, "wiadomo"$! Dar otrzymany, powiedzmy, od KOSMOSU, zaraz po urodzeniu (a niektórzy nawet twierdz&, #e z chwil& pocz'cia). To takie proste: #eby zaistnie$, trzeba mie$ tego "wiadomo"$. Ka#dy ma swoj&, nie mo#na
jej po!&czy$ z inn&, chocia# wydaje nam si' nieraz, #e !&czymy si' z blisk& osob&. Ale to tylko !&cz& si' nasze cienie… A czy cienie istniej&? Wystarczy tylko zgasi$ "wiat!o. Tak jak wystarczy zgasi$ "wiat!o, a moje odbicie w lustrze znika… S!o(ce zajdzie za horyzont i nast'puje ciemno"$, która zabija wszystkie cienie… Ale
przecie# wiemy ze szko!y: S!o(ce nigdy nie zachodzi, to tylko z!udzenie. S!o(ce,
nasza najbli#sza Gwiazda, "wieci od miliardów lat i daje energi' dla wszelkiego
#ycia; tak#e dla #ycia ludzi, którym si' wydaje, #e s& panami #ycia i "mierci (bo
mog& p!odzi$ i zabija$), #e s& w!adcami "wiata, #e s& najm&drzejsi ze wszystkich
stworze( uratowanych w arce Noego… Gdy zga"nie S!o(ce, mnie ju# nie b'dzie.
Wystarczy go jeszcze na kilka miliardów lat, aby obdarzy$ "wiadomo"ci& moich
praprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprawnuków. Dzisiaj S!o(ce
"wieci! Istnieje, widzimy je i pozwala nam widzie$ – chocia# to tylko iluzja. Bo
co to jest "wiat!o? Promieniowanie elektromagnetyczne dzia!aj&ce na oko, dzi'ki
któremu mózg dostrzega nasz istniej&cy "wiat. A mo#e on wygl&da zupe!nie inaczej i istnieje inaczej?… Jedno jest pewne: wi'cej jest NIEISTNIENIA! Gdzie" w nieistniej&cym "wiecie przysz!o"ci czekaj& na zaistnienie miliardy ludzi, którzy stworz& niewyobra#alne dzisiaj dzie!a i wynalazki, które te# czekaj& cierpliwie
w NIEISTNIENIU. Nawiasem mówi&c, czy kto" w dalekiej przesz!o"ci wyobra#a! sobie telewizor, telefon komórkowy, komputer?... Moje odbicie w lustrze te#
chce znowu zaistnie$. Wi'c przekraczam tera%niejszo"$, id' do !azienki i zapalam
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!wiat"o. Widzimy si#, istniejemy. Mamy p#pek, pami$tk# po kl#sce nieistnienia!...
Lustrzana skaza w#druje po policzku, kieruje si# w stron# nosa, dochodzi do czo"a i znika we w"osach. Istniejemy, panie Michale, synu Edwarda!... Coraz bardziej
upodabniam si# do mojego ojca. Sprawdzi"em to na fotografiach. Mamy ju% identyczne bruzdy wokó" ust, nos, oczy i co najdziwniejsze – r#ce… Ciekawe, o czym
ojciec my!la", b#d$c w moim wieku… My!l#, %e wiesz, co robisz – mówi" kilka
razy, kiedy dowiadywa" si# o moich zakr#tach %yciowych… Tak. Mowa jest tylko echem my!li. Na szcz#!cie my!li s$ tylko dla nas samych. Strach pomy!le&, %e
kto! kiedy! wymy!li urz$dzenie do czytania cudzych my!li! Bo na pewno kto! to
zrobi. To dopiero b#dzie rewolucja, która zmieni !wiat, która posieje tragedie i nieszcz#!cia! To tak, jakby cz"owiek mówi" drugiemu cz"owiekowi tylko sam$ prawd#, czyst$ prawd#. Przecie% PRAWDA zabija cz#!ciej ni% K'AMSTWO. Najlepiej niemi"$ prawd# zawin$& w milczenie, tak jak ka%de k"amstwo. Ale mnie to rzadko
si# udaje. Mój samodzielny j#zyk miele bez opami#tania, kiedy tylko zobaczy cz"owieka; musz# go cz#sto przygryza& i potem przez tydzie( jest opuchni#ty… Pewnie dlatego mam coraz mniej nowych przyjació", starzy prawie ca"kowicie wymarli. To znaczy %yj$ we mnie, widz# ich, rozmawiam z nimi, a nawet cz#sto mi si#
!ni$. Nie by"em na ich pogrzebach! Na moim nie b#d$. Tak naprawd#, umr$ razem ze mn$… Jako! tak smutno si# zrobi"o. A przecie% wszystkim wko"o mówi#,
%e )WIAT JEST WSPANIA'Y! Wspania"y, kiedy o tym wiemy. Ludzie za cz#sto j#cz$, narzekaj$ na wszystko – pieni#dzy za ma"o, wiosna za wietrzna, lato za gor$ce, jesie( za deszczowa, zima za zimna, jakby to by"a wina Pana Boga; wpatruj$ si# w swój p#pek i potykaj$ si# na ka%dym kroku w szale(czym biegu
do wymarzonego sukcesu; otaczaj$ si# tysi$cami niepotrzebnych rzeczy i setkami niepotrzebnych ludzi, a kupuj$c buty, przymierzaj$ je dziesi$tki razy. Wszystkie choroby bior$ si# z chorego patrzenia na !wiat. Wszystkie wojny wybuchaj$
przez ludzi, którzy nie widz$ wspania"o!ci przyrody, pi#kna ka%dego horyzontu,
buduj$cej pot#gi mi"o!ci, fascynuj$cej tajemnicy istnienia… No, dobrze, nie jestem
smutny! )wiat jest wspania"y, chocia% dzisiaj musia"em dra"owa& na dziesi$te pi#tro, kln$c, bo winda si# zepsu"a, a w tej chwili dwie ha"a!liwe spalinowe kosiarki
kosz$ pod moim domem jesienn$ traw# i zaczyna mnie bole& g"owa. Bo%e, zostawili by t# biedn$ traw# w spokoju. Ludzie musz$ wszystko wyrównywa& pod linijk#. W porz$dku, ju% na nich nie narzekam!... O! Sko(czyli kosi&. Albo kosiarze poszli na piwo… Cisza. Chocia% nie, s"ycha& daleki przejmuj$cy g"os syreny
karetki pogotowia jad$cej do jakiego! nieznanego nieszcz#!cia; zatykam uszy – s"ysz# bliskie bicia mojego serca, które przejmuje si# tylko samym sob$, zaj#te nieprzerwanym przetaczaniem %yciodajnej krwi. Z tlenem wyprodukowanym przez
ziele( przyrody – pomy!la"em… Odetka"em uszy. G"os karetki rozp"yn$" si# w powietrzu… Zawa" serca? Katastrofa samochodowa? Upad" pijak i rozwali" g"ow#?
Kto! zrobi" kawa" i wzywa pogotowie? Kierowca karetki spieszy si# do domu?...
Czy kto! panuje nad sensem !wiata i wie, co si# wsz#dzie i w ka%dej chwili dzieje?... Bezsens – s"ysz# po drugiej stronie lustra!... O, prosz# pana Micha"a, nieraz
prawdziwy sens mo%emy znale*& w stosie porzuconych bezsensów. Jak tak pomy!l# nad moim %yciem, to mia"em sensów bez liku, nieraz zmienia"em go co miesi$c, a nawet co tydzie(. Ale zawsze jaki! przy mnie by"… No, znalaz"bym okresy, kiedy zapomina"em o nim i znika" gdzie! w zgie"ku obcych sensów, ale po jakim!
czasie przypomina"em sobie, %e bez sensu nie da si# %y& i – albo znajdywa"em stary, albo wymy!la"em sobie nowy… Taki by"em kiedy!!... Teraz musz# bardziej pilnowa& aktualnego sensu, bo ju% przyzwyczai"em si# do jego rytmu. ZNALAZ'EM
RYTM SENSU, +EBY TYLKO NIE PRZYSPIESZA'! – napisa"em na drzwiach
du%ymi literami… Ten niespieszny rytm pozwala mi by& wreszcie naprawd# sob$. Ale co to znaczy? +e nie udaj# kogo! innego? Bo moje lustro zaraz mnie wy!mieje?... No, dobrze. Powiedzmy, %e ten zza lustra gra mnie, a ja jego… Kiedy!
mój nie%yj$cy ju% przyjaciel powiedzia" od niechcenia: %eby by& sob$, cz#sto musia"em by& kim! innym; zauwa%y"e!? Nie, nie zauwa%y"em, ale jakie to ma znaczenie dla innych? Fakt, nie ma %adnego – odpar" i na pewno poszli!my na wódk#, aby milcze&, albo wrzeszcze& na siebie w jakiej! niewa%nej sprawie, która
wydawa"a nam si# bardzo wa%na… Wszystkie wa%ne sprawy, nobilitowane przez
alkohol, na drugi dzie( zamienia"y mi si# najcz#!ciej w lekki kac; lekki, bo ja nie
pij# za du%o, aby kontrolowa& siebie i w miar# mo%no!ci otoczenie. Raz w %yciu
naprawd# przesadzi"em – z jednym poet$ i jednym malarzem – no i moja g"owa
rozbi"a szklane drzwi restauracji „Polonia”. Do tej pory mam wspania"$ blizn# na nosie. Gdy kto! pyta, mówi#, %e bra"em udzia" w bójce ulicznej, w obronie napastowanej kobiety… Pami#tam dok"adnie mój pierwszy pijacki raz. Upi"em si# trzema piwami w 1962 roku, na wakacjach, w nocy, pod niebem ze spadaj$cymi
gwiazdami. By"em w !rodku KOSMOSU, otulony wieczn$ przestrzeni$, tak pewny swojej OCZYWISTO)CI, jak mój p#pek, któremu wydaje si#, %e by" tam zawsze. Ale po godzinie by"o mi tak niedobrze na !wiecie, %e przysi#g"em nigdy nie
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!yka" niczego powy#ej kompotu. Oczywi$cie z!ama!em przysi%g% z tysi&c razy. Zapewniam jednak, #e od kilku lat pij% bardzo ma!o i to bez okazji. Cz!owiekowi w stanie upojenia bardzo szybko mija czas. A przecie# ju# mi zale#y, aby p!yn&! jak najwolniej. Aby sekundy by!y minutami, minuty godzinami, godziny dniami, dni
tygodniami, tygodnie miesi&cami, miesi&ce latami, lata stuleciami… No, mo#e przesadzi!em. Bo stulecia tysi&cleciami, a tysi&clecia mo#e wieczno$ci&?... Koniec #artów… Powa#nie mówi&c, uwa#am, #e na ka#dej butelce z wódk& powinien widnie" wyra'ny napis: ALKOHOL SKRACA TWÓJ CZAS!... Oj, zapomnia!em si%
dzisiaj ogoli"! B%d% musia! znowu spotka" si% z tym facetem po drugiej stronie.
Najcz%$ciej spotykamy si% podczas golenia. Czy nie czas ju# najwy#szy po"wiczy"
obcowanie z prawdziw& samotno$ci&? Mo#e wtedy wreszcie stworz% dzie!o #ycia?
Ale na lito$" bosk&, jak ja b%d% wygl&da! z d!ug& brod&?... Likwiduj% w!osy na twarzy, ingeruj&c w przysz!o$" – mo#e w!a$nie chc& by" d!ugie i malownicze, aby zadziwi" s&siadów i nieznajomych?... Znowu my$l% o nieistniej&cej przysz!o$ci. A co
ze sztuk&? Tam gdzie$ (gdzie?) w mrokach $pi& nieistniej&cy jeszcze wielcy arty$ci, których $wiat ludzki musi mie", jako dowód wy#szo$ci nad zwierz%tami. Tam
gdzie$ drzemi& wielkie dzie!a sztuki – powie$ci, filmy, dramaty, wiersze – przysz!e lektury szkolne; tam tak#e szykuj& si% wiekopomne kompozycje muzyczne,
zapewne dla naszych uszu niestrawne (mam nadzieje, #e Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Dworzak nie zostan& wyrzuceni na $mietnik). A plastycy? Architekci? Choreografowie?... W jakim to wszystko pójdzie kierunku?... Och, gdyby staro#ytni, graj&cy na flecie, zobaczyli nagle nasze dzisiejsze dzie!a sztuki, gdyby
us!yszeli melodie w naszych telefonach komórkowych (ja mam szopenowskiego
walca cis-moll), gdyby zobaczyli nasze pomniki, sztuki telewizyjne, filmowe horrory… Mo#e jednak powinienem pomy$le" o SWOJEJ przysz!o$ci, której jeszcze
nie ma, ale która – o paradoksie – rodzi si% nieustannie, w ka#dej tera'niejszej chwili? Mog% j& zaplanowa", nawet na pi$mie i odhacza" punkt po punkcie. Ju# to robi!em nieraz, wp!ywaj&c $wiadomie do nieistniej&cej przysz!o$ci. Dzisiaj zaplanowa!em zupe!nie prozaicznie: 1) kupno dwóch bu!ek, 2) co$ do nich, 3) kupno czego$
do obiadu – nie wiem jeszcze co, 4) do!adowanie telefonu, 5) zajrzenie do ulubionej ksi%garni, aby podotyka" troch% ksi&#ek, 6) spacer na pola za miastem z wnukami, je$li oczywi$cie nie pójd& na swoje pozalekcyjne zaj%cia, 7) ogl&dni%cie dziennika telewizyjnego, 8) napisanie porcji TEGO TEKSTU, 9) przeczytanie
przed spaniem ksi&#ki M. Rodinsona „Mahomet”... No przyznam, nic wielkiego.
Ale czy wszystko musi by" wielkie?... W%drujemy brzegami horyzontów innych
ludzi – powiedzia! kiedy$, zupe!nie niespodziewanie i zupe!nie trze'wy mój znajomy rze'biarz, kiedy przebijali$my si% przez t!um zebrany na jakim$ wiecu przeciwko czemu$. Ale kto$, by" mo#e, b%dzie szed! brzegiem naszego – odpar!em nie$mia!o, zag!uszony nami%tnymi okrzykami ludzi, rejestrowanych zapewne w radiu
i telewizji… Tak bardzo chcemy zostawi" po sobie $lady, cho"by na murze, napisa" wierszyk, zlepi" latawiec dla przedszkola, zasadzi" drzewo, zbudowa" dom,
wynale'" nowy program komputerowy, sp!odzi" lub urodzi" dziecko… Wydaje mi
si%, #e ja te# zostawi!em troch% $ladów po sobie dla przysz!o$ci. Patrz% w!a$nie na siatk% rysów na moim d%bowym biurku, któr& zrobi!em rze'bi&c anio!y z kory wierzbowej. Ale si% nag!owi& ludzie, co to takiego i po co to zrobione, kiedy ju# mnie
nie b%dzie. O, kto$, by" mo#e, wyrówna blat biurka, odnowi, polakieruje; bo moje biurko o lwich nogach jest bardzo !adne i pewnie cenne… Twoja miara potrzeb
tak si% skurczy!a, #e mo#esz j& sobie schowa" do kieszeni – powiedzia! wczoraj
ten po drugiej stronie lustra… Nawet nie mam kieszeni – odpowiedzia!em mu, bo
akurat by!em bez spodni. I wybuchli$my $miechem, bo obydwaj wiemy, #e im jeste$my starsi, tym mamy mniej potrzeb. Reszt% potrzeb zostawiamy s&siadom, którzy – jak zauwa#y!em – zawsze gdzie$ si% spiesz&. Mam ochot% zawsze spyta", gdzie
pan tak biegnie? I wydaje mi si%, #e zawsze us!ysz%: po lepszy start!... Ale nigdy
nie mia!bym odwagi zada" takiego pytania. Przed s&siadami zawsze zak!adam mask% u$miechu, tak na wszelki wypadek. Niech maj& o mnie dobr& opini%; niech mnie
pami%taj& zawsze u$miechni%tego. Oczywi$cie, przed moim lustrem zdejmuj% mask%, aby podziwia" coraz starsz&, coraz bardziej pomarszczon& twarz; chocia# te
zmiany s& takie powolne, jakby moja twarz zawsze taka by!a. A wystarczy si%gn&"
do kopert z fotografiami. Jednak robi% to coraz rzadziej, poniewa# zda!em sobie
niedawno spraw%, #e tamci ludzie to ju# nie ja. Tak samo zatopieni w nieistnieniu
jak cz!owiek, który spojrzy w lustro jutro… To prawda? W tym galopie mojego
czasu p%dzimy do nieistnienia? Ale czy NIEISTNIENIE ISTNIEJE?...
Od cotygodniowego pucowania mojego lustra obluzowa! si% gwó'd', na którym
wisi moje oblicze. Nie wierz% w przes&dy, ale pierwszy raz od lat zdj&!em lustro
ze $ciany i przybi!em nowy, solidny gwó'd'. Na starym miejscu…
4 X 2010
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Poetycki Brynów
przy ulicy Ligonia

onet posiada tradycje, „które mog!
S
przyprawi" o zawrót g#owy” – powiedzia# Maciej Szczawi$ski – otwiera-
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j!c 25 czerwca 2014 roku w Sali Koncertowej Polskiego Radia, w Katowicach,
wieczór autorski Tadeusza Kijonki. Katowickie wydawnictwo Sonia Draga seri% poetyck! zainaugurowa#o przepi%knym
wydaniem 44 sonetów brynowskich Tadeusza Kijonki, w znakomitej artystycznej szacie, na pi%knym papierze, z reproduk cja mi Ca !u nów Je rze go Du dy
Gracza – b%d!cych malarskim zapisem
Szopenowskiej muzyki. I to wydarzenie
kulturalne sta#o si% przyczyn! spotkania
w Radiu Katowice.
By#a to uroczysto&" doskona#a, bo zaistnia#a na niej trójjedno&" sztuk: s#owo
–obraz-d'wi%k splot#y si% w niepowtarzaln! ca#o&". Przy fortepianie zasiad# bowiem
Jakub Czekierda, m#ody utalentowany pianista, student katowickiej Akademii Muzycznej, który towarzyszy# szopenowsk!
muzyk! – poezji i rozmowie o sonecie.
Sala, w której rzecz si% dzia#a, posiada
znakomite tradycje. Tu zaraz po zako$czeniu II wojny &wiatowej Witold Rowicki zainaugurowa# dzia#alno&" Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach, tu mia#o miejsce wiele
wa(nych spotka$ i wydarze$ artystycznych i znaczenie tego miejsca zosta#o
przypomniane ju( na pocz!tku uroczysto&ci. Poeta podzi%kowa# Henrykowi Grzonce – redaktorowi naczelnemu – za bezinteresowne udost%pnienie Sali, dzi%kowa#
te( ma#(once Dudy-Gracza, Wilmie,
za bezinteresown! zgod% na wykorzystanie reprodukcji w ksi!(ce..
Maciej Szczawi$ski próbowa# okre&li"
niezwyk#e zjawisko, którym jest Tadeusz Kijonka: poeta, publicysta, redaktor
i za#o(yciel „)l!ska”, dzia#acz spo#eczny? Stawia# pytania, prowokowa# do wyzna$. Wchodzi# z poet! w fascynuj!cy
dialog, inspiruj!cy, dynamiczny, faluj!cy na stro ja mi, wi%c roz snu #a si%
przed nami intymna, wzruszaj!ca opowie&" o krajobrazie lat dziecinnych,
o rodzinie, o matce, przywo#any zosta#
cie$ wcze&nie zmar#ego brata Edwarda
i przyjació#, którzy ju( odeszli. Pi%knie

zosta#o powiedziane o potrzebie sonetu. Bo Kijonka jest przede wszystkim poet! o wielkich mo(liwo&ciach, co potwierdza najnowszy tom i forma sonetu,
tak niecz%sta we wspó#czesnej polskiej
literaturze. Ale na budowanie tej poezji
z#o(y#o si% d#ugie dochodzenie, dojrzewanie poety i cz#owieka, napotykani
ludzie. Kijonka zadebiutowa# po „pa'dzierniku ’56, wraz pokoleniem „Wspó#czesno&ci”, na ca#e bogactwo jego (ycia
z#o(y#y si% równie( znajomo&ci i przyja'nie z rówie&nymi twórcami: Stanis#awem Grochowiakiem, Jerzym Harasymowiczem, Tadeuszem Nowakiem, ale
by# te( w jego (yciu czas Juliana Przybosia, Tadeusza Ró(ewicza, a tak(e
Kazimierza Wyki, bliski kontakt z tradycj! heroiczn! i liryczn!, fascynacja Janem Lechoniem i Krzysztofem Kamilem
Baczy$skim.
Maciej Szczawi$ski zapytywa#, jak
czyta" te wiersze, tu i teraz, zr%cznie podsuwa# w!tki i tematy? Wi%c jak si% rodzi
wiersz, co go wyzwala, jak dojrzewa? Co
mu przeszkadza, a co wspiera? A poeta
b#yskawicznie, cho" refleksyjnie, tka#
pi%kn!, nastrojow! narracj% o &wiate#ku poetyckim, co nagle si% pojawia i równie nagle znika, o szcz%&ciu losu i kalendarza,
o odmianach czasu, wspomina# mistrzów
i przyjació#, przywo#a# Wilhelma Szewczyka i jego Pasje strasburskie, wskazywa#
na poezj% Feliksa Netza, obecnego na spotkaniu. Mówi#, (e sonet wymaga dyscypliny, jego forma wprowadza pewien rygor, który nie pozwala na nadmiar s#ów.
Kijonka twierdzi, (e „sonety zacz%#y powstawa" same”, wyp#ywa" i szuka" w#asnych &rodków wyrazu, odtworzy# ca#!
dramaturgi% dochodzenia do magicznej dla
poety cyfry „44”; mozolny, &wiadomy proces twórczy, b%d!cy dialogiem z tradycj!
i szukaniem w#asnego g#osu. Wyzna#, (e
sonet to byt, to alter ego poety. W!tek choroby, który si% pojawi#, pokaza# bolesne
prze(ycie, jako wyzwanie dla poezji, inspiracj% do opowiedzenia o sprawach
granicznych, niemal Jaspersowe odczytywanie ukrytych sensów cz#owieczego
ist nie nia. „W so ne tach do p#y n! #em
do swojej Itaki” – zabrzmia#o gro'nie
i ostrzegawczo, ale i przekornie.
Niepowtarzalnym prze(yciem by#o wys#uchanie poezji we w#asnym wykonaniu
poety, ciep#y g#os, inaczej barwi!cy erotyki, a inaczej teksty filozoficzne, czy pejza(owe, pozwala# dostrzec dodatkowe
sensy, wydoby" to, co jest mi%dzys#owiem,
us#ysze" &piew s#ów. „Lecz nie ufaj idylli”- zabrzmia#o dysonansem, zwiastuj!c
koniec spotkania i wyj&cie na zewn!trz,
gdzie rozkopane bruki Katowic, nic nie
wiedzia#y o wielkim polskim poecie, który mieszka w tym mie&cie.
KRYSTYNA
HESKA-KWA)NIEWICZ

od dziesi%ciu lat w maju w SoJu(
snowcu organizowane s! Sosnowieckie Dni Literatury. W tym roku rów-

nie( Miejska Biblioteka Publiczna im.
Gustawa Dani#owskiego pod honorowym
patronatem Prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego i JM Rektora Uniwersytetu
)l!skiego prof. zw. dr. hab. Wies#awa Banysia przygotowa#a dla swoich wiernych
czytelników szereg atrakcji. Oferta jubileuszowych Dni by#a szczególnie atrakcyjna,
tym bardziej (e jako wspó#organizatorzy
w#!czyli si%: jak co roku Wydzia# Filologiczny Uniwersytetu )l!skiego, a tak(e Zespó#
Szkó# Muzycznych w Sosnowcu, Wydzia#
Kultury i Sportu Urz%du Miejskiego w Sosnowcu, Teatr Zag#%bia, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu oraz Biblioteka
)l!ska. Projekt dofinansowany zosta# ze
&rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”.
Tradycyjnie impreza rozpocz%#a si%
od wernisa(u zorganizowanego w holu
g#ównym Biblioteki. Tym razem wystawa
po&wi%cona zosta#a „Poetom Skamandra”.
Skamandryci pojawili si% w tegorocznej edycji tak(e i w innych kontekstach. 7 maja zaproponowano pokaz filmów dokumentalnych Wiktora Skrzyneckiego i W#adys#awa
Terleckiego, po&wi%conych w#a&nie s#ynnej
pi!tce z kawiarni „Pod Pikadorem”. Widzowie mogli zobaczy": M!odo"# winna by# nag!a i ostra jak klinga!; Chmury nad nami rozpal w !un$. Julian Tuwim; Szale%cy,
wzro"niem kiedy" k!osami m&dro"ci. Jan Lecho%; Chod'my kra"# na górach ogie%!
Mniej nie warto. Kazimierz Wierzy%ski;
Mapa pogody. Jaros!aw Iwaszkiewicz oraz
Alarm. Antoni S!onimski. Dzie$ pó'niej odby#a si% Konferencja Naukowa „Nigdy nie
by#o tak pi%knej plejady”, w ramach której
o Skamandrytach debatowali pracownicy naukowi Uniwersytetu )l!skiego: prof. Marian
Kisiel (wst%p), prof. Danuta Opacka-Walasek (o Julianie Tuwimie), prof. Aleksander
Nawarecki (o Jaros#awie Iwaszkiewiczu), dr
hab. Joanna Kisiel (o Janie Lechoniu), dr hab.
Zdzis#aw Marcinów (o Kazimierzu Wierzy$skim) oraz dr hab. Maciej Tramer (o Antonim S#onimskim).
W tym roku po raz pierwszy, ku uciesze
mieszka$ców Sosnowca i miast o&ciennych
licznie przyby#ych na to wydarzenie, zdecydowano si% tak(e wyprowadzi" poezj%
na ulic% miasta. Najpi%kniejsze teksty s#ynnych Skamandrytów – w wykonaniu pi!tki m#odych i niezwykle utalentowanych aktorów Teatru Zag#%bia (Micha#a Ba#agi,
Przemys#awa Kani, Aleksandra Blitka,
Krzysztofa Korzeniowskiego i Tomasza
Muszy$skiego), przebranych w stroje typowe dla dwudziestolecia mi%dzywojennego – rozbrzmiewa#y na tak zwanej sosnowieckiej „Patelni” 9 maja. „Sosnowieccy
Skamandryci” do czytania poezji namawiali
tak(e i przechodniów, którzy ch%tnie
i z wielkim zapa#em anga(owali si% w ten
swoisty poetycki happening.
Jednak(e Sosnowieckie Dni Literatury obfituj! nade wszystko w liczne spotkania autorskie z wybitnymi prozaikami i poetami.
Tym razem Sosnowiec równie( go&ci# wielk! poezj% i wielk! proz%. Odby#y si% spotkania z takimi poetami, jak: Marian Kisiel, który niedawno wyda# kolejny tomik poetycki
Droga; dopiero debiutuj!ca Marta Palarz;
Wojciech Kass (to spotkanie prowadzi#

Pi)kny jubileusz
równie! poeta – S"awomir Matusz); Maciej
Melecki i Krzysztof Siwczyk – niezwykle
ciekawa forma, bo poeci prowadzili spotkanie razem, ka!dy mówi" o wierszach… kolegi. Ale i wielbiciele prozy mogli znale#$
co% dla siebie. Sosnowiec odwiedzili: autor
m. in. g"o%nych Widm, czyli alternatywnych
losów Krzysztofa Kamila Baczy&skiego '
(ukasz Orbitowski; Marcin Wro&ski – autor m.in. krymina"ów retro o komisarzu Zydze Maciejewskim, których sceneri) stanowi przedwojenny Lublin; Ignacy Karpowicz,
który go%ci" na SDL nie po raz pierwszy, tym
razem promowa" swoj* najnowsz* powie%$
zatytu"owan* So!ka; Olga Tokarczuk, która ju! w te wakacje zaproponuje swoim czytelnikom kolejn* proz); autor ksi*!ek z gatunku fantastyki ' Romuald Pawlak oraz
prozaik i eseista, autor m.in. g"o%nej ksi*!ki nominowanej do Nagrody Literackiej Nike Eine kleine ' Artur Daniel Liskowacki.
Nie zapomniano tak!e o wielbicielach literatury faktualnej – spotkanie zAngelik* Ku#niak, reporta!ystk*, autork* s"ynnej Papuszy, przyci*gn)"o wielu fanów pisarstwa
non-fiction.
W ramach X SDL zorganizowano tak!e
seri) dzia"a& dla najm"odszych czytelników.
Zaproszono znanych twórców literatury
dzieci)cej – Agnieszk) Tyszk), Paw"a Ber)sewicza, Ma"gorzat) Flis, Dariusza Rekosza, Joann) Jagie""o oraz Agnieszk) Fr*czek.
Podczas Sosnowieckich Dni Literatury
odby" si) równie! Wielki Fina" Konkursu
Czytelniczego „Biblio!erca Roku” dla najaktywniejszych m"odych czytelników, w ramach którego poza rozdaniem nagród dzieci zaproszono tak!e na interaktywny wyk"ad
DJ Fizyków Pana Korka, zatytu"owany
„Przebojowa lista wynalazków”.
Wida$ wi)c, !e organizatorzy zapraszaj* zarówno twórców o rozpoznawalnych nazwiskach, znanych w ca"ym kraju, jak
i autorów ze %l*sko-zag")biowskiego %rodowiska literackiego, dopiero debiutuj*cych
i tych o ju! ugruntowanej pozycji w !yciu
literackim. Przez dziesi)$ lat Sosnowiec odwiedzi"y m.in. takie s"awy, jak: Eustachy
Rylski, Wies"aw My%liwski, Joanna Bator,
Anna Janko, S"awomir Shuty, Mariusz
Sieniewicz, Micha" Witkowski, Andrzej Stasiuk czy Jacek Dehnel. Nie zabrak"o twór-

ców z regionu. Go%$mi byli m.in.: Wojciech
Brzoska, Pawe" Bara&ski, Pawe" Sarna, Bart"omiej Majzel, S"awomir Matusz, Jacek
Durski, Stanis"aw Krawczyk czy Jacek
Golonka.
W tym roku, ze wzgl)du na wyj*tkowy
jubileusz, dodatkowo 15 maja w Sali Koncertowej Zespo"u Szkó" Muzycznych odby"
si) wyj*tkowy koncert zatytu"owany Lutos"awski i Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci, na którym wyst*pi"a Dorota Mi%kiewicz
wraz z zespo"em Kwadrofonik, graj*cym
muzyk) wspó"czesn* i improwizowan*, nagrodzonym m.in. Grand Prix na IX Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia.
Koncert zgromadzi" t"umy wielbicieli dobrej muzyki (wej%ciówki rozesz"y si) wiele dni przed inauguracj* SDL), warto zauwa!y$ – na sali byli przedstawiciele
ró!nych pokole&, nie tylko dzieci. Ca"y koncert sk"ada" si) z dziesi)ciu niezwyk"ych
kompozycji, w których znalaz"y si) utwory !ywio"owe i energetyczne oraz nieco spokojniejsze, wszystkie do s"ów mniej lub bardziej znanych wierszy Tuwima.
Na zako&czenie X Sosnowieckich Dni Literatury tradycyjnie zorganizowane zosta"y tak!e warsztaty pisarskie, które od lat gromadz* przysz"ych adeptów pióra. Tym
razem warsztaty odby"y si) ze specjalistami z dziedziny: reporta!u (Monik* Wiszniowsk*), krytyki filmowej (Justyn* Budzik),
poezji (Jackiem Golonk*) i dziennikarstwa
(Paw"em Sarn*). Wszyscy uczestnicy otrzymali pami*tkowe certyfikaty.
Zainteresowanie X Sosnowieckimi Dniami Literatury by"o bardzo du!e, jak mówi"a w wywiadzie udzielonym magazynowi
„SosnArt” dyrektor MBP, Elwira Kabat-Georgijewa, „frekwencja na spotkaniach
autorskich przewa!nie idzie w parze z popularno%ci* medialn* i osobowo%ci* naszych go%ci, ale jest równie! w naszym mie%cie i regio nie liczna gru pa bar dzo
uwa!nych czytelników polskiej literatury,
którzy wnikliwie %ledz* !ycie literackie i to,
co dzieje si) na rynku wydawniczym”. Sosnowiec ju! po raz dziesi*ty go%ci" wi)c
wielk* literatur).
S"owa uznania nale!* si) zatem przedstawicielom sosnowieckiej ksi*!nicy, którzy ju!
od dekady wychodz* naprzeciw oczekiwa-

Zdj#cia z archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Dani"owskiego w Sosnowcu

MAGDALENA
BOCZKOWSKA
niom czytelników. W dzisiejszych czasach
biblioteka nie mo!e bowiem spe"nia$ tylko
funkcji wypo!yczalni ksi*!ek. MBP im.
G. Dani"owskiego od lat stara si) upowszechnia$ kultur), wiedz) o regionie i tym
samym, promowa$ czytelnictwo. Poza Sosnowieckimi Dniami Literatury, organizowa"a tak!e m.in. dziesi)$ edycji Sesji Zag")biowskich, Zjazdy Pisarzy Zag")biowskich,
projekt literacki „Czytanie Herberta” i prowadzi"a mnóstwo innych dzia"a& upowszechniaj*cych mi"o%$ do literatury.
Wyda"a równie! trzytomowy s"ownik biobibliograficzny Pisarze i Badacze Literatury w Zag"#biu D$browskim. Takiemu promowaniu literatury sprzyja te! %cis"a wspó"praca
z Wydzia"em Filologicznym Uniwersytetu
+l*skiego w Katowicach, pracownicy naukowi i wybitni krytycy literaccy prowadzili bowiem wi)kszo%$ spotka& autorskich i wyk"adów podczas ka!dej edycji SDL. Dzi)ki tym
wszystkim dzia"aniom sosnowiecka ksi*!nica otrzyma"a zaszczytne wyró!nienie
w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013” na najbardziej aktywn* bibliotek). Ten presti!owy konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich.
Tradycj* wszystkich edycji SDL s* tak!e plakaty i zaproszenia zaprojektowane specjalnie przez Romana Kalarusa – znanego
na ca"ym %wiecie wybitnego malarza i grafika, odznaczonego m.in. przez Prezydenta Polski Z"otym Krzy!em Zas"ugi za wzorowe, wyj*tkowo sumienne wykonywanie
obowi*zków wynikaj*cych z pracy zawodowej. Przez wszystkie te lata plakaty Kalarusa sta"y si) swoistym znakiem rozpoznawczym sosnowieckiego %wi)ta literatury
i ju! od kwietnia informuj* mieszka&ców
miasta o zbli!aj*cym si) wydarzeniu.
Dziesi*te jubileuszowe Sosnowieckie
Dni Literatury ju! za nami, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Dani"owskiego nale!y zatem pogratulowa$ kolejnej %wietnie
zorganizowanej imprezy i !yczy$ nast)pnych, równie udanych jubileuszy. W kolejce na zaproszenie na XX czy XXX Sosnowieckie Dni Literatury czeka przecie! wielu
w"a%nie teraz debiutuj*cych twórców…
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Dwaj operatorzy:

fmanna jako operatora, co by$o pocz!tkiem ich d$u#szej wspó$pracy.
Równie wa#na by$a dla Hoffmanna wspó$praca z re#yserem Friedrichem
Wilhelmem Murnau, z którym spotka$ si'
po raz pierwszy przy jego debiutanckim filmie „Der Knabe in Blau” (Ch$opiec w niebieskim) w 1919 r. Realizowa$ zdj'cia
do kilku jego filmów, w tym do s$awnego
„Fausta”. Trudno powiedzie", czy cienie
Nysy zapisa$y si' w jego pami'ci, lecz narzuca si' wra#enie, #e miasto z filmu
Murnaua i Hoffmanna przypomina podobne %l!skie miasta o %redniowiecznej zabudowie.
Jednak najwa#niejsze by$o dla Hoffmanna spotkanie z re#yserem – wizjonerem
Fritzem Langiem, który w 1921 r. powierzy$ mu zdj'cia do filmu „Dr Mabuse,
JAN F. LEWANDOWSKI
Spieler” (Doktor Mabuse). Z Langiem
operator Hoffmann pracowa$ z powodzeniem tak#e przy realizacji dwucz'%cioPochodzili z górno!l"skich miast i miasteczek, a do kinematografii trafiali wych „Nibelungów” opartych na starogerprzed stu laty w Berlinie, gdzie znajdowa#y si$ pierwsze wytwórnie filmowe. ma(skiej legendzie.
Do najs#awniejszych nale%eli dwaj operatorzy: Carl Hoffmann z Nysy
W programie do „Nibelungów” Lang
i Günther Rittau z Królewskiej Huty.
z uznaniem wypowiada$ si' o jego pracy:
„Kiedy marzy$em, troch' jak malarz, by
wywo$a" odpowiedni obraz plastyczny – Carl Hoffmann stwarza$ go, pos$uguj!c si' magi! %wiate$ i cieni”.
Do kolejnych wa#nych prac Hoffmanna nale#a$y zdj'cia do „Variete” Ewalda Andre Duponta (1925) i szczególnie do „Fausta” Murnaua w 1926 r. Niezwyk$e
umiej'tno%ci Hoffmanna w operowaniu
%wiat$em i ciemno%ci! znalaz$y szczególny wyraz w filmie Murnaua. Po tym filmie
spostrze#ono w nim prawdziwego mistrza
obrazu. Bo potrafi$, jak ma$o kto, kreowa"
niepokoj!ce, demoniczne nastroje.
Pozycja Hoffmanna jako operatora by$a odt!d tak znacz!ca, #e o wspó$prac' z nim
zabiegali re#yserzy najwi'kszych spektakli. To Hoffmann zrealizowa$ zdj'cia
do wystawnego filmu kostiumowego „Kongres ta(czy” Erica Charella z Willym Fritschem i Lilian Harvey – wielkiego sukceCarl Hoffmann
Günther Rittau
su kasowego z pocz!tku lat trzydziestych.
Pracowa$ równie# z Gustavem Ucickym
azwyczaj historycy kina zaliczaj! Car- Rozpoczyna$ od fotografii, by j! porzuci" przy dramacie wojennym „Morgenrot”
la Hoffmanna do trójki najwybitniej- na rzecz ruchomych obrazków. Nale#a$ (Jutrzenka). Jako operator pracowa$ a#
szych niemieckich operatorów filmowych do pokolenia pionierów X Muzy, z któr! do zako(czenia II wojny %wiatowej.
W latach wojny mistrz czerni i bieli
epoki kina niemego. Nie sposób pomin!" zwi!za$ si' na samym pocz!tku XX w., gdy
jego nazwiska w historii kinematografii sztuka kinematograficzna wychodzi$a do- spróbowa$ tak#e zdj'" na ta%mie kolorowej,
która by$a wtedy nowink!. Jego pierwszy
niemieckiej, która nale#a$a wtedy do naj- piero z epoki jarmarcznej.
Nowy rozdzia$ w biografii Carla Hoff- barwny film „Ein toller Tag” (Szalony
wa#niejszych na scenie europejskiej i %wiamanna rozpocz!$ si' w 1912 r., gdy pod- dzie() z 1944 r. doczeka$ si' spó)nionej pretowej.
j!$ prac' operatora najpierw w Heidelber- miery dopiero po dziesi'ciu latach. A jego
gu (Filmindustrie Heidelberg GmbH), ostatni film, realizowany pod koniec wojWizjoner z Neisse
a nast'pnie w Monachium. Realizowa$ ny w studio w Barrandovie w Czechach, poatomiast ma$o kto wie, #e Carl Hoff- zdj'cia krajobrazowe i krótkie filmy zosta$ nieuko(czony.
Spróbowa$ tak#e re#yserii, debiutuj!c
mann pochodzi$ z Neisse (czyli Nysy) oparte na motywach literackich, szczególna Górnym &l!sku, gdzie urodzi$ si' nie z dramatów Friedricha Schillera. w tej roli filmem „Der geheimnisvolle Spie9 czerwca 1881 r., jeszcze w epoce kajze- W 1916 r. przenosi si' do Berlina i zosta- gel” (W tajemniczym lustrze) w 1927 r.,
rowskiej. Niewiele wiemy o jego naj- je szefem ekipy operatorów wytwórni wraz z Richardem Teschnerem. Ju# samowcze%niejszych latach sp'dzonych w zabyt- Decla Film, co oznacza$o wej%cie w %rodo- dzielnie re#yserowa$ 9 filmów fabularnych
w po$owie lat trzydziestych, przewa#nie
kowej Nysie, która odgrywa$a wtedy rol' wisko filmowe.
Ju# w tym okresie Hoffmann nakr'ci$ o charakterze rozrywkowym, przy czym niwa#niejsz! ni# dzisiaj.
Trzynastoletni Carl Hoffmann opu%ci$ ro- kamer! dziesi!tki krótkich filmów, wyra- gdy nie stawa$ za kamer! przy filmach przez
dzinne miasto, by uczy" si' fotografii we biaj!c sobie znacz!c! pozycj' w bran#y siebie re#yserowanych. Jednak w tej kateFryburgu w Badenii – Wirtembergii, a na- filmowej. Nic dziwnego, #e gdy Otto Rip- gorii nie osi!gn!$ równie znacz!cych sukst'pnie pracowa" w tamtejszym zak$a- pert przyst'powa$ w 1916 r. do realizacji cesów.
D$ug! drog' filmow! Hoffmann zako(dzie fotograficznym. By$ tak#e kinoopera- s$awnego „Homunculusa” w sze%ciu odtorem w firmie Welt Kino we Fryburgu. cinkach, zaanga#owa$ w$a%nie Carla Hof- czy$ z ko(cem II wojny %wiatowej. W je-

Hoffmann
i Rittau
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go pot!"nym dorobku operatorskim znalaz#o si! ponad 100 filmów, a niektóre trafi#y do kanonu niemieckiej i $wiatowej klasyki kina. Zmar# 13 lipca 1947 roku
w Minden w Westfalii.
Dodajmy jeszcze, "e Hoffmann o"eni# si!
w 1908 r. z Lili Lorch, z któr% mia# dwóch
synów. Starszy z nich, Kurt Hoffmann
(1910–2001), nale"a# do najwa"niejszych
re"yserów powojennego kina zachodnioniemieckiego.
Sztukmistrz z Königshütte
ale"a# do najlepszych operatorów kiN
na niemieckiego w latach dwudziestych i trzydziestych. Nakr!ci# zdj!cia
do wielu klasycznych filmów tamtego
czasu, by wspomnie& „Nibelungi” i „Metropolis” mistrza Fritza Langa. Ma#o kto
wie, "e pochodzi# z Königshütte (Królewskiej Huty), czyli dzisiejszego Chorzowa.
Dzi!ki filmoznawcy Markowi Cie$li'skiemu, który dotar# do jego aktu urodzenia, wiemy dzisiaj, "e operator Günther
Rittau urodzi# si! 6 wrze$nia 1893 r. jako
syn tamtejszego nauczyciela Benjamina Jacoba Rittau i Marie Edeltraud z domu Artl. Rodzina mieszka#a w kamienicy przy Rynku 16, w samym sercu miasta,
w s%siedztwie wielkiej Huty Królewskiej. Jest prawdopodobne, "e codzienne
widoki ognistego molocha w najwi!kszej
mierze kszta#towa#y wyobra(ni! przysz#ego operatora kina demonicznego.

Niemniej m#ody Günther Rittau wcze$nie
opu$ci# rodzinne miasto, by kszta#ci& si!
w gimnazjum ju" w Berlinie, a potem studiowa& w tamtejszej politechnice. Zosta# in"ynierem, a najbardziej poci%ga#y go zagadnienia fotochemiczne i fotooptyczne.
Po zako'czeniu I wojny $wiatowej z przemys#u trafi# do niemieckiej kinematografii wchodz%cej w lata wielkiego rozwoju.
Pokaza#o si!, "e wytwórnia UFA w Berlinie jest dla niego najlepszym miejscem
pod s#o'cem.
Jako operator kamery Rittau zadebiutowa# w 1921 r., lecz prze#omowe w jego karierze okaza#o si! spotkanie z re"yserem
Fritzem Langiem przy dwucz!$ciowych
„Nibelungach” (w 1924 r.). Podczas realizacji filmu Rittau odpowiada# za zdj!cia
i efekty specjalne. Lang wyra"a# si! potem
z uznaniem o jego pracy, wymieniaj%c
szczególnie jego pasj! eksperymentowania:
„Tworzy plastyk! filmu, pos#uguj%c si! prawid#ami matematycznymi”. Podkre$la#,
"e zawdzi!cza mu niektóre pomys#y inscenizacyjne filmu. Z dzisiejszej perspektywy
górno$l%skiej to niezwyk#e, "e zdj!cia
do tego wielkiego widowiska podpisali
wspólnie dwaj Górno$l%zacy: Carl Hoffmann z Nysy i Rittau z Królewskiej Huty.
Dwa lata pó(niej Lang zaproponowa# mu
ponownie wspó#prac! przy futurystycznej
wizji miasta molocha w równie s#awnym
„Metropolis”. Do zada' Rittaua nale"a#o
nadzorowanie rozbudowanej scenografii.
Wspó#praca z wizjonerem Langiem odegra-

Carl Hoffmann i Günther Rittau spotkali si! na planie „Nibelungów” Fritza Langa

#a wa"n% rol! w biografii m#odego operatora z Górnego )l%ska.
Przez kolejne lata Rittau realizowa#
zdj!cia do przewa"nie kilku filmów rocznie, w tym do pierwszego niemieckiego filmu d(wi!kowego „Melodie des Herzens”
(Melodie serca) w re"yserii Hannsa Schwarza w 1929 r. (z katowiczaninem Willym
Fritschem w roli g#ównej) i do klasycznego „B#!kitnego anio#a” Josefa von Sternberga z Marlen% Dietrich w 1930 r.
Realizowa# zdj!cia do filmów komediowych, muzycznych, romansowych i sensacyjnych, przygodowych, a nawet science-fiction. Niemieckim klasykiem tego
gatunku pozostaje „F.P.1 antwortet nicht”
(F.P.1 nie odpowiada) Karla Hartla
z 1932 r. Ju" w latach trzydziestych Rittau
zdoby# sobie pozycj! niebywale sprawnego operatora, sk#onnego do korzystania
z nowo$ci technicznych na planie. Nieustannie odzywa#a si! w nim natura in"yniera.
Nie bez powodu nazwano go „sztukmistrzem z Königshütte”.
Pod koniec dekady operator Rittau zadebiutowa# w roli re"ysera filmem „Brand im
Ozean” (Po"ar na oceanie, w 1939 r.)
osadzonym w scenerii instalacji naftowych na morzu, z licznymi sekwencjami
podwodnymi. Natomiast sensacyjny „Der
Strom” (Rzeka) o wielkiej powodzi w rejonie Odry mo"na zaliczy& do kina katastroficznego. Niew%tpliwie zas#u"y# na miano
pioniera i wynalazcy w dziedzinie zdj!&
i efektów specjalnych, a szczególnie w kategorii zdj!& podwodnych.
Dodajmy, "e w tym okresie Rittau odda#
swój talent nazistom, re"yseruj%c kilka filmów o propagandowej wymowie. Z nich
najwi!ksz% s#aw! zdoby# antybrytyjski
dramat wojenny „U-Boote westwarts”
(*odzie na zachód) z 1941 r. rozegrany
w atrakcyjnej scenerii niemieckiej floty podwodnej na Atlantyku. Jako re"yser zrealizowa# w latach II wojny $wiatowej siedem
pe#nometra"owych filmów fabularnych,
przewa"nie o sensacyjnej fabule.
Po zako'czeniu II wojny $wiatowej
Rittau spróbowa# zosta& tak"e producentem,
lecz jego firma Stella – Film w Monachium
okaza#a si! efemeryd%. Powróci# do roli
operatora, realizuj%c zdj!cia do kolejnych 9 filmów (w okresie 1954–1957), jak
zwykle na przyzwoitym, profesjonalnym
poziomie. Niemniej najwi!ksze dokonania
mia# przecie" za sob%.
W ostatnich latach "ycia mieszka# w Monachium, gdzie zmar# 6 sierpnia 1971 r.
Zd%"y# jeszcze odebra& przyznan% mu
w 1967 r. Z#ot% Ta$m! Niemieckiej Akademii Filmowej. Dodajmy, "e Rittau by#
a" pi!ciokrotnie "onaty! Nigdy nie zdarzy#o mu si! po wojnie zobaczy& rodzinnego
miasta.
Po latach najlepsza znawczyni dawnego kina niemieckiego Lotte Eisner w klasycznej monografii „Ekran demoniczny” (1952) zaliczy#a Górno$l%zaków
Hoffmanna i Rittaua do grona pi!ciu najznakomitszych operatorów wczesnego
kina niemieckiego (z Karlem Freundem,
Fritzem Arno Wagnerem i Franzem Planerem).
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T"umaczenie Jacek Lyszczyna
Rys. Wojtek !uka

ANTONIO MACHADO
W SNACH ZANURZONY B!"DZ#
W snach zanurzony b!"dz#
$cie%kami wieczoru. Wzgórza
z!oc" si#, sosny zieleni",
a li$cie d#bów kryje py!!
Dok"d prowadzi mnie droga?
Z pie$ni" na ustach przed siebie
w#druj#, gdzie oczy ponios"...
– oto ju% wieczór zapada –
„Uwiera! mnie w g!#bi serca
skryty cier& nami#tno$ci;
a% wreszcie wyrwa!em go do cna
i serca w!asnego nie czuj#”.
A przestrze& rozci"ga si# wokó!
milcz"ca, pogr"%a si# w mroku,
w zadumie. I tylko wiatr d'wi#czy
w koronach topól nadrzecznych.
Mrok coraz g#stnieje wieczorny
i droga wije si# w dali,
blado$ci" ja$nieje bia!"
i niknie w zakr#tów cieniu.
I znowu pie$& niesie si# p!aczem:
„Cierniu b!yszcz"cy poz!ot",
któ% zniesie twych kolców ostrze,
co serce na wylot przebija”.

Dla Juana Ramona Jimeneza

Rys. Wojtek !uka

OGRODY POETY
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Poeta jest ogrodnikiem. W jego ogrodach
rozkosznie igra wiatr,
niesie !agodne tony skrzypiec,
lament s!owików,
echo dalekich g!osów i czysty $miech
sob" zaj#tych kochanków.
I jeszcze inne ogrody. Fontanna w nich
szepce: Znam ci#, czeka!am na ciebie.
A on, widz"c si# w strudze przejrzystej,
Ledwo poznaje siebie rozmarzonego wczoraj!
I jeszcze inne ogrody. Ja$miny
ju% marz" o letnich rado$ciach,
a te ogrody to liry zapachów,
s!odkie liry, które tr"ca ch!odny wiatr.
I ulatuj" samotne godziny,
a fontanny, w porze pe!ni ksi#%yca,
wzdychaj" w swych marmurach $piewne,
i w ca!ych przestworzach s!ycha( tylko j#k wody.

POETA WSPOMINA KOBIET!
NA MO"CIE NAD GWADALKIWIREM

TRZY PIE"NI WYS#ANE
UNAMUNO W 1913

Ponad jasn! gwiazd! zmierzchu
jak ostrze posrebrzane b"yszczy
ksi#$yc na niebie szkar"atnym
i w g"#biach pociemnia"ej wody.
Rzeka przetacza grzmi!ce fale
krystalicznego mroku
pod kamiennym mostem. Leniwa rzeko,
wy%piewujesz swe imi#, a dusza moja
chce pochwyci& w twoim czystym nurcie
ga"!zk# delikatn!, okryt! kwiatami,
która rozgorza"a wiosn!
w%ród zieleni nadbrze$nych migda"owców!
Pragn# widzie&, jak wpada, p"ynie i gubi si#
w twych przejrzystych falach.
I na p"acz mi si# zbiera... Moje serce z tob!
pop"ynie w przestrze' faluj!c!.
Ach, taki wieczór, i rzeka "agodna
krystalicznego mroku!...
Ponad jasn! gwiazd! zmierzchu
srebrzy si# ksi#$yc jasny.

1.
Panie, zm#czony jestem $yciem,
moje gard"o ochryp"o
od krzyku nad brzegiem morza,
a szum morza mnie og"usza.
Panie, zm#czony jestem $yciem
i wszech%wiat mnie przyt"acza.
Panie, zostawi"e% mnie samego,
sam na sam wobec morza.
2.
Albo Ty i ja bawimy si#
w chowanego, Panie,
albo g"os, którym Ci# wzywam,
jest Twoim g"osem.

Rys. Wojtek !uka

3.
Szukam Ci# wsz#dzie
i nigdzie znale(& nie mog#,
a znajduj# Ci# wsz#dzie,
gdy tylko szuka& zaczynam.

ANTONIO MACHADO
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Fot: Henryk Bzdok
Aleksander (Leszek) Spyra

Spacer po Pszczynie
z Leszkiem Spyr#
– Do
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Pszczyny jak zawsze pojecha!em z rado"ci#, lubi$ to
miasto i wielu kolegów, którzy tam zamieszkali. Tym razem umówiony z Leszkiem Spyr# – plastykiem, muzykiem
i znacz#c# Postaci# w Pszczynie. Spotkali"my si$ w Muzeum Prasy %l#skiej
tj. w miejscu, którego jest twórc#.
– Leszku, jeste! przeze mnie postrzegany, jako bardzo wa"ny element tego miasta, podziwiam ci# od lat, powiedz mi jak to si# zacz#$o, jak to by$o
w twoim domu?
– Mój ojciec by! stolarzem ale i artyst# amatorem, to i w domu by!a taka plastyczno-muzyczna atmosfera. Najpierw
by!o ognisko muzyczne, potem plastyczne, dalej Akademia Sztuk Pi$knych
a jednocze"nie Liceum Muzyczne imieniem Kar!owicza.
– Pami#tam jak lata$e! pomi#dzy
jedn% a drug% uczelni%...

– Pszczyna nale&y do takich wyj#tków,
tu szanuje si$ w!asnych ludzi i tych co
przychodz# potrafi#c si$ zachowa'.
– To wa"ne, bo jak pami#tam z przesz$o!ci to na moim &l%sku ci, którzy
przybywali zawsze byli lepsi i zawsze
zajmowali lepsze stanowiska. Tak by$o w mej miejscowo!ci na Opolszczy'nie, wielki zak$ad przemys$owy !ci%ga$ ludzi z ca$ej Polski, którzy nie
zawsze potrafili zgodnie wspó$"y(
z autochtonami. Wy tu jeste!cie bardziej jednorodni, ni" tam, gdzie historycznie by$o wi#ksze przemieszanie
ludno!ci, te granice przebiega$y nawet
wewn%trz rodzin. Mój Starzyk po Plebiscycie w roku 1921 trafi$ do obozu
w Cottbus, kiedy stamt%d wyszed$ trafi$ tu do Pszczyny i tu by$ rehabilitowany po tamtejszych przej!ciach.
W tym kontek!cie Pszczyna mi by$a
znana od dzieci)stwa.

– Nie wiedzia!em, &e co" takiego tu
by!o...
– Kiedy by$em m$odszy nie zajmowa$em si# tym, dzi! po latach ju" nie
ma osób, które wzbogaci$y by m%
wiedz#.
– Tu by!a wielokulturowo"', Niemcy,
Czesi, Polacy i (ydzi (w liczbie 80
cz!onków Gminy (ydowskiej) &yli w harmonii narodowo"ciowej i religijnej. Mia!
na to tak&e wp!yw Ksi#&$, który jeszcze
w latach dwudziestych pisa!: „Do Moich
Mieszczan...” a Rada Miejska mu odpisywa!a „Nie jeste"my na szcz$"cie Pana w!asno"ci#”. Po wojnie by!o jak
wsz$ dzie, ty le &e par tia wy sy !a !a
do Pszczyny takie wybraki, bo dobry komunista musia! by' w Tychach albo
Chorzowie. My"my si$ nawet potrafili
z nimi dogada', pó)niej w latach siedemdziesi#tych uda!o si$ za!atwi' skansen,
je dy nie w Mu zeum Pra sy %l# skiej
i w Muzeum Stroju %l#skiego by! problem. Ja za!o&y!em tu „PAX” w Pszczynie, to by!a organizacja w pewnej opozycji do komuny. Pó)niej chcia!em si$
wi$cej dowiedzie' i pojecha!em do IPN
w Katowicach, chodzi!o mi o stan wojenny a oni mi pokazali, &e jestem agentem,
pierwszy za" zapis by! z roku 1957.
– Nigdzie ci# st%d nie ci%gn#$o?
– Wybra!em Pszczyn$ a nie jakie" tam
szersze horyzonty, bo tu si$ czuj$ u siebie.
Przewodnicz#cy „PAX-u” Boles!aw
Piasecki powiedzia!, &e ka&dy cz!onek
ma prac$ dla siebie w INCO albo VERITAS-e i zaproponowali mi Warszaw$, ale
nie przyj#!em, bo tu mia!em wszystko,
zespó! i przyjació!.
– Was pla sty ków by $o tu wie lu jak na takie miasteczko, bo oko$o dziesi#ciu.
– Tak Janka i Andrzej Czeczotowie
– graficy, Alina i Staszek Rabaszowscy – wn$trzarze, Szulz – metaloplastyk,
Grzegorz Kozik – rze)biarz, Jurek
Be ce la – szk!o, Jo achim Kra kow czyk – rze)biarz i jego &ona Malinowska-Krakowczyk
– Z tego okresu pami#tam Galeri#
„U Eliasza i Pistulki” no i nawet
za ratuszem piwnic# mieli!cie i plenery, w których paru bra$em udzia$.
– Nie zapomn$ tej atmosfery z sympatycznym lwowiakiem Alfredem Migockim, czy te& profesorem Janem Dutkiewiczem i jego kalamburami takimi jak
„Niech (ydzi nie trac# nadziei”, albo bardzo ciep!a Janka Czeczotowa dzi" Kiedos – gospodyni pleneru.
– Ta grupa mog$aby by( Odzia$em
Pszczy)skim ZPAP....
– Przyjazn# dusz#, która wiele nam pomog!a by! wicedyrektor wojewódzkiego wydzia!u kultury Ry". Dyrektorzy si$
zmieniali a on trwa!, bo by! ze Stronnictwa Demokratycznego. To on da! nam
"rodki na Galeri$ „U Eliasza....” pomóg!
nam tak &e znacz nie fi nan so wo
przy Skansenie, no i oczywi"cie w Muzeum Prasy i Izbie Telemanna. By!o ja-

ko! pro!ciej dosta" dotacj# dzi#ki znajomo!ci, ni$ dzisiaj z Unii.
– Potem wyprowadzi! si" do Krakowa, przyby! na mój wernisa# w Galerii ZPAP „Art nova 2” we wrze$niu 1996 roku. Dostawali$cie, bo
Pszczyna by!a tak% pere!k% $l%skich
miast z bogat% histori%, licznymi zabytkami w ciekawym regionie...
– ... i politycznie nie dra$ni%ca. Ten
spokój umiej#tnie wykorzystywali!my.
W roku 1960 za&o$y&em „Zespó& Pszczyna” istniej%cy do dzi!, zje'dzili!my Europ#, wkrótce jedziemy do Chorwacji,
wydajemy p&yty, których jest ju$ siedem.
Ta grupa to bardzo opiniotwórcze !rodowisko – nauczyciele, przedsi#biorcy
i radni. Odkryli!my, $e w Pszczynie by&
drukowany pierwszy na (l%sku periodyk
dla ludu pospolitego. Pierwszy autonomicznie Tygodnik Polski Po!wi#cony
W&o!cianom. Mieli!my takiego cz&owieka na uniwersytecie, który zatwierdzi&
nam scenariusz Muzeum Prasy (l%skiej. Potem wyjecha& do Monachium,
kiedy wróci& i zobaczy& tablic#, informuj%c%, $e muzeum nosi imi# Wojciecha
Korfantego, powiedzia&: Leszek co! ty
zrobi", na Niemców Korfanty dzia"a jak
p"achta na byka, oni ani grosza nie dadz#. Podzi#kowa&em mu za te niemieckie pieni%dze i powiedzia&em, $e damy
sobie rad#. To by& bardzo nieciekawy
czas – towarzysz Kastorz i inni.
– Darujmy sobie nazwiska, nie zas!uguj% na to, by je pami"ta&.
– Przy okazji tworzenia Muzeum
Prasy uratowali!my t% XVIII-wieczn%
kamienic#, doprowadzili j% do stanu
w jakim jest. Mamy bibliotek# z 3000 tomów dzie& specjalistycznych, zwi%zanych z pras% i histori% (l%ska. No i jesz-

cze Izba Telemanna z przekazanym
nam pozytywem, którym opiekuje si#
osobi!cie prof. Gembalski.
– Podoba mi si" twoje pierwsze
dzie!o Skansen, po!o#ony tak blisko
centrum, #e oddycha atmosfer% miasta, nasz chorzowski w Parku 'l%skim
ma znami" sztuczno$ci, wasz za$ jest
jakoby przedmie$ciem..
– Przekazali!my skansen w zarz%dzanie agencji, ta te$ zdobywa !rodki na jego utrzymanie.
– A ty, czy dalej zajmujesz si" drzeworytem?
– Grafika warsztatowa mi si# sko)czy&a, ale pracuj# dalej pastelami.
– Bo i trudno z tego uzyska& jak%$
finansow% satysfakcj"...
– Tak, obserwuj# te galerie na (l%sku albo w Krakowie, tam na ulicy !w. Anny jest
du$a galeria u góry, wchodzisz – martwica, tylko jaka! staruszka sztrykuje sweterek. Na uczelni w Katowicach by&em
na roku z Henrykiem Bajdurem, Markiem
Mosi)skim, W&adkiem Tokarzem iAndrzejem Urbanowiczem, najpierw chciano j%
zlikwidowa", ale Gierek chcia& tu mie"...
– Wydzia! Grafiki Propagandowej
ASP w Krakowie. Na ten Wydzia! zosta!em w ko(cu przyj"ty w roku 1957.
– W tej naszej katowickiej wspólnocie póki by&o ZPAP wszystko jako!
dzia&a&o, potem po strajkach, rozruchach zwi%zek zdelegalizowano.
– Towarzysko te# si" popsu!o, zacz"!y si" próby tworzenia nowych zwi%zków, to sz!o opornie i tylko paru nadpo s!usz nych pró bo wa !o wy pe! ni&
wystawami BWA.
Wyje#d#a!em wtedy na imprezy
plastyczne za granic" i wraca!em.
Wicesekretarz zwi%zkowej POP stro-

Henryk Bzdok, Pszczyna – Rynek, grafika cyfrowa, 2014

fowa!a mnie za wyjazdy do Niemców,
ja jestem do dzi$ tu, natomiast ona
od dawna – tam u nich.
– Wtedy i mnie przesta&o si# podoba",
poza pani% El% z BWA zawsze $yczliw% i kompetentn%, nikogo wi#cej nie pami#tam.
– A jednak wspominamy lata studiów „z” i „potem” z rozrzewnieniem,
to sprawia chyba m!odo$&, #e we wspomnieniach lepsze jest wszystko ni#
by!o. By!a potrzeba kontaktu, porozmawiania i podanie r"ki, by!y miejsca,
w których nied!ugo czeka!e$ i spotyka!e$ przyjaciela.
– Zosta&o we wspomnieniach to, co
dobre...
– Z!o poznali$my du#o pó)niej, kiedy zosta!o lepiej zdefiniowane w nowej Polsce, wtedy dopiero w pe!ni
u$wiadomili$my sobie, ile nam zabrano. Dzi$ wolno$ci mamy a# w nadmiarze a twój zespó! istnieje.
– Ceni# sobie najbardziej pozytywne
trwanie, ciesz# si#, $e syn przej%& Oficyn# Drukarsk%, dochodzimy do tego, co
by&o dawniej, do rodzinnego przekazywania tradycji, któr% komuna przerwa&a. Chcia&bym si# jeszcze pochwali" dorobkiem naszego Towarzystwa, przez
lata dorobili!my si# 70 w&asnych tytu&ów wydawnictw.
– To te ma!e ojczyzny, w których tyle si" dzieje....
– Po pierwsze stopniowanie: Rodzina,
Ma&a Ojczyzna, Pa)stwo. S% ludzie tacy jak
ja, którzy si# tu dobrze czuj%, i tacy którzy
musz% zaistnie" w Warszawie czy Strasburgu. Dobrze, $e istnieje taki wybór, jak z kobietami, gdyby tylko jedna uroda wa$na by&a, to ile by&oby starszych panien.

!
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Pod patronatem
„+l(ska”

Ogólnopolskie konkursy literackie
organizowane przez M!odzie"owy
Dom Kultury w Chorzowie

Twórcze okno
T

egoroczny Ogólnopolski Konkurs
Literacki im. Marka H!aski zosta! zorganizowany przez M!odzie"owy Dom
Kultury w Chorzowie po raz dwudziesty
drugi. W jury zasiedli: Rados!aw Kobierski # poeta, prozaik, krytyk literacki, felietonista, wspó!twórca grupy poetyckiej Na Dziko; Wojciech Brzoska #
poeta, wspó!za!o"yciel zespo!u Brzoska
i Gawro$ski; Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak # poetka, adiunkt w Katedrze
Dziennikarstwa i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Na konkurs nap!yn%!o 311 prac 283 autorów. Spo&ród 117 utworów poetyckich
nagrodzono i wyró"niono sze&' zestawów
wierszy. I nagrod% zdoby!a Marzena Jaworska z Warszawy za: kó!ko, pa"dzierze
oraz portret. II nagrod% przyznano Marcie Jurkowskiej z Olkusza za: pod lodem,
czere#nie oraz po powodzi. III nagrod%
zdoby! Jerzy Fryckowski z D%bnicy Kaszubskiej za: handlark$ pestek, szwagra-pok!osie oraz matk$ Polk$ II. Wyró"niono tak "e pra ce: Pio tra Przy by !y
z Karpacza, Mateusza Czajki z Chorzowa oraz Czes!awa Markiewicza z Zielo-
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Ona krz(ta si%, cho' nic jej nie zajmuje, chodzi, byle chodzi', drepcze, wydeptuje dywan, a kiedy od czasu do czasu zda
sobie z tego spraw%, z pi%t przechodzi
na palce i drobi, sunie baletowo, albo p!ynie. Wtedy te" !atwiej o wspomnienia, szafa staje si% szatni(, we wszystkich oknach
zawisaj( twarze i w!osy, przede wszystkim jednak oczy. Twarze sta!yby w powietrzu i by!yby w istocie maskami, gdyby
nie te w!osy, które sznuruj( je z parapetami, z innymi zwie$czeniami: blatem sto!u pod wazonem, marmurowym coko!em
nieu"ywanego kominka, podstaw( lustra,
me ta lo wy mi ga! ka mi szu flad. Al bo
na przyk!ad ta misa: kryszta!owa, w której cukierki zm%tniaj( odbicia; albo to
szklane akwarium: kszta!t &ci%tej od góry, wydr("onej kuli, od dawna stoj(ce pusto, bez wody, bez ro&lin, bez "adnej innej za war to &ci, czy li pro sta for ma
o klasycznym niemal, idealnym wykroju, lub – je&li spojrze' na to oczami
Marty – potykacz dla kurzu.
Kiedy wi%c z codziennych kroków
wchodzi w ich od&wi%tny rytm, widzi wi%cej. Ona widzi te martwe w!osy na pod!odze, wypadaj( jej gar&ciami, widzi ich
twarze, twarz z orlim podbródkiem Oleksego, jej Oleksika i drug( twarz, wyra)niej, albo mo"e i nie, nalan( twarz Konstantego, który mia! dla niej tyle lito&ci,

nej Góry. W kategorii proza jury przeczyta!o 194 utwory, nagradzaj(c i wyró"niaj(c spo&ród nich pi%'. I nagrod% zdoby!a Eli za Mo ra czew ska z Po zna nia
za Mi$dzypi$trze (fragment). II nagrody
nie przyznano. III nagrod% zdoby!y ex
aequo Agnieszka Urbanowska z Krakowa za Palce Julianne Moore (fragment)
oraz Daria Siemion z Warszawy za fragment utworu bez tytu!u. Ponadto wyró"niono Joann% Ro& z Olkusza za prac%
Na odwrocie oraz Edwarda Bolca z Rzeszowa za Tylko cumulusy, Stachu… (fragment).
Warto przypomnie' przy okazji, "e
chorzowski konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do osób powy"ej 16
roku "ycia, zarówno do twórców, którzy
maj( ju" na swoim koncie szereg publikacji, jak i do tych, którzy s( przed debiutem. W&ród laureatów w latach ubieg!ych
znale)li si% m.in. Wojciech Kuczok i El"bieta Pra"my z Chorzowa oraz Piotr Macierzy$ski z *odzi. Jurorami byli zawsze
uznani twórcy, krytycy literaccy i dziennikarze.
W latach 2003-2005 w konkursie
uczestniczyli równie" uczniowie szkó!

ELIZA MORACZEWSKA
Mi"dzypi"trze (fragment)
a na mi!o&' zdoby' si% nie chcia!, cho' wystarczy!oby pozwoli' sobie, nie wzbrania'.
Na co komu lito&'?
Wi%c ona widzi te w!osy, a w!a&ciwie
twarze odbite w misie akwarium jak wodz( za ni( szklanymi oczami, a szk!o, uwypuklone przez wpadaj(ce wysokimi oknami s!o$ce, pomna"a te oczy, dwoje orlich
i dwoje nalanych i ju" nijak si% schowa'
nie mo"na. Ta misa, szklana misa stoi
w centralnej cz%&ci pokoju, jak ona patrzy,
jak oni patrz(, jak j( &cigaj(, nie chce by'
&cigan(, nie!
# Aljono, co si% sta!o?! – Marta gwa!townie otwiera drzwi i widzi Aljon% nad szcz(tkami rozbitego akwarium. – Och!
# Widz% te oczy, one widz(, wodz(, &cigaj(. Nie ma oczu – nie ma po&cigu.
# Co te" pani mówi, jakie oczy?
# Oczy. W!osy raczej. Wsz%dzie le"(
nie"ywe w!osy. – Aljona pochyla si% i zaczyna wyskubywa' w!osy z dywanu, nast%pnie mota z nich kok i nak!ada go sobie na g!ow%. – Ale i tak ju" nieprzyszyte,
a wi%c nie"ywe – mówi ze z!o&ci( i zszarpuje kok z g!owy wraz z gar&ci( w!asnych
w!osów.

podstawowych i gimnazjów. Bior(c jednak pod uwag% sugestie jury, organizatorzy postanowili stworzy' dla dzieci
i m!odzie"y oddzielny konkurs literacki pod nazw( „OKNO”, którego ósma
edycja oby!a si% w tym roku. Prace
m!odych poetów i prozaików oceniali
tym razem: dr Iwona Gralewicz-Wolny
# adiunkt w Zak!adzie Teorii Literatury
Wydzia!u Filologicznego Uniwersytetu
+l(skiego w Katowicach, dr Sylwia Gajownik # autorka bloga o literaturze dla
dzieci i m!odzie"y oraz Barbara Janas-Dudek # pisarka, poetka, za!o"ycielka
Portu Poetyckiego w Chorzowie. Jurorzy musieli zapozna' si% z 354 pracami 337 autorów. Spo&ród 111 wierszy nagrodzono i wyró"niono w kategorii
szkó! podstawowych utwory czterech
uczestników, w kategorii gimnazjów
tak"e cztery osoby zosta!y zauwa"one.
Najlepsz( proz% w&ród uczniów szkó!
podstawowych napisa!o ponownie czterech uczestników konkursu, a w&ród
gimnazjalistów a" pi%ciu zosta!o nagrodzonych oraz wyró"nionych.

KATARZYNA BERETA
# Aljono, Bo"e! Co pani robi?! Chryste Panie, przecie" do krwi, ale dlaczego?
Po co?
# One s( wszystkie nie"ywe, nie widzisz? No i czemu patrzysz tak dziwnie?
Mówi!am ci ju", "e nienawidz% tych rozsiewajnych, martwych w!osów. One si%
mno"( – szepcze. – Mno"( si%, "eby
mnie doprowadza' do ob!%du, nie jestem
g!upia: widz%. A ty czemu mówisz do mnie
pani, przecie" jeste& u siebie, to ja jestem
u ciebie, to nie Rosja, a zachowujesz si% jak
w Rosji. Wyra"asz si% jak rosyjscy pisarze,
a w "yciu nic nie napisa!a&. Poza tym nie
jeste&my w Rosji i ci nie wolno, s!yszysz?!
Twój m(" mówi jak cz!owiek, on wie, "e
to tr(ci Czechowem, tak mówi'. Niech
zdradzaj( nas tylko imiona, je&li ju" co&
musi nas zdradza'. Tylko imiona. Trzeba
zapomnie' Rosj%, zabi' oczy w misach,
wyzbiera' wszystkie w!osy. Mo"e w ten
sposób unikniemy po&cigu. – Skubie
chwil% paznokcie. – My&l%, "e najlepiej je
potem spali', bo inaczej znowu si% gdzie&
zal%gn( (…).
I nagroda
w XXII Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
im. Marka H!aski
w kategorii proza

Odmieniajmy nazwiska
kolega nazywa si$ Szambora.
Mój
Czy to nazwisko si$ odmienia?
Kolega twierdzi, #e nie, bo jest ono pocho-

dzenia w$gierskiego, a w zwi%zku z tym pozostaje w formie mianownika np. widzia"em
Jana Szambora, a nie widzia"em Jana
Szambor$. Jaki „przepis” j$zykowy reguluje, #e to nazwisko jest odmienne lub nieodmienne?
Nie jest pewne, czy nazwisko Szambora
ma rzeczywi'cie w$gierski rodowód, w dost$pnych (ród"ach etymologia nie jest wywiedziona wystarczaj%co jasno. W publikacji Kazimierza Rymuta Nazwiska Polaków. S"ownik
etymologiczno-historyczny jako (ród"os"ów
podaje si$ imi$ Sambor pomieszane w nazwiskach z niemieck% nazw% osobow% Schamber. Gdyby nawet jednak nazwisko kolegi by"o pochodzenia w$gierskiego, wcale nie
znaczy"oby to, #e jest nieodmienne! Nazwiska i imiona w$gierskie odmieniaj% si$, por.
np. Nagy, Nagya, Nagyowi, Petöfi, Petöfiego, Petöfiemu, Kossuth, Kossutha, Kossuthowi, Kossucie, Imre, Imrego, Imremu, zwyczajowo nie stosuje si$ w nich tylko apostrofu
oddzielaj%cego temat od ko)cówki fleksyjnej, jak to jest przyj$te w nazwiskach angielskich czy francuskich (Kennedy, Kennedy’ego; Valery, Valery’ego). Nie ma specjalnej
ustawy, która regulowa"aby odmienno'& nazwisk, poniewa# nazwiska, jak inne wyrazy
istniej%ce w j$zyku fleksyjnym takim jak nasz,
po prostu si$ odmieniaj% – jest to rzecz najzupe"niej naturalna, zgodna z duchem j$zyka. Je#eli tylko dane nazwisko mo#na przyporz%dkowa& do któregokolwiek polskiego
typu deklinacyjnego, to nale#y je odmienia&,

MARTA!JURKOWSKA
czere!nie
pos"uchaj jak dr#y ziemia,
p$kaj% czaszki owadów.
zaraz pod"%cz% tlen
b$d% uczy& trawy oddychania.
pos"uchaj jak pulsuje 'wiat"o
w przewodach ambulansów,
#y"ach kroplówek,
jak rozrasta si$ skrzep
w kruchych palcach.
pos"uchaj zanim
b$dziesz mi zrywa"
krwawi%ce czere'nie
a drzewo ci$ po"knie,
wypluje jak pestk$.

II nagroda
w XXII Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
im. Marka H"aski
w kategorii poezja

dlatego te# nazwisko Szambora zako)czone
podobnie jak rzeczowniki rodzaju #e)skiego, takie jak kora, komora czy zapora, powinno przybra& formy: D. Szambory,
C. Szamborze, B. Szambor$, N. (z) Szambor%, Ms.(o) Szamborze. W naszym skomplikowanym j$zyku nie odmienia si$ tylko naprawd$ nielicznych nazwisk, i to wcale nie
ze wzgl$du na pochodzenie, lecz z powodu
ich j$zykowego (fonetycznego) ukszta"towania. W'ród nazwisk nieodmiennych Jan
Grzenia w S"owniku nazw w"asnych wymienia nast$puj%ce: 1) zako)czone w wymowie
na ["a], np. Benoît, Dubois, Pasqua; 2) zako)czone w wymowie na samog"osk$ [u], np.
Ceau&escu, Kimbangu, Nehru, Pompidou,
a tak#e z ko)cowym -x w zapisie: Giraudoux, Levittoux; 3) zako)czone w wymowie
na akcentowan% samog"osk$ [o] (ortograficzne -o, -au, -eau oraz z niewymawianymi -s,
-x, np. Hugo, Desnos, Despiau, Cocteaux, Cousteau, Rousseau. Oprócz wymienionych typów nazwisk reszta jest obowi%zkowo od-

mienna! Je'li pójdziemy za sugesti% Pana kolegi i przestaniemy odmienia& jego nazwisko,
to kiedy powiemy widzia"em Jana Szambora, odbiorca bez w%tpienia uzna, #e nazwisko kolegi brzmi Szambor. Podobny przyk"ad
podaje Hanna Jadacka w ksi%#ce Kultura j$zyka polskiego: genera" Józef Kuropieska nie
pozwala" odmienia& swego nazwiska, trzeba by"o wi$c o nim mówi& np. znam dobrze
gen. Kuropieska, „skutkiem tego dalsi znajomi genera"a do dzi' (!) uwa#aj%, #e jego nazwisko brzmia"o *Kuropiesek na podstawie
„rekonstrukcji” mianownika z form uznanych
za dope"niaczowe lub biernikowe”. A zatem:
odmieniajmy nazwiska.

KATARZYNA WYRWAS
Dr Katarzyna Wyrwas jest adiunktem
w Instytucie J$zyka Polskiego Uniwersytetu 'l%skiego, kieruje Internetow% Poradni%
J$zykow% U'.

Fundacja im. Jana Kochanowskiego

W duchu patrona
undacja im. Jana Kochanowskiego zoF
sta"a za"o#ona w Sosnowcu przed rokiem. Jej pomys"odawcami byli Rafa"

Danielowski, nie#yj%cy ju# Artur Fryz
(1963–2013) oraz S"awomir Matusz. Fundacja powsta"a, by upami$tni& posta& Jana z Czarnolasu oraz jego zas"ugi dla
literatury polskiej. Ambicj% fundatorów
oraz zarz%du jest równie# przepojenie najnowszej twórczo'ci literackiej duchem poezji patrona.
W'ród statutowych celów znale(& mo#na tak#e takie dzia"ania, jak: promocj$
czytelnictwa; kreowanie, wspieranie oraz
promowanie szeroko poj$tej kultury i sztuki;
wspieranie prac badawczych, projektów artystycznych i edukacyjnych, ze szczególnym
uwzgl$dnieniem tematyki dialogu kultur
oraz zachowania i upowszechniania tradycji;
inicjowanie i organizacj$ przedsi$wzi$& artystycznych; tworzenie i wspieranie miejsc
wymiany kulturalnej i o'rodków twórczych;
edukacj$ kulturaln% i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki; promocj$ kultury, sztuki
i tradycji polskiej oraz osoby Jana Kochanowskiego poza granicami kraju; wreszcie
wspieranie, zg"aszanie i promowanie twórców, artystów, naukowców i dzia"aczy kultury do nagród, odznacze) i stypendiów.
Cele te Fundacja planuje realizowa&
poprzez inicjowanie i organizacj$ projektów
artystycznych, spo"ecznych i edukacyjnych,
festiwali, wystaw, ekspozycji, koncertów,
widowisk oraz wyk"adów z zakresu szeroko
poj$tej sztuki i kultury. Wydawanie i produkcj$ nagra) audio i video, ksi%#ek, broszur i czasopism o tematyce zgodnej ze
statutowymi za"o#eniami. Stworzenie i prowadzenie biblioteki multimedialnej i tradycyjnej wraz z archiwum prac artystycznych
i dorobku artystów i twórców z dziedziny
kultury, sztuki i edukacji artystycznej.

Wspieranie i promowanie artystów i grup
artystycznych poprzez zapewnianie warunków finansowych, lokalowych, stypendialnych, pomoc specjalistyczn% i organizacyjn%.
Wspieranie i prowadzenie prac badawczych
z zakresu kultury, sztuki oraz dziedzin z nimi
powi%zanych. Wspó"prac$ i wymian$ z instytucjami, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie sztuki, kultury i edukacji.
Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy finansowej
i rzeczowej na realizacj$ dzia"a) o charakterze artystycznym, kulturalnym i edukacyjnym. Wspieranie finansowe, organizacyjne
i specjalistyczne dzia"a) zwi%zanych z upowszechnianiem i promocj% kultury i tradycji.
Dotychczas uda"o si$ Fundacji wyda&
trzy publikacje: S"awomira Matusza Licznik
Geigera. 20 najwa!niejszych wspó"czesnych
wierszy polskich w interpretacjach oraz dwa
tomiki poetyckie * Jerzego Lucjana Wo(niaka Drzewa przy drodze i Krystyny Borkowskiej Rezerwat codzienno#ci. Wszystkie
ukaza"y si$ w 2014 r. Ostatni tytu" zosta" dofinansowany ze 'rodków gminy Sosnowiec.
Ponadto Fundacja pracuje obecnie
nad stworzeniem programu Festiwalu im.
Jana Kochanowskiego, który pragnie zorganizowa& w listopadzie tego roku na terenie
Sosnowca i miast o'ciennych.
Wi$cej na temat Fundacji mo#na przeczyta& na stronie internetowej: http://fundacjakochanowskiego.pl/.

KATARZYNA BERETA
Sprostowanie
Autorka eseju Id%c cmentarzem przy
Francuskiej przeprasza za b"%d, jaki
przez nieuwag$ wkrad" si$ do tekstu.
Prawid"owy tytu" ksi%#ki Aleksandra
Baumgardtena brzmi: Spotkanie z jutrem.
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Zdj$cia: Pawe" Pluta

Pod patronatem „%l#ska”

Chór i soli!ci Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach i Miko"owska
Orkiestra Festiwalowa podczas prezentacji kantaty „Syn marnotrawny” Henryka Opie#skiego.

Z Andrzejem
Panufnikiem,
bez Ryszarda Straussa
MAREK
BRZE*NIAK

XXIV Miko"owskie Dni Muzyki
becny rok zapisze si! w dziejach KaO
towic jako czas niebywa"ego „urodzaju” sal koncertowych. Wiosn#, po kil-
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kuletnim remoncie, oddano do u$ytku
rozbudowany obiekt Filharmonii %l#skiej z dwiema salami, w tym sal# kameraln#, której poprzednio nie by"o. Jesieni# otwiera swoje podwoje nowa siedziba
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z najwi!ksz# sal# koncertow# w kraju i drug# sal# – kameraln#. Pono& takowe, stosowne dla prezentacji
koncertów, pomieszczenie znajdzie si!
tak$e w nowym, nieuko'czonym jeszcze,
obiekcie Muzeum %l#skiego.
Czym$e wobec tego bogactwa mo$e si!
pochwali& niedu$y Miko"ów, oddalony
od centrum Katowic zaledwie 12 kilometrów, skoro nie posiada ani jednej sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia? Ano
mo$e. Od 24 lat jest gospodarzem Miko"owskich Dni Muzyki – najwi!kszego festiwalu muzyki powa$nej na Górnym %l#sku.
Z powodu owego braku sal „miejscem
postoju” koncertowego Steinwaya jest
w Miko"owie Biblioteka Miejska – Dom

Kultury by"by w tym przypadku o tyle ryzykowny, $e m"odzi adepci sztuki pianistycznej mogliby instrument „zaje(dzi&”.
Niestety, trudno go przewozi& do ko)cio"a ewangelickiego dysponuj#cego bodaj$e najlepsz# w regionie akustyk# dla
prezentacji muzyki kameralnej. Nie przypadkiem Kwartet %l#ski nagra" w nim sporo swoich kr#$ków.
I dlatego dwóch kwintetów fortepianowych z udzia"em instrumentów d!tych
Mozarta i Beethovena s"uchali)my w Bibliotece a wykonali je znana pianistka Beata Bili'ska, waltornista Tadeusz Tomaszewski i Krakowskie Trio Stroikowe.
W Bibliotece, tak$e z towarzyszeniem fortepianu, wyst#pili te$ wiolonczelista Andrzej Wróbel i kontrabasista Adam Bogacki, wychowanek miko"owianina Gerarda
Przyby"y w bytomskim Liceum Muzycznym. W"a)nie ze wzgl!du na osob! swego dawnego pedagoga kontrabasi)ci ch!tnie goszcz# na miko"owskich festiwalach,
bo obok Bogackiego cz!sto tu wyst!puje w obu swych rolach: solisty i dyrygenta Jurek Dyba". Wyst!p swój Wróbel

i Bogacki zako'czyli Duo concertante
na wiolonczel! i kontrabas, ale na bis
ostatni# cz!)& tego utworu w rytmie poloneza powtórzyli… z fortepianem.
Natomiast we wspomnianym ko)ciele
ewangelickim II Kwartet smyczkowy a-moll Mendelssohna i najbardziej znany
Kwartet Szostakowicza VIII c-moll us"yszeli)my w rewelacyjnym wykonaniu
Laso' Ensemble. To chyba najbardziej miko"owski zespó", bo w mie)cie tym mieszkaj# skrzypkowie Krzysztof i Agnieszka
Lasoniowie, oraz ojciec Krzysztofa i wiolonczelisty Ensemble Stanis"awa (ten jest
bytomianinem) – kompozytor Aleksander.
W )wi#tyni tej wyst#pi"y te$ dwa zespo"y muzyki dawnej: Bergen Barokk z Norwegii i Collegium Marianum z Pragi.
Pra$anie, podobnie jak ich krajanie na poprzed nich miko "ow skich festiwalach – w 2010 Musica Florea, a dwa lata
pó(niej Collegium 1704 – wykonali utwory swego rodaka Jana Dismasa Zelenki, kapelmistrza muzyki katolickiej w Dre(nie – na saskim dwuwyznaniowym dworze
elektora Fryderyka Augusta I i jego syna Fryderyka Augusta II kultywowano tak$e muzyk! protestanck#. W jakim) sensie
w tym repertuarze Czesi troch! wyr!czaj# nas, Polaków, skoro obaj elektorzy
byli równocze)nie królami Polski: Augustem II Mocnym i Augustem III.
Natomiast wyst!p trzeciego zespo"u
specjalizuj#cego si! w wykonawstwie
muzyki dawnej, nagrywaj#cego m.in.
dla znanej firmy „Harmonia Mundi” – Ensemble Phoenix Munich, „ulokowano”
w wyj#tkowo pi!knym wn!trzu tzw. starego ko)cio"a %w. Wojciecha. Ale tym razem Ensemble Phoenix nie przyjecha"
z muzyk# dawn#, lecz z piosenkami
ameryka'skimi z okresu wojny secesyjnej. Przewa$nie wielozwrotkowymi, nawet po kilkana)cie zwrotek. Trzeba rzeczywi)cie du$ej maestrii wykonawczej,
aby ta powtarzalno)& zwrotek nie irytowa"a. I w"a)nie tak# popisali si! monachijczycy, a kolejne zwrotki prezentowali
w wariacyjnych przeróbkach, co je wyra(nie uatrakcyjnia"o. By& mo$e rol! „przypomnienia”, gdzie le$y siedziba zespo"u,
mia"a odegra& w tym zestawie, przepleciona ameryka'skimi marszami i chora"ami, kol!da „O Tannenbaum”, ale…
po angielsku.
Od samego pocz#tku miko"owskich
festiwali istotn# rol! pe"ni# w nich recitale organowe na wspaniale brzmi#cym
instrumencie Bazyliki %w. Wojciecha,
zbudowanym z 1862 r. przez organmistrza
g"ubczyckiego. W tym roku obok wyst!pów dwóch wir tu ozów: Umber ta
Salvagnina ze Szwajcarii i Karola Go"!biowskiego – s"awnego organisty mieszkaj#cego obecnie w Belgii, wyst#pi" duet organowy. To do)& rzadko spotykany
zespó" w przeciwie'stwie do duetów fortepianowych muzykuj#cych na jednym instrumencie – organy posiadaj# bowiem
zdecydowanie w!$sz# klawiatur!. Utworzyli go dwaj muzycy: Niemiec Reinhard
Seeliger dzia"aj#cy w Görlitz, a wi!c
bezpo)rednio za nasz# granic# i Francuz
Henri Ormieres z Carcassonne s"awnego

ze swych zachowanych w ca!o"ci "redniowiecznych murów. Pod ich palcami i…
nogami miko!owskie organy zabrzmia!y
wspania!ym blaskiem, zw!aszcza w utrzymanej w „Bachowskim duchu” Sonacie d-moll ma!o znanego u nas XIX-wiecznego drezde#skiego kompozytora Gustawa
Adolfa Merkla i zagranej na bis transkrypcji organowej s!ynnego Alleluja Händla.
W tym roku nie us!yszeli"my recitalu organowego dyrektora artystycznego Miko!ow skich Dni Mu zy ki W!ady s!awa
Szyma#skiego, profesora i dziekana katowickiej Akademii Muzycznej. Za to mieli"my okazj$ oklaskiwa% go w innej roli – autora orkiestracji sceny biblijnej
„Syn marnotrawny” zapomnianego dzi"
kompo zy to ra Hen ry ka Opie# skiego
(1870–1942). Nawet nie bardzo wiadomo,
czy rzecz zosta!a wykonana przed wojn&.
Co praw da En cy klo pedia Mu zyczna PWM odnotowuje w obsadzie tego
dzie!a orkiestr$, ale zachowa! si$ jedynie
tzw. wyci&g fortepianowy. Instrumentacja
Szyma#skiego jest bardzo, chcia!oby si$
powiedzie%, stylowa, nie roszcz&ca pretensji do nowatorskich rozwi&za#, ale utrzymana w duchu XIX wieku. Tak, jak ca!y
ten utwór, którego chóralne fragmenty
przypominaj& chóry z oper Moniuszki – Opie#ski by! zreszt& autorem biografii Stanis!awa Moniuszki. Nawet fragmenty orien talne – II cz$"% kan taty
„Na obczy'nie” mówi o synu w$druj&cym
po "wiecie – jak(e( s& odmienne od orientalnych tematów Szymanowskiego, zreszt& wcze"niejszych o jakie" 15 lat. Opie#ski zdecydowanie cofa si$ tu jeszcze
bardziej w muzyczny romantyzm.
Nie s&dz$, by przywrócona do (ycia scena biblijna Opie#skiego zawojowa!a
"wiat – nadmie#my, (e „odkurzenie” jej
zawdzi$czamy Michalinie Growiec z katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie
te( rok wcze"niej wykonano j& na dowodzonych przez pani& profesor Dniach
Muzyki Wokalnej. Ale dla nas jest odkryciem niew&tpliwie cennym.
Zazwyczaj utwory, w których bierze
udzia! wi$ksza liczba wykonawców prezentuje si$ na ko#cu wieczoru. Tym razem
organizatorzy woleli nie ryzykowa%

Wirtuozi Lwowa. Na podium dyrygent Serhij Burko

i po kantacie, któr& zaprezentowali soli"ci i chór Instytutu Wokalno-Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz Miko!owska Orkiestra Festiwalowa
pod dyr. S!awomira Chrzanowskiego, sama ju( orkiestra wykona!a znan& i lubian& V Symfoni$ B-dur Franza Schuberta.
W „macierzystej” siedzibie chóru – Akademii Muzycznej tradycyjnie odby! si$ katowicki wieczór miko!owskiego festiwalu. I to wieczór chy ba najbar dziej
oczekiwany, bo z udzia!em Wielkiej Ewy
Podle", której towarzyszy!a, przeplataj&c
wyst$py solistki g!ównie uwerturami
Rossiniego, Polska Orkiestra Radiowa
pod dyr. )ukasza Borowicza. Komplementowanie "piewu Ewy Podle" w!a"ciwie mija si$ z celem – to niezmiennie prima
donna assoluta i to mimo (e termin primadonna „przynale(y” g!ównie sopranom,
a nie kontraltom. Zachwyci!a we wszystkich wykonywanych ariach – Glucka, Rossiniego, Donizettiego, Verdiego i na bis
Masseneta, ale chyba najbardziej w genialnie lirycznej interpretacji (a!obnej pie"ni
„Ja pojdu po polju” z kantaty Prokofiewa
„Aleksander Newski”.
I na koniec o dwu „klamrach” XXIV
Dni – inauguracji i finale. Festiwal zainaugurowali dobrze znani miko!owianom
od ponad ju( 20 lat Wirtuozi Lwowa ze
swoim za!o(ycielem i szefem Serhijem
Burko. Lwowiacy towarzyszyli pochodz&cemu z Krzemie#ca, rodzinnego miasta Juliusza S!owackiego, Olegowi Kaskiwowi
w interpretacji Koncertu skrzypcowego
Mendelssohna, jednak nie tego s!awnego
e-moll, ale m!odzie#czego d-moll, napisanego przez 13-letniego Feliksa i… zapomnianego potem na wiele lat. Dopiero
w 1951 roku odnalaz! go Yehudi Menuhin, a w nast$pnym opublikowa! i pierwszy raz publicznie wykona!. Kaskiw gra!
go z nut (swoj& drog& wspaniale), a wi$c
jeszcze nie w!&czy! do swego „(elaznego”
repertuaru. I chyba s!usznie. Jak stwierdzi!
proroczo 40 lat temu biograf Mendelssohna – Wilfrid Blunt „Cho% utwór ów jest
znakomity, jak na dzie!o trzynastoletniego ch!opca, w&tpliwe, czy zdo!a si$ utrzyma% w sta!ym repertuarze skrzypków.” Nic
doda%, nic uj&%.

Z nastroju „salonowego” Wirtuozi Lwowa przeszli do „melancholii” s!awnej Serenady na orkiestr$ smyczkow& Czajkowskiego, z któr& dobrze korespondowa!
zaprezentowany na bis „numer popisowy”
Wirtuozów – „Melodia” Myros!awa Skoryka, czo!owego kompozytora Ukrainy Zachodniej, wychowanka Polaka Adama
So!tysa, który wraz ze swoim ojcem Mieczys!awem, tak(e kompozytorem, pozosta! po 1945 roku we Lwowie.
Precedensem, pono% na skal$ "wiatow&,
by! fakt, (e Wirtuozi Lwowa (11 skrzypków, po troje altowiolistów i wiolonczelistów oraz kontrabasista) grali na instrumentach – na razie wypo(yczonych
– jednej firmy lutniczej Putsentelas
Violin Studio z Morszyna, uzdrowiska
u podnó(y Karpat. Ta, poniek&d próbna,
prezentacja okaza!a si$ ca!kiem udana i d'wi$k owej jednolitej grupy smyczków brzmia! w akustyce pot$(nej miko!owskiej Bazyliki bardzo dobrze.
Na wieczór fina!owy przyby!a lady
Camilla Panufnik, wdowa po Andrzeju Panufniku, którego setna rocznica urodzin
przypada 24 wrze"nia br. Narodowa Orkiestra Symfoniczna PR z Katowic wykona!a pod dyr. Jerzego Maksymiuka dwie
kompozycje Panufnika – Ko!ysank$
z 1947 roku, oraz poemat „Harmony”
z 1988, napisany dla uczczenia 25-lecia
ma!(e#stwa z Camill& Jessel.
Solistk& wieczoru by!a znana bywalcom
Dni Muzyki flecistka Jadwiga Kotnowska,
która zaprezentowa!a fletow& wersj$ s!awnej Fantazji dla szlachcica Joaquina Rodriga. Gra!a pi$knie, ale osobi"cie wol$ gitarowy orygina!. Wieczór ten uwie#czy!a
NOSPR porywaj&cym, aczkolwiek nie
od pierwszej nuty (rzecz zaczynano…
dwukrotnie) wykonaniem VIII Symfonii
Beethovena.
Panufnika XXIV Dni uhonorowa!y, 150-lecie urodzin Ryszarda Straussa
pomin$!y. Ale ta sama Narodowa Orkiestra Symfoniczna PR pod batut& swego
szefa Alexandra Liebreicha zamkn$!a
sezon (i równocze"nie po(egna!a si$
z dotychczasow& sal& w Centrum Kultury) rewelacyjnym wykonaniem, oczywi"cie w wersji koncertowej, „ociekaj&cej
krwi&” opery tego kompozytora „Elektra”.
Parti$ Klitemnestry "piewa!a w tej prezentacji bohaterka festiwalu miko!owskiego
Ewa Podle". Przypomnijmy, (e dawno temu Opera *l&ska wystawi!a a( trzy opery Ry szar da Straus sa: „Ara bel l$”
(1969 – polska prapremiera), „Kawalera
srebr nej ró (y” (1970) i „Sa lo me”
(1978). I to w latach, kiedy si$ganie
po dorobek twórcy, który nie zdo!a! odci&% si$ zdecydowanie od nazistów, niekoniecznie musia!o by% przyj$te przychylnie przez decydentów. Je"li dodamy
do tego, (e obszern& biografi$ niemieckiego kompozytora pióra Ernsta Krausego prze!o(y! na polski katowicki muzykolog i krytyk Karol Bula, znany tak(e
z tekstów publikowanych na !amach
„*l&ska”, mo(emy si$ pochwali%, (e
w naszym regionie dorobek Ryszarda
Straussa zawsze by! doceniony.

!

43

Foto. Arkadiusz !awrywianiec

Kamienica przy ulicy Gliwickiej 15 nale!y do pi"kniejszych na Za#"skim Przedmie$ciu. Wyró!nia j% elewacja ze
stylowym wykuszem i kilka p#askorze&b z czerwono zabarwionego porfiru. Nad wysok% bram% czuwaj% dwa soko#y, urod% przypominaj%ce gro&ne ptaki staro!ytnych Scytów. Nieco wy!ej, mi"dzy oknami parteru, zawis# sporych
rozmiarów medalion z wizerunkiem m"!czyzny o mrocznym wyrazie twarzy. Marszczy czo#o i przymyka powieki,
jego skronie zdobi% li$cie d"bu. Powiadaj%, !e to Zygfryd z „Pie$ni o Nibelungach”. Kilka metrów dalej z porfirowego reliefu wynurza si" smok, z gro&nym, kolczastym ogonem, a tu! za wykuszem pierwszego pi"tra kamienna sowa prostuje skrzyd#a i rusza na wieczorne #owy. W najwy!sz% kondygnacj", poni!ej mansardy, wtuli#a si" loggia i szereg okien. Cho' przykurzone i poszarza#e, wci%! wygl%daj% tak jak przed stu laty.

HENRYK
SZCZEPA'SKI

Kamienica
pod soko"ami

awniej, d!bowe drzwi tego domu,
D
otwiera" portier w liberii. Nad sieni#,
wysoko, pod sufitem, wisia"a lampa
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elektryczna umocowana w spi$owym $yrandolu. O zmroku jej %wiat"o wydobywa"o sztukaterie fantazyjnie wyprofilowanego sklepienia. Potem, ju$ tak jak
dzisiaj, wchodz#c na pó"pi!tro, otwiera"o si! wahad"owe drzwi wiatro"apu i wspina"o na 12 granitowych stopni aby stan#&
przed szerokim oknem, którego obramowanie wype"nia"y czerwone, b"!kitne
i zielone szkie"ka witra$u, kolorow# po-

%wiat# roz%wietlaj#cego wn!trze klatki
schodowej.
Solidnie zbudowana kamienica stanowi"a w"asno%& Wilhelma Briegera, mistrza
budowlanego i w"a%ciciela firmy architektonicznej. Nale$a"a do najbardziej nowoczesnych w Katowicach. Tak jak wi!kszo%& Niemców, ju$ od po cz#tku
XX wieku, on tak$e szykowa" si! do wielkiej wojny. W kilku pomieszczeniach
przyziemia zaprojektowa" schrony przeciwlotnicze. Od góry zabezpiecza"y je pot!$ne $elazobetonowe stropy a skrzyd"a

drzwi i okien wykonane z masywnej kuloodpornej stali mo$na by"o ryglowa& dodatkow# zastaw# betonow# o grubo%ci ponad 20 cm. U sufitu wisia"y drewniane
koje umo$liwiaj#ce kwaterunek równie$
noc#. W razie potrzeby schron móg" pe"ni& funkcj! bunkra ze stanowiskiem Maschinengewehr czyli ci!$kiego karabinu
maszynowego (zwanego „Maximem”)
i kilkuosobow# obs"ug# strzeleck#.
Pi!ciokondygnacyjna budowla mia"a
apartamenty z zapleczem dla pokojówki, spi$arni# i s"u$bówk#, a u szczytu ku-

chennych schodów, na poddaszu, pralni!
z wielkim kot"em do podgrzewania wody. By"a wyposa#ona w gaz, kanalizacj!
i centralne ogrzewanie. Lokatorzy Briegera mieli do dys po zy cji "azien ki
wy"o#one ozdobn$ glazur$ a w nich
porcelanowe wanny k$pielowe i bidety.
W pokojach i salonach ogrzewanych
kaloryferami wci$# by"y czynne bogato
zdobione piece o pi!knych kaflach z reliefami w secesyjnym stylu – urocze pami$tki z pocz$tku ubieg"ego stulecia.
W 1908 roku, ten dom by" jednym z najbardziej komfortowych spo%ród kilkunastu wybudowanych przez Briegera w Katowicach.
W 1914 roku dobiegaj$cy ju# pi!&dziesi$tki budowniczy, w dwupi!trowym
hinterhauzie bli'niaczego budynku, le#$cego tu# za %cian$ pod numerem 17, otworzy" Biuro i atelier budowlano-projektowe. Tam w rok pó'niej nagle zmar"
na zawa" serca.
W okresie mi!dzywojennym na podwórze zaje#d#a"y wiejskie zaprz!gi
i ch"opi z sumiastymi w$sami. Za"atwiali interesy w wojewódzkim zarz$dzie
(l$skiego Zwi$zku Kó"ek Rolniczych,
który biura mia" w dawnym atelier Briegera. W g"!bi, za obszernym dziedzi)cem
wznosi"y si! budynki Zak"adów Graficznych i Wydawniczych „Polonia”. Przesz"y do historii jako prasowe imperium
Wojciecha Korfantego i bastion Chrze%cija)skiej Demokracji. Stamt$d, ka#dego
dnia o %wicie wyje#d#a"y furgonetki
z tysi$cami egzemplarzy dzienników
i tygodników kolportowanych na (l$sku,
w Zag"!biu a tak#e w Warszawie, Pradze,
Wiedniu i Berlinie.
Apartament na III pi!trze
kamienicy Briegera Czaplowie
W
z dwójk$ synów: starszym Marianem, wtedy studentem prawa, i m"odszym

Witoldem, uczniem katowickiego gimnazjum, zamieszkali zim$ 1922 r. Tutaj, ich
synowie wkraczali w wiek m!ski. Marian
w roku 1925 zosta" absolwentem Uniwersytetu Jagiello)skiego, a jego m"odszy
brat Witold w tym samym roku uzyska"
matur!. Potem studiowa" na Akademii
Medycznej w Poznaniu i w 1937 r. zdoby" dyplom lekarza.
Gdy mecenas Kazimierz Czapla wprowadzi" si! do kamienicy na Za"!skim
Przedmie%ciu, mia" za sob$ 52. urodziny.
Do historii przeszed" jako adwokat, notariusz, bytomski podkomisarz Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu, patronuj$cy
narodzinom Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego (l$ska i sprawuj$cy nad ni$
polityczne zwierzchnictwo, ponadto jako polski rz$dowy Komisarz do spraw
Uchod'ców ze (l$ska, wreszcie – jako
pierwszy dziekan (l$skiej Izby Adwokackiej w odrodzonej Polsce.
Ju# na kilka tygodni przed wybuchem I wojny %wiatowej znalaz" si!
na li%cie osób szczególnie niebezpiecznych dla pa)stwa niemieckiego, do internowania wyznaczonych w pierwszej ko-

lejno%ci. W czasie weltkriegu by" organizatorem tajnych komitetów obywatelskich
skupiaj$cych rodaków z Górnego (l$ska.
Nazajutrz po kapitulacji Rzeszy, w Bytomiu powo"a" do #ycia Rad! Ludow$ – pionierski oficjalny i niezale#ny organ samorz$dowy, strzeg$cy polskich
interesów narodowo%ciowych. Rozpocz!"a dzia"alno%& 12 listopada 1918 r. Jego
inicjatywa zainspirowa"a Polaków zamieszkuj$cych (l$sk, Wielkopolsk! i Pomorze. W 1922 r. gdy Bytom znalaz" si!
po niemieckiej stronie podzielonego (l$ska musia" przenie%& si! do polskich
Katowic, gdzie pracowa" jako adwokat,
notariusz i radca prawny.
Kancelari! mia" przy ulicy Warszawskiej a jego salony przy Gliwickiej by"y
domem otwartym dla przyjació" i dobrych
znajomych. O doskona"y nastrój go%ci
po mistrzowsku potrafi"a zadba& Maria
Czaplina, jego urocza ma"#onka, hrabianka rodem z Wielkopolski, wychowanka
renomowanej pensji w Pary#u. Kazimierz
by" dusz$ towarzystwa, #artowa", opowiada" anegdoty i %piewa" d'wi!cznym tenorem. Ich livingroom – w zale#no%ci
od potrzeb – dzieli"y na dwie cz!%ci lub
"$czy"y w jedn$ ca"o%& rozsuwane, d!bowe drzwi. W centralnym miejscu umie%cili portret protoplasty rodu – im& Franciszka Czapli, a obok, w!glem malowany,
portret pana Kazimierza. Niemal ca"$ %cian! wysokiego na przesz"o 3 metry pomieszczenia zajmowa"a wielka, wieloelementowa szafa gda)ska, naprzeciw niej
godziny i kwadranse regularnie wydzwania" ponad stuletni zegar, który
wcze%niej odmierza" czas w rodzinnym
domu dziadków i pradziadków, od pokole) mieszkaj$cych w Che"mnie nad Wis"$ przy uj%ciu Fryby.
Bliskim znajomym Kazimierza by" legendarny Ludwik Solski – pierwsza
gwiazda polskich scen teatralnych w czasach belle époque i M"odej Polski. Poznali
si! na pocz$tku lat 90. XIX stulecia, gdy
Solskiego najg"o%niej oklaskiwano jako
groteskowego Chudog!b! w „Wieczorze
Trzech Króli”. Kazik by" wtedy studentem
wydzia"u prawa uniwersytetu we Wroc"awiu i od czasu do czasu robi" wypady
do Krakowa, aby tam – u 'róde", w%ród patriotycznych relikwii i w rozmowach
z rodakami – krzepi& polskiego ducha.
Najstarsz$ pami$tk$ mówi$c$ o tej znajomo%ci, która przetrwa"a dziesi!ciolecia,
jest gabinetowego formatu zdj!cie Ludwika z roku 1892. Dedykuj$c je m"odemu
wielbicielowi swego talentu, na odwrocie w"asnor!cznie napisa": „Panu Kazimierzowi Czapli na pami$tk! mi"ych
w Jego towarzystwie sp!dzonych chwil
przesy"a Ludwik Sosnowski Solski art.
dram. Kraków we wrze%niu 1892”.
Solski osobi%cie odwiedzi" Czaplów
w ich mieszkaniu na trzecim pi!trze. By"o to w ostatnich dniach czerwca 1924 r.
Artysta pe"ni" wtedy obowi$zki dyrektora warszawskiego teatru „Rozmaito%ci”.
Nad Raw! przyjecha", aby na deskach tutejszego „Teatru Polskiego” go%cinnie wyre#yserowa& „Wielkiego Fryderyka”
Adolfa Nowaczy)skiego i zagra& w tej

sztuce tytu"ow$ rol!. Wspólnie z katowickimi aktorami da" pi!& przedstawie).
Premiera odby"a si! 26 czerwca. Czaplowie oklaskiwali ulubie)ca w towarzystwie
synów, Mariana i Witolda, a tak#e najbli#szych przyjació" mi"o%ników Melpomeny – lekarza i filantropa dr. Bogus"awa
Parczewskiego, wieloletniego prezesa
Górno%l$skiego Towarzystwa Literackiego, oraz adwokata Stanis"awa Kobyli)skiego, który jaki% czas potem zosta"
wybrany na wiceprezesa zarz$du Towarzystwa Przyjació" Teatru Polskiego
w Katowicach.
W katowickim salonie Kazimierz i Maria przyjmowali wielu przyjació" z dawnych,
bytomskich, a nawet jeszcze dawniejszych, che"mi)skich czasów. Najserdeczniejszym w%ród nich pozostawa" Bogu% Parczewski, dawny kolega szkolny, który tak
jak oni, z Bytomia przeprowadzi" si!
do Katowic i na Teatralnej otworzy" gabinet ginekologiczno-po"o#niczy.
W bawialni i gabinecie, zawsze z honorami – najpierw jako pra"ata, a potem jako biskupa ordynariusza – podejmowali ks.
Stanis"awa Adamskiego. Odwiedza" ich
tak#e przed rokiem 1930, gdy by" jeszcze
kanonikiem pozna)skiej kapitu"y i od czasu do czasu znad Warty wybiera" si!
nad Raw! aby pogwarzy& z przyjació"mi.
– Babcia wspomina"a, #e jego ekscelencja lubi" smacznie podjada& i zawsze
na jego przybycie szykowa"a jakie% nadzwyczajne frykasy – wspomina wnuczka Marii i Kazimierza, pani Barbara
Matuszek.
Adwokat i senator RP Stanis"aw Kobyli)ski mia" kamienic! przy biegn$cej
tu# za rogiem ulicy Sobieskiego. Zachodzi" do s$siadów z #on$ i córk$ Magdalen$. Przyjacielem domu by" dr Józef Poty ka, po pu lar ny dzia"acz chadecki
i spo"ecznik. Zagl$dali do Czaplów duchowni: ks. Aleksander Skowro)ski, ks.
Brandys i wielu innych luminarzy #ycia
publicznego ówczesnych Katowic. Bywa"
tu Wojciech Korfanty, wst!powa" Edward
Rybarz. Nie zdarzy"o si!, aby przyszli tu
w tym samym czasie. Prawie %miertelnie
poró#nili si! ju# wkrótce po plebiscycie.
Pami!tliwy Wojciech wci$# uznawa"
Rybarza za persona non grata i przeciwnika politycznego. Tylko Kazimierz trwa"
z dala od tych nienawi%ci.
W uroczysto%ciach rodzinnych uczestniczy" Tadeusz Czapla, m"odszy brat
Kazimierza, który wówczas mieszka"
w Tarnowskich Górach, gdzie by" dyrektorem Spó"ki Brackiej. Z Che"mna przyje#d#a"a ich siostra Irena Go%cicka,
a z ni$ – jej m$# i dzieci. Najrzadziej zagl$da" najm"odszy z trzech synów Franciszka Czapli, ks. kanonik Brunon Czapla, któ ry wtedy by" pro boszczem
w Subkowach pod Tczewem.
W 1930 r. Kazimierz Czapla zmar"
na zawa" serca. Do trumny z jego cia"em,
wystawionej w salonie, przybywa"y dziesi$tki znanych osobisto%ci. *egnali zmar"ego i sk"adali kondolencje rodzinie.
Otacza"a go powszechna sympatia i szacunek. Z tego miejsca 9 pa'dziernika 1930 r., w uroczystym orszaku, zmar-
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!ego przewieziono do katowickiej protokatedry, a pó"niej do grobowca na cmentarzu przy ulicy Gliwickiej 32.
W 7 lat pó"niej. owdowia!a pani Czaplina i jej dwaj synowie uko#czyli budow$ w!asnej willi w Brynowie. Niebawem
tam si$ przeprowadzili.
Apartament na II pi!trze
rzed wybuchem I wojny %wiatowej
P
u Briegera wynajmowa! lokal dr Paul
Geisenheimer, wtedy jeszcze asesor gór-
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niczy i czo!owy dzia!acz hakatystów
górno%l&skich. Mieszka! tu do 1916 roku, kiedy to zosta! awansowany na stanowisko dyrektora Kattowitzer BergUnd Hüttenmannischer Verein (Górno%l&skiego Zwi&zku Przemys!owców Górniczo-Hutniczych) i przeprowadzi! si$
do Pa!acu Goldsteinów przy dzisiejszym
placu Wolno%ci.
W okresie mi$dzywojennym ten lokal
wynajmowa! Zygmunt Inwald, jeden
z za!o'ycieli spó!ki akcyjnej „(l&ski
Przemys! Cynkowy – Schlesische Zinkindustrie S.A.” zawi&zanej w 1931 roku.
W Katowicach, przy ulicy Gliwickiej 15
mia!a biura a w ksi$gach adresowych wyst$powa!a pod nazwami: Fabryka „Sendzinsi” albo „Sendzimir proc. Lim”.
Do niej nale'a!y hale produkcyjne w Kostuchnie pod Katowicami. Przedmiotem
jej dzia!alno%ci by!o: „prowadzenie ocynkowni, fabrykacji towarów blaszanych
i wszystkich z prowadzeniem takiego
przemys!u zwi&zanych i pokrewnych
interesów, jak równie' handel takiemi towarami.”
W 1931 roku, Inwald, znany wówczas
potentat w bran'y chemicznej i metalurgicznej, dyrektor walcowni i galwanizerni zatrudni! u siebie genialnego metalurga in'. Tadeusza S$dzimira. Obok niego
uczestniczy! w pierwszych próbach i uruchomieniu historycznego procesu technologicznego, w 3 lata pó"niej podziwianego przez prezydenta Mo%cickiego, który
na widok nowoczesnej hali produkcyjnej
z niemal bezszelestnie pracuj&cymi walcarkami, zawo!a!: „To nie walcownia, to
sanatorium!”. S$dzimir dla Inwalda pracowa! do 1935 r. Dzi$ki niemu, Fabryka
znana jako „(l&ski Przemys! Cynkowy”
zdoby!a renom$ w sferach przemys!owych i handlowych najbogatszych pa#stw
%wiata. W jej „ocynkowni” zosta!a uruchomiona pierwsza na %wiecie linia ci&g!ego walcowania na zimno w klatkach
wielowalcowych – do niespotykanych
wcze%niej minimalnych grubo%ci – a tak'e odkrywczego powlekania blach stalowych cynkiem – na skal$ przemys!ow&.
Pierwsze partie s$dzimirowskiej blachy
Inwald sprzeda! na pokrycie dachów
– najpierw Sukiennic w Krakowie a potem kurii biskupiej w Wilnie. Kolejne
przesy!ki wyeksportowa! do Szwajcarii,
na zamówienie dekarzy z Zurychu. Jego
blacha z etykiet& „Królewska” dobrze si$
sprzedawa!a na kresach Rzeczpospolitej
w: Stanis!awowie, Lwowie, Czortkowie, Ko!omyi i Kopyczy#cach.

W latach 1931-1935, na II pi$trze kamienicy „Pod soko!ami”, gdzie znajdowa!y si$ biura firmy „Sendzinsi”, in'. S$dzimir, coraz wi$ksz& s!aw& ciesz&cy si$
wynalazca, sp$dza! sporo czasu na rozmowach z akcjonariuszami spó!ki albo
na dyskusjach o udoskonalaniu swoich
technologii. W du'ym salonie z rozsuwanymi drzwiami odbywa!y si$ bankiety,
rauty, narady i negocjacje handlowe
a w gabinetach przyjmowano go%ci reprezentuj&cych potentatów %wiatowego rynku blachy i wyrobów metalurgicznych.
Byli w%ród nich kontrahenci z Francji,
Niemiec, Wielkiej Brytanii i z Ameryki.
Dyrektor Inwald mia! swój gabinet w saloniku z oknem nad grynszpanow& pó!kopu!& wykusza.
W pierwszych dniach okupacji, biznesmenowi uda!o si$ wyjecha) za granic$
i unik n&) ho lo kau stu. Zamieszka!
w Szwajcarii a potem w Australii i tam
zmar! w 1954 r. Jego jedyny syn Anatol,
jako 'o!nierz Armii Krajowej, walczy!
i zgin&! w powstaniu warszawskim.
Firma przetrwa!a II wojn$ %wiatow&.
W 1949 roku minister przemys!u ci$'kiego ustanowi! dla niej zarz&d przymusowy a w jaki% czas pó"niej zosta!a upa#stwowiona.
Apartament na I pi!trze
asad$ kamienicy „Pod soko!ami”
F
wyró'nia nie tylko kolekcja secesyjnych p!askorze"b ale tak'e subtelna ko-

lorystyka elewacji utrzymana w pastelowych barwach. W dolnej partii, a'
do wysoko%ci pierwszego pi$tra, zosta!a ob!o'ona ró'owymi, szorstko ociosanymi p!ytkami imituj&cymi monumentalny cokó! a powy'ej a' do poddasza,
rozja%nia j& g!adka, klinkierowa ok!adzina w kremowym odcieniu. Cebulasty wykusz przypominaj&cy wielkiego 'uka
wspinaj&cego si$ po %cianie – wie#czy pokryta grynszpanow& patyn& pó!kopu!a
wsparta na groteskowych reliefach wyobra'aj&cych gniazdka – jedno z wiewiórk& chrupi&c& orzeszki a drugie z gromadk& piskl&t otwieraj&cych dzio by.
Wiewiórka i ptaszki znajduj& si$ tu'
nad szerokim weneckim oknem nale'&cym do belétage. Ca!a kompozycja jest
swego rodzaju alegori& wyra'aj&c& m$'owsk& i ojcowsk& wdzi$czno%) Wilhelma Briegera wobec 'ony Anny, która urodzi!a mu troje dzieci.
Pochodzi!a z katolickiej rodziny Jendrosków. Mieszka!a tutaj, do 1936 roku.
Potem ostatnie dwa domy kupi! od niej
'ydowski kupiec Szapiro Berliner z Berlina. Przez 21 lat by!a wdow& po ewangeliku Wilhelmie, budowniczym tej
kamienicy, w której dorasta!y ich najm!odsze pociechy – Kurt i Eleonora
– po zam&'pój%ciu Anders. Czasem odwiedza! ich Eryk Brieger, syn Wilhelma
z pierwszego ma!'e#stwa, w latach 19171927 prowadz&cy w!asn& firm$ budowlan& przy ulicy Andrzeja 14.
Jedn& ze s!u'&cych pani Briegerowej
by!a Gertruda Mendra. Za prac& przyw$-

drowa!a z Ma!opolski. By!a dziewczyn&
o bujnej urodzie i fryzurze, najstarsz& spo%ród dziesi$ciorga dzieci wiejskiego gospodarza spod Jaworzna. Mia!a swój
pokoik w oficynie na I pi$trze, tu'
za kuchni& i wyj%ciem na kuchenne
schody. Do jej obowi&zków nale'a!o
pranie, sprz&tanie, zakupy na targowisku
i pomoc w pracach kuchennych. Chwali!a dobro) swojej chlebodawczyni i pracowito%) jej m$'a.
Apartament na wysokim parterze
1908 roku, pierwsz& lokatork& teW
go mieszkania zosta!a Marianna
Grünfeld, wówczas ju' wdowa po Jaku-

bie, s!ynnym 'ydowskim restauratorze
z Za!$'a, w!a%cicielu popularnego równie' w%ród ka to wi czan „Ogro du
pod kasztanami” przez Niemców nazywanego „Grünfeldsgarten”. Jej m&' Jakub by! rodzonym bratem Ignaca, najs!yn niej sze go spo %ród ka to wic kich
budowniczych XIX wieku. O szwagierce swego dziadka, jej rodzinie i restauracji, która pami$ta!a jeszcze czasy arendy pradziadka Peretza Sachsa, pisze dr
Walter Grünfeld wnuk Ignaca, we wspomnieniach zatytu!owanych „Rückblicke”.
W s&siedniej kamienicy pod numerem 13, na parterze, w podobnym, równie obszernym apartamencie, dos!ownie
tu' za %cian&, zamieszka!a panna Jenny
Grünfeld, córka Marianny i Jakuba.
O wygody rodzicielki troszczy!a si$
do ostatnich dni jej 'ycia. Mieszka!a tam
a' do 1939 roku. Zawsze energiczna
i przedsi$biorcza, do ko#ca pozosta!a osob& niezam$'n&.
Marianna zmar!a w 1911 r.
W okresie mi$dzywojennym apartament wynajmowa! Leopold Hartwig,
który w przyziemiu prowadzi! sklep spo'ywczy a w latach 30. ulokowa! si$ tutaj
tajemniczy i ekstrawagancki in'. Jerzy Pobóg-Krasnod$bski, z zawodu chemik-biznesmen prowadz&cy Centralne biuro
karbidowe, oferuj&ce produkt niezb$dny
do lamp acetylenowych, potocznie zwanych karbidówkami i wtedy znajduj&cy
szerokie zastosowanie w spawalnictwie.
By! jednym z za!o'ycieli paramaso#skiego „Rotary Club”, któremu przewodniczy!
senator Jan Jakub Kowalczyk, legendarny redaktor „Górno%l&zaka” oraz wiceprezesi w osobach: dr. Henryka Jarczyka i hrabiego Witolda S&gaj!!o z Sosnowca.
Klubowym sekretarzem zosta! adwokat
Kazimierz Zienkiewicz a w zarz&dzie
znale"li si$: baron Józef Dangel, dyrektor
handlowy SA „Huta Pokój” oraz in'.
Marian Bogdanowicz, dyrektor (l&skich
Technicznych Zak!adów Naukowych.
Rotarianinem by! tak'e znany architekt in'.
Tadeusz Michejda. Raz w tygodniu konferowali w restauracji hotelu „Savoy”
przy ulicy Mariackiej. W dobrym tonie by!o organizowanie przyj$) w prywatnych
salonach klubowej elity, do czego znakomicie nadawa! si$ obszerny apartament
na parterze kamienicy Briegera.

!

KOLEKCJA
MALARSTWAPOLSKIEGO

Olga Bozna%ska
Fot. ze zbiorów Muzeum "l#skiego w Katowicach

I

d! ulic" w Krakowie i nagle sobie
u#wiadamiam – to tu. Tu by$ dom i pracownia Olgi Bozna%skiej. Ulica Pi$sudskiego, dawniej Wolska. Ganek, szmaty, rowerek. Na #cianach br"zy, ugry, rude przechodzi
w zgaszony oran&. Barwy zupe$nie jak z jej obrazów. I oszklona #ciana dzielona na kratki – pracownia na ostatnim pi!trze. Cz$owiek dziwi si!
zawsze w takim miejscu. Jak to? 'adnego
znaku, informacji, tablicy: TU MIESZKA(A I TWORZY(A OLGA BOZNA)SKA,
czynne 11.00 – 18.00 oprócz poniedzia$ków. Chodz" ludzie, wsiadaj" do tramwaju i nikt, nic?
To by$o wiele lat temu. Nie wiem jak jest teraz,
podobno krakowska ASP co# tam organizuje. Ale
sp$owia$o#*, zau$kowo#*, skromno#* tego miejsca
pasuje do Bozna%skiej. I mo&e dobrze, &e nikt nie
wie, oprócz kilku wtajemniczonych.
W Muzeum +l"skim mamy cztery obrazy:
„Portret dwóch dziewczynek” (1896). Dziewczynki podobne do siebie (chyba siostry) m"dre,
zamy#lone. Wy$aniaj" si! z ciemnego t$a. Wszystko w jednej kasztanowej gamie, która przechodzi w g$!bok" ziele% i czer%. Bozna%ska lubi$a typy rude, t! charakterystyczn" jasn", delikatn"
karnacj!, która stanowi$a kontrast dla ciemnych
,renic. Takiej urody s" te siostry, które musz" sobie radzi* w trudnym #wiecie.
Kwintesencj! krakowskiej aury mo&emy odnale,* w „Portrecie Heleny Chmielarczykowej”
z 1909. Nawet ro#linna makata w tle, ledwie zaznaczona, jest typowo galicyjska. Matrona siedzi, pozuje sztywno, z$o&y$a pulchne d$onie.
A za oknem, którego nie widzimy, pierwsze delikatne promienie wiosennego s$o%ca, s$ycha* stukot doro&karskich kopyt i jest ju& d$u&szy dzie%.
Jak tylko Bozna%ska z$apa$a najwa&niejsz" cech! portretowanej osoby, charakteryzuj"c" j"
w najwi!kszym mo&liwym skrócie (ten typowy
jedyny wyraz danej postaci) oraz uchwyci$a
w$a#ciw" harmoni! barw, to nie musia$a ju& malowa* dalej. Zamierzona niedba$o#* t$a. Wa&ne
s" oczy modela, na nich mamy si! skupi* od razu. Z wyrazu twarzy „Pani w bia!ym kapeluszu”
(1906) mo&na wysnu* powie#*. Jest zdecydowana, nami!tna i niezale&na. Lekki u#miech tylko
pozornie jest zawstydzeniem. Oczy mówi" co innego – znam swoj" warto#*.
„Portret rze"biarza Jana Szczepkowskiego”
(oko$o 1906). Artysta wpatruje si! w nas, ale jest
zupe$nie nieobecny, my#li o swojej robocie. Mu#ni!cie t$a kilkoma poci"gni!ciami, z pozostawieniem podobrazia jest w$a#ciwym zamkni!ciem
dzie$a. To jest magia Bozna%skiej. Ona wiedzia$a, kiedy sko%czy*.
Bozna%skiej nie mo&na pomyli* z nikim innym,
cho* na#ladowców by$o wielu. Pami!tam portrety rektorskie z ró&nych uczelni malowane mi!kko w jej manierze. Zadymione sale, grube popielniczki za$amuj"ce #wiat$o i te obrazy.
Ale Bozna%ska by$a jedna.
Ju& od pocz"tku wiedzia$a kim b!dzie. Warto
zobaczy* jej dziecinne obrazy z klockowatymi
domkami i pi!knie, bogato malowanym niebem.
MALARSTWO i nic wi!cej. „Jestem szcz!#liwa tylko wtedy, gdy maluj!”.
Uczy$a si! w Monachium. Wtedy w drugiej po$owie XIX w. uwa&ano, &e jest to centrum malarstwa europejskiego. Bardzo szybko zorientowa$a si!, &e ucz"cy s" s$absi od niej. Inna. Jakby
w te sosy monachijskie wpu#ci* #wiat$o. Przy*mione, wpadaj"ce przez brudn" szyb! – ale #wiat$o. Mieszkania krakowskie dawa$y tak" st$umion" aur!. Wiem co# o tym, bo sam mieszka$em
w Krakowie i ca$a moja rodzina jest z tego galicyjskiego kr!gu. I w tych zagraconych mieszkaniach by$y takie zagmatwane uczucia i l!ki jak

Olga Bozna!ska, Portret dwóch dziewczynek, 1896 r.

w s$ynnej „Dziewczynce z chryzantemami”
z krakowskiego Muzeum Narodowego. Dziewczynka wpatruje si! w nas, nie jest weso$a i trapi j" doros$y smutek. A #ciana za ni" to poemat
malarski. Dla kompozycji, dla naszej rozkoszy
patrzenia cie% #ci!ty na ukos.
Bozna%ska dobrze wyczuwa$a t! atmosfer! krakowsk" („Tu wszyscy musz" si! martwi*”)
i ucieka$a od niej ca$e &ycie – do Monachium,
do Pary&a. Ale duchowo nie uciek$a. Jak si! jest
z tego kr!gu kulturowego, to nie ma mowy, &eby odczuwa* rado#* istnienia – po prostu. Mog" by* tylko przeb$yski euforii. Przeb$yski
w trakcie tworzenia, albo ogl"dania obrazów.
Bozna%ska zachwyca. Musz! to powiedzie*.
Co zrobi*, kiedy zachwyca? To nie tricki malarskie, cho* b$yszcz" oczka i nosy. To rozwi"zania
malarskie tak trafione, &e mo&na podziwia* godzinami.
Fenomen tych obrazów dobrze uj"$ w eseju pt.
„Siostra Prousta” Pawe$ Taranczewski: psycho-

logia portretowanych postaci wynika z rozstrzygni!* malarskich. Najpierw jest problem artystyczny – zestawienia barw, a z niego jakby mimochodem wy$ania si! prawda o portretowanym.
W pó,nych portretach postacie ledwie odró&niaj" si! od ciemnych wn!trz. Zupe$nie tak, jakby widzie* kogo# (albo kto# widzia$ si! sam!)
w zniszczonym lustrze, którego rysy i przebarwienia maj" walor malarski.
Napisa$em – mo&na ogl"da* godzinami. Ale
w$a#ciwie nie. Patrze* przez chwil! i próbowa*
zatrzyma* w sobie. Pracownie Bozna%skiej by$y ponure, zagracone i ciemne. I paryska i krakowska. Ale wpada$o #wiat$o przez zakurzone
szyby, Olga rzuca$a si! do pracy i malowa$a okno,
kwiatek, fotel. Mo&e w tym si$a, mo&e ma wielk" si$! – w$a#nie dlatego, &e chwilowe – to #wiat$o wpadaj"ce przez kratkowane okno, i trzeba je
zapami!ta*, bo smutek przyjdzie i tak.

WOJCIECH GRABOWSKI
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Pod patronatem
„*l#ska”

Wystawa w Muzeum Górno!l#skim
przypomina g$ównie zbrojny czyn legionistów

Na wymodlonej wojnie
D
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zi! nikt ju" nie wie, kim byli w cywilu strzelcy armii austriackiej Otokar Kasalicky i Stanislaus Madej nale"#cy do Czerwonego Krzy"a. Jak potoczy$y
si% ich losy po zako&czeniu wojny? Wiadomo natomiast, "e niemiecki sier"ant pilot Konrad Kraus poleg$ na froncie w$oskim 18 pa'dziernika 1918 roku. Zosta$y
po nim jedynie zdj%cia, odznaka lotnicza
i medal za odwag% i zas$ugi wojskowe.
Z kolei Stanis$aw K$akus, mieszkaniec
Katowic wcielony do niemieckiego wojska, trafiony od$amkiem artyleryjskim
w bitwie pod Somm# w 1916 roku,
za udzia$ w akcji otrzyma$ odznak%
„za rany i kontuzje” oraz Krzy" (elazny.
Jego ocala$e odznaczenia wraz z od$amkiem pocisku, który go zrani$, mo"na by$o ogl#da) – podobnie jak pami#tki
po innych "o$nierzach – w Muzeum
Górno!l#skim w Bytomiu na wystawie
„I wojna !wiatowa i czyn Legionów.
Symbole m%stwa i chwa$y”.
Bojowe perypetie wspomnianych wojaków przypominaj#, jak bardzo krwaw#
by$a I wojna !wiatowa (1914–1918),
w której zgin%$o 2,9 mln "o$nierzy polskiego pochodzenia. W armii austro-w%gierskiej poleg$o ich 530 tysi%cy.
Za cara zgin%$o 220 tysi%cy i 110 tysi%cy w wojsku niemieckim. Liczne eksponaty, zgromadzone w bytomskiej placówce muzealnej, oddaj#ce groz% wojny to
jednak przede wszystkim gor#ce !wiadectwa rozbudzenia w owym czasie w Polakach, walcz#cych w obcych mundurach,
nadziei na zrzucenie okowów zaborczej
niewoli. Niew#tpliwie najsilniejszym
przejawem ch%ci wybicia si% na niepodleg$o!) by$ czyn zbrojny legionistów. Dlatego nie dziwi to, "e na wystawie zorganizowanej z okazji setnej
rocznicy wybuchu wymodlonej przez Polaków Wojny Powszechnej, najbardziej
wyeksponowane zosta$y w$a!nie pami#tki pozosta$e po Naczelnym Komitecie
Narodowym i 1. Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. I trzeba przyzna), "e
Wojciech Mo!, kurator ekspozycji, zgromadzi$ w jednym miejscu niezwykle
ciekawe zdj%cia, obrazki, dokumenty
i przedmioty udost%pnione mi%dzy innymi przez Muzeum Miejskie Wroc$awia
Oddzia$ Arsena$, Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy i osoby prywatne.
Najwi%cej miejsca w muzealnych salach zaj%$o kilkadziesi#t obrazów z namalowanymi przez legionistów w warunkach

polowych – g$ównie o$ówkami i kredkami – wizerunkami wodzów niepodleg$o!ciowego czynu, którzy odegrali pó'niej
tak niebagateln# rol% w dziejach mi%dzywojennej Rzeczypospolitej: Józefa Pi$sudskiego, Edwarda Rydza-*mig$ego, Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Hallera.
Spo!ród fizjonomii – utrwalonych tak"e
na malunkach – zwyk$ych piechurów
i u$anów szczególnie wzrok przyci#ga$y
portrety legionowych oficerów, dwa autor stwa Jana Rembow skiego z lat
1917–1918 z podobiznami podporucznika Czes$awa Makowskiego i chor#"ego
Andrzeja Teslara oraz jeden porucznika
Boles$awa Huberta namalowany w Piotrkowie w 1915 roku przez Karola Zygmunta Maszkowskiego. T% wizualn#
cz%!) ekspozycji uzupe$ni$y liczne propagandowe karty pocztowe, b%d#ce niekiedy cegie$kami sprzedawanymi w akcjach finan so wego wspo magania
legionów. Nieco kiczowate, z obrazkami
wojska id#cego w bój czy ze scenami po"egna& "o$nierzy z rodzin#, mimo to $api#ce za serce, jak chocia"by widokówka u$ana rozstaj#cego si% z ukochan#,
opatrzona wierszykiem:
(egnaj! Nied$ugo wróc% znów
Ju" ko& po b$oni
R"y – tr#bka dzwoni...
– A je!li padn%, pacierz zmów!
Doskona$ym uzupe$nieniem sentymentalnych malunków i strof by$y autentyczne dokumenty, przedstawiaj#ce mniej
heroiczn# rzeczywisto!) legionowej s$u"by. *wiadectwo Komendy Legionów
Polskich z ocen# celuj#c# wystawione
1 maja 1916 roku w Legionowie dla absolwenta Szko$y Chor#"ych Legionów
Polskich Wincentego Litwinowicza, którego prze$o"eni zachwalali jako „inteligentnego, solidnego, spokojnego i powa"nego” podoficera. Nieco kuriozalne
!wiadectwo Komendy Taborowej Legionów Polskich dla patrolowego Micha$a
Króla, który uko&czy$ 25 marca 1917 roku z ocen# bardzo dobr# sze!ciotygodniowy kurs w Szkole Podkuwaczy – oczywi!cie zaprz%gowych koni i u$a&skich
wierzchowców. Ca$o!ci dokumentalnej
dope$niaj# legitymacje "o$nierskie i ksi#"eczki zawieraj#ce wojskowe regulaminy, modlitewniki czy instrukcje walk
na bagnety. O ile sporo wystawionych by$o w dziale legionowym pami#tek papie-

rowych, to niewiele znalaz$o si% w nim
odznacze& (zast#pi$y je artystyczne medale i metalowe plakiety) oraz broni
u"ywanej przez legionistów. Uzbrojenie
reprezentowa$ zaledwie jeden bagnet
austriacki wzór 1867 r. do karabinu Werndi stosowany w formacjach legionowych
w 1914 roku.
Nie zabrak$o natomiast broni d$ugiej
i krótkiej oraz siecznej, w któr# wyposa"eni byli "o$nierze innych narodowo!ci
walcz#cych w I wojnie !wiatowej.
Oryginalne, wyprodukowane jeszcze
wed$ug wzorów z ko&ca XIX wieku, niemieckie karabiny Mauser i Mannlicher,
rosyjskie marki Mosin, francuskie Berthier a nawet japo&ski Arisake Meiji
wygl#da$y na wystawie jak nowe. Jak gotowe do u"ycia by$y te" pistolety parabellum, colt, browning, mauser, ruby i nagant. Nie zabrak$o szabel, bagnetów,
kind"a$ów i okopowych no"y. Osobiste
uzbrojenie ówczesnych "o$nierzy nosi$o
jeszcze wyra'ne znamiona ubieg$ego
wieku, nato miast zabrak$o w mu zeum – co zrozumia$e ze wzgl%du na rozmiar – nowoczesnej dwudziestowiecznej
broni, wprowadzonych wówczas po raz
pierwszy na pole walki czo$gów, samolotów, karabinów maszynowych. Rzuca$
si% w oczy brak w muzeum cho)by jednej maski przeciwgazowej, wszak"e masowo zastosowano w tamtej wojnie gazy bojowe.
Jak bardzo odró"niali si% od siebie
w okopach "o$nierze walcz#cych armii
!wiadczy$a nie tylko bro& ale i umundurowanie, co u!wiadomi$y zgromadzone
w przeszklonych muzealnych gablotach
repliki wojskowych kurtek ameryka&skich, angielskich, austriackich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, a tak"e
he$my o odmiennym kszta$cie. Inaczej te"
nazywa$y si% i wygl#da$y medale i odznaczenia nadawane "o$nierzom za bohatersk# postaw%. (elazny Krzy" przyznawano w armii niemieckiej, Order *wi%tego
Jerzego w rosyjskiej, Cesarski Order (elaznej Korony w austro-w%gierskiej.
Nie zabrak$o tych wysokich i pomniejszych odznacze& na bytomskiej wystawie. Na pewno wspania$ym dope$nieniem eks po zy cji by $a po wie szo na
na !cianie olbrzymia mapa ukazuj#ca wykresy dzia$a& wojennych w Europie
i na !wiecie.
RYSZARD BEDNARCZYK

Muzeum Górno!l"skie w Bytomiu

Zdj!cia: Ryszard Bednarczyk

I wojna !wiatowa
i czyn Legionów
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Ma!gorzata Ma!ek W zbo#u – olej, p!ótno

Halina Tymusz Kabaret – olej, p!ótno

Weronika Siupka !a"nia – akwaforta

Zwi!zek Polskich Artystów Plastyków
Okr"g w Katowicach
50

Ewa Zawadzka Materia ciszy 27 – olej, p!ótno

isanie o tegorocznej edyP
cji konkursu „Praca Roku” rozpoczn! nietypowo:

Foto. Arkadiusz #awrywianiec

Grand Prix konkursu uzyska#a zwiewna, ulotna, pe#na koloru i subtelno&ci rozmalowana „polna”, pe#na
od tego, czego mi "al, co zos#o( ca pra ca Ma# go rza ty
sta#o zauwa"one, a nie zdoMa#ek. Kolejne nagrody tra#a#o przedosta$ si! do puli
fi #y do Ewy Za wadz kiej
nagród. Wyj%tkowo spora
(Nagroda Prezydenta Miasta
liczba (55) nades#anych prac
Katowice) – do niedawna
ukaza#a ró"norodno&$ powy#%cznie graficznej, teraz
staw twórczych &l%skiego
poszukuj%cej adekwatno&ci
(katowickiego) &rodowiska
swoich artystycznych przeplastycznego. Baczne oko
my&le( w malarstwie, ale
znakomitych jurorów: malazachowuj%cej wypracowan%
rzy prof. Stanis#awa Tabisza
przez lata geometryczno&$
rek to ra kra kow skiej ASP
obiektów, przenikaj%ce je
i prof. Antoniego Cygana
perfekcyjne &wiat#o, zderektora katowickiej ASP, grafi ka prof. Ma riu sza Pa# Laureatki „Pracy roku 2013” (od lewej): Weronika Siupka, Ma!gorzata cydowana konstrukcja ca#oki – te" z katowickiej ASP, Ma!ek i Ewa Zawadzka z prezesem ZPZP Adamem Dutkiewiczem i komisa- &ci, na dal przy wo dz% ca
na my&l betonowe (mimo
znakomitego rze'biarza Zyg- rzem konkursu Teres" Bryning – Kalinowsk" (druga z prawej).
koloru) szare bloki, za któmunta Brachma(skiego oraz
rymi tli si! nadzieja, a w szczelinach
grafika i malarza Adama Dutkiewitoczy si! zwyczajne "ycie, którego
cza – prezesa Okr!gu ZPAP – wy#owi&wiat#o jest jedyn% oznak%. To nie jest
#o najlepsze dwa obrazy malarskie:
nostalgiczny *l%sk – to twarda, $wiMagdaleny Ma#ek „Z zbo"u” i Ewy Zaczona przez lata codzienno&$.
wadzkiej „Materi! ciszy 37” i jedn%
I wreszcie grafika Weroniki Siupki
grafik! – „)a'ni!” Weroniki Siupki.
(Nagroda Prezesa ZPAP Okr!g KatowiPrzy zna no te" – po raz pierw szy
ce) – od lat podziwianej przeze mnie ar– dodatkowe Honorowe Wyró"nienie
tyst ki, od jej pierw szych cer kwii
Rektorów Akademii Sztuk Pi!knych
w Krakowie i Akademii Sztuk Pi!knych sko&$ inna ni" wsz!dzie. Jaka& nostal- z ogromnymi dachami (takich w stylu
w Katowicach. Otrzyma#a je Halina Ty- gia za tym co minione, zakl!ta w wy- #ódek i statków Hendermandera), ledmusz za obraz „Kabaret” Ale o nich pr!"onych, zrobionych na szyde#ku fi- wie widocznych w tym masywie ikon
rankach czy serwetach, za swoistym i… nie z tej ziemi kóz ze z#otymi rogaza chwil!.
Nagrodzone prace to swego rodzaju „rajem utraconym” ale rozumianym mi. A potem nadszed# czas „industrialelita wystawy. Ale, co trzeba mie$ jako identyfikacja miejsca – za króli- ny” – bodaj najciekawszy u tej m#odej
na uwadze, wy#oniona z okre&lonej kiem hodowanym przez dziadków artystki, ale b!d%cy konsekwentnie wygrupy, za zgod% wszystkich oceniaj%- w przydomowej komórce, za dymi%cym prowadzony z tamtych do&wiadcze(.
cych. Pozostaj% wi!c na uboczu tej kominem huty czy kopalni, za hal% fa- Gont przykrywaj%cy cerkiew przerodzi#
decyzji osobiste upodobania, ale nie bryczn% – dla tamtego czasu wszystko si! w stalowe, precyzyjne konstrukcje
przekonuj%ce na tyle, by zyska$ akcep- to oznacza#o "ycie –nieistotne jakie, ale opuszczonych hal hutniczych, si#owni,
tacj! gremium jurorów. Wszystkie one "ycie. Te same miejsca dzi& stoj% puste, szybów, w pionowo wisz%cy las #a(custanowi% entourage dla elity, jej t#o. Cho- s% rewitalizowane – czy dla tamtych lu- chów w kopalnianej #a'ni. Opustoszacia" kilka spo&ród nich z pewno&ci% t% dzi s#owo „rewitalizowane” oznacza po- #e miejsca – jak te podlaskie cerkwie, nielit% te" mog#o by by$. Ale zasady kon- wrót do "ycia? To nie powrót, ale zupe#- by niepotrzebne, nieu"yteczne, a jednak
kursu s% jednoznaczne. Dlatego warto nie inne, obce im "ycie. Króliki dawno oczekuj%ce na przybycie kolejnej zmiapochyli$ si! nad niektórymi „przegra- zjedzone, klatki zamkni!te, nawet nie ny wiernych, górników.
ma ju" tych #%k, na których ros#y mleI w#a&nie „brak” jest elementem, któnymi”.
Dla mnie by#a to praca – instalacja cze, a i te" coraz mniej sto#ów, bufetów, ry #%czy te prace – nie ma postaci, ich
gra ficz na Krzysz to fa Ku li „Pan ta szafek i okien, które ozdabia#y serwe- obecno&ci i istnienia tylko si! domyRei 37”. Przypomina#a trzy krzy"e ty, firany i makatki. A wszystko to na- &lamy – jest dzie#o ich r%k (zasiane poGolgoty, oczekuj%ce na kolejnych #o- malowane zupe#nie odmiennie – z jed- le, betonowe bry#y blokowisk, kopaltrów. U ich stóp porzucone przedmio- nej strony subtelne &ciegi szyde#kowej nia), ale ludzi – nie ma. I chyba tak jak
ty przywo#uj%ce na my&l czyj%& codzien- roboty z miejscami poprzecieranych ni- w naszej codzienno&ci – coraz mniej luno&$. Wszystko to oplecione, owini!te tek, przys#aniaj% bli"ej nieokre&lon% dzi wokó# nas. S% projekty, plany, orobrazami graficznymi, wymagaj%cy- rzeczywisto&$, a z drugiej – geometrycz- ganizacje, zasoby ludzkie, tylko ludzi
mi szczegó#owego ogl%du. Jest w tej in- ne bry#y hal, kominów, szaro&$ nieba, brak.
I pewnie dlatego tak bardzo inna
stalacji jaki& cichy dramat, jakie& wo- ale te" zielono&$ #%k – *l%sk „do wyna#anie o uwag!. Czarno-bia#e grafiki j!cia”, zatracaj%cy swój niegdysiejszy w nagrodzonym gronie jest praca Hananiesione na drewniane konstrukcje da- charakter, coraz bardziej upodabniaj%- liny Tymusz – jakby wyj!ta z innego
j% ascetyczny obraz naszego „dzisiaj”. cy si! do … w#a&nie, do czego? Takie &wiata – wyobra'ni czy marzenia senNiezwykle intryguj%ce dzie#o, ale bar- same budynki – chocia" technologicz- nego. Lecz i za karnawa#ow% mask%, padzo skromne, nie absorbuj%ce kolorem, nie nowoczesne, sformatowane szkarad- pierowymi wiatraczkami i ptaszkami
rozmachem, nie &wiadcz%ce o znakomi- ne markety. I ludzie te" jacy& tacy kryje si! rzeczywisto&$, do&$ na ogó# kabaretowa. Dziewczyna – kobieta umiejtym warsztacie artysty. „Panta Rei 37” sformatowani… A królika "al…
No ale troch! miejsca musz! po&wi!- scowiona w samym &rodku obrazu
jest przemy&leniem, refleksj%, prób% diaci$ elicie konkursu. Wszystko co zo- przyci%ga wzrok swoim wygl%dem
logu z rzeczywisto&ci%.
I dwie kolejne „przegrane” prace: sta#o zawarte w ramach przemawia i delikatno&ci%, a jednocze&nie uwodzi,
Agaty Sobczyk „To by#a Baildona” na korzy&$ i uzyskan% tak%, a nie in- zapraszaj%c do innego wej&cia w ten ini Izabeli Kity obraz z cyklu „Robótki n% ocen!. Zamys#, warsztat, rozmach, ny, dziwny &wiat.
r!czne” zatytu#owany „Koronkowy konsekwencja, malarska i graficzna roWIES)AWA KONOPELSKA
nokturn”. Co& #%czy te prace – to &l%- bota – znakomite. Najwy"sze uznanie

A królika
"al…
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W ochronie przyrody Polska ma stare, królewskie tradycje. Si!gaj" one czasów Boles#awa Chrobrego, który wprowadzi# ograniczenia w polowaniach
na bobry. Wspó#cze$nie, bardziej potrzebn" ni% kiedykolwiek, m"dr" polityk! ekologiczn" pa&stwa, trzeba wymusza'! Dlatego ma ona swoje znaki
szczególne. Tym ostatnim w polskiej
ochronie $rodowiska jest ekologiczna
karta wolno$ci.

„Przez ekologi# do wolno"ci”

ny a 25 lat przemian). Powsta!o dla upami#tnienia %wier%wiecza odzyskania wolnej Polski i roli, jak$ w transformacji
ustrojowej odegra!y formalne i nieformalne organizacje ekologiczne. (symboliczn$
dat$ narodzin demokratycznej Polski jest
4 czerwca 1989, dzie& cz#"ciowo wolnych
wyborów do Sejmu).
Wydawnictwo zosta!o przygotowane
z inicjatywy ministra "rodowiska, przez
Fundacj# Instytut na rzecz Ekorozwoju,
pod redakcj$ dr. Andrzeja Kassenberga.
Najwi#kszym jego walorem jest nie tyle pierwsza, podj#ta próba udokumentowania udzia!u ruchu ekologicznego w batalii o demokratyczn$ Polsk# (to przecie'
zadanie dla historyków), co si#gni#cie
do 'ywej pami#ci ludzi w nim uczestnicz$cych. Czyli wspó!autorów tej ksi$'ki.
Ka'dy z nich zaczyna! i dzia!a! na rzecz
ekologii, wolno"ci – inaczej. Ka'dy robi!
swoje. W ró'nych warunkach i okoliczno"ciach. Spontanicznie. Spo!ecznie i zawodowo. Po obywatelsku.
Posk#adane puzzle

ednak odwo!anie si# do ich osobistych
Jnychwspo
mnie&, prze'y%, my"li, zapami#taosób i zdarze& oraz do"wiadcze& z lat
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siedemdziesi$tych, osiemdziesi$tych i dziewi#%dziesi$tych ubieg!ego wieku tworzy
obraz niezwyk!ej, spójnej ca!o"ci. Takich
posk!adanych puzzli, które uda!o si# u!o'y%
w jeden, niezwyk!y obraz czasu narodzin
spo!ecze&stwa obywatelskiego, zmierzaj$cego drog$ ekologiczn$ ku wolno"ci.
Potrzeba by!o czasu, by móc dzi" ten
kierunek oceni%. Odpowiedzie% sobie
na pytanie, czy niezgoda bardzo wielu
Polaków na niszczenie zasobów przyrody,
z czasem ich zawodowa i spo!eczna batalia o powstrzymanie totalnej degradacji
"rodowiska naturalnego, by!y rzeczywi"cie ekologicznym zaczynem wolno"ci?
Sygnalizuje to w przedmowie do tej
publikacji dr Andrzej Kassenberg, który t#
publikacj# im w!a"nie zadedykowa!.
„... Przed rokiem 1989 podnoszenie
kwestii ekologicznych by!o jednym
z wa'nych przejawów d$'enia do niepodleg!o"ci i wolno"ci Polski. Ekolodzy wiedzieli, jakimi dysponujemy warto"ciami

Fot. Bogdan Ku"akowski

jej w!a"nie po"wi#cone jest „gor$ce”
To
jeszcze wydawnictwo pt. „Przez
ekologi# do wolno"ci” – (Ruch ekologicz-

Takie zdj!cie spod huty „Bobrek” to przesz"o#$, ale....

przyrodniczymi, wiedzieli, 'e nale'y dostrzega% w nich dobro narodowe, d$'y%
do ich ochrony i przeciwdzia!a% degradacji przyrody. Czy jednak mieli mo'no"%
przekaza% spo!ecze&stwu sw$ wiedz#?
Jak mogli przekonywa%, 'e zatruwanie
"rodowiska oznacza te' zagro'enie dla
'ycia i zdrowia ludzi?
W okresie przyspieszonego uprzemys!owienia i wy"cigu zbroje& kwestie
ekologiczne nie by!y przez w!adze dostrzegane. Co wi#cej, w systemie socjalistycznym istnia!a wewn#trzna sprzeczno"%, która ogranicza!a mo'liwo"%
podejmowania prac na rzecz ochrony "rodowiska. Z jednej bowiem strony pa&stwo mia!o w nim realizowa% cele spo!eczne – w tym tak'e dotycz$ce dobrego
"rodowiska 'ycia, z drugiej jednak b#d$c
jedynym w!a"cicielem "rodków wytwórczych – d$'y!o do maksymalizacji produkcji, tak'e kosztem jako"ci "rodowiska
przyrodniczego. Przy braku aktywno"ci
pa&stwa kwestie ekologiczne podnoszone
by!y przez pojedynczych obywateli czy
przez nieliczne grupy...”
Narodziny ruchu
o'na powiedzie% – do czasu. Na fali
M
zrywu Solidarno"ci w 1980 roku powstaje w Krakowie Polski Klub Ekolo-

giczny. Pierwsza, niezale'na organizacja
ekologiczna, nie tylko w Polsce, ale w ca!ej Europie (rodkowo-Wschodniej. Dlaczego w!a"nie tam? Przybli'a ten czas,
oddana idei ochrony przyrody – Michalina Bia!ecka, dziennikarka.

„...Kraków by! miejscem szczególnym,
gdzie niczym w soczewce wida% by!o problemy "rodowiskowe, wynikaj$ce z centralnie planowanej gospodarki socjalistycznego „dobrobytu”. Huta Skawina,
Huta im. Lenina, b#d$ce pomnikami gospodarki socjalistycznej, przez dekady degradowa!y ekologiczne systemy i rujnowa!y zdrowie ludzi. Ukrywano wyniki
bada& i nie przekazywano spo!ecze&stwu
wiedzy o negatywnych skutkach funkcjonowania tych zak!adów. Powszechna by!a zatem oboj#tno"% nieu"wiadomionego
spo!ecze&stwa.
Jednocze"nie w tym samym Krakowie
pracowali ludzie wierni tradycjom ekologicznym, twórcy prac naukowych z zakresu filozofii przyrody i cz!owieka oraz
ideologii ochrony przyrody...”
O rado"ci z odzyskiwanej wolno"ci
i wielkim entuzjazmie ludzi tworz$cych
Polski Klub Ekologiczny, który odwa'nie
rozpocz$! kszta!towanie polityki proekologicznej pa&stwa w sferze gospodarczej
oraz jako"ci "rodowiska, pisze na !amach
ksi$'ki „Przez ekologi# do wolno"ci” dr
in'. Tadeusz Kopta, klubowy ekspert ds.
transportu.
Czy ekologia by!a obecna w kolebce
Solidarno"ci – w Gda&sku? Jak postrzegano t# kwesti# w niespe!na pó!torarocznym „karnawale Solidarno"ci”?
Na te i inne pytania odpowiada po latach Andrzej Baranowski, profesor
Wydzia!u Architektury Politechniki
Gda&skiej, wybrany na spotkaniu za!o'ycielskim prezesem Okr#gu WschodnioPomorskiego PKE.

I nie ma w!tpliwo"ci, #e na prze$omie
lat 1980/1981... „powszechne by$o prze"wiadczenie, #e ka#dy kto chce dzia$a%
na rzecz zmiany, staje si& sprzymierze'cem wielkiego spo$ecznego ruchu Solidarno"ci. Klub by$ od pocz!tku tym sprzymierze'cem i w zwi!zku z tym nast!pi$o
swoiste scedowanie spraw "rodowiska
na Polski Klub Ekologiczny...”. W Trójmie"cie i w regionie by$ to pi&kny czas
wspólnoty celów, nie za" formalnej przynale#no"ci...
Si!a strachu
arodziny ruchu ekologicznego trafiaN
$y u progu lat 80. ub. wieku, w ówczesnym województwie katowickim na bar-

dzo podatny grunt. Katastrof& ekologiczn!
ludzie tu odczuwali na przys$owiowej
„w$asnej skórze”.
Nie tylko brudne, lecz g&ste od zanieczyszcze' powietrze by$o nie tylko czu%,
ale i wida%. Tutaj odnotowywano najwi&ksz! w kraju "miertelno"% niemowl!t.
Tutaj dzieci atakowa$a o$owica. Na "l!skich polach i w ogródkach dzia$kowych
ros$a zatruta #ywno"%. Badania prof. Mieczys$awa Chor!#ego z Instytutu Onkologii w Gliwicach potwierdzi$y uszkodzenie
kodu genetycznego nie tylko u robotników pracuj!cych bezpo"rednio przy starych bateriach koksowniczych. Statystki
nie k$ama$y. Na (l!sku ludzie #yli "rednio
o trzy lata krócej!
Strach nie mia$ tu tylko wielkich oczu.
Strach ekologiczny na (l!sku by$ si$!
sprawcz! dla wymuszania zmiany systemu gospodarczego i rzeczywistych dzia$a'
na rzecz ochrony "rodowiska. Wpisa$a je
w swoje dzia$ania "l!ska Solidarno"%.
Do Polskiego Klubu Ekologicznego – Okr&gu Górno"l!skiego przychodzi$o coraz wi&cej ludzi. Du#o m$odzie#y, co
nas najbardziej cieszy$o. Wszyscy chcieli
zna% t& najbardziej gorzk! prawd&! Trudno by$o j! w$adzy partyjnej zatrzyma%,
cho% bardzo próbowa$a.
Jak grzyby po deszczu powstawa$y
wówczas na (l!sku ma$e i wi&ksze niezale#ne, bo cz&sto nieformalne, organizacje
ochrony "rodowiska. W"ród nich m.in.:
(l!ski Ruch Ekologiczny m$odych inteligentów, studentów i robotników; grupa
Polskiej Partii Zielonych; Ruch „Wol&
by%”; Spo$eczne Towarzystwo Ekologiczne „Pro-vita” przy Polskim Zwi!zku
Katolicko-Spo$ecznym; ruchy spod znaku "w. Franciszka i wiele innych. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Klub
Gaja czy pó)niejsza Arka trzymaj! si&
mocno do dzi".
Nawet stan wojenny niczego w tej ekologicznej przestrzeni nie by$ w stanie
przekre"li%. Ziarno wykie$kowa$o wcze"niej! Ludzie informowali si& nawzajem.
Zacz&$y si& zmiany. Dzi" nie mam w!tpliwo"ci. Ekologia by$a wtedy bardziej
na (l!sku obywatelska ni# dzi".

Obecnie nie wszystko idzie w dobrym
kierunku, o czym pisz! na $amach ksi!#ki
„Przez ekologi& do wolno"ci” prawie wszyscy jej wspó$autorzy. Dlatego i dzi", o#ywczy, merytoryczny ruch ekologiczny jest
potrzebny jak... czyste powietrze wAglomeracji Górno"l!skiej czy w Krakowie.
Po to, by pilnowa% polityki ekologicznej, wypracowanej przy ekologicznym
„podstoliku” i zatwierdzonej przy Okr!g$ym Stole.
Tak wspomina to wydarzenie i ludzi
z nim zwi!zanych dr in#. arch. Janusz
Korbel, wspó$za$o#yciel Pracowni Architektury *ywej, zamienionej w 1989 roku
w Pracowni& na Rzecz Wszystkich Istot.
„Ekologiczny podstolik”
zi&ki prof. Stefanowi Koz$owskiemu
D
poznali"my znaczenie ustale' „ekologicznego podstolika”. „Spo"ród 27
uzgodnionych postulatów, ten dotycz!cy
planowania przestrzennego, do dzisiaj nie
doczeka$ si& realizacji, a Polska jest
niestety krajem chaotycznej zabudowy
i post&puj!cej degradacji krajobrazów.
Chocia# «podstolik ekologiczny» zrewolucjonizowa$ podej"cie do spraw "rodowiskowych (np. wp$ywaj!c zasadniczo
na zmiany w prawie, wprowadzaj!c oceny oddzia$ywania na "rodowisko, mechanizmy finansowe itp.), to wi&kszo"% idei
zosta$a z czasem rozmyta w polityce, która na ostatnim miejscu stawia zagadnienia
ekologiczne... Przyczyn! takiego stanu
rzeczy jest ignorancja klasy politycznej
w zakresie ekologii...
+wier% wieku po zrywie solidarno"ciowym zwyci&#y$o indywidualistyczne my"lenie partyjne lub stronniczo"% grup interesu. Niech&% samorz!dów do wi!zania
sobie r!k miejscowymi planami przestrzennymi oraz niech&% polityków
do rozwi!zywania problemów ekologicznych i planowania owocuj! kolejnymi
konfliktami”.
Dr Micha$ Wilczy'ski, geolog i ekolog,
w latach 1991-1995 g$. geolog kraju, wi-

ceminister ochrony "rodowiska, którego
prof. Stefan Koz$owski zaprosi$ do zespo$u solidarno"ciowego, przygotowuj!cego
list& szczególnie wa#nych problemów
ochrony srodowiska Polski, dyskutowanych przy „ekologicznym podstoliku”, tak
widzi dzi" jego efekty:
„Na pocz!tku lat 90. wi&kszo"% postulatów zosta$a zrealizowana, wszystkie sprawy interwencyjne zosta$y za$atwione. Niestety, niektóre dobre i potrzebne dla Polski
wdro#one ju# rozwi!zania zosta$y rozmontowane, czego przyk$adem jest Pa'stwowa Inspekcja Ochrony (rodowiska,
EkoFundusz. Inne, jak «zlewniowy system gospodarowania wod!» nie zosta$y
doprowadzone do ko'ca, zatrzymuj!c si&
na poziomie struktury administracyjnej,
pozbawionej odpowiednich narz&dzi
i "rodków finansowych do ich realizacji”.
„Czy# nie jest zdumiewaj!ce, #e w drugim dziesi&cioleciu XXI wieku toczymy
identyczne dyskusje o polityce energetycznej Polski jak 25 lat temu”?
„Od wielu lat politycy i pozarz!dowe organizacje ekologiczne znajduj! si& na pozycjach przeciwstawnych. Dialog, debata s!
w zaniku. Politycy „wiedz! lepiej” i ze spor! dezynwoltur! traktuj! nie tylko organizacje ekologiczne, lecz nawet ekspertów.
Ostatnio tak#e pozycja urz&du Ministra (rodowiska jest deprecjonowana”.
Nie jest to jedyna taka opinia, zwracaj!ca uwag& na u$omno"ci polskiej ochrony "rodowiska i demokracji.
Rados$aw Gawlik, ekolog, aktywny
dzia$acz ruchu ekologicznego, pose$
czterech kadencji Sejmu, sekretarz stanu
w resorcie ochrony srodowiska, w rz!dzie Jerzego Buzka mówi wprost: „polityka polska jest oderwana od potrzeb
spo$ecze'stwa, niewra#liwa na postulaty ró#nych grup spo$ecznych. Partie
maj! charakter wodzowski, s! scentralizowane. Zjawisko pseudokonsultacji
spo$ecznych zast&puje autentyczne kontakty. Media s! stabloidyzowane i deformuj! obraz rzeczywisto"ci; cz&sto
skupiaj! si& na nieistotnych sensacjach,
nie po"wi&caj!c czasu antenowego wa#nym kwestiom”
Trudno nie zgodzi% si& te# z Januszem
Okrzesikiem, dzia$aczem ruchu ekologicznego, politykiem i samorz!dowcem. Jego
zdaniem bilans %wier%wiecza wypada jednak zdecydowanie pozytywnie.
„Szczególnie du#o osi!gn&li"my
w ochronie "rodowiska, nieco gorzej wygl!da kwestia ochrony przyrody, ca$kiem
kiepsko zazielenienie polityki energetycznej. Tym jednak, co martwi mnie najbardziej, jest kondycja spo$ecznego ruchu
ekologicznego. Najlepsze mechanizmy
systemowe mog! zawie"% bez spo$ecznej
kontroli i bez sta$ego dop$ywu nowych
idei, czyli tego, czym zajmuje si& ruch
ekologiczny”.

JOLANTA MATIAKOWSKA
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apowiedzi katastrofy dostrzegli jedynie nieliczni;
jedynie ci, którzy potrafili czyta! mi"dzy wierszami. Mi"dzy wierszami rz#dowych
deklaracji europejskich mocarstw,
które zdawa$y si" strzec stabilizacji
i mi"dzy wierszami bu%czucznych
o&wiadcze% zg$aszanych w imieniu
ma$ych pa%stewek, których przeci"tny czytelnik codziennych gazet nie
by$by w stanie odnale'! na mapie,
tym bardziej (e niektóre z nich nie istnia $y. Jed nak o tej po rze ro ku
przed stu laty La belle époque wygl#da$a kwitn#co, jak dojrza$a kobieta
w stylowym negli(u, za(ywaj#ca k#pieli morskich i s$onecznych w Ostendzie czy w Abacji. Jeszcze w teatrach
muzycznych królowa$ Lehar, Gilbert i Sullivan, Offenbach, a nad Brytyj skim Im pe rium nie za cho dzi $o
s$o%ce. Ksi"stwo Cieszy%skie i Galicja by$y, wraz z W"grami, pó$nocnymi W$ochami i innymi zaw$aszczonymi terytoriami, cz"&ci# habsburskiego
&wiata, do którego odnosi$o si" okre&lenie „Austria Felix”.
To, co si" wydarzy$o 28 czerwca
1914 roku w Sarajewie, pocz#tkowo
potraktowano jako owszem, bardzo
powa(ny incydent, jednak nie przewidywano (adnych dalekosi"(nych nast"pstw zamachu na arcyksi"cia Ferdynanda. W ko%cu takie rzeczy ju( si"
zdarza$y, nawet w szcz"&liwej Austrii – cesarzowa Sissy tak(e pad$a
ofiara zabójcy. Patrz#c jednak na sytuacj" z perspektywy lat, wida! wyra'nie, jak wielkie sprzeczno&ci interesów narasta$y w Europie, w której
czujno&! polityków i spo$ecze%stw
u&piona zosta$a przez ponapoleo%skie
stulecie bez wojen o kontynentalnym zasi"gu. Tymczasem front burzowy zbli(a$ si" nieub$aganie. Strza$y
w Sarajewie okaza$y si" jednak przys$owiowym kamykiem, który poci#gn#$ za sob# lawin". Lipiec by$ ju(
miesi#cem odnawiania starych i pospiesznego montowania nowych sojuszy. Pomruki burzy stawa$y si" coraz wyra'niejsze. Zapanowa$ niepokój
i spo$ecze%stwami zaw$adn"$o poczucie niepewno&ci.
Kiedy po stu latach od tamtych wydarze% spaceruj" ulicami Cieszyna
i patrz" z wysoko&ci mojego domu
na Górki, bez trudu wyobra(am sobie
ludzi gromadz#cych si" przed gospodami i innymi o&rodkami (ycia publicznego i komentuj#cych rozwój wydarze%. Tutejsi ludzie zawsze mieli swój
pogl#d na rzeczywisto&!, nawet je&li nie
mieli na ni# wp$ywu. Chocia( do pewnego stopnia mieli: przez Niemcy
i Austri" przetoczy$a si" w lipcu tamtego roku fala pospiesznie zawieranych
&lubów. M$odzi m"(czy'ni nie mieli
z$udze% – czeka$y ich dramatyczne
miesi#ce, a mo(e lata. Historia poka-

Cisza
przed burz#

Ci z cieszyniaków (i górczan), którzy poszli do Legionów, mieli przed sob# kolejn# wojn", tym razem na wschodzie. Podzia$ )l#ska pomi"dzy Polsk"
a Czechos$owacj" by$ jedynie epizodem procesu ustalania granic odradzaj#cego si" pa%stwa polskiego. Bitwa
pod Skoczowem by$a ostatnim zbrojnym akordem tego epizodu.
Europa po burzy by$a odmieniona.
Wytyczano nowe granice, zmienia$y si"
ustroje wielu pa%stw. Z powojennego
chaosu wy$ania$a si" nowa moda, odprawiaj#c La belle époque do lamusa:
moda na jazz, krótkie sukienki, krótkie fryzury, swobodniejsze obyczaje
i… dyktatury. Traktat wersalski zadowoli$ niewielu. Zako%czy$ co prawda
wojn", ale czy jego postanowienia
warte by$y milionów istnie% ludzkich?
To wszystko mia$o dopiero nadej&!.
Teraz mamy przecie( lipiec. Brennica
szemrze w dole, a góry na starych zdj"ciach nie s#, jak dzi&, pokryte lasami.
M"(czy'ni gromadz# si" przed gospod# i rozprawiaj# ze znawstwem o pogodzie. Strza$y w Bo&ni ucich$y. Nic
nadzwyczajnego si" nie dzieje. Na razie. Tak sobie wyobra(am koniec
czerwca i pocz#tek lipca 1914 roku
w mojej wsi. Có( innego mi pozostaje? Historia niewiele uwagi po&wi"ca
spokojnym chwilom przed burz#. No,
bo o czym tu mówi!?
Sto lat to kawa$ czasu. Spojrzenie historyków nabiera dystansu, opadaj#
emocje. Ten dystans z czasem staje si"
tak du(y, (e nie bardzo u&wiadamiamy
sobie, jak bardzo tamte dawne wydarzenia wp$ywaj# na nasze dzisiejsze (ycie. Taka my&l mnie niedawno nasz$a,
kiedy wraca$em do domu z Cz"stochowy: przed stu laty, by dotrze! do moich Górek musia$bym przekroczy!
dwie granice – rosyjsko-niemieck#
na Przemszy i niemiecko-austriack#
za Paw$owicami. By$bym ca$y czas
na ziemiach zamieszkanych przez jeden naród, który podzielono na poddanych trzech cesarzy. Dramat. Natomiast
nieco operetkowe wra(enie sprawia
sentyment, jaki zachowa$ si" dla Najja&niejszego Pana w&ród cieszyniaków starszej daty. Nie bez kozery
przylgn#$ do% przydomek „dobrotliwy
monarcha”. Co komu jednak szkodzi
operetka, zw$aszcza kiedy leje si" dobre wino, rozlega si" &piew, a pi"kne
kobiety s# w zasi"gu wzroku? Ma
ona pewien urok pami#tki &wiata minionego, jednak nie nale(y si" zbytnio
do tego gatunku przywi#zywa!, jako (e
kontrast pomi"dzy &wiatem w nim
przedstawionym, a rzeczywisto&ci#
bywa ogromny. Konfrontacja jest niezwykle przykra, o czym &wiat mia$ si"
przekona! ju( w sierpniu tego(, 1914
roku.

!
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za$a, (e ten gorszy scenariusz okaza$ si"
prawdziwy.
Je&li by$y w Europie jakie& narody,
które z nadziej# wypatrywa$y wojny,
która mog$aby zmieni! ich polityczne po$o(enie, to byli to m. in. Serbowie, pra gn# cy sta tu su mo car stwa
w ba$ka%skim mikro&wiecie, Irlandczycy, pozbawieni od setek lat bytu
pa%stwowego, oraz rzecz jasna Polacy, rozdarci pomi"dzy trzy zabory.
Wojna dla Polski i Irlandii okaza$a si"
o wiele $askawsza, ni( dla europejskich pot"g: Polacy wybili si" na niepodleg$o&!, Irlandczycy rozpocz"li
wyboist# i kr"t# „drog" do Dublina”.
Anglia i Francja straci$y pozycj"
&wiatowych pot"g, Niemcy straci$y
sta tus ce sar stwa i po gr# (y $y si"
w chaosie i biedzie, Austria tak(e
utraci$a swoj# cesarsko&! i królewsko&! i sta$a si" ma$# drugorz"dn# europejsk# republik#. Natomiast Rosja
pozosta$a nadal kolosem, któremu rewo lu cja prze tr# ci $a gli nia ne no gi
i na podobie%stwo Niemiec, terrorem
i przemoc# odbudowywa! mia$a swoj# pozycj". Prawdziwym wygranym
okaza$y si" Stany Zjednoczone, które przyst#piwszy do wojny pod sam
jej koniec, mia$y odegra! rol" decyduj#c# i rozpocz#! karier" mocarstwa
&wiatowego.
Zapewne dla mieszka%ców Cieszyna i okolic tylko niektóre z tych
faktów mia$y jakie& znaczenie. Przede
wszyst kim roz pad Au stro -W" gier
i utworzenie pa%stwa polskiego oraz
czechos$owackiego; to oczywiste.
)l#sk Cieszy%ski znalaz$ si" pomi"dzy
tymi dwoma pa%stwami i natychmiast sta$ si" ko&ci# niezgody. Ten
konflikt nie by$ jednak wyj#tkiem
w nowej, pohabsburskiej rzeczywisto&ci. S$owacy, nie posiadaj#cy wówczas
swojego pa%stwa, mieli pretensje terytorialne do W"grów, W"grzy do Rumunów i tak dalej. Okaza$o si", (e imperium w stanie likwidacji to nie
koniec problemów, ale zamiana starych na nowe. Liczba punktów zapalnych w Europie jako& nie chcia$a
zmale!, cho! o zako%czonej wojnie
mówiono, (e toczono j# po to, by po$o(y! wojnom kres.

WITOLD*TURANT
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iedy w jednym z numerów
„Polityki” przeczyta!em, "e
w jury „Nagród Historycznych 2014” tego tygodnika zasiada prof.
Feliks Tych, natychmiast skonstatowa!em:
oto nazwisko – pierwotne skrócenie-zdrobnienie greckiego imienia Tymoteusz w stanie nienaruszonym! Tak bowiem
kiedy# wygl$da!y odimienne derywaty: Tymoteusz – Tych jak Bronis!aw
– Broch//Brosz, Stanis!aw – Stach//Stasz,
Pawe! – Pach//Pasz, Pieter (pó%niejszy Piotr) – Piech//Piesz, Wac!aw
– Wach//Wasz, Wies!aw – Wiech//Wiesz,
Zygmunt – Zych, Grzegorz –
Grzech//Grzesz, Cz"stobor, Cz"stos!aw,
Cz"stomir – Cz"stoch, Lubomir – Luboch//Lubosz, Miecis!aw – Miech,
Ciechos!aw – Ciech//Ciesz, Prosimir
– Proch//Prosz, Rados!aw – Rach//Rasz,
S"dzimir, S"dzis!aw – S"dzich//S"dzisz,
Sulimir, Sulis!aw – Sulich//Sulisz, #wi"tos!aw – #wi"ch, $elis!aw – $elech itp.
Tymoteusz to, oczywi#cie, forma z!o"ona – sk!adaj$ca si& z greckich cz!onów
time „cze#'” oraz theos „Bóg”, oznaczaj$ca zatem „kogo#, kto oddaje Bogu
cze#', kogo# bogobojnego”. W Polsce
znana jest od XV wieku. Zwi$zane jest
z ni$ ludowe przys!owie na %wi"ty Tymeus (czyli 24 stycznia) kup se capke,
nie kapelus. Dodajmy, "e funkcjonuje te"
greckie imi& Theotimos z odwrócon$ kolejno#ci$ cz!onów.
Wracajmy jednak do skrócenia-zdrobnienia Tych. Nietrudno si& domy#li', "e
jest ono podstaw$ nazwy miejscowej Tychy, oznaczaj$cej pierwotnie potomków cz!owieka nazywanego Tychem
(tzw. nazwa rodowa). Jak mo"na przeczyta' chocia"by w S!owniku etymologicznym nazw geograficznych Polski
prof. Marii Malec (Warszawa 2003), nazwa pierwotnej osady, w!asno#ci ksi$"$t
pszczy(skich, jest wzmiankowana od po!owy XV wieku. W XVI stuleciu istnia!
tu ju" bro war, roz bu do wy wa ny
w XVII i XVIII wieku, ze znaczn$ produkcj$ piwa, cz&#ciowo na eksport.
Naj star sze za pi sy to: Ti chi 1467,
do Tichow 1472, w Tychach 1545, a tak"e w postaciach zniemczonych Tichau 1575, Tychaw 1654.
W wy da nych w ro ku 1996 Ty chach 1939-1993. Monografii miasta
pod red. prof. Marka Szczepa(skiego pojawia si& wy!$cznie dope!niaczowa forma z ko(cówk$ –ów: Tychów, z Tychów,
do Tychów, nawi$zuj$ca do miejscowej
tradycji, a i w mediach górno#l$skich
po roku 1989 ta posta' pojawia si&
konsekwentnie. W skali ogólnopolskiej
mo"na równie" mówi' o utrwalaj$cym
si& zwyczaju pos!ugiwania si& takim
brzmieniem
Dobrze jednak wiemy, "e przez ca!e lata "ywot równorz&dnego wariantu wiód! bezko(cówkowy dope!niacz
Tych: z Tych, do Tych, owszem – to on
zdecydowanie dominowa! w centralnych i we wszystkich niegórno#l$-

Potomkowie
Tymoteusza
– Tycha
skich #rodkach masowego przekazu,
a wydany w roku 1973 S!ownik poprawnej polszczyzny pod red. prof. Witolda Doroszewskiego i prof. Haliny
Kurkowskiej zarejestrowa! go jako
wy!$czny. Powtórzy' wi&c nale"y, "e
to dopiero po prze!omie roku 1989 nast$pi! ostateczny – mam nadziej& – powrót do tradycyjnej formy Tychów,
cho cia" jesz cze No wy s!ow nik po prawnej polszczyzny z r. 1999 pod red.
prof. Andrzeja Markowskiego umieszcza j$ na drugim miejscu z kwalifikatorem regionalno#ci, na pierwszym
miejscu pozostawiaj$c wariant Tych.
Jan Grzenia w swym S!owniku nazw
w!a snych z r. 1998 na pierw szym
miejscu wymienia wprawdzie dope!-

niacz Tychów, ale z wariantu Tych nie
rezygnuje!
Ja za# nie mog& w tym momencie nie
powiedzie', "e z punktu widzenia strukturalnego ten ostatni nie jest b!&dny, system gramatyczny bowiem nazwom typu Ty chy, Boj szo wy, Ma ko szo wy,
Rydu!towy, $ory, Maczki, Piaski, Go!&bki, Laski, Janki, Z&bki, Marki, Piaski,
D&bki oferuje w drugim przypadku albo ko(cówk& –ów, albo posta' bezko(cówkow$ i tylko zwyczaj decyduje
o wyborze której# z tych dwu mo"liwo#ci (Piaski np., a jest ich w Polsce kilkadziesi$t, przyjmuj$ wi&c warianty z,
do Piasków//z, do Piasek, a na Mazowszu to i z, do Piask; w D$bkach te" si&
s!yszy z, do D&bków – z, do D&bek). Tak
si& sk!ada, "e przytoczone przeze mnie
nazwy – z wyj$tkiem Tychów oraz wariantywnych Piasków i D&bków – maj$
w!a#nie bezko(cówkowe dope!niacze: (z,
do) Bojszów, Makoszów, Rydu!tów, $or,
Maczek, Go!&bek, Lasek, Janek, Z&bek, Marek.
A i w ksi$"ce Kazimierza Kutza z roku 1999 Klapsy i %cinki. Mój alfabet filmowy i nie tylko znale%' mo"na posta'
Tych (np. na str. 231: „W latach sze#'dziesi$tych rodzina przenosi!a si& sukcesywnie do Tych”). Kiedy o ni$ znanego re"ysera zapyta!em, powiedzia! mi,
"e w jego rodzinnych Szopienicach by!a ona w powszechnym u"yciu. Widz$
zatem Pa(stwo, "e owa lokalna tradycja,
o której tyle dzi# w odniesieniu do Tychów napisa!em, wcale nie musi mie'
wielkiego zasi&gu (ile" raptem kilometrów dzieli Tychy od Kutzowych Szopienic?!).
Skoro przywo!a!em dzisiaj Nowy
s!ownik poprawnej polszczyzny pod red.
Andrzeja Markowskiego i S!ownik nazw
w!asnych Jana Grzeni, powiem i to, "e
oba leksykony polecaj$ tylko formy tychowianin, tychowianka, tychowianie.
W tym wypadku moi koledzy zdecydowali si& na wybór m!odszych wariantów
nazw mieszka(ców, których zalet$ jest
to, "e zachowuj$ one pe!ne brzmienie
podstawy s!owotwórczej Tychy. Musz&
si& jednak upomnie' o starsz$ seri& tyszanin, tyszanka, tyszanie – z wymian$
ch z podstawy s!owotwórczej na sz, bo
ci$gle j$ widz& i s!ysz& i dlatego traktuj& jako równorz&dn$.
Przyk!ad tychowian proponuj& natomiast mieszka(com Nysy. Nie lubi$
oni brzmie( nysianin, nysianka, nysianie – jedynie z punktu widzenia historycznego uzasadnionych (konieczne
zmi&kczenie przed pierwotnym przyrostkiem –janin) – i pos!uguj$ si& postaciami nysanin, nysanka, nysanie. Skoro nie
lubicie nysianina czy nysianki – mówi&,
we%cie przyk!ad z mieszka(ców Tychów: skoro oni s$ tyszanami albo tychowianami, to i wy mogliby#cie by' nysowianami! Przed wstawn$ cz$stk$ -owzmi&kczenie „s” nie jest konieczne.
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proces wspólnego mieszania sk&adników, który staje si# znacz!cym gestem
wspó&czesnej sztuki, jako przestrzeni interdyscyplinarnej wymiany. W tym
spektaklu scenografia dopowiada konteksty, sprawna i nie nachalna re"yseria
sprawia, "e akcja toczy si# naturalnie
i nie przywo&uje niepotrzebnych zawi&o%ci, a muzyka przyjemnie buduje atmosfer# przedstawienia. To sprawia, "e
ogl!da si# go z du"! przyjemno%ci!.
Z drugiej jednak strony mo"na si#
spiera$ o sens tego artystycznego zabiegu, polegaj!cego na opowiedzeniu legendy a` rebours; feministyczna wra"liwo%$ nie pozwala mi pomin!$ tego
aspektu i ka"e si# zastanawia$ nad powodami takiej, do%$ znacz!cej, zmiany.
Ch&opiec zamiast dziewczyny?... Pewne jest jedno, sztuka zakorzenia dziecko (w zamy%le chyba g&ównie b#d!ce
mieszka(cem Gliwic) w tutejszej specyfice miasta, któremu nie szkodz!, owe
wariacje i lu'ne skojarzenia, a które
(za ich spra w!?) nie po strze "e nie,
w %wiadomo%ci widza, staje si# miastem
wyj!tkowym. A mo"e to wic, maj!cy
na celu zach#cenie do lekkiej zabawy
form! i przetwarzania 'róde& historycznych? Wszak"e, jak wie%ci podtytu&
sztuki, jest to krotochwila teatralna.
Wszystkiego po trosze, najwa"niejsze
jednak, "e opowie%$ sk&ania do rozmy%la( i do zadawania pyta(.
Przedstawienie zagrane jest "ywio&owo, chwilami nawet gwa&townie ale
i kunsztownie, co da&o efekt w postaci
autentycznego zainteresowania dzieci
i ich spontanicznych reakcji. Przyjemnie by&o patrze$ jak %ledzi&y akcj#
z otwartymi ustami. Niektóre z nich pokrzykiwa&y, inne dopowiada&y kwestie
aktorów, a wszystkie by&y szczerze zaanga"owane w spektakl i przej#te. Szczególnie trafiona konwencja komedii
dell’arte pomog&a w poddaniu si# uroko-
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wi przedstawienia. Wiele
zwrotów akcji, niespodziewanych "artów wywo&ywa&o radosny u%miech na twarzach dzieci.
Na koniec nale"y wspomnie$ o lalkach, które, animo wa ne przez ak to rów,
od pierwszej chwili przykuwaj! uwag# publiczno%ci.
Oto pacynki o"ywaj! na
scenie, a ich poszczególne
elementy do&!czane s! po
kolei ju" na oczach widzów.
Daje to wspania&! mo"liwo%$ podpatrzenia magii
teatru, rodzenia si# tajemnicy. Pomys& bardzo interesuj!cy, jakby zapraszaj!cy
widza za kulisy, odkrywaj!cy mu nie któ re se kre ty
warsztatu.
Zadziwiaj!ce, jak czworo
aktorów potrafi&o wyczarowa$ %wiat, który intryguje, i widzieli%my to – przestrasza. Wszystko razem
da&o dzieciom mo"liwo%$
obcowania ze sztuk!, która ciekawi,
sk&ania do pyta(, rozpala wyobra'ni#.
A potem mo"na by&o wprost ze spektaklu przenie%$ si# w przestrzenie,
o których dopiero co by&a mowa. Dzieci tak w&a%nie z"ywaj! si# ze swoim
miastem, a je%li dzieje si# to poprzez
sztuk# i wywo&ane ni! emocje, wówczas
zwi!zek, a mo"e i pó'niejsza dba&o%$
o przestrze( b#d! trwa&e i autentyczne.
Któ" bowiem nie chcia&by mieszka$
w takim mie%cie, gdzie dzia&y si# rzeczy niezwyk&e, gdzie mia&y miejsce najazdy gro'nych hrabiów, p#dzi&y konie,
strzela&y armaty, a dzielni szewczykowie oraz przemy%lne dziewcz#ta, sprytem i odwag! odpierali ataki naje'd'ców?
Muzeum wyda&o tak"e tekst sztuki
Ch!opiec z Gliwic. Krotochwila teatralna, napisana ku ubawieniu i pokrzepieniu Bobaka oraz wszystkich dzieci z Gliwic, lecz nie tylko. Ksi!"eczka jest
starannie przygotowana, a przyjemno%$
czytania dope&niaj! jeszcze ciep&e i radosne ilustracje Dariusza Panasa. Mo"e
ona stanowi$ inspiracj# do w&asnych inscenizacji w domu, szkole czy przedszkolu.
Warto by&o wybra$ si# na Ch!opca
z Gliwic. We wspomnieniu zostaje "ywio&owo%$ inscenizacji i atmosfera jakiej%
przyja'ni wobec widza, zaproszenia
do korespondencji sztuk i do odkrywania historii.
Fot. z materia!ów Muzeum w Gliwicach

C

zy jest dobry sposób
na zainteresowanie
dzieci (lokaln!) histori!? Jest. Nale"y si#gn!$
po znan! w regionie czy mie%cie legend# lub podanie, nast#pnie przemiesza$ motywy, swobodnie wik&a$ w!tki,
dobrze obmy%li$ perypetie
i gotowe. Mo"na spodziewa$
si# sukcesu, jak w przypadku
Ch!opca z Gliwic, sztuki autorstwa Grzegorza Krawczyka, lu'no osnutej na kanwie
legendy o bohaterstwie i przemy%lno%ci kobiet, które w czasie wojny trzydziestoletniej
uratowa&y miasto przed protestanckim najazdem. Wed&ug poda( w 1626 r., kiedy
to du(ski hrabia Ernst von
Mansfeld oblega& Gliwice,
dzielne kobiety wyla&y na
wspinaj!cych si# po miejskich murach "o&nierzy gor!c! kasz# jaglan!, skutecznie
uniemo"liwiaj!c im zdobycie
Bia&ej Bramy.
Przedstawienie zaprezentowano podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Willi
Caro. Du"y udzia& w przygotowaniu
spektaklu m. in. przy produkcji oprawy
scenograficznej, budowie lalek mia& toru(ski Teatr Baj Pomorski. Aktorzy
wybrani w drodze castingu pochodzili
z Wroc&awia, Krakowa i Katowic.
Autor sztuki, korzystaj!c z licentia poetica i odwo&uj!c si# do znanego toposu literatury dzieci#cej uczyni& g&ównym
bohaterem nie dziewczyn#, lecz ch&opca, zwyk&ego szewczyka Przemka, który dzi#ki swemu dobremu sercu mo"e
w krytycznej chwili liczy$ na pomoc…
mrówek, które onegdaj uratowa& przed
okrutnym Mansfeldem.
Z jednej strony nic nowego. Niektóre motywy jakby sk!d% ju" znamy. Rzeczywi%cie, autorzy inscenizacji umieszczaj!c, jako element scenografii, napis
nihil novi sub sole doskonale o tym wiedzieli. Taki autokomentarz wydaje si# tu
zasadny, bowiem nie o nowe w!tki tu
chodzi, a raczej o %wie"e spojrzenie
na histori#.
Co sprawia, "e w ch&opcu budzi si#
bohater, któremu niestraszne s! gro'by
armii naje'd'czej i jej krwawego przywódcy? Mo"e mi&o%$ do córki burmistrza, pi#knej mieszczki Jadwigi? Prawdopodobnie. Do%$, "e fortel ch&opca
ratuje gliwiczan przed niechybn! zgub!, a dzieci zgromadzone na widowni
mog! odetchn!$ z ulg!, "e oto zosta&o
uratowane ich miasto. Zreszt! mia&y
w tym niema&y udzia&. Ka"de z nich
wrzuci&o do wielkiego garnka warzywo
i kasz#, to znaczy drewniane klocki, które wszak tylko z pozoru przypomina&y
drewienka, w istocie b#d!c najprawdziwszymi ingrediencjami do przygotowania ukropu. Mo"na by rzec, "e aktorzy toru(skiego Teatru Baj, w&!czaj!c
ma&ych widzów w przygotowanie strasznej mama&ygi, zilustrowali niejako ów

AGNIESZKA
GRZYWACZEWSKA-KURPIERZ
Grzegorz Krawczyk – Ch!opiec z Gliwic,
re!yseria – Ireneusz Maciejewski, scenografia, projekty kostiumów i lalek – Dariusz Panas, muzyka – Micha" Kowalczyk. Premiera w Muzeum w Gliwicach
17 maja 2014.

TEATR

Ameryka(ski
sen Jasia

Fot. Pawe" Janicki/mat. teatru

S

k&d si' wzi'!y s!ynne
„polish jokes”? Ile
w nich prawdy, a ile
k!amliwych stereotypów?
O wizerunku i problemach
Polaków na emigracji opowiada sztuka Davida Ivesa,
której polska prapremiera
odby!a si' w Teatrze Nowym
w Zabrzu.
Bohaterem tragifarsy Jasiu
albo Polish joke (w oryginale
Polish jokes) jest Amerykanin
polskiego pochodzenia, który
za namow! wuja postanawia zatrze" wszelkie #lady swej „polsko#ci” – ta bowiem stanowi Dariusz Niebudek (Jasiu) i Anna Konieczna (Portia)
g$ówne %ród$o jego kompleksów. Proces przeobra&ania si'
Jasia w Johna rozpoczyna si'
od zerwania wi'zi z polsk! rodzin! i tradycj!, a ko(czy
na zmianie nazwiska i próbie
przyj'cia nowej – gwarantuj!cej
znacznie wi'kszy respekt – irlandzkiej to&samo#ci. T$o dla poszczególnych etapów „odcinania” polskich korzeni przez
Cho" polska prapremiera tytu$u na sceJasia stanowi! opowiadane przez pozosta$ych bohaterów sztuki „polish jokes” – nie- nie Teatru Nowego w Zabrzu nie wywochlubne dowcipy o Polakach, wy#miewa- $a$a podobnych kontrowersji, na pewno jest
j!ce ich domnieman! niezaradno#ci, g$upot' to przedstawienie godne uwagi, w du&ym
i sk$onno#" do popadania w melancholi'. stopniu od#wie&aj!ce wizerunek zabrza(Cho" w multikulturowych Stanach Zjed- skiej sceny. Nie bez znaczenia jest fakt, i&
noczonych nie brakuje dowcipów na temat realizacj' spektaklu powierzono m$odym
innych grup etnicznych, te wy#miewaj!ce twórcom: re&yserowi Maciejowi Podnaszych rodaków przez d$ugi czas nale&a- stawnemu oraz jego wspó$pracownikom
$y do najbardziej rozpowszechnionych (Kaja Migda$ek – scenografia i kostiumy,
i szczególnie dotkliwych – powielaj!cych )ukasz Zaleski – dramaturgia, Anna Stebowiem stereotyp Polaka jako niespecjal- la – muzyka). Wykreowany przez nich obnie inteligentnego, naiwnego nieudaczni- raz ameryka(skiego snu, w którym poruka. Kto stoi za „polish jokes”? Ameryka(- sza si' Jasiu oscyluje pomi'dzy realno#ci!
ski re&yser James Kenney w swym a sennym koszmarem. Tak, jak w sztuce
dokumencie zatytu$owanym Polack wska- Ivesa, porz!dki czasu i miejsca akcji miezuje na kilka %róde$ dowcipów o Polakach: szaj! si' tu ze sob! – postaci z przesz$o#ci
rywalizacj' poszczególnych grup etnicz- (równie& te historyczne) powracaj!, by
nych przyby$ych do Stanów Zjednoczonych przypomnie" o wypartej, skrywanej to&sai ich walka o w$asne interesy; „polsk! ro- mo#ci. „Polish jokes” w inscenizacji Poddzinno#"”, która kontrastuje z obrazem nie- stawnego stanowi! jedynie t$o dla dramazale&nego Amerykanina-zdobywcy oraz tu g$ównego bohatera – to&samo#ciowego
niemieckich imigrantów, którzy w pewnym kryzysu, którego przyczyn! nie s! z$o#listopniu mieli przyczyni" si' do rozpo- we &arty na temat Polonii w USA, a zwywszechnienia niepochlebnych informacji czajne rozdarcie pomi'dzy nowym, poci!na temat Polaków. Inn! tez' na temat po- gaj!cym #wiatem, a t'sknot! za tym, co
chodzenia „polish jokes” wysuwa angiel- przypomina o narodowych korzeniach.
ski badacz Christie Davies, wi!&!c zjawi- Cho" zabrza(ska inscenizacja do#" mocsko jedynie z obszarem nowego kontynentu no osadzona jest w ameryka(skich realiach,
i próbami $amania barier pomi'dzy naro- sam temat równie dobrze odnie#" mo&dami. Obecnie z uwagi na polityczn! po- na do sytuacji polskich imigrantów w inprawno#" „polish jokes” znikn'$y z dyskur- nych krajach Europy i Ameryki. By" mosu publicznego, jednak&e wci!& mocno &e poczucie wstydu, z którym na co dzie(
zakorzenione pozostaj! w #wiadomo#ci boryka si' bohater sztuki Ivesa, w przypadameryka(skiej spo$eczno#ci. Nic dziwne- ku innych obszarów geograficznych by$ogo, &e #wiatowa prapremiera sztuki Davi- by mniejsze, jednak&e charakter emocjoda Ivesa (Amerykanina polskiego pocho- nalnych dylematów pozostaje ten sam.
Jasiu w przedstawieniu Macieja Poddzenia), która odby$a si' w 2001 roku
w Contemporary Theatre w Seattle, wywo- stawnego z pewno#ci! nie jest postaci!
$a$a spore zamieszanie i protesty ze strony jednowymiarow!. Graj!cy go Dariusz
#rodowiska polskiego. Mimo otwartych li- Niebudek doskonale obrazuje poszczególstów z &!daniami usuni'cia tytu$u, Polish ne etapy formowania si' to&samo#ci bojokes nie zosta$a #ci!gni'ta z afisza i w krót- hatera – wzloty i upadki Polaka, który prakim czasie pojawi$a si' równie& na innych gnie sta" si' prawdziwym Amerykaninem.
ameryka(skich scenach, gdzie wci!& cie- Sytuacje, z którymi si' zmaga – w pracy,
w &yciu prywatnym i rodzinnym – budz!
szy si' du&! popularno#ci!.

#miech, ale i wspó$czucie.
Pod seri! zabawnych, nieco
wynaturzonych obrazków
z &ycia typowego Polish-American kryje si' bowiem
dramat jednostki, wynikaj!cy z ci!g$ego udawania
kogo# innego oraz konieczno#ci dostosowywania si'
do #ci #le wy zna czo nych
ameryka(skich standardów.
Dramatyczny charakter walki bohatera ze sob! samym
odzwierciedlaj! s$owa piosenek autorstwa Zuzanny Bojdy, dodanych do spektaklu
i wykonywanych na &ywo
przez aktorów:
Yes yes, ten w lustrze to
naprawd! ja
Tak tak, raz jestem John
raz jestem Jack
Hey hey, in the mirror I can
see my face
Oh oh, raz jestem John,
raz zwyk"y pies

Obrazy, za pomoc! których buduje re&y ser rze czy wi sto#" przed sta wio n!,
od pocz!tku do ko(ca maj! charakter
groteskowego snu, w którym marzenia
zderzaj! si' z brutaln! rzeczywisto#ci!.
Kreacji takiego dwubiegunowego #wiata sprzyja scenografia Kai Migda$ek,
przedstawiaj!ca ogród z zielon! sztuczn! traw!, le&akami, grillem i hu#tawk!
symbolizuj!c! beztroskie dzieci(stwo. Ta
sama sielankowa sceneria i jej atrybuty
w poszczególnych scenach spektaklu
zyskuj! drugie znaczenie – staj! si' synonimem polsko#ci i inno#ci bohatera,
a tak&e tymi elementami, które oddzielaj! go od ameryka(skiej spo$eczno#ci.
Równowaga przywrócona zostaje dopiero w fina$owej scenie spektaklu – wie(czy j! powrót do kraju i ma$&e(stwo
z Polk!.
Cho" w zabrza(skim przedstawieniu
punkt ci'&ko#ci spada na posta" Jasia – to
w jego g$owie bowiem rozgrywa si'
w$a#ciwa akcja tego dramatu – Dariuszowi Niebudkowi wzorowo partneruj! pozostali aktorzy: Jaros$aw Karpuk w roli
Wuja Romana, Anna Konieczna jako
ameryka(ska narzeczona Jasia, czy wreszcie Marcin Gawe$ w roli polskiego imigranta. Wszyscy oni doskonale odnale%li
si' w tragifarsowej konwencji narzuconej
przez autora sztuki, a wzmocnionej inscenizacyjnymi zabiegami Macieja Podstawnego.

MAGDALENA FIGZA)
David Ives Jasiu albo Polish joke (Polish
jokes). Przek!ad: Daniel Wo"niak. Re#yseria:
Maciej Podstawny. Asystent re#ysera: $ukasz Zaleski. Scenografia i kostiumy: Kaja
Migda!ek. %wiat!o: Tomasz Zió!kowski. Muzyka: Anna Stela. Teksty piosenek: Zuzanna Bojda. Prapremiera polska: Teatr Nowy
w Zabrzu, 18 maja 2014 r.
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Zbigniew Gruca
(1 lutego 1944
–7 lipca 2014)

Fot. Marek Mierzwiak

!l"zacy mówi" o pasjonatach: mo ptoka. Zbyszek Gruca, który na Górnym !l"sku sp#dzi$ wi#kszo%& swego ponad siedemdziesi#cioletniego
'ycia, mia$ wielkiego ptoka – by$ nim teatr.

ocha! go nad "ycie, a aktorów, bez
K
któ rych te atr nie mo "e ist nie# – uwielbia!. Bez wzgl$du na to, czy
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Doktor,
który leczy! si$
teatrem

spektakl by! dobry czy te" nie, chwali!
ich gr$ i gdy opad!a kurtyna, a z widowni przebrzmia!y ju" brawa, szed! do garderoby, by im osobi%cie podzi$kowa#
za wyst$p. Wczesne dzieci&stwo sp$dzi!
w Krakowie. Mawia! o tym mie%cie
z dum', "e jest prawdziwie europejskie,
a ka"dy z teatrów o kilka klas lepszy ni"
teatry gdzie indziej. Po tym mo"na by!o pozna#, "e Zbyszek jest krakusem,
któremu przysz!o "y#, mieszka# i pracowa# poza Krakowem.
W!a%nie w Krakowie Zbyszek Gruca
po raz pierwszy poszed! do teatru. Mia!
wówczas trzy czy cztery lata, ojciec
wzi'! go ze sob' do Teatru im. Juliusza
S!owackiego, bo – jak opowiada! – nie
mia! co z dzieciakiem zrobi#. Przesiedzia! wówczas dwie godziny w aktorskiej garderobie. Od tej pory ojciec zabiera! go tam regularnie.
Topografi$ podwawelskiego grodu
Zbyszek zna! jak ma!o kto. Kiedy jecha!o si$ z nim na spektakl, potrafi! tak wybra# tras$, "e nie wpada!o si$ w korki.
Podobnie by!o na (l'sku – zna! ka"d'
dró"k$, ka"dy mo"liwy skrót, wiedzia!,
która ulica jest jednokierunkowa, gdzie
mo"na zaparkowa# bez wi$kszego k!opotu, ba… gdzie jest fotoradar i gdzie
mog' czyha# ch!opcy-radarowcy. Przez
wiele lat pe!ni! ostre dy"ury w pogotowiu – cz$sto wyje"d"a! do chorych karetk', wi$c pozna! ka"d' pi$d) %l'skiej
ziemi. Podobnie by!o, gdy si$ z nim jecha!o do Opola, Wroc!awia, *odzi,
Warszawy, Poznania, Gda&ska. B$d'c
w podró"y ze Zbyszkiem nie potrzebowa!am mapy drogowej, GPS z ciep!ym
g!osem rajdowca, te" by! zb$dny.
Z w!asnej, nie przymuszonej woli,
Zby szek za cz'! cho dzi# do te atru
w 1950 roku. Mieszka! wówczas w Chorzowie, gdzie, w Liceum im. Stefana Ba-

torego, jako siedemnastolatek zda! matur$. Pierwsz' sztuk', jak' %wiadomie
obejrza!, byli „Mieszczanie” Maksyma
Gorkiego z Lilian' Czarsk', Gustawem Holoubkiem, Józefem Par' i W!adys!awem Wo)nikiem. Od tego przedstawienia nie opu%ci! ani jednej premiery
na (l'sku i stara! si$ by# na bie"'co
z najwa"niejszymi spektaklami na polskich scenach – je)dzi! je ogl'da#
po ca!ym kraju, nie przeoczy! ani jednego go%cinnego wyst$pu, które odbywa!y si$ na deskach scen %l'skich, by!
czas, "e sporo podró"owa! po Europie
i tam te" oczywi%cie najwa"niejszym
punktem programu pobytu by! teatr.
W teatrach znali go i traktowali jak
domownika. Fotel dla Zbyszka Grucy
zawsze si$ znalaz!, bez wzgl$du na rang$ teatralnego wydarzenia i stan ob!o"enia widowni. Kiedy ostatni raz odwiedzi!am go w jego domu w czerwcu,
razem z Markiem Mierzwiakiem z Polskiego Radia Katowice, "artowali%my,
"e powinien mie# w Teatrze (l'skim
w Katowicach, do którego mia! z mieszkania kilka minut spacerem, tak jak Stanis!aw Hadyna w amfiteatrze w Wi%le,
swój pomnik na widowni. Fotel z rze)b' jego sylwetki. W ten sposób nie opu%ci!by "adnej premiery a" do sko&czenia %wiata, a teatr godnie uhonorowa!by
swego najwierniejszego widza i wielkiego admiratora. Zbyszek le"a! na tapczanie, u%miecha! si$ do tego pomys!u, a jego po czci wy Kac per, sta ry pies
o najpi$kniejszej i najbardziej pociesznej mordce, jak' widzia!am, liza! mu mi!o%nie d!onie, chc'c odegna# chorob$,
która pozbawia!a go ju" nie tylko si!,
a "ycia.
Zbyszek w ci'gu ponad sze%ciu dekad
bywania w teatrze obejrza! oko!o 10 tysi$cy spektakli, których dokumentacj$
w postaci programów teatralnych, zgromadzi! w domu. Jak zbli"a! si$ kolejny
miesi'c, na ma!ej karteczce mia! ju" wypisane przedstawienia, które zamierza!
obejrze#. (rednio ogl'da! oko!o dwudziestu w miesi'cu. Jaka" to by!a logistyka, by jak najlepiej dobra# terminy
i cz$sto odleg!e od siebie miejsca, by zobaczy# jak najwi$cej. W czerwcu popro-

si!, by podrze# przygotowan' wcze%niej
karteczk$. Nadludzkim wysi!kiem zmobilizowa! si$ jednak i obejrza! jeszcze
premier$ spektaklu „W popielniczce diament” w Teatrze (l'skim w Katowicach,
a par$ dni pó)niej – dos!ownie ostatkiem
si! – wybra! si$ z Ryszardem Klimczakiem, szefem dziennikateatralnego. pl,
do Bielska-Bia!ej do Teatru Polskiego
na „Ifigeni$”.
Leczy! si$ teatrem przez ca!e "ycie,
a szczególnie intensywnie podczas ponad dwóch lat walki ze %mierteln' chorob'. W wywiadzie dla miesi$cznika
„(l'sk”, w grudniu 2012 roku, Zbyszek
powiedzia!: „Ca!e "ycie wydaje mi si$,
"e jestem w %wiecie iluzji, a gdzie najlepiej to si$ sprawdza, jak nie w teatrze”.
Mia! lekarsk', genialn', pami$#. Nazywali%my go chodz'c' encyklopedi'
teatraln' – wystarcza!o bowiem rzuci#
jakie% nazwisko – aktora, re"ysera, scenografa, choreografa, a potrafi! z miejsca opowiedzie# przebieg kariery danego artysty, wymieni# najwa"niejsze
role czy te" teatralne realizacje. I nigdy
si$ nie myli! – co wielokrotnie mia!am
okazj$ sprawdzi#. W dodatku t$ encyklopedyczn' wiedz$ okrasza! anegdotami i nierzadko pikantnymi szczegó!ami z osobistego "ycia danego artysty.
Jakie" to by!y opowie%ci! Gdzie" im
do paplaniny internetowego Pudelka czy
siermi$"nej narracji tabloidów.
Zna! si$ od lat z wieloma aktorami
i twórcami teatralnymi, przyja)ni! si$
z nimi, w dowód uznania ich talentu
przywozi! im marynowane grzybki
(zbieranie grzybów by!o jedn' z jego
ulubionych aktywno%ci), które wr$cza!
w podzi$ce za obejrzany spektakl. Aktorzy, ale i wszyscy ludzie, których pasj', podobnie jak jego, by! teatr i z którymi si$ przyja)ni!, nazywali go swoim
doktorem, bo diagnozowa! nasze dolegliwo%ci i choroby, leczy! nas lub odsy!a! do innych specjalistów, a wszystko
to organizowa! tak, "e "aden NFZ nie
by! w stanie swymi procedurami przeszkodzi# w udzieleniu osobie potrzebuj'cej bezzw!ocznej pomocy lekarskiej.
Nawet, gdy przeszed! na emerytur$
i nie mia! ju" w!asnego gabinetu, mo"-

DANUTA LUBINA-CIPI/SKA

Profesor Józef !wider
1930–2014
maja po#egnali$my nabo#e%stwem
25
w Archikatedrze Chrystusa Króla
profesora Józefa &widra – nestora katowic-

kich kompozytorów, wieloletniego profesora kompozycji i kontrapunktu w katowickiej Akademii Muzycznej. Dla nas, jego
wychowanków w Uczelni, by' uciele$nieniem tradycyjnego muzyka, dla którego granie, komponowanie, uczenie muzyki by'o naturaln( i dominuj(c( czynno$ci(
#yciow(. Zjawia' si) punktualnie w klasie,
starannie przegrywa' nasze zadania, tu
i ówdzie poprawia', wyg'aszaj(c celne
uwagi na temat aktualnego stanu rozwoju naszych zdolno$ci. Nie przesadza'
w pochwa'ach, zreszt( nasz rocznik nie nale#a' do genialnych. „Gienek Knapik”, „Julek Gembalski”, to byli jego – starsi
od nas o kilkana$cie lat – ulubie%cy. Jako
dziekan Wydzia'u Teorii i Kompozycji by'
sprawiedliwy, studentom „szed' na r)k)”, wydzia' prowadzi' w stylu dalekim
od biurokratycznego. W okresie strajku studenckiego w 1981 i pó*niej, w stanie wojennym, po cichu popiera' studenckie akty oporu, zreszt( bardzo niewinne.
Praca w uczelni by'a oczywi$cie tylko
cz(stk( zawodowego #ycia Profesora.
Tyle samo czasu po$wi)ca' dzia'alno$ci
spo'ecznej – to za czasów jego prezesury w katowickim oddziale Zwi(zku Kompozytorów Polskich zosta' zrealizowany
pomys' zorganizowania w Katowicach festiwalu muzyki wspó'czesnej (nosi' nazw)
&l(skie Dni Mu zy ki Wspó'czesnej).
Od m'odo$ci by' zwi(zany z amatorskim
ruchem chóralnym, m.in. jako prezes $l(skiego Oddzia'u PZCHiO. Komponowanie pie$ni dla $l(skich zespo'ów stanowi'o g'ówn( domen) jego kompozytorskich
zainteresowa% – oczywi$cie nie jedyn( – tu nale#y przypomnie+ dwie opery
i musical, napisane do librett Tadeusza Kijonki, wystawione w latach 70. XX w.
w Operze &l(skiej (Magnus, 1970, Wit
Stwosz, 1974, Bal ba!ni, 1977), msz) (Missa in re) na chór i orkiestr) smyczkow(
(1990), czy Legnickie oratorium na chór
i pe'n( orkiestr). W obfitym dorobku Józefa &widra, obejmuj(cym ponadto utwory kameralne i solowe, wyró#niaj( si) jednak zdecydowanie pie$ni chóralne. Pisa'
je twórca dla profesjonalistów i amatorów,
odgaduj(c za ka#dym razem nie tylko
umiej)tno$ci $piewaków, ale i ich oczekiwania, je$li chodzi o dobór tekstów (sporo pie$ni – jak np. chyba najcz)$ciej $piewana Czego chcesz od nas Panie do s'ów
Jana Kochanowskiego – powsta'o do tekstów wielkich polskich poetów; du#(
grup) stanowi( tak#e utwory do tekstów
religijnych – tu absolutnym przebojem jest
Alleluja) i gatunek ekspresji: bezpo$redniej, „swojskiej”. Nie ma chyba dzi$
w Polsce chóru, który nie mia'by kilku pie$ni &widra w repertuarze. Nie ma w(tpliwo$ci, #e autentycznie trafi' z nimi
„pod strzechy”, bij(c w tym wzgl)dzie
na g'ow) Moniuszk). Tyle #e &wider
wspó'tworzy' osobi$cie powszechn( kultur) muzyczn( stoj(c( nierównie wy#ej ni#
prowincja, któr( chcia' podbi+ nasz
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na go by'o spotka+ w jego dawnej
przychodni – „wypo#ycza'” gabinet
na chwil) od kolegi, gdy trzeba by'o komu$ zrobi+ jaki$ ma'y chirurgiczny zabieg, a potem zaleca' terapi)… teatrem.
Zbyszek mia' biesiadn( natur), cho+
z wiekiem zapa' do biesiadowania nieco przygas', a z chorob( usta' na dobre.
Z figlarnym u$miechem wspomina'
czasy, gdy jako ordynator pszczy%skiej
chirurgii $ci(ga' do Krakowa w sobotnie wieczory, do Piwnicy pod Baranami, a przyjaciele z ut)sknieniem wypatry wali jego przy jazdu, bo zawsze
przywozi' torb) butelek przedniego alkoholu – dowodów wdzi)czno$ci pacjentów.
Lubi' si) $mia+ i #artowa+. Zawsze
powtarza', #e $miech jest najlepszym
le kar stwem, bo #y cie jest ci)# kie,
a na troski, które niesie, najlepszym lekiem jest za ba wa i ode rwa nie si)
w rze czy wi sto$+ kre owa n( sztu k(.
Rzad ko opo wia da' o swej pra cy – a przecie# jako lekarz napatrzy' si)
na tyle bólu, cierpienia, co nikt z nas,
od lat obcowa' ze $mierci(, która mimo wysi'ku w'o#onego w skomplikowane operacje i d'ugotrwa'e leczenie,
ostatecznie triumfowa'a.
Stu dia me dycz ne pod j(' tro ch)
z przekory. Jego ojciec twierdzi', #e nie
da sobie rady, wi)c mu udowodni', #e
jest w b')dzie. Zaczyna' je w Poznaniu,
ale po roku – ze wzgl)du na intensywno$+ „studiowania” w gronie artystów – matka sprowadzi'a go z powrotem do domu i medycyn) uko%czy'
na &l(skiej Akademii Medycznej. Podczas biesiad lubi' rozprawia+ nie o pracy czy polityce, a o podró#ach, sztuce,
muzyce, literaturze. Bo Zbyszek by' nie
tylko wspania'ym lekarzem, $wietnym chirurgiem, ale przede wszystkim
humanist( i erudyt( – przedstawicielem
gatunku polskiego inteligenta, który
niestety wymiera. Pozosta'o po nim katowickie mieszkanie wype'nione ksi(#kami – m.in. zgromadzi' imponuj(c( teatrologiczn( bibliotek) – oraz p'ytami
z muzyk( klasyczn( – wielka ksi)garnia znajdowa'a si) o kilka kroków
od przychodni, któr( przed lata kierowa', wi)c nie by'o dnia, by do niej nie
zagl(da' i nie wychodzi' z kolejn(
ksi(#k( czy p'yt(. Zbiera' ikony, obrazy, rze*b) ludow(.
Ostatnie dni Zbyszek sp)dzi' w hospicjum. Odwiedzali$my go, z bólem patrz(c, jak odchodzi. Zwykle trzyma'am
go za r)k) i milczeli$my, #adne s'owa
ju# nie by'y potrzebne. Jednak podczas
ostatniej wizyty powiedzia'am mu, #e
dosta'am zaproszenie do Malarni na premier) jednoaktówki „Rajcula warzy”.
O#ywi' si) i z trudem zapyta', kto
w niej wyst)puje. Niestety nie dane mi
by'o opowiedzie+ mu o wra#eniach
po tym spektaklu. Jestem jednak przekonana, #e teraz Zbyszek znów b)dzie
ogl(da' wszystkie przedstawienia – tylko z innej ju# perspektywy.

wieszcz z Ubiela. Jej kwitn(cy stan obecny, to w du#ej mierze jego zas'uga.
Dni Polsko-Czeskie
w „Silesii”
Dni Polsko-Czeskich zorganizowaDo
nych przez Urz(d Miasta Katowic
do'(czy'a si) Instytucja „Silesia” trzema

koncertami, wype'nionymi ca'kowicie
muzyk( naszych po'udniowych s(siadów.
A muzyka ta, mimo wysokiej pozycji, jak( ma w Europie, u nas jest ci(gle niecz)sto grana. Nie wiadomo, czemu przypisa+
fakt, #e zupe'nie nie grywa si) u nas dzie'
Janá,ka czy Mar tinu, a i z samym
Dvo-ákiem nie jest najlepiej. Czesko-polskie konflikty polityczne dawno ucich'y,
a muzyki jak nie ma, tak nie ma. Najprawdopodobniej przyczyn trzeba szuka+ w g')bokim XIX wieku, kiedy bli#sz( znajomo$+
Polaków z muzyk( czesk( blokowa'a ekspansywno$+ muzyki rosyjskiej, która znaczenie 'atwiej zdobywa'a nasze estrady,
wy czer pu j(c nasze zapo trzebo wanie
na muzyk) s'owia%sk(, z drugiej za$ – postawa muzyków czeskich, którzy u nas pracowali. Dobrym przyk'adem by'by tu kapelmistrz opery war szaw skiej z lat
80. XIX wieku Józef Rzebiczek, który starannie wzbrania' si) przed wprowadzeniem
na nasz( sto'eczn( scen) muzyczn( oper
Smetany i Dvo-áka. A potem, kiedy rozszala'y si) nacjonalizmy, by'o ju# tylko gorzej (nie lekcewa#(c wysi'ku kolejnych
czeskich dyrygentów dzia'aj(cych w Polsce, takich, jak Milan Zuna, który tu#
po I wojnie zahaczy' i o Katowice, czego
skutkiem by'a tutejsza premiera Rusa"ki).
Popisowa aria z tej pi)knej opery
Dvo-áka zabrzmia'a na omawianych koncertach dwukrotnie (w oryginale i transkrypcji). Grano równie# Ta#ce s"owia#skie i inne dzie'a czo'owego czeskiego
mistrza. Trzeci koncert wype'ni'y dzie'a
Leo.a Janá,ka i Bohuslava Martinu.
W sumie otrzymali$my warto$ciow( panoram) czeskiej muzycznej klasyki, zaprezentowan( w dodatku na bardzo wysokim artystycznym poziomie.

MAGDALENA DZIADEK
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– ks. Jerzy Szymik
o chrze!cija$stwie i wspó%czesno!ci

„Kocham mój !wiat
i mój czas”

Jerzy Szymik: Teologia i my. Wyk!ady i homilie, eseje i rozmowy z lat 2003–2013 o mi!o"ci i kap!a#stwie, o kulturze i $l%sku, o naszych
czasach. Katowice 2014, s. 288, ok!. twarda.

najnowszej ksi"&ce, Teologia
i my, ks. prof. J. Szymik zaprasza
czytelnika po raz kolejny, konsekwentnie i cierpliwie, do rozmowy o sprawie po ludzku i Bosku najwa&niejszej – do rozmowy o samym &yciu, jego
sensie, pi#knie, trwodze i niepowtarzalnym kszta%cie. I jak zwykle daje si# pozna( jako niebywale wnikliwy, czujny,
a zrazem g%#boko wra&liwy obserwator
swojej epoki, a konkretnie jednego dziesi#ciolecia XXI wieku, lat 2003-2013.
Autor proponuje nam bogactwo ró&norodno!ci. Od wyk%adów pocz"wszy (jak
cho(by tekst znakomitej laudacji wyg%oszonej z okazji nadania tytu%u doktora honoris causa Wydzia%u Teologicznego U'
W. Kilarowi czy te& wyst"pienie konferencyjne Teologia, Mi#osz, literatura), poprzez homilie, a na serii kilkunastu fascynuj"cych rozmów sko$czywszy.
Przewa&aj" wywiady przeprowadzane
na przestrzeni ostatniego dziesi#ciolecia

przez znanych !l"skich, i nie tylko, dziennikarzy (m.in. przez S. Babuchowskiego,
B. Gruszk#-Zych, D. Lubin#-Cipi$sk",
M. Jakimowicza), które ponownie zosta%y zredagowane na potrzeby ksi"&ki. Pierwodruki ukazywa%y si# w rozmaitych pismach ogólnopolskich i regionalnych,
w czasopismach katolickich i !wieckich
dziennikach (m.in. w „Go!ciu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Niedzieli”, „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku
Zachodnim” oraz na %amach „'l"ska”).
Uwa&na lektura kart Teologii… pozwoli
wydoby( z tekstu paradoksalnie delikatne
i silne zarazem tony wyzna$ osobistych.
Wszak autor przekonuje expresis verbis
„mówi# w pierwszej osobie, bo mówi#
o sobie, nie o kim! innym”. A dzieje si#
tak zapewne te& i dlatego, &e wszystko – jak zapewnia w podtytule – dotyczy
spraw najwy&szej dla niego wagi: mi%o!ci,
kap%a$stwa, kultury, ukochanego 'l"ska
i „naszych czasów”. Mówi wi#c wprost:
„(…) szukam odpowiedzi i rozwi"za$…
Nie znam wi#kszego, skuteczniejszego
i czystszego argumentu ni& !wiadectwo.
Ono jest zawsze silniejsze ni& jakakolwiek perswazja intelektualna”. Prosz# si#
jednak nie obawia(, czytelnik nie zderzy
si# tu z &adnym, nawet najmniejszym, odcieniem taniego moralizowania. Rzecz tyczy zupe%nie innej postawy kap%a$skiej
i twórczej. Szymik, mo&na !mia%o powiedzie(, jest „teologiem s%uchaj"cym !wiata”. Pe%en empatii i wspó%odczuwania,
które zakorzenia w tajemnicy i „cudzie
Wcielenia”, do!wiadcza realnej rzeczywisto!ci i ludzi w ca%ej swej codzienno!ci
kap%a$skiej, naukowej i twórczej. Powiada przecie&, &e „Bogu i cz%owiekowi cudownie jest by( razem” i jest temu przekonaniu niezwykle wierny.
Trzeba zwróci( uwag# na dwie pierwszorz#dne, w moim przekonaniu, kwestie, które s" niezmiernie wa&ne dla zamys%u prezentowanej ksi"&ki. W przestrzeni
semantycznej jawi si# oto prymat patrzenia, przygl"dania si# i obserwowania
!wiata za pomoc", parafrazuj"c metafor#
u&yt" niegdy! przez ks. Józefa Tischnera,
„lunety teologii”. Za! w p%aszczy)nie formy mamy dialog, pewien rodzaj interlokucyjno!ci, obecnej w wi#kszo!ci publikowanych wypowiedzi.
Czy zatem teologi# i dialog w naszym
kontek!cie %"czy jaka! wzajemno!(, jaka! relacyjno!(? Zapewne, bowiem to poj#cie „teologia” stanowi jedno z najwa&niejszych znacze$ w ca%ym dorobku ks.
Szymika, przywo%uje przecie& sensy
o wielkim ci#&arze gatunkowym. Jak
wa&ne i no!ne dla autora to znaczenie wystarczy powiedzie(, &e kilka innych wcze!niejszych publikacji zawiera w swoim
tytule s%owo „teologia” (m.in.: Kocham
teologi!! Dlaczego?, Teologia w krainie
pepsi-coli, Teologia na pocz"tek wieku,
Akropol z ho#dy czyli teologia $l"ska,
O teologii dzisiaj, Teologia. Rozmowa
o Bogu i cz#owieku czy zapocz"tkowana i tworzona w dalszym ci"gu trylogia
Theologia Benedicta).
Czym istnieje zatem teologia wed%ug
ks. Szymika? W tym miejscu dotykamy
sedna, wchodzimy w najbardziej newralgiczny punkt pisarstwa i my!li autora Hilasterionu. Otó& na kartach Teologia. Rozmowa o Bogu i cz#owieku pad%a znacz"ca

dla my!li i dzie% Szymika, jego autorska
definicja „(...) teologia jest „mow" o Bogu/cz%owieku (Chrystusie)”, czyli te&
„mow" o Bogu i o cz%owieku (ka&dym
z nas)”, o ich ontycznej i egzystencjalnej
relacji. A by( mow" o cz%owieku (we
wn#trzu mowy o Bogu) znaczy przybra(
koniecznie posta( dialogu, roz-mowy”. I w%a!nie ów akcent padaj"cy na s%owo, mow# i dialog jest tu najistotniejszy.
Teologia jest rozmow".
Oddana w r#ce czytelników ksi"&ka jest
równie& rozmow" o chrze!cija$stwie
i wspó%czesno!ci, o naszym czasie, o Bogu i cz%owieku. A jest to tym bardziej wyra)ne, &e rozumieniu teologii, jej istocie
i roli w chrze!cija$stwie po!wi#ca Szymik
przecie& tak wiele miejsca. Powiada, &e
teologia dotyka „spraw niebywa%ej wagi”, jakimi s" „&ycie i !mier(”. Owszem,
przyznaje bez cienia w"tpliwo!ci, jest nauk", ale nauk" szczególn", nauk" osadzon" na dwóch filarach, obdarowan" jakby
dwoma skrzyd%ami, jakimi s" rozum
i wiara. Jest nauk", która musi by( pi#kna, bo prawda i pi#kno potrzebuj" si#
wzajemnie, dlatego te& Szymik dostrzega
i opowiada si# za nieprzerwanym dialogiem, rozmow" mi#dzy teologi" i sztuk".
Sam o sobie powie, &e jego miejsce znajduje si# „na przeci#ciu teologii, duszpasterstwa i sztuki”, bo „nic nie jest bardziej
praktyczne ni& dobra teologia”.
Z takiej koncepcji teologii wynika bezpo!rednio perspektywa „wymierzania
sprawiedliwo!ci widzialnemu !wiatu”.
Nie obawiajmy si# wi#c zapyta(: jaki jest
nasz !wiat, gdy spojrzymy na$ oczami
Szymika-teologa?
Tytu%owy wyk%ad, wyg%oszony z okazji
Jubileuszu autora podczas Wielkiego Zlotu Seminarzystów w kwietniu ubieg%ego
roku, wie$cz" znamienne s%owa po!wi#cone teologii, czyli s%owu o Bogu „na tu
i teraz”, s%owu „dla serca i rozumu”,
wreszcie s%owu na konkretn" „faz# ludzkiego &ycia”. Takie przekonanie, nie mam
&adnych w"tpliwo!ci, towarzyszy nieod%"cznie dialogowi ks. Szymika, który toczy si# w jego twórczo!ci nieprzerwanie,
pomi#dzy ziemi" a niebem. Budowanie
pomostów mi#dzy tymi rzeczywisto!ciami polega na poszukiwaniu mo&liwych
sposobów porz"dkowania !wiata i przywracania mu transcendentnego wymiaru.
Bywa cz#sto, &e rzeczywisto!( XXI wieku przera&a. O zagro&eniach !wiadcz" nader wyra)nie znaki czasu. Wnikliwe spojrzenie autora rejestruje najwa&niejsze
i niebezpieczne zjawiska, które prowadz" wprost do pogardy i odrzucenia Boga
i cz%owieka. S%yszymy zatem o ateizmie
jako o najwi#kszym ludzkim nieszcz#!ciu, o kulcie pychy „czasem przebranej
za cnot#”, o technokracji, biurokracji
i o „egocentrycznej stronie mentalno!ci
wspó%czesnej”. A jednak myli si# wielce
ten, kto dostrze&e tutaj jedynie do!wiadczanie &ycia w jego dramatycznym wymiarze. Batalia toczy si# o Transcendencj#, bo ka&demu z osobna zosta% dany
i zadany czas, ten czas, tu i teraz. Innego
czasu nie b#dzie, dlatego powiada ks.
Szymik z ca%" moc": „kocham mój !wiat
i mój czas” i „w przysz%o!( patrz# z nadziej"”. I ma racj#.

ALEKSANDRA PETHE

cze%. Przez ich pryzmat odczytuje codzienno#", poddaje j! filozoficznym
rozwa'aniom i przekazuje w postaci
zwi$z&ego w formie, ale tre#ciwego
wiersza. Pisze o tym m.in. w utworze
W!druj"cy (Micha& czasem „bywa artyst! w$druj!cym po w&asnej duszy”,
gdzie odnajduje m.in. „pola zapomnianych bitew”).
Zabrak&o mi chyba w tym tomiku
wi$cej subtelnych erotyków Wro%skiego, które zdobi&y poprzednie zbiory
wierszy. Owszem, pojawiaj! si$ i one,
jak w wierszu, w którym ucz&owieczona „Prawie naga arabeska, zwiewna i niebieska ta%czy&a ze mn! zielonym”; w utworze Tak, który mówi
o niespe&nionej mi&o#ci, czy w ko%cu
w Erotyku delikatnym, pisanym z trudem, bo w „'y&ach wrze krew”. Nie kobie ta to wa rzy szy jed nak au to ro wi
w tych wierszach najcz$#ciej, a „Samotno#", która jest zazdrosna (...) chodzi sama do kina i na zakupy”. Wbrew pozorom, nie jest ona jednak bohaterk! negatywn!, bowiem pozwala autorowi
na wewn$trzny spokój, w którym rodz!
si$ jego refleksje. Cho" przyzna" trzeba, nie zawsze s! to przemy#lenia weso &e. Jak wy krzyk nik po sta wio ny
na ko%cu zdania, tak dobitnie uwidacznia to ostatni z wierszy zawartych
w zbiorze:
Nie pytajcie
Nie mam ju' marze%
Chc$ tylko doj#" do ko%ca
w zdrowiu
(...)
W tomiku odnale(" mo'emy równie' w&a#ciw! Micha&owej twórczo#ci
zabaw$ s&owem. Dobrym przyk&adem
jest tu wiersz zatytu&owany NIC i CO#:
Szukaj!c dziury w ca&ym
spotka&em NIC
Powiedzia&o mi
'e tak naprawd$
nie ma 'adnego CO+ )
nie istnieje
A NIC króluje we Wszech#wiecie
czyli
wewn!trz moich atomów
Niczego wi$cej si$ nie dowiedzia&em
Dope&nieniem tre#ci zawartych w tomiku s! ilustracje autorstwa krakowskiej
graficzki ) Bo'eny Kuszilek. Obrazy
nieco eteryczne, &!cz!ce elementy natury o'ywionej i nieo'ywionej, budz!
skrajne uczucia. Czasem spojrzenie
w ich g&$bi$ rodzi niepokój, innym razem przynosi oczekiwane ukojenie. Ta
amplituda emocji ma moc zmiany wymo wy wier szy Wro% skie go, któ re
pod wp&ywem ilustracji mog! zyskiwa"
inne, ni' pierwotnie znaczenie. Takie
uczucia towarzyszy&y mi mi$dzy innymi, gdy czyta&am wiersz zatytu&owany

Micha! Wro"ski: Spacer. Wydawnictwo
Miniatura, Kraków 2014, s. 143.

Na spacer
z Micha&em
Wro%skim
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iersze s! trudnym do recenzji
tworem, cho" winny by" uniwersalne w swoim przekazie.
Ich tre#ci! s! zazwyczaj iskry bardzo intymnych emocji autora, krzesane przez
proz$ codziennych do#wiadcze%. Jak
wej#" w skór$ cz&owieka, który uzewn$trznia swoj! wra'liwo#", tak, by zrozumie" towarzysz!ce mu intencje i rozejrze" si$ w ogl!danych przez niego obrazach? Najpro#ciej chyba wybra" si$
z nim na spacer.
Spacer to tomik poezji Micha&a Wro%skiego, opublikowany niedawno przez
krakowskie Wydawnictwo Miniatura.
Jest zbiorem codziennych obserwacji autora, periodycznie publikowanych na jego facebookowym profilu oraz na blogu Kraina Zielonego Poj!cia (www.michalwronski45.blogspot.com).
Aby zrozumie" opowie#" autora zawart! w wierszach, zawsze zaczynam
od interpretacji tytu&u. Spacer. Rozumiany dos&ownie, jest niespieszn! wycieczk! niekoniecznie znanymi #cie'kami,
okazj! do obserwacji otaczaj!cego #wiata i pe&nego odczuwania metafizyki jego zjawisk. Tak zreszt! wyja#nia sens tego tytu&u sam autor w wierszu Spacerowanie. Wiemy ju' zatem, 'e znajdziemy
tu wiele odniesie% do przyrody, a ci
wszyscy, którzy znaj! twórczo#" Micha&a Wro%skiego, s&usznie spodziewaj!
si$ równie', w$drówki w daleki nam,
lecz bliski autorowi kosmos.
Dla Micha&a – wiem to, bo zapyta&am – taki spacer jest codziennym rytua&em, dokonywanym pod k!tem tego, co
pojawi si$ pó(niej w opas&ym brulionie,
czekaj!cym cierpliwie na nocnej szafce
na kolejny wpis. Ten wpis z kolei pojawia si$ najcz$#ciej oko&o 5 rano, tu'
po przebudzeniu. Jest czym# w rodzaju
echa wczorajszych rozmów, zlepkiem refleksji i – co w spacerze oczywiste – rysunkiem otaczaj!cej autora przyrody. Bo
Micha& porozumiewa si$ z odbiorc! nie
tylko s&owem. Za pomoc! kadrów zatrzymanych okiem niewielkiego aparatu opowiada o drodze, któr! codziennie
pokonuje. Jest dokumentalist! skrawków
przestrzeni, wnikliwym analitykiem zabawnej gry obrazów z nasz! ich interpretacj!. Pokazuje nam ro#liny wygl!daj!ce jak ptaki, cienie rzucone na przedmiot,
zmieniaj!ce jego znaczenie, czy w ko%cu g&$bi$ bezkresnego nieba, wybuchaj!c! feeri! zale'nych od pory dnia barw.
Wszystko to, jak wyja#nia Micha&, jest
inspiracj!, z której rodzi si$ kolejny
wiersz. Pok&osie tych w&a#nie krótkich
fotograficznych podró'y autora znale(" mo'emy m.in. w wierszu Noc,
w którym pisze: „Wieczór kaza& mi odda" fotografie które zrobi& dzie%”.
Dla Micha&a ) 69-letniego poety, prozaika i rze(biarza ) spacer jest jednak
tak'e w$drówk! przez 'ycie, a w&a#ciwie – w g&!b 'ycia, które zapisane jest
we wspomnieniach plejad! do#wiad-

Tajemnica bycia. Micha& opowiada
w nim o tym, 'e „s&owa niezamienione
zostan! na zawsze w kosmicznej nico#ci bez czasu”. Zilustrowany jaskrawozielonym li#ciem uwi$zionym w bryle lodu wiersz, z pocz!tku mówi!cy
o niespe&nieniu, niesie ze sob! jednak
echa nadziei.
Na koniec pozwol$ sobie zacytowa"
s&owa, które Micha& Wro%ski zadedykowa& mnie:
Czekaj!c w d&ugiej kolejce
na schodach prowadz!cych
do mgnienia oka
nie pomy#la&em
'e b$d$ o tym pisa&
na kartce
która przed chwil!
by&a zupe&nie pusta
Traktuj$ je jak rzucenie wyzwania, Michale. B$d$ obserwowa&a moje mgnienia oka, próbuj!c zape&ni" nimi w&asn!
pust! kartk$.
ADRIANA URGACZ-KU*NIAK
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Dla dyletanta-mi!o#nika

Janusz A. W!odarczyk: Obecno!" architektury. Wydawnictwo Wy"szej Szko!y Technicznej w Katowicach. Katowice 2013, s. 260.
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którym miejscu pomi"dzy sztuk$ a technik$ znajduje si" architektura? Jak j$ definiowa%?
Gdzie w architekturze szuka% warto#ci
humanistycznych? Jak odró&ni% j$ od budownictwa? Kim jest architekt? Specjalist$ czy dyletantem? Czy to rzemie#lnik,
czy ju& artysta? Jak rozpozna% kicz
w architekturze? Na te i wiele innych pyta' z pogranicza teorii i praktyki szeroko rozumianej architektury stara si"
od po wie dzie% w swo ich ksi$& kach
J.A. W!odarczyk. Ostatnia z nich pt.
Obecno!" architektury kontynuuje rozwa&ania podj"te w publikacjach takich,
jak: Oblicza architektury. Próby (Bia!ystok 2000), Oko#o architektury. Przemy!le nia z prze #o mu wie ków (Bia !y stok 2003), Prawda i k#amstwa architektury (Bia!ystok 2009). We wszystkich
wymienionych tomach znajdziemy komentarze do zawodowych i artystycznych dylematów projektanta-praktyka,
ale tak&e profesora, wyk!adowcy, który
dostrzega g!"boki sens swojej pracy.
Od pocz$tku bowiem traktuje j$ jako powo!anie, a nie tylko (ród!o utrzymania.

Profesor W!odarczyk dzieli si" przemy#leniami, które nakazuj$ mu upomina%
si" o architektur" jak o zapoznan$ dziedzin" sztuki, traktowan$ na politechnikach jako za bardzo humanistyczn$,
a na uniwersytetach i uczelniach artystycznych postrzegan$ przez pryzmat
techniki i nauk #cis!ych.
Au tor Archi no tat ni ka. Opo wie !ci
o miejscach i stronach (Katowice 2006)
w przyst"pny sposób przedstawia swoje zdziwienia i zachwyty nad ró&norodn$ zabudow$ w kraju i za granic$.
Z licznych opisów, a tak&e fotografii, które okraszaj$ kolejne publikacje, wy!ania
si" pi"kno nie tylko Krakowa, Kazimierza Dolnego czy Wroc!awia, ale tak&e
modernistycznych Gdyni i (Nowych) Tychów. To ostatnie miasto doczeka!o si"
osobnej ksi$&ki pod wymownym tytu!em
Pokocha" Tychy? czyli Miasto od nowa
(Katowice 2012), gdzie W!odarczyk jako jeden z jego wspó!twórców snuje – jak sam podkre#la – „opowie#% o &yciu w architekturze”, !$czy prywatne
wspomnienia z wiedz$ historyczn$ na temat jego budowy.
Kolejne ksi$&ki W!odarczyka powstaj$, by u#wiadomi%, &e architektura to byt
wielow$tkowy i wielop!aszczyznowy,
kusz$cy przez sw$ niedefiniowalno#%,
a jednocze#nie tak bliski, &e a& niezauwa&alny na co dzie'. Architektura kojarzy si" bowiem z wielkimi dzie!ami:
z wie&$ Eiffla, z piramidami i Sfinksem,
z Wersalem, Big Benem czy dalekim
Tad& Mahalem. Zapominamy, &e architektura to nie tylko cuda, per!y, ale to
tak&e nasze dzielnice, osiedla, domy, ko#cio!y czy szko!y.
Swego rodzaju strategi$ pisarsk$ autora Literackiego s#ownika architektury
(Katowice 2007) jest przeplatanie wiedzy fachowej z subiektywizmem. Wra&enia, opinie, prywatne lektury zajmuj$ du&$ cz"#% wywodu. Pisanie o budynkach, planach itp. wpisane jest w szerszy kon tekst kul tu ro wy, ale tak &e
po li tycz ny (m.in. o bu dow nic twie
w PRL-u, idei socrealizmu) czy gospodarczy (m.in. o niedostatkach inwestycyjnych). Obecno!" architektury nie
jest pod tym wzgl"dem wyj$tkowa,
mo&na w niej znale(% wszystko to, co cenione w pisarstwie W!odarczyka. Zarówno rzutki, eseistyczny styl, mnóstwo nawi$za' do literatury jako #wiadectwa
prywatnych lektur (od Mickiewicza,
Ga!czy'skiego, poprzez Szymborsk$,
Benjamina, a& do My#liwskiego i Stasiuka), drobne reminiscencje, refleksje
o tym, co minione i o tym, co mo&e przynie#% przysz!o#ci, a tak&e dyskretne
komentarze do wydarze' aktualnych.
Poza tym w najnowszym tomie autor
Architektury szko#y (Warszawa 1992) zamieszcza tradycyjnie ju& liczne zdj"cia
o znamionach artystowskich, czasem
wr"cz poetyckich (np. Rytm poziomu,
s. 260). Fotografowanie jest bowiem
wa&nym aspektem dzia!alno#ci twórczej
W!odarczyka. Od wielu lat odczuwa on
swoist$ konieczno#% dokumentowania
stanu/wygl$du obiektów architektonicz-

nych. Oczywi#cie fotografia pomocna jest w pracy zawodowej, tak jak rysunek techniczny czy makieta, ale tu chodzi o co# wi"cej ni& jej zakres praktyczny, us!ugowy.
Najnowsza publikacja adresowana jest
zarówno dla specjalistów, jak i dla tych,
którzy (tu u&yj" s!ów autora z jednej
z dedykacji) „architektur" postrzegaj$”,
szczególnie za# dla mi!o#ników-dyletantów, widzianych przez profesora jako
amatorów, ale pasjonatów, zg!"biaj$cych
wiedz" z danej dziedziny, oczytanych,
maj$cych szerokie horyzonty. Znajdziemy w ksi$&ce dwie zasadnicze cz"#ci – pierwsza Obecno!" i nieobecno!"
architektury, która porusza zagadnienia
takie jak „od#wi"tno#% i codzienno#%” architektury, kwestia czasu (kategoria
trwa!o#ci), kiczu, detalu; oraz druga
W klimacie archinotatnikowym, nawi$zuj$ca nie tylko tytu!em do wcze#niejszej publikacji pt. Archinotatnik. Tym razem W!odarczyk zamieszcza miniatury
o miej sco wo #ciach let ni sko wych
na przyk!adzie )widra i Podkowy Le#nej,
o polskich cmentarzach, a tak&e zara&a
urokiem Lanckorony i relacjonuje swoje wra&enia z podró&y do Kanady (tu ciekawie wy!uskuje ró&nice architektoniczne mi"dzy Halifax, Montrealem
a Toronto).
Cz"#% pt. Obecno!" i nieobecno!"
architektury wymaga d!u&szego zatrzymania, gdy& stanowi rdze' pewnego
rodzaju filozofii jak$ wyznaje autor.
Otó& dla niego – zgodnie z my#l$ Witruwiusza – architekt powinien mie% na uwadze trzy podstawowe kwestie: trwa!o#%,
pi"kno i u&yteczno#%, czyli !$czy% technik", sztuk" i nauki humanistyczne. Podej#cie takie pozwala snu% opowie#%
z licznymi dygresjami, w!$czaj$c wiedz"
z pogranicza ro&nych dziedzin. Czasem
wi"c W!odarczyk jest teoretykiem literatury, czasem j"zykoznawc$ (szczególnie gdy charakteryzuje ró&norodne
zjawiska, si"gaj$c do korzeni pewnych
s!ów, t!umacz$c ich etymologi"), czasem
muzykologiem, fotografem, nauczycielem, czasem politykuje (np. oceniaj$c 25 lat kapitalizmu), a innym razem
wyk!ada prawo i histori" XX wieku. Kiedy na przyk!ad pisze o Gdyni i Tychach
znajdzie miejsce, by zacytowa% Konrada z 3 cz. Dziadów Mickiewicza, piosenk" Szklana pogoda Lombardu; porówna modernizm z postmodernizmem,
opowie o wspó!pracy z &on$ i kolegami
z biura projektowego czy wypowie si"
na temat mieszkalnictwa, ekonomii i zjawisk socjologicznych. Tak subiektywnie
dobrane uwagi do tekstu g!ównego potwierdzaj$, &e dla W!odarczyka pisanie
o architekturze jest nie tylko dzieleniem si" wiedz$ i do#wiadczeniem, ale
równie& zaproszeniem do prawdziwie intelektualnej przygody. Dzi"ki ksi$&kom
takim jak eseistyczno-filozofuj$ca seria
Janusza W!odarczyka pisanie/czytanie
o architekturze nie musi by% nudne i tylko akademickie…
EDYTA ANTONIAK-KIEDOS

szone, zdolne pokona" z%o, którego
uosobieniem s$ wyobra'eni przebiegli
i okrutni Bannerszowie. Ostatni tekst
w tym zbiorze – Wandale * to z%o'ona hi sto ria o po szu ki wa niu sie bie
w zwi$zkach z innymi, a tak'e o przemocy, nienawi!ci i ranach, które zadane w dzieci&stwie, nigdy w%a!ciwie si#
nie goj$.
Opowiadania Munro raczej nie prezentuj$ si# imponuj$co pod wzgl#dem fabularnym – bo te' nie w fabule tkwi ich si%a. Wydaje si#, 'e kanadyjska noblistka
najlepiej scharakteryzowa%a swoje pisarstwo w wypowiedzi narratorki opowiadania Meble rodzinne ze zbioru Kocha,
lubi, szanuje (Wydawnictwo Dwie Siostry, 2011) – dla niej tworzenie tekstów
to rodzaj pracy „przypominaj$cej bardziej chwytanie czego! w powietrzu
ni' budowanie historii” (s. 148). Realizacj# tego swoistego literackiego credo mo'na dostrzec w Jawnych tajemnicach. Wydaje si#, 'e wszystkie historie
sk%adaj$ce si# na ten tom najtrafniej opisuje s%owo „ulotne”. To nie s$ miniatury z klarown$ akcj$, pe%nokrwistymi,
%atwymi do jednoznacznego okre!lenia
postaciami czy wyrazistymi puentami.
Alice Munro wymaga od odbiorcy nie
tylko uwagi, ale i pewnego rodzaju
zaufania. Prowadz$c czytelnika przez kolejne opowie!ci mno'y zagadki, rzuca
myl$ce tropy, niewiele wyja!nia, niczego nie nazywa wprost. Raczej delikatnie szkicuje ni' odmalowuje z pomoc$ pe%nej palety literackich barw sceny
z 'ycia swoich bohaterów. Niekiedy
mo'na odnie!" wra'enie, 'e kolejne
akapity niczego nie rozja!niaj$ – ot,
maj$ miejsce kolejne niewiele znacz$ce zdarzenia, tocz$ si# d%ugie konwencjonalne rozmowy. Owa prostota jest
jednak zwodnicza – mi#dzy wierszami
kryje si# ogromne napi#cie. Ta niepokoj$ca proza a' kipi od trudnych emocji.
Kolejne akapity ods%aniaj$ (czy mo'e raczej: sygnalizuj$) cierpienie, poczucie
niespe%nienia, niemo'no!" ucieczki
przed problemami, zazdro!", zagubienie,
fascynacje. Tego wszystkiego do!wiadczaj$ kobiety w Jawnych tajemnicach.
Munro mówi o tym cicho, jakby mimochodem. Takie uj#cie jeszcze lepiej obrazuje trudn$ sytuacj# jej bohaterek,
które przewa'nie s$ nieszcz#!liwe, cho"
nie zawsze chc$ to sobie u!wiadomi".
Znajduj$ si# pod presj$ oczekiwa& spo%ecznych, tkwi$ uwi#zione w nieudanych
i cz#sto toksycznych zwi$zkach, próbuj$ spe%ni" swoje marzenia zbyt du'ym
kosztem, nie potrafi$ sobie poradzi"
z dawnymi traumami.
Warto zaznaczy", 'e omawiana w niniejszym szkicu pozycja wyró'nia si#
na tle innych ksi$'ek Munro. Zazwyczaj
te utwory charakteryzuje niejaki brak
skomplikowania równie' pod wzgl#dem
formalnym. Tymczasem Jawne tajemnice to swego rodzaju igranie z literatur$ – kanadyjska pisarka wypróbowuje
rozmaite konwencje, raz za razem puszczaj$c oko do czytelnika. Za daleko stanowi swoisty literacki patchwork z roz-

Alice Munro: Jawne tajemnice. T!um. Anna Przedpe!ska-Trzeciakowska. Wydawnictwo W. A. B. Warszawa 2014, s. 384

Pozornie
proste
historie

T

wórczo!" A. Munro zyskuje
co raz wi#k sz$ po pu lar no!"
na gruncie polskim. Oczywi!cie do tego przyczyni%a si# znacz$co
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury,
któr$ ta wybitna pisarka otrzyma%a
w zesz%ym roku. Obecnie nasi wydawcy wr#cz prze!cigaj$ si# w wydawaniu
kolejnych tomów opowiada& „kanadyjskiego Czechowa” – jak czasem
nie bez za sad nie okre !la si# Mun ro.
Od niedawna mo'emy si#gn$" po Jawne tajemnice – kolejn$ ksi$'k# zesz%orocznej noblistki wydan$ w Polsce
(na marginesie: ta ksi$'ka nie jest ju'
najnowsz$ prze%o'on$ na polski pozycj$ Munro – ostatnio w naszych ksi#garniach pojawi% si# zbiór opowiada&
Ksi!"yce Jowisza opublikowany przez
Wydawnictwo Literackie).
Na Jawne tajemnice sk%ada si# osiem
do!" kameralnych historii bardzo lu(no
po%$czonych miejscem akcji (ma%e miastecz ko Ca ir sta irs na ka na dyj skiej
prowincji). Jak to u Munro zazwyczaj
bywa, wszystkie dotycz$ kobiet, ich
relacji z innymi lud(mi oraz prób odnalezienia swojego miejsca w !wiecie.
W utworze Za daleko, otwieraj$cym
zbiór, bibliotekarka Louisa zakochuje si#
niejako „na odleg%o!"” w m%odym 'o%nierzu, który pisze do niej pe%ne serdeczno!ci listy ze szpitala. Narastaj$ca fascynacja praktycznie nieznanym m#'czyzn$
b#dzie mia%a wp%yw na ca%e pó(niejsze
'ycie bohaterki. Prawdziwe "ycie to, najogólniej ujmuj$c, opowie!" o perypetiach
matrymonialnych. W oczach lokalnej
spo%eczno!ci nadchodz$ce ma%'e&stwo
z zamo'nym cudzoziemcem, panem
Speirsem, jest dla Dorrie prawdziwym
wybawieniem – tylko czy przysz%a panna m%oda jest naprawd# szcz#!liwa?
Bohaterka Alba#skiej dziewicy decyduje si# na radykalny krok, który zupe%nie odmieni (czy mo'e nawet zrujnuje)
jej 'ycie, ale przyniesie cho" cz#!ciowe
spe%nienie i samodzielno!", niemo'liw$
w obecno!ci m#'a i kochanka. Narratorka stwierdza: „Dokona%am rozpaczliwej
zmiany w swoim 'yciu i chocia' codziennie 'a%owa%am, czu%am si# dumna z siebie. Jakbym wreszcie przysz%a
na !wiat w nowej, prawdziwej skórze”
(s. 137). Opowiadanie tytu%owe traktuje o znikni#ciu nastolatki podczas dorocznej pieszej wycieczki m%odych
dziewcz$t – wkrótce to niewyja!nione
zdarzenie obrasta legend$. W tek!cie
Hotel Jack Randa porzucona Gail prowadzi ze swoim by%ym partnerem wyrafinowan$ gr#, która nagle przybiera
nieoczekiwany obrót. Owdowia%a Annie
McKillop-Herron z Postoju w g$uszy,
dobrowolnie udaje si# do wi#zienia,
przypisuj$c sobie zbrodni#, której prawdo po dob nie nie po pe% ni %a. Z ko lei
Wyl%dowa$y statki kosmiczne dotyczy
osobliwej relacji %$cz$cej dosy" biern$
i nieco konformistyczn$ Rhe# z nietuzinkow$ Eunie. Nie s$ one przyjació%kami – wspólnot# odnajduj$ jedynie w osobliwej zabawie, w której wcielaj$ si#
w tzw. Dwóch Tomów – istoty nieustra-

maitych form z zaskakuj$cym fina%em
(zarazem trzeba stwierdzi", 'e taka
przewrotno!" nie pos%u'y%a temu opowiadaniu, które wydaje si# chaotyczne
i nieco przekombinowane). W Alba#skiej
dziewicy dwie opowie!ci z zupe%nie
ró'nych czasów i !wiatów przeplataj$ si#
ze sob$. Na Postój w g$uszy sk%adaj$ si#
niemal wy%$cznie listy. Z kolei rytm opowiadania tytu%owego wyznacza piosenka opisuj$ca tajemnicze znikni#cie m%odej dziewczyny. Te i inne zabiegi b#d$
z pewno!ci$ spor$ niespodziank$ dla
czytelnika przyzwyczajonego do „klasycznych” opowiada& A. Munro.
Jawne tajemnice to przyk%ad prozy
wielowarstwowej. Za, zdawa%oby si#,
niezbyt wyszukanymi fabu%ami kolejnych tekstów kryje si# bogactwo rozmaitych znacze&. Zwyczajni bohaterowie
okazuj$ si# skomplikowani psychologicznie, a spokojne 'ycie, jakie prowadz$ – pe%ne tajonych dramatów, trudnych
wyborów i obezw%adniaj$cych frustracji. Warto si#gn$" po t# znakomit$
ksi$'k# – cho" bez liczenia na ujawnienie wszystkich tajemnic wype%niaj$cych te opowiadania.
MICHA) PAWE) URBANIAK
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Muzeum Organów !l"skich. The Museum of Silesian Organ. [oprac. naukowe: Julian Gembalski, foto: Janusz Cedrowicz]. Wyd. Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2013, s. 160.
Do!" dawno temu odwiedzili!my Muzeum z red. Beat# Tomanek i prof. Maciejem Sablikiem nagrywaj#c
materia$ do audycji Radia Katowice. Niezapomniane
prze%ycie. Oprowadza$ nas twórca tej placówki, prof.
Julian Gembalski, który o !l#skich organach (nie tylko tych zgromadzonych w podziemiach katowickiej
Akademii Muzycznej) wie wszystko, ma$o tego – wirtuozowsko na tych instrumentach gra. Bez po!piechu
ogl#dali!my organy, czasem tylko ich fragmenty
uchronione od zniszczenia (np. piszcza$ki), podziwiali!my tak%e fisharmonie niegdy! tak popularne na &l#sku. I s$uchali!my Profesora, który o swojej pasji umie
fantastycznie opowiada". Od tej pory kilkakrotnie odwiedza$em Muzeum z moimi go!"mi, którym chcia$em pokaza" miejsca w Katowicach najciekawsze. Kiedy trafi$ do mnie wydany niedawno album z fachowym
tekstem Gembalskiego i cudownymi zdj'ciami Cedrowicza, wszystkie zachwyty od%y$y.
Joanna Popanda, Urszula Rzewiczok: Made in Katowice. Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2014, s. 44.
Ten niewielki, ale bardzo atrakcyjnie wydany album
jest uzupe$nieniem tak samo zatytu$owanej wystawy
w Muzeum Historii Katowic. Dzi'ki temu mo%emy si'
do wie dzie", co w Ka to wi cach pro du ko wa no
od XIX do mniej wi'cej drugiej po$owy XX stulecia. I s# to czasem informacje niezwyk$e, dotycz#ce np.
lokalizacji zak$adów przemys$owych, które niekiedy
funkcjonowa$y niemal w centrum miasta. Inna rewelacja to bogactwo i ró%norodno!" asortymentu dóbr
na miejscu wytwarzanych. Kojarzymy bogucick#
„Porcelan'”, ale ma$o kto wie, gdzie produkowano u nas
rowery (a oprócz nich m.in. gramofony, mandoliny i ba$a$ajki i maszyny do szycia). S$ynny krem „Nivea” przywodzi na my!l Gliwice, ale mia$ on równie% swój katowicki rozdzia$. Osobn# cz'!" w publikacji po!wi'cono us$ugom i handlowi. My!l', %e informacji z tym
zwi#zanych w PRL nie pu!ci$aby cenzura, bo dra%ni$yby nies$ychanie mieszka(ców. Atrakcj# albumiku s#
archiwalne zdj'cia, ale przede wszystkim reklamowe
druki (np. pocztówki) w stylu retro.
Maria Lipok-Bierwiaczonek: Moje tyskie niebo.
Fotografia. Wyd. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2014, s. 24.
We wst'pie do tego niewielkiego albumiku autorka
opowiada o swoim zami$owaniu do fotografowania, potem o pomy!le utrwalania na zdj'ciach tyskiego nieba, które by$o pierwszym elementem pejza%u dostrzeganym z jej mieszkania na jedenastym pi'trze. Rzeczywi!cie, tematem prezentowanych w publikacji prac jest
niebo, tyskie niebo – to wa%ne, bo oprócz b$'kitu, czasem szaro!ci, ró%nobarwnych chmur (ka%da fotografia jest opatrzona informacj# w jakim miesi#cu zosta$a wykonana), w dole wida" „kawa$ek” miasta. Raz s#
to domy, innym razem – wysokie kominy albo jakie!
obiekty przemys$owe, czasem – pola. Uroda tych zdj'"
sk$oni$a mnie do samokrytycznej refleksji, %e zbyt rzadko spogl#dam w niebo nad swoim miasto, przez
co – przywo$uj#c Mickiewicza – „takie widz' !wiata
ko$o, jakie t'pymi zakre!lam oczy”. Odautorski tekst
ko(czy si' zdaniem: Wystawa fotografii zosta$a przygotowana jako symboliczne zamkni%cie dziesi%ciu lat
mojej pracy w Muzeum Miejskim w Tychach. Pani Dyrektor, nie wierz'.

Ginter Piero!czyk: Asty kasztana, czyli opowie#ci
o !l"sku niezmy#lonym. Wyd. Instytut "lunskij
Godki – Mega Press II, L#dziny 2014, s. 88.
Autor jest emerytowanym górnikiem, który – jak sam
mówi – „nie przesta$ kopa"”. Z tym, %e ju% nie fedruje w'gla, tylko grzebie w rodzinnych (i nie tylko) archiwach, odnajduje dokumenty i zdj'cia, a wszystko
po to, %eby si' dowiedzie" wszystkiego o swoich przodkach, o domu, w którym si' wychowa$, o dzielnicy,
gdzie wiele lat mieszka$. To „kopanie” sprawi$o, %e
na emeryturze zadebiutowa$ jako literat. Zabawnie opisuje to we wst'pie. Kiedy ju% zgromadzi$ materia$y, okaza$o si', %e jego maszyna do pisania jest bezu%yteczna, bo ju% nie ma do niej akcesoriów. Nabyty przypadkowo laptop na pocz#tku by$ tortur#, zapisany tekst znika$ bezpowrotnie. Pomogli: córka, zi'" i wnuk. By$y
jeszcze warsztaty literackie z Mart# Fox. Ale si'
upar$, dzi'ki czemu powsta$a barwna opowie!" o rodzinie, Za$'%u, skomplikowanych losach &l#zaków,
wspania$ych kobietach – babci Wiktorii i Marii Sobczyk-Król, no i oczywi!cie tytu$owym kasztanie.
&wietna lektura.

Adam Gawron: Bibliografia polskich wydawnictw zwartych o Ziemi Pszczy%skiej. Tysi"c ksi"&ek
w latach 1612-2013. Wyd. Towarzystwo Mi%o&ników
Zie mi Pszczy! skiej, Mu zeum Pra sy "l( skiej
w Pszczynie, Pszczyna 2014, s. 156.
Lubi' studiowa" bibliografie, wi'c nic dziwnego,
%e ta publikacja mnie mocno zainteresowa$a. Jest dok$adnie tym, co obiecuje tytu$. Ma uk$ad rzeczowy
(zaczyna si' od dzia$u „Zagadnienia Ogólne”, w którym wymieniono a% pi'" bibliografii wcze!niejszych zwi#zanych z Ziemi# Pszczy(sk#). Potem mamy m.in. „Biografie”, „Histori'”, „Kultur', nauk'
i o!wiat'”, „Literatur' pi'kn#. Teori' literatury”,
„Sztuk'” i „Ksi#%ki i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa”. Wykaz tego „tysi#ca ksi#%ek” to jednak nie
wszystko. Jest jeszcze aneks: „Bibliografia polskich czasopism ukazuj#cych si' na Ziemi Pszczy(skiej (1845-2013)”, który bardzo mnie ucieszy$,
pokazuje bowiem ogromne bogactwo prasy regionalnej, zajmuj#cej si' problemami gminy, powiatu,
parafii. Du%o tytu$ów historycznych, powszechnie
znanych, sporo jednak takich, które ukazuj# si'
od roku – za$ó%my – „1994 – do dzi!”.

Zbiór poezji z $"ki. [Wybór i opracowanie:
Edward Krzy$anek, Pawe% Stanis%aw Ziebura].
Wyd. Towarzystwo Mi%o&ników '(ki, Pszczyna 2013, s. 412.
Od razu zastrze%enie: to nie jest poezja wybitna. Ale
te% nie o warto!ci artystyczne, czy nowatorskie poszukiwania w niej chodzi. Te wiersze, zgodnie z intencjami ich autorów, maj# pokazywa" pi'kno krajobrazu
(zmienia si', niestety), dokumentowa" %ycie codzienne, zw$aszcza to dawne, którego ramy by$y wyznaczone przez tradycyjny system warto!ci, zwyczaje, obrz'dy, kultur' ludow#. Ta ksi#%ka ma s$u%y" ocalaniu pami'ci o pi'knym z perspektywy czasu !wiecie. Wydana zosta$a dla specjalnie $#czan, kochaj#cych swoje
miejsce. By$em w )#ce, pozna$em niektórych mieszka(ców, zrobili na mnie wra%enie. Oni rzeczywi!cie
znaj# swoj# histori', chc# swoje tradycje kultywowa",
w dodatku potrafi# si' organizowa" wokó$ ró%nych inicjatyw spo$ecznych, czy kulturalnych. W ogóle w tamtych stronach mo%na ju% mówi" o spo$ecze(stwie obywatelskim. Wracaj#c do ksi#%ki – zawiera wiersze Jana Kupca, Stanis$awa Standury, Rajmunda Standury
i Alojzego Gruszki.

Anegdoty
HENRYK*BZDOK
iedy moja !rednia buda organizowa"a pierwsze po latach spotkaK
nie – mnie tam nie by"o, widocznie z t# sam# pilno!ci# mnie namierzano, z jak# i ja d#$y"em do wyników w nauce.

Na kolejne zosta"em zaproszony... postanowi"em pojecha%.
Mo$e spotkam Mariana, Fryderyka lub Janka czy Reinholda, a mo$e nawet Wernera, Seweryna...
Po 59 latach pojawi"em si& w okolicy, która s"abo przypomina"a t#
zachowan# w pami&ci.
Nawet daleki charakterystyczny widok wapienników przy torach uleg"
czasowi.
Tam gdzie niegdy! na stoku przed laskiem rozci#ga"o si& wielce oryginalne boisko, w którym pi"ka stacza"a si& naszym w lewo a przeciwnikowi w prawo, ze zmian# po przerwie, sta"o stabilnie zbudowane ma"e osiedle.

Osamotnione gmaszysko naszej budy sta"o teraz w !rodku pola rozsypanych klocków domów.
By"o przed czasem, wi&kszo!% uczestniczy"a w nabo$e'stwie uj&tym
w programie.
Na placu przed szko"# grupka posiwia"ych panów w domy!le te$ niegdysiejszych absolwentów.
Kiedy dosz"o do mnie, $e byli z rocznika oddalonego od mego o dekad& pó(niej, oddali"em si& od nich z komentarzem „smarkacze”...
W tym czasie pojawi"a si& w szyku marszowych, grupa pomszalna.
Na czele kroczy"a Nieustanna Prymuska naszej klasy Iwona.
Zaskoczenie, $e j# pozna"em i moje rozczarowanie, $e nikogo wi&cej z mej klasy.
Có$ mo$na sobie po tylu latach powiedzie%, jak nie nudz#c stre!ci%
minione, cho% w"a!ciwie po co?
Po kwadransie rozmowy, wiedzieli!my o sobie nieco wi&cej, tyle $e
starczy.
Profesor M, brat dwu znanych plastyków, ten który wskaza" mi kierunek, w którym mog"em zaistnie%, pozna" mnie z daleka, u!ciska", zamieni" par& zda', $e wie od braci co u mnie.
Zacz&"a si& cz&!% oficjalna, kolejno przemawiali niegdysiejsi najlepsi.
Mój czas nie mia" kontynuatorów, Ci, z którymi jeszcze mog"em zamieni% par& tekstów, byli zaj&ci wyg"aszaniem w"asnych.
Przewa$nie chwalili wspominaj#c.... Potem zacz&"a si& cz&!% artystyczna, wyst&py aktualnych wychowanków w repertuarze naszej m"odo!ci.: – Karuzela, karuzela... Wio koniku... Marynika, Marynika... Halo, kto puka do mych drzwi”...

Brakowa"o mi tylko tej znanej, pie!ni !piewanej na codziennych apelach porannych.
Zacz#"em dojrzewa% do zmiany otoczenia.
To by" !wiat, w którym nie mia"em nic do powiedzenia, a lubi& mie%....
Jeszcze chwila samotno!ci w t"umie, zwrot na pi&cie, wyje$d$am
po dwu godzinach pobytu.
Sta"o si&, $e podró$ do celu o wiele ciekawsz# bywa ni$ on sam...
!
ywaj# takie chwile, $e zasn#% trudno po przerwanym !nie. By nie
B
le$e% i da% si& porwa% nostalgii za mijaj#c# nieub"aganie m"odo!ci#, mam w zapasie linki do pomys"ów i wyliczanek....
No to sobie wybra"em temat „Graficy”: imi& nazwisko, praca.

W kolejno!ci przypadkowej. Janina Bia"a, $ona Ferdka, linoryty – ptak, kwiaty, s"o'ca,... Marian Malina, postacie we w"asnej technice – celografii.
Nasuwa mi si& wspomnienie z lat siedemdziesi#tych, kiedy to
Malina z wyboru Jury otrzyma" pierwsz# nagrod& w konkursie „Grafika Roku”, po otwarciu kopert jednak$e okaza"o si&, $e to nie On by"
autorem nagrodzonej pracy lecz mniej znany grafik Bronis"aw Jarczok, który chyba jedynie przez t& doskona"# podróbk&, pozosta" mi
w pami&ci.
Roman Starak, proste, bardzo proste, doskona"e.... pejza$e linoryty. Jest i ten, no ten, co to jego deski drzeworytnicze, podmalowane
wisz# w Wydziale Kultury Urz&du Marsza"kowskiego... no, Stefan – od tematyki wiejskiej – Suberlak, z Katowic do Ujso" uciek", ale
nie z tego powodu )ywiecczyzn& do !l#skiego potem pod"#czono. Jan
Nowak – fajny starszy kolega, wcze!niej asystent u Raka – litografia, orkiestry, clowni, cyrk i muzyka... jeszcze nie !pi&, wi&c i dalej
wyszukuj& w pami&ci – Ryszard Osadczy, ten wyby" do Cz&stochowy, tematów nie pami&tam, snuj# mi si& jakie! kuliste formy, w technice mieszanej. Zygmunt Aceda'ski – szef Oddzia"u Gliwickiego
ZPAP i te!% Jurka Sajdaka... linoryty o tematyce historycznej, Joanna Bogus"awska i ostre wej!cie ze swoimi linorytami.
Tadeusz Siara – listy w akwaforcie.
Steller Pawe", od niego winienem zacz#%, drzeworyty sztorcowe,
portrety, pejza$e.
Kazimierz Mo(dzierz, drzeworyty, ekslibrisy, pogodny bytomski
kolega, by"o $e jechali!my na Walny Zjazd do Lublina, przed Kazimierzem Dolnym zatrzyma" samochód i prosi", by go na tle szyldu
miasta sfotografowa%, by by% blisko napisu trzeba go by"o podnosi%,
bo by" jak Napoleon.
Kazimierz Kandefer – troch& kapral dla m"odszych kolegów, ale
$yczliwy, linoryty...
Rak Aleksander, „ojciec” ca"ej tej rzeszy, w"a!ciwie to pod jego surow# r&k# wyros"a ca"a rzesza katowickich grafików, powa$ny profesor, którego mi si& uda"o roz!mieszy% swoim projektem linorytu
o picassowskiej tematyce corridy, „ch"opie, ten byk u Was taki ma"y...” jako emeryt mieszka" niedaleko mego nowego miejsca pobytu,
co sk"oni"o mnie do odwiedzenia go z okazji imienin.
Profesor okaza" si& bardzo przyjaznym, ten który nas gani" kiedy
byli!my „po piwie”, teraz pocz&stowa" kieliszkiem nalewki, a potem
„no to Panowie na drug# nog&”... Wyliczam dalej – Jadwiga Smykowska, dobre drzeworyty, Kazimierz Szo"tysek z Zabrza, miedzioryty, i jeszcze kto! na „S” Szypu"a Ferdek – mistrz nie lada, mia" pocz#tki w linorycie, aktualnie tworzy w technice cyfrowej. Jeszcze
jeden, mam go na ko'cu j&zyka, zaczyna si& na „Sz”, próbuj& Szi...
Sze... Szo... Szr... Szu... i nic, mam jego twarz pod powiek#, no taki niewysoki z bia"# czupryn# w"osów, tworzy w metalu... ma"e cudowne grafiki... dalej nic.
Zaczynam si& ba%, $e to pierwsze objawy...
Pustka, dlaczego nie pami&tam... wi&c wyliczam dalej – Jan Wa"ach – drzeworytnik, Franciszek Wyle$uch – linoryt, Stanis"aw Gawron – akwaforta, i jeszcze jeden w akwaforcie – Tadeusz Czober, a tego na „SZ” dalej nie mog& sobie przypomnie%... mija bezsenna
godzina, gdy naraz, bez fanfar wy!wietla mi si& nazwisko Szmatloch,
Jan Szmatloch.
O, dzi&ki Bogu to nie Teresina.
Pytacie co to Teresina? Tak mówi# moi w"oscy Przyjaciele – to samo co Alzheimer, tyle $e brzmi znacznie lepiej...
!
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Z )YCIA
BIBLIOTEK

st#p technologiczny – upowszechnienie Internetu jako znacz!cego
medium, po jawienie si# no wych – obok ksi!$ki papierowej – form wydawnictw (publikacje multimedialne, audiobooki,
e-booki). Jednak pomimo przeobra$e% biblioteki nie przesta"y
by& potrzebne. A ksi!$ka nadal
jest warto'ci! w ich dzia"alno'ci.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gocza"kowicach-Zdroju zosta"a za"o$ona w 1948 roku i dzia"a "a ja ko punkt bi blio tecz ny
w budynku Domu Zdrojowego.
Pocz!tkowo jej ksi#gozbiór liczy"
zaledwie 865 pozycji. W 1953 r.
na potrzeby ksi!$nicy oddane
zosta"o pomieszczenie w nowo
wybudowanej Szkole Podstawowej nr 1. Pó(niej bibliotek# przeniesiono do budynku Ochotniczej
Stra$y Po$arnej. Od 1975 r., gdy
gmin# w"!czono do Pszczyny, Uczestnicy akcji „Ca!a Polska czyta dzieciom”
dzia"a"a jako filia Powiatowej
Biblioteki Publicznej w PszczyGBP w Gocza"kowicach-Zdroju
nie – do 1992 r., kiedy to na nowo powsta"a gmina Gocza"kowice-Zdrój. W tym samym roku
– w zwi!zku z potrzebami lokalowymi gminy – placówka ponow nie zo sta "a prze nie sio na
do budynku szko"y i zacz#"a
funkcjonowa& jako Gminna Biblioteka Pu- projekt wspó"finansowany ze 'rodków Unii
bliczna. W 2001 r. – na mocy uchwa"y Ra- Europejskiej w ramach osi 4: Leader – Prody Gminy Gocza"kowice-Zdrój – otrzyma"a gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lastatus instytucji kultury. Siedzib! gocza"ko- ta 2007–2013).
W 2013 r. uczcili'my 65-lecie powstania biwickiej ksi!$nicy od 2008 r. jest budynek
Gminnego O'rodka Kultury przy ul. Uzdro- blioteki. Obchody rozpocz#"y „Ogrodowe
spotkania z literatur!”, podczas których zaprewiskowej 61.
Do zada% Gminnej Biblioteki Publicznej zentowano inscenizacje fragmentów klasyczw Gocza"kowicach-Zdroju, jako instytucji nych utworów (m.in. Ani z Zielonego Wzgókultury, nale$y rozwijanie i zaspokajanie po- rza Lucy M. Montgomery, Hobbita Johna R.
trzeb o'wiatowych, kulturalnych i informacyj- R. Tolkiena, Romea i Julii Williama Shakenych mieszka%ców oraz popularyzowanie speare’a). Wyst#py przygotowa"a m"odzie$
wiedzy. Dzia"ania te nie by"yby mo$liwe, gdy- z Ko"a Bibliotecznego dzia"aj!cego w biblioby nie dotacja Urz#du Gminy oraz wsparcie tece Gimnazjum w Gocza"kowicach-Zdroju,
Biblioteki Narodowej i Fundacji Orange. To z którym wspó"pracujemy od kilku lat przy redzi#ki nim gocza"kowicka biblioteka wzboga- alizacji projektu „Gimnazjali'ci poznaj! pisaca swoje zbiory o nowo'ci ksi!$kowe, a od te- rzy”. Podczas uroczysto'ci Gabriela Placha,
go roku – wychodz!c naprzeciw oczekiwaniom wójt Gocza"kowic-Zdroju, podkre'li"a, $e
czytelników – równie$ o audiobooki. Zapew- dzia"alno'& biblioteki wzbogaca $ycie gminy
nia tak$e bezp"atny dost#p do szerokopa- i jej mieszka%ców. Wr#czy"a równie$ Jadwismowego Internetu, z którego korzysta wie- dze Król, pe"ni!cej funkcj# dyrektora placówki od 1987 r., odznak# honorow! Zas"u$ony
lu odwiedzaj!cych.
Z okazji obchodów XX-lecia gminy Go- dla Kultury Polskiej, nadan! przez ministra
cza"kowice-Zdrój w 2012 r. biblioteka zorga- kultury i dziedzictwa narodowego. Punktem
nizowa"a koncert Grzegorza Turnaua i Jacka kulminacyjnym obchodów by" koncert ZbiKrólika Wieczór piosenek sowich (realizuj!c gniewa Wodeckiego.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Go cza"ko wicach-Zdro ju
wspó"pracuje ze wszystkimi placówkami o'wiatowo-wychowawczymi w gminie, organizuj!c
lekcje biblioteczne i spotkania
z pisarzami. W ksi!$nicy go'cili
m. in.: Ewa i Wanda Chotomskie,
Marta Fox, Agnieszka Fr!czek,
Beata Ostrowicka, Marcin Pa"asz,
Renata Pi!tkowska, Joanna Sorn-Gara, Kazimierz Szymeczko.
Wa$ne miejsce w kalendarzu
imprez zajmuj! obchody Tygodnia
Bibliotek. Z tej okazji co roku zapraszamy dzieci z gocza"kowickich przedszkoli i szkó". Czeka tu
na nie mi"a niespodzianka – g"o'ne czytanie przez znan! w 'rodowisku lokalnym posta& i zabawy
prowadzone przez pracowników
naszej ksi!$nicy. W tym roku,
w"!czaj!c si# w t# ogólnopolsk!
akcj# promuj!c! czytelnictwo i biblioteki, zorganizowali'my równie$ spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej nr 1. Uczniowie
klas V i VI mieli okazj# porozmawia& z Ann! Czerwie%sk!-Rydel, muzykiem, pedagogiem, autork! ksi!$ek biograficznych dla
dzieci i m"odzie$y, laureatk! Nagrody Stowarzyszenia Wydawców
Katolickich Feniks (2011). Pisarka przeczyta"a fragmenty swojej
najnowszej powie'ci Kryszta!owe
odkrycie – po'wi#conej Janowi Czochralskiemu, wybitnemu polskiemu uczonemu, nazywanemu ojcem elektroniki – i odpowiedzia"a
na pytania publiczno'ci.
Z my'l! o m"odych czytelnikach prowadzone s! tak$e cykliczne zaj#cia „Angielski
w bibliotece”. Z Gminnym O'rodkiem Kultury co roku organizujemy Wieczór z Andersenem, Rodzinn! Majówk# oraz wiele innych
imprez kulturalno-edukacyjnych.
W 2013 r. biblioteka po raz drugi przygotowa"a wystaw# prac artystów maluj!cych
ustami i nogami, zwi!zanych z raciborskim
wydawnictwem „Amun”. Ekspozycja cieszy"a si# sporym zainteresowaniem. Zwiedzaj!cy z niedowierzaniem podziwiali prace twórców, którzy pomimo przeciwie%stw losu
potrafi! rozwija& swój talent i pasj#.
Gocza"kowicka biblioteka jest w doskona"ej formie – coraz bardziej nowoczesna, sta"a si# miejscem, w którym warto bywa&. Dzi#ki realizacji ró$norodnych przedsi#wzi#&
kulturalnych i edukacyjnych dostosowuje
swoj! ofert# do potrzeb wspó"czesnych odbiorców.
Zdj"cia z archiwum GBP w Gocza!kowicach-Zdroju

ola bibliotek w ci!gu lat uleR
ga"a zmianom. Przyczyni"
si# do tego w du$ym stopniu po-

Biblioteka – lubi# to!
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Punktem kulminacyjnym obchodów 65-lecia GBP by! koncert Zbigniewa
Wodeckiego

ANNA GRZEGORSKA

Z okazji obchodów XX-lecia gminy Gocza!kowice-Zdrój w 2012 r. biblioteka zorganizowa!a „Wieczór piosenek sowich” z udzia!em Grzegorza Turnaua i Jacka Królika

Pami!ci Henryka S"awika i Jozsefa Antalla
organizuj$cych pomoc dla %ydów podczas II wojny, zostanie wzniesiony na placu przed Spodkiem, w s$siedztwie budynku Mi#dzynarodowego Centrum Kongresowego i hali widowiskowo-sportowej „Spodek” – tak
zdecydowali katowiccy samorz$dowcy.
Obie te postacie poprzez sw$ wieloletni$ wspóln$ dzia!alno&', która przerodzi!a si# w przyja() na &mier' i "ycie, sta!y si# wspó!czesnym symbolem przyja(ni polsko-w#gierskiej. Miasto Katowice postanowi!o upami#tni'
tych niezwyk!ych ludzi i ich czyny, buduj$c ich wspólny
pomnik.
Konkurs na pomnik og!osi!o Miasto Katowice. W maju
tego roku og!oszono wyniki. Nades!ane projekty ocenia!o jury: arch. Jacek Budyn, prof. dr hab. Antoni Cygan – rektor ASP w Katowicach, arch. Ryszard Jurkowski, prof. dr hab. Wincenty
Ku'ma – artysta rze(biarz, Micha! Luty – wiceprezydent Katowic, arch.
Jacek Mroczkowski, prof.
dr hab. Grzegorz Oslislo,
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski i prof. dr hab.
Jan Tutaj. Przewodnicz$c$ jury by!a Krystyna
Siejna – wiceprezydent
Katowic.
Pierwsz$ nagrod# jury
przyzna!o Janowi Kuce
z Katowic oraz Micha!owi
D$bkowi z Krakowa. Wy-

ró"nienie otrzymali Bartosz Majewski
i Agnieszka Majewska AMAYA ARCHITEKCI z Katowic.
(wk)

*Wyró"nienie
! I Nagroda

KATOWICE
+ I Nagroda
Zdj!cia: BP UM Katowice

omnik Henryka S!awika (1894 – 1944) i Jozsefa AnP
talla seniora (1896 – 1974) – bohaterów trzech narodów polskiego, "ydowskiego i w#gierskiego, wspólnie

ZNAKI
I
TWARZE
MIASTA
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Barbara Kamiska Czonek Zarzdu Województwa Opolskiego oraz
Ryszard Wilczyski Wojewoda Opolski (w rodku) otwieraj opolskie obchody wita Wolnoci.

Biao-czerwone balony na inauguracj wita Wolnoci wzleciay
ku niebu nad Placem Wolnoci w Opolu.

OPOLSKIE
WITO WOLNOCI

W

Konkursy, gry, zabawy dla dzieci i modziey prowadzi Micha
witaa, aktor teatru Eko Studio w Opolu.

Zdjcia: ukasz Józwenko

Konkurs zdobienia goda Polski przez uczniów opolskich szkó podstawowych.

25. rocznic wyborów do Sejmu z 1989 roku, Urzd
Marszakowski Województwa Opolskiego wspólnie
z Opolskim Urzdem Wojewódzkim i Filharmoni Opolsk
zorganizowa w Opolu obchody tej rocznicy w ramach imprezy „wito Wolnoci – witem Radoci”. W programie dla
dzieci i modziey szkolnej znalazy si: konkursy, gry, zabawy i nauka piosenki „Kto ty jeste?” do wiersza Wadysawa
Bezy oraz wystpy laureatów przegldu zespoów artystycznych „Opolskie Szmaragdy”, które przycigny liczne grupy
uczniów opolskich szkó. Jedn z atrakcji by równie lot biao – czerwonych balonów, wypuszczonych do nieba przez
Opolan biorcych udzia w inauguracji imprezy.
Obchody wita Wolnoci zakoczy koncert „Wolno Nasza” w Filharmonii Opolskiej, podczas którego Marszaek
Województwa Opolskiego Andrzej Bua wrczy odznaki honorowe „Za Zasugi dla Województwa Opolskiego” dla mieszkaców regionu zaangaowanych w dziaania na rzecz
odzyskania wolnoci. Nastpnie Filharmonicy Opolscy
pod dyrekcj Wiesawa Pieregorólki wystpili z opolskimi wykonawcami (Barbara Kurdej – Szatan, Opole Gospel Choir,
Krzysztof Puma Piasecki, Anna witczak, Jarosaw Wasik,
Pawe Tomaszewski). Koncert zakoczy recital gwiazdy wieczoru – Ewy Bem, po którym komplet publicznoci podzikowa artystom owacjami.
dks
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Wystpy artystyczne uwietni zespó „Shantayci” laureat przegldu „Opolskie Szmaragdy”.

Koncert „Wolno Nasza” w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
z udziaem gwiazdy wieczoru – Ewy Bem.

Pa!ac w Paw!owicach

JANUSZ WÓJCIK

W kr!gu kultury kresowej
W ogrodach Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Opolu odby"o si' 5. spotkanie organizacji kresowych województwa
opolskiego, z udzia"em marsza"ka województwa Andrzeja Bu"y, cz"onka ZWO
Barbary Kami)skiej i przewodnicz$cego
Sejmiku Województwa Opolskiego Bogus"awa Wierdaka, który otrzyma" pami$tkowy medal z podzi'kowaniami za wspieranie Kresowian wr'czony przez prezes
Iren' Kalit', reprezentuj$c$ blisko stu
przedstawicieli opolskiego Towarzystwa
Mi"o#ników Lwowa i Kresów Po"udniowo-Wschodnich oraz innych stowarzysze)
kresowych m.in. z Opola, Nysy, G"ubczyc,
K' dzie rzy na -Ko& la, Grod& ca, Wój cic,
Brzegu i Kluczborka. Podczas biesiady kresowej, której go#ciem by" m.in. prof. Stanis"aw S"awomir Nicieja gra" i #piewa" zespó" „Lwowska Fala” ze Lwowa. Imprezie
to wa rzy szy "a wy sta wa „Kre so wia nie
na Opolszczy&nie”, ukazuj$ca fotografie,
dokumenty i pami$tki rodzinne Kresowian. Natomiast w (osiowie odby" si' jubileuszowy X Wojewódzki Festiwal Piosen ki Kre so wej zorga ni zo wa ny przez
Opolskie Towarzystwo Spo"eczno Kulturalne „Teraz Wie#” i Opolski O#rodek
Doradztwa Rolniczego. Na estradzie za#piewa"o ponad pi'ciuset wykonawców
z trzydziestu zespo"ów (wokalno-instrumentalnych, dzieci'cych i chórów). Uroczysto#ci poprzedzi"a msza #w. w intencji
Kresowian, odprawiona w ko#ciele parafialnym #w. Jana Chrzciciela w (osiowie
z kazaniem ksi'dza Grzegorza Kopija.
Benefis Adama Zbiegieniego
W sali odczytowej Muzeum *l$ska Opolskiego 90. rocznic' urodzin oraz 70. lecie
dzia"alno#ci twórczej #wi'towa" Adam

Jednym zdaniem

W tym roku mija 150 lat od wzniesienia
pa!acu w Paw!owicach (gmina Gorzów
"l#ski, powiat oleski), którego budowniczym by! Fryderyk Wilhelm Konstantyn
von Pannwitz, wywodz#cy si$ z arystokratycznej rodziny si$gaj#cej korzeniami
do %redniowiecznej szlachty pochodz#cej
z &u'yc. Eklektyczny pa!ac z elementami
barokowymi i neorenesansowymi przechodzi! zmienne koleje losu. W publikacji
„Paw!owice – dzieje wsi i pa!acu” szczegó!owo opisa!a je Ewa Cicho( dyrektor
Ole skie go Mu zeum Re gio nal ne go.
Po II wojnie %wiatowej w pa!acu mie%ci!o si$ m.in. przedszkole oraz szko!a rolniczaz internatem. Na rozpocz$cie roku
szkolnego w 1980 r. po raz pierwszy
do pa !a cu wszed! Be nia min Go dy la
– ucze( Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Zapewne nawet w snach wówczas nie
przypuszcza!, 'e )wier) wieku pó*niej
przyb$dzie tutaj, aby zosta) jego w!a%cicielem i patronem, który ocali zabytek
przed zniszczeniem, bowiem po likwidacji szko!y pa!ac na kilka lat opustosza! i pojawi!o si$ realne zagro'enie, 'e pozbawiony gospodarza zamieni si$ w ruin$, jak
wiele innych rezydencji ziemia(skich
na "l#sku.
Pa(stwo Ewa i Beniamin Godylowie,
prywatni przedsi$biorcy, dzi$ki swojej
ci$'kiej pracy i pomys!owo%ci zdo!ali
przywróci) %wietno%) dawnej rezydencji
Pannwitzów – zapewne dzi% jest jeszcze
pi$kniejsza od tej z 1864 r. Po odnowieniu stanowi modelowy przyk!ad adaptacji zabytkowego pa!acu na centrum hotelowo-konferencyjne z wykorzystaniem
dotacji unijnych z RPO Województwa
Opolskiego na lata 2007–2013. Pa!ac
w Paw!owicach to jedna z najpi$kniejszych
wizytówek "l#ska Opolskiego, wraz z jego otoczeniem jest nie tylko miejscem wypoczynku, rozrywki i zabawy, gdzie powsta!y nowe miejsca pracy, ale tak'e
centrum 'ycia kulturalnego oraz wielu cennych przedsi$wzi$) lokalnej spo!eczno%ci.
Ogólnopolska Gala Mundurowych Orkiestr D$tych „Z!oty Suzafon”, Festiwal
Piosenki Religijnej „Barka” zapisa!y si$
na sta!e do kalendarium wydarze( kulturalnych regionu. Spo%ród wielu koncertów,
spotka( i konferencji, warto wspomnie)
po%wi$con# funkcjonowaniu prywatnych
zamków i pa!aców wraz z posiedzeniem senackiej komisji do spraw kultury, któr#
zorganizowa! opolski senator Aleksander
"wieykowski. Konferencja by!a wa'nym forum do dyskusji na temat problemów
prawnych i finansowych, jakie maj# prywatni w!a%ciciele du'ych obiektów zabytkowych. Dzia!alno%) nowych w!a%cicieli
Pa!acu w Paw!owicach mo'na podsumowa) sentencj# wspó!czesnego polskiego
aforysty W!adys!awa Grzeszczaka „Kto
buduje – pracuje tak'e dla swych dzieci,
kto buduje dobrze – pracuje równie' dla
swych wnuków, ale kto tworzy – pracuje
dla wszystkich przysz!ych pokole(”. Pa(stwo Godylowie budowniczowie i mecenasi, tworz# dzisiaj niezwyk!# przestrze(
Pa!acu w Paw!owicach, gdzie wspó!czesne funkcje biznesowe harmonijnie przenikaj# si$ z misyjn# dzia!alno%ci# spo!eczn# i dziedzictwem kulturowym dawnej
rezydencji %l#skiego ziemia(stwa, nad którym wci#' czuwa genius loci.

Zbiegieni (ur. w 1924 r. we Lwowie) – !o"nierz Armii Krajowej, wspó"twórca opolskiego #rodowiska plastycznego i prezes
ZPAP Polska Sztuka U!ytkowa. Od 1953 r.
zamieszka" w Opolu, gdzie pracowa" jako
architekt i prowadzi" aktywn$ dzia"alno#%
na niwie kultury. Rok pó&niej za"o!y"
pierwszy profesjonalny zwi$zek artystów
plastyków na Opolszczy&nie. By" inicjatorem i do dzi# jest organizatorem mi'dzynaro do wych i ogól no pol skich ple ne rów
malarskich. Za swoje dokonania by" wielokrotnie nagradzany i wyró!niany m.in. medalem Gloria Artis, Krzy!em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy!em Oficerskim, Krzy!em Niepodleg"o#ci, Odznak$
Honorow$ za Zas"ugi dla Opola. Benefisowi towarzyszy"a prezentacja publikacji
„Adam Zbiegieni 70 lat pracy twórczej” oraz
wystawa, na której zaprezentowano grafiki, zdj'cia, obrazy i projekty architektoniczne jubilata.
Ods"oni!cie pomnika
je#ców serbskich
Na starym cmentarzu jenieckim z czasów I wojny #wiatowej w (ambinowicach
odby"a si' uroczysto#% wie)cz$c$ prace konserwatorskie przy Pomniku Je)ców Serbskich. Organizatorami przedsi'wzi'cia byli: konsul honorowy Republiki Serbii Ranko
Tomavi%, dyrektor Centralnego Muzeum
Je)ców Wojennych w (ambinowicach-Opolu dr Violetta Rezler-Wasielewska,
wójt Gminy (ambinowice Tomasz Karpi)ski, pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ció"
CMJW prof. dr hab. Danuta Kisielewicz.
Uroczysto#% u#wietni" swoj$ obecno#ci$ ambasador Republiki Serbii Radojko Bogojevi%. Ods"oni'ciu pomnika towarzyszy"o
tak!e otwarcie w opolskiej siedzibie muzeum wystawy po#wi'conej !o"nierzom
serbskim w niewoli pt. „Pomeranija. Serbscy je)cy wojenni w II Okr'gu Wojskowym
Wehrmachtu 1941–1945” przygotowanej
przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. Po prezentacji wystawy
przez jej kuratork', Jolant' Aniszewsk$
z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, ambasador Republiki
Serbii, Radojko Bogojevi% podzi'kowa"
Polakom za piel'gnowanie pami'ci o serbskich je)cach wojennych obu wojen #wiatowych.

! VIII Mi!dzynarodowy Festiwal Piosenki
„Kluczborskie Trele” odby" si! w Sali Kameralnej Kluczborskiego Domu Kultury, w programie
imprezy odby"y si! przes"uchania konkursowe
uczestników, koncert gwiazdy festiwalu Anny
Jurksztowicz oraz koncert Galowy Laureatów.
! Podczas Loreta#skich Wieczorów Organowych z okazji 750-lecia przybycia Franciszkanów
do G"ogówka w miejscowym ko$ciele franciszka#skim w trakcie koncertu „Cz"owieczy los – pami!ci Anny German” wyst%pili m.in.: A. Garbarek, D. Baran-B"aszczyk, M. Du&niak, S. Nowak,
J. '%d"o, A. Szostak oraz Chór „ALLEGRO”
z Tarnowskich Gór.
! W ramach XI Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von
Webera w ko$ciele katolickim i ewangelickim
w Pokoju melomani wys"uchali m.in: „Koncertu czterech tenorów” z pie$niami i ariami Webera, wyst!pu uczniów Pa#stwowej Szko"y Muzycznej im. Andrzeja Kurylewicza w Namys"owie,
koncertu „Chopin – Weber” z udzia"em prof.
Paw"a Zawadzkiego (fortepian), Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera pod dyrekcj% Bartosza 'urakowskigo.
! W programie „Tygodnia pod 'aglami”, który odby" si! w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-

nej w Opolu znalaz"y si! m.in.: spotkanie z Markiem Szurawskim autorem ksi%(ki „Rejs ku Wyspom Szcz!$liwym”, koncert szant i piosenek
morskich zespo"u szantowego „Shanta(y$ci”,
promocja ksi%(ki „Bujanie w morskiej pianie”
Krzysztofa Baranowskiego oraz zwiedzanie wystawy „Na umrzyka skrzyni. Literackie portrety ludzi morza”.
! 62. Sezon Artystyczny zako#czono uroczy$cie w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opo lu kon cer tem Je re my’ego Fin dlay’a (Kanada) oraz Filharmoników Opolskich
pod dyrekcj% Bartosza 'urakowskiego, którzy
wykonali Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85
Edwarda Elgara i Ta"ce symfoniczne op. 45 Sergiusza Rachmaninowa.
! W ramach „II Nocy Opolskich Legend, czyli
spotkania ze s"owia#sk% legend%” organizowanej przez Muzeum )l%ska Opolskiego odbywa"y si!: prelekcje „Bestiariusz s"owia#ski” Witolda Vargasa i „9 zió" i kwiat paproci w t! jedna
noc” Izabeli Jasickiej-Misiak z Uniwersytetu
Opolskiego, warsztaty i zabawy (ta#ce dawne, kolorowanki s"owia#skie), koncert muzyki dawnej
oraz „Noc Kupa"y” – spektakl w wykonaniu Stowarzyszenia Teatr Ta#ca i Ruchu z Ogniem
MANTIKORA na placu przed muzeum.
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WIES!AWA KONOPELSKA

Prof. Zbigniew Pieczykolan (1943 -2014)
26 czerwca 2014 roku
odszed" wybitny, wielokrotnie nagradzany grafik, projektant, malarz,
plakacista i liternik. Wieloletni pedagog i prorektor Akademii Sztuk
Pi#knych w Krakowie
Wydzia"u Grafiki w Katowicach a nast#pnie ASP
w Katowicach, kierownik Katedry Projektowania Graficznego, kierownik Pracowni Liternictwa
i Pracowni Zespolonej.
Uprawia" malarstwo, rysunek, grafik# u$ytkow%. By"
uczestnikiem ponad stu wystaw krajowych oraz wystawach plakatu za granic%, m.in. we Francji, Szwecji,
Niemczech, Finlandii, Indiach, Japonii, Rosji, w Chinach, Egipcie, Iranie. Na swoim artystycznym koncie
mia" oko"o 30 nagród i wyró$nie& – w konkursie na plakat m.in. III nagroda w mi#dzynarodowym konkursie „30
Rocznica Zwyci#stwa nad Faszyzmem”, wyró$nienie
w mi#dzynarodowym konkursie na plakat olimpijski „Moskwa ’80”, udzia" w ogólnopolskim Biennale Plakatu
w Katowicach, salonach plakatu w Warszawie.
Prace swoje wystawia" podczas mi#dzynarodowych biennale plakatu w Warszawie, Meksyku, Lahti, Ningbo, podczas Triennale plakatu w Toyama,
Mons, bra" udzia" w mi#dzynarodowej wystawie „Fax
Art.” – Ogaki. Kilkakrotnie nagradzany w konkursie malarskim „Bielska Jesie&”.
Po 'mierci prof. Zbigniewa Pieczykolana pisa"
prof. Marian Oslislo: „Szczególnie upodoba" sobie liter# kre'lon% i malowan% z gestu. Cz#sto te$ pracowa"
z liter%, uk"adem typograficznym uzyskanym ze sk"adu ruchomego. «Czarn% sztuk#» powstaj%c% w drukarniach, zecerniach i giserniach ceni" niezwykle wysoko
i t# mi"o'( do litery, kaligrafii i typografii przekaza" ca"ej rzeszy swoich studentów.
Atrzeba wiedzie(, $e w niewielu polskich uczelniach
w drugiej po"owie XX w. projektowano kroje pisma, tak
jak w Katowicach, u profesora Pieczykolana!
(…) Wychowa" kilka pokole& grafików, projektantów, którzy na podbój 'wiata wyruszali wyposa$eni
w wiedz# i do'wiadczenie zdobyte w pracowni Profesora. Pracownia Zespolona, któr% przez lata kierowa",
stanowi"a bowiem w latach 80. i 90. ubieg"ego wieku
wyj%tkow% i oryginaln% ofert# na naszym rodzimym rynku edukacyjnym w zakresie nauczania sztuki projektowej i grafiki. (…)”
Jerzy Lewczy&ski (1924 – 2014)
Urodzony w Tomaszowie Lubelskim, zmar" 2 lipca 2014 r. w Gliwicach. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów fotografików, cz"onek Gliwickiego
Towarzystwa Fotograficznego (od 1951) i Zwi%zku Polskich Artystów Fotografików (od 1956). W latach 80.
i 90. minionego stulecia wielokrotnie wchodzi" w sk"ad
Rady Artystycznej ZPAF. Mi#dzynarodowa Federacja
Sztuki Fotograficznej przyzna"a Jerzemu Lewczy&skiemu honorowy tytu" ARTYSTA FIAP – AFIAP (1963)..

Jednym zdaniem

Fot. Z. Sawicza

Wystaw! „Sto lat z "ycia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku” otwar#o dziesi$% lat temu
swe podwoje Muzeum Miejskie w Tychach. Ekspozycja, przygotowana pod kierunkiem pierwszej dyrektor Muzeum dr Marii Lipok-Bierwiaczonek wskazywa#a kierunek, w jakim zmierza%
b$dzie nowo powo#ana placówka kultury. Zosta#
on tak"e okre&lony w Misji Muzeum. Napisano:
„Muzeum jako depozytariusz pami$ci zbiorowej
wspó#tworzy to"samo&% miasta, anga"uje mieszka'ców do wspó#pracy w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.”
Po dziesi$ciu latach tyszanie mog! z satysfakcj! powiedzie%, "e to jest ich Muzeum. Za&wiadcza#a o tym ka"da kolejna ekspozycja,
a nade wszystko miejsca, które zosta#y oddane do dyspozycji muzeum. Efektem porozumienia z 2004 roku pomi$dzy prezydentem Andrzejem Dziub! a Janem Wistub! reprezentuj!cym
Kompani$ Piwowarsk! by#o Tyskie Muzeum Piwowarstwa (tyskie „Browarium”). W pobli"u,
w dawnej suszarni m#óta swoj! prac$ rozpocz$li muzealnicy. Imponuj!co prezentuj!ce si$
„Browarium” mog#o by% obiektem zazdro&ci
mieszka'ców innych miast &l!skiej aglomeracji. Wiadomo, "e Tychy browarnictwem stoj!
i to od najdawniejszych czasów. Zatem po#!czenie tych dwóch elementów by#o znakomitym pocz!tkiem. Dwa lata temu Muzeum
otrzyma#o nowe pomieszczenia w zabytkowym
obiekcie z 1906 roku – w pierwszym tyskim magistracie. Przy Katowickiej pozosta#a jednak
nadal sala ekspozycyjna.
Wszystko, co przez pierwsze dziesi$ciolecie
istnienia oferowa#o tyskie Muzeum tym, którzy
tu zjechali – a nie byli to wy#!cznie tyszanie – by#o &wiadectwem znakomitej znajomo&ci miejsca i ludzi. Wystawy, publikacje, akcje
spo#eczne i edukacyjne, spotkania – wszystko
to w znakomity sposób #!czy#o dzisiejszych
mieszka'ców miasta z jego przesz#o&ci! – niezwyk#! i przebogat!.
W powszechnym odczuciu Tychy to miasto
stosunkowo m#ode, miasto wymy&lone, zaprojektowane od pocz!tku do ko'ca. I to si$ zgadza – ale owo projektowanie, powstawanie
miasta na – wtedy jeszcze – kre&larskich deskach mo"na pokaza% w sposób niezwyk#y – poprzez wybitnych architektów, którzy tu
zje"d"ali, a i cz$sto pozostawali, poprzez artystów st!d, lub z tym miastem zwi!zanych poprzez &wiadomy wybór tego miejsca, poprzez
niezwyczajno&%, któr! dzi& zaczynamy ceni%.
To dlatego przecie" powsta# szlak turystyczny
„Unikatowe Nowe Tychy. Od socrealizmu
do postmodernizmu”. Ale o tym, "e Tychy nie
zacz$#y si$ w XX wieku opowiada#a inna wystawa: „Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich”. Takie ekspozycje s! niezwykle wa"ne dla tych zakorzenionych w tym
miejscu: pami!tki rodzinne, fotografie, dokumenty anga"uj! pami$% o cz$sto wielopokoleniowych rodzinach, o wydarzeniach wydawa#oby si$ nieistotnych i zapomnianych. O"ywa#y
podczas ekspozycji w Muzeum Miejskim.
Maria Lipok- Bierwiaczonek nieraz odbiera#a presti"owe nagrody dla Muzeum, które
&wiadczy#y zarówno o wysokim poziomie tego,
co oferowa#o, jak te" potwierdza#y s#uszno&% obranej przed dziesi$ciu laty drogi. Ale &wiadczy#y te" o wyj!tkowym postrzeganiu tej ziemi,
w któr! sama wros#a – czego dowodem by#a
ostatnia, bardzo osobista wystawa jej autorstwa.
Wraz z dziesi$cioleciem instytucji, któr! zak#ada#a, która by#a jej dzieckiem, odesz#a
na emerytur$ – z pewno&ci! tylko „administracyjn!”. To, co pozostawi#a, to znakomity start
do kolejnych dziesi$cioleci: g$sty w wa"ne wydarzenia, w odkrywanie codzienno&ci – ludzi
i miejsc, w splatanie tego co by#o z czasami nowymi. I nikt i nic nie wydaje si$ tu archaiczne albo zbyt nowoczesne – jak niegdy& w wielopokoleniowej dawnej tyskiej rodzinie.

By" absolwentem Politechniki )l%skiej w Gliwicach. W latach 19571960 wraz ze Zdzis"awem
Beksi&skim i Bronis"awem Schlabsem by"
cz"onkiem nieformalnej
grupy fotograficznej. Zaprezentowane w 1959 roku na „pokazie zamkni#tym” prace uznano
za brutalne i antyestetyczne, nazywaj%c je „antyfotografi%”.
Z czasem skoncentrowa" si# na dzia"aniach okre'lanych mianem „archeologia fotografii”, polegaj%cej na wykorzystywaniu w swoich dzie"ach prac innych au to rów, za po mnia nych i znisz czo nych
reprodukcji, odnajduj%c w nich symbol sponiewieranej przesz"o'ci.
Swoj% twórczo'( prezentowa" m.in. na wystawach
„Fotografia subiektywna” (1968) i „Fotografowie poszukuj%cy” (1971), „Stany graniczne fotografii” (1977).
W latach 1988-1993 by" wyk"adowc% Wy$szego Studium
Fotografii ZPAF w Warszawie. Autor Antologii fotografii polskiej 1839-1989 (1999) – pierwszej w historii fotografii polskiej.
20 lat temu sformu"owa" ostatecznie teoretyczn%
koncepcj# „archeologii fotografii”, nad któr% pracowa" od ko&ca lat 60. Zajmowa" si# tak$e histori% fotografii i krytyk% oraz publicystyk% zwi%zan% z fotografi%.
W latach 80. i 90. oraz na pocz%tku XXI wieku tworzy" prace komentuj%ce specyficzn% polsk% rzeczywisto'(. Odkry" trzy niezwykle cenne archiwalne zbiory:
zdj#cia XIX- wiecznego fotografa i podró$nika z Gliwic Wilhelma von Blandowskiego, Józefa Eisenbacha – aptekarza z Sanoka fotografuj%cego w pierwszych
dziesi#cioleciach XX wieku oraz Feliksa !ukowskiego, dokumentuj%cego zamojsk% wie' w czasie II wojny 'wiatowej.
Prace powsta"e stosunkowo niedawno, zwykle kserograficzne reprodukcje ró$nych dokumentów – niemal$e utopijna próba zapisania rzeczywisto'ci w najdrobniejszych jej przejawach tak$e s% kontynuacj%
postawy artysty. Tym próbom towarzyszy"o przekonanie Jerzego Lewczy&skiego o bezwzgl#dnej konieczno'ci promowania fotografii.
W 2007 roku otrzyma" Srebrny Medal „Zas"u$ony Kulturze Gloria Artis”, a tak$e Nagrod# im. Katarzyny Kobro.
Prace Jerzego Lewczy&skiego znajduj% si# w zbiorach Muzeum Sztuki w !odzi, Muzeum Narodowego we Wroc"awiu, Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie, Muzeum Górno'l%skiego w Bytomiu,
Muzeum w Gliwicach, Muzeum Folkwang w Essen
czy Musée de l’Elisée w Lozannie, archiwum Fundacji Archeologia Fotografii. Twórczo'ci artysty zosta"a po'wi#cona m.in. monografia Wojciecha Nowickiego „Jerzy Lewczy&ski. Pami#( obrazu”.

Fot. Z. Sawicza

Zro!ni"te z Tychami

Wydarzenie Muzealne Roku 2013
Na konkurs wp"yn#"o 47 zg"osze& z 18 muzeów województwa 'l%skiego. Nagrody Marsza"ka za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawane s% w 4 kategoriach:
wystawy, publikacje ksi%$kowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne), dokonania z zakresu konserwacji.
W kategorii „Wystawy” nagrod# otrzyma"o Muzeum
Miejskie w Tychach za wystaw# „Dosta" Jacek elementarz... Szkolnictwo w Tychach w XX wieku”. Wyró$niono Muzeum w Gliwicach za wystaw# „Naturalista,
czyli Wilhelm von Blandowski w Australii”, Muzeum
Górno'l%skie w Bytomiu za wystaw# „Zapomniane nekropolie” i Muzeum Miasta Jaworzna za wystaw# „Wincenty Drabik – teatr malarski”.

! W Muzeum Miejskim w Siemianowicach
!l"skich odbywa# si$ z okazji Dni Miasta „Wieczór w Muzeum”, a w jego programie znalaz#y
si$ m. in. wystawa historyczna „Siemianowiczanie w pol skich si #ach zbroj nych na fron tach II wojny %wiatowej”, wystawa fotografii Remi giu sza Mi kla szew skie go, kon cert Jó ze fa
Skrzeka i spotkanie z autorami Siemianowickiego Rocznika Muzealnego.
! Jaros#aw Klita#a (baryton) – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie %piewu
prof. Jana Balarina, wyst"pi# w koncercie z cyklu „Portret m#odego artysty” zorganizowanym przez Instytucj$ Promocji i Upowszechniania Muzyki „silesia”.
! W Muzeum Archidiecezjalnym mistrzów
baroku – utwory Pergolesiego, Vivaldiego i J.S.

Bacha prezentowali: Anna Le%niewska (sopran),
Anna Borucka (mezzosopran) i Robert Marat
(klawesyn), natomiast cyklu „mistrzowskie interpretacje” wyst"pi# Wojciech !wita#a, wykonuj"c
utwory fortepianowe Schumanna, Chopina
i Liszta.
! W Galerii Foyer Teatru !l"skiego go%ci#y
prace malarskie Krystyny Jasi&skiej – absolwentki krakowskiej ASP w pracowni Rafa#a Pomorskiego, autorki licznych wystawy indywidualnych
w kraju i za granic".
! W trak cie Pik ni ku Ar ty stycz ne go
w Kosz$cinie odby#o si$ uroczyste otwarcie zespo#u parkowo-pa#acowego – siedziby Zespo#u Pie %ni i Ta& ca „!l"sk” po za ko& czo nej
rewitalizacji – Festiwal Muzyki !wiata „Ogrody D'wi$ków” odbywa# si$ w katowickim ki-

Fot. Tomasz )ak/BP

W kategorii „Publikacje ksi!"kowe” nagroda przypad#a Muzeum w Gliwicach. Projekt wydawniczy
„Blandowski”, za$ wyró"nienia Muzeum Zamkowemu
w Pszczynie za: Jan Kruczek „Kusze i ich twórcy”, Muzeum %l!ska Cieszy&skiego w Cieszynie za: Janusz Spyra „Utracony $wiat 'ydów na %l!sku Cieszy&skim”, Muzeum %l!skiemu w Katowicach – Krystyna
Pieronkiewicz-Pieczko, Ma#gorzata Paul: „Lale, misie,
koniki... Zabawki w zbiorach Muzeum %l!skiego
w Katowicach”.
W kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego
(w tym wydawnictwa multimedialne)” nagrod( otrzyma#o Muzeum Górno$l!skie w Bytomiu za projekt edukacyjny „Etnografika”, za$ wyró"nienia: Muzeum
%l!skie w Katowicach za projekt edukacyjno-popularyzatorski „Dopiszmy si( do historii. Spo#eczna akcja
pozyskiwania obiektów do nowej siedziby Muzeum %l!skiego w Katowicach”, Muzeum Miejskie w Tychach
za projekt edukacyjny „Klub Po#udnik” i Muzeum
w Gliwicach za projekt edukacyjny „Kibicujemy emocjom”.
W kategorii „Dokonania z zakresu konserwacji” nagrodzono Muzeum „Górno$l!ski Park Etnograficzny
w Chorzowie” za projekt: Konserwacja malowanej szafy ludowej ze zbiorów Muzeum „Górno$l!skiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” wraz z wydarzeniami towarzysz!cymi: wystaw! „Malowane meble
ludowe” i sesj! konserwatorsk! „Tajemnice starej szafy. O konserwacji mebli”. Wyró"nienie otrzyma#o Muzeum %l!skie w Katowicach za projekt: Konserwacja Tory ze zbiorów Muzeum %l!skiego Katowicach.
Ustanowione w 2006
roku Nagrody Marsza#ka
Województwa %l!skiego
za Wydarzenie Muzealne
Ro ku przy zna wa ne s!
za najwybitniejsze osi!gni(cia z zakresu dzia#alno$ci muzealnej w wojewódz twie $l! skim dla
podkre$lenia wagi ochrony
i upowszechniania dzieNagrod& odbiera dy- dzictwa kulturowego.
rektor Muzeum MiejskieTegoroczna uroczysto$)
go w Tychach dr Maria Li- odby#a si( w Muzeum
pok-Bierwiaczonek
w Sosnowcu.
Sybilla dla Muzeum w Gliwicach
Najbardziej presti"owe wyró"nienie, jakie w Polsce
przyzna) mo"na instytucji muzealnej, to nagroda
w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla.
Konkurs, organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma honorowa) najwybitniejsze i najbardziej nowatorskie inicjatywy
z zakresu wszystkich dziedzin dzia#alno$ci muzealnej.
Do tegorocznej, XXXIV jego edycji zg#oszono rekordow! liczb( 250 projektów. Spo$ród nich jury, w którym zasiedli wybitni przedstawiciele $wiata kultury i nauki, wybra#o finalistów. W kategorii Wystawa
przyrodnicza wyró"nienie zdoby#a ekspozycja Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii, która w Muzeum w Gliwicach prezentowana by#a pomi(-

dzy wrze$niem a grudniem 2013 roku. Uroczysta gala konkursu Sybilla, podczas której wr(czono nagrody
i wyró"nienia, odby#a si( 14 maja w Pa#acu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Gliwicka wystawa
wie&czy#a wieloletni interdyscyplinarny projekt, który nasze Muzeum rozpocz(#o w 2010 roku. Jego celem
by#o przywrócenie – po prawie 150 latach – pami(ci
o gliwickim odkrywcy, fotografie i badaczu. Wilhelm
von Blandowski to posta) wa"na dla co najmniej trzech
krajów: Polski, Australii i Niemiec.
Ludziki Lucika, czyli opowie&) o cz!owieku
W Muzeum %l!skim mo"na ogl!da) do 28 wrze$nia
br. w Galerii Sztuki Pogranicza wystaw( malarstwa artysty nieprofesjonalnego – W#adys#awa Luci&skiego.
O malarzu mówi si(, "e to „malarz ludzików”. Artysta
pochodz!cy z Rudy %l!skiej jest bowiem twórc! charakterystycznych obrazów, których rzeczywisto$)

W'adys'aw Luci%ski, „(apacze”

komponuje za pomoc! drobnych postaci ludzkich
sprowadzonych do prostego znaku graficznego.
W#adys#aw Luci&ski urodzi# si( 30 maja 1933 roku
w K(tach ko#o Andrychowa. Po okupacji sko&czy# szko#( i rozpocz!# prac( w zawodzie nauczyciela. Ucz(szczaj!c na zaj(cia Studium Nauczycielskiego, zetkn!# si(
po raz pierwszy z twórczo$ci! artystyczn!: nowo odkryta pasja wybuch#a w nim do tego stopnia, "e zacz!#
organizowa) zespó# plastyczny przy Zak#adowym
Domu Kultury kopalni „Bielszowice”. Maluje du"o, a tematyka prac jest zró"nicowana: znajdziemy tu ha#dy,
kominy czy inne elementy charakterystyczne dla terenów kopalni, a tak"e portrety, pochody sztandarów, prace o tematyce religijnej czy historycznej.
Ludzikiem odwo#uje si( Luci&ski do obserwowanej przez siebie rzeczywisto$ci i ludzi: „Gdy jad(
do Katowic – pisze – to musz( przechodzi) przez centrum i to mnie przera"a. Ten szary t#um, tylko pozornie kolorowy, gdzie$ si( spieszy, gdzie$ d!"y, potr!caj!c si( nawzajem. Nikt nikogo nie zauwa"a i ja
tak"e nie zauwa"am pojedynczego cz#owieka, chocia" czasem wpada mi w oko kto$ charakterystyczny, ale to tylko przelotne wra"enie, pozostaje ruchomy t#um jak lawina, pi(kna, ale niszcz!ca wszystko,
co si( na jej drodze ukazuje, pomimo sprzeciwu jednostki, która nic nie znaczy”.
Artysta maluje %l!sk, ale nie tworzy dokumentu ma#ej ojczyzny czy konkretnych znanych mu osób. Jego
ludzik staje si( symbolem nieokre$lono$ci i nijako$ci.
Tyskie niebo Marii Lipok-Bierwiaczonek

noteatrze „Rialto”, a z!o"y!y si# na niego koncer ty Da ga dans, Can zo nie re Gre ca ni co Sa lentino, Kapeli ze Wsi Warszawa i Antonia Castrignano.
! FALE. Subiektywna historia polskiego street artu – wystawa w Muzeum $l%skim stanowi podsumowanie ponad dwudziestu lat istnienia street artu
w Polsce.
! W czasie VII Tyskiej Nocy Muzealnej, w sali ekspozycyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach przy ulicy Katowickiej 9, zwiedzaj%cym udost#pniona zostanie wystawa „Sztuka ludowa i naiwna ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Tychach”
! Galeria „Ciasna” w Jastrz#biu-Zdroju oraz
Zwi%zek Polskich Artystów Fotografików Okr#g $l%ski zapraszaj% na wystaw# fotografii „24 cz#&ci” Katarzyny 'ata-Wrony.

! Historia PRL-u w plakacie – to tytu! wystawy
w Muzeum Górno&l%skim, która zosta!a przygotowana w rocznic# wydarze( 1989 roku.
! Kolory miasta w sztuce nieprofesjonalnej – wystaw# towarzysz%c% Art Naif Festiwal w Katowicach Nikiszowcu, mo"na ogl%da) do ko(ca sierpnia w Muzeum
Górno&l%skim w Bytomiu.
! Równie" do ko(ca sierpnia w Muzeum Górno&l%skim w Bytomiu mo"na ogl%da) wystaw# „Stary Bytom” przygotowan% z okazji 760. rocznicy nadania Bytomiowi praw miejskich.
! Fina! V edycji „Straszków $l%skich” odby! si#
w Miejskim Domu Kultury Po!udnie w KatowicachKotuchnie.
! Malarstwo Piotra Murawy by!o prezentowane
podczas wystawy „1+[8x1]” w Górno&l%skim Centrum
Kultury w Katowicach.

Fot. Muzeum w Gliwicach
Dyrektor Muzeum Grzegorz Krawczyk odbiera wyró#nienie.

Moje tyskie niebo to tytu# wystawy fotografii autorstwa Marii Lipok-Bierwiaczonek, by#ej ju" dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach. Wystaw! t! Maria Lipok-Bierwiaczonek "egna#a si( z tyszanami i przyjació#mi
Muzeum Miejskiego w Tychach w zwi!zku z przej$ciem
na emerytur(.
Na wystawie znajduj! si( fotografie z lat 2004 – 2014.
Autorka utrwali#a na nich pejza" nieba, jaki roztacza si(
z okien jej mieszkania na jedenastym pi(trze.
Maria Lipok-Bierwiaczonek urodzi#a si( w Miko#owie, od 1958 roku mieszka w Tychach. Uko&czy#a etnografi( na Uniwersytecie Jagiello&skim w Krakowie,
w 1984 roku uzyska#a tytu# doktora nauk humanistycznych z socjologii. Po studiach pracowa#a w %l!skim In-

stytucie Naukowym w Katowicach, potem dwa lata jako nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 19
w Tychach. W 1985 roku podj(#a prac( w $wie"o restytuowanym Muzeum %l!skim w Katowicach, od podstaw tworzy#a w nim Dzia# Etnografii, którym kierowa#a przez 19 lat.
Od 1996 zabiega#a o utworzenie muzeum w Tychach
i opracowa#a jego koncepcj( programow!. Od maja 2004
roku pilotowa#a prace przygotowawcze zmierzaj!ce
do jego otwarcia. 1 grudnia 2004 roku zosta#a dyrektorem Muzeum Miejskiego w Tychach.
Autorka wielu wystaw zrealizowanych w Muzeum
%l!skim w Katowicach i Muzeum Miejskim w Tychach
oraz licznych publikacji po$wi(conych dziedzictwu kulturowemu Górnego %l!ska, m.in. ksi!"ek Przy !l"skich
drogach. Kapliczki i krzy#e przydro#ne na Górnym $l"sku (Katowice 1998), $wiat najbli#szy. Szkice antropologiczne o Górnym $l"sku, tradycji i kulturze (Tychy 2008). Wspó#autorka: monografii Katowic, Tychów,
Wilamowic, Bierunia, tomu Ziemia pszczy%ska (Katowice 2007), dzie#a Historia Górnego $l"ska (Gliwice 2011), ksi!"ki Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin (Tychy 2012).
Autorka koncepcji szlaku miejskiego Od socrealizmu do postmodernizmu. Unikatowe Nowe Tychy
i przewodnika po szlaku (2011).
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury (2005), Nagrody im. Karola Miarki
(2005), Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2010). Odznaczona Srebrnym i Z#otym Krzy"em Zas#ugi
(1989, 2004) oraz odznak! Zas#u"ony dla Kultury Polskiej (2006).
Wystaw( mo"na b(dzie ogl!da) do wrze$nia 2014
roku.

M. Lipok-Bierwiaczonek, „Moje tyskie niebo”, fotografia

Akwarele Zofii Szoty
Zofia Szota jest sosnowiczank!, ale od wielu lat
mieszka i pracuje Katowicach. Jest absolwentk! Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie i Podyplomowych studiów muzealnych z zakresu historii
sztuki na Uniwersytecie Jagiello&skim.
Od ponad 20 lat pracuje w Muzeum Historii Katowic jako kustosz Dzia#u Fotografii. Jest autork! wielu wystaw i publikacji, które powsta#y w oparciu
o materia#y archiwalne jak i prace wspó#czesnych artystów fotografików.
Jej pasja jest równie" malowanie. Od czasu studiów powstaj! akwarele, pastele, obrazy w technice olejnej i temperze (ikony).
Te subtelne, delikatne, ulotne i „uduchowione”
akwarele Zofii Szoty pokaza#a galeria Miriam w Tychach.
Zofia Szota jest autork! kilku wystaw indywidualnych, które prezentowa#a w galeriach m.in. Katowic, Bielska-Bia#ej, Wroc#awia.

! Centrum Scenografii Polskiej Oddzia! Muzeum
$l%skiego zaprasza na wystaw# prac Bohdana Cie&laka, laureata Nagrody Kapitu!y Artystycznej Miasta
Poznania oraz „*elaznej Kurtyny” w Legnicy, artysty który swoje prace realizowa! na deskach najlepszych polskich scen, m.in. Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru Wspó!czesnego w Szczecinie, Teatru
Studio w Warszawie, O&rodka Jerzego Grotowskiego we Wroc!awiu, Polskiego Teatru Ta(ca w Poznaniu, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
! Wyk!ad pt. „A ka"dy wiersz ten mia!em w d!oni..., czyli co nam pozosta!o z XIX wieku” wyg!osi!
w Muzeum w Chorzowie dr Jacek Kurek.
! Galeria „Ciasna” w Jastrz#biu-Zdroju zaprasza!a na wystaw# fotografii „By!o, min#!o... i zapomniano – fotografia bu!garska (Klub „Probuda” z Burgas)
lat 80. i 90.”.
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Siewierska atrakcja

MARIA SZTUKA

13 czerwca Wydzia! Nauk o Ziemi
Uniwersytetu "l#skiego $wi%towa! czterdzieste urodziny. Zanim jednak „zamieszka!” w komfortowej sosnowieckiej „&ylecie” tu!a! si% przez 8 lat mi%dzy budynkami
dawnej Szko!y Górniczej przy ul. Szkolnej, pó'niej na krótko „zakotwiczy!”
w budynku przy ul. Partyzantów w Sosnowcu (obecnej siedzibie ZUS), dopiero w 1982 r. zago$ci! w 100-metrowym
wie&owcu, zagospodarowuj#c 20 pi%ter.
Jak przysta!o na naukowców zajmuj#cych
si% m.in. histori# Ziemi, budynku strze&e
6-metrowy tyranozaur, potwór sprzed
60 milionów lat, który sta! si% nie tylko
„maskotk#” wydzia!u, ale i ulubie(cem
mieszka(ców Sosnowca.
Dostojny czterdziestolatek (WNoZ)
szczyci si% supernowoczesn# infrastruktur# badawcz#, kszta!ci 974 studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz 65
s!uchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, a jego mury opu$ci!o ju& 8796
absolwentów. W 1991 r. wydzia! uzyska!
prawo doktoryzowania i zd#&y! ju& wypromowa) 204 doktorów.
W bie&#cym roku akademickim w ocenie parametrycznej jednostek naukowych
WNoZ otrzyma! kategori% A. Natomiast
w rozstrzygni%tym ostatnio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy&szego konkursie, presti&owy status Krajowego Naukowego O$rod ka Wio d#cego (KNOW)
w naukach o Ziemi uzyska!o Centrum Studiów Polarnych, które tworzy wydzia!,
wspólnie z Instytutem Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk i Instytutem Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk. Centrum posiada
najwi%kszy w Polsce potencja! naukowy
w zakresie bada( polarnych i dysponuje unikatow#, nowoczesn# aparatur#. Prowadzi badania w takich dyscyplinach jak: geografia,
geologia, geofizyka i oceanologia.

Jednym zdaniem

72

Wybitny „czterdziestolatek”

Fot. Agnieszka Sikora

W niedziel" 22 czerwca w wieku
79 lat zmar! w Krakowie Bogus!aw Kaba!a, by!y przewodnicz#cy Rady Miejskiej w Sosnowcu, wieloletni dyrektor IV LO im. Stanis!awa Staszica
w Sosnowcu, wychowawca wielu pokole$ sosnowiczan. Po uko$czeniuWy%szej
Szko!y Pedagogicznej w Krakowie
w 1957 r. uczy! kolejno w Szkole Podstawowej nr 20, pó&niej w Szkole Podstawowej nr 11 w Sosnowcu a od 1964 r.
zwi#za! si" na 15 lat z II Liceum
Ogólnokszta!c#cym im. Emilii Plater,
sk#d przeszed! do pracy w Kuratorium
O'wiaty w charakterze wizytatora i metodyka nauczania historii. Od 1979 r.
do 1992 r. by! dyrektorem IV LO im.
St. Staszica w Sosnowcu. Po po%egnaniu
si" z prac# pedagogiczn# po'wi"ci! si"
s!u%bie samorz#dowca, by! przewodnicz#cym (II i IV kadencji) i wiceprzewodnicz#cym (III kadencji) Rady Miejskiej
w Sosnowcu. By! wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Krzy%em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z!ot#
Odznak# Zas!u%onego w Rozwoju Województwa Katowickiego, Nagrod# Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkukrotnie – Nagrodami Inspektora O'wiaty
i Wychowania. Podczas sesji RM 29 maja br. otrzyma! Odznak" „Zas!u%ony
dla Miasta Sosnowca”. Pogrzeb Bogus!awa Kaba!y odby! si" 26 czerwca
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu.
Cz"sto spotyka!am si" z Bogus!awem
Kaba!# w sosnowieckim urz"dzie, mimo %e tematem naszych rozmów by!y
bie%#ce problemy miasta, ka%da jednak
wizyta zaczyna!a si" od kilkunastominutowych (czasem d!u%szych) wspomnie$ z „Platerki”. Wprawdzie profesor Kaba!a mnie nie uczy!, ale by! tak
charyzmatyczn# postaci# w szkole, %e
wracaj#c pami"ci# do murów mojego
liceum, nie sposób o nim nie my'le(,
zw!aszcza %e dzielnie towarzyszy! nam
podczas zimowisk w Szczyrku, usi!uj#c
zapanowa( nad naszym znacznie silniejszym zainteresowaniem „Mari#” ni% !amaniem nart na stokach. Przyjaciel mojego wspania!ego i niezapomnianego
wychowawcy (niestety ju% nie%yj#cego)
profesora Franciszka Zbiega, zrzuci!
na te kilkana'cie dni mask" srogiego
belfra i niejednokrotnie przymyka! oko
na nasze „narciarskie” fajfy.
W Teatrze Zag!"bia nie opu'ci! chyba %adnej premiery, zna! wszystkich aktorów, cho( trzeba przyzna(, %e nie kry!
swoich czasami krytycznych uwag, czyni! to jednak z ogromnym szacunkiem
dla twórców. Za wsze ele ganc ki,
u'miechni"ty, pe!en %yczliwo'ci…
By! wspania!ym nauczycielem, b"dzie
mi tych spotka$ bardzo brakowa!o.

Lato sprzyja „wypadom za miasto”.
Warto odwiedzi) go$cinny i jak&e pi%knie
odrestaurowany Siewierz. Urokliwy rynek
w niczym nie przypomina „zaje&d&anego”
jeszcze do niedawna przez p%dz#ce tiry
i nieko(cz#ce si% sznury samochodów
placu a kto dawno nie odwiedza! stolicy
Ksi%stwa Siewierskiego, zaniemówi wst%puj#c na wybrukowany dziedziniec zamku biskupiego. Widok z wie&y szlacheckiej
Fot. Maria Sztuka

Po#egnanie
Bogus"awa Kaba"y

Zamek biskupi

niejednego zachwyci a w zrewitalizowanych piwnicach na sta!ej ekspozycji, stale wzbogacanej, mo&na prze$ledzi) dzieje jurajskiej warowni. Wprawdzie ju&
pojawi!y si% narzekania, &e zbyt szybko
i ochoczo wpisano obiekt na list% zabytków
jako trwa!# ruin%, co uniemo&liwia dokonanie pe!nej rekonstrukcji (wida) przyk!ad
zamku w Bobolicach zach%ci! do takich
przedsi%wzi%)) ruiny s# niezwykle urokliwe a ich najwi%kszym atutem pozostaje
(przynajmniej na razie) autentyczno$),
mo&e wi%c niech tak zostanie.
Kolejny sukces Teatru Zag!"bia
Jury XIV Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2014” przyzna!o telewizyjnej realizacji „Korze(ca” a& trzy nagrody, otrzymali
je: Marcin Kosza!ka za zdj%cia, Remigiusz
Brzyk za scenografi% i Edyta Ostojak
(wyró&nienie aktorskie) za rol% Ester
P!awner.
Natomiast w 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej
Sztuki Wspó!czesnej Teatr Zag!%bia jako
jedyny z województwa $l#skiego zakwalifikowa! si% do fina!owej dwunastki,
a Edyta Ostojak otrzyma!a wyró&nienie
za rol% Migawki w spektaklu „Najmniejszy bal $wiata” Maliny Prze$lugi w re&yserii Anety G!uch-Klucznik. Konkurs, zosta! powo!any przez ministra Kazimierza
Dejmka w 1994 roku, organizowany jest
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego.
Serdecznie wszystkim gratulujemy, pani Edycie Ostojak szczególnie!

! 4 czerwca w Sali Koncertowej w Sosnowcu odby! si" koncert chóru mieszanego Cantores
Carvatian i Wokalnego Zespo!u Muzyki Rozrywkowej I To Si! Ceni.
! 9 czerwca w Energetycznym Centrum
Kultury na zamkni"cie sezonu artystycznego 2013/2014 wyst#pi! Kwartet Ma!gorzaty $azowskiej w miniaturze instrumentalno-wokalnej
zatytu!owanej „Wiosna i mi!o%&”.
! 17 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, w ramach cyklicznych spotka'

Biblioteka Seniorom i nie tylko… %wi"towano 110.
rocznic" powstania Chóru „Lutnia” dzia!aj#cego przy Bazylice Katedralnej w Sosnowcu.
! 18 czerwca w kinie „Nowo%&” w B"dzinie
odby! si" Wieczór Filmów Zag"!biowskich.
! 24 czerwca na Boisku Sportowym „Przemsza” w Okradzionowie odby!a si" impreza plenerowa pod nazwa „Noc (wi"toja'ska”, jej orga ni za to rem by! Pa !ac Kul tu ry Za g!" bia
w D#browie Górniczej – (wietlica (rodowiskowa w Okradzionowie.

Na granicy rozpoznawalnego
Pomi#dzy 14 pa*dziernika 1958 a 23 czerwca 2014 r. rozpostar&o si# twórcze !ycie prof. Jagody Adamus. Urodzona w Bielsku-Bia&ej artystka studiowa&a w &ódzkiej Pa$stwowej Wy!szej
Szkole Sztuk Plastycznych. Grafiki uczy&a si#
pod kierunkiem prof. Jerzego Grabowskiego, malarstwa – prof. Stanis&awa Fija&kowskiego, a rysunku – profesorów Andrzeja Gieragi i Leszka Rózgi. Od 1989 r. uczy&a malarstwa, rysunku i historii sztuki w Zespole Sztuk Plastycznych w Bielsku-Bia&ej. Od 2000 r. wyk&ada&a
malarstwo, rysunek i histori# kultury w cieszy$skim Instytucie Sztuki Uniwersytetu +l"skiego
w Katowicach. Swe prace prezentowa&a m.in.
w Kanagawie (Japonia), Alicante (Hiszpania),
Pescarze (Italia), Tuzli (Bo%nia i Hercegowina),
Londynie, Pary!u, Toronto. Otrzyma&a Grand
Prix II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martw" Natur"” w Sieradzu
w 2001 r., pierwsz" nagrod# VII Ogólnopolskiego Biennale Ma&ych Form Malarskich w Toruniu (2007), nagrod# prezydenta Bielska-Bia&ej
„Ikar 2008” za ca&okszta&t dzia&alno%ci w dziedzinie kultury.
– Trudno w twórczo%ci Jagody Adamus, wychowanki uczelni kultywuj"cej twórcz" my%l
W&adys&awa Strzemi$skiego, znale*' wypowiedzi wyra!one j#zykiem zimnej geometrii. Inspirowa&o j" bogactwo ca&ego kulturowego
dziedzictwa, przede wszystkim malarstwa, ale
tak!e literatury, wierze$, tradycji religijnych i my%lenia filozoficznego. Na drodze sztuki podejmowa&a osobist" refleksj# dotycz"c" fundamentalnych problemów istnienia. W !yciu i w sztuce
szuka&a harmonii – powiedzia&a o niej dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz. O jej
dzie&ach tak opowiada& Roman Maciuszkiewicz: – Malarski %wiat wy&ania si# na tych obrazach powoli, niejednoznacznie i enigmatycznie. Definiuje si# na granicy rozpoznawalnego,
jest kusz"cy, a równocze%nie niepokoj"cy w swoim niedopowiedzeniu.
Na swoim terenie
27 czerwca w Galerii Bielskiej BWA, Starej
Fabryce – oddziale Muzeum Historycznego
w Bielsku-Bia&ej, salach Zamku Su&kowskich, galerii fotografii B&B oraz Fundacji Centrum Fotografii otwarto wystawy III Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2014. Zaprezentowano dzie&a artystów %rodowiska bielskiego – pocz"wszy
od malarstwa i rze*by w drewnie i metalu, rysunku, grafiki i plakatu poprzez fotografi#, ceramik# i tkanin#, a na wideo, filmach, obiektach,
instalacjach i performansach sko$czywszy. Festiwal wyró!nia szeroka formu&a uczestnictwa,
prezentacji i konfrontacji postaw twórczych,

Fot. Archiwum GB BWA
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a tak!e otwarcie dla artystów nieposiadaj"cych dyplomu Akademii Sztuk Pi#knych. Widzowie
uznali poziom za bardzo wysoki. Niektóre realizacje przewy!szaj" nawet prezentacje znanego
biennale „Bielska Jesie$”. – Wielk" warto%ci" festiwalu jest nap&yw m&odych artystów, zwykle
%wie!ych absolwentów Akademii Sztuk Pi#knych,
którzy maj" mo!liwo%' debiutu na „swoim terenie”. Okazuje si# te!, !e talent w obecnych czasach ma okazj# objawi' si# nie tylko na studiach – powiada kuratorka ekspozycji i dyrektorka GB BWA Agata Smalcerz. Dyrekcja BWA postara&a si# o nagrody dla autorów najciekawszych
prac. Otrzyma&y je Teresa Go&da-Sowicka i Tamara Berdowska. Czwórk# artystów uhonorowano
zaproszeniem do wystaw indywidualnych w bielskich galeriach sztuki – BWA, B&B oraz powstaj"cej w&a%nie Galerii ZPZP. Swe prace zaprezentuj" tam Karina Czernek, Piotr Targosz, (ukasz
Karkoszka i Joanna )ochowska. Ekspozycja potrwa do 24 sierpnia.

Teresa Go#da-Sowicka, „Zmienno($”, 2014

Godzina mi!o"ci
Urodzona w 1978 roku w Lizbonie portugalska artystka Patricia Corrêa dzieli obecnie swój
los mi#dzy Kraków i Bielsko-Bia&". Dlatego podczas otwarcia III Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych zaprezentowa&a performans – integraln" cz#%' eksponowanej na wystawie instalacji artystki pt. „Maria”, w sk&ad której wchodzi tak!e fotografia i wideo. – „Maria” odnosi si# do historii !ycia babki artystki, jej prze!y' z okresu
dojrzewania. W swoim performansie Patricia nawi"za&a do najlepszych tradycji tej dziedziny sztuki, m.in. Mariny Abramovi' – stoj"c przez ponad godzin# z uniesionymi w gór# r#kami i trzymaj"c zszyte nici" serce. Artystka zg&#bia delikatn" istot# czasu na podstawie wspomnie$
i fragmentów w&asnego !ycia – metafor nieuchwytno%ci i trwania – powiada kuratorka festiwalu Agata Smalcerz.

Fot. Justyna )ab"d'

Prawdopodobnie nie jest mo!liwe
prze!ycie katharsis podczas prezentowania w naszych czasach antycznej
tragedii. Pocz"tkowo nic nie zapowiada#o, aby ktokolwiek móg# dozna$
wra!e% grozy, a nast&pnie wyzwalaj"cego oczyszczenia tak!e w czasie premierowego spektaklu „Ifigenii” Eurypidesa w re!yserii Paw#a Wodzi%skiego 31 maja br. na Ma#ej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Bia#ej.
Na kilka minut przed ko%cem przedstawienia skupieni wokó# centralnie
ustawionej sceny widzowie us#yszeli
d'wi&k te le fo nu ko mór ko we go.
W pierwszej chwili wydawa#o si&, !e
sygna# z komórki jest integraln" cz&(ci" przedstawienia. Nowoczesny re!yser kaza# bowiem pos#ugiwa$ si& aktorom zarówno staro!ytnymi glinianymi tabliczkami, jak i komputerami,
z których dochodzi#y przeró!ne d'wi&ki, tak!e bardzo wrzaskliwe i ostre.
Powoli jednak uwaga publiczno(ci zacz&#a skupia$ si& nie na artystach, lecz
na pewnym starszym jegomo(ciu,
który wyj"# w ko%cu komórk& z teczki i usi#owa# j" wy#"czy$. Gdy wydawa#o si&, !e dopi"# swego, komórka
ponownie zadzwoni#a. Starszy cz#owiek próbowa# wtedy wetkn"$ j"
do przepastnej teczki, któr" zawin"#
w sweter. Ha#as próbowa# zmniejszy$
przytulaj"c k#opotliwe zawini"tko
do cia#a, a pó'niej pochylaj"c si&
do kolan i przygwa!d!aj"c do ud.
Wszystkie jego heroiczne próby ko%czy#y si& jednak kl&sk". Widzowie
ju! zupe#nie przestali zwraca$ uwag& na aktorów i skupili si& na dzielnym staruszku. Ile! autentycznej trwogi by#o w jego ruchach! Pomy(la#em: – Kiedy! nast"pi oczyszczenie?
Ratunek przyszed# z s"siedztwa.
O katharsis postara#a si& siedz"ca
w pobli!u d!entelmena z komórk" teatrolo!ka Magdalena Legend'. Gdy
telefon zadzwoni# po raz czwarty,
stanowczym tonem poprosi#a staruszka o wyj(cie z sali. Wyszed# skulony, (ciskaj"c zawini"tko z rozdzwonionym telefonem. Kroczy# tak, jakby
go ju! nie by#o wida$. A jednak zosta#
wyzwolony! Po trwodze i grozie prze!y# oczyszczenie o charakterze leczniczo-terapeutycznym. Magda Legend' wprowadzi#a antyczn" miar&
do wspó#czesnej inscenizacji antycznej sztuki, która z tych miar rezygnuje. Karykatur& zyska# za to idea#
wspó#uczestnictwa, a nawet wspó#tworze nia spek ta klu przez wi dzów.
Na miejscu twórców teatru ju! nie t&skni#bym do niego.
JAN PICHETA
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Katharsis na scenie
tak ma!ej…

Patricia Corrêa, „Maria”, performans

! Podczas uroczystej gali w Wilanowie 14 maja
Muzeum Historyczne w Bielsku-Bia!ej otrzyma!o
wyró#nienie w ogólnopolskim konkursie pn. „Sybilla” 2013” za wystaw$ „Od sukna po jedwab – stroje ludowe ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Bia!ej”.
! 28 maja Bielskie Centrum Kultury obchodzi!o 25-lecie istnienia.
! Podczas Dni Bielska-Bia!ej (30 maja – 1
czerwca) przed bialskim Ratuszem z koncertem wyst%pi! m.in. Jose Feliciano.
! 31 maja na deskach Ma!ej Sceny Teatru Polskiego odby!a si$ premiera „Ifigenii” Eurypidesa
w re#yserii i scenografii Paw!a Wodzi&skiego.
! Cieszy&ska Spó!dzielnia „Parostatek”, Teatr Polski w Bielsku-Bia!ej, projektant Tomasz

Augustyniak, firmy Marbet i Pajak Sport
w Bielsku-Bia!ej otrzymali w czerwcu nagrody
specjalne w konkursie „'l%ska Rzecz” organizowanym przez Zamek Cieszyn.
! 13 czerwca w DK w Ha!cnowie odby!
si$ XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej Dzieci i M!odzie#y „'piewanko”.
! W lipcu i w sierpniu w bielskim Klubie Nauczyciela swe prace fotograficzne i poetyckie
wystawiaj% Krystyna Krzy#anowska-Nastulczyk i Wies!aw Korzonkiewicz.
! Od 11 lipca do 5 wrze"nia galeria ROK
w Bielsku-Bia!ej wystawia malarstwo na szkle
Marty Walczak-Stasiowskiej i Zdzis!awa Walczaka.
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net osobliwo&ci sztuki stawa" si# jednocze&nie traktatem na temat mo%liwo&ci warsztatowych, a zdumienie pojawi"o si# równie% u znawców teatru i jego mi"o&ników.

Na teatr marsz!
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JOANNA KOTKOWSKA

Cz&stochowa utrwalona na ta'mie

Taniec to tak%e sztuka zabawy
Jedn! z atrakcji Marszu na Teatr! by" spektakl
przygotowany przez Cz#stochowski Teatr Ta$ca
W"odzimierza Kucy Kochankowie dnia – historia
jednej fotografii (premiera 26 kwietnia tego roku).
Na scenie spotkali si# przedstawiciele ró%nych &rodowisk: piosenki Jacques’a Brela, Charles’a Aznavoura i Edith Piaf &piewali Iwona Cho"uj (Teatr im.
Adama Mickiewicza) oraz Marian Florek (Teatr
Rozrywki w Chorzowie), a z najstarsz! grup! tancerzy Teatru (m. in. Bazylim Ogi$skim czy Piotrem
Majerem) wyst!pili te% amatorzy, mi"o&nicy ta$ca,
na co dzie$ m.in. pracownicy Politechniki Cz#stochowskiej, którzy z wielkim wdzi#kiem udowadniali, %e taniec mo%e by' pasj! i zabaw! bez
wzgl#du na wiek, a obecno&' na scenie nie musi kojarzy' si# z konkursowym perfekcjonizmem.
Po raz pierwszy tancerze W"odzimierza Kucy zata$czyli do muzyki na %ywo (grali – Mieczys"aw
H"ond, Eugeniusz Marsza"ek, Andrzej M"odkowski, Andrzej Ward#ga) i z zadania wywi!zali si# znakomicie. Re%yser podkre&la", %e jest to nie lada wyzwanie, wymagaj!ce precyzji zarówno od muzyków,
jak i &piewaj!cych, gdy% bardzo "atwo zaburzy'
rytm, a to w tanecznych uk"adach zbiorowych grozi katastrof!.
Spektakl w scenerii paryskiego lokalu, pod wie%! Eiffla opowiada" o ró%nych obliczach mi"o&ci. Poszczególne piosenki ko$czy"y si# b"yskiem lampy
i trzaskiem aparatu fotograficznego, by przypomnie',
%e równie% one utrwalaj! emocje i uniewa%niaj! czas,
ale tylko pod warunkiem pe"nego zaanga%owania kolejnych wykonawców. Tak powsta" bardzo przyjemny w odbiorze spektakl, doceniony przez zgromadzon! publiczno&'. Na zako$czenie re%yser tradycyjnie
uk"oni" si# przede wszystkim swoim aktorom, by podzi#kowa' im za trud kolejnego wyst#pu.
Oczarowania teatralne
W czasie podró%y na tegoroczny Mi#dzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej do Bielska-Bia"ej teatr z Pforzheim/Enzkreis (Alice Therese Gottschalk,
Raphael Mürle, Frank Soehnle) zaprezentowa"
w Cz#stochowie przedstawienie Gabinet osobliwo!ci sztuki – Rozwa"ania o zdumieniu. Na festiwalu
zostali wyró%nieni nagrod! specjalna, co potwierdzi"o ich kunszt i doskona"y warsztat.
Przedstawienie nie budowa"o fabu"y, zwracaj!c
uwag# widza na wirtuozeri# lalkarzy. To mo%e troch# utrudnia"o odbiór przynamniej m"odszym widzom, cho' poszczególne scenki trzyma"y w napi#ciu i budowa"y relacje mi#dzy „postaci!”
a publiczno&ci!. By" to równie% pokaz iluzji teatralnej, gdy animowane kukie"ki nabiera"y %ycia, „opowiadaj!c” o sobie i swoich emocjach. Autorzy spektaklu kategori! centraln! uczynili zdumienie
i zaprezentowali j! na wielu poziomach. Gabinet osobliwo&ci to przecie% jedna z form teatru jarmarcznego, polegaj!ca na wystawianiu na ogl!d publiczny rozmaitych dziwol!gów i cudów natury, by
zadziwi' widzów &wiatem i jego nieprzewidywalno&ci!, a tak%e zaspokoi' ich ciekawo&'. Ale gabi-

Jednym zdaniem

Jakie jest miejsce teatru w "yciu wspó#czesnego cz#owieka? Czy w nat#oku atrakcji wci%" zajmuje pozycj$ wa"nego medium
i przestrzeni szczególnej? Czego oczekuj%
studenci i jakie wybieraj% formy w#asnej
twórczo!ci? Takie pytania towarzyszy#y
organizatorom Marszu na Teatr! I Artystycznej Wiosny Studentów (27–29 maja). Pomys#
profesor Anny Wypych-Gawro&skiej, prorektor ds. promocji AJD oraz przewodnicz%cej
Rady Programowej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cz$stochowie, spotka# si$ z wielk% przychylno!ci% dyrektora teatru Roberta Doros#awskiego. Celem festiwalu
by#a promocja artystycznych dzia#a& studenckich, a tak"e propagowanie kultury teatralnej w!ród spo#eczno!ci akademickiej.
W ci%gu trzech dni studenci wype#nili
budynek przy ulicy Kili&skiego jako publiczno!', jako arty!ci, a tak"e obs#uga medialna – reprezentanci specjalno!ci dziennikarskiej Instytutu Filologii Polskiej AJD
przeprowadzili wiele interesuj%cych rozmów z aktorami, re"yserami, by jeszcze
bardziej zbli"y' si$ do teatru, a plastycy ozdobili wn$trza swoimi pracami. Oczywi!cie,
najwi$kszym atutem Artystycznej Wiosny
Studentów by#a mo"liwo!' wyst%pienia
na profesjonalnej scenie. Skorzysta#o z tego
wiele grup o ró"nym stopniu zawodowstwa, zwi%zanych na co dzie& zarówno
z Politechnik% Cz$stochowsk%, jak i Akademi%. To dowód, "e mi#o!' do teatru istnieje
ponad podzia#ami.
Teatr im. Adama Mickiewicza przypomnia#
dwa spektakle ze swojego repertuaru „Stachur$” oraz „Amazoni$” Micha#a Walczaka. Postawi# na wspó#czesne teksty i nowoczesne rozwi%zania teatralne, by przekona',
"e scena nie s#u"y jedynie do wystawiania lektur szkolnych. Dobór repertuaru potwierdza#
równie" strategi$ programow% teatru – liryczn% oraz nieco eksperymentuj%c%.
Studentów reprezentowali na scenie – Teatr Politechniki Cz$stochowskiej „Trybik”,
studenci Instytutu Muzyki, SKT naJana,
Cz$stochowski Teatr Ta&ca W#odzimierza
Kucy, Teatr z Ducha Wzi$ty wraz z zespo#ami T3 i Synergia, a tak"e koncert Adama Regiewicza i jego przyjació#, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej AJD. By# równie" slam
poetycki, przygotowany przez Rafa#a Samborskiego i Micha#a Wilka, studentów polonistyki; nagrody ufundowa# JM Rektor AJD.
Rozmowy studentów z lud(mi teatru odbywa#y si$ na scenie Histrion. M#odzi dziennikarze pytali o pasje i plany zawodowe, ale
równie" o nieco bardziej prywatne sprawy,
by ujawni' odmienne definicje teatru swoich go!ci, ich wra"liwo!' oraz preferowan%
estetyk$. Nad grup% dziennikarsk% czuwa#a dr El"bieta Wróbel, a studenckim koordynatorem i gospodyni% spotka& by#a Katarzyna Kowal. M#odych wspomóg# Robert
Doros#awski, który rozmawia# z Andre
Hübnerem-Ochodlo i Maciejem Pó#torakiem, pracuj%cymi nad adaptacj% „Hamleta” Williama Szekspira.
Studenci, którzy uczestniczyli w trzydniowym Marszu na Teatr, na pewno nie "a#owali, cho' mo"e zabrak#o im nieco otwarto!ci na nowe do!wiadczenia. Wi$kszo!'
wybra#a z programu to, co zna#a i chcia#a
zobaczy' raz jeszcze. Mo"na mie' nadziej$, "e w przysz#ym roku marsz b$dzie jeszcze bardziej liczny zarówno w grupie artystów, jak i publiczno!ci.

Dwa wydarzenia filmowe buduj!ce to%samo&'
miasta wspó"organizowa" w ostatnim miesi!cu
OKF „Iluzja”. Najpierw 25 maja z okazji 140. rocznicy urodzin Antoniego Dezyderiusza Fertnera
odby" si# pokaz filmów z jego udzia"em, a projekcj# mi#dzywojennej twórczo&ci poprzedzi" film biograficzny Demon komizmu. Antoni Fertner, zrealizowany w 1987 r. przez Tadeusza Paw"owicza
i Zbigniewa Wawera dla II Programu TVP.
Natomiast w po"owie czerwca odby" si# I Festiwal Filmów Dokumentalnych im. braci Krzemi$skich Moja ma#a Ojczyzna. Pierwszy cz#stochowski film nakr#cili wprawdzie ju% w 1898 r. francuscy
filmowcy (na ta&mie uwieczniono przede wszystkim Jasn! Gór#), ale najwi#ksze zas"ugi maj!
w tej dziedzinie W"adys"aw i Antoni Krzemi$scy,
którzy przyjechali do naszego miasta w 1909 r.
i dzi#ki aparatowi projekcyjnemu braci Lumière stali
si# kronikarzami miasta: utrwalili po%ar zapa"czarni (1912), otwarcie szpitala na Zawodziu (1913) czy
przejazd poci!gu ze szcz!tkami J. S"owackiego
(1927). Nakr#cili oko"o 40 filmów i prezentowali je
w kinoteatrze „Odeon” przed w"a&ciwym seansem.
Dwudniowy festiwal podzielono na kilka paneli: Cz$stochowa przedwojenna (tu wy&wietlono pi#'
zachowanych filmów Krzemi$skich, a w rozmowach uczestniczy" m. in. Stanis"aw Janicki, popularyzator starego kina), Cz$stochowa wielokulturowa, Cz$stochowa powojenna oraz Cz$stochowa
twórców i artystów.
Spotkanie zorganizowali studenci i pracownicy
Wydzia"u Filologiczno-Historycznego AJD, Urz!d
Miasta, OKF „Iluzja” oraz Krzysztof Kasprzak (Kas
Film). Wzi#li w nim udzia" równie% znani cz#stochowianie oraz ich rodziny: Zygmunt „Muniek”
Staszczyk, Janusz „Yanina” Iwa$ski, Piotr Machalica, Zbigniew Myga, Artur Barci&, Sabina Lonty
oraz Stanis"aw Krzemi$ski, syn Antoniego Krzemi$skiego.
Jazzowe delicje
Ju% po raz 10. odbywa" si# Hot Jazz Spring Mi#dzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego, zorganizowany od 30 maja do 1 czerwca przez Polskie
Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego oraz Filharmoni# Cz#stochowsk!. Spotkanie rozpocz#"a parada
orlea$ska, która ruszy"a z placu Biega$skiego
do gmachu filharmonii. Tu odby"a si# wi#kszo&'
koncertów: Swing, swing, swing z udzia"em Filipa
Wojciechowskiego (fortepian), Paw"a Pa$ty (bas),
Paw"a Dobrowolskiego (perkusja), Gary’ego Guthmana (tr!bka), potem kolejno wyst#powali Donna Brown & The Gospel Pearls oraz Siergiej
Wowkotrub Gipsy Swing Quartet, Kwartet Tomasza Kudyka, Old Timers oraz Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski. Koncertom towarzyszy"a wystawa Ewy
Misiak Obrazy niemalowane.
W tym roku nie odbywa" si# konkurs dla m"odych jazzmanów. Honorowego Swinguj!cego Kruka otrzyma" Jan Kudyk z Krakowa, za"o%yciel Jazz
Band Ball Orchestra, który wyst!pi" wraz z kwartetem syna Tomasza.
Podczas festiwalu przedstawiono równie% projekt pomnika Louisa Armstronga przygotowany
przez Jerzego K#dzior#. Pomys"odawcy marz!, by
stan!" on przy filharmonii. Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski zapowiada zbiórk# pieni#dzy w zabytkowym
tramwaju.

! Zagrali: MDK – Jerzy Po!omski; plac
Biega"skiego – Monika Brodka oraz Krzysztof
Zalewski w ramach Red Bull Tour, Muniek Staszczyk i Shamboo; carpe Diem – Bajzel; Muzyczne Klimaty – Krzysztof #ciera"ski.
! W MGS-ie prezentacja ksi$%ki Magdaleny
Grzeba!kowskiej o Zdzis!awie i Tomaszu Beksi"skich Beksi!scy. Portret podwójny; na spotkanie
by! obecny Piotr Dmochowski.
! W ROK-u wystawa dr. hab. Jerzego Piwowarskiego Fotografia inscenizacyjna, potem fo-

tografie Bernarda Baya Kopalnie "wiata; w OPK
Okolice fotografii Wojciecha Pra%mowskiego,
a nast&pnie przekrojowa wystawa twórczo'ci Tomasza S&towskiego; w CPM-ie Wystawa zbiorowa Ma!gorzaty Rozenau.
! Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wr&czy!
Grzegorzowi Skowronkowi, Tomaszowi S&towskiemu oraz Piotrowi Machurze z firmy Deltim
statuetki Promotora Cz&stochowy.
! W plebiscycie na cz!owieka 25-lecia zwyci&%y! Muniek.

kusi"o r$kodzie"ami. Pi$kne obrazy,
wielobarwne kompozycje, nie zabrak"o
tak%e leciwych oleodruków. Sto"y ugina"y si$ pod atrakcyjn! oryginaln! bi%uteri!, wyrobami ceramicznymi, elementami dekoracyjnymi, zabawkami. Motyw
kota królowa" niepodzielnie, nawet pierniki przybra"y niecodzienne kszta"ty.
Pod arkadami (i nie tylko) prezentowali
swoje prace arty&ci-pasjonaci z Grupy Janowskiej a z Centrum Zimbardo mo%na
by"o wyj&' w koszulce ozdobionej sitodru kiem. Naj m"od si "a ma li p$dz le
na o%ywianiu swych marze# i pod okiem
Jaros"awa Kassnera (szkoda, %e tak ma"o by"o obrazów mojego ulubionego malarza) wspó"tworzyli instalacj$ legendarnej kolejki Balkan. Rynek rozbrzmiewa"
muzyk!. Na estradzie go&cili: Elwry
z Lipin, Yurodivi, Tomek Bienek i przyjaciele, (ukasz Nyc, Nivel, tegorocznym
motywem przewodnim by"a muzyka
ba"ka#ska. Jedni znu%eni (po walce
o stolik) mogli rozkoszowa' si$ znako-

Zdj!cia: Witold Koci"ski

egoroczny ArtJarmark w NikiszowT
cu ton!" w s"o#cu, by"o kolorowo,
gwarno i… smacznie. Ponad sto stoisk

mitymi ko"oczami &l!skimi, inni sznit!
chleba z tustym. ArtJarmark jest imprez! towarzysz!c! Mi$dzynarodowemu
Festiwalowi Sztuki Naiwnej. Wprawdzie

to dopiero siódme spotkanie na rynku
w Nikiszowcu, a jednak trudno ju% sobie wyobrazi' to magiczne miejsce bez
kwiecistych stoisk.
(MS)
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loty, kurami tej samej wielko$ci co konie na obrazie Milorada Nikolicia (Serbia). Przyci! ga j! uwa g" miej skie
pejza(e Zeljka Hudka (Chorwacja) – ile( tam si" dzieje!
Spadaj!ce z nieba na parasolach anio#ki (Alessandra Placucci – W#ochy) to propozycja
ilustracji do bajki, któr! sami
sobie musicie opowiedzie%.
Taras Romanyuk (Ukraina)
uczyni# z ram swoich fantastycznych kompozycji integraln! cz"$% artystycznej wizji. Dzie#a z Tanzanii po raz
pierwszy prezentowane na festiwalu wygl!daj! jakby wysz#y spod jednego p"dzla…
Ró(ni! si" barw! i podpisami
autorów: Steven Lewis, Noel
Ka pan da, Mu ha med Ali
Slyd… Mój ulubiony obrazek
przyjecha# z Argentyny, jego
autork! jest Laura Vidra. Rozta)czone pary, orkiestra w altanie i niebo koloru, którego
nie po tra fi" opi sa%. Zi ma
na obrazie Odile Bron (Francja) to sentymentalny powrót
do czasów dzieci)stwa. Marie
Jönsson-Harrison z Australii
ukaza#a zwariowane szale)stwo letniego wypoczynku.
Trudno nie wspomnie% o ulubienicy ubieg#orocznej publiczno$ci – tym
razem fioletowa Sema Çulam (Turcja). No
i Polacy: tajemniczy i nieco chagallowski
Jaros#aw Kassner i konsekwentnie trzymaj!cy si" znakomicie wypracowanego
malarskiego przekazu Krzysztof Webs
a tak(e Krzysztof Szala, którego koty i koguty s! najsympatyczniejsze na $wiecie.
K!cik, który zagospodarowa# Krzysztof
Patejuk ka(e si" zatrzyma% na d#u(ej
a jego niebieski anio# z kotem jest rewelacyjny. Dobrych rze&b w tym roku jest
sporo (Józef Szypu#a, Andrzej Wojtczak,
Eugeniusz Zegad#o, Jan *andarowski, Józef Marciniak), ale ceramiczne koty Micha#a Kaczmarka s! naj#adniejsze!
Tegoroczn! wystaw" wzbogaci#y eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach (m.in. s#ynni twórcy:
Adam Zegad#o i Tadeusz *ak). Pokazano równie( dzie#a ze zbiorów Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach
(Mariusz 'wierczy)ski, Zdzis#aw B#osi)ski, Miros#aw *ak). Jest wi"c wszystko co
najcenniejsze w dorobku polskich rze&biarzy ludowych. Kolekcja Dzia#u Plastyki
Nieprofesjonalnej Muzeum 'l!skiego
jest uwa(ana obecnie za najlepsz! w kraju. Stoi przed wielk! szans! bogatej ekspozycji w nowym gmachu. Czekamy
z niecierpliwo$ci!. Na Art Naif Festiwal
M' przygotowa#o pokaz prac niepowtarzalnego, znakomitego specjalisty od ludzików – W#adys#awa Luci)skiego, ale to
ca#kiem inna opowie$%. Na koniec mi#o$nikom kotów polecam w"drówk" w$ród
prac ukazuj!cych te sympatyczne zwierzaki – jest ich naprawd" du(o.
Fot. Witold Koci'ski

Nie pami!tam wystawy,
podczas otwarcia której by"yby takie t"umy jak 13 czerwca w katowickiej Galerii Szyb
Wilson na starcie VII Mi!dzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej – bardziej znanego jako Art Naif Festiwal.
#wiadczy to o naszej wielkiej
t!sknocie do rado$ci, szalonych kolorów, pi!kna, prostoty i prawdy…
okopalniany szyb jest miejP
scem wyj!tkowo pasuj!cym na prezentacj" takiej w#a-

$nie twórczo$ci, niedaleko st!d
dzia#a#a (i nadal dzia#a, cho%
troszk" dalej) legendarna Grupa Janowska i jej wielcy mistrzowie zapisani na trwa#e
w historii polskiej sztuki, porywaj!cy szalon! wyobra&ni!
malarz-wizjoner Teofil Ociepka, najweselszy z wszystkich,
odczarowuj!cy $l!sk! szarówk" kolorami Pawe# Wróbel,
pos#uguj!cy si" charakterystycznym konturem, lubiany
i szanowany Ewald Gawlik,
ci!gle jeszcze ma#o doceniony
Pawe# Stolorz, czy wreszcie
tworz!cy do dzisiaj najznamienitszy piewca górniczej
tradycji, wierny czciciel $wi"tej Barbary i wielbiciel najpi"kniejszego
miejsca na 'l!sku – Nikiszowca – Erwin
Sówka.
Art Naif Festiwal to wyj!tkowy w skali
$wiatowej (ju( nie europejskiej) przegl!d
sztuki intuicyjnej, naiwnej, radosnej, niedzielnej… Nigdy nie napisz" prymitywnej, dawniej nie razi#o okre$lenie malarz-prymitywista, ale dzisiaj, kiedy wokó#
panosz! si" i rozpychaj! ró(nej ma$ci prymitywy, cz"sto „wykszta#ceni” – razi.
Przegl!d $wiatowych dokona) nieprofesjonalnych twórców z 34 krajów potrwa
do 14 sierpnia. Ka(dy z nich stara si" nam
pokaza% najlepiej i najszczerzej jak potrafi pi"kno rodzinnych stron i swoje marzenia. Tego nie mo(na przegapi%.
Oczywi$cie w Wilsonie w$ród ok. 1500
prac dominuje tradycyjnie malarstwo,
ale zarówno rze&ba jak i ceramika s! licznie prezentowane. Wielu spo$ród 250 artystów pojawi#o si" na wernisa(u. By#y
u$ciski, u$miechy, mi#e s#owa, wymieniana pogl!dów, niema#o zawi!za#o si" serdecznych znajomo$ci… Poniewa( g#ówn! cz"$% te go rocz nej eks po zy cji
po$wi"cono sztuce Ba#kanów (Serbia
i Chorwacja) spotkanie wzbogaci# pozytywn! energi! zespó# muzyczny Propabanda, graj!cy utwory inspirowane ludow!
muzyk! ba#ka)sk!. Mimo niew#a$ciwego nag#o$nienia (za du(a dawka decybeli) – pomylono sal" wystawow! ze stadionem – dopiero z pewnej odleg#o$ci da#o
si" odnajdywa% w burzy d&wi"ków lubiane melodie. Zanim przejd" do bardzo subiektywnego przegl!du najciekawszych
prac, pragn" z#o(y% wyrazy uznania
sprawczyni, duszy i sercu tego artystycznego wydarzenia, prezesce Fundacji Eko-

Tu wszystko
jest dozwolone
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-Art Silesia i dyrektorce festiwalu Monice Pacy, która $wietnie radzi#a sobie
z obowi!zkami gospodyni w tym nieprzeliczonym t#umie.
Trudno nie zgodzi% si" z tym, co pisze
w katalogu Jelena Andelkovi% Gra,ar – historyk sztuki z Belgradu: Sztuka naiwna
przedstawia dzi! pewien szczególny kierunek w twórczo!ci wspó"czesnych artystów i mo#na powiedzie$, #e w udoskonalaniu sposobu wypowiedzi, dzia"alno!ci
wystawienniczej i szerokim odbiorze nie
ust%puje instytucjonalnej sztuce akademickiej. I jeszcze jedno zdanie warte przytoczenia: Tu wszystko jest dozwolone (oczywi $cie „na sce nie zwa nej sztu k!
naiwn!” – przyp. WK), ka#dy j%zyk jest
zrozumia"y, a wspólne tre!ci i sposób uj%cia postaci, które góruj& nad morawskim
pejza#em lub krajobrazem Podraviny,
u!wiadamiaj& odbiorcy, i# w centrum
ka#dego dzie"a sztuki znajduje si% cz"owiek
i artysta – rejestrator ca"ego pi%kna
!wiata, w którym #yje, w którym !ni lub
który przywo"uje z przesz"o!ci. Gra,ar pisze o „cechach szczególnych sztuki naiwnej na obszarze by#ej Jugos#awii”, ale zacytowane s#owa doskonale charakteryzuj!
sztuk" intuicyjn! na ca#ym $wiecie.
W$ród takiego ogromu #atwo si" pogubi%, ale odnalaz#em artystów, do których
prac chc" wraca%. To Mile Davidovic (Serbia) $mia#o u(ywaj!cy jaskrawych barw
i jego odpoczywaj!ca pod s#onecznikami
ch#opska para (kobieta oczywi$cie odpoczywa… pracuj!c), Dra-en Tetec (Chorwacja) – piewca idyllicznego, odchodz!cego w niepami"% wiejskiego (ycia.
Trudno si" nie u$miechn!% przed rozkwieconymi drzewami, ptakami niczym samo-
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