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ADAM REGIEWICZ – Czstochowa do kryminau
WIESAW KOSTERSKI – „Ja jestem tu boss”
HENRYK SZCZEPASKI – Cystersi na lsku
ladami rycerzy i legionistów
Proza i poezja: MARTA FOX, KAROLINA OPARA

Tydzie Kultury
Beskidzkiej
– najwiksze wito folkloru

P

onad 70 grup folklorystycznych z Polski,
zwaszcza z terenu Beskidu lskiego,
ywieckiego, Nowosdecczyzny, Podhala, ale
take z Wielkopolski i Kaszub oraz 20 zespoów zagranicznych wystpio podczas tegorocznego, 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Mona je byo oglda w dniach 26 lipca – 3 sierpnia na estradach Wisy, ywca, Ustronia,
Szczyrku, Owicimia, Istebnej, Ujso, Bielska-Biaej, Makowa Podhalaskiego i Jabonkowa.
W ramach TKB po raz 45. odbywa si Festiwal Folkloru Górali Polskich, a ponadto Gorolskie wito w Jabonkowie, Festyn Istebniaski i Wawrzycowe Hudy. Po raz 25. zaprezentoway si niezwykle barwne Midzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne w ywcu z udziaem
zespoów i kapel m.in. z Armenii, Wgier,
Chorwacji, z hiszpaskiego Kraju Basków,

Zdjcia: Arkadiusz awrywianiec

Ukrainy, Turcji, Bugarii, Czech, Woch a take
z Meksyku.
Tradycyjnie, od ponad 50 lat, Tydzie Kultury Beskidzkiej otwiera korowód w Wile, którego uczestnikami s zespoy wystpujce podczas
tego najwikszego w kraju i na wiecie wita
folkloru.
Wszystkie wystpy gromadz liczn publiczno, która czsto na kilka godzin przez rozpoczciem koncertów zajmuje miejsca na widowni
amfiteatrów. W tym roku w ywcu, na mioników
folkloru czeka nowoczesny amfiteatr z zadaszon scen i widowni.
Jak co roku, w parkach i na deptakach mona byo zaopatrzy si w wyroby sztuki ludowej i rzemiosa artystycznego, a take spróbowa rónorodnych potraw regionalnych.
(wk)

Naszpartner

KAROLINAOPARA

Mio

Rys. Wojtek uka

za duo liter
w tym litrze
(dwie poówki)

Karolina Opara – moda poetka z Piekar lskich, absolwentka polonistyki
w Uniwersytecie lskim, jest laureatk
kilku konkursów poetyckich. Swoje wiersze drukowaa w almanachu grupy literackiej „Obok sceny” i w prasie, midzy
innymi w naszym miesiczniku. Utwory,
które prezentujemy w numerze, pochodz
z przygotowywanego do druku debiutanckiego tomiku (Dwie poówki).
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PUBLICYSTYKA
5. ROK CZYTELNICTWA
Rozmowa z prof. Teres Wilko CZYTANIE KULTURY
Rozmowa z prof. Janem Malickim, dyrektorem Biblioteki lskiej KLSKA A MOE RENESANS
10. Wiesaw Kosterski PO KRÓLEWSKIE DO LASU
14. Maria Sztuka LADAMIRYCZERZYILEGIONISTÓW
17. Rozmowa z Pawem Pawlikowskim JESTEM AMATOREM
24. Henryk Szczepaski CYSTERSINALSKU
26. Wiesaw Kosterski JA JESTEM TU BOSS
32. Adam Regiewicz CZSTOCHOWADOKRYMINAU
36. Jan F. Lewandowski KORFANTY NA EKRANIE
38. LSKI SZEKSPIR – SZANSA DLA MODYCH
40. Rozmowa z Mari Lipok-Bierwiaczonek O TYSKIM NIEBIE, PIERWSZOMAJOWYM
KRZYU I KSIECZCE DLA WNUCZKI
43. Agnieszka Sikora KRESOWIANIE W KATOWICACH. KATOWICZANIE NA KRESACH
44. Ryszard Bednarczyk MROCZNE LIRYKI
46. (MS) PLACPROFESORAWÓJCIKA PRZEDBIBLIOTEKWBDZINIE
46. Katarzyna Wyrwas PORADNIAJZYKOWA
FELIETONY
13. NOTATNIK SPÓNIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepaski CNOTA LOJALNOCI (II)
35. Z MOICH GÓREK
Witold Turant MGLISTEPOJCIE– WOLNO
45. LSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek KUBICZEK, WANICZEK, STASICZEK, JASICZEK
47. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
Wojciech Grabowski ALEKSANDERJDRZEJEWSKI
58. MIDZY NUTAMI
Magdalena Dziadek KOPCIUSZEK BALETOWA PREMIERA W OPERZE LSKIEJ.
10. ROCZNICA MIERCI ADOLFA DYGACZA
65. Henryk Bzdok ANEGDOTY
PLASTYKA
48. Witold Kociski ZATRZYMA WIATR
49. KRYSPIAN ADAMCZYK W PAACU SCHNA w Sosnowcu
50. EDWARD HANTULIK. Malarstwo i rzeba. Muzeum Miejskie w Tychach
51. Wiesawa Konopelska WOKRUTNYMTACUZYCIEM. O MALARSTWIE
EDWARDA HANTULIKA (1949-1994)
76. Bogdan Widera ALE TU SI WYRABIAO!
77. MADE IN KATOWICE. RONDO SZTUKI KATOWICE
TEATR
56. Witold Kociski WALKA O ZWYKE YCIE
57. Danuta Lubina-Cipiska CHWYTAJ DZIE – CIESZ SI CHWIL
KSIKI
60. Ryszard Bednarczyk PLECAMI POCZUJESZ ZIEMI
61. Aleksandra Pethe HILASTERION. LOGOS, PRAWDA, PIKNO I OPOWIE
O CZOWIEKU SWOJEGO CZASU
62. Katarzyna Niesporek WYYNY„POPULARNEJ”
63. Krystyna Heska-Kwaniewicz O ZNIKAJCYM WITKACYM, TAJEMNICZEJ
HRABINIE I NIEWYSOWIONEJ URODZIE LSKA CIESZYSKIEGO
63. Danuta Krzyyk ZACZYTANI– ZACZAROWANI
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSIKACH
POEZJA I PROZA
1. Karolina Opara MIO
20. Marta Fox KOCHANEK Z ORNETY (fragmenty)
30. Karolina Opara WIERSZE
EKOLOGIA
52. Jolanta Matiakowska LASWPRZEBUDOWIE
55. Jolanta Karmaska WIELCY, CHOMALIEKOAKTYWNI
STAE RUBRYKI
4. LSKI MIESIC
66. Z YCIA BIBLIOTEK
Justyna Siemion ZSERCEMDOBIBLIOTEKI!
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
KATOWICE – WIZUALIZACJE I REALIZACJE
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wiesawa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAGBIE
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZSTOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OKADCE:
Wielobarwnym korowodem zespoów folklorystycznych z caej Europy rozpocz si w Wile
51. Tydzie Kultury Beskidzkiej.
Fot. Arkadiusz awrywianiec

Projekt objty
mecenatem
MIASTA KATOWICE
Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Urzd Marszakowski
Województwa
Opolskiego

Zrealizowano w ramach
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
PROMOCJA
CZYTELNICTWA
ogoszonego przez
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Drodzy Czytelnicy
trwaj prace nad uruchomieniem naszej nowej witryny internetowej. Jej inauguracj zaplanowalimy na pocztek wrzenia. Licz, e poprawi to nasz kontakt z Pastwem, uczyni go bardziej dynamicznym oraz interaktywnym,
a take zachci do lektury miesicznika na rónorodnych nonikach.
W sierpniu nie moglimy zapomnie o ogoszonym i trwajcym obecnie Roku Czytelnika. Zapraszam do lektury dwóch rozmów przeprowadzonych
przed red. Mari Sztuk. Pierwsza – z prof. Teres Wilko, kierownikiem
Zakadu Czytelnictwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetetu lskiego w Katowicach, która przypomina, e rocznicowe obchody odbywaj si w 650. rocznic pojawienia si w dokumencie
ustanawiajcym Akademi Krakowsk pojcia „stacjonariusza” – ksigarza,
wydawcy i bibliotekarza. Przywoywane wyniki bada spoecznych przeprowadzanych przez Instytut Ksiki i Czytelnictwa s zatrwaajce: cigle ronie
liczba osób, które w ogóle nie czytaj (w wikszoci s to osoby starsze,
rolnicy, emeryci i rencici, bezrobotni, osoby z wyksztaceniem podstawowym
i zawodowym). Wzrasta te niestety cigle grupa tych, którzy mao czytaj
(od jednej do szeciu ksiek rocznie). Prof. T. Wilko jako przyczyny spadku zainteresowania czytelnictwem i ksik widzi zwaszcza w konsumpcyjnym stylu ycia, braku wzorców lekturowych wyniesionych z rodzinnego domu, a take cigym reformowaniu systemu owiaty. Autorzy reform coraz
czciej proponuj bowiem jedynie fragmentaryczn lektur dzie literackich,
pozbawion kontekstu tradycji literackiej i gbszej analizy kodów kulturowych.
W tym miejscu zaledwie zasygnalizuj – zachcajc do lektury wrzeniowego numeru „lska” – e podejmiemy w nim dyskusj na temat wspóczesnej
owiaty.
W drugiej rozmowie prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki lskiej, zwraca
uwag, e wszelkie statystyki czytelnictwa s do wzgldne i wymagaj czsto szerszego kontekstu, przywouje na przykad szerok medialn akcj wspierania czytelnictwa czy duy sukces Sosnowieckich Dni Literatury, których
jubileuszow dziesit edycje omawialimy w lipcu piórem Magdaleny Boczkowskiej. Moe warto pomyle o reaktywowaniu Katowickich Dni Literatury.
Bardzo mi ich brakuje w pejzau kulturalnym miasta...
S te – na szczcie – dane bardziej optymistyczne: wzrasta liczba osób, które czytaj teksty o objtoci powyej trzech stron, a take zwiksza si liczba
wypoycze w bibliotekach publicznych, cho oczywicie nie brakuje paradoksów – tumy na spotkaniach literackich w Bibliotece lskiej, ale i nike zainteresowanie Targami Ksiki w Katowicach.
Na amach miesicznika „lsk” w staym dziale „Z ycia bibliotek” prezentujemy regularnie niezwykle cenne dziaania bibliotek w regionie na rzecz ksztatowania kultury czytelniczej oraz upowszechniania czytelnictwa (w tym
miesicu jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie).
Odnotowa wypada ponadto obiecujcy debiut poetki Karoliny Opary,
fragmenty nowej prozy autorstwa Marty Fox, pokosie trzeciej edycji konkursu literackiego „lski Shakespeare”, a take tekst prof. Adama Regiewicza,
który podejmuje kwestie kreowania przestrzeni Czstochowy w powieciach
kryminalnych autorów zwizanych z tym miastem. To ciekawe odkrycie literackie, dotd bowiem popularny wród polskich czytelników nurt kryminaów
miejskich kojarzylimy raczej z Wrocawiem, Warszaw czy Lublinem.
Zapraszam wic do lektury naszego miesicznika, który moemy publikowa
m.in. dziki dotacji w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa
realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
DARIUSZ ROTT
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 GDYBY Cybulski przey… Pocztek czerwca przyniós premier nowej
sztuki w Teatrze lskim kierowanym
przez dynamicznego
Roberta Talarczyka.
Premiera to niezwyka – bo co by byo
gdyby… Zbyszek
Cybulski, charyzmatyczny polski aktor,
nie zgin nieszczliwie pod koami
pocigu na wrocawskim dworcu? To
wanie wyobrazi
sobie Waldemar Patlewicz reyserujc
sztuk „W popielniczce diament” autorstwa
Jakuba
Rosz kow skie go.
W roli Cybulskiego, troch si ju
starzejcego gwiazdora, oczywicie
Zapis wydarze Robert Talarczyk.
z miesica
 RZECZNIK
poprzedzajcego Praw Obywatelski
zamknicie uwaa, e Kompania
numeru Wglowa bezprawnie odebraa na pocztku 2014 roku
nalen emerytom
górniczym cz z corocznego deputatu wglowego – dokadnie chodzi o ton. Rzecznik wystosowa w tej sprawie list do wicepremiera
Janusza Piechociskiego.
 WYPADEK lotniczy w Bielsku-Biaej,
gdzie z okazji Dnia Dziecka zaplanowano zrobienie z samolotu zdj boiska Szkoy Integracyjnej nr 6. Podczas zdj awionetka runa
na prywatn posesj obok boiska penego dzieci. Dwaj piloci zginli na miejscu. Przyczyn
tragedii by prawdopodobnie bd pilota.
 PROTEST pracowników suby zdrowia
przeszed 2 czerwca ulicami Katowic. Protestowano przeciw planom poczenia czterech szpitali wojewódzkich z placówkami
lskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy boj si pogorszenia oferty leczenia
i zwolnie.
 TYSKIE centra przesiadkowe zostan oddane do uytku jeszcze w tym roku. Dokadnie chodzi o dwa czteropoziomowe parkingi
kady na 350 samochodów. Przy dworcu
gównym budowany jest parking naziemny,
a przy stacji Tychy Lodowisko – podziemny.
Obydwa bd bezpatne jedynie dla osób, które przesid si do pocigów. Pozostali kierowcy za parkowanie zapac.
 SILESIA Press – w tym corocznym, renomowanym i regionalnym konkursie dziennikarskim wyróniono w tym roku: pierwsz
nagrod Marcina Zasad z „Dziennika Zachodniego” za wywiad z Krzysztofem Kosiskim, drug przyznano Violetcie Rotter-Kozerze i Zdzisawowi Sowiskiemu z TVP
Katowice za reporta o Wojciechu Kilarze,
Marcinowi Pietraszewskiemu i Marcinowi
Kowalskiemu z „Gazety Wyborczej” za tekst
„Król chwilówek: umys wyczam” oraz Michaowi Fui z TVN za reporta „Skady wgla.pl”. Trzecie miejsce w konkursie zaja
Monika Krel z DZ za tekst „Zapiski w soikach – od PRL do wolnoci”, Ewa Niewiadomska z Radia Katowice za wywiad ze
Szczepanem Twardochem, a take Dariusz

MIESIC
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Kmiecik z TVN-u za materia „Broad Peak.
Zdobywcy historii”.
 BEZMYLNY, niepotrzebny wypadek
na Jurze. W jaskini Studnisko koo Olsztyna zgina 16-latka ze wiekatowa z woj. kujawsko-pomorskiego przygnieciona gazem.
Szecioro pozostaych uczestników niefortunnej wyprawy trafio do szpitala. Siedmioro
uczniów w towarzystwie trzech instruktorów
wybrao si ju pierwszego dnia wycieczki
do najgbszej (ma ponad 70 metrów gbokoci) i najniebezpieczniejszej jaskini na Jurze. Gupota instruktorów jest poraajca – nie do, e prowadzili modzie
wieczorem i w niepogod (pada deszcz), to
jeszcze zlekcewayli zakaz wejcia do jaskini, w której znajduje si kolonia rozrodcza nietoperzy.
 DARY dla poszkodowanych w wyniku
powodzi na Bakanach wyruszyy z Czeladzi,
spod Konsulatu Honorowego Republiki Serbii. Najbardziej potrzebne byy ubrania, konserwy, rodki czystoci, a take materace, pociel, pieluchy, skarpetki, baterie, woda,
rodki higieniczne, gumowce, leki. Bakany
nawiedzia najwiksza od 120 lat klska powodzi.
 CZOG polsko-koreaski wyjedzie
z Gliwic. Orodek Badawczo-Rozwojowy
Urzdze Mechanicznych w Gliwicach rozpocz wspóprac w koreaskim Hyundaiem.
Obie firmy podpisay dokumenty o wzajemnej pomocy. Wspópraca bdzie dotyczy
rozwoju technologii w zakresie budowy czogów, symulatorów i sprztu treningowego. Gliwicki orodek pracuje obecnie nad lekkim czogiem najnowszej generacji, który ma by
gotowy do suby w cigu kilku lat.
 KLUB sportowy Wisa Ustronianka powróci do swojej pierwotnej, historycznej nazwy – Klub Sportowy Wisa z Wisy. I szuka
sponsorów. Wychowankiem klubu jest m.in.
Adam Maysz. Aktualnie w klubie trenuje 60
skoczków i skoczki, nastpców Maysza.
 ZOFIA Ksiek-Breguowa, aktorka,
poetka, która wzrok stracia w powstaniu
warszawskim zmara w wieku 94 lat. Pochowana zostaa 6 czerwca na cmentarzu przy ul.
Francuskiej. „Wszystko ma kolor smoy” – mawiaa, cho zdawaa si postrzega wiat zewntrzny oczami duszy. Serdeczna, otwarta
i wraliwa osoba. Taka pozostanie w pamici wielu osób.
 GOTOWY jest ostatni odcinek Drogowej Trasy rednicowej w Zabrzu, trwaj jego odbiory techniczne. Pierwszy, o dugoci 4,7 km, od granicy z Rud lsk
do centrum Zabrza, zosta oddany do uytku w 2011. Obecny liczy 2,9 km, jego budowa trwaa od 2012 roku, a na jego trasie znala zy si m.in. wia duk ty nad to ra mi
kolejowymi i sam DT, czy 140-metrowa
estakada nad rondem de Gaulla’a. W budowie s jeszcze dwa gliwickie odcinki rednicówki – pierwszy, G1, biegnie przez Soni c do cen trum – ma by go to wy
w sierpniu, drugi to ródmiejski – tu zakoczenie budowy przewiduje si na 2015 rok.
Ich realizacja z powodów finansowych si
jednak opónia.
 CZARNE skrzynki maj si pojawi
w kopalniach Staszic, Sonica, lsk i Zofiówka. S to urzdzenia monitorujce bezpieczestwo pod ziemi, niezalene od urzdze
i systemów bezpieczestwa funkcjonujcych
na kopalniach. Pomysodawc projektu jest
Wyszy Urzd Górniczy. To take odpowied
na katastrofy, jakie wydarzyy si w Halembie, Wujku-lsk, które wykazay, e nie
mona bezgranicznie ufa osobom odpowie-

dzialnym w kopalniach za bezpieczestwo.
Niestety.
 BYLI prezesi Kolei lskich i górnolskich wodocigów oraz ich byli zastpcy zostali zatrzymani przez CB. Akcja miaa
zwizek z podejrzanymi zakupami pocigów
przez K, a take operacjami finansowymi,
w które zaangaoway si m.in. GPW.
 EKOLODZY protestuj przeciw budowie elektrowni wglowej „Czeczott” w Woli
koo Pszczyny, któr to inwestycj Kompania
Wglowa zamierza przeprowadzi razem z japosk firm. Apel poparo 17 organizacji pozarzdowych m.in. z Niemiec, Ukrainy, Boni i Hercegowiny, a take Japonii. Inwestycja
jest wyczekiwana przez mieszkaców i wadz gminy Miedna, bo przecie moe przynie korzyci finansowe dla budetu i prac.
A zanieczyszczenie powietrza powodowane
jest przede wszystkim przez tzw. nisk emisj.
Zakady przemysowe musz spenia wyrubowane, europejskie normy.
 KOM PA NIA W glo wa ge ne ru je
ogromne straty, a ryzyko ogoszenia upadoci tej najwikszej w Unii Europejskiej spóki wglowej jest realne. Zdaniem jej nowego prezesa, Mirosawa Tarasa, przyczyni si
do tej sytuacji spadek cen wgla na wiatowych rynkach ze 121 dolarów w 2011 roku do ok. 70-71 dolarów za ton obecnie.
W Spóce spada wydajno – w 2011 roku
wynosia ona 654,7 tony na rok na osob,
rok temu ju tylko 604,9 tony. W piciu kopalniach zway wgla s pene, cz cian
w pozostaych stoi, na innych wydobycie
ograniczone jest do 1-2 zmian. Ze spóki ma
w najbliszych latach odejdzie kilkanacie
tysicy osób. – Niedugo nie bdzie ani jednej kopalni, która przynosi zysk – stwierdzi M. Taras dodajc, e podobnie jest
i w Katowickim Holdingu Wglowym, jak
i w Jastrzbskiej Spóce Wglowej. – To jest
dramat caego polskiego górnictwa – podkreli.
 INDUSTRIADA wystartowaa ju
po raz ósmy 14 czerwca. W cigu jednego
dnia mona byo zobaczy 43 zabytki techniki w 24 miejscowociach i spodziewa
si 300 atrakcji: specjalne konkursy, koncerty, happeningi, wystawy, warsztaty. Kursoway take specjalne autobusy dowoce za darmo chtnych.
 PODSUMOWANO odbywajcy si maju w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy: 100 sesji i debat, 700 panelistów, 6100
goci, 500 dziennikarzy, blisko 5500 publikacji – to efekt tej imprezy. Jej budet wyniós
ok. 6 mln z, natomiast „ekwiwalent reklamowy”, czyli korzyci – jak si szacuje – piciokrotnie przewyszyy poniesione nakady.
 NAJNOWSZY film Lecha Majewskiego „Psie pole”, realizowany i rozgrywajcy si
czciowo w Katowicach mia ju swoj premier we Woszech (pod tytuem „Onirica”)
i wzbudzi zachwyt. Wosi dociekali, co to
za pikne miasto uwieczni maestro Majewski na ekranie? Oczywicie, Katowice. Polska
premiera w padzierniku.
 WNIOSEK o zarzd komisaryczny dla
Koniecpola zoya do wojewody Regionalna Izba Obrachunkowa. Miasto przekroczyo
dopuszczalny 60-procentowy poziom zaduenia i nie uchwalio budetu. Zdaniem wadz
miasta, to przedwczesne, bo realizowany jest
program naprawczy. A przyczyn zaduenia
s inwestycje m.in. w kanalizacj i now kotowni, w wysokoci 6,5 mln z przy 23 milionowym budecie.
KRONIKARZ

ROK CZYTELNIKA

Fot. Agnieszka Sikora

– Rok 2014 zosta ogoszony Rokiem
Czytelnika. Honorowy patronat nad obchodami obj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisaw Komorowski.
Dlaczego rok czytelnika, a nie rok wydawcy, ksigarza czy bibliotekarza, skoro dat 12 maja 1364 roku (wprowadzenie zawodu stacjonariusza) wspóczesne
rodowisko uznaje za pocztek dzisiejszych zawodów?
– W dokumencie z 12 maja 1364 roku
król Kazimierz Wielki ustanowi Studium
Generale, póniejsz Akademi Krakowsk. Pojawi si w nim termin „stacjonariusz”, oznaczajcy osob penic funkcj
wydawcy, ksigarza i bibliotekarza, organizujc wytwarzanie, udostpnianie i rozprowadzanie ksig, wówczas jeszcze rkopimiennych. 650 lat póniej, 12 maja 2014
roku Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Ksigarzy i Wydawców ogosi pocztek uroczystych obchodów tej wanej dla
nauki i kultury polskiej rocznicy uznajc,
e nazwanie jej „Rokiem Czytelnika” bdzie najwaciwszym sposobem zwrócenia
uwagi na konieczno wzmoonych i zintegrowanych dziaa na rzecz poprawy stanu czytelnictwa i wiadomoci kulturowej,
poszerzenia wiedzy spoecznej o ksice
i towarzyszcym jej zjawiskom. Ksika
i jej zasoby istniej dopóty, dopóki istnieje czytelnik a wic teraz najwaniejsze jest
rozpoznanie jego potrzeb, niezalenie
od tego, czy bdzie to czytelnik ksiek drukowanych, czy odbiorca wychowany w rzeczywistoci zdominowanej przez nowe
technologie. Spodziewam si – tak jak
wszyscy – e w konsekwencji ogoszenia
roku 2014 rokiem czytelnika zostan uruchomione miedzy innymi kolejne programy promocyjno-finansowe, bez których satysfakcjonujcy nas stan czytelnictwa
w Polsce bdzie niemoliwy.
– Tak wic Polacy, którzy nie czytaj
wiadomie nie uczestnicz w kulturze?
– Uwaam, e cechy okrelajce czytelnika – jego postaw i zachowania czytelnicze, funkcje lektury w jego yciu, skadaj si na pojcie kultury czytelniczej.
Oznacza to, e nie mona uczestniczy
w kulturze bez przekonania o wartoci
uprawiania lektur, potrzeby czytania, posiadania kompetencji czytelniczych w sensie
wyboru, utrwalania treci lektury, odpowiedniej aktywnoci czytelniczej, ksztatujcej
preferencje lekturowe oraz postrzegania
funkcji, jakie spenia lektura w rozwoju osobowoci. Ta bardzo jasna i wyrana wykadnia wiadomoci kulturowej mówi o tym,
jak wane w naszym yciu s ksiki.
– Jakie treci zawiera postulat budowania wiadomoci kulturowej i jaki ma
on zwizek z czytaniem ksiek?
– wiadomo kulturowa to inaczej
wiadome uczestnictwo w kulturze. Okrela je pewien model, którego najwaniejsze
elementy dotycz postrzegania zjawisk
kultury, ich rozumienia i przeywania.
Do tego niezbdne s kompetencje, eby
móc bez trudu odczyta znakowy i komunikacyjny charakter „tekstów kultury”, rozpoznawa treci wytworów kultury (dzie),
relacje nadawczo-odbiorcze, funkcje, wzajemne zwizki. To jednak nie wystarczy

O przyczynach absencji czytelniczej
w rozmowie z prof. TERES WILKO,
kierownikiem Zakadu Czytelnictwa
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu lskiego

Czytanie
kultury
do penej wiadomoci kulturowej – wane jest, aby dziki przeytym i zrozumianym
faktom kulturowym umie porozumie si
z drugim czowiekiem, nauczy si empatii, postawy asertywnej a take czerpania
z lektury osobistej satysfakcji. Najprociej
ujmujc, wiadome uczestnictwo w kulturze to umiejtno „czytania kultury”, któ-

ra oprócz tego, e jest narzdziem poznania wiata i samych siebie, wpywa na jako ycia i okrela jego sens. Jest jeszcze
jeden nieodzowny element modelu wiadomego uczestnictwa w kulturze: umiejtno
dokonywania wyborów, gdy to wanie wytwory kultury (przeczytane, zrozumiane
i „przeyte” ksiki) pozwalaj na wypro-
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obsugi mediów elektronicznych. Najnowsze badania opublikowane w USA wykazay, e Amerykanie o wiele czciej sigaj jednak po ksiki drukowane, ni
po e-booki (72 procent Amerykanów
przeczytao w 2012 roku przynajmniej
jedn tradycyjn ksik). Podobnie jest
u naszych ssiadów – 79 procent Czechów
przeczytao co najmniej jedn ksik
w cigu ostatniego roku. Jednak i tu te
widzimy nieznaczn tendencj spadkow
stanu czytelnictwa, poniewa w 2007 roku wskanik ten by nieco wikszy (83 %).
– Czy dane statystyczne s bezwzgldnie wiarygodne?
– Coraz czciej pojawiaj si gosy podwaajce wiarygodno upublicznianych
danych, jednak badanie Instytutu Ksiki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej przeprowadzone we wspópracy z TNS Polska
(dawny Orodek Badania Opinii Publicznej) nie pozostawiaj adnych wtpliwoci. Przypominam, e wyniki bada spoecznego zasigu w Polsce w 2012 roku
mówi o 60,8 procentach nieczytajcych
Polaków. Wynik jest tak poraajcy, e a
niewiarygodny, zwikszono zatem prób
reprezentatywn z 2000 do 3000 obywateli Polski w wieku pitnastu i wicej lat.
Niestety, maksymalny bd statystyczny dla
tej próby wynosi tylko 1,8 procent.
– Jakie s przyczyny tendencji spadkowej stanu czytelnictwa w Polsce i jakie dziaania s podejmowane, aby ten
stan zmieni?
– Trudno jest o jednoznaczn odpowied.
Jedno jest pewne: mobilizuj one do wspól-

nych dziaa badaczy oraz pracowników
instytucji zajmujcych si zagadnieniami
zwizanymi z ksik i jej uytkownikami. Temu su tegoroczne obchody Jubileuszu, który odbywa si pod hasem
„650 lat w subie ksiki”. W wyniku prac
powoanego przez Ministerstwo Kultury
i DN Zespou ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa powsta „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020”. Realizacj tego programu zainteresowane s nie tylko narodowe
instytucje kultury, ale take orodki naukowe i badawcze, rodowiska edukacyjne
oraz wszystkie inne instytucje wspópracujce z owiat, nauk, kultur (ze rodkami masowego przekazu wcznie).
– Znane s take dziaania na rzecz
rozwoju czytelnictwa pracowników Zakadu Czytelnictwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
lskiej Alma Mater.
– Niedawno mówia o tym prof. Anna Tokarska – dyrektor Instytutu w wywiadzie
dla Gazety Uniwersyteckiej, zwracajc
uwag na liczne publikacje naszych pracowników z zakresu czytelnictwa w kontekcie
zagadnie kulturowych i spoecznych naszego regionu. Pod jej redakcj ukazaa si
synteza naukowa z zakresu bibliotekarstwa,
w której omówione zostay zagadnienia
zwizane z czytelnictwem, pedagogik
biblioteczn oraz edukacj czytelnicz
i medialn. Zreszt starania wszystkich pracowników IBiIN id w tym samym kierunku: w obliczu nasilajcych si negatywnych
tendencji i niekorzystnych faktów, dotyczcych stanu czytelnictwa, wana jest mobilizacja na rzecz
obrony ksiki, bibliotek i dobrego imienia ich uytkowników. Mówi o tym najlepiej zakres wyznaczonych przez
naszych pracowników pól badawczych, dotyczcych problemów m.in. metodyki pracy
z czytelnikiem i uytkownikiem informacji systemów informacji edukacyjnej, róde
informacji o publikacjach adresowanych do modego odbiorcy, dziaalnoci rónych typów
bibliotek, a take wspóczesnego rynku ksiek.
Fot. Agnieszka Sikora

wadzenie wniosków dotyczcych zachowa, wartoci oraz tego, co tzw. dobra kultury, w tym dziea literackie, wnosz w ycie ich odbiorców.
– Czy rzeczywicie Polacy mniej czytaj?
– Dane statystyczne s bezwzgldne, cho
daleka jestem od tak pesymistycznej oceny. Zaraz powiem dlaczego? Instytut Ksiki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
w marcu 2013 roku poda najnowsze wyniki bada spoecznego zasigu ksiki
w Polsce w 2012 roku, które – niestety – potwierdzaj tez, e Polacy czytaj mao lub
nie czytaj w ogóle. Badanie stanu polskiego czytelnictwa odbywa si regularnie co
dwa lata i cho nie mamy jeszcze wyników
z 2013 roku, wiemy, e liczba osób nieczytajcych cigle ronie. W 2002 roku obejmowaa ona 44,4 procent, a w 2012 roku
wynosia ju 60,8. Niepokojce s te liczby wskazujce na niski procent ludzi czytajcych tylko od jednej do szeciu ksiek
rocznie. W 2002 roku do tej grupy naleao 32,1 procent Polaków i ten poziom
utrzymywa si mniej wicej do 2012 roku,
kiedy odnotowano zaledwie 26,5 procent.
O poow natomiast zmniejszya si liczba
Polaków czytajcych powyej siedmiu
ksiek rocznie. W 2012 roku wynosia ona
okoo 11 procent. Stan ilociowy czytelnictwa w Polsce trzeba uzna za alarmujcy,
skoro wedug Instytutu Ksiki i Czytelnictwa z 2010 roku ani jednej ksiki w cigu
roku nie przeczytao a 25 procent osób
z wyszym wyksztaceniem. Gdzie jest zatem mój optymizm? Wynika on z faktu, e
jednak systematycznie powiksza si grupa ludzi czytajcych teksty (prasa, teksty dostpne w Sieci) powyej trzech stron, a take odnotowuje si coraz wiksz liczb
wypoycze w bibliotekach publicznych.
Naley przy tym zwróci uwag na fakt, e
od lat 80. ubiegego wieku wyrane transformacje spoeczne i kulturowe dotycz take ksiki i problemów czytelnictwa. Nie
ominy te bibliotek, które stany
przed wyzwaniem sprostania spoecznemu
zapotrzebowaniu. Dao to nowe szanse bibliotekarzom, by poprzez zmian swojego
wizerunku zdoby zaufanie czytelników
i uczy dostrzegania znaczenia ksiki i biblioteki w yciu czowieka.
– Na podstawie prowadzonych bada
moemy odpowiedzie na pytanie – kto
nie czyta?
– Nie czytaj osoby z wyksztaceniem
podstawowym i zawodowym,
mieszkacy wsi, osoby starsze
(powyej 60 lat), rolnicy, bezrobotni i co najbardziej zadziwia – emeryci i rencici. Jeeli to b dzie dla nas
pocieszeniem, to powiem, e
równie w Ameryce najrzadziej zagldaj do ksiek osoby starsze, powyej 65 roku
ycia, najczciej za czytelnikami w Stanach s uczniowie
szkó rednich oraz ludzie
modzi, w wieku okoo 30 lat.
Na pierwszy rzut oka wydawaoby si, e ma to zwizek ze
znajomoci i umiejtnoci



Klska a moe
renesans?
Fot. Agnieszka Sikora

Ponadto podejmowane s rónego rodzaju inicjatywy, majce na celu konsolidacj
rodowisk szkolnych, bibliotecznych i naukowych w naszym regionie, takie jak
warsztaty biblioterapeutyczne, wspóudzia
w imprezach z udziaem dzieci i modziey pod hasem „Festiwal ekspresji dziecicej i modzieowej” (pod patronatem J. M.
Rektora U), spotkania z pisarzami oraz
wystpienia z referatami na ogólnopolskich
konferencjach i sympozjach powiconych problemom zwizanym z kultur
ksiki.
– Powrómy jednak do pytania o powody spadku czytelnictwa.
– Jedn z przyczyn dostrzegam w dysfunkcji szkoy i to na kadym etapie nauczania, a take brak koniecznoci cigego
poszerzania wiedzy i waciwego wykorzystania jej w pracy zawodowej. Nie mniej
wan przyczyn spadku zainteresowania
ksik, zwaszcza po 1989 roku, upatrywaabym w konsumpcyjnym stylu ycia,
bdcym konsekwencj przemian gospodarczych i spoecznych oraz szkodliwych
stereotypach mylenia o kulturze czytelniczej, majcej spenia funkcje rozrywkowe,
a nie edukacyjne. Take nieustanna reforma systemu owiaty z redukcj lektury spójnej, systematycznej i caociowej (w tej
chwili jest ona fragmentaryczna, czsto proponuje kanony lekturowe minionych pokole) nastawiona raczej na zdobywanie
konkretnych, pojedynczych informacji,
ni na rozwijanie wyobrani i uczenie
umiejtnoci rozumienia wiata. Do najwaniejszych jednak przyczyn absencji czytelniczej naley brak okrelonych wzorów zachowa wyniesionych z rodzinnego domu,
uczcych od najmodszych lat obcowania
z ksik.
–To pytanie musi pa – czy ksika – jako utrwalona myl ludzka – moe zgin? Czy nadchodzi zmierzch
ksiki tradycyjnej?
– Odpowiem optymistycznie: tak dugo, jak dugo z pokolenia na pokolenie
przekazywana bdzie potrzeba czytania
oraz utrwalania wiedzy, dorobku myli
i kultury spoeczestwa – ksika przetrwa.
By moe nie tylko za spraw tradycji
i przyzwyczaje, lecz take dlatego, e istnieje wysoka korelacja dodatnia pomidzy
czytaniem ksiek, a uytkowaniem tak
powszechnego obecnie Internetu. Trafnie
to uj Miha Kova z Uniwersytetu w Ljubljanie: „druk jest form midzy komunikacj zamknit, a internetow otwartoci
i to zrónicowanie stanowi warto sam
w sobie”. Nieuniknione s natomiast
zmiany w zakresie formy i treci ksiki,
prawa autorskiego oraz bibliotek i rynku
wydawniczego. W wyniku nowych zjawisk kulturowych zmieniaj si te oczekiwania wobec ksiki. Zamiast (lub raczej obok) ksiki tradycyjnej – pojawi si
ksika p o w s z e c h n i e dostpna
w formie elektronicznej, co dobrze powinno suy ochronie dorobku kulturowego
spoeczestwa, uatwi dostp do treci
i poszerzy, miejmy nadziej, krg odbiorców.

O niezbdnych zmianach
w rozmowie z prof. JANEM MALICKIM
dyrektorem Biblioteki lskiej
– Kiedy czytaa wycznie elita, dzisiaj take mona by tak powiedzie,
poniewa dane statystyczne Instytutu
Ksiki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej stwierdzaj, e ksiki czyta… 39, 8 proc. spoeczestwa.
– Zawsze mówi, e wszelkiego typu
zestawienia statystyczne s niezwykle
migotliwe i wzgldne. Przykadowo patrzc wycznie na liczb osób zapisanych
do bibliotek publicznych rónego szczebla – od gminnych poczwszy a skoczywszy na Bibliotece Narodowej moe
si wydawa, e z kondycj w tej dziedzinie nie jest najlepiej a rzeczywisto temu przeczy. Trzeba pamita o rozlegym
systemie, który t liczb znacznie wzbogaca poprzez midzy innymi sie bibliotek szkolnych, kada przecie jednostka
edukacyjna posiada wasn bibliotek czy
biblioteki akademickie, które istniej

na wszystkich uczelniach zarówno pastwowych jak i niepastwowych i korzystaj z nich zarówno kadra uczca jak
i studenci – system ten stanowi wielokrotno liczby bibliotek gminnych. Dochodz równie inne mechanizmy, które
umykaj statystycznym zestawieniom.
Bardzo czsto zdarza si i mamy na to dowody, e ksika wypoyczona w bibliotece wdruje wród rodziny, ssiadów,
znajomych. Ten element zupenie nie
funkcjonuje w owych zestawieniach statystycznych. Badania z ostatniego roku
odnotowuj niewielki, bo zaledwie jednoprocentowy – ale jednak – wzrost czytelnictwa. Co wic drgno.
– Na przestrzeni ostatnich kilku lat
znacznie wzrosa liczba wydawanych
tytuów.
– To jest bardzo istotny sygna i nie naley go bagatelizowa. Wydawnictwa nie
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tylko nie padaj, ale wci ich przybywa,
dzi moemy ju mówi o ogromnym
ksikowym biznesie. I nie wane czy
mówimy o wielkich wydawnictwach,
czy te o wydawnictwach, które okrelalimy kiedy terminem – garaowe.
– O czym to wiadczy?
– Jeeli tytuów przybywa, jeeli znajduj si ich odbiorcy to znaczy, e ksika wci jest atrakcyjna.
– W Katowicach zlikwidowano wiele „obrosych” legend ksigar…
– Bardzo nad tym ubolewam, ale to nie
jest trend ogólnopolski. Przeciwnie,
w wielu miastach znakomicie funkcjonuje cay system ksigar i nie na peryferiach, ale w atrakcyjnej centralnej
przestrzeni miejskiej. Nie mam tu na myli wielkich sieci, ale ksigarnie, które
specjalizuj si w poszczególnych typach
literatury. Fakt, e stale znajduj klientów, wiadczy niezbicie o tym, e ksika nie stracia na atrakcyjnoci i nadal
jest popularna.
– W 2002 r. osób nieczytajcych
w ogóle byo 44, 4 proc., w 2012 liczba
ta urosa do 60, 8 procent. Co przyczynio si do tak znacznego spadku czytelnictwa?
– Przyczyn wielkiej klski ksiki
w latach 90. byo wiele, jedn z nich, dla
mnie bardzo istotn, a moe i najistotniejsz, by rodzaj spoecznego potpienia wszystkiego, co wizao si
z ksik. Wstydem wrcz byo pokazywanie si na tle biblioteki. Ilu byo zacnych ludzi, którzy stawali na tle
wasnych ksigozbiorów? Nie bez winy
pozostaj media. Ówczesna telewizja, radio, prasa zdaway si nie dostrzega nic
atrakcyjnego w ksice. Wrcz przeciwnie, wiele z nich uznano za szkodliwe
i bezwartociowe, na topie znalazy si
towary o wiele bardziej – zdaniem mediów – godne zainteresowania. Ksika
i wszystko, co z ni si wizao zostay
potpione w czambu. A ja mam stale
przed oczami obraz prezydentów Stanów
Zjednoczonych, którzy nie tylko fundowali zbiory biblioteczne, ale wielu z nich
po zakoczonej kadencji pozostawiao
tam wasne zbiory – dzisiaj Biblioteka
Kongresu Stanów Zjednoczonych jest
najwiksz bibliotek wiata.
– Moe troch póno, ale promocja
ksiek, wydawnictw i wszelkiego typu
akcji wspierajcych czytelnictwo zawadna niemal wszystkimi mediami.
– To prawda. Telewizja, radio, prasa
codzienna, tygodniki, miesiczniki…
wszdzie mona usysze, zobaczy przeczyta o konkursach literackich, akcjach
promocyjnych, prestiowych nagrodach.
Wreszcie ta atmosfera przypomina sytuacj, której zazdroszcz nie Francji, czy
Wielkiej Brytanii, ale naszym ssiadom
Czechom.
– To najwysza póka, przoduj
w Europie, 80 proc. Czechów czyta co
najmniej jedn ksik, kady z nich
kupuje rednio 14 ksiek rocznie…
Daleko nam do tej ich mioci.
– Mimo wszystko przestrzegam
przed zbyt dosownym traktowaniem

Biblioteka lska

liczb. Polacy coraz czciej i chtniej,
szczególnie modzi, sigaj do elektronicznych noników. To jest nowa sfera
czytelnictwa, które opanowao wprawdzie tylko pewn grup spoeczn, ale nie
naley tego zjawiska pomija. Zmiany
musz nastpowa i tak si wanie dzieje. Z jednej strony gbokie przywizanie do ksiki klasycznej, papierowej
starszego pokolenia, a z drugiej coraz silniejsze zainteresowanie modych ludzi e-bookami wiadczy nie tylko o zmianie
kultury ksiki, ale jednoczenie potwierdza moj tez, e wszyscy czytaj.
Nie wyobraam sobie czowieka, który
poczwszy od szkoy podstawowej, gimnazjum, czy szkoy redniej nie ma kontaktu ze sowem pisanym.
– Czy równie wane jest pytanie – co
czytamy?
– Tu ju wkraczamy w obszar segmentacji zainteresowa. Kada ksika i jej
rónorodny typ adresowany jest do okrelonego czytelnika, podobnie jak rozmaite
tytuy prasowe skierowane s do konkretnego targetu. Nie ma w tym nic zaskakujcego. Trudno oczekiwa, e nagle potne
korporacje wydawnicze rzuc si na wielkie arcydziea. Ksik, która trafia
do sprzeday, poprzedza skrupulatnie
i szczegóowo zaprojektowana promocja,
która odpowiednio przygotowuje rynek
potencjalnych nabywców. Wydawnictwa
skupiaj wokó siebie wybranych twórców
i to ich ksiki gównie s wydawane i one
te s nagradzane. To sprawia, e system
wydawania ksiek jest moim zdaniem zabetonowany. Akcje promocyjne s dzisiaj
podstawow si napdow sprzeday. To
nie jest przypadek, e pochlebne recenzje – na przykad – jakiego tumaczenia,
które powiedzmy szczerze nie jest najwyszych lotów, ukazuj si jednoczenie
w kilku czasopismach, w telewizji, w radiu. Trudno uwierzy, e nagle kilkunastu
dziennikarzy z rónych stron kraju siga
po t sam pozycj, podobnie j ocenia
i posuguje si identycznymi sformuowaniami. Czego brakuje? Spontanicznoci.
Tak jednak dziaa system i jest to zjawisko
naturalne.
– Wielu twórców narzeka na brak
mecenatu. Stypendiów marszakowskich jest niewiele, modzi poeci garn

si do Instytutu Mikoowskiego im.
Rafaa Wojaczka, ale i tam moliwoci
s ograniczone.
– To wbrew pozorom bardzo trudny
problem. Poprzedni system stworzy co
w rodzaju klosza, pod którym znaleli si
wybracy, powiedzmy sobie jednak
szczerze, nie zawsze byli to wielcy pisarze. Mit twórcy tworzya wówczas sie
rónorodnych udogodnie, nobilitacji,
pobyt w domu pracy twórczej itp. Wystarczyo wyda dwa tomiki wierszy, aby
wstpi do elitarnego Zwizku Literatów
i znale si pod owym kloszem, który
torowa dalsz drog. Dzi twórc kreuje misternie skonstruowana promocja,
która jest w stanie ogosi geniuszem dobrze, ale nie doskonale piszcego autora.
Ile mamy przykadów poetów, którzy
wydali pi, sze tomików wierszy, czuj si w peni zasuonymi twórcami,
szkoda tylko e ocena ich dorobku tego
nie potwierdza. Dlatego powtarzam, e
to bardzo skomplikowane zagadnienie.
Wyjtkowy talent, niezwyka osobowo
twórcza zapewne potrzebuje mecenasa,
promotora, który czasem wystarczy, aby
wskaza waciw drog. Trudno mi jednak uwierzy, e na zamówienie mona
zosta wielkim twórc.
– Trzeba jednak przyzna, e droga
do sawy jest dzi wyjtkowo wyboista.
– To zaley jakie sobie kto stawia cele. Bywa e dla jednych jest to wydanie
jego dziea, bywa jednak, e celem staje
si tylko „wyrobienie” nazwiska poprzez
spotkania, wystpy w telewizji, wywiady w prasie a co za tym idzie zdobycie
sawy i oczywicie pienidzy. Nie naley do rzadkoci, e to „zabynicie”
w wiecie twórców jest pretekstem
do startu w zupenie innej dziadzinie.
– Wrómy moe jednak do bardziej optymistycznej rzeczywistoci.
Powiedzia pan profesor, e w kwestii
czytelnictwa co drgno i moemy
spodziewa si, e teraz bdzie ju
tylko lepiej, skd ten optymizm?
– Z duym uznaniem myl na przykad o tym, co dzieje si w bibliotece
w Sosnowcu. Dziesita edycja Sosnowieckich Dni Literatury to nie tylko
triumf ksiki, to ju wielkie wito kultury w miecie. A takich imprez, spotka,
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akcji nie brakuje nam w województwie.
Nie wystarczy sam pomys, najwaniejsze jest znalezienie krgu jego odbiorców.
Co decyduje o sukcesie przedsiwzicia?
Myl, e w duej mierze niekonwencjonalno koncepcji, znajomo rodowiska
i jego upodoba. Nie ma recepty na powodzenie. Sosnowiec, Jastrzbie-Zdrój,
Cieszyn… to s przykady znakomicie
trafionych projektów, ale zaraz pojawia
si pytanie, skoro tam si udaje, dlaczego
w Katowicach – nie. To bardzo mnie martwi, poniewa dotyczy wszystkich imprez
w caym spektrum kultury. Czym wytumaczy, e w cztero i pó milionowej
aglomeracji Targi Ksiki nie ciesz si
zainteresowaniem?
– Moe zabrako wikszej liczby
znanych twórców, za mao byo imprez
towarzyszcych, albo rodki finansowe byy zbyt mae w porównaniu
z Krakowem, gdzie zjechay tumy.
– Z dobrych wzorców trzeba czerpa
nauk.
– Dlaczego w rocznic wprowadzenie
wspomnianego ju zawodu stacjonariusza ogoszono rok nie np. bibliotekarza, ale… czytelnika?
– To bardzo trafna decyzja. Kada instytucja jest tylko porednikiem, a efektem jej dziaania jest dotarcie do tych,
którzy czytaj, potrafi mówi, dyskutowa o literaturze i wci chc poznawa
co wicej ni wiat codziennoci. Zawsze w centrum uwagi pozostaje czytelnik. A co do zawodu bibliotekarza, to
warto przypomnie, e ju w X stuleciu,
kiedy to ksigozbiory mieciy si
w klasztorach, obok opata i osoby zarzdzajcej opactwem, bibliotekarz by trzeci, co do wanoci osob w zakonie. To
wiadczyo przede wszystkim o randze
ksiki. Na przestrzeni wieków wiele si
zmienio, ale warto o tej randze pamita. Ksika pozostaje jedynie segmentem wielkiego systemu, który stale
ewoluuje a wszelkie modyfikacje s naturaln kolej rozwoju cywilizacji. Podobnie dzieje si w kadej dziedzinie.
Jestem przekonany, e opera, która zdawa by si mogo jest niemiertelna, czy
operetka w swej baniowo-muzycznej
formie take musz szuka nowych rodków, które nie niszczc ich korzeni po-

winny znale drog dotarcia do nowych
pokole, ich upodoba i oczekiwa. To
jest walka o odbiorców, których krg coraz bardziej si kurczy. Biblioteki take
staj przed tym wyzwaniem.
– Pan profesor jest w komfortowej
sytuacji, nie przypominam sobie spotkania w Bibliotece lskiej, na którym sala nie byaby pena.
– To na pewno cieszy, ale nie zwalnia
z mylenia o dalszej perspektywie. Nie
mona poprzesta na samozadowoleniu
i upajaniu si tym co jest dzi, bd rozpamitywaniu wietlanej przeszoci, to
pocztek koca instytucji. Musz wiec
przewidywa co bdzie za dziesi, pitnacie lat, pracowa i przygotowywa
warunki do pozyskiwania kolejnego pokolenia. To dotyczy kadej instytucji kulturalnej, trzeba spróbowa wyprzedzi
epok, a przynajmniej wskaza kierunek
dokd naley zmierza. Caym sercem jestem za tym, aby spotkania i imprezy zainicjowane z okazji Roku Czytelnika byy
kontynuowane, poniewa najwaniejsze
jest to, co bdzie po nas. Kultura czytania
przetrwa na pewno, ale musimy zdawa
sobie spraw ze zmian, które s nieuchronne. Pokolenie audiobooków musi
znale odpowiedni dla siebie ofert.
– Nie przeraa pana profesora informacja, e 35 proc. ludzi koczcych
studia rozstaje si z ksik?
– Jestem optymist. Mody czowiek
z dyplomem ukoczenia uczelni ma
na gowie poszukiwanie pracy, a kiedy
ju j znajdzie musi walczy o jej utrzymanie, potem przychodzi czas zakadania rodziny i tak dalej. Tempo ich ycia
nie pozwala na odrywanie si od rzeczywistoci, ale jestem spokojny, w dojrzaym wieku nie tylko wracaj do ksiek,
ale chc take o nich rozmawia. Odczuwam ogromn satysfakcj suchajc
na spotkaniach z jak arliwoci i kompetencj, godn nieraz krytyka literackiego, broni swoich wyborów i ocen.
– Swoistym fenomenem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, w Bibliotece
lskiej szczególnie mona to zaobserwowa.
– Z ogromnym szacunkiem myl o pokoleniu, dla którego kultura ksiki stanowia warto nadrzdn. Oni byli niejako

wtoczeni w wiat krcy midzy filharmoni, teatrem, galeri. Ci ludzie po odejciu na emerytury poczuli si nie tylko
pokrzywdzeni, ale przede wszystkim niepotrzebni. UTW przywrócio wielu z nich
rado ycia, a bycie w grupie pozwolio
na odnowienie chci dziaania. Zawsze
przywouj przykad Spoecznej Pracowni Digitalizacji, która skupia osoby wyjtkowe, specjalistki, gównie suchaczki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które – jak czsto powtarzam – niejednokrotnie w dziedzinie digitalizacji, s lepsze
od swoich wnuków. W naszym województwie bardzo duo bibliotek organizuje UTW, przykadem moe by Rybnik,
Mysowice, Czelad.
– Wiele bibliotek przeszo gruntowne remonty, wzbogacaj si nie tylko
ksigozbiory, ale i wntrza zachcaj
do korzystania z tych instytucji.
– Nowoczesne budynki, estetycznie
zaaranowane wntrza, wydzielone pomieszczenia, w których odbywaj si
spotkania i inne imprezy – to dzisiaj ju
standard. Jestem gorcym ordownikiem
przebudowywania starych czy zaniedbanych obiektów. Pobyt w bibliotece musi
kojarzy si z komfortem, to wpywa
na atmosfer spotka, ale jest take wyrazem szacunku dla odwiedzajcych j
goci.
– Duo mówi si o zaszczepianiu
w dzieciach mioci do ksiek, sprzyja temu wiele akcji, wspominajc
choby sztandarow: „Caa Polska
czyta dzieciom”. Gone czytanie wpywa pozytywnie na rozwój jzykowy,
psychiczny i umysowy dziecka, to take pierwszy krok do zaprzyjanienia
si z ksik. Nieco starsi sami dokonuj wyboru – co czyta. Czy moliwa
jest droga od Harry Pottera do Gombrowicza?
– Nie tylko moliwa, ale prosta i naturalna. Na tej drodze jednak musi pojawi
si, moim zdaniem, najwaniejszy element – rozmowa z dziemi o tym, co czytaj. Sowo pisane oddziaujce na
wyobrani wywouje naturaln potrzeb
zwerbalizowania uczu, podzielenia si
emocjami, snucia domysów na temat dalszych losów bohaterów itp. Nic nie zastpi takich rozmów, poniewa to wanie one
s niezbdnym dopenieniem przeczytanej
lektury. Ci modzi czytelnicy za kilka, czy
kilkanacie lat stan przed koniecznoci
tworzenia otaczajcej ich rzeczywistoci,
umiejtne wic otwieranie ich wyobrani
to nic innego jak przygotowanie do tego
zadania. A przy okazji testuje ich spostrzegawczo, wyrabia umiejtno formuowania wasnych wyobrae, które bywa,
e poddawane s krytyce rówieników.
Harry Potter rozbudzi ch czytania, trzeba tak znakomicie przygotowany grunt
umiejtnie wykorzysta. Jestem mionikiem i zwolennikiem aktywnego czytania
i komentowania przeczytanego tekstu,
pod warunkiem, e uczestniczc w takiej
debacie dorosy pozostaje wycznie w roli
przewodnika, nigdy natomiast w roli dyktatora.
Rozmawiaa MARIA SZTUKA
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Tadeusz Kosman, nadleniczy w Suchej, pokazuje secesyjn will – budynek suskiego nadlenictwa
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Po królewskie do lasu

eskid lski, ywiecki, May, MaB
kowski. Dawnych wacicieli wygna z lasów po wojnie dekret PKWN
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z 12 grudnia 1944 roku. Odeszli. Lasy
przejo pastwo. Po zmianie ustroju ich
potomkowie i spadkobiercy upominaj
si o bye majtki. Chc wróci.
– Bardzo dugo skaryli nas mieszkajcy w Austrii spadkobiercy Habsburgów – opowiada Bogdan Gieburowski,
zastpca dyrektora do spraw gospodarki lenej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pastwowych w Katowicach. – Wynajli renomowan kancelari prawn
z Krakowa. Domagali si zwrotu lasów
na ywiecczynie, które przed wojn byy ich wasnoci. Przegrali. Potem zadali leniczówek. Z takim samym
skutkiem.
– Ich prawnicy zachowali si w porzdku, przyszli i powiedzieli: – My ju
duej nie bdziemy sprawy cign, bo
jak nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, to
nic z tego nie bdzie. Musimy wprost powiedzie spadkobiercom, e nie wygramy, a nie futrowa si ich pienidzmi.
Potomkowie Habsburgów solidnie
wzili na widelec Skarb Pastwa. Wnieli te bowiem o zwrot paacu w yw-

cu (bya to najpowaniejsza i najgoniejsza sprawa) i browaru ksicego. Mieli
pretensje, e ywiec zosta sprywatyzowany.
Sucha Beskidzka. Pooony obok suskiego zamku budynek nadlenictwa
pochodzi z 1875 roku. Odnowiony,
przebudowany, elegancki, z szykown
elewacj i stolark okienn z 2004 roku.
Cho nie znajduje si w rejestrze zabytków, prace modernizacyjne przeprowadzono pod nadzorem konserwatora.
Po to, by z pieczoowitoci zachowa
jego charakter – wilii secesyjnej.
Przed wojn mieci siedzib zarzdcy dóbr lenych, który mia tutaj swoje
kancelarie i mieszkanie subowe. Nieruchomo zwizana wic bya bezporednio z gospodark len i dekret
PKWN pozwala na jej przejcie. Spadkobiercy Tarnowskich twierdz jednak,
e skoro dziaka znajduje si w miecie,
to nie jest ona lasem. I domagaj si jej
zwrotu. Skar te Lasy Pastwowe
(LP) o bezumowne uytkowanie budynku od 1945 roku. Apetyt mieli na duo
wicej.
– W 1997 roku kancelaria adwokacka z Krakowa wystpia w imieniu

mieszkajcych w Szwajcarii i we Francji spadkobierców Tarnowskich z daniem zwrotu ich dawnego majtku lenego – relacjonuje Tadeusz Kosman,
nadleniczy w Suchej. – Zamierzali odzyska okoo 600 ha. Sprawa trafia nawet do Sdu Najwyszego. Przegrali kasacj i mamy spokój, jeli chodzi o las.
Cisza jednak nie zapada. W 2005 roku wniesiono kolejny pozew, wanie
o zwrot budynku nadlenictwa, którym
LP zarzdzaj od 1946 roku, majc
w rce oryginalne protokoy przejcia
nieruchomoci. Spór o will trwa w najlepsze i biegnie teraz dwoma torami: administracyjnym i sdowym. Sd cywilny zawiesi postpowanie do czasu
rozstrzygnicia konfliktu przez organa administracji pastwowej. Pierwszym by wojewoda maopolski, który
stan po stronie Tarnowskich.
– W mojej ocenie popeni bd, bo zamiast oddali spraw uznajc, e budynek nadlenictwa zwizany jest z lasem,
w zwizku z czym urzd wojewody nie
ma kompetencji do rozpatrywania tego typu spraw, to wyda decyzj, e nie zosta
on przejty zgodnie z dekretem o reformie rolnej – mówi T. Kosman. – Idc tym

tokiem rozumowania mona rzec, e
stao si to nielegalnie i wobec tego musimy budynek zwróci.
Lenicy zaskaryli niekorzystne orzeczenie wojewody argumentujc, e zostao wydane bdnie w oparciu o dekret
o reformie rolnej, zamiast o przepisy dekretu o upastwowieniu lasów. Sprawa
przeniosa si do wyszej instancji – resortu rolnictwa. Tam ugrzza przed czterema laty. Ministerstwo odpowiada, e
jest skomplikowana, wic musi potrwa.
Spadkobiercy Tarnowskich patrz te
po  dli wym wzro kiem na mia sto.
Po czci dopili swego. Odzyskali budynek dawnej ochronki dla sierot. Poechtani sukcesem licz na kolejne zwycistwa. A gra toczy si niemal o pó
miasta – o renesansowy zamek, tereny
wzdu szosy biegncej do ywca, dawny tartak, by elektrowni, niegdysiejsz odlewni eliwa. To wszystko naleao do nich przed 1939 rokiem. Czas
pokae, czy i co odzyskaj.
Przeszo, i to ta bardzo odlega, skutecznie dogonia Nadlenictwo w Suchej. Pltanina historycznych zalenoci sprawia, e suscy lenicy maj
pod swoim nadzorem 10,5 tys. ha lasów
pastwowych i a 13 tys. ha lasów prywatnych. Jedne pooone obok drugich, granica przy granicy. Gszcz dziaek i ich posiadaczy – wspólnot lenych
i osób prywatnych. W sumie okoo 17
tys. wacicieli.
I rzecz osobliwa – serwituty, uprawnienia nadane chopom do korzystania
z królewskich i dworskich lasów (take
k i pastwisk), wywodzce si jeszcze
z czasów redniowiecza. Najstarsze,
datowane na rok 1357, pochodz z okresu rzdów Kazimierza Wielkiego. Jak las
przetrway dumnie wszystkie epoki:
Polsk szlacheck, zabory, midzywojnie, Hitlera, Stalina, komun.
Feudalny przywilej poboru opau
przysuguje wycznie mieszkacom
gminy Zawoja. Dlaczego akurat tutaj zachowa si do dzisiaj?
– Trudno ustali – odpowiada Tadeusz
Jurzak, zastpca nadleniczego w Nadlenictwie Sucha. – Mamy szcztki dokumentów. Wiemy, e w 1958 roku
podjto nieudan prób uregulowania
serwitutów. W operatach lenych s
jednozdaniowe wzmianki na ten temat.
Chciaem wróci do sprawy, ale natrafiem ma szereg przeszkód formalnych.
Przede wszystkim nie ma róde historycznych, które pozwoliyby odpowiedzie na pytanie, jak rozumie zapisy pochodzce z 1862 roku.
Urzdujca wówczas Krakowska ck.
Komisja Krajowa do odkupu i regulacji ciarów gruntowych uporzdkowaa instytucj serwitutów, wprowadzia
stosowne ograniczenia i regulacje, potwierdzajc tym samym urzdowo istnienie uprawnienia nadanego za Kazimierza Wielkiego. Zapisaa, e przywilej
przysuguje tym osadom, które faktycznie istniej. Dzisiaj lista obejmuje 714 domów.

W ycie wesza zasada, e zobowizanie jest warunkowe – dotyczy komina,
czyli konkretnego domu, którego mieszkacy maj prawo gromadzi drewno
na opa. Nie ma domu, nie ma serwitutu. Spisano starannie adresy i nazwiska
gospodarzy, zaznaczajc przy tym, e
prawo to (czyli serwitut – przyp. red.) ma
by na przyszo uregulowane.
Nie sposób dzisiaj dociec, co mieli
na myli i czym kierowali si czonkowie ck. komisji, dokonujc tak mao
precyzyjnego zapisu. Jego enigmatyczno staa si w kadym razie fundamentem trwaoci prawnej królewskiego przywileju opaowego.
W najlepsze funkcjonuje w Zawoi,
bo – w przeciwiestwie do okolicznych
wsi, gdzie ju dawno o caej historii serwitutowej zapominano – nie zniosa
go tam ck. komisja. I tak zostao. A obcione s nim – niezalenie od formy
wasnoci – lasy pastwowe, prywatne,
a nawet teren parku narodowego.
Ile brano kiedy chrustu – kubik,
dwa kubiki? Tyle, ile kto potrzebowa
do celów opaowych. Rónie zapisano
to uprawnienie. Dawniej obowizywaa zasada, e uzbierane drewno moe by
wywiezione na wozach lub saniach z zaprzgiem lub bez albo wynoszone na plecach. I takie sformuowanie zawiera te
dzisiaj asygnata serwitutowa.
Kolejne dwa warunki równie pozostaj niezmienne: drewno wolno zbiera
tylko takie, które da si przeama o kolano, bez uycia siekier, pi i innego
sprztu, i wycznie do wasnych celów
opaowych. Jego sprzeda lub odstpienie, podobnie jak asygnaty, zagroone
jest utrat uprawnienia.
Asy gna ty (wa no za cho wu j
do koca danego roku kalendarzowego)
wydaje Nadlenictwo Sucha w oparciu
o list domów potwierdzon notarialnie
za zgodno z oryginaem, czyli spisem
zaczonym do dokumentu regulacyjnego ck. komisji z 1862 roku. Miejsce
zbiórki wyznacza leniczy. S takie
gospodarstwa, które co roku zwo
drewno.

Do oryginalnie, jak na ducha i standardy dzisiejszych dokumentów urzdowych, brzmi zwaszcza wstp asygnaty:
Na podstawie rozporzdzenia Krakowskiej ck. Komisji Krajowej do odkupu
i re gu la cji ci a rów grun to wych
z dnia 12 listopada 1862 r z. L. 7360
i Protokou Komisji Lokalnej w Wadowicach z 1866 roku ustalajcych prawo
do poboru opau dla mieszkaców gminy Zawoja, zezwala si na terenie lasów
wasnoci Skarbu Pastwa w zarzdzie
PGL LP Nadlenictwo Sucha Pani/Panu (…) na zebranie drewna na opa
na poniszych zasadach: tu punkty od 1
do 9 okrelajce, co, kiedy i w jaki sposób mona w lesie zbiera.
Niektórym serwituty przeszy obok
nosa. Zgodnie z kodeksem cywilnym,
który reguluje suebnoci rzeczowe, tego rodzaju uprawnienie powinno by
wykonywane w cigu 10 lat. Jeli nie
jest, w jedenastym roku wygasa. I kilku
gospodarzy nie dostao asygnaty, bo
po zbyt dugiej przerwie przypomniao
sobie o przysugujcym im przywileju.
– Gdyby LP chciay gromadzi leanin – zebra j, zaadowa, zwie
na dó i sprzeda – koszty takiego
przedsiwzicia przewyszayby wielokrotnie warto tego opau – dodaje
T. Kosman. – Ci ludzie robi dobr robot. Sprztaj las. Czasem a za bardzo,
bo zubaaj rodowisko z rozkadajcego si drewna, które jest siedliskiem maych organizmów. Ale skala tego zjawiska nie jest na szczcie dua.
Oprócz Zawoi serwituty na terenie katowickiej RDLP przetrway jeszcze
w rejonie Kobucka m.in. we wsi Borowe. Ludzie chodz tam wic nadal
do lasu po swoje, czyli królewskie.
Góra Jasie, 521 m. npm. Kaplica
Konfederatów Barskich, wzniesiona,
jak gosi tablica, w 1773 roku dla upamit nie nia po tycz ki, ja k sto czy y
w 1771 roku oddziay konfederatów
z wojskami gen. Suworowa. Podobno tutaj do niewoli rosyjskiej dosta si ranny w bitwie hr. Maurycy August Beniowski. Zabytek utrzymuje suskie

Spadkobiercy Tarnowskich chc odzyska renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej
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Hubert Kobarski, nadleniczy w Bielsku
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nadlenictwo, podobnie jak ciek
przyrodnicz prowadzc na szczyt Jasienia.
Za czasów Tarnowskich poudniowy
stok tej góry zamieniono w teren leno-parkowy. Powstay cieki, mostki,
a nawet drogi, po których jedono
bryczkami. Aleje obsadzano sprowadzonymi przed wojn z Ameryki Pónocnej,
nieznanymi tu wczeniej, gatunkami
drzew – sosn wejmutk, dbem burgundzkim i czerwonym. Dzisiaj s przyrodnicz ciekawostk.
Centrum Bielska, Zamek Ksit
Sukowskich. Wyremontowany, zadbany, dostojny. Teraz siedziba Muzeum Historycznego. Rezydencja znajdo wa a si we wa da niu ro du
Sukowskich do 1945 roku. Potem
upastwowiono j i oddano LP, by
pod koniec lat 40. przekaza resortowi kultury. Spadkobiercy poszli do sdu. Na rozprawy przywoano wszystkich kolejnych wacicieli.
– Jestemy w sdzie w Bielsku, podchodzi adwokat drugiej strony i mówi: – Moe panowie si poznacie, jest
tutaj ksi, potomek Sukowskich
z Austrii – wspomina B. Gieburowski.
– I podszed wskazany mczyzna,
przywita si i pyta, jak bdziemy stawia spraw? Mówi: – Zamek stanowi
wasno Skarbu Pastwa i jest teraz
w gestii ministra kultury. I ministerstwo
nie oddao go. Gdyby to zaleao od nas,
te nigdy bymy nie poszli na ugod sdow.
Innym torem potoczyy si losy Zespou Klasztorno-Paacowego w Rudach Raciborskich, dawnej siedziby Opactwa
Cystersów. Zniszczony wojn i podupady zabytek otrzymali najpierw lenicy,
którzy jaki czas temu przekazali go starocie gliwickiemu, a ten nowo powstaej diecezji gliwickiej. Kuria nie
marnowaa czasu, zaatwia dotacje,
podniosa paac z ruin, starannie wyremontowaa, urzdzia w jego wntrzach
funkcjonalne centrum edukacyjne i muzeum.

W równie interesujce wtki obfituje
historia z lasem wokó klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
To miejsce wielkanocnych inscenizacji
Misterium Mki Paskiej, z rozrzuconymi w terenie stacjami drogi krzyowej.
Kiedy zarzdzao nim Nadlenictwo
Andrychów, majc wynikajcy z tego
faktu niemay kopot.
Co roku bowiem oo. Bernardyni wysyali do nadlenictwa monity informujce o zbliajcym si czasie procesji
i zagroeniu, jakie stwarza miay suche
ga  zie, któ re – w ich mnie ma niu
– w kadej chwili mogy oderwa si
od drzew i spa uczestnikom drogi krzyowej na gow. Grozi to zranieniem,
a nawet mierci – alarmowali.
– Wynajmowalimy ludzi, którzy jak
alpinici wspinali si na linach na drzewa i wycinali suche gazie – wspomina B. Gieburowski. – Potem jak tylko oo.
Bernardyni wystpili z wnioskiem, eby ten las przekaza im poprzez kocieln komisj majtkow, od razy zgodzilimy si na to. I teraz oni odpowiadaj
za bezpieczestwo ptników.
Beskid lski. Batnia, Klimczok,
Równica, Czantoria. Najbardziej pocita szlakami turystycznymi, zabudowana schroniskami i penetrowana przez
turystów cz polskich gór. Las trzeba
ludziom udostpni, stworzy warunki
do wypoczynku. Std nowe drogi, parkingi, szlaki. Inwestuj LP. Zarabiaj
schroniska, hotele, knajpy, orodki wypoczynkowe, waciciele kwater.
Klsk jest tutaj sporo – tych ywioowych: powodzi i poarów, i tych cywilizacyjnych: zadeptania, niszczenia, zamiecania. Najgorsze s powodzie,
trudno im zaradzi i walczy z nimi
w górzystym, niedostpnym czsto, terenie. Poary zdarzaj si, ale nie s ju
tak grone, jak kiedy.
– To midzy innymi dziki rozbudowie sieci dróg lenych – powiada Hubert
Ko bar ski, nad le ni czy w Biel sku. – Do czerwca tego roku mielimy
trzy przypadki – w lenictwie w Lipni-

ku i Straconce. Ewidentne podpalenia.
Sprawców nie zapano. Straty niewielkie – poszo poszycie i 20 arów upraw
i modników. Ludzie szybko zauwayli
ogie i zadzwonili gdzie trzeba.
Jeszcze bardziej wymowny jest przykad ysej Góry. W 1979 roku wybuch
tam poar w pobliu orodka leczniczego Stalownik. Spalio si duo – 9 ha.
Ogie podoyo dwóch chopców, których zapano. Potem wybudowano drogi. Po okoo 10 latach kolejny poar
w tym samym miejscu, prawdopodobnie sprawka pacjentów Stalownika. ywio zniszczy 2 ha. Za trzecim razem
spono ju tylko 60 arów.
Skuteczn reakcj straaków umoliwia odpowiednio zbudowana droga, co
w konsekwencji przeoyo si na zminimalizowanie strat. Ciki wóz bojowy
wprawdzie nie dojedzie do kadego
kawaka lasu ogarnitego ogniem z rónych powodów, choby uksztatowania
terenu, ale dotrze do blisko. I jest dobrze, jeli poar ma w zasigu kilkuset
metrów, bo pozwala straakom na prowadzenie szybkiej akcji.
Charakterystyczne, e na to, czym zarzdza RDLP w Katowicach, ogromny – by nie powiedzie decydujcy
– wpyw maj historyczne zaszoci. Obszary lene w rejonie Katowic, Bielska-Biaej, Czstochowy i Opola znajdoway si kiedy pod jurysdykcj trzech
zaborców, potem w czci (Opolszczyzna) III Rzeszy. Z tego faktu wynikaj
okrelone konsekwencje.
Takie, e dzisiaj sporo prywatnych lasów znajduje si w pasie midzy Czstochow a Sosnowcem, co jest spadkiem po za bo rze ro syj skim, gdzie
wadze carskie honoroway prywatn
wasno gruntu i uprawnienia serwitutowe. Podobnie rzecz si ma w Beskidzie lskim, ywieckim i Makowskim,
które obejmowa zabór austriacki. Prywatnych lasów nie znajdzie si natomiast na Opolszczynie, poniemieckie
tereny upastwowiono bowiem w caoci, niezalenie od powierzchni jak zajmoway.
Cie zaborów w poczeniu z liter dekretu PKWN stworzy arcyciekaw sytuacj w LP, chociaby w Nadlenictwie
Katowice, które ma teraz w zarzdzie
okoo 14 tys. ha lasów pastwowych,
podczas gdy przed wojn byo ich
na tym terenie niewiele ponad 200 ha.
Wikszo znajdowaa si wówczas
w rkach prywatnych, w tym m.in.
synne lasy pszczyskie i tereny lene
spóki Gische.
Niektórzy dawni waciciele wygrywaj sprawy sdowe i odzyskuj lene
majtki. Dzieje si tak wtedy, kiedy operacj upastwowienia przeprowadzono wbrew przepisom, nacjonalizujc
las zaj mu j cy po wierzch ni po ni ej 25 ha. Kto mia wicej, zgodnie z postanowieniami dekretu PKWN, traci
grunt na rzecz Skarbu Pastwa. I teraz
nie ma podstaw prawnych, by si o niego upomina.



• Lojalno i zaufanie
• Lojalno wobec siebie, innego czowieka czy instytucji jest obecna w yciu spoecznym od zawsze. Cnota lojalnoci silnie powizana jest midzy innymi z zaufaniem. Jeli komu ufamy a ten kto nie zawiedzie naszego zaufania, to staramy si by wobec niego lojalni. Zaufanie wie si wic z niepewnoci wobec przyszoci – oddajemy w wyborach gos na przedstawicieli konkretnej partii, poniewa ufamy, e dokonaj zmian
na które czekamy. Tak wic zaufanie to szczególny pomost do nieznanego przyszego
wiata, w którym centraln rol odgrywaj
ludzie którzy s potrzebni. S to ludzie, co
do których mamy nadziej, e dziki nim
osigniemy zamierzone cele. Ufam im a wic
jestem lojalny i oddaj na nich swój gos, np.
w wyborach. We wspóczesnym wiecie
polskiej polityki zaleno ta jest mao
obecna. Polacy nie obdarzaj polityków zaufaniem, a wic i nie pozostaj wobec nich
lojalni w kolejnych wyborach. Std po raz
pierwszy od pocztku polskiej transformacji
w padzierniku 2011 roku Polacy wykazali
lojalno wobec dotychczasowej wadzy
i ponownie powierzyli jej mandat rzdzenia
Polsk. Wczeniejsze wybory za kadym razem przynosiy zmian ekipy rzdzcej, co
mona odczyta jako zawiedzione zaufanie
i brak lojalnoci Polaków wobec sprawujcych wadz. Dzisiaj najwikszym zaufaniem
Polaków cieszy si prezydent RP Bronisaw
Komorowski (69% zaufania), co, wedug
wszelkich prognoz, przeoy si na lojalno
Polaków wobec obecnego Prezydenta w wyborach w roku 2015. Duo mniejszym zaufaniem cieszy si premier Donald Tusk
(31%), którego realny wpyw na jako ycia Polaków jest wysoki. To niskie zaufanie
przekada si na niski poziom deklaracji wyborczych – lojalno – Polaków w kontekcie wyborów parlamentarnych 2015 roku.
W omawianym aspekcie nie powinien wic
dziwi wysoki poziom zaufania Polaków
wobec rodziny, który przekada si na bezwarunkow lojalno jej czonków wobec
siebie.
• Lojalno a uczciwo
Tak jak wana i znaczca jest zaleno
midzy zaufaniem a lojalnoci, tak te
wana jest relacja midzy uczciwoci a lojalnoci. Nie wiem, czy atwo jest by Bogiem, lecz wiadcz, e bardzo trudno jest by
czowiekiem, zwierza si król Dawid, bohater tomu Carlo Coccioliego. Istotnie, niezwykle opornie przychodzi dochowanie standardów ludzkiej przyzwoitoci, i to zarówno
w yciu codziennym, jak i odwitnym.
Uczciwo jest bowiem stanem ducha i umysu, wzmacnianym indywidualnym poczuciem smaku i honoru. Nie ma uczciwoci powszechnej czy planetarnej. Nawet zapisy dekalogu u wielu ludów wiata nie znajduj respektu i posuchu. Czasami naruszaj ich poczucie godnoci i burz utrwalone historycznie tradycje kulturowe. Na przykad dekalogowy nakaz: nie kradnij odrzucaj liczne plemiona Afryki Czarnej. Mody Masaj moe zaoy rodzin wtedy, gdy sprytnie i bezkarnie okradnie ssiada. To szczególny znak jego dojrzaoci i gwarancja dobrostanu dopiero co zawartego maestwa. lski zodziej
wgla bywa rozgrzeszany przez lokaln
spoeczno bied, niedostatkiem czy wreszcie upadkiem kopalni. Jego codzienny up sta-

noci i wreszcie pracowitoci. Dzisiaj i tutaj
deficyt tych wartoci jest nader oczywisty
i w adnym przypadku nie zmieni tego ogldu zaklcia sentymentalnych regionalistów.
Poruszajce spektakle nieuczciwoci, erozji
prawoci, godnoci i honoru znale mona
w wielu lskich miastach, a gównymi
w nich aktorami bywaj i gorole, i hanysy.
Region nie jest wyizolowan, a przy tym
zdrow enklaw w chorym pastwie Starego Kontynentu. W poszukiwaniu uczciwoci przestamy by ródem niepotrzebnych
cierpie innych, w tym i bliskiego nam, i dalszego otoczenia spoecznego. Niektórzy ju
to uderzyli si we wasne piersi lub usiuj
to robi, budujc yciorys wart naladowania. To wcale nie wymagao wielkiego charakteru – pisa cytowany ju Zbigniew Herbert, sam przecie niedoskonay – mielimy
odrobin niezbdnej odwagi / lecz w gruncie rzeczy bya to sprawa smaku / Tak smaku / który kae wyj skrzywi si wycedzi
szyderstwo / choby za to mia spa bezcenny kapitel ciaa / gowa.

Cnota
lojalnoci (II)
je si dowodem yciowej zaradnoci, przewrotnego sprytu i umiejtnoci dostosowawczych. Co gorsza, bezwzgldna uczciwo moe by ródem cierpie i powanie
je pomnaa. Do takich naley prostomylna informacja o miertelnej chorobie najbliszej nam osoby, oczekujcej na zgoa inny typ
doniesie, nawet z gruntu faszywych. Wówczas sigamy do biblijnego usprawiedliwienia i przypominamy, e sprawiedliwe
wargi podobaj si królowi, kocha on tego,
kto mówi szczerze.
• Powszechna historia nikczemnoci
Jednak sokratejska cnota uczciwoci, prawoci i lojalnoci warta jest najwyszej pochway czy wrcz pieni. Nawet, jeli przyszo nam y w otoczeniu dwuznacznym moralnie, skorumpowanym czy wrcz zdemoralizowanym. Ryba nie tylko psuje si
od gowy, jak gosi znane przysowie, ale
i od ogona równie. I my sami w tym procesie uczestniczymy, czsto go przypieszajc. Powszechnej nikczemnoci, uywajc terminu Jorge Luis Borgesa, nie powikszaj
przecie jedynie osoby bezwyznaniowe, ale
maj w niej udzia deklarujcy bogobojno
katolicy, protestanci czy ydzi. Warto zatem
zacz od uderzenia si we wasne, a nie cudze, piersi, od naszej przyzwoitoci, która powinna by oparta na przejrzystych zasadach
moralnych. Trzeba zrobi to take w ojczyznach prywatnych ulokowanych na przykad
na Górnym lsku, regionie przez dziesiciolecia czy wrcz stulecia opatrywanym, pewnie na wyrost, etykietami uczciwoci, solid-

• Lojalno kapitaowa i kodeksowa
Zarówno zaufanie, uczciwo, jak i lojalno s wanymi elementami kapitaów
ludzkiego, spoecznego czy kulturowego. Kapita ludzki (human capital) to wszelkie umiejtnoci pojedynczych ludzi, ich skumulowana wiedza, zdolno do podejmowania pracy czy stan zdrowia i poziom higieny. Wród
tych wartoci, w które wyposaony jest
czowiek, wan rol odgrywa lojalno, która pozwala harmonijnie i dobrze wspóy
z innymi ludmi, ale i instytucjami. Przykadem jest praca, której podjcie zawiera
w sobie element lojalnoci wobec firmy
i pracodawcy. Ale równoczenie lojalno ta
nie powinna by kojarzona z wiernopoddaczoci, lepym posuszestwem, bezrefleksyjnym wykonywaniem polece, których
skutki dla firmy mog by negatywne.
Wród najwaniejszych cech lojalnoci zespou mona wyróni m.in. wspóprac
wewntrzn, zaangaowanie w wykonywanie swoich zada, wspólne wyciganie wniosków z sukcesów i poraek, wzajemne zaufanie do przeoonego i siebie nawzajem pracowników, przestrzeganie norm i zasad pracy, a take wysoki poziom zdyscyplinowania. Wanym jest równie poczucie dumy
z pracy i przynalenoci do firmy, jak i dotrzymywanie tajemnic zawodowych i dyskrecja. Zgodnie z art. 10 Kodeksu pracy mówicym o zasadzie wolnoci pracy w Polsce podejmowana jest dyskusja o lojalnoci nade
wszystko menederów wobec pracodawcy.
Posiadajcy wysokie kwalifikacje meneder moe stara si o prac w konkurencyjnej firmie. W takiej sytuacji uaktywnia si
problem lojalnoci pracownika wobec firmy
i moliwo jej weryfikacji przez pracodawc. Legaln form dziaania w takich okolicznociach jest wycznie swoisty rachunek sumienia i rachunek moliwoci, co mona zrobi, aby zatrzyma pracownika. Sprawdzanie lojalnoci przez podstpne wystawianie
go na róne próby jest dziaaniem bezprawnym i w rzeczywistoci nie przynoszcym
adnych pozytywnych rezultatów.


Felieton powsta we wspópracy
z prof. UO dr hab. Ann liz
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Zdjcia: Witold Kociski

Szlak warowni i zamków jurajskich

Podnóe Góry Birów

ladami rycerzy
i legionistów
MARIA
SZTUKA

rancuzi szczyc si zamkami w maF
lowniczej Dolinie Loary, Brytyjczycy wabi widokami w Parku Narodowym
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Peak District, Wosi kusz oszaamiajc urod toskaskiego krajobrazu. Nie
mamy si czego wstydzi a tym bardziej
narzeka – miejsc, do których mona zapaa mioci od pierwszego wejrzenia
w kraju nad Wis nie brakuje. Wszystkich niedowiarków zachcam do spdzenia choby kilkunastu godzin w jednym
z najbardziej magicznych zaktków Polski, w Jurze Krakowsko-Czstochowskiej, krainie o urzekajcej rolinnoci
(o kadej porze roku), gdzie natura z histori yj w niebywaej zgodzie, chronic si wzajemnie. Dwa bajeczne szlaki tu ry stycz ne: Wa row ni Ju raj skich
i Orlich Gniazd nie zawiod nikogo, od lat
fascynuj kadego, kto si tu pojawi. Zachwycony malowniczymi zaktkami Stanisaw Leszczycki w 1927 r. na amach
Dwutygodnika Krajoznawczego Ilustrowanego „Ziemia” zaproponowa wytyczenie trasy przebiegajcej z Krakowa poprzez Pa sko wy Oj cow ski i Garb

Tenczyski. Szlak w kolorze czerwonym
wprawdzie zosta oznakowany, lecz zaniedbany przez konserwatorów, uleg
zniszczeniu. Upomnia si o niego dopiero w 1948 r. na amach tego samego czasopisma Kazimierz Sosnowski, profesor
Akademii Handlowej w Krakowie, wielce zasuony dla rozwoju polskiej turystki krajoznawca, autor pierwszego przewodnika turystycznego.
Nazwa „Or le Gniazda” po cho dzi
od usytuowania warowni i zamków
w miejscach, które miay by niedostpne, niczym gniazda orów. Szlak ochrzci
jednak znacznie wczeniej, goszczcy
na zaproszenie Zygmunta Krasiskiego
w Zotym Potoku w 1857 roku, jake tragicznym dla twórcy Nie-Boskiej Komedii (jesieni zmara jego najmodsza córka, 4-letnia Elbietka, jej pro chy
spoczywaj w kociele w Zotym Potoku) – Wiktoryn Zieliski, poeta i póniejszy powstaniec. W zainspirowanym urokami doliny Warty i Wiercicy poemacie
„Dwie ojczyzny” z rozbrajajc szczeroci przyznawa:

Krasna ziemia zadnieprzaska
nocn por poród gwiazd
Lecz pikniejsza nadwarciaska
ze swym szlakiem orlich gniazd...
Niezwyka przyroda, romantyczne wapienne ostace, pospne ruiny warowni,
potne zamczyska, tajemnicze jaskinie
i niezdobyte skalne czeluci pobudzay wyobrani, budziy sentymenty, wzniecay
namitnoci nie tylko romantyków…
Do dzi s natchnieniem dla poetów, malarzy, muzyków.
Zapraszam na krótk przejadk jurajskim szlakiem, krótk – inaczej wszak nie
mona – poniewa wedug historyków samych tylko warowni i zamków na szlaku
jest blisko czterdzieci, pomników przyrody chyba nikt nie liczy, podobnie jak bajecznych ostaców czy tajemniczych jaski.
Nie sposób take wskaza wszystkich
niezwykle uksztatowanych ska wapiennych, grzebienic, iglic, bram, dziurawców,
czy pamitek wczesnoredniowiecznych
grodzisk skalnych…
Na pocztek jednak nieco historii. Wiele napotkanych po drodze stranic, warowni i zamków nigdy by nie powstao, gdyby nie zapobiegliwo króla Kazimierza
III Wielkiego. Po utracie w 1356 r. lska,
Jura staa si terenem nadgranicznym, którego obrona bya gównym elementem
strategii ówczesnego pastwa. Obmylony przez monarch system zabezpiecza
nie tylko granice ale take wane szlaki
handlowe wiodce ze Lwowa do Wrocawia. Za panowania króla Kazimierza
ufortyfikowano 53 zamki i umocniono
27 murowanych fortyfikacji miejskich. Historycy rónie oceniaj polityczne poczynania syna Wadysawa I okietka, niepod-

waalnym pozostaje jednak fakt, e krocie wydane wówczas ze skarbu pastwa
nie poszy na marne. Do XVII wieku linia zamków jurajskich bya nie do zdobycia. Okrutnego zniszczenia dokonali dopiero Szwedzi. Wiele warowni i zamków
nigdy ju nie podnioso si z tej poogi.
Ruiny gotyckiego zamku
w Smoleniu
amek wznosi si ponad niewielk
Z
wsi Smole, lec na trasie pomidzy Pilic a Wolbromiem, wie nazw sw

zawdzicza sigajcej XIV wieku tradycji wyrabiania tu smoy. O miejsce na nieduym parkingu, graniczcym z polem biwakowym nie musimy si martwi,
wielkich tumów nigdy tu nie ma. Na zbudowane z wapieni jurajskich wzgórze
zamkowe wiedzie malownicza cieka,
u podnóa której falujce, rozoyste mo- Dziedziniec zamku w Smoleniu
drzewie chroni przed socem, próno go
ju szuka w wyszych partiach, gdzie kró- PTTK w Olkuszu przeprowadzono w ruluj wielowiekowe graby i potne, strze- inach prace remontowe i zabezpieczajliste buki. Wiele z nich ulego nawanicom ce, rozpoczto take badania archeologiczi piorunom zastygajc w wysokich na kil- ne. Konserwacja wytrzymaa jednak tylko
ka metrów fantastycznie wyrzebionych do zimy 2010 r. – kiedy to powalone drzeprzez natur kikutach. Do podzamcza wa powanie uszkodziy mury zamku.
wkraczamy znakomicie zachowan gotyc- Obecnie obowizuje zakaz zwiedzania
k bram, noszc lady mechanizmu ruin, mona jednak podziwia je nadal,
opuszczajcego kraty, dalej drog wiod- spacerujc ciekami okalajcymi buc wzdu resztek murów dwumetrowej dowl. Prace zabezpieczajce trwaj tam
gruboci wkraczamy na rozlegy dziedzi- nadal, w maju udostpniono wie, z któniec. Nad gowami na skale wznosi si rej mona podziwia niezwyke widoki.
szesnastometrowej wysokoci okrga Zabytek wci czeka na lepsze czasy i…
wiea z kamienia amanego, gdzieniegdzie sponsorów.
widniej w niej otwory. Chwil zasuoOsobliwoci Bydlina
nego odpoczynku zapewniaj pozostaoci po citych potnych bukach, to
arto, jadc z Pilicy do Wolbromia
znakomity punkt obserwacyjny.
wpa do niewielkiej miejscowoci
Zamek jest najprawdopodobniej dzieem Ottona z Pilczy herbu Topór, który Bydlin. To jedno z najrzadziej odwiedzawzniós go na wzgó rzu w po o wie nych miejsc na Szlaku Orlich Gniazd.
XIV wieku. Dwiecie lat póniej kolejni Historia wsi siga XII wieku, rozsawi j
waciciele Padniewscy opucili Smole jednak dopiero w XIV w. dziedzic okoliczprzenoszc si do znacznie okazalszej sie- nych terenów rycerz Niemierza herbu
dziby w Pilicy a opustoszay zamek Strzaa, wznoszc na tutejszym skaliw 1655 r. bez trudu zdobyli i zniszczyli
Szwedzi. W poowie XIX w. Smole trafi w rce amatora historyka i archeologa
Romana Hubickiego, który uruchomi
na terenie zamku fabryk rutu.
Siedzc na dziedzicu nie sposób nie
zauway gbokiego otworu w ziemi,
szczelnie pokrytego solidn krat. To
studnia, któr wedug nie potwierdzonych
róde wykuli w skale jecy tatarscy, jej
legendarna gboko siga miaa dwustu metrów. Wedug przekazywanych
z pokolenia na pokolenie poda, Tatarzy
drc ow studni dotarli do podziemnych korytarzy, które wiody do jaskini
(w okolicy jest ich ok. 50.) Binik koo
Grodziska a w jednym z zauków, wyobionych przez wod ukryli cenne kosztownoci. Nic wic dziwnego, e czelu
wzbudzaa zainteresowanie poszukiwaczy
skarbów. Aby zakoczy wic niebezpieczne eskapady, zasypano znacz cz
studni, pozostawiajc zaledwie 26 metrów
a wejcie zabezpieczono eliwn konstrukcj.
W latach 70. XX wieku przypomniano
sobie o zamku w Smoleniu i za spraw Grób Legionistów w Bydlinie

W

stym wzgórzu zamek obronny. Wie przez
pótora wieku (1388–1540) szczycia si
nawet posiadaniem praw miejskich. Dziwne byy losy zamku, czsto zmieniali si
nie tylko waciciele, ale i jego przeznaczenie. Na pocztku XVI wieku Firlejowie przebudowali zamek i przeistoczyli go
w koció katolicki, niewiele póniej,
w 1570 r. Jan Firlej odda go w rce zboru ariaskiego. Trwao to jednak zaledwie 24 lata, poniewa kolejny potomek
Firlejów – Mikoaj przywróci wityni
katolick, od której wezwania – witego Krzya – wzgórze nosi do dzi nazw.
Nie oszczdzili kocioa zmierzajcy
do Czstochowy Szwedzi, pozostawiajc
na skale zgliszcza. Wprawdzie po kilkudziesiciu latach rodzina Mciskich odbudowaa zamek, ale kolejni jego waciciele nie byli zainteresowani staym
uytkowaniem i od koca XVIII wieku budowla popadaa w coraz wiksz ruin.
Zanim jednak udamy si do zachowanych resztek wityni, warto odwiedzi
cmentarz znajdujcy si u podnóa wznie-
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sienia. W centralnym miejscu nekropolii,
nad zbiorow mogi legionistów Józefa
Pisudskiego, polegych 17–18 listopada 1914 r. w bitwie pod Krzywopotami
(oddalonymi od Bydlina o 3 km) wznosi
si 7-metrowy krzy z kamienia ciosanego. 17 listopada 1914 r. legionici pod dowództwem komendanta Mieczysawa RyTrojanowskiego zajli pozycje wokó
wzgórza zamkowego, nastpnie ruszyli
na stojce w Zau wojska rosyjskie,
rozpoczynajc bitw. Tu przebiegaa linia
obrony armii austrowgierskiej, biegncej
od Skay przez Jangrot, Bydlin do Kromoowa. Rosyjskie ataki powstrzymyway:
4 i 6 batalion 1 Puku Piechoty Legionów.
W trakcie walk zgino 46 legionistów, poleg tu take brat przyrodni Ignacego
Paderewskiego – Stanisaw – dowódca
3 kompanii 6 batalionu. Sze lat póniej
(1920 r.) marszaek Pisudski ufundowa
krzy na bydliskim cmentarzu, oddajc
cze bohaterskim onierzom i chronic
od zapomnienia miejsce bitwy, któr nazwa
„Krzywopockimi legionowymi Termopilami”.
Droga na wzgórze zamkowe urzeka
szczególnie jesieni, usana jest wówczas dywanem lici potnego lasu, który okala
wznoszce si na szczycie fragmenty murów zamkowej kamienicy, resztki fundamentów i rowy po fosie. Zawalenie si
w 2009 r. poudniowej ciany budowli
zmobilizowao wodarzy gminy do przeprowadzenia podstawowego remontu. Umocniono obluzowane kamienie, uzupeniono
spoiny, usunito wronite w mury drzewa
i krzewy. Dzi do ruin prowadz wyremontowane schody. Niemy wiadek ponad 600letniej historii bdzie zapewne w listopadzie
miejscem szczególnym podczas obchodów 100-lecia bitwy pod Krzywopotami.

siono ich prochy do wspólnej mogiy, która znaj du je si u pod nó a zam ku.
15 sierpnia 1863 r. Zamek w Pieskowej
Skale by równie wiadkiem przejcia oddziaów hr. Aleksandra Krukowieckiego,
które zmierzay w kierunku Imbramowic.
Kolejnym miejscem, którego omin nie
sposób jest maa wie na drodze do Olkusza, Krzykawka, która 5 maja 1863 r. staa si polem krwawej bitwy. Korpus dowodzony przez generaa Józefa Miniewskiego
poczony z woskim legionem garibaldczyków nie zdoa pokona rosyjskiego natarcia. W bitwie zgino wielu powstaców,
poleg tu take woski genera Francesco
Nullo, którego grób znajduje si na cmentarzu w Olkuszu.
Szlak Orlich Gniazd liczy blisko 164 km.
ladami Powstania Styczniowego
Miejsc naznaczonych heroizmem polna koniec propozycja dla wielbicieli skich patriotów nie sposób policzy. Pawdrówek ladami historycznych zry- mi o powstacach, uczestnikach I wojwów na ro do wo cio wych. Osa dzo ne ny wiatowej czy partyzantach AK, AL
na wysokich skalach zamki i warownie i BCh przechowuj przydrone kapliczki,
stanowiy znakomit lokalizacj
dla przemieszczajcych si oddziaów powstaczych. Najkrótsza, ale pena wymownych pamitek po Powstaniu Styczniowym
lekcja historii wiedzie z Ojcowa,
gdzie stacjonowa oddzia Apolinarego Kurowskiego, który w lutym 1863 roku wyruszy w kierunku Za g bia D brow skie go,
po bitwie pod Maogoszczem zatrzyma si tu równie, zmierzajc do granicy austriackiej oddzia
Mariana Langiewicza. Zaskoczony w nocy 4 marca przez Rosjan,
zdoa wydosta si z zastawionej
zasadzki. Dwóch polegych w bitwie pod Pieskow Ska powstaców spoczywa w mogile
pod zamkowym wzgórzem. Dzie
póniej oddzia pod dowództwem M. Langiewicza i A. Jezioraskiego stoczy bój pod Ska,
wyparcie Rosjan do Miechowa
kosztowao ycie kilkudziesiciu
powstaców. W 1953 r. przenie- Jurajska pera – Ogrodzieniec
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Pieskowa Skaa, pocztek jurajskiego szlaku Powstania Styczniowego

kamienne i drewniane krzye, obeliski, pomniki i tablice wykute w skaach i groby
na miejscowych cmentarzach.
***
redniowiecznych budowli by
Los
tak róny, jak rónie toczyy si
dzieje ich kolejnych wacicieli. Po wielu

rycerskich zamkach czy warowniach pozostay kamienne lady i zapiski w dokumentach (np. Mstów, utowiec, Przewodziszowice, Ostrnik), inne opary si
wojnom, najazdom, poarom i krwawym
obleniom a nawet hordom szabrujcych
je grabieców i przetrway do XXI wieku
w postaci mniej (np. Bydlin, Smole, Mirów, Ojców) lub bardziej okazaych ruin
(np. Ogrodzieniec, Olsztyn). Niektórym los
bardziej sprzyja i gruntownie remontowane (np. Pieskowa Skaa, Bdzin), odrestaurowane lub zrekonstruowane (np. Korzkiew,
Bobolice, Siewierz) przeywaj swój renesans i przycigaj tumy turystów.
Pozostawi ruiny biegowi dziejów, czy rekonstruowa (nawet, jeli nie zawsze s to wierne kopie
pierwowzorów) – to problem,
z którym zmagaj si konserwatorzy zabytków. Wodarze gmin z zadowoleniem obserwuj stale rosnce zainteresowanie jurajskimi
szlakami. Przybywa kuszcych
atrakcji – turnieje rycerskie, nocne
pokazy sztucznych ogni, przegldy filmowe, koncerty, rekonstrukcje bitew… oryginalnych pomysów nie brakuje. Zapewne toczce
si spory nigdy si nie zakocz, ale
skoro magiczna Jura przyciga
równie silnie mioników przyrody, wielbicieli ruin co entuzjastów
rekonstrukcji – Szlak Orlich Gniazd
pozostaje niezmiennie najciekawsz lekcj historii. W dobie niszczenia wszystkiego, co byo, jake to
cenna i chwalebna misja.



Z PAWEM PAWLIKOWSKIM o jego wczesnych
dokumentach, które nie byy dokumentami, fenomenie Idy
i ponownym wynalezieniu koa rozmawia MARTA BAAGA

Fot. Robin Holland

– Gdy kilka lat temu na festiwalu
Camerimage zorganizowano z tob
spotkanie przyszy na nie tylko cztery osoby, w tym ja. Bye wtedy
w Polsce waciwie nieznany, po Idzie
ulego to jednak zmianie. Czy spodziewae si, e wszyscy zakochaj si
w tym filmie?
– Po raz pierwszy zaiskrzyo chyba
po Lecie mioci, ten film zosta w Polsce bardzo dobrze przyjty. Prawda
jest taka, e jeli czsto nie robisz filmów, to przepadasz w mediach. W przypadku Idy najbardziej zaskoczyo mnie
to, e na film poszy takie masy! No
w Polsce moe byy to rednie masy, ale
we Francji film obejrzao ponad pó miliona widzów. W Stanach te niele sobie radzi.
– Ida poradzia sobie za granic lepiej ni nominowane do Oscara dziea Agnieszki Holland czy Andrzeja
Wajdy.
– Jeli chodzi o Francj to jest to chyba najwikszy sukces polskiego kina
w historii, moe oprócz Ostatniego etapu Wandy Jakubowskiej (miech). Ida mi
si podoba, miaem wic nadziej, e
spodoba si te innym, ale spodziewaem si jednoczenie, e swoj form odstrczy du cz widzów. Pierwsze reakcje okazay si jednak pozytywne.
Ludzie bardzo ten film przeywaj. Pomimo tego, e wydaje si taki formalny
i europejski, na festiwalu w Telluride wychodzili z kina strasznie wstrznici,
a mowa tu o Amerykanach. Chyba wtedy po raz pierwszy zauwayem, e
Ida ma w sobie si. Wbrew obowizujcej dzi gramatyce filmu udowadnia,
e emocje mona przekaza take za porednictwem szerokich kadrów i nieruchomej kamery, a nie tylko w zblieniu
lub „z rki”. Nie chodzio mi o to, eby
film by adny, adne kadry od razu trafiy do kosza. Chodzio o to, eby poruszy w widzach jakie struny.
– Chyba si udao.
– Zawsze znajd si jacy krytycy.
Najgorsi s tacy póinteligenci, którzy
zamiast przey film od razu co sobie
wymylaj. Sam kiedy taki byem, jako student pisaem recenzje i gdyby kto
chcia mnie torturowa, to by mi je teraz przeczyta. Byem wtedy mdrzejszy od samych braci Taviani (miech).
Wikszo krytyków taka po prostu
jest, recenzja o wiele wicej mówi o samym krytyku ni o filmie. Czasem te
w dobrym tego sowa znaczeniu – ostatnio kto wysa mi fajn recenzj Davida Thompsona. Nie chodzi nawet o to,
e bya pozytywna, ale zaskoczya mnie
i nagle znalazem si twarz w twarz
z ciekawym facetem, który zobaczy
w filmie co, czego nie zauwayem nawet ja sam. Takie spotkanie z krytykiem,
który nie jest belfrem, inkwizytorem czy
zakompleksionym mdral moe by
fajne.
– Zapytam brzydko: po co ci by ten
powrót do Polski? Zdecydowae si
na to po tylu latach.

Zeszy rok upyn w Polsce pod znakiem Grawitacji, ycia Adeli i...
Idy – skromnego czarno-biaego filmu, który nieoczekiwanie zgarn
nagrody na midzynarodowych festiwalach od Toronto po Londyn
i pomimo tego, e jego reyser wiksz cz ycia spdzi
w Wielkiej Brytanii, okaza si najwikszym sukcesem polskiego kina
od lat. A moe wanie dlatego?
„Lubi w filmach wielowarstwowo” – mówi Pawe Pawlikowski
i trudno temu zaprzeczy – urodzony w Warszawie filmowiec przez ca swoj
karier wymyka si klasyfikacjom. Próba popiesznego scharakteryzowania
jego twórczoci mija si z celem – oprócz Idy na swoim koncie
ma dokumenty, które puryci odrzucali jako fabularyzowane, filmy fabularne
uchodzce za „dokumentalizujce”, zmysow opowie o erotycznej
fascynacji dwóch dziewczt i thriller psychologiczny z Joann Kulig
deklamujc Norwida. Pawlikowski synie z niechci do wywiadów,
ale gdy spotykamy si w Laponii na Midnight Sun Film Festival okazuje si
zabawnym, zdystansowanym do siebie rozmówc. Podczas naszej rozmowy
nerwowo okae tylko raz – gdy do stolika podejdzie Aki Kaurismäki
i spróbuje zmusi go do zagrania z nim w pik non.

Jestem amatorem
– Nie mam na to jakiej logicznej odpowiedzi. Zawsze robi filmy o tym, co
chodzi mi po gowie, tak samo byo
z Id. Nagle nadszed taki moment
w moim yciu, e zaczem spoglda
za siebie. Strasznie dugo odkadaem
powrót do Polski, teraz jedn nog jestem jeszcze w Anglii, ale mieszkam ju
na Mokotowie. Ten wiat wczesnych

lat 60. od dawna chodzi mi po gowie,
te piosenki, te klimaty, ten jazz. Ida jest
listem miosnym do pewnego rodzaju
Polski, chocia oskarono mnie przecie
o antypolsko.
– Przynajmniej nie musiae si
chowa jak Pasikowski po Pokosiu.
– Moe jeszcze bd si chowa, zobaczymy jak to si dalej potoczy. W Pol-
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sce nie wiedzieli za bardzo co o tym filmie myle, ale wygralimy Ory, a to
w kocu nagroda rodowiskowa. Caa
ta debata wokó Idy jest dla mnie niezrozumiaa i cieszy mnie to, e wielu ludzi
mówi, e jest to film o historii, ale bez
nadcia i bez dydaktyki.
– Wanie ta lekko wszystkich zaskoczya najbardziej. Nie jest to kolejny Wasa.
– Sam nie wierzyem, e mi si to
uda. A Wasa akurat mnie wzruszy
(miech). Zawsze unikaem historii,
bo wydawao mi si, e jak ju porusz
ten temat, to przegram. Zwaszcza
pod wzgldem artystycznym, bo trzeba wtedy strasznie duo tumaczy. Philip Kaufman zrobi kiedy adaptacj
Nieznonej lekkoci bytu i wyszed
z tego saby film, midzy innymi dlatego, e musia tumaczy w nim nawet
to, kim s komunici. Filmy historyczne robi si zazwyczaj z jak teori na temat historii i potem si t teori albo ilustruje, albo przeamuje. Ida
bya troch takim moim Don Kichotem,
bo próbowaem w niej zbada, czy
mona opowiedzie o historii nie robic
jednoczenie historycznego filmu. Chodzio mi o to, eby zrobi film, który jest
medytacj, a nie „opowiadactwem”.
Pewne rzeczy trzeba sobie samemu dopowiedzie.
– W twojej karierze mona wprawdzie znale wtki, które si powtarzaj, ale kady kolejny film bardzo
róni si od poprzednich.
– Nie robi filmów czsto i nie jestem
jakim artyst rzemielnikiem, który ma
swoje pole i sobie na nim dry. Zawsze
byem kulturowo nie do koca zdefiniowany. Emocjonalnie czuem si zawsze zwizany z Polsk, ale potem
po ja wia y si ro ne fa scy na cje
– uwielbiaem niemieck poezj, francuskie powieci Stendhala, potem dugo mieszkaem w Anglii. Dla mnie ycie byo tak samo wane jak robienie
filmów. le to zabrzmi, ale byem amatorem, który musi troch poy eby potem robi filmy (miech). Nie jestem
Kenem Loachem, który ma swoje socjalistyczne teorie i potem je ilustruje
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Kadr z filmu „Ida”

Kadr z filmu „Lato mioci”

za pomoc filmów, ja jestem amatorem – nie mówi, e tak jest lepiej, ale
tak mi si jako ycie uoyo. Nigdy nie
miaem konkretnego pomysu na karier, w latach 80. byem zafascynowany
rzeczami, które byy mi bliskie, ale nie
do koca zrozumiae i zaczem robi
o nich dokumenty.
– I robie je po swojemu. Z Moskwy
do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem, Serbian Epics, Dostoevsky’s Travels, Tripping with Zirinovsky – gdy
oglda si je po raz pierwszy, czasem
nie wiadomo, co si waciwie dzieje.
– No tak, momenty byy (miech). Te
moje pierwsze filmy byy strasznie nierówne, ale ja je lubi, bo byo w nich co
oryginalnego. Nigdy nie chodziem
do szkoy filmowej i zaczem krci nie
bardzo wiedzc, jak to si robi. Troch
na wariata. Jedynym kryterium byo dla
mnie to, e musiao mnie co strasznie
zafascynowa, musiaem wyczu w tym
jak emocj i wielowymiarowo. To
byo najwaniejsze, drug rzecz byo
to, e wiedziaem czego nie lubi i czego wol unika. Jak robiem Z Moskwy
do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem to nie wiedziaem nawet, co to
cinéma-vérité.
– Dowiedziae si wtedy, gdy wszyscy obejrzeli film i zaczli si bulwersowa.

– Nikt nie wiedzia, czy ten film to dokument, czy moe raczej jaki esej. Ma
swoj wasn form, wprawdzie nierówn, bo nie jest to jaki wielki film, ale
on mi si jako tak wyklu i robiem go
uczc si na wasnych przygodach i bdach. Tak samo byo, gdy robiem Serbian Epics. To by taki film, e albo
móg by o niczym, albo o wszystkim.
Nie chciaem opiera si na wywiadach,
wic wymylaem ten dokument od pocztku tak, jakbym próbowa od nowa
wynale koo. Potem podobnie byo
z moj pierwsz fabu, która te bya
do dziwna.
– Twockers o drobnych zodziejaszkach. Prawie brytyjski realizm
spoeczny, którego podobno nie lubisz.
– W Twockers nie byo takiego weryzmu, jak w typowych brytyjskich filmach o klasie robotniczej. Owszem,
w filmie grali wynalezieni przez nas
amatorzy mówicy w swoim wasnym
slangu, ale ja w tym, co oni mówi przez
cay czas szukaem jakiej literackoci.
Film by te kompletnie nieangielski jeli chodzi o kadrowanie, w Twockers
trzeba si byo wczu i wszystkiego samodzielnie dopatrze. Anglicy i krytycy czsto funkcjonuj na autopilocie
i jak w filmie pojawia si klasa robotnicza to od razu myl, e stanowi on
komentarz spoeczny. W ogóle nie zauwayli, e w Twockers chodzio o co
bardziej egzystencjalnego.
– O mio.
– Tak, o mio. A e akurat w takich
realiach... W tych realiach strasznie
mao jest mioci, to fakt, nigdy nie
chciaem jednak robi filmu o socjologii, to mnie zupenie nie interesuje. Podobnie byo w przypadku Ostatniego
wyjcia. Owszem, ciekawiy mnie miejscowoci, w których yli uchodcy, bo
by to dziwny, opuszczony wiat, ale
w filmie tak naprawd chodzio o blisk
mnie samemu histori matki-wariatki
i bardziej dojrzaego, cynicznego syna,
nie o jaki tam protest. A i tak znowu
mnie zaszufladkowali uznajc, e jeli
w filmie pojawiaj si ujcia „z rki”, to
musi by on zaangaowany (miech).
Mnie zaangaowane filmy odstrczaj

moru, a twoje dokumenty byy przecie bardzo zabawne. Szkoda, e zapomina si o tym pogodniejszym obliczu. Moe dlatego e twój poprzedni
film, Kobieta z pitej dzielnicy, by
takim...
– ... harakiri (miech).
– Tak (miech). A teraz Ida, która
opowiada o ydach, wic wiadomo, e
nie wypada si mia.
– Nie robi komedii, ale jak si da
gdzie jaki absurd wstawi... W Idzie
te jest par do absurdalnych momentów. No i Wanda (posta grana
przez Agat Kulesz – przypis autorki) ma wisielcze poczucie humoru. Dostaa je po moim ojcu, on te nie tolerowa patosu i sentymentalizmu.
Kobiet z pitej dzielnicy zrobiem we
Francji po duszej przerwie, musiaem wtedy zaj si troch rodzin.
Nie zdoby rozgosu, ale wszyscy
bdnie uznali, e stanowi on z mojej
strony krok w kierunku komercyjnego kina. Trudno powiedzie, czy by
on dobry, czy nie, bo to taki dziwolg,
ale na pewno jest to mój najodwaniejszy film. By ta ki so lip sy stycz ny
i chyba troch za bardzo ama reguy gry, nie by ani thrillerem, bo wyrzuciem prawie wszystkie wtki zwiza ne ze ledz twem, ani czym
na uboczu w stylu Davida Lyncha.
Moe wic stanowi dowód na to, e
trzeba ustali z widzem reguy gry i si
ich trzyma (miech). Sam nie wiem.
Ale na pewno opowiada dokadnie
o tym, co mi wtedy chodzio po go-

wie – o sztuce, yciu, ambicjach artystycznych, rodzinie, dzieciach, schizofrenii, samobójstwie. Potem nawet
mieszkaem w Paryu.
– Masz teraz na oku jakie nowe
projekty? Czy wci jest szansa na to,
e powstanie film o przyjacielu Stalina?
– Jak to ja, zawsze mam jakie trzy
projekty naraz, ale jeszcze nie do koca wypracowane. Nie wiem jeszcze, który z nich zrealizuj jako pierwszy.
Stalin mia takiego kumpla wariata
– zabójc, brzmi to fajnie i atwo to byo wszystkim sprzeda. Po kadym filmie czowiek troch si zmienia i kiedy po Idzie wróciem do tego dawnego
projektu, zaczem go ponownie czyta
i poczuem, e co jest nie tak. Za dua sprawa na duy pomys. Na chwil
obecn nie wiem, po co taki film miaby powsta.
– Jeli zrobisz teraz co o Stalinie,
nawet nie o nim samym, to nie dadz
ci ju spokoju.
– Jeszcze zostan takim starzejcym
si enfant terrible. Cho na bycie enfant
terrible mona sobie chyba pozwoli
tylko wtedy, gdy jest si w tak stabilnej sytuacji jak Lars Von Trier. Nie lubi jego filmów, ale lubi sam ide
Larsa Von Triera i w takim kraju jak Dania jest chyba potrzebny, wiadomo, e
i tak go stamtd nie wyrzuc. Ja nie
mam takiego poczucia bezpieczestwa. Ja lawiruj.



Fot. Santeri Happonen

ju od czasu dziecistwa w socrealistycznej Polsce, jak kto próbuje mnie czego
uczy to od razu wiej, nogi w troki.
– Teraz zrobie elegancki, czarno-biay film o zakonnicy i te usyszae, e jest zaangaowany.
– Ale przynajmniej nie wiadomo
po czy jej stro nie si opo wia dam
(miech). W Stanach jacy dziennikarze nie mogli uwierzy, e Ida nie
wraca do „swojego narodu”, uznali go
wic za antysemicki, z kolei w Polsce – za antypolski. No i te antykobiecy, za to z kolei zaatakowali mnie
we Francji. Wszyscy tworz wokó filmów swój wasny sens, ale niektórzy
robi to kolektywnie. Czsto syszaem opinie, e moje pierwsze fabuy
by y utrzy ma ne w es te ty ce do ku men tu, bo by em do ku men ta li st.
A przecie moje dokumenty wcale nie
byy klasycznymi dokumentami i wtedy wszyscy mi mówili, e powinienem robi filmy fabularne! Niedawno kto zapyta mnie jak publiczno
ydowska powinna odebra ten film.
Scho wa em si wte dy za cy ta tem
z Czechowa, który powiedzia, ze
zadaniem artysty jest stawianie proble mu, nie je go roz wi zy wa nie
(miech). Mnie naprawd nie interesuje to, jaka jest lekcja wyniesiona
z filmu. Na szczcie nie liczc tego
typu ludzi i jaki tam „patriotów”
wikszo widzów o dziwo reaguje
do dobrze.
– Nigdy nie mówi si o tobie jako
o twórcy obdarzonym poczuciem hu-

Pawe Pawlikowski walczcy z komarami
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MARTA FOX

Kochanek z Ornety

Marta od Smoków
„Czy wiesz, Marto, e Koció czci ponad dziewi witych o imieniu
Marta?
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(fragmenty)

Najbardziej znana wita to Marta z Betanii, miasteczka pooonego
na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliu wioski Betfage, odlegego od Jerozolimy okoo 3 kilometrów. Bya starsz siostr w. azarza, wskrzeszonego
z martwych przez Pana Jezusa (J 11, 1-44) oraz w. Marii z Betanii. Caa trójka
rodzestwa bya uczniami oraz przyjaciómi Jezusa Pana. Spotykamy j dwa razy w Ewangelii.
W rozdziale 10 Ewangelii w. ukasza widzimy j podczas odwiedzin Jezusa w jej domu. Maria siedzi u jego stóp, jest skupiona i zasuchana. Marta jest
pochonita prac, chce podj wspaniaego Gocia jak najlepiej. By moe
przygotowuje specjalne dania, podawane tylko w witeczne dni. Te chciaaby posucha, ale kto musi pracowa, skoro Maria sucha. Tumi irytacj,
moe zo. W kocu wybucha: „Panie, czy Ci to obojtne, e moja siostra
zostawia mnie sam przy usugiwaniu? Powiedz jej, eby mi pomoga”.
Zagubiona i wcieka Marta zachowuje si jak pracoholiczka, która boi si,
e nie zrealizuje swoich planów.
„Marto, Marto, troszczysz si i niepokoisz o wiele, a potrzeba mao albo tylko
jednego. Maria obraa najlepsz czstk, której nie bdzie pozbawiona”
(k 10, 42) – odpowiada Pan. Dwukrotne wezwanie imienia pojawia si w Biblii,
gdy Bóg wzywa do czego wanego, wymagajcego. Bóg zna troski Marty, widzi jej przemczenie. „Potrzeba tylko jednego”? Czy bardziej potrzeba suchania
Boga ni siebie?
w. ukasz pokazuje dwie reakcje: posug i milczenie.
Marta suy, Maria sucha.
Marta dziaa, Maria oczekuje na sowo.
Marta dopomina si pomocy, Maria siedzi nieruchomo.
Marta wzywa siostr do pracy, powoujc si na autorytet Mistrza.
Odpowied nie spenia jej oczekiwa, ale to nie znaczy, e to, co robi Marta,
nie ma znaczenia. Marta zostaa skarcona, cho chciaa dobrze. Wprawdzie Maria wybraa „najlepsz czstk”, ale przecie w yciu jedno potrzebuje drugiego,
kto nie pi, by spa móg kto.
W yciu jest miejsce na suchanie i milczenie, take na prac. Trzeba zachowa proporcje. Moe Marta i Maria prezentuj dwa rodzaje aktywnoci, które
mona, a nawet trzeba pogodzi. Moe scena w domu sióstr nie oznacza, e
waniejsza jest postawa kontemplacji od aktywnoci? Jezus sowa „Marto,
Marto” wypowiada yczliwie, z trosk, agodnie. Moe kady czyn powinien
poprzedzi namys, zastanowienie? Módl si i pracuj. Czy to tylko sprawa kolejnoci?
Marta jest wan osob w domu. Przewodzi dziki swojej gocinie i posugom. W Ewangelii w. Jana napisane jest, e „Jezus miowa Mart, jej siostr
i brata (J, 11, 5). Marta jest na pierwszym miejscu, siostra i brat pojawiaj si
na drugim, ze wzgldu na relacj z Mart.
Marta pojawia si raz jeszcze u w. Jana, w scenie wskrzeszenia azarza. Z pretensj i bólem mówi do Jezusa: „Panie, gdyby tu by, mój brat by nie umar”.
Bezradno i ból mieszaj si z jej wiar. Marta jest energiczna i pragmatyczna.
Powie: „Panie, ju cuchnie. Ley bowiem od czterech dni w grobie”. Ale te powie: „Ja mocno wierz, e ty jest Mesjasz, Syn Boy”.
Maria po wskrzeszeniu azarza namacia Pana olejkiem i swoimi wosami
otara Jego nogi.
Legenda prowansalska gosi, e po Wniebowstpieniu Jezusa ydzi wprowadzili azarza, Mari i Mart na statek bez steru i pucili ich na Morze
ródziemne. Dziki Opatrznoci wszyscy ocaleli, dopywajc do wybrzey
Francji, koo Marsylii. azarz mia zosta pierwszym biskupem tego miasta,
Marta zaoya w pobliu eski klasztor, a Maria pokutowaa w pustelni.
W ikonografii Marta przedstawiana jest w miejscowoci Tarascon w dolinie
Rodanu, ze smokiem uwizanym na obroy. w. Marta miaa ludoerczego
smoka oswoi dziki wierze w moc wody wiconej. Na obrazach widzimy
Mart w skromnej sukni, z pkiem kluczy za pasem, drewnian yk, symbolami gospodarstwa domowego, róacem, ksig. Czasami w bogatej sukni
z koron na gowie.
Marta jest imieniem pochodzenia aramejskiego, oznacza pani domu, gospodyni. W Polsce imi pojawio si ju w XIII wieku. Liczba tego imienia wynosi trzy. Trójka w numerologii oznacza ludzi zaradnych i przedsibiorczych,
wierzcych w swoje siy. Nawet jeeli maj talent artystyczny, wol postawi
na bardziej praktyczne umiejtnoci.
Astrolodzy przypisuj Martom rozsdek, realizowanie planów krok po kroku,
czsto przez dugie lata. Typowa Marta potrafi sobie narzuci dyscyplin, wsta-

O w. Marcie pisa Jan z Mailly, francuski dominikanin
(przeom XII i XIII wieku), take w dziele Legenda aurea
(1260-1270) pisa Jakub de Voragine, redniowieczny woski hagiograf, arcybiskup Genui.
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wa o wicie, nie uywa cukru, systematycznie si gimnastykowa, mimo e nie przepada za aktywnoci fizyczn.
Marty potrafi skutecznie walczy ze sabociami, analizowa swoje zachowania i dziwi si, gdy inni nie rozdzielaj wosa na czworo i nie pracuj nad charakterem. Marta nie
rozczula si nad sob. Niechtnie pokazuje zasmucon
twarz, jakby chciaa powiedzie sowami poety: „Dla obcych ludzi mam twarz jednakow, cisz bkitu”.
Jest empatyczna, potrafi wysucha i zrozumie, podnie
na duchu. W mioci Marty s wierne, tego samego wymagaj od swojego mczyzny. Marta pasuje do znaku Kozioroca, Panny i Wodnika. wita Marta z Betanii jest
patronk ycia domowego, kucharek, gospody domowych,
hotelarzy, sprztaczek, rzebiarzy, malarzy, a take umierajcych. Wzywana jest w wypadku krwotoku.
Jej wspomnienie liturgiczne przypada 29 lipca.
Tytu „Hospita Christi” – tej która gocia Chrystusa – by
gównym zaszczytem jej chway. Legenda przypisuje jej zaoenie klasztoru w Tarascon (lata 1187-97), a take uzdrowienie chopca, który uton i kobiety cierpicej na krwotok.
Na rok przed mierci Pan objawi jej czas zgonu. Dugo
cierpiaa, trawiona gorczk, a wreszcie usyszaa gos
Chrystusa: Pójd, mia gosposiu, i pozosta ze mn w moim królestwie. Ty podejmowaa mnie w swoim domu, ja
przyjm ciebie do mego nieba.
W Tarascon, wedle legendy, zostaa pochowana. U grobu
w. Marty zdarzay si liczne cuda. Na przykad król Franków, Klodwig, który przyj chrzest z rk w. Remigiusza,
uleczony zosta przy grobie Marty z bólu nerek i nogi. Odwdziczy si, nadajc klasztorowi na wasno ziemie
i wsie okoliczne i uwalniajc posiado od daniny.

Niedugo dzie Twoich imienin.
Pamitasz, jak go witowalimy w Ornecie?
W bramie?”

Marta przeczytaa list dwa razy, jakby chciaa podwójnie
uwierzy, e Damian a tyle czasu jej przeznaczy. Tylko
Zebraem te wiadomoci dla Ciebie, Marto.
po co? Jaki w tym ma cel? Zacza wszy sobie znanym
I dla siebie.
sposobem, co nieraz Janusz jej wytyka, mówic, e zamiast traci czas na snucie podejrze, wystarczyoby zobaCzy Ty te oswajasz smoki i inne potwory, Marto droga? czy dobr wol i bezinteresowno. Marta jednak wolaa
Czy odwiedzia miejsca pomidzy Arles i Awinionem, obserwowa, przyglda si z boku, z dystansem, jakby
gdzie wedle legendy ten smok y? Ni to zwierz, ni ryba, z góry zakadaa, e w ludziach wicej manipulacji i integrubszy od wou, duszy od konia. Mia ostre zby jak mie- resownoci ni dobroci. Zdarzao si potem, e z satysfakcze, rogi, lea w rzece i zabija wszystkich, którzy chcieli cj powtarzaa: A nie mówiam! Nie mówiam?
si przez ni przeprawi.
Marna to jednak bya satysfakcja, bo odbieraa jej rado
Czy takie smoki oswajasz, Marto?
z sytuacji, kiedy nie czua si zawiedziona, a raczej mio
rozczarowana.
Marto, Marto, czy podziwiaa wcielenia witej na obra– Niczym nie rónisz si od tych, których podejrzewasz
zach:
o podstp – mówi Janusz. – Tak samo jak oni masz oczekiDiego Rodrígueza de Silva y Velázqueza Chrystus w do- wania, chciaaby widzie wokó siebie nieskazitelne aniomu Marii i Marty, olej na pótnie, 1618–1620, National Gal- y. Jeli ci co nie pasuje, odmawiaj, mów krótkie „nie”
lery w Londynie?
i sprawa zaatwiona. A ty wolisz przyj, umiechn si,
Johannesa Vermeera van Delft Jezus w domu Marii i Mar- cho czujesz, e co tu nie tak, a potem masz al, e kto
ty, olej na pótnie, 1654–1655, National Gallery of Scotland ci wykorzysta. Sama siebie wykorzystaa, kochana.
w Edynburgu?
Zocia si na Janusza, ale w duchu przyznawaa mu raJoachima Beuckelaera Jezus w domu Mar ty i Marii, cj. Nie wyczytywa wskazówek z ksiek, a jednak mia
olej na desce, 1568, Muzeum Prado w Madrycie?
swoj prost filozofi. Potrafi cieszy si tym, co ma i nie
Marto, Marto, czy wiesz, co w yciu jest naprawd zabiega o nadmiar. A niemoliwe, by taki czowiek nawane?
prawd istnia, by trzyma si swego, a jednoczenie innym
Czy duchowo schodzi w Twoim yciu na daleki plan? nie sprawia tym kopotu.
Czy troszczysz si najpierw o sprawy materialne?
Ale taki wanie by Janusz, co czsto Marta sobie uzmyCzy praca wypenia cae Twoje dni?
sowiaa i to dodawao jej si i pomnaao mio.
A moe te Twoje myli wypenia?
– Jak to robisz? – pytaa, cho znaa odpowied.
Marto, Marto, czy troszczysz si o zbyt wiele?
– Uwierzyem w si wysz – odpowiada m.
Czy budujesz przestrze dla myli i ciszy?
Sia wysza niekoniecznie oznaczaa biblijnego Boga. JaCzy wyczasz telefon, Marto?
nusz bywa religijny okazjonalnie, na co dzie by raczej uduPrzytulasz brzozy?
chowiony, cho nie wskazywaa tego ani jego twarz, ani
Czy wiesz, e masz miasto w Kolumbii, Francji, a take postura, ani twarde rce budowlaca, có z tego, e inynieplanetoid z pasa gównego asteroid, okrajc Soce ra, prowadzcego firm wodno-kanalizacyjn. Czasami wiw cigu 4 lat i 230 dni, odkryt w 1879 roku?
dziaa w jego oczach blask, który jej podpowiada, e i ona
Marto, Marto, Marto od Smoków, jak dobrze, e mi si powinna bardziej si przekona do wyszej siy, czymkolprzynia w kwiecistej sukience i odnalazem Ci po latach. wiek jest.

21

Nie wspomniaa mowi o licie, a waciwie listach, które otrzymaa. Damian cigle nie zaakceptowa zaproszenia
do znajomych, które wysaa po otrzymaniu pierwszej wiadomoci. Dlaczego? O co mu chodzi? Znów zadaa sobie
pytania, na które oczywicie nie miaa odpowiedzi.
Drugi list wzbudzi w niej jeszcze wikszy niepokój. Wieczorem nie zagldaa do komputera, a dzisiaj to zrobia, jakby oczekiwaa odpowiedzi na swoje „Tak, to ja”. Nie odpisaa.
Lepiej si przespa z tym drugim listem, pomylaa.
Wieczorem kultywowali zwyczaje starego, dobrego maestwa. Kadli si do óka dosy wczenie, ale nie od razu
gasili wiato. Nie zawsze koczyli dzie seksem, ale nie
szczdzili sobie czuoci. Wyawiali z dnia, co dobre, pltali
nogi, czytali lub suchali muzyki klasycznej, która automatycznie wczaa si z zaprogramowanej pyty. O zmian repertuaru dba Janusz.
Marta od kilku lat dbaa o inny rytua. Wziwszy sobie
do serca przesanie Norwida, wedle którego „z rzeczy wiata tego zostan tylko dwie, dwie tylko, poezja i dobro”,
przed snem odczytywaa na gos wiersz, jak modlitw.
Tym razem zapomniaa.
– Wiersza na dobranoc nie bdzie? – zapyta Janusz, kiedy uoya si na jego ramieniu, gotowa do snu.
Drgna, speszya si, jakby Janusz odkry, e lec u jego boku, rozmyla o bramie w Ornecie, w której przytula j
Damian.
„Nie trzeba by Komnat – aby w nas straszyo –
Lub nawiedzonym Domem –
Nie ma Wntrz straszniejszych ni Mózgu
Korytarze kryjome – (…)”
– wyrecytowaa z pamici.
(Emily Dickinson, 670, tum. Stanisaw Baraczak)
– Dlaczego ten? – zapyta Janusz.
– Nie wiem – odpowiedziaa – po prostu, tak mi si przypomniao.
– Czy to znaczy, e wszystko dzieje si w naszej gowie?
– pijmy, jutro porozmawiamy, przeczytam ci cay
wiersz, dzisiaj tyle si wydarzyo, jestem zmczona.
Janusz przygarn on mocniej, wic umocia si wygodnie. Tyle si wydarzyo, powtórzy w mylach. Ciekawe, ile
mogo si wydarzy w soneczny dzie, w domu z ogródkiem,
w kuchni, na tarasie. Chyba e Marta uruchomia wyobrani
i wcielia si w Elbiet Batory, o której czytaa, co podgldn skrycie, bo lubi wiedzie, gdzie bdz onine myli.

Brama drodowego ciasta

22

w. Jana 10.
Znaa t bram.
Tu obok, po prawej, byo wejcie do Teatru Lalki i Aktora Ateneum, gdzie przed laty czsto chodzia z synem.
Raz tylko zdarzyo jej si zajrze na podwórko, kiedy poszukiwaa biura organizacji widowni. Z Patrykiem wchodzia wprost do teatru, bo ogldanie podwórek nie naleao
do atrakcji. Nikomu wtedy nie przychodzio do gowy, by
wykorzystywa kady centymetr miejskiej przestrzeni.
Podchodzia do bramy powoli, niepewnie.
Waciwie skradaa si na palcach.
Poczua w niej kilka zapachów.
Najpierw wieo, jaka przyfruwa w kilka minut po
ulewnym deszczu, wiosn, gdy drzewa s ju zielone i czekaj na wicej soca.
Potem odrobin stchlizny, wyacej z brudnych zakamarków, wymieszanej z koci uryn.
Kiedy wesza w gb, poczua drodowe ciasto.
Dolatywa z okna na patio, które przypominaoby prawdziwe patio, gdyby je wyszorowa, zazieleni, a kontenery
na mieci umieci w odpowiednio zaaranowanym miejscu. Mona uratowa nawet najbrzydsze podwórko. Podgl-

daa podwórka we Francji, Niemczech, Danii, bo jednak troch zobaczya Europy, take od strony zakamarków nie tylko muzeów, cho Patryk, syn, upiera si, e to za mao i jak
tak dalej pójdzie, to u siebie w domu doczeka si tylko staroci.
Zapach przypomnia Ornet, ale t z czasów dziecistwa,
kiedy wakacyjna beztroska polegaa take na niepiesznym
rytmie dnia, snujcego si pomidzy wspólnie przygotowanymi posikami. Babcia rozpieszczaa wnuczki, pozwalajc im
na pomoc w wyrabianiu ciasta drodowego, z którego uplataa chak, du na ca blach. Do wnuczek naleaa kosmetyka, czyli malowanie chay kurzym biakiem, by
po upieczeniu zachowaa bysk
Marta siedziaa z siostr przy piecu i wpatryway si
w piekarnik, jak potem ich dzieci w telewizyjne dobranocki o wilku i zajcu lub kreciku. Czekay na zapach, który
wydobdzie si z piekarnika. Czym stawa si intensywniejszy, tym czciej dopytyway: Babciu, ju? Ju? Kiedy
wreszcie babcia Ludwika wyjmowaa chak z pieca i wynosia j na stó pod grusz, wykonyway taniec radoci,
podpiewujc kompozycje wasne, improwizowane na poczekaniu. Znów si niecierpliwiy i dopytyway, kiedy babcia zacznie kroi grube pajdy i ukada na drewnianej tacy.
– Chaka musi przestygn – tumaczya babcia, machajc lnian ciereczk – nie mona je gorcego drodowego ciasta, bo was brzuchy bd bole.
– Ja chc ju – upieraa si Dorotka, czepiajc si babcinej zapaski.
Babcia wrczaa jej cierk i kazaa macha, aby byo
wicej wiatru, który schodzi bu. Drug cierk dawaa
Marcie, a sama w tym czasie schodzia do piwnicy, wykopanej w ziemi, zamykanej na solidn kódk i przynosia
glinian czar z masem, zanurzonym w wodzie zimnej jak
lód.
Wreszcie odwracaa cha, stukaa drewnianym trzonkiem noa w spód, umiechaa si, co znaczyo, e jest dobrze wypieczona. Na wypukej, powierzchni, tej plecionej,
robia znak krzya i dopiero wtedy pozwalaa dziewczynkom ucaowa wypiek, jednej z jednego koca, drugiej
z drugiego.
Kroia grube kromy i smarowaa masem. Dziewczynki
zajaday, popijajc mlekiem „od krowy”, nie ze sklepu.
Marta poczua, e dry.
Nagle ogarna j sabo.
Opara si o zimny mur.
Dlaczego wpltaam si w t gr? – zadaa sobie pytanie
po raz kolejny i po raz kolejny nie zatrzymaa si nad nim
duej, jakby z obawy, e odpowied wygna j z bramy, kae natychmiast wróci do domu i przerwa znajomo z Damianem.
Z szyi zwisa jej aparat fotograficzny, Canon 550D, ze
standardowym obiektywem 18-55 mm oraz gripem, dodatkowym uchwytem, przymocowanym do spodniej czci
aparatu, uatwiajcym stabilne trzymanie go w pionie, posiadajcym te zestaw najwaniejszych przycisków sterujcych. Pozwala równie zamontowa dodatkowe baterie.
Niedawno Janusz kupi jej zakadane na plecy, specjalne
szelki, do których moga przymocowa dodatkowy obiektyw tele 55-250 mm. Cao ekwipunku waya ponad pótora kilograma, wic szelki praktycznie odciay szyj.
– Fotografowanie ma by dla ciebie przyjemnoci – powiedzia – wic powinna mie profesjonalne chomto, które równomiernie rozoy obcienie dookoa karku.
Rozczuli j porównaniem szelek do chomta.
Znaa to sowo z dziecistwa, z Ornety. Jedzia na targ
z dziadkiem Staszkiem i obserwowaa konie z wycieanymi chomtami, dopasowanymi do nasady szyi, aby zapobiec kaleczeniu skóry. Rozemiaa si przekornie, bo nagle
poczua si jak klacz, o któr si dba, by wykorzysta jej si i szybko, zwikszajc jednoczenie wydajno.
– Masz racj, Januszku – powiedziaa – pasja nie powinna zapiera tchu, ani zaokrgla pleców, dobra uprz to po-

Miaa na sobie zwiewn, dug sukienk na ramiczkach. Sandaki na
paskim obcasie zapewniay jej stabilno. Poczua miy chód na plecach.
Po chwili przyoya do muru czoo.
Kiedy podniosa oczy, zobaczya
strzak, wyranie zarysowan bia
kred. Serce jej zaomotao. To by
znak dla niej. mieszne i prawie niemoliwe, ale na pewno dla niej. Znalaza nastpn, skrcajc w prawo.
Dotkna wskazujcym palcem, kreda
bya wiea, pozostawia sproszkowany lad. Pod kolejn strzak, tym razem wskazujc w dó, znalaza doek
wyobiony czasem, ale te i pogbiony ostrym narzdziem. W nim tkwia
zrulowana karteczka. Wydubaa j,
wyprostowaa.
„Brawo, bya harcerk, dasz sobie
rad. Niebieski kontener z napisem
makulatura. Pod spodem przesyka.
Odbierz. Posuchaj”.
Pojemnik na makulatur sta w prawym rogu podwórka, pod zadaszeniem. Obok niego dwa inne z napisami
„szko” i „plastik”. Nie podesza od razu. Najpierw spojrzaa w obiektyw
i przybliya sobie niebieski pojemnik.
Nie dostrzega nic, co by wystawao
z dou. Nie pozostawao jej nic innego,
jak podej, nachyli si, dotkn rk
dna i wyj to, co zostao pod nim zamocowane.
Bya sama. Nikt nie wyglda
z okien. Z lewej czci podwórka cigle pachniao drodowym ciastem,
z prawej dochodziy dwiki reklamy
radiowej. Wygldaa na turystk, która
upodobaa sobie stare podwórka. Z maej torebki, przewieszonej na ukos, wycigna chusteczk higieniczn. Podesza szybkim krokiem do mietnika. Schylia si i trzymajc
chusteczk w doni, dotkna dna. Wymacaa prostoktny
przedmiot, przymocowany klejc tam. Musiaa zrezygnowa z chusteczki i wymaca go goymi palcami.
Oderwaa bez trudu. Byo to malutkie urzdzenie MP3
ze suchawkami. Lew rk przytrzymywaa aparat, w prawej trzymaa odtwarzacz. Chusteczka leaa na ziemi. Podniosa j i wrzucia do waciwego mietnika, przy okazji
rozgldajc si, czy kto j obserwuje. Nadal bya sama – albo tak jej si wydawao. Wrócia na dawne miejsce,
przy murze ze strzakami. Woya suchawki do uszu, uruchomia odtwarzacz.
„Dzikuj, e przysza, Marto” – usyszaa ciepy, brzowy gos.
Nie przypomina gosu nikogo ze znajomych. Moe nalea do Damiana, ale przez trzydzieci lat zdya zapomnie,
jak Damian brzmia. W tle sczy si smooth jazz. Wydawao jej si, e rozpoznaje saksofon altowy Davida Sanborna z czasów, kiedy wspópracowa z Erikiem Claptonem.
Zamkna oczy. Caymi plecami przylgna do zimnego muru, bo poczua ar, który rozpyn si po caym ciele.
Po krgosupie spyway jej kropelki potu i zatrzymyway
si u nasady ldwi, przy bawenianych majtkach z delikatn koronk z przodu i przy króciutkich nogawkach.
– „Zamkna oczy?”
– Zamknam – odpowiedziaa bezgonie.
– „To dobrze. Poddaj si przez chwil dwikom”.
– Wanie to robi – pomylaa – pozwalaj mi ochon.

– „Nie pozwol ci ochon, chc ci
rozdygota. Odwró si twarz do ciany, rce podnie w gór, rozszerz lekko
nogi, nie otwieraj oczu”.
– O, Boe, dlaczego ja to robi, jeszcze mnie kto zobaczy – pomylaa.
– „Nie bój si, nikt ci nie zobaczy,
na to podwórko nikt nie zaglda o tej
porze” – usyszaa i przytakna, jakby
zaufaa komu, kto wie lepiej, bo tu
nieraz zaglda.
Przesuna palce wyej, jakby
chciaa si wdrapa na cian, nacign rce jak struny. Przeszkadza jej
aparat, nie moga przylgn brzuchem
do muru. Ale i bez cakowitego przyklejenia czua jego chód. Moe to
sen, pomylaa, moe le na zimnej
posadzce kocioa, przed otarzem,
gdzie za chwil wydarzy si sekretne
wtajemniczenie, obrzdek, pozwalajcy odkry tumione nurty dojrzaej kobiecoci.
– „Dotykam twoich palców, lewego
ramienia, teraz prawego, zatrzymuj
si we wgbieniu pod praw pach” – usyszaa szept.
Dopado j podanie. Dzikie. Jakby
czekaa na nie cae ycie.
Naprya si jeszcze mocniej, signa palcami jeszcze wyej. Podniecenie schodzio powoli od placów rk
ku szyi, ramionom, zatrzymao si
na minut w okolicach piersi, przypieszyo oddech.
To niemoliwe, niemoliwe, syszaa gos w rodku, który prawdopodobnie by jej go sem. Nie jestem
rozpasana, skd przypywa ta moc,
dziwia si. Poczua jak wnika w ni
wiato, jak wibruje w piersiach i dotyka brzucha.
– „Piersi si napryy, sutki stercz,
nie bój si, nie dotkn ich”.
– Dotknij – poprosia – nie bój si, dotknij.
– „Omin piersi, dotkn tylko kostek u nóg, tych szczupych pcin, Marto”.
cisna gwatownie poladki.
Poczua mrówki wspinajce si po udach, okrajce kolana.
liska wilgo pojawia si midzy udami.
To niemoliwe, niemoliwe, znów usyszaa gos w rodku, ju nie mam w sobie wilgoci, daj mi swoj.
– „Nie dzisiaj”, nie od razu, nie piesz si”.
Wbia paznokcie w mur.
Zacisna uda. Pulsujca rozkosz wypenia j dokadnie, obezwad nia, stumia krzyk, wydajc jedynie
cichuteki wist godnego pisklaka, otwierajcego szeroko dziób ze zdziwieniem, e to, co dobre, tak szybko odfruwa.
Staa nieruchomo, czua sucho w ustach.
Saksofon sczy kolejne dwiki, doczya do niego gitara, powtarzajca t sam melodi.
Nie miaa odwagi otworzy oczu, ani odwróci si
od ciany.
– „Nie dzisiaj”, nie od razu, nie piesz si” – usyszaa ponownie, spomidzy gitary i saksofonu.
Ogarna j wielka ao.
Take zmczenie.
Jakby nagle wiat si skoczy w bramie z zapachem
drodowego ciasta.
Rys. Wojtek uka

owa sukcesu. Przecienie mogoby
wpyn le na moje szczupe pciny,
które zawsze podziwiae.
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Najstarsze
polskie
zdanie

HENRYK
SZCZEPASKI

Nie w Czarnolesie Jana Kochanowskiego, nie w Nagowicach Mikoaja Reja ani nawet nie w Ostrej Bramie Mickiewicza i Filomatów znad Wilejki ale w Henry ko wie na l sku za miesz ka a Mat ka J zy ka
Polskiego – patronka mowy ojczystej.

Cystersi
na lsku

siga Henrykowska” spisana w XIII
„K
wieku przeya sdziwe dby z klasztornego lasu otaczajcego dawne opactwo
Cystersów nad podsudeck Oaw. Starsz
metryk legitymuj si tylko fundamenty
i gotyckie sklepienia dawnej zakonnej wityni. Ongi przed jej otarzami modlio si
ponad trzystu mnichów yjcych wedug benedyktyskiej reguy zreformowanej przez
w. Roberta – opata klasztoru w burgundzkim Cîteaux, zaoyciela pionierskiego eremu tej wspólnoty. Obecnie o zamierzchej
przeszoci malowniczego zaktka z Górami Zotymi, Bardzkimi i Sowimi na horyzoncie, przypomina czterech zakonników w biaych cysterskich habitach z czarnymi
szkaplerzami. Peni obowizki duszpasterzy miejscowej parafii.
Gromadka pierwszych cystersów z opatem Henrykiem na czele, zamieszkaa tu
w roku 1227. Najpierw wznieli drewniany erem na gruntach podarowanych przez
kanonika wrocawskiego Mikoaja, ksicego notariusza Henryka Brodatego, wadcy ówczesnego lska. Z biegiem lat
skromn pustelni rozbudowali w obszerny zespó klasztorny z kilkoma skryptoriami. To tutaj przy pulpitach lczeli pisarze
kopici, którzy w 1270 r. utrwalili na pimie
sawne, historyczne zdanie w jzyku polskim:

24

„Ksiga Henrykowska” przed opactwem Cystersów

„Daj, a ja pobrucz,
a ty poczywaj”
hronologicznie – po „zotej bulli”
C
gnie nie skiej z ro ku 1136, i po
„srebrnej bulli” lskiej z roku 1155 – cy-

sterskie zapiski z Henrykowa s trzecim
bezcennym zabytkiem redniowiecznej
polszczyzny.
Z caego kraju do starego klasztoru
przybywaj studenci i modzie szkolna,
aby w otoczeniu barokowej architektury,
rzeb i obrazów mówi na temat pierwszego zdania zapisanego w jzyku polskim. Na co dzie poród dostojnej scenerii i oryginalnych rekwizytów dawnych
epok ksztac si acy katolickiego liceum. Biae tuniki alumnów otrzymuj tutaj klerycy wrocawskiego seminarium
duchownego sposobicy si do pracy
w cha rak te rze ksi y die ce zjal nych.
Na po czt ku III ty sic le cia, go ciem
takiej uroczystoci by kardyna Joseph
Rat zin ger, pó niej szy pa pie Be ne dykt XVI.
Klasztor „Ksigi Henrykowskiej” jest
re zy den cj do stoj ni ków wro caw skiej
kurii biskupiej i ulubionym miejscem
wypoczynku arcybiskupa seniora archidiecezji, ks. kardynaa Henryka Gulbinowicza.

Ordowniczka mówców i literatów
utejszy koció pod wezwaniem WnieboT
wzicia Najwitszej Marii Panny chlubi si otarzem w. Bernarda – filozofa, krasomówcy i pszczelarza, synnego „doktora
miodopynnego”, obdarzonego nadzwyczajnym darem wymowy. By jednym z najwikszych piewców Matki Boej. Zostawi wiele tekstów teologicznych, homilii, modlitw
ku Jej czci. Widzimy go w biaym cysterskim
paszczu poród licznych atrybutów wród
których odnajdujemy m.in.: ksig i pióro – symbole twórczoci pisarskiej.
W tym wanie otarzu – niejako pod auspicjami wielkiego oratora z dalekiego Clairvaux w Szampanii – znajduje si niepozorna figurka Matki Boej askami syncej.
Otrzymaa przydomek „matki Jzyka Polskiego”. W 1952 r. zostaa udekorowana koronami biskupimi. Wyobraa Madonn z Dziecitkiem. Jako rzeba ludowa wysza spod duta
anonimowego snycerza. Liczy ju ponad 400
lat; pochodzi z XVI w. Jest opiekunk ludzi
pióra a take recytatorów i mówców. Orduje i wyprasza aski dla guchoniemych i osób
z dysfunkcjami logopedycznymi. Modl si
do niej turyci i ptnicy skadajcy dzikczynne wota. Cysterskie sanktuarium odwiedzi
prof. Jan Miodek, jeden z najpopularniejszych
w kraju jzykoznawców, dyrektor Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocawskiego, autor licznych prac naukowych i ksiek
o poprawnoci jzykowej, znany wszystkim
z przez ponad 20 lat prowadzonego popularnego programu telewizyjnego „Ojczyzna
polszczyzna”.
wiato ze lska
yciu zakonnym cystersi kieruj si
W
dewiz w. Benedykta „Ora et labora”, czyli „Módl si i pracuj”. Oni take za-

synli z mrówczej, benedyktyskiej solidnoci. Spod ich pióra wyszy setki ksig
liturgicznych, dzie naukowych i literackich,
teksty kaza i zbiory praw. Stworzyli zasobn w zbiory ksinic a ich opactwo stao
si matecznikiem rozwoju myli religijnej
i naukowej. W gównej mierze dziki cystersom z Henrykowa, Lubia i Krzeszowa ze redniowiecznym lskiem zwyko
si kojarzy okrelenie – Lux ex Silesia.
Przypominao o wietle wiedzy promieniujcej na wszystkie dzielnice królestwa Piastów i Jagiellonów.
Cystersi byli prekursorami nowoczesnoci w dziedzinie budownictwa i w gospodarowaniu na roli. Szczególnie na lsku
i w Maopolsce upowszechnili upraw nieznanych dotd gatunków rolin i udoskonalili hodowl zwierzt a przede wszystkim
krów, kóz i owiec dostarczajcych surowca
niezbdnego do wyrobu pergaminu. Mieli te
ogromne zasugi dla polskiej historiografii.
Do przypomnie, e w murach cysterskiego klasztoru w Jdrzejowie, w latach 11901208 zostaa napisana „Kronika polska”, której autorem jest cile z cystersami zwizany
jeden z pierwszych polskich dziejopisów
Wincenty Kadubek a w Lubiu nad Odr,
w latach 1283-1285, spod pióra cysterskiego skryptora O. Engelberta wysza kolejna
„Kronika polska” opisujca ywot w. Jadwigi. Nic wic dziwnego, e poród cystersów
znalaza swój otarz patronka jzyka Reja
i Szymborskiej.
Konfratrzy z Henrykowa skompletowali
imponujc bibliotek. Bya jednym z najokazalszych ksigozbiorów Europy. Po wojnach

napoleoskich, na przestrzeni
stulecia pary i elaza zostaa
rozproszona po wielu ksinicach
kontynentu – od Amsterdamu
do Wrocawia. Sawetna sekularyzacja dóbr kocielnych, w 1810
r. nakazana przez króla Fryderyka Wilhelma III staa si urzdowym biczem, który cysterskie
majtnoci a take bezcenne stare ksigi jednym despotycznym
smagniciem uczyni wyczn
wasnoci skarbu pastwa pruskich Hohenzollernów. W dwa
lata po kasacie zakonu henrykowski klasztor kupia Fryderyka
Luiza Wilhelmina Oraska – królowa Niderlandów, siostra króla
Prus. A potem jego wacicielami byli ksita sasko weimarscy.
Wspomnieniem po tamtych czasach jest dobrze zachowana reprezentacyjna sala purpurowa
z obrazami Michaa Wilmana
zwanego lskim Rafaelem;
przypomina ostatnich gospodarzy z ksicego rodu Sachsen-Kleiner-Eisenach.
O Brukalicach i okolicy
sig fundacyjn klasz„K
toru NMP w Henrykowie” spisano na polecenie opa-

ta Piotra. Piastowa godno Opactwo Cystersów w Henrykowie
prepozyta w latach 1259-1269.
„Ksiga Henrykowska” bdca sfabularyPisao j wielu skryptorów a by moe i sam
opat. Najcenniejszy dla historii literatury sta zowanym zbiorem aktów notarialnych opisusi zapis dotyczcy Boguchwaa osiadego je dzieje majtku klasztornego. Ujawniajc
w Brukalicach, tu za opotkami Henryko- szczegóy zwizane ze lsk obyczajowoci,
wa. Pielgrzymom i przechodniom przypo- gospodarowaniem i wadaniem dobrami prymina o tym przydrony kamie pamitko- watnymi peni rol swego rodzaju kroniki historyczno-gospodarczej z czasów wnuków
wy ustawiony w centrum wsi.
Unikatowy manuskrypt – niepozorny po- i prawnuków Bolesawa Krzywoustego. „To
szyt z pergaminow okadk – znajduje si „historyczno-statystyczny obraz jednej kwawe wrocawskim Muzeum Archidiecezjal- dratowej mili sowiaskiej przed szeciu stunym a jego wierna kopia take w cysterskim leciami” – pisa o tym dziele Karol Szajnocha,
klasztorze nad Oaw. Odkrycie poloni- lwowski pisarz i dziejopis.
Literacki wdzik tego wyjtkowego utwostycznej pierwociny na stronach „Ksigi
Henrykowskiej” zawdziczamy lskiemu hi- ru zawiera si w gawdziarskim opowiadastorykowi Wilhelmowi Pfitznerowi, który niu o rzeczach i sprawach powszednich.
w 1846 r., opublikowa pierwsz wiadomo Doskonae tumaczenie Romana Grodeco „Liber Fundationis Claustri Sanctae Ma- kiego, uczynio z niej zajmujc lektur, dziriae Virginis in Heinrichov”. W osiem lat pó- ki której poznajemy sceny z ycia codzienniej (1854 r.) ukaza si pierwodruk, wyda- nego mieszkaców redniowiecznego lska.
Jednym z takich obrazków s wanie gony przez G. A. Stenzla. Poóke pergaminy
licz ponad 7 stuleci. S zapisane dwustron- spodarskie zajcia Boguchwaa i jego onie, czarnym i czerwonym inkaustem. Na j- ny – najwidoczniej zmczonej mieleniem
zyk polski – ca pisan po acinie „Ksig” – ziarna. yczliwe i wspóczujce: Daj, a ja
pobrucz a ty poczywaj! – tego ksicego
przetumaczy prof. Roman Grodecki.
Historyczne zdanie pochodzi z rozdzia- woja, który w czasie wypraw krzyowych,
u zatytuowanego: „O Brukalicach, z jakie- u boku Bolesawa Wysokiego uczestnigo powodu i z jakiego tytuu klasztor po- czy w obleniu dalekiego Mediolasiada t wo, niniejsze pismo okae nu – wzbudza sympati i uznanie.
„Wzruszajcy to w swej prostocie dowód
zgodnie z prawd wszystkim, którzy je bd czytali”. Oto fragment zawierajcy gotowoci dzielenia trudów pracowitego ywota, zgoa rycerskiego szacunku dla wysynny cytat:
„Lecz trzeba wiedzie, e za owych dni siku kobiety, chci przyjcia jej z pomobyy tu w okolicy myny wodne ogromnie c.” – zauwaa Jadwiga Pietrasiewiczowa,
rzadkie, przeto ona tego Boguchwaa autorka popularnego podrcznika historii liCzecha staa bardzo czsto przy arnach teratury.
W tym roku metropolita wrocawski armielc. Litujc si nad ni m jej Boguchwa mówi: „Daj, bym ja te me!” – to cybiskup Józef Kupny zoy wniosek
jest po polsku: „Daj, a ja pobrucz a ty po- o wpisanie „Ksigi Henrykowskiej” na miczywaj!”. Tak ów Czech na zmian me dzynarodow list dzie wanych dla ludzz on i czsto obraca kamie tak jak o- kiej cywilizacji. Postulat zosta przyjty
na. Co widzc ssiedzi, chocia wówczas przez polskie biuro Programu „Pami
nieliczni, nazywali go: „Boguchwa Bruka” wiata”, bdce agend UNESCO – Komii std pochodzi, e jego cae potomstwo na- tetu Organizacji Narodów Zjednoczonych
do Spraw Owiaty, Nauki i Kultury.
zywa si Brukalice”.

I jeszcze co pro domo sua.
W synnych „Kronikach” Jana
Dugosza odnajdujemy wzmianki przydajce splendoru zotej legendzie regionu, który dzisiaj
nosi nazw aglomeracji lsko-zagbiowskiej. Przypominaj e
wschodnie rubiee XIII-wiecznego lska leay w okolicach
Owicimia. Wi si z Milowicami nad Brynic – obecnie
w granicach Sosnowca. W roku 1228 zgodnie z wol ksicia
krakowsko-sandomierskiego
Leszka Biaego, zostay podarowane wspomnianemu ju Mikoajowi, naczelnemu notariuszowi
ksicia Henryka Brodatego. Byy darem za dochowanie przymierza lsko-maopolskiego. Ze
spisanego wtedy dokumentu
owdowiaej ksinej krakowskiej Grzymisawy wynika, e
Milowice wraz z innymi dobrami stay si podstaw fundacji
modego i niebogatego jeszcze
opactwa henrykowskiego. Dziki mnichom znad Oawy wie
Milejowice, wtedy przynalena
do Ziemi Opolskiej, otrzymaa
myn, a w jaki czas potem przenieli si do niej potomkowie
Brukaów znad Oawy; ich dziad
Boguchwa wypowiedzia pierwsze zapisane zdanie w jzyku
polskim!

P.S.
W drugiej poowie ubiegego wieku historycy po raz kolejny toczyli spór o wiarygodno doniesienia Jana Dugosza, który w „Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae”
(„Roczniki czyli kroniki sawnego Królestwa
Polskiego”) w usta Henryka Pobonego szykujcego si do rozprawy z Tatarami pod Legnic woy polskie zdanie o treci: „Górze
sz nam stao”. Wielu wybitnych historyków
i literaturoznawców z prof. Teres Michaowsk, autork „Wielkiej historii literatury polskiej” przyjo, e po raz pierwszy te sowa
zostay zapisane co najmniej na kilkanacie
lat przed pomnikowym cytatem z „Ksigi
Henrykowskiej”. Wtedy bowiem – jak twierdzi Dugosz – mia y skryba, z którego zapisków nasz znakomity kronikarz – autor
pierwszej wybitnej syntezy w historiografii
polskiej – wanie korzysta. Tez o autentycznoci tego róda i prawdziwoci doniesie zacnego autora „Kroniki sawnego Królestwa
Polskiego” oraz wychowawcy synów królewskich ostatecznie obali prof. Józef Matuszewski w drobiazgowym i rzetelnym dochodzeniu z 1980 r. opublikowanym pod tytuem
„Relacja Dugosza o najedzie tatarskim
w 1241 roku. Polskie zdania legnickie”: „S
one wymysem Dugosza, jak caa opowie
o batalii legnickiej wraz z historyjk o walecznym rycerzu Iwanie Iwanowiczu, imienniku
Iwana Iwanowicza Dugosza. Dugosz
za wzorem staroytnych cae mowy pisa;
miaby si zatem waha w dorzuceniu paru
zwrotów polskich, które jego opowieci miay doda znamion autentyzmu? (…) W rezultacie nie zdania legnickie s najstarszym znanym zdaniem polskim. Zaszczyt ten odda
naley zapisowi opata Piotra.” – napisa wybitny mediawista, historyk pastwa i prawa
cieszcy si saw mistrza krytyki naukowej.
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Tadeusz jest po pidziesitce. Góral z Kosarzysk – najbardziej rozpoznawalna twarz orodka, którym z Tychów zarzdza Nadwilaska Agencja Turystyczna.

Ja jestem
tu boss
P
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iwniczna-Kosarzyska. Kilkanacie osób na stopniach
schodów przed „Smrekiem”.
Sportowe ciuchy, górskie buty, plecaki, kije trekkingowe. Bojowy nastrój.
– Ja jestem tu boss. To znaczy ja jestem tempo, ja jestem odpoczynek,
ja jestem kierunek, a nawet wasze sikanie.
Tadeusz jest po pidziesitce. Góral z Kosarzysk. Instruktor w „Smreku” i najbardziej rozpoznawalna
twarz orodka, którym z Tychów zarzdza Nadwilaska Agencja Turystyczna.
– O, pachnie PiS-em – rzuca kto
z tyu.
– Nie, nie. Z tym sikaniem nie o polityk chodzi, tylko o to, e jak kto
z was zechce zosta na stronie, to ma
mi o tym zameldowa, bo jak nie zamelduje i zostanie, a góry znam

Tekst i zdjcia:
WIESAW
KOSTERSKI

wietnie i czsto chodz bocznymi
ciekami, to si zgubi. Ok?
Potaknicia gowami.
Mijajc przeom Popradu i Rynek
w Piwnicznej, udajemy si w stron
Rytra. Mikrobus skrca w prawo,
przejeda przez most i zatrzymuje
si na skraju lasu, u stóp Makowicy.
redniej trudnoci szlakiem górskim
b dzie my wspi na si na wy so ko 844 m n.p.m.
Niby nic wielkiego, adne tam Himalaje, ale dla przywykego do codziennych wygód mieszczucha, to
nieza dawka wysiku. Pot, zmczenie, ciki oddech, ból w kociach. Ale po to w kocu tu przyje cha li my, by zrzu ci z sie bie
cywilizacyjny balast. Wic naprzód,
w gór!
Idziemy i gadamy. Tadeusz, jak mao kto, umie gada. Góral z dziada

pradziada. A górale nie zwykli trzyma jzyka za zbami, wiedz, jaki
z niego uytek mona zrobi.
– Syn jest czwartym pokoleniem
w mojej chaupie, któr jeszcze dziadek postawi – powiada. – Wyjecha,
pracuje. Czy wróci? Nie wiem. By
moe bd ostatnim, który lejce tu
trzyma.
Kapitalizm wygna modych ludzi
z Kosarzysk i okolicznych przysióków. Uciekli do miasta w poszukiwaniu lepszego ycia. Wielu spakowao marzenia do walizki i wyjechao
za Ocean, udajc si tam tradycyjnym
szlakiem emigrantów, wytartym przez
ich przodków na wyspie Ellis Island
jeszcze na pocztku ubiegego stulecia. Gospodarstwa opustoszay, pozostali w nich w wikszoci sami starzy,
schorowani ludzie.
Piwniczna znalaza si na peryferiach
gospodarki rynkowej. Nowa rzeczywisto zredukowaa alternatywy, nie
stworzya dodatkowych moliwoci,
ograniczya te istniejce. Znaczcych
inwestycji, take tych turystycznych,
zbyt mao, przestrzeni do ich urzeczywistnienia ponad miar.
Tadeusz te wyemigrowa do Stanów. Zanim si zdecydowa na ten
krok, kilka lat pracowa w „Smreku”.
Ale chcia mie co wasnego. Pomyla o knajpie. Miaa nazywa si „Potargana Chaupa”.

– Uwierzyem „Gazecie Wyborczej”, która napisaa, e kredyt hipoteczny w PKO BP to najbardziej
przyjazny kredyt dla klientów. Potem
ju nie wie rzy em „Wy bor czej”
i adnemu bankowi, bo o mao mnie
nie zlicytowali. Zastawiem dwa
do my. Wa  sa mó wi – bierz cie
sprawy w swoje rce. Wic wziem.
Byem mody, gupi i naiwny. Gdyby nie Stany, znalazbym si pod mostem.
Za Ocean wyjecha, jako reprezentant Polski w karate. I zosta, by zarobi i spaci polskie dugi. Jedzi
Truc ka mi. W week en dy sta na
bramce, w Chicago w Capital Clubie, polskim klubie z polskim wacicielem.
– Przychodz maolaty, sprawdzasz dokumenty, czy wolno im
wej do dyskoteki w nocnym klubie.
Odsiew ju na bramce, bo potem jak
taki dostanie drinka i wpadnie policja, to cofnie pozwolenie na lokal.
Ameryka to kraj paradoksów. Jak
masz szesnacie lat moesz sobie
bro kupi w sklepie, ale eby napi
si wódki w klubie musisz mie
dwadziecia jeden lat.
By po imieniu ze wszystkimi
klientami. W kocu zaczli mówi:
prosz pana. Co jest?
– Odpowied znalazem przy goleniu – przecie masz ju chopie siwizn na skroniach. Pora wraca.
Nie dosta zielonej karty. Ale nie by
to jedyny powód skaniajcy do powrotu.
– Tam zrozumiaem, kim jestem, co
chc robi, gdzie chc y, gdzie jest
moje miejsce.
Jego dziadek by leniczym w Kosarzyskach, pilnowa piwniczaskich
lasów. W leniczówce, któr ju dawno zdmuchn upyw czasu, pokój wynajmowali Szaflarscy, rodzice Danuty Szafarskiej. Byli nauczycielami,
uczyli w szkole w Kosarzyskach.
Danuta Szaflarska tu si urodzia
i wychowywaa na jednym podwórku z jego rodzicami i ciotkami. Teraz
on oprowadza turystów po ciekach
dziadka.
Leny dukt. Przerwa w marszu. Bdzie anegdota, oczywicie o góralach.
Tadeusz zna ich bez liku. T snuje,
stojc na wystpie skalnym. Góral
na mównicy, rostrze, katedrze, ambonie. Kamie wylizgany od tych gadek. Sowa? Mniej wicej takie: gdyby nie przebiego i spryt górali
Jagieo nigdy nie wygraby pod
Grunwaldem. Cholera, moe rzeczywicie tak byo!
– Idziemy dalej – dyryguje. – Tam
wyej skrcamy w lewo, to znaczy

w prawo, bo w górach powinno si
chodzi tylko w prawo. Wiecie o tym.
Syszaem to wiele razy. Brzmi
jak deklaracja polityczna o prawicowym zabarwieniu.
– Tadeusz, gdyby Kolumb mia takie zasady nawigacji, nie odkryby
Ameryki do dzisiaj – wtrcam artem.
– Ale szybciej odkryby Australi – odbija.
Kilkaset metrów w stron szczytu i ko lej ny wy li zga ny ka mie
z now opowieci o ludziach gór.
Bij si w pier – nie wiedziaem, e
wpyw gó ra li nad po pradz kich
na bieg historii Polski by tak wielki, inspirujcy, niemal decydujcy.
Gdyby nie oni to…
Szczyt. Chata na Cyrli. Szczekanie
psa. Pickup dobrej klasy na podwórku. Drewniany podest.
Stara nazwa pozostaa, ale to ju nie
dawna chata, ciasna, duszna, zatoczona, tylko wietnie prosperujcy
pensjonat z wygodami, zbudowany
moc marze kilku ludzi uwiedzionych urokami Beskidu Sdeckiego,
którym znudzi si miejski pejza i caa ta bieganina za szczciem. Tu dogonili wasne wyobraenia o sukcesie.
Nowe wntrza i stary klimat gocinnoci. Dobre poczenie. Kukuka
smakuje jak zawsze, i jak zawsze ma
waciw moc. Kuchnia? Nagroda
za trud wspinaczki. Pal licho kalorie,
zgubi si je na stromych szlakach.
Wic zamawiajmy. Borowikowa,
smaone oscypki z urawin, ruskie.
Odjazd, stan zachwytu, marzenie.
Nccy wiat kulinarnych ekscesów
dla gastronomicznych lubieców.
Sucha Dolina. Trasa na Obidz.
Na tych stokach mia si zmaterializowa kolorowy zawrót gowy. Wycigi o dugoci paru kilometrów
gotowe do przewiezienia w cigu godziny kilku tysicy narciarzy – to internet. Sukces w sieci. W analogu pusto, gucho, szaro.
Kto porwa si na budow pensjonatu, tu przy drodze, w rodku doliny. miaoci pomysu architektonicznego zamierza chyba pokona
wszystkie orodki narciarskie w okolicy. Nie da rady. Inwestycja zamara. Goe mury, surowe drewno. Baner:
sprzedam. I numer komórki.
Sucha wyscha doszcztnie. Puste
stoki, martwe wycigi, rdzewiejcy
sprzt. Stan marazmu, klski, zastoju, upadku.
Kiedy znajdowaa si tu jedna
z lepszych stacji narciarskich w Polsce, zbudowana jeszcze w latach 60.
Jaki czas temu wszystko, jako tako
dziaao.

Ja: – A moe górale nie potrafi si
dogada? Std ta bryndza.
– Potrafi, chocia ciko – mówi
Tadeusz.
– Co dzieli?
– Hm, wadza.
Oyw cz krew mia wpu ci
do Kosarzysk wycig na Eliaszówk.
Przyjecha przedstawiciel francuskiej firmy Pomagalski, znanej z budowy stacji narciarskich w Europie,
obejrza okolic, wycigi, zaplecze
hotelowe, pocig, drogi. Wszystko
mu pasowao. Górale zobowizali si
wnie aportem pola do spóki, Francuzi mieli udzieli gwarancji na par milionów dolarów kredytu. Deal
na wzorcowy wycig.
– Przedstawiciel firmy Pomagalski postawi warunek, e ani jeden
wa ci ciel zie mi nie da kon try – opowiada Tadeusz. – I nikt nie
da. Kontr postawia gmina, która
nie zdecydowaa si wnie swojej
ziemi do spóki. Spraw wywrócono. Nic nie powstao, a papiery
podpisali wszyscy. Powsta za to
konkurencyjny orodek na Wierchomli.
Górale z Kosarzysk zwarli szyki
tak, jak ci z Biaki Tatrzaskiej, ale
nie zrobili interesu na tamt miar.
Tam licz pienidze, tu gospodarze
mog liczy na niezrozumienie wadzy. Miedze niemonoci podzieliy
ludzi, odgrodziy yzn gleb porozumienia i wspólnego sukcesu ugorem lokalnej niemocy.
– Jak w Biace jeden chop nie
chcia wej do spóki, a pole mia
akurat na rodku stoku, gdzie chciano zbudowa wycig, to mu powiedzieli, e go spal. I zaraz poszed
po rozum do gowy. Teraz siedzi
w chaupie i dutków ma od cholery – sysz.
A moe to tylko anegdota o skutecznoci zaradnych górali z Biaki?
– Ale skd! – obrusza si Tadeusz. – Tam ksidz kltw grozi.
Na pocztku gospodarze zastawili
w banku wszystko, co mieli: domy,
pola, eby ruszy. Czapki z gów.
Pierwszy ratrak kupili w Suchej i razem z tym ratrakiem zabrali nam chyba rozum.
Such Dolin dobia konkurencja – Ryterski Raj w Rytrze, dziesi
kilometrów od Kosarzysk, Wierchomla, Jaworzyna Krynicka, Litmanowa na Sowacji. Wszdzie blisko
i nowoczenie.
– My nie mamy niczego – wycigu, nieenia, krzesa eleganckiego.
Parking jest 700 metrów do wycigu.
A wszdzie na wiecie z parkingu
idziesz prosto na stok.
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Par lat temu trzej przedsibiorcy
z Warszawy chcieli – ladem Francuzów – zainwestowa w wycig w Kosarzyskach.
– Tak im burmistrz kad kody
pod nogi, e zrezygnowali – powiada krótko Tadeusz.
Ci z Warszawy proponowali dzieraw ziemi na trzydzieci lat. Za hektar dawali 2 tysice zotych. Zima, lato, jak leci. Idealna sytuacja.
– Wyobraasz sobie – góral siedzi
w domu i z nudów znaczy se kred
kreski na stodole, ilu narciarzy przejechao. I ju se przeliczy dutki.
A te po kój wy naj mie, na lew k
sprzeda, kiebask na ronie zrobi,
pierogi z serem i jagodami ugotuje.
Ale nic z tego – macha rk Tadeusz.
Mniek nad Popradem. Sowacki
ssiad Piwnicznej i Kosarzysk. Jeszcze niedawno kwitnca strefa przygranicznego handlu: alkohol, czekola da, orzesz ki, war ko cze se rów.
Sklepiki tu za szlabanem. Interes si
krci. Miejscowi mieli robot i pienidze na utrzymanie rodziny.
Teraz niemy kawaek asfaltu. Sytuacja si odwrócia. Sowacy maj euro, przyjedaj do nas na zakupy. Hipermarkety w Nowych Sczu bij
podobno rekordy obrotów. W soboty i niedziele nie idzie zaparkowa,
bo pchaj si z przyczepkami. Skady budowlane odyy.
Mniek za to zamar. Tylko knajpa
u Ditricha si tam trzyma.
Za Piwniczn, w kierunku Krynicy, unijna kasa buduje most na Popradzie i drog na Sowacj. Stara zawisa w powietrzu, na skarpach, obsuwa
si, grozi katastrof.
Obrazek z tamtych lat, autentyk:
do stojcego na granicy polskiego cinquecento z kratk podchodzi wkurzony czym, ponuro wygldajcy
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sowacki celnik, nachyla si nad kierowc i nie zagldajc nawet w przygotowane do kontroli papiery, powiada: przejcie dla ciarówek jest
w Chynem, prosz std odjecha.
Ten z cinquecento nie w ciemi bity, samochód zostawia przy drodze
i pieszo przekracza granic – po koniak i studenck dla dzieci.
W Piwnicznej i okolicy pracy si
nie znajdzie. Kilkanacie firm i to
wszystko. Kto ma robot w hotelu czy
pensjonacie, trzyma si jej kurczowo.
Szans pozostaje turystyka, ale dobrze zorga ni zo wa na, atrak cyj na
w formie, cigajca wczasowiczów
niebanalnymi pomysami.
Kapitaem s góry. Obidza, Piwowarówka, Eliaszówka, Niemcowa,
Rogacz, Jaworki, Wwóz Chomole,
Makowica. Szlaki, wspinaczki, wido ki, wa tra, schro ni ska, cha ty
pod szczytami. Jak tlenu potrzeba
nowoczesnych wycigów narciarskich, któ re wy pe ni y by lu k,
obudziy upion Piwniczn i Kosarzyska, oywiy orodki wypoczynkowe.
„Smrek”, bodaj najwikszy pracodawca w Kosarzyskach, umia znale si w turystycznym biznesie,
cho jeszcze na pocztku lat 90. zeszego stulecia by w objciach górnictwa, cilej kopalni „Pstrowski”.
Kiedy w 1996 roku powstaa w Tychach Nadwilaska Agencja Turystyczna, przeszed z caym dobrodziej stwem in wen ta rza pod jej
skrzyda, tak jak pozostae orodki nalece do Kompanii Wglowej.
Poddawane zabiegom restrukturyzacyjnym górnictwo pozbywao si
zbdnego majtku. Hotele przejy
trzy firmy: NAT (spóka-córka KW),
Gliwicka Agencja Turystyczna oraz
Jastrzbska Agencja Turystyczna

(wchonita przez Jastrzbsk Spók Ubezpieczeniow).
NAT zgarn najwicej, posiada
osiemnacie hoteli w caej Polsce
(dziewi nad Batykiem) oraz stacj
narciarsk w Wile. Wszystkie wietnie pooone, bo górnictwo, kiedy
potga, byo w stanie zaatwi najlepsze lokalizacje. Cz wyremontowano, dziki czemu maj 3-gwiazdkowy status. Kilka sabszych pójdzie
pod motek. A „Smrek”?
– „Smreka” nie chcemy sprzeda,
on jest bezcenny – oznajmia Aneta
Poraniewska, dyrektor do spraw marketingu i wsparcia sprzeday NAT.
Ten orodek ma swój charakter,
styl, klimat, znalaz oryginalny pomys na organizacj wypoczynku.
Góry, ruch, wysiek, zabiegi, dieta.
Zdrowie, uroda, kondycja. Liczenie
kalorii. Ile spado? I tym mocno wyrónia si nie tylko sporód pozostaych orodków NAT-u, ale take innych hoteli w Beskidzie Sdeckim.
Wczasy odchudzajce wymyli
Mieczysaw Hulewicz, przedsibiorca z brany turystycznej, który najpierw dzierawi „Smreka”, by potem
prowadzi go pod szyldem NAT-u.
Hu le wicz mia te in ne ho te le – „Ag” nad morzem i „Kolib”
w Piwnicznej. „Kolib” sprzeda.
Nowy waciciel nie udwign interesu, spasowa. Hotel opustosza i zamieni si w ruin.
– Hulewicz wyjecha do Hiszpanii – sysz od Tadeusza. – W okolicach Alicante kupi sobie apartament.
– Za jego czasów wszystko hulao.
On to rozkrci, zwaszcza w latach 90. Mielimy klientk z Argentyny, pani Juli, która przyjedaa
w maju i bya do padziernika. Pó roku wczasów, bo tak si jej tu podobao. Chodzia w góry, na zajcia.
Rytm dnia wyznacza poranny rozruch nad Czerczem, przedpoudniowe
wyjcie w góry, poobiednie zabiegi,
wieczorem pywanie i obowizkowo
dyskoteka u Reni. Wczasowicze i instruktorzy s po imieniu. Taki zwyczaj
i wszyscy go szanuj.
Wczeniej, kiedy orodek nalea
do górnictwa i przyjmowa zwykle
wysze szare górnicze, panoway
zgoa odmienne zwyczaje: sztywny,
subowy dryl, czapkowanie, , , ruki pa szwam, sztygarze, prezesie,
dyrektorze, dyrektorze generalny.
Teraz jest Zosia, Kazia, Józek, Wadek. Tytuy i stanowiska zostaj
w domu.
Dystyngowana profesorowa z Genewy, której m, polski uczony zajmujcy si jak wyszukan dziedzi-

n fizyki, pracowa w Europejskim
Centrum Bada Jdrowych (CERN)
pod Genew, gdzie trwaj poszukiwania boskiej czsteczki Higgsa (w synnym CERN-ie Donn Brown umieci
pocztek swoich Anioów i demonów), sprawiaa wraenie serdecznej
kupeli z awy szkolnej. Maja Komorowska niczym dobra znajoma.
Kto raz tu zajrza, wraca. Stali bywalcy przyjedaj z Austrii, Niemiec, Szwecji, USA, Francji, Argentyny. Zyli si z tym miejscem.
Nie szukaj luksusów, blasku hiszpaskich kafelek i rozkoszy francuskich wanien, ale atmosfery, jaka tu
panuje i radoci z chodzenia po górach. Góry ucz pokory, szacunku
do samego siebie, daj satysfakcj
z pokonania wasnych saboci.
– Chciabym kontynuowa smrekowe tradycje – mówi Marcin Buczek,
nowy dyrektor orodka.
„Smrekowi” przybya konkurencja,
otwarty w zeszym roku w Piwnicznej hotel „Piwniczna”, pooony tu
nad brzegiem Popradu, w który zainwestowaa rodzina Olesiów z Tarnowskich Gór, wacicieli najwikszej
w woj. lskim firmy handlujcej zomem.
– Wczeniej by tu pensjonat „Linodrutu” – opowiada Marzena Ole,
menader hotelu „Piwniczna”. – Potem budynek sta pusty. Zainteresowa si nim mój brat. Dlaczego góry? Dzia dek jest gó ra lem ze
Szczawnicy. Rodzice urodzili si ju
jednak na lsku.
„Piw nicz n” wy sty li zo wa no
w oksymoroniczny sposób, czc
tradycje i folklor biednych piwniczaskich czarnych górali z bogat
nowoczesnoci. Restauracja „Czarna Owca”, em kow skie mo ty wy
na cianach, w menu odgrzebane
przepisy starych góralek, ale te
blichtr, SPA i prze pych wntrz,
zwaszcza apartamentu ze szklan
cian.
Historia ubogich czarnych górali
i wystawny, troch cepeliowski, 4gwiazd ko wy ho tel za pit na cie
milionów zotych pod jednym dachem. Efekt na zasadzie odwrotnoci znacze. Cena za standardowy
pokój zaczyna si od czterystu zotych za dob.
– „Smrek” ma chodzenie po górach, my ofe ru je my in ne atrak cje – quady, ekstremalne sporty,
spywy Popradem – dodaje M. Ole.
Droga na Niemcow i Trzeniowy
Gro. Ostre podejcie na 960 m
n.p.m. Pod szczytem dwie drewniane chaty na Tymowskim, którymi
wada Jurek, „Harris”, jak go nazwa-

Tadeusz roznieca kolejne ognisko…

no, wyjtkowa posta i dobry duch
tych gór. Broda, pochylona sylwetka,
dobre sowo, ar sympatii w spojrzeniu.
Miejsce te jest wyjtkowe. Po trosze schronisko, po trosze skansen,
po trosze izba tradycji. Nie ma biecej wody, kanalizacji, prdu, jest
za to niezwyka atmosfera, ciepa strawa na piecu, posanie i klimat yczliwoci. Mona zapomnie o codzien nej bie ga ni nie, ode tchn,
zrzuci z siebie kurz cywilizacji. Jurek przygarnie kadego. Ugoci, nakarmi, przenocuje.
Ja: – Wiesz Tadeusz, e wszyscy
czekaj na to, co znów na kamieniu
powiesz?
– Jasne. Przyjedaj do nas róni
ludzie, lekarze, prawnicy, przedsibiorcy. I co ja im mog da? Mog im
da to, co mi dziadek przekaza, podzieli si moj mioci do tej maej ojczyzny.
– Piwniczna to kwitnce miejsce?
– Tak byo w PRL-u.
– Ziemia zapomniana?
– Nie, ziemia zaniedbana. Nie momy rki do dobrego gazdy, czyli
burmistrza. Te nasze corne górole wybieraj tak, e niech krew zaleje. Niby si co u nas robi, co buduje, ale
wi dzia e za be to no wa ne sza chy
w TVN-nie. Polska si z nas mieje.
Te szachy to Piwniczna w piguce. Inwestycje nie przynosz rozwoju, tylko koszty, które musimy z naszych
podatków pokrywa.
Góry si nie zmieniy, zmienili si
ludzie gór, zmienia si Piwniczna
i cay okoliczny grajdo. Na lepsze?
– Piwniczna, moje kochane Kosarzyska i „Smrek”, w którym pracuj
tyle lat, id chyba w z stron.
„Smrek” jest teraz inny i chyba nie
bdzie taki, jak dawniej.

– Kiedy wracaem po dziesiciu
latach nieobecnoci, miaem obawy.
Siwizna na skroniach, a tu moda
kadra. Ale szybko si okazao, e
ten wiek to nie wada, ale atut, bo
wiek wikszoci klientów orodka
jest taki, jak mój. Wychowalimy
si na tych samych audycjach, suchalimy Trójki, minikasu, na prywatkach leciay te same przeboje
Uriah Heep, King Crimson, Deep
Purple, Led Zeppelin. I nagle si
okazao, e mog stan na najwyszym schod ku i po wie dzie: Im
the boss.
uk szosy, mostek, zabudowania.
„Potargana Chaupa” stoi od ulicy,
z martwym gankiem i oknami bez firanek. Pozostaje marzeniem, mitem
niespenionym Tadeusza. Za ni czteropokoleniowa tadeuszowa chaupa. Do roboty chcia chodzi w kapciach. I moe kiedy pójdzie i powie,
e jest tu szefem.
***
Wodzimierz Grucela, sekretarz
Urzdu Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, nie potrafi skomentowa
historii z propozycj francuskiej firmy Pomagalski. Stwierdzi natomiast, e dla potrzeb projektu warszawskich przedsibiorców gmina
wydzierawia nalece do niej tereny. Stacja nie powstaa, bo inwestor
nie przystpi do budowy. Teraz planowany jest wycig na górze Kicarz.
Przeciwko tej inwestycji zaprotestowali ekolodzy i geolodzy, argumentujc, e ingerencja w zbocze
moe zniszczy ujcia wody mineralnej „Piwniczanki” i spowodowa
ruchy osuwiskowe na du skal.
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KAROLINA OPARA
nocnik

I

dzi
nie bd paka
nad rozlanym tuszczem sów
bia plam wieczoru

odmawiam kawie cukru
zemsta jest sodka
przynajmniej umiera
bdziesz jak Powiatowska – odpowiada
cwana czarny humor zawsze si jej trzyma

bo dzi
rozo wszystkie znaki rk i ust
na pustej ulicy twojego ciaa

II
odzwyczajam si od palenia
mostów za sob
jednak id na przystanek
wycigam rkawiczki bilet kilka sów
litania codziennoci
niedbale egnam samotno

tylko dzi
zielone wiato dla zmysów
tej nocy
zderzysz si
z samym dnem
óka

III
poyka mnie autobus
nuda jak zwykle przysiada si
wanie do mnie
pod jej cisym nadzorem
licz drzewa dni miesice

O rety Yeti
nie pamitam
jak mia na imi
do której klasy chodzi
ani jakiej muzyki sucha
pamitam
tylko jego wielk czarn stop
odbit
na niegu przecierada

IV
Dante nie mia racji
pieko jest paskie
ma jeden krg
znajomych z widzenia

ten motylek boso lata!
***

panna moda

Jeeli Bóg jest przypadkiem
to woaczem
o Boe!
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Rys. Wojtek uka

zoto na palcu
srebro na policzku
oów spojrze

Ptasie mleczko

dramat rozgrywa si w jednym akcie

wrona

soce ju zaszo powiekami
noc rozpala si
zaglda w garda
prawda policzona dreniem

kroczy w cikich butach
i wieczorowym makijau
rozkadajc czarne skrzyda paszcza
straszy w okolicy
sroka

jak w starym filmie
cinamy gos
puszczajc si z dymem
odtworzeni na potrzeby wiersza

zawsze szczery
zoty umiech
uwaaj
w z kieszeni jej ust
wychodzi na owy

I
chciaabym by ruda
jak ania z zielonego wzgórza
wiersze wyczesywa z lasu

kura
krzta si i chrzka
na gowie irokez
na rkach blady synek
pozostaoci po winiowych sadach

II
nie jestem ruda
a nuda i tak ze mn
zbyt czsto rymuje

papuga
obecnie
artystka – feministka
z kilkoma kolorowymi cytatami
przyklejonymi do twarzy

III
ciemny blond
to zdaje si pleonazm
dysonans
– mysi feminizm

jaskóka
wic obniam swe loty
moe dasz mi dzióbka
a tym razem
nie przejdzie obok
ten dreszcz

IV
w sumie czas
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moe opowiedzie o tosamoci
miasta przybysz? Jakie prawo
ma do snucia refleksji nad yw tkank miejsk kto, kto raz na jaki czas
przechadza si nie-swoimi ulicami, jedzie tramwajem czy przeciska przez targowisko, by potem wsi do pocigu
i odjecha? Czy obco miejsca, którego dowiadcza incydentalnie, cho
w miar regularnie, stawia go w sytuacji
uprzywilejowanej czy wrcz przeciwnie – na straconej pozycji? Tych kilka
pyta opisuje doskonale perspektyw,
w której powstaje niniejszy szkic powicony przestrzeni Czstochowy.
Przyjmujc na siebie rol przybysza – obcego, czasem flâneura, czytam
to miasto, nie tylko obcujc z jego ulicami, wystawami sklepowymi, ale dokonujc lektury powieci kryminalnych, zwizanych z Czstochow, czy
to poprzez miejsce zamieszkania ich autorów, czy te ze wzgldu na fakt konstruowania fabuy w tej wanie miejskiej
przestrzeni. Tak zrodzi si pomys
„przeczytania” miasta, które przewituje spod porzdku narracyjnego, intryg,
akcji, splotu wydarze.
Pocztkowo podanie za bohaterami ulicami o obco brzmicych nazwach, wchodzenie do budynków tak
charakterystycznych dla przestrzeni
Czstochowy, jak Sd czy Urzd Miejski, wreszcie przysiadanie na skwerach
(jak skwer Solidarnoci) lub placach
(plac Biegaskiego) zmusza do swoiste-

go mapowania miasta, sytuowania wydarze w czstochowskiej topografii.
Staje si ona sceneri, rozumian zarazem jako porzdek wiata – tego lokalnego, czstochowskiego uniwersum,
a take jako zbiór konkretnych umiejscowie – zdarze fabularnych, scen,
sytuacji, w jakich uczestnicz bohaterowie rzeczonych kryminaów. W ten
porzdek tak mocno wpisuj si przestrzenie uytecznoci publicznej: budynki Policji, Sdu, Urzdu – zwane
„trójktem bermudzkim”, ale take
szpital, przestrzenie uniwersyteckie
Akademii im. Jana Dugosza, Politechniki czy wydajcej swe ostatnie
tchnienie Akademii Polonijnej. Poruszamy si zatem jako czytelnicy po teraniejszej Czstochowie skoncentrowanej wokó Alej Najwitszej Marii
Panny i jej prostopadych skrzyowa, z rzadka zapuszczajc si w inne
czci miasta i nie mówi tu o dzielnicach (Rakowie czy Besznie), bo te s
prawie nieobecne, ale mam na myli
okolice katedry, starej czci miasta czy
Rynku wieluskiego. Zadziwiajcy
jest te absolutny brak w wiadomoci
bohaterów okolicy Galerii Jurajskiej
(duego nowoczesnego centrum handlowego postawionego w miejscu jednej z najstarszych czci miasta), która po zo sta je nie ja ko na ubo czu
wydarze. Co ciekawe, przestrze
owego centrum jest niemal wolna
od wtków kryminalnych: moe od cza-

su do czasu kto ukradnie co ze straganu czy doprowadzi do wypadku komunikacyjnego, jednak sama zbrodnia
w tych miejscach si nie pojawia. Niejednokrotnie mona odnie wraenie, e autorzy z zazdroci spogldaj w stron innych metropolii, gdzie zo
i wystpek dungli miejskiej to raczej
codzienno, a poziom zbrodni jest nieco bardziej wyrafinowany ni kradzie 200 z z kasy monopolowego.
„Czstochow nie mona si zachwyca” – mówi ustami bohatera jeden z autorów, wyraajc tym samym
gnbicy tu wszystkich kompleks bycia miastem „pomidzy”. Z jednej
strony Czstochowa jawi si jako przestrze sytuowana na trasie midzy Katowicami a Warszaw, do którego nikt
poza pielgrzymami i ofiarami wypadków drogowych nie ma powodu zaglda. To „miasto po drodze do innych
miast: Warszawy, Katowic, Krakowa,
Wrocawia”. Nawet na zakupy wyjeda si tu do niedalekiej odzi czy stolicy Górnego lska. Z drugiej za to
miasto z silnie ukonstytuowanym centrum wyznaczonym przez deptak wiod cy od ko cio a w. Zyg mun ta
do klasztoru Jasnej Góry, przecinany
licznymi arteriami i szlakami komunikacyjnymi. Kady, kto cho raz pielgrzymowa przed obraz Matki Boskiej
Czstochowskiej, pamita ten „pas
startowy” – ostatni prost, któr zmierza si do tak bliskiego ju celu. To zarazem przeklestwo samych mieszkaców, którzy z niechci patrz
na przybyszów, przechodzcych, mijajcych stare kamienice, nie zostawiajcych ladu swojej obecnoci. Ci intruzi, rozsiadajcy si na miejskich
awkach i zielecach, dzielcy si kanapkami i ugotowanymi na twardo
jajkami, popijajcy je herbat z termosu, masujcy obolae stopu i przekuwajcy pcherze na stopach wydaj si
staym komponentem czstochowskiego sierpniowego krajobrazu, a jednak
budz uczucia negatywne: od chodnej
obojtnoci po agresj.
Nic zatem dziwnego, e przestrzeni
silnie nacechowan znaczeniowo, take emocjonalnie pozostaje klasztor
Paulinów. Jasna Góra jawi si albo jako oddalony od normalnego codziennego ycia mieszkaców „inny wiat”,
albo wrcz jako miejsce za, skd rozlewa si ono na cae miasto. Sama wiea klasztoru przypomina uniesiony palec gro  cy swo im miesz ka com,
karzcy i wymierzajcy sprawiedliwo, na który spoglda si z lkiem.
To architektoniczny znak stranika,
który przypomina o sdzie i czekajcej
ludzi karze, niczym Mickiewiczowski
Czatyrdah. Nastrój grozy podkrelaj
albo uwarunkowania meteorologiczne
(mga, chmury, zapadajcy mrok), al-

bo gotyckie obrazowanie przestrzeni
klasztornych ukazujce mroczne korytarze, piwnice, surowe ciany, po których spywa krew itd. W innych realiza cjach gro za ust pu je miej sca
tajemnicy, której aur buduj podziemne przejcia, ruchome konfesjonay, skrywane komnaty czy labiryntowe
korytarze prowadzce do zupenie niespodziewanych miejsc pod Czstochow. Trudno wszak pomin w tym
miejscu zarówno poznawcz, jak i ideologiczn paszczyzn tej przestrzeni
z jej histori, wpisaniem w pami zbiorow, odniesieniem materialnej obecnoci klasztoru Paulinów do mentalnoci tak lokalnej, jak i przede wszystkim
polskiej. Nie dziwi zatem fakt, e z t
wanie przestrzeni symboliczn zwiza ne s zbrod nie lub wy da rze nia
do nich prowadzce, inspirowane zarówno medialnymi konotacjami spod
znaku Dana Browna, jak i historycznymi zagadkami lokalnej proweniencji jak
chociaby legenda o podziemnym poczeniu klasztoru z Olsztynem z czasów „potopu szwedzkiego”. Nie moe
zatem dziwi, e Jasna Góra jako miejsce zarazem naznaczone witoci, jak
i przestrze pamici – przestrze historyczna, wyznaczajca miastu swoist
axis mundi, jest przestrzeni, w której
przenikaj si zachwyt i groza, a tym
samym to wanie tu kumuluj si
wydarzenia kryminalne.
Jakkolwiek autorzy kryminaów staraj si minimalizowa rol Jasnej
Góry w konstruowaniu tosamoci
mieszkaców, to przestrze mentalna,
jaka wyania si z powieci kryminalnych, nie potwierdza tych stara. To
przede wszystkim Czstochowa mieszczaska, celebrujca posiadanie, cenica sobie wygod i peny portfel, raczej
spokojna, gdzie nie dokonuje si wielkich zbrodni, a wydarzeniem jest kradzie alkoholu w sklepie nocnym. Jeli zbrodnia wkracza na scen, to
zazwyczaj w miejscach „nieporzdnych”, do których prawy mieszkaniec Czstochowy nie zaglda (albo robi to rzadko). Przestrze mentalna
wyraa si przede wszystkim w moralnoci mieszczaskiej, utosamianej
czsto mylnie z etyk katolick. To
Czstochowa „porzdna”, gdzie zo zawsze jest ukarane (czasem w przesadny sposób), i ta niewtpliwie ma najwikszy wpyw na konstrukcj intrygi
kryminalnej. Wszystkim towarzyszy
bowiem przekonanie, e zo musi zosta ukarane, zbrodnia dotyka ludzi,
którzy w jaki sposób przekroczyli nakazy czy to prawa, czy moralnoci,
w konsekwencji ponosz odpowiedzialno. Trudno zatem dziwi si, e
wród ofiar znajduj si: do rozwiza pielgniarka dorabiajca sobie
na wakacjach „towarzyszeniem” tury-

stom, skupiona na swojej urodzie
dziewczyna nie dostrzegajca nikogo
poza sob, narkoman, gej, baraszkujcy z uczennicami nauczyciel, a nawet
dewotka. Bohaterowie tropicy zbrodnie  czy to ledczy, czy te detektywi-amatorzy  niejednokrotnie daj
wyraz tej mentalnoci, wykonujc
gest: „no, mona byo si tego spodziewa”.
Rewersem opisanej powyej sytuacji
jest przestrze skrztnie przez mieszkaców ukrywana, usytuowana z dala od ciekawskich oczu – na peryferiach miasta. Tereny podmiejskie,
zasiedlone przez bogatszych (moe nawet nowobogackich) mieszkaców
Czstochowy w domach jednorodzinnych i willach, to niejednokrotnie
miejsca zachowujce pozór porzdku,
spod którego wyzieraj saboci, skonnoci i wistwa. Wspomniane wille to
zazwyczaj miejsca, w których spotykaj si lokalni swingersi, oddajc
si uciechom seksualnym; to domy,
skry wa j ce po ko je przy go to wa ne
do zabaw erotycznych, niewolnych
od przemocy seksualnej; to salony
odnowy biologicznej bdce ukrytymi
do ma mi pu blicz ny mi. To wa nie
na obrzeach miasta, w podczstochowskich gliniankach czy na lenych
ciekach, dokonuje si zbrodnia, któr próbuje si ukry w przestrzeni
oswojonej – domowej. Interesujce
wydaje si to, e wydarzenia kryminalne nie s konsekwencj „niebezpiecznych miejsc” Cz sto cho wy, któ re
w powieciach s niemal nieobecne ani
w postaci blokowiskowych dresiarzy,
ani staromiejskich „lumpów”, proszcych o dwa zote na buk, ale wanie
miejsc bliskich, antropologicznych,
jak dom czy klasztor, lub nie-miejsc,
jak powiedziaby Marc Auge, czyli takich przestrzeni, które sprzyjaj bezosobowym relacjom midzyludzkim,
jak: hotele, siownie, dworce, McDo-

nald’sy itp. Te ostatnie wzmagaj poczucie obcoci, a zarazem obojtnoci
wobec miasta oraz w relacjach midzyludzkich, które przesiknite s frustracj czy czasem nienawici.
Z takimi odczuciami koresponduje
widoczna w powieciach tendencja
do zamykania si w przestrzeni swoich
ciasnych mieszka, co wie si zarazem z mentalnoci mieszczask
i chci zbudowania sobie przestrzeni
swojskiej, przyjaznej, bezpiecznej, jak
i z ciasno formowan przestrzeni
osobist. Przestrze osobista to zazwyczaj miejsce cakowicie zamknite dla „drugiego”, azyl bezpieczestwa,
bastion „ja”, przypominajcy trumn
lub grobowiec. Zazwyczaj ciemne pomieszczenia wywouj uczucie dusznoci, w tych przestrzeniach raczej si nie
rozmawia, bowiem poszczególne jej
elementy stanowi pewn barier komunikacyjn: czy bdzie to ciana,
drzwi czy kac dnia poprzedniego.
W tym wiecie ludzie czciej wymieniaj informacje za pomoc telefonu
czy emaili ni twarz w twarz. Do tego typu przestrzeni zamknitych mona zaliczy take ukazywane w powieciach miejsca akcji w budynkach
uytecznoci publicznej (pokoje przesucha, sale klubów czy cele wizienne), oswajane przez bohaterów poprzez prac czy inne dziaania, które
koresponduj z atmosfer podejrze,
nie uf no ci, nad zo ru itp. Lk
przed wpywem „drugiego” jest tak silny, e spotkaniom towarzyszy zazwyczaj du e na pi cie emo cjo nal ne.
Z czym wie si obawa? Wydaje si,
e wanie z osdem w kluczu mentalnoci mieszczaskiej, std ucieczki, uniki, usprawiedliwienia, które maj pomóc wy mkn si za sta wio nej
gombrowiczowskiej puapce „gby”.
A moe to znak naszych czasów, lk
przed „drugim” jest w gruncie rzeczy
lkiem egzystencjalnym – przed mierci ontologiczn, któr moe mi zada
„inny”.
Kiedy mowa o wpywie, nie mona
pomin niezwykle istotnych przestrzeni intermedialnych, bdcych
efektem wpywu przekazów medialnych na tosamo autora, odbiorcy,
wreszcie na sam ksztat tekstu literackiego. Jak zauwaaj antropolodzy,
wspóczesny czowiek konstytuuje
swoj tosamo inaczej ni jego rodzice czy dziadkowie, bowiem wpyw
na jej ksztat ma ju nie tyle osobiste
dowiadczenie czy pami, ale obejrzane programy medialne. W tego typu
tosamoci zaciera si granica midzy
dowiadczeniem przeytym a dowiadczeniem medialnym; rzeczywisto
staje si pojciem niejednoznacznym,
bowiem za porednictwem mediów
czowiek prowadzi podwójn egzysten-
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cj, która rozgrywa si „tu i teraz” oraz
„tam” – w wiecie realnym i wiecie
medialnym. Tosamo oparta na teleobecnoci wykazuje struktur schizofreniczn, która uwolniona od wizi spo ecz nych po strze ga wiat
w sposób ahistoryczny i indywidualistyczny, zdeterminowany chwil obecn, podleg dyktatowi zmiennoci.
Czowiek zmedializowany pod wpywem natoku, konsumpcyjnego nadmiaru obrazów medialnych staje si
zbiorem rónorodnych, niezbornych
i niepowizanych dowiadcze telerzeczywistoci. Wobec takiej tosamoci,
przynalenoci spoeczne typu rasa,
pe kulturowa, kraj, miejsce urodzenia, religia przestaj dzi by istotne,
zostaj zastpione przez wiadomo
nowoplemienn, opart na wspólnotowoci medialnej: telewizyjnej czy internetowej.
Zjawisko to doskonale widoczne
jest take w powieciach kryminalnych, w których narracja korzysta
z rozwiza filmowych, serialowych,
kopiujc sceny, korzystajc z klisz.
W tym sensie niektóre przestrzenie staj si rodzajem fototapety czy swojskiego monida, w których rozgrywaj si wy da rze nia. Do ty czy to
szczególnie tych miejsc, które nie s
zwizane z topografi Czstochowy.
Konstruowana w ten sposób opowie
zazwyczaj wpisuje si mocno w okrelon z góry konwencj czy to romansu (plaa, basen, jacht i drinki z palemk), czy horroru (gotyckie korytarze,
cele zakonne, konfesjona, podziemna
krypta), a nawet filmu pornograficznego (pokój hotelowy, winda, siownia,
szatnia szkolna), co uwiadamia, jak
silnie wspóczesny odbiorca uwikany
jest w wyobrani z serwisów w stylu YouPorn. Przeywane przez bohaterów wydarzenia nie do koca pozostaj ich wasnoci, s waciwie
kolaem incydentalnych sytuacji ze
znanymi z produkcji medialnych rozwizaniami fabularnymi.
Ju tylko kilka tych refleksji uwiadamia wspóczesnemu czytelnikowi,
jak wanym narzdziem pomocnym
w interpretacji tekstu staje si przestrze, która jawi si jako klucz do rozumienia intencji nadawcy, a take
formowania sensu – nie tylko tego dosownego, ale take ukrytego, uwikanego w dyskursy kulturowe ujawniaj ce si po przez ró ne po rzd ki
narracyjne, co pokazuje przypadek
czstochowskich kryminaów. Dzi
krymina nie jest tylko czytadem, literatur z pogranicza rozrywki, ale staje si narzdziem diagnozy problemów
spoecznych, co pokazuje wicca
triumfy skandynawska powie kryminalna. Moe take by ona przestrzeni gry intertekstualnej czy rozrywki

intelektualnej zarezerwowanej dla wysublimowanego odbiorcy, jak ma to
miejsce chociaby w cyklu o komisarzu Montalbano, sycylijskiego pisarza
Andrea Camilieri. Z kryminaem ma
si rzecz podobnie jak z fantastyk
literack, jeli ta ostatnia – jak dowodzi nie gdy Ra fa Ziem kie wicz
– jest dzi jedyn powan paszczyzn rozwaa na tematy egzystencjalne, to powie kryminalna staje
si – moe nie jedyn, ale z pewnoci
wak  przestrzeni dyskusji spoecznej, podejmujcej istotne kwestie,
zwizane z czsto przemilczanymi
przez debaty publiczne tematami zwizanymi ze stereotypami, tosamoci,
histori, pamici itp. Przykad omawianych kryminaów pokazuje, e
wanie dziki ich konkretnemu usytuowaniu w topografii, konstytuuje
si bardzo charakterystyczny zapis
mentalnoci, stanu wiadomoci wspóczesnego mieszkaca Czstochowy,

który daje wyobraenie o tosamoci
lokalnej. Czy prawdziwe? Na pewno
subiektywne.


Podstaw niniejszego tekstu stay
si spotkania z autorami kryminaów,
zwizanych personalnie z Czstochow czy to poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia, czy te inne relacje, organizowane przez Pracowni
Komparatystyki Kulturowej AJD od
padziernika 2013 do maja 2014 r.
W projekcie „Czstochowa do kryminau” wzili udzia: Aleksander Wierny (wiato, Teraz), Aneta Nawrot
(Czter na cie dni ty go dnia), Car la
Mori (Krew, pot i zy), Tomasz Jamroziski (Schodzc ze cieki), Marta Obuch (Mio, szkielet i spaghetti), Mar cin Wol ski (Skecz zwa ny
morderstwem) i Marian Piotr Rawinis
(Martwa natura z ksiycem).
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opoty z tym pojciem zaczy si natychmiast po jego
odkryciu. Najtsze filozoficzne gowy od najdawniejszych czasów staraj si odsoni jego waciwe znaczenie. Najprostsza
definicja mogaby brzmie tak: wolno
to robienie tego, co si chce. Trzeba tu
zaraz powiedzie, e w niektórych umysach przetrwaa ona do dzi i, co oczywiste, nadal jest ródem wielu problemów i konfliktów. Gbiej mylcy
uwaali, e „moja wolno jest twoj
niewol”. Ten stereotyp take przetrwa tu i ówdzie do dzi. Nie musz dodawa, i okaza si lep uliczk. Kiedy nadeszy rewolucje i inne gwatowne
przemiany, popularne stao si haso: nie
ma wolnoci dla wrogów wolnoci.
Brzmiao ono rewelacyjnie, ale biorc
pod uwag mglisto tego pojcia,
w praktyce dao opakane skutki. Dzi
kto wymyli nieco inn definicj,
równie nieostr jak poprzednie, ale adn: granic mojej wolnoci jest twoje dobro. Wyglda na to, e wszystkie te definicje-niedefinicje znalazy sobie
miejsce we wspóczesnym wiecie
i cho niewiele wyjaniaj, chtnie si
do nich odwoujemy w zalenoci od tego, co chcemy osign.
Warto pamita, i wolno ma swój
wymiar ekonomiczny, polityczny i spoeczny. Rezultatem wolnoci ekonomicznej jest z jednej strony zysk,
a z drugiej zadowolenie nabywcy.
Zysk bez zadowolenia jest oczywistym
pogwaceniem tej wolnoci. Nie musz
dodawa, i wiadkami bd uczestnikami takiej sytuacji jestemy niemal codziennie. Wymiar polityczny wolnoci
realizuje si w podobny sposób – na zasadzie transakcji. Cz naszej wolnoci oddajemy w rce, zazwyczaj dobrowolnie, ludzi których w demokratyczny
sposób wybieramy jako sprawujcych
wadz. Ich zysk to kompetencje, jakie
w taki sposób otrzymuj, oraz, rzecz jasna wynagrodzenie. W kocu politycy
take musz z czego y. Aby transakcja bya obustronnie satysfakcjonujca, kompetencje musz zaspokoi ich
ego, które, jak kady z nas, posiadaj,
a nam przynie zaspokojenie naszych
potrzeb, w imi których na te, a nie
na inne osoby postawilimy. Jeli obserwujemy stan równowagi, nawet
wzgldnej, wszystko w porzdku. Gorzej, jeli, co bolenie czste, przyznane przez nas kompetencje s uywane
wycznie jako pokarm i paliwo dla nadymania czyjego „ja” i realizacji
celów, które nic dobrego nam nie przynosz. Wtedy nasza wolno do realizowania naszych osobistych czy wspólnych za mie rze cier pi. Cza sem
w milczeniu, czasem reaguje krzykiem ulicy czy mediów. Z rónym
skutkiem.

Z moich Górek
WITOLDTURANT

wiedzenia bd szukanie pretekstu
przez producenta do nieuznania reklamacji wadliwego produktu. Mona
take dokonywa zamachu na cudz
wolno w sposób „bezdotykowy”.
Kto, kto paraduje w podkoszulku
z napisem Oberschlesien ogranicza
moj wolno osobist, lekcewac
moj wraliwo historyczn, która
jest czci tej wolnoci, podobnie jak
kto, kto publikuje bzdury o ydach,
którzy sami pakowali si do pieców
w Auschwitz. Kto mówi nam, co
wolno oglda i czyta, a czego nie,
lekcewac nasze prawo wyboru.
Dokonuje takiego zamachu polityk
wypowiadajcy si, nawet w prywatnej rozmowie, o pastwie i o osobach
ze swojego otoczenia politycznego
w spo sób nie god ny. Prze cie nie
chamstwo i lekcewaenie byo kompetencj, której mu udzieliem (nawet
nie wspominam o wykorzystywaniu
urzdu do celów prywatnych, czy
o korupcji).
Inna sprawa, e zawsze mówimy
o tym, jakby tych zamachów dokonywa wycznie kto inny, jakby ograniczenia przychodziy zawsze z zewntrz,
zapominajc troch, e i my bronic
swej wolnoci, przekraczamy czsto t
niewidzialn granic. To nie jest pot,
za którym mieszka mój ssiad. To nie
jest miedza, za któr rozciga si cudze
pole. Pragniemy siga za horyzonty,
odkrywa nowe ldy poj i zachowa
i mamy do tego prawo. Na tym m.in. polega sens egzystencji ludzkiej, zwaszcza egzystencji odkrywcy – artysty
czy naukowca. Jednak nie wszyscy
chc za nim poda. Mniejsza o to, czy
dobrze robi, czy nie; maj take do tego prawo. Natomiast nikt nie ma prawa
przekracza tej niewidocznej linii. I tu
wszystkie teorie bior w eb, zwaszcza
gdy ulegamy stadnemu myleniu i nasze pojcie wolnoci takiemu myleniu
podporzdkowujemy. Zdradzamy wtedy wolno cudz i swoj. Ale czy wolno mona zdradzi?



Mgliste
pojcie
– wolno

Jak si wydaje, wolno spoeczna to
pojcie najbardziej skomplikowane
i wielopaszczyznowe, jako e zahacza
ono bardzo mocno o wspomniane ju
terytoria, a ponadto samo w sobie nie
jest czym, co atwo uj w ramy. Te
dziedziny, które wydaj si najistotniejsze, to wolno narodowa i etniczna,
wolno rónych grup interesu (wyznaniowych, ideowych, zawodowych a nawet hobbystycznych), a wreszcie i nasza wolno osobista. Ta ostatnia jest
szczególnie wraliwym polem, poniewa o ile czsto jestemy skonni
do kompromisu i negocjowania zakresu wszystkich innych rodzajów wolnoci, to jednak uszczerbek na wolnoci
osobistej, czy te tylko jego poczuciu,
boli nas najbardziej. Uwaam to zjawisko za jak najbardziej naturalne. Tym
bardziej, e jednostka jest naraona
na oddziaywanie gwacenia wspomnianych dziedzin wolnoci jednoczenie, a take na skutki dziwacznych interpretacji wymienionych na wstpie
definicji.
Zniewolenie moe dokonywa si
w rodzinie, z uyciem przemocy lub
bez. Wielu z nas wie, e ona czy
dziecko nie musz by bite, by od rzeczy, które lubi oddzieli je nieprzekraczaln barier. Podobnie rzecz ma
si z tymi, którzy róni si od nas pogldami. Powiedzenie – o czym tu
z durniem dyskutowa, to nic innego,
jak tyl ko ogra ni cza nie wol no ci
w imi jej samej, tyle e arbitralnie postrze ga nej. In na sy tu acja, któ ra
w gruncie rzeczy nie jest niczym innym, jak zakamuflowanym zamachem na nasz wolno, to uporczywa od mo wa ze stro ny np. fir my
telekomunikacyjnej rozwizania z nami umowy, umotywowana tym, e nasze pismo nie miao charakteru wypo-

„Ma liberté…
Et je t’ai trahi pour
Une prison d’amour
Et sa belle geôlière...”
piewa ongi Georges Moustaki.
Zatem mona. On jednak zdradzi
wolno dla mioci, co mona usprawiedliwi. Natomiast nasze codzienne
zdrady s popeniane dla kariery, mamony, poklasku w mediach. I co z tym
zrobi? – zastanawiam si, widzc
z mojego okna panoram Beskidu
lskiego.
Góry milcz. Zagadka nierozwizana.
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75. rocznica mierci Wojciecha Korfantego

Przez wiele lat powojennych, podobnie
jak i przed wojn, Korfantego nie uwzgldniano w filmach dokumentalnych, tym
bardziej e nie znajdywano go na tamach
archiwalnych. Dlatego pierwszy telewizyjny dokument o nim nakrcono dopiero
w 1991 roku.
Pógodzinn, telewizyjn „Rodzinn opowie o Wojciechu Korfantym”, zrealizowan przez dokumentalist Zygmunta Skoniecznego, trudno byoby nazwa klasycznym
dokumentem, skoro ywego Korfantego
w niej nie znajdziemy. To sfilmowany zapis
rozmowy z jego synow, Eugeni Korfanty, która po wojnie mieszkaa w Dallas
w Teksasie. W filmie Skoniecznego opowiada po prostu o rodzinie, a jej zwierzeniom towarzysz materiay ikonograficzne ze zbiorów Muzeum Historii Katowic.
Niemniej dobrze, e jej wspomnienia
zarejestrowano, skoro adnych innych z najbliszego krgu Wojciecha Korfantego nigdy nie zapisano, a dzisiaj jest to ju niemoliwe. Teraz tamta telewizyjna relacja ma
niewtpliwie rang ródow.
Kreacje aktorskie

Zblienie twarzy Wojciecha Korfantego (kadr z tej samej tamy), ujcie pochodzi z koca lat dwudziestych.

Korfanty
na ekranie
osta Wojciecha Korfantego pojawia
P
si w kilku filmach i serialach, lecz
gównie epizodycznie. Niemal nie pozo-

stay z przeszoci tamy archiwalne z jego osob. Nie mia Korfanty szczcia
na ekranie.
Z pewnoci filmowano go w latach
dwudziestych i trzydziestych, lecz raczej
rzadko. Operatorzy rzdowej Polskiej
Agen cji Te le gra ficz nej nie na kr ca li
polityków antysanacyjnej opozycji, a jeli nawet i nakrcali, to takie fragmenty nie wchodziy do cotygodniowych
kronik w kinach. Jeli ju, to Korfantego atwiej byoby znale w kronikach
sprzed przewrotu majowego, a i to nie
jest prostym zadaniem, bo zbiory archiwalne nie s kompletne. Dlatego trudno
znale Korfantego na tamach z przeszoci.
Dwa ujcia prezesa

znajdziemy Korfantego nawet
Nie
w znanej kronice „Przyczenie
Górnego lska do Polski”, nakrconej

36

w dniach czerwcowych 1922 roku przez
sawnego operatora Jana Skarbka-Malczewskiego, bo tama jest niekompletna, nie zachowaa si w caoci.

JAN F.
LEWANDOWSKI

Z tego powodu nigdy nie udao mi si zobaczy charakterystycznej sylwetki Korfantego w filmach montaowych o czasach II Rzeczypospolitej. Najpewniej trzeba
byoby poszuka w kronikach francuskich,
niemieckich albo brytyjskich.
Jedyny znany mi Korfanty na tamie filmowej znajduje si w Muzeum Historii Katowic, na tamie przekazanej do zbiorów
muzealnych w 1989 roku przez Mari Ullman, córk Wojciecha Korfantego.
Opatrzona napisem „Prezes Rady Nadzorczej Spóki p. pose Wojciech Korfanty” tama jest króciutka, zaledwie dwudziestosekundowa. Zawiera waciwie dwa ujcia:
w pierwszym Korfanty wychodzi ze swego domu, a drugie przynosi zblienie jego
twarzy. Wyglda na to, e ujcia pochodz
z koca lat dwudziestych.
Z napisu na tamie mona wnioskowa,
e chodzi o Korfantego prawdopodobnie
w roli prezesa rady nadzorczej koncernu
wydawniczego „Polonia” w Katowicach.
Jest to jedyny znany mi autentyczny Korfanty na tamie filmowej. Dobrze si stao, e dokonano niedawno przekopiowania
tego kawaka atwo zapalnego celuloidu
do zapisu cyfrowego, a dziki temu mona ju dzisiaj pokaza ywego Korfantego
publicznoci.

ierwszy wcieli si w dyktatora trzecieP
go powstania wybitny aktor teatralny Jan
Kreczmar (1908–1972) w „Rodzinie Mil-

carków” Jerzego Wyszomirskiego z 1962 roku. W tym dramacie górnolskiej rodziny
na tle trzeciego powstania w 1921 roku poznajemy Korfantego, gdy podróuje samochodem w towarzystwie francuskiego
generaa Le Ronda, przewodniczcego
Midzysojuszniczej Komisji Rzdzcej
i Plebiscytowej. Potem samochód psuje si
w pewnej górniczej osadzie, dziki czemu
moemy podsucha ich rozmow. Wida,
e panowie s w wietnej komitywie, co potwierdzaj przekazy ródowe. Rozmawiaj o premierze brytyjskim Lloydzie George’u i nawizuj do jego synnego zdania,
e przyzna Polsce Górny lsk, to jak mapie da zegarek. Jednak Kreczmar gra dyplomat o nienagannych manierach i w dobrze skrojonym garniturze. Dyplomata
przemawia stanowczo, lecz nienaturalnie,
penymi, poprawnymi zdaniami, jakby
z podrcznika. Jeli kreacja Kreczmara nie
odbiega zewntrznie od znanych fotografii
Korfantego z okresu plebiscytowego, to zabrako jego porywczej natury. W efekcie
Korfanty w tej interpretacji wydaje si
przesadnie salonowy. Zreszt nieudana
„Rodzina Milcarków” naley dzisiaj do filmów zapomnianych.
Dopiero po wielu latach Korfanty pojawi
si ponownie na ekranie, tym razem w kuluarach Sejmu Rzeczypospolitej w „mierci prezydenta” Jerzego Kawalerowicza
z 1977 roku. Zagra go Henryk Dudziski
(1923–1995), aktor przede wszystkim teatralny, zwizany ze scenami w odzi. W rekonstrukcji wyboru i zabójstwa pierwszego prezydenta odrodzonej Polski Gabriela
Narutowicza w 1922 roku, Korfanty pojawia
si w roli jednego z liderów parlamentarnej
prawicy. Nawet zewntrznie przypomina
jego sylwetk, lecz przebywa na ekranie tak
krótko, e trudno o dogbniejsze spostrzeenia. Tyle tylko, e film prezentuje Korfantego w roli parlamentarnego gracza.
Dwukrotnie zagra Korfantego czoowy aktor polskiej szkoy filmowej Tadeusz Janczar (1926–1997), zapamitany

cu 1918 roku. Pojawia si epizodycznie, wygasza kwesti i znika zaraz z ekranu.
No i wreszcie Korfanty w serialu górnolskim „Blisko, coraz bliej” z 1982 roku,
zrealizowanym przez Zbigniewa Chmielewskiego wedug scenariusza lskiego pisarza Albina Siekierskiego. Pojawia si w nim
w trzech odcinkach powstaczych z okresu 1919–1921.
Zagra go sam Jerzy Trela (ur. 1942), aktor wybitny, o predyspozycjach do kreacji
bohaterów surowych i tragicznych. Niestety, jest to kreacja powierzchowna. Korfanty wypada bezbarwnie, a miejscami karykaturalnie, co jest win scenariusza. Bo
Korfanty oponujcy nieustannie przeciwko
ruchowi zbrojnemu wydaje si kunktatorem,
który wszystkiego si boi, co nie byo raczej
wiadomym zamierzeniem scenarzysty.
Zdaje si, e Siekierski zasugerowa si przesadnie wspomnieniami jego wroga Michaa Grayskiego, skd pochodz serialowe
dialogi Korfantego z Grayskim przed wybuchem trzeciego powstania. Niemniej
Trela jako Korfanty to najbardziej zapamitana kreacja.
Wspomnienie Korfantego znajdujemy
ponadto w ostatnim odcinku „Blisko, coraz
bliej” rozgrywajcym si w roku 1939, lecz
w formie zupenie ju fantazyjnej. Bohaterowie szykuj si do pogrzebu Korfantego
w sierpniu 1939 roku, a nazistowskie bojówki zamierzaj dokona na nich zamachu.
Zdecydowanie fantazja poniosa tutaj Siekierskiego, bo adnej próby zamachu terrorystycznego na pogrzeb Korfantego oczywicie nie byo.
Dwukrotnie zagra Wojciecha Korfantego na ekranie popularny aktor filmowy
i teatralny Zdzisaw Wardejn (ur. 1940),
znany najwicej z kreacji komediowych. Najpierw w telewizyjnym filmie fabularnym
„Powrót do Polski” Pawa Pitery w 1988 roku, opowiadajcym o wybuchu powstania
wielkopolskiego w 1918 roku, a po dziesiciu latach raz jeszcze w inscenizowanym dokumencie „Zapomniane powstanie” w reyserii Krzysztofa Magowskiego.
W pierwszym filmie akcja skupia si
na postaci Ignacego Paderewskiego i jego
podróy z Gdaska do Poznania w grudniu 1918 roku, bdcej iskr zapaln powstania. W podróy towarzyszy mu wanie Korfanty, który z tej racji odgrywa w filmie

Zdjcia z Muzeum Historii Katowic

szczególnie z „Pokolenia” i „Kanau” Andrzeja Wajdy. Jednak wcieli si w Korfantego w sabych filmach, które pozostaj susznie zapomniane.
Najpierw w „Zamachu stanu” Ryszarda
Filipskiego z 1981 roku o przewrocie majowym marszaka Pisudskiego, Janczar
pojawia si na chwil, by wygosi przemówienie, z jakim Korfanty wystpi w roli
wiadka podczas procesu brzeskiego przywódców opozycji antysanacyjnej. Sowa s
jak najbardziej prawdziwe, wzite z protokoów procesu w 1931 roku. Jednak Janczar
szaruje przesadnie ekspresyjnie, zamieniajc tragedi górnolskiego lidera opozycji
niemal w reakcj furiata.
Z kolei w filmie „Polonia Restituta”
Bohdana Porby o narodzinach II Rzeczypospolitej (take z 1981 roku), Janczar odtwarza Korfantego o dekad modszego, tym
razem unikajc nadmiernej ekspresji. Jest to
Korfanty w Poznaniu w okresie 1918–
1919. Pojawia si bodaj dwukrotnie, moe
trzy razy. W drugim epizodzie uczestniczy
w odprawie przybyych do Poznania oficerów POW Górnego lska i rozmawia nieco filuternie z przyszym komendantem
pierwszego powstania, Józefem Grzegorzkiem, radzc mu, by si nikogo nie pyta,
a robi swoje. Jako nie czuje si jego
przywódczej charyzmy, któr wspóczeni
mu odczuwali.
Nic dobrego nie da si powiedzie o rozbudowanej roli Korfantego w telewizyjnym
filmie fabularyzowanym „Gdy nad Ann gorzao niebo” Wodzimierza Dobrzyskiego
z 1981 roku. Zagra go w tej próbie rekonstrukcji trzeciego powstania Zdzisaw Kuniar (ur. 1931), wybitny aktor charakterystyczny. Wydaje si podobny do Korfantego,
lecz niewiele z tego wynika, skoro na ekranie ogldamy manekina, bez temperamentu i energii. Zdaje si, e byo to najwicej
win scenariusza.
Do tego dochodzi Korfanty z serialu telewizyjnego o walce Poznaniaków z pastwem pruskim „Najdusza wojna nowoczesnej Eu ro py” w rey serii Jerzego
Sztwiertni (1981), gdzie wcieli si w niego Wojciech Alaborski (1941–2009). Jego Korfanty pojawia si w ostatnim odcinku, zatytuowanym „Zwycistwo bez
wodzów”, podczas posiedzenia poznaskiej Naczelnej Rady Ludowej w ko-

znaczniejsz, pierwszoplanow rol. Natomiast w „Zapomnianym powstaniu” Korfanty w interpretacji Wardejna pojawia si jako jedna z postaci drugiego planu.
Próby katowickie
gruncie górnolskim bodaj po raz
Na
pierwszy pokazano Wojciecha Korfantego w latach dziewidziesitych w in-

scenizowanym filmie dokumentalnym Piotra Starzaka, wyprodukowanym przez
Kamer 2000. Zagra go znany aktor teatralny Bernard Krawczyk (ur. 1931) zwizany przede wszystkim z Teatrem lskim
w Katowicach.
Prób filmowej prezentacji dyktatora
trzeciego powstania podjli take realizatorzy Telewizji Katowice Aleksandra Fudala i Wojciech Muzyczuk w inscenizowanym dokumencie zatytuowanym nieco
patetycznie „W pogardzie i chwale. Wojciech Korfanty” (w 2009 roku), co byo
zwizane z ogoszonym Rokiem Wojciecha Korfantego. W rol Korfantego wcieli si reyser teatralny Bogdan Tosza
(ur. 1952), zwizany przez lata z Teatrem lskim.
Zamierzeniem realizatorów byo pokazanie Korfantego w konwencji czcej archiwalia (to jednak oczywicie niemal wycznie fotografie) ze scenkami inscenizowanymi
i wypowiedziami historyków. Natomiast
w warstwie dwikowej autorzy filmu posuguj si licznymi cytatami z „Odezwy
do ludu lskiego” Korfantego z 1927 roku.
Jednak próba opowiedzenia losu Korfantego wydaa mi si nazbyt ilustracyjna
i powierzchowna, szczególnie z powodu narzucajcej si przewagi „gadajcych gów”.
Nie odczuwa si tragicznoci Korfantego.
Realizatorzy pomijaj przewanie jego losy po przewrocie majowym 1926 roku, wanie dlatego, e najchtniej posuguj si jako ródem wspomnian odezw Korfantego
z 1927 roku. Pozostaje wraenie niedosytu. Dobrym pomysem byo natomiast
zaangaowanie Bogdana Toszy, który wydaje si do Korfantego w sile wieku niesychanie podobny.
W rocznicowym 2009 roku pojawia si
jeszcze jedna ekranowa wizja losu Korfantego, w filmie Piotra Szmitkego „Zbrodnia
Ikara”, skupiona na motywie mczestwa
bohatera. Samego Korfantego zagrali naturszczycy Maciej Buryan (w dziecistwie), Micha Buryan (w modoci) i Andrzej Bu ry an (w wieku dojrzaym).
Niespena pógodzinne dzieo wizjonera
Szmitkego zaprezentowano publicznoci
podczas plenerowego seansu na placu Sejmu lskiego w Katowicach w sierpniu 2009 roku.
***
Mona powiedzie, e znajdujemy a kilkanacie wciele Korfantego na ekranie,
lecz midzy nimi nie ma kreacji naprawd
znaczcej. Zaskakujce, bo Korfanty to posta tak przecie barwna i niebywale dramatyczna, a do tego tragiczna. Przez jego
tragedi przejawia si moe najlepiej tragedia Górnego lska w minionym stuleciu. Zatem Korfanty nadal czeka na wielk i dramatyczn kreacj filmow.

Kadr z tamy filmowej przekazanej Muzeum Historii Katowic przez Mari Ullman – Wojciech Korfanty wychodzi ze swego domu.
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lski Shakespeare po raz trzeci

Krzyk modych twórców
kwietnia w Bibliotece lskiej w Ka25
towicach ju po raz trzeci Fundacja
„Modzi Twórcy” im. prof. Piotra Dobro-

wolskiego nagrodzia autorów najlepszych
utworów, które uczestniczyy w III edycji
konkursu literackiego „lski Shakespeare”. Prace konkuroway w dwóch kategoriach: scenariusz i poezja. Jury w skadzie:
Feliks Netz – przewodniczcy jury, Katarzyna Mynarczyk, Magdalena Piekorz,
Maciej Szczawiski i Micha Rolnicki
przyznao nastpujce nagrody:
w kategorii scenariusz:
• I nagroda – Magdalena Durda (Warszawa) za scenariusz pt. „Gdy królewna
smoka chciaa”
• II nagroda – Dariusz Sobieski (Gdask)
za scenariusz pt. „Wszystko bdzie dobrze”

• III nagroda – Mateusz Noglik (Gliwice) za scenariusz pt. „Para bellum”
wyrónienia:
• Piotr Tomczyk (Orzesze) za scenariusz
pt. „Sprzedawcy” Zuzanna Nowak (Warszawa) za scenariusz pt. „Kobieta z lotniska”
• Dorota Kamiska (czna) za scenariusz
pt. „Soneczna 11”
w kategorii poezja:
• I nagroda – Piotr Przybya (Karpacz)
za wiersze pt. „Ojcowizna. 10 wierszy
o stracie”
• II nagroda – Anna Haasz (Gdynia)
za wiersz pt. „Rozmowa z Pomaraczark” III nagroda – Marta Kubiczek (Warszawa) za wiersz pt. „O kantownikach”

wyrónienia:
• Karolina Stypua (Kraków) za wiersz
pt. „Jestemy”
• Jan Henzel (Gdask) za wiersz pt. „Lofty”
• Tomasz Witkowski (Sulejówek) za wiersz
pt. „Z buta…”
Byy nagrody, wielkie brawa i mistrzowskie recytacje wybranych utworów w wykonaniu Anny Wesoowskiej, studenci
Studium Aktorskiego przy Teatrze lskim
prezentowali fragmenty zwyciskiego scenariusza. Bya te wspaniaa muzyka,
Kwartet lski: Arkadiusz Kubica, Szymon
Krzeszowiec, ukasz Syrnicki i Piotr Janosik wykonali VIII Kwartet Smyczkowy
op. 110 Dymitra Szostakowicza oraz
II Kwartet Smyczkowy op. 56 Karola
Szymanowskiego.

Wiersze nagrodzone i wyrónione
PIOTR PRZYBYA

ANNA HAASZ

Ojcowizna

Rozmowa z Pomaraczark

brud pod paznokciami ojca. ziemia obiecana dla jego
czystych dzieci. plam opadowych na biografii miasta,
gdzie niezrczna cisza zamiast minuty. zgorzel.

gdzieby tam
mnie star
kosze takie zwyczajne
ciemniaa wiklina i kurz

poóg trwa krótko. jak skowyt, gdy nieme dziewczynki
zostawiaj po sobie pierwsze lady na ikonach.
wpadaj w ramy piaskownicy. w imi ojca i syna.
na przekór gryce jak nieg biaej wydrapujc czer.
Minuta ciszy
a moe tren. komu, komu, bo id do domu.
i na nic pobite gary ani inne czary
mary. w stylu: jeste u pani, a jestemy
w markecie gdy ona przed czeremch
wyznaje, e nastpnym razem chce
nekrolog w gazecie. to fakt. w tym rymie
zabrako rymu, cho z kranu w azience
cieknie nam nieustannie mainstreamowy
atrament. nie kukaj. w jego blasku nie
znajdziesz soca, ani proroków popkultury.
czytaj: nici z fotosyntezy. ale we jej to
narysuj na widokówce Szczecina, gdy
dookoa gono o klsce urodzaju papryki,
a nas otacza nieznona cisza. puk. puk.
wicej grzechów nie pamitam. tylko to,
e pokaem klepsydr swej córki,
a ona wrócia mi si jak kawaek
chleba z konfitur, który jednak nie
nalea ju do mnie. poznaem po
porzeczkach. taka pociecha.
bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
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kiedy trzeba tak sta i sta
zawizujc na supeki poranki i wieczory
jeszcze i jeszcze
dzierganiem pomnaam czas
ycie przecie nie moe przecieka przez palce
cierpliwie czekanie
a oczy ciekawskich napatrz si do syta
czegó by szuka jeszcze
miedzy Nalewkami a Bródnem
takie tam
cmentarzysko codziennoci
w opuszczonych ramionach
ukryta pod wenian chust
czasem trudna do udwignicia
rzeczywisto
sczca pokor i smutek
niczym oleist senno
zmierzchajcego dnia
od witego Krzya sycha dzwony
i mga idzie przez Wis
gdzieby tam
mnie star
to ju lepiej pomaracze
wypenione po brzegi sodycz
kuszce
wiee
gdzieby tam
lepiej ju kupi pomaracze
z cyklu Zapatrzenia
– do obrazu Aleksandra Gierymskiego Pomaraczarka

MARTA KUBICZEK

KAROLINA STYPUA

O kantownikach

„Jestemy”

Mczyni ziemscy piaskowi
lamentuj nad losem swych
wcale-nie-pocztowych gobi

My pokolenie 80
Jestemy
Jak marzenie o karierze
I praca za ndzne grosze
Jak róowe okulary
I dredy na gowie
Jak rave’y, zapomnienie siebie
Love Parade w Berlinie
I pokuta, skupienie, ból rozstania
Z Ojcem witym
Jestemy
Jak krzyk pierwszego czowieka na ksiycu
I wzrok szarej staruszki w patnej toalecie
Jak cudowne tchnienie poranka
Kaliber 44
Nie mamy bomb
Eksplodujemy mioci
I chytr sztuk przetrwania
Wród blokowisk jak Stonehenge
Jestemy
Jak papierek po gumie balonowej
Jak perwersyjne ruchy piosenkarki pop
Jak marzenie o poranku
Jak nadzieja która pynie w naszych yach
Jak pomaraczowa okadka pyty SISTARS
Jak boonarodzeniowa choinka na placu
Jak ta chwila
Jestemy
Nasza egzystencja – kwintesencj sztuki.

co miay przynie tyle a ledwie
wylec nad cegielni nad szos
z garaowego dachu zego ssiada
ju je przykrywa cika pociel
granitowego powietrza
Mczyni ziemscy piaskowi
pacz nad onami co im si nie chce
i piwem co zawsze jest ciepe
i wysokimi opatami za wywóz
Gdy odjedam dziel si na pó
a patrzc za siebie obserwuj:
Ukryci w klatkach na króliki
moszcz przestraszone ebki
wykrcaj szyje do poide
i to wcale nie byle do wiosny
lecz dugoterminowo
zapominaj o wymyciu samochodów
w niedziel przed kocioem

JAN HENZEL
Lofty

jestem tutaj
w wielkim ceglanym lofcie
czuj si samotnie
z okna widz dymy fabrycznej katedry
maszyny stany nie bdzie nastpnych
powietrze jest czyste
jedzenie jest zdrowe
ludzie nie choruj
bo w brzuchach kamienic
wybili okna do lepych azienek
dla swoich siostrzenic
dla swoich tajemnic – –

tutaj jestem, Boe
bez ciebie zasypiam w wielkim pustym lofcie
czuj si dorolej
ód, 03.12.2013

TOMASZ WITKOWSKI
Z buta…
Spaceruj buty szerokie lub wskie,
czsto przechodzone, bywaj te modne.
Mijaj ci glany, szpileczki, sanday,
tenisówki, klapki – czasem nie do pary.
Siedzisz nad sw czark,
która brzczy z rzadka
i patrzy z wyrzutem,
e przykrótka miarka.
Kawaek tektury wabi, jak siedzisko
szkoda, e ponuro, troch wietrznie, lisko.
Ludzie chodz wkoo dwigajc swe trudy,
rzuc jaki grosik – ot tak, troch z nudy.
Czasem deszcz pokropi,
pet niekiedy spadnie
rzadziej wcisn buk,
kto godno ukradnie.
Przerzucasz oboki, czasem soce gonisz,
ty jeste tu burkiem, co terenu broni.

Kady ma swe miejsce na rogu rejonu,
cho to tyko caun i atrapa domu.
Siedzisz tu codziennie,
jak na staym czacie,
rozmiar ez sortujesz
w codziennym kieracie.
Los przegania szczcie, uroki i czary
jedni do kocioa – tamci – kwiat zuchway
– co wcha i wciga, czasami zapali
– by nie od parady, cho mózgi zdrtwiay.
Dziwisz si im wszystkim,
e tak rano wstaj,
pono za grosz robi
i … wci narzekaj.
Zakadaj maski przychodzc pod mury,
kryguj si, mamrocz wrzucajc co z kici,
jak zjaw obszyci, patrz na ci z góry,
zaklinajc jutro, eby si nie przyni.
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rozmawia BOGDAN WIDERA

O tyskim niebie,
pierwszomajowym
krzyu i ksieczce
dla wnuczki
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– W lipcowym numerze „lska”
w mojej rubryce „Krótko o ksikach” miaem przyjemno odnotowa
album „Moje tyskie niebo” z pani
zdjciami. Odautorski tekst zakoczya pani zdaniem: Wystawa fotografii zostaa przygotowana jako symboliczne zamknicie dziesiciu lat mojej pracy

w Mu zeum Miej skim w Ty chach.
W zwizku z tym zakoczyem swój
tekst sowami: Pani Dyrektor, nie wierz. Bo trudno uwierzy, eby pani cakiem porzucia Muzeum.
– Czy cakiem, to si okae. Wiele osób
uznaje, e dziesi lat to duo, ale jednak
za mao, eby i na emerytur. Chc tu

przypomnie, e ja jeszcze przed przyjciem do Tychów, do Muzeum, trzydzieci lat wczeniej te pracowaam, wic
uzbierao mi si jednak troch tych lat pracy. Dlatego podjam decyzj o przejciu
na emerytur, a chciaam si poegna jako tak ciepo z moimi wspópracownikami, z tyszanami, którzy odwiedzaj nas
w Muzeum, std pomys na t bardzo osobist wystaw. Ja duo robi zdj i znaj mnie z fotografii etnograficznej, a tu
prosz – niebo! A to niebo fotografowaam dla siebie i nigdy nie mylaam, e
co z tego moe si urodzi.
– A urodzi si pikny album nieba
ogldanego z jedenastego pitra. I jak
to jest? Rano si pani budzi, wstaje, wychodzi na balkon i fotografuje?
– Nie zawsze to niebo jest na tyle ciekawe, nie jest to dokumentacja dzie
w dzie.
– Ale zawsze rano?
– Tak, ale ja jestem ranny ptaszek, dla
mnie wic to aden problem – nawet
o czwartej latem, a tym bardziej zim o szóstej. Fotografuj rano, bo ja mam wszystkie okna na wschód, w zwizku z tym te
wszystkie zorze poranne… Dobrze jest zaczyna dzie, jak niebo jest pikne.
– Jest pani tyszank z wyboru.
– Z wyboru rodziców, bo osiedlilimy
si w Tychach jak miaam osiem lat. Urodziam si w Mikoowie, tam spdziam
osiem lat, to bya taka granica midzy
miastem a wsi. Wokó miaam wiat bardzo przyjazny dla dziecka – pola, ogrody, kobiety chodzce w kieckach… No
ale rodzice starali si o mieszkanie w Tychach, trwao to a trzy lata (wtedy wydawao si, e „a”, a przecie moje pokolenie na swoje czekao osiem, dziesi).
W 1958 roku, w sierpniu, w wakacje przeprowadzilimy si do Tychów.
– Na osiedle?
– „C” – wanie wtedy budowane.
Ale wtedy budowano te osiedla w byskawicznym tempie. A w ogóle to wprowadzalimy si do budynku, który mia tylko dwie klatki zasiedlone, w reszcie
jeszcze trway roboty, na podwórku wykopy… Taka pionierska atmosfera.
– No i zakochaa si pani w miecie,
wiem, bo przyjedalimy tu nie raz
z Beat Tomanek nagrywa audycje.
– Jak ju ponad pó wieku tu mieszkam,
trudno nie by zakochanym.
– Rozumiem to uczucie, zwaszcza e
rozmawiamy w piknej nowej siedzibie
Muzeum. Nie al pani std odchodzi?
– W nowej siedzibie, w piknym gabinecie, w którym siedzimy, pracuj dwa lata. Wczeniej nasze Muzeum Miejskie
miao tylko jedn sal wystawow, przepikn, przy Browarze, ale tam byo
malekie zaplecze, maleki pokoik, tak
e ja byam ogromnie zadowolona, e
wadze miasta podjy decyzj o przekazaniu Muzeum obiektu, w którym wanie
jestemy. To zreszt budynek historyczny, bo kiedy mieci si tutaj pierwszy
tyski magistrat. Wybudowano ten obiekt
w 1906 roku z przeznaczeniem na siedzib dla wadz gminy wtedy jeszcze wiejskiej Tychy, jeszcze w pastwie pruskim.

Po wojnie miecia si tu prokuratura,
a teraz my, Muzeum. Na pewno troszk
mi al odchodzi, natomiast mam przede
wszystkim satysfakcj, e zostawiam to
Muzeum w miar dobrej kondycji, z dobrym zapleczem, e jest ten budynek…
Uwaam, e jest to wane dokonanie…
– Na miar – uwzgldniajc wszelkie
proporcje – Kazimierza Wielkiego.
– No, gdybymy mieli takie jak Muzeum Gugenheima, to by mona tak
mówi, e na miar królewsk.
– W czasie naszych radiowych wizyt
z redaktor Beat Tomanek jeszcze
w sali przy Browarze uderzyo nas, e
udao si pani przekona do swojej placówki tyszan, którzy nie tylko odwiedzaj Muzeum, ale przynosz take
eksponaty do waszych zbiorów, w tym
cenne pamitki rodzinne.
– To prawda. Jak podaj, e po dziesiciu latach pracy mamy w zbiorach okoo jedenastu tysicy eksponatów i e poowa z nich to s dary tyszan, budzi to
zdumienie, e to a taka proporcja. Wielu tyszan dugo czekao na to Muzeum.
Czekali, czekali, i kiedy placówka powstaa, bya wielka rado, która spowodowaa, e potrafili okaza niebywa hojno. Ale myl, e przede wszystkim
tyszanie widz, e my z tych ich pamitek, które do nas przynosz, które nam zostawiaj, robimy znakomity uytek. Te
rzeczy pojawiaj si na naszych wystawach, ich zdjcia publikowane s w naszych katalogach, maj wic wiadomo,
e ich dary zaczynaj y yciem spoecznym, e tworz histori miasta. I to
sprzyja naszym dobrym relacjom, pojawiaj si kolejne dary. Ale chc podkreli, e to nie tylko moja zasuga, ja mam,
to znaczy: miaam znakomity zespó
pracowników, którzy maj wiele przyjaznych kontaktów ponawizywanych z tyszanami. Oni wszyscy si staraj. A tyszanie znaj ca ekip i lubi.
– Ja jednak myl, e to wanie pani przeszkolia swój zespó jeeli chodzi o dar perswazji, no i dar zaufania.
Bo tyszanie zostawiaj w Muzeum
nie tylko przedmioty, ale i opowieci.
– Tak. Dwukrotnie ogosilimy konkurs
na wspomnienia. Raz byy to „Tychy
w czasach mojej modoci”, tu liczylimy,
e trafi do nas take opowieci dotykajce tego ju do odlegego okresu,
czyli jeszcze czasów przedwojennych.
Drugi konkurs dotyczy czasów wielkiej
budowy miasta. Z najlepszych materiaów z obu konkursów zoylimy ksik Dziecistwo, modo i wielka budowa. Dziki temu udao nam si pokaza
losy tyszan, którzy tu si urodzili, yli tutaj „od zawsze” i tych, którzy do miasta
przyjechali. Tak powstaa publikacja
opowiadajca histori Tychów poprzez historie ludzi, to – moim zdaniem – bardzo
ciekawy materia.
– Potwierdzam, czytaem. Wzruszyo mnie nawet wspomnienie jakiej
pani, która opowiadajc o wanych
wydarzeniach w jej osobistej biografii
przypomina przyjazd do Tychów czogu i… czterech pancernych.

– A dziao si to na placu Bieruta, którego ju dzi nie ma, nie dlatego, e go
zabudowano. Po prostu zmieni nazw
i dzi jest placem Baczyskiego. No
tak, póne lata szedziesite, fascynacja
nowym serialem, wic wizyty czterech
pancernych i czogu – to si zapisuje
w pamici.
– Muzeum – to nie tylko wystawy
i publikacje, ale na przykad take wycieczki.
– Prowadzimy dziaalno owiatow,
edukacyjn dla dorosych. Cho jak ogaszamy, e organizujemy wycieczk, zgaszaj si starsi i modzi, czsto dziadkowie z wnukami, rodzice z dziemi, robi
si wic z tego takie wyprawy rodzinne.
– Dziwi si, e maj tyle atrakcji
w Tychach?
– W Tychach, ale i w okolicy. Bo oprowadzamy wycieczki po miecie, mamy
na przykad taki szlak od socrealizmu
do postmodernizmu, ale organizujemy te
takie wyprawy punktowe do poszczególnych kocioów i tam proboszczowie,
czasem architekt, który wityni projektowa pomagaj w objanianiu architektury, mówi o historii budowy, o sztuce.
Wyprawiamy si te poza Tychy, to si
odbywa w pewnych cyklach, Cztery lata temu mielimy tak wystaw Poka
ci Górny lsk, to by mój autorski projekt, póniej jedzilimy po rónych
„zakamarkach” lska, eby pokaza
to, co znalazo si na ekspozycji, ale
„na ywo”, w terenie. Zwiedzalimy
przeróne miejsca od Nikiszowca poczwszy a po paac w Mosznej, Gór w.
Anny, kocioy Ziemi Pszczyskiej…
Wanie potrzeba poznania bliszej okolicy spowodowaa, e tych wycieczek
po najbliszym ssiedztwie zorganizowalimy wiele. Celem byy na przykad
drewniane kocióki, potem Mikoów,
Mokre… Róne miejsca. Orzesze, Górka w. Wawrzyca… To byo rzeczywicie prawdziwe odkrywanie najbliszych
miejsc, ale take urody otaczajcego
nas wiata. Byo tak, e jedna z tyszanek
powiedziaa, e wiele razy przejedaa
obwodnic wokó Mikoowa w drodze
do tamtejszego hipermarketu, ale nigdy
nie bya w samym miecie. Dopiero jadc z nami na wycieczk odkrya dla siebie mikoowski rynek, którym bya zachwycona.
– Zabytkowe miasto…
– Miasto mojego urodzenia w dodatku. Pojechaam tam z przyjemnoci, bo
akurat ja oprowadzaam t wycieczk, ale
pomagali nam te ksia z parafii w.
Wojciecha i Matki Boskiej nienej,
obejrzelimy równie koció ewangelicki. Co godne w ogóle podkrelenia – zawsze bardzo yczliwie przyjmuj nas proboszczowie…
– Maj powód – mog si swoj parafi pochwali.
– Z reguy maj czym, bo te kocioy
s piknie odnowione, sporo si te
na przykad dzieje przy renowacji cmentarzy, wida jak oni wietnie gospodaruj. Maj ogromne zasugi w dziedzinie
ochrony dziedzictwa kulturowego, któ-

re przecie w duej mierze wie si ze
wityniami.
– lskie duchowiestwo jest gospodarne.
– Te tak myl.
– Przy okazji prac remontowych
odkrywaj prawdziwe skarby. Jakie
zamalowane niegdy polichromie…
– W Tychach na przykad ksidz proboszcz Grzesica znalaz na strychu stare
stacje drogi krzyowej. Dziewitnastowieczne, bardzo pikne… I po konserwacji te historyczne wróciy do kocioa. Zastpiy póniejsze, dwudziestowieczne.
– Z takim oywieniem sobie tu o Muzeum, zabytkach, historii rozmawiamy,
a pani chce to wszystko rzuci. Dlatego powtórz: nie wierz.
– Z przyjemnoci bym pracowaa
nadal, ale ju nie w penym wymiarze.
Administracja, zarzdzanie – to jest
strasznie duo roboty. A mnie pocigaa
zawsze praca twórcza, wystawy, publikacje… Zrezygnowaam wic z administrowania, ale mam nadziej, e w jakim
skromnym wymiarze jeszcze bd moga
jakie swoje pomysy realizowa. A mam
ich wiele. Na cae lata pracy, ale ju takiej „na pó gwizdka”.
– Miaem wic racj nie wierzc, e
pani to wszystko definitywnie zostawi.
Z muzeów dostaj publikacje zazwyczaj
towarzyszce wystawom. I z przyjemnoci odnotowuj, e coraz czciej s
czym wicej ni katalogami. Pastwo
wydalicie sporo takich rozbudowanych
ksiek, w których fotografiom czy
reprodukcjom towarzyszy interesujcy tekst. W dodatku te publikacje s
na wysokim poziomie poligraficznym,
po prostu chce si je bra do rki.
– Nasza biblioteczka rzeczywicie jest
spora, to jest kilkadziesit tytuów, poza
katalogami mamy take cykl Zeszytów
Historycznych, byo ich ju dziesi numerów. W czci s pokosiem sympozjów historycznych, które organizujemy
co roku w Muzeum. Niektóre z nich maj charakter monograficzny, czyli dotycz tematu, który si przy okazji tych naszych konferencji pojawi. Zeszytom
patronowa te profesor Ryszard Kaczmarek – autorytet jeeli chodzi o histori lska, zwaszcza XX wieku. We
wspópracy z jego doktorantami udao si
opublikowa kilka takich monograficznych wydawnictw. Ciekawe, e po te Zeszyty zgaszaj si ludzie z rónych stron
Polski. Dostajemy na nie zamówienia Internetem, wiemy wic, e chce je kto naby poza Tychami. Ale równie wydawnictwa typowo tyskie, jak na przykad
katalog wystawy fotograficznej Andrzeja Czyewskiego pokazujcy budow
miasta z koca lat pidziesitych, szedziesitych, siedemdziesitych cieszy si
ogromnym zainteresowaniem. Wielu tyszan si rozproszyo. Po Polsce, po wiecie, oni do nas pisali i prosili o moliwo
zakupu tej publikacji oraz jej przesanie.
Wydana w nakadzie tysica egzemplarzy ju si rozesza, ju jej nie mamy.
– Z tego nauka, e zawsze warto zostawi sobie przynajmniej kilka sztuk
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„na czarn godzin”. A wracajc do Zeszytów – zawsze je czytam, ale wynika
to z faktu, e jestem troch nienormalny, dlatego…
– … e pan czyta.
– Mnie interesuj tematy troch
przyczynkarskie.
– Bo to s takie informacje, które dziaaj na wyobrani. Czasem mona z nich
wysnu ca histori, poniewa pokazuj
nam jaki szczegó ycia, odkrywaj jaki
wtek, nieznany fakt, opowiadaj o konkretnych ludziach, czy grupach ludzi…
– … rzeczach, na które nikt wczeniej nie zwróci uwagi, a s niesychanie interesujce.
– Kiedy Ludwik Stomma, któremu te
wysyam nasze wydawnictwa, zwróci
uwag na publikacj wspomnieniow
Dziecistwo, modo i wielka budowa.
Jednym z autorów tych opowieci by Pawe Grychtolik (niestety ju nie yje, ale
doczeka wydania tej ksieczki). Jego
wspomnienie dotyczyo koca lat czterdziestych. I Stomma zwróci uwag
na to, jak Grychtolik z jednej strony opisuje jak to w szkole mia rano do wykonania jakie tam zadania o politycznym
charakterze (byy to czasy, kiedy komuna zacza si jako zakorzenia, wprowadzano w ycie nowe zasady), a zaraz
potem jad na rekolekcje z ksimi,
z którymi od dawna si zna, bo by ministrantem. Obie te sfery ycia jeszcze
wtedy jakby obok siebie istniay i dopiero potem pojawi si nacisk, eby je rozdzieli.
– Akurat pod tym wzgldem Tychy
maj szczególne dowiadczenia.
– Na przykad problem budowy kocioów. Nie wolno byo ich budowa.

– Synna historia krzya…
– … którego lokalizacja przeszkadzaa panom, którzy na trybunie honorowej stali w czasie pochodów pierwszomajowych dokadnie naprzeciwko. Ten
dziewitnastowieczny krzy stojcy
wród czterech kasztanowców w którym
momencie bardzo towarzyszy zdenerwowa i nakazano jego rozbiórk, I zrobia si taka wielka awantura, e w nocy
pospiesznie ten krzy stawiano z powrotem, a potem przez kilka dni odbyway
si w tym miejscu manifestacje. Dziao
si to ostatniego kwietnia 1979 roku. To
jest istotna data, jeszcze przed wydarzeniami w stoczni, ale ju wtedy mielimy
polskiego papiea, co by moe ludziom dodao odwagi. W obronie tego
krzya stanli starzy tyszanie, których
przodkowie go postawili, ale te repatrianci i ludzie tu z rónych stron przybyli. Myl, e wtedy poczuli si jednoci.
– Spoeczestwo tyskie jest specyficzne, zrónicowane, i myl, e choby ta
ch wspópracowania z Muzeum bierze si z potrzeby wypracowania wasnej tosamoci, stworzenia poczonej
miejscem ycia wspólnoty.
– W Muzeum staralimy si w tym samym stopniu uwzgldnia historie rdzennych mieszkaców „starych” Tychów, jak
i tych, którzy tutaj przyjechali i si osiedlili. Bo nie mona chowa gowy w piasek i udawa, e nie byo budowy socjalistycznego z zaoenia miasta. Ci, którzy
tu przyjechali, znaleli tutaj mieszkania,
wanie w tym miejscu dostali swoj
szans. Byli zadowoleni, mieszkania byy z azienkami, w starych domach robotniczych nie byo tak dobrze.

– Po jakim czasie „zakorzenienia
si” powstaje co takiego jak potrzeba
wasnej historii.
– To jest ciekawe, e tyszanie lubi
swoje miasto. To znaczy, czasem na co
tam narzekaj…
– … w Katowicach te narzekaj.
– Wszdzie tak jest, ale tyszanie doceniaj, e tu si dobrze yje, duo przestrzeni… W dodatku ostatnio to miasto
bardzo adnieje, prace remontowe, odnowione elewacje, place, to powoduje, e
nawet ci, co narzekaj, musz przyzna,
e co si robi i to cakiem sporo.
– No có, w takim razie pozostaje mi
tylko yczy pani realizacji tych wszystkich pomysów twórczych. No i zapowiadam, e teraz, kiedy ju pani przechodzi na emerytur, ma wic wicej
czasu, nie darujemy – bdziemy czsto
zaprasza do Radia Katowice i gnbi.
– Na razie wyjedam na wakacje, ale
jak wróc, bd do dyspozycji. Ale
w ogóle to ju mam taki pomys, który
mnie bardzo gnbi. Mam omioletni
wnuczk, podpatruj troch, co j interesuje, a trzeba wiedzie, e ona to bywalec muzealny, chodzia tu ze swoj klas
na wystawy, przychodzia na wernisae… I przyszo mi do gowy, e stoi
przede mn wyzwanie: napisanie ksieczki dla dzieci o Tychach. Popularnonaukowej. Nie zoonej z legend, czy wymylonych opowieci. Nie, to ma by taka
nowoczenie zrobiona, popularnonaukowa ksieczka o Tychach. Z adnymi
ilustracjami, mam nadziej, e nasza plastyczka mi pomoe. Moe za rok uda mi
si t ksik napisa.
– ycz powodzenia.



Od 18 do 21 maja 2014 roku w Katowicach
obchodzone byy Dni Lwowa. W ramach tego wydarzenia Muzeum Historii Katowic postanowio przybliy szerszej publicznoci
dzieje ponad stuletnich kontaktów midzy
Kresami Wschodnimi a Katowicami
bchody Dni Lwowa zorganizowane zostaO
y z okazji jubileuszu 25-lecia oddziau Towarzystwa Mioników Lwowa i Kresów Po-

udniowo-Wschodnich. Muzeum Historii
Katowic przygotowao wystaw Kresowianie
w Katowicach, katowiczanie na Kresach, która prezentowana bya najpierw w siedzibie
MHK (od 21 maja do 2 czerwca) a nastpnie
(od 15 lipca do 26 wrzenia) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
w Katowicach.
Wernisa (21 maja), by okazj do przedstawienia dziaalnoci Towarzystwa Mioników
Lwowa i Kresów Poudniowo-Wschodnich
w Katowicach. Przybliy j prezes zarzdu Stanisaw Grossmann. O wzajemnych zwizkach
Górnego lska i Kresów Poudniowo-Wschodnich mówi Bogdan Kasprowicz, a znakomici
aktorzy Teatru lskiego, urodzony we Lwowie Jerzy Gybin i jego ona Bogumia Murzyska, recytowali
wiersze powicone temu miastu.
Wystaw zaprezentowa jej kurator Antoni Steuer.
Do rozwoju kontaktów midzy
Kresami Wschodnimi a Katowicami przyczyni si na pocztku XX w. ruch sportowy. W 1911
r. do Katowic przyjechali pikarze
„Czarnych” Lwów, którzy rozegrali
mecz z Klubem Sportowym „Diana” Katowice. Wspópraca klubów
sportowych („Czarnych” i „Pogoni” Lwów oraz „Diany” i „Pogoni” Katowice), a take gniazd sokolich trwaa
przez cay okres midzywojenny.
Kolejny etap w rozwoju kontaktów obu
miast nastpi w okresie walk o przyczenie
Górnego lska do Polski. W 1921 r., w walkach II powstania lskiego brali udzia kadeci lwowscy, w 1922 r. do Katowic na czele wojsk
polskich wkroczyli lwowianie – gen. Stanisaw
Szeptycki i gen. Kazimierz Horoszkiewicz.
W latach II Rzeczypospolitej na Górny lsk
zaczli napywa przedstawiciele kresowych elit,
ludzie wyksztaceni, wychowankowie renomowanych uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza,
Politechniki Lwowskiej, Liceum Krzemienieckiego. Zajmowali odpowiedzialne stanowiska we
wadzach województwa lskiego, wnieli
ogromny wkad w rozwój nauki i kultury w Katowicach. Przykadem mog by: Micha Antonow, który pooy podwaliny pod rozwój katowickiego Archiwum Pastwowego; Roman
Lutman, zaoyciel Instytutu lskiego; Roman
Hrabar, twórca polskiej adwokatury na lsku;
Pawe Rybicki, dyrektor Biblioteki lskiej
(w latach 1934–1939 i 1945–1957).

teligencji polskiej w Stanisawowie (12 lipca 1941 r.) oraz rzezi woyskiej (lipiec 1942–
luty 1943).
Po konferencji w Jacie, wedug szacunków,
z Kresów Wschodnich zaanektowanych przez
Stalina wysiedlono 1,7–1,9 mln polskich obywateli. Dua cz z nich trafia do miast, które przed wojn znajdoway si w granicach III
Rzeszy – Bytomia, Zabrza i Gliwic. Wedug
redaktora ksiki Kresowianie na Górnym lsku Bogusawa Tracza, ok. 300 tys. uchodców
do koca 1947 r. osiedlio si w miastach woj.
lskiego.
Wan rol odegraa stacja kolejowa Katowice-Ligota, gdzie przybywali uchodcy. Wród
nich by m.in. Aleksander Willner, prezydent Katowic w latach 1946–1950. Przybyo wielu naukowców, literatów i artystów, którzy póniej
zasilili kadry Uniwersytetu lskiego, Politechniki lskiej w Gliwicach, Teatru lskiego, Teatru Lalkowego „Ateneum”, Akademii Sztuk
Piknych, Opery lskiej w Bytomiu, lskiej
Akademii Medycznej, lskiego Konserwatorium Muzycznego, Radia Katowice (gdzie
do dzi nadawana jest audycja Lwowska Fala),
a nawet kurii katowickiej.
Mimo istnienia na lsku tak
ogromnej spoecznoci uchodców ze Wschodu i ich potomków,
dopiero pod koniec lat 80. XX w.
wadze PRL zgodziy si na powstanie organizacji Kresowian.
W Bytomiu, Gliwicach i innych
górnolskich miastach powstay
oddziay wrocawskiego Towarzystwa Mioników Lwowa oraz
mniejsze organizacje, zrzeszajce
wysiedlonych. Katowicki oddzia
Towarzystwa Mioników Lwowa
i Kresów Poudniowo-Wschodnich powsta w 1989 r. z inicjatywy Romana Chrzstowskiego. Towarzystwo
Mioników Lwowa i Kresów Poudniowo-Wschodnich Oddzia w Katowicach nie tylko gromadzi pamitki, podejmuje take dziaa nia przy wra ca j ce pa mi ci zbio ro wej
kresowe tradycje oraz histori wzajemnych
kontaktów Kresowian i Górnolzaków, organizuje odczyty, wykady, wystawy, wspiera
dziaalno organizacji polskich na Ukrainie.
Byo take fundatorem tablicy upamitniajcej tragiczn mier profesorów lwowskich
w okresie II wojny wiatowej, która zostaa
umieszczona w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Kresowiacy przybyli do Katowic wroli
w t ziemi i to miasto. Dzi mówic o górnolskiej tosamoci czsto zapomina si, e jest
ona wypadkow tosamoci rdzennych mieszkaców i mieszkaców ziem pooonych setki kilometrów na Wschód.

Kresowianie
w Katowicach.
Katowiczanie na Kresach

Opracowaa na podstawie
materiaów MHK

AGNIESZKA SIKORA

Zdjcia: Agnieszka Sikora

Szczególnie warto podkreli materialny wymiar obecnoci lwowiaków w przestrzeni miejskiej Katowic, który by udziaem architektów
i konstruktorów – Karola Schayera (autora
projektu Muzeum lskiego oraz wielu katowickich kamienic), czy Stefana Bryy (autora projektu katowickiego „drapacza chmur” oraz nieistniejcej ju Hali Targowej przy ul. P. Skargi).
Gdy wybucha II wojna wiatowa, wielu
mieszkaców Katowic musiao opuci miasto. Niektórzy trafili do Lwowa, gdzie zosta
utworzony lski Komitet Uchodców, którego wspózaoycielem by pierwszy marszaek
Sejmu lskiego Konstanty Wolny. Wród
wrzeniowych obroców Lwowa byo wielu
katowiczan. Po 23 wrzenia 1939 r. Lwów znalaz si pod okupacj sowieck. Nastpiy
liczne aresztowania, których nie uniknli naukowcy wywodzcy si z Górnego lska.
Wielu z nich trafio do Katynia, Miednoje czy
Boogoje pod Charkowem, a po zajciu Kresów Poudniowo-Wschodnich przez Niemców
doszo do mordów polskich profesorów we
Lwowie (3–4 lipca 1941 r.), wymordowania in-
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Genowef Jakubowsk-Fijakowsk
wszyscy maj kopot. Organizatorzy spotka autorskich, bo przed odczytaniem wiersza potrafi rzuci
sowem uznanym za ordynarn nazw najstarszego zawodu
wiata. Zdarza si jej te powiedzie prowadzcemu równie
szczerze: „Co ty p...”. Ale to nie
jedyny problem zwizany z t
poetk. W kropce bowiem s
take literaturoznawcy, którym trudno powiza jej twórczo z jakimkolwiek pokoleniem literackim. Wprawdzie
urodzona w 1946 roku w Mikoowie i debiutujca w „Odrze”
w 1972 roku, w okresie szczytowego rozkwitu poezji Nowej
Fali, powinna przynalee wanie do tej generacji, jednak
biologiczne uwarunkowania
nie id w parze z tym, co poetka pisze. Tym
bardziej e cho sporo utworów opublikowaa w prasie literackiej lat 80. XX wieku, to jednak debiutanck ksik poetyck wydaa dopiero w okresie transformacji
ustrojowej i literackiej lat 90.
Takie debiuty, jak jej zbiorek wierszy
Doywocie, opublikowany w Krakowie
w 1994 roku, zwyko si nazywa pónymi. Poetka rycho nadrobia jednak
edytorskie opónienia i w 1997 roku
w Bydgoszczy ukazaa si jej kolejna
ksika Pan Bóg wyjecha na Floryd.
W 2002 ro ku po now nie w mie cie
nad Brd wydaa Pochylenie. Cztery
lata póniej, ju w rodzinnym Mikoowie, pojawi si jej zbiorek wierszy
Czuy nó, a w 2009 roku Ostateczny
smak truskawek. W 2011 w Poznaniu
ukaza si Performance i w 2012 w Londynie tomik Ze mnie robaka i z robaka
wiersze. Oprócz tych szeciu tytuów
opublikowaa dwa wybory poezji w Polsce i Czechach. Jej wiersze przetumaczone zostay na: angielski, czeski, niemiecki, rosyjski, soweski. W Polskim
Radiu wyemitowano pi suchowisk
opartych na jej poezji. Dwukrotnie otrzymaa stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestni czy a w fe sti wa lach po etyc kich
w Austrii, Czechach i Sowenii. Mona
zatem uzna, e jest poetk spenion,
mimo rónorakich kopotów z generacyjn klasyfikacj jej twórczoci.
Chocia brak pokoleniowej przynalenoci wierszy wpdzi krytyków literackich
do kolejnej klatki interpretacyjnej, czcej twórczo autorki z genius loci. Chodzi oczywicie o Mikoów, miasto naznaczone charyzm Rafaa Wojaczka, któr
umiejtnie wykorzystali tamtejsi poeci
do stworzenia lokalnego orodka poezjowania. Zaszufladkowaniu w nurcie Wojaczkowym twórczoci Genowefy Jakubowskiej-Fijakowskiej sprzyjaj zreszt
jej prasowe wypowiedzi. „Mówi, e Mikoów to miasto poetów, e powstaa
w tym miasteczku po Wojaczku magia
i znaczenie” – opowiada w jednym z wywiadów. Takie przyporzdkowanie jest zabiegiem wygodnym, bo w ten sposób
mona zinterpretowa wiele tropów ukrytych w jej wierszach. Tyle e samej autor-

do / co najwyej na serce (...) albo w piekarniku bardziej dla
mczyzny ni wiersza”.
W tych dwóch wierszach
wyranie zarysowuje si – bdca cech charakterystyczn
jej twórczoci  trwaa dychotomia wiata przedstawionego.
Z jednej strony szara, wrcz
obrzydliwa, namacalna fizycznie codzienno, opisywana
jzykiem potocznym i trywialnym. Z drugiej wiat wzniosych idei. Tej dwuczonowoci sprzyja przyjcie punktu
widzenia kobiety. Ból rodzenia,
cierpienie kochanki, rado
macierzystwa, przypisane wycznie kobietom, sprawiaj, e
mamy do czynienia z poezj,
w której pierwiastek eski
staje po stronie dobra. Anima
z wierszy Jakubowskiej-Fijakowskiej opowiada si za yciem, przeciw zniszczeniu wywoywanemu przez mczyzn, ju w dziecistwie
marzcych o wojnie. „i tak boli gdy
dziewczynka ssie / a chopczyk bawi si
oowianym onierzykiem / papierowym
samolotem / i ma schizy o zamachu terrorystycznym”.
Nie dziwi zatem to, e autorki nie interesuje wiat polityki. Wprawdzie obecny jest w jej wierszach zazwyczaj poprzez
przywoanie sloganów: „a ty po kawaku
w czwart RP” albo zacytowanie sów bdcych kalkami z podrcznika politologii: „bd paka z bólu bo macica po cesarskim ciciu / polityczna demokratyczna
demograficzna lewicowa”. Ju sam kontekst wypowiadania tych sów podczas porodu wyklucza powane zaangaowanie
podmiotu lirycznego w polityczn esencj. Zwaszcza e gór jest ironicznie potraktowane mityczne i patriotyczne macierzystwo: „politykom Matki Polki
rodzce bd wkada w usta nabrzmiae sutki”.
Sporo w wierszach Jakubowskiej-Fijakowskiej take bólu egzystencji. Skowyt ist nie nia jest sil nie od czu wal ny
zwaszcza w tekstach wynikajcych z osobistych przey poetki, która bez skrpowania mówi na amach prasy o swoich
trudnych latach upadku: „Dopad mnie ból
istnienia, który agodziam alkoholem, spadajc coraz bardziej na dno (...) w psychiatryku zaczam wraca do ycia i do sowa, które byo bardziej kwileniem ni
nazywaniem”. Dopiero w kontekcie takich wyzna lepiej zrozumiane moe by
jej poezjowanie pene wulgaryzmów, fizjologii i psychicznych rozterek, co szczególnie widoczne jest w wierszu Diagnoza, b d cym szcze rym mo no lo giem
adresowanym do znanej tylko autorce adresatki. „Ty kochana nie stawiaj mi diagnozy / jestem najlepszym terapeut dla siebie wal si maa (...) mam do kopulacji
prokreacji / spuszczania w rczniki papierowe spermy (...) wykapi jak syna poo do pocieli by delirium przey w bieli / tylko nie ga w nocy wiata”. I to
wiato, niczym kwiat paproci, jest jak najbardziej potrzebne mrocznej liryce poetki z Mikoowa.

Mroczne liryki
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ce – wprawdzie obracajcej si w krgu literackiego mitu poezji wykltej  raczej to
nie w smak, bo wie, e jakiekolwiek zaklasyfikowanie umniejsza niestety warto jej
twórczoci, która  jakby na to nie spojrze  jest zjawiskiem unikalnym.
Dlatego poetka podejmuje swoist walk ze stereotypowym ogldem poezji
w ogóle. Std tak duo w jej ksikach
wierszy polemicznych, w których rzuca rkawic poetyckim mitologiom, nawet tym
czonym z narodow klasyk. W wierszu
Kochanka poety z ironi pisze o czarnoleskiej tradycji fraszkopisarstwa i tworzeniu
trenów o wymylonej Urszulce oraz faustycznych motywach w literaturze. Jednak
najistotniejsze jest negowanie postawy
poety odmieca, twórcy wykltego, skazanego na fizyczne samobójstwo. I za obce
sobie uznaje nie tylko postpowanie Rafaa Wojaczka, ale w tle jej polemicznego
wiersza Dziewczyna w oknie pobrzmiewa
nawet dalekie echo samobójstwa Tadeusza
Borowskiego. „(...) znów jeste w wojaczkowym oknie na pierwszym pitrze / nie
mia szans z tego miejsca si zabi / mao
nas tragicznych poetek umierajcych mo-

RYSZARD BEDNARCZYK
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ho mino od tego czasu
co najmniej pó wieku, przechowuj w pamici artobliwy wierszyk z „Trybuny Robotniczej”: „Entliczek, pentliczek, zielony
stoliczek, a przy tym stoliczku Gaj, Janik, Kubiczek”, w którym znalazy
si trzy nazwiska ówczesnych dziennikarzy Telewizji Katowice. Z Radiem
Katowice natomiast cz czsto we
wspomnieniach posta Stanisawa Waniczka, przesympatycznego kierowcy, z którym odbyem niejedn górnolsk tras odczytow. Znalazszy si
za przed paroma tygodniami po raz kolejny na Zaolziu, stykaem si bez
przerwy z nazwiskami strukturalnie tosa my mi z Ku bicz kiem i Wa nicz kiem – typu Stasiczek, Staniczek, Jasiczek, Janiczek, Waliczek, Pawliczek.
Wszystkie one s, oczywicie, formalnymi zdrobnieniami od postaci
imiennych Kuba, Sta (Stasik), Ja
(Jasik), Jan (Janik), Walek (Walik), Pawe (Pawlik), a zarazem typowymi
nazwiskami lska Cieszyskiego – tak
jak typowo wielkopolski jest te odimienny szereg Majchrzak, Makowiak, Walkowiak, Wachowiak, Stachowiak, Bart ko wiak, Sob ko wiak (od
Majchra „Melchiora”, Maka, Walka,
Wacha „Wacawa”, Stacha, Bartka,
Sobka „Sobiesawa”). Odrbnego potraktowania wymaga przywoany wyej Waniczek.
cz go z nazwiskiem Wanior, które nosi jeden z moich tarnogórskich kolegów szkolnych. Obie za te formy, tj.
Waniczka i Waniora, kojarz z takimi
wystpujcymi na lsku nazwami miejscowymi, jak Cerekwica, Nowa Cerekwia, Polska Cerkiew i Wysoka Cerekiew.
Asocjacja ta okae si zasadna, gdy
uwiadomimy sobie, e zarówno Waniczek, jak i Wanior – wraz z nazwiskami
Wanek, Wanic, Waniec, Wanieczko, Waniek, Waniel, Waniewicz, Wanik, Wanio, Waniuk, Wanko, Waczyk, Waczura – tworz wielk grup derywatów
wywiedzionych od podstawy Iwan, we
wspóczesnej wiadomoci jzykowej
zronitej ze wschodni Sowiaszczyzn, tak jak cerkiew zwizana jest
od wie ków ze wi ty ni ob rzd ku
wschodniego.
W re dnio wie czu by o ina czej.
Iwan – jedna ze sowiaskich postaci
przyswojonego z jzyka hebrajskiego
imienia Jehohanan „Jahwe (Bóg) jest
askaw” – wraz z Janem tworzy najczstsz w jzyku polskim par nazewnicz, a w tekstach staropolskich a si
roi od zapisów, w których t sam
osob raz nazywa si Janem, raz Iwanem. Tak byo w Maopolsce, na lsku,
w Wielkopolsce. Do czste na lsku
nazwiska Waniczek i Wanior to zatem
kolejne przykady – tak eksponowanych
w naszej rubryce – reliktów staropolskich.
Z kolei nazwy miejscowe wywodzce si od cerkwi postay we wczesnym

Kubiczek,
Waniczek,
Stasiczek,
Jasiczek
redniowieczu, kiedy wyrazy pospolite
cerkiew i koció byy synonimami
oznaczajcymi bd zgromadzenie wiernych, bd sam wityni. Dopiero
w cigu wieku XVI, w epoce intensywnego ju obcowania ywiou polskiego
z ruskim, obydwa znaczenia odnoszce
si do cerkwi wyszy z uycia, ustpiwszy trzeciemu – „wityni obrzdku
wschodniego”.
Obecno nazw miejscowych zwizanych z cerkwi tylko na lsku i w zachodniej czci polskiego terytorium jzykowego to wedug prof. Witolda
Taszyckiego take dowód duo póniej-

szego zrónicowania znaczeniowego
rzeczowników cerkiew i koció (W. Taszycki: Pierwiastek chrzecijaski w polskich nazwach miejscowych, Rozprawy
i studia polonistyczne, Wrocaw 1958,
t. I, str. 269-287). A nam trudno nie
uzna lskich Cerkwi za jeszcze jedn
skamielin dawnych stanów jzykowych.
A skoro zaczlimy dzisiejszy odcinek od typowo cieszyskich nazwisk,
dopowiedzmy, e charakterystycznymi
lskimi postaciami nazwiskowymi s
równie, midzy innymi, formy Dambo, Dambiec, Dambik, Dambich, Stanchy, Sankaa, Mandrak, Mandrala,
Panchyrz, Gambiec, Gambo, Kampa,
Kampka, Kampczyk, Gansiniec, Kandzia, Kandziora, Kandziela, Pandzioch,
Kansy, Nandza, Bandas, Wanglorz,
Pampuch, Pankaa, Panczek (spisaem je wszystkie z ksizki telefonicznej woj. lskiego). Kryj one w sobie
funkcjonujc w polszczynie XIV-wiecznej samogosk „a nosowe” (tak jak w wyrazach typu awans, pasjans,
kwadrans, mezalians), w któr zlay si
„e nosowe” i „o nosowe” i z której ponownie „e nosowe” i „o nosowe” si
wyksztaciy (na t ostatni mamy jednak znak graficzny „a z ogonkiem” – te
pozostao owego „a nosowego”!).
Wyczuwamy, e ogólnopolskimi warian ta mi przy wo a nych na zwisk s
brzmienia Dbo, Dbiec, Dbik, Dbich, Stchy, Skaa, Mdrak (Mdrak), Mdrala, Pcherz, Gbiec, Gbo, Kpa, Kpka, Kpczyk, Gsiniec,
Kdzia, Kdziora, Kdziela, Pdziach,
Ksy, Ndza, Bdas, Wglarz, Ppuch,
Pkaa, Pczek (Pczek).
Do przytoczonego wyej nazwiska
Wanglorz doczy z kolei mona ca
seri form typu Bednorz, Lepiorz, lusorz, Kominiorz, Szklorz, a take Musio,
Musioek, Musiolik, Kowol, Kowolik,
Niechcio, Niewiedzio, Cierpio, Bógdo,
Bogocz, Kopocz, Tkocz, Kociok, Drewniok, Polok, Danielczok, Padzierniok,
piewok, Niedworok, bdcych na lsku w powszechnym obiegu i zaakceptowanych przez urzdy stanu cywilnego – z charakterystycznymi, oddajcymi
gwarow wymow czstkami -orz, -o,
-ol, -ocz, -ok (z „a pochylonym” – kontynuantem dawnego „dugiego a”, które w polszczynie literackiej utrzymao
si do XVII w.).
Dopowiedzmy, e gwarow, staropolsk wymow „a” jak „o” syszy si te
np. w nazwie miejscowoci Ciasna lecej midzy Lublicem a Olesnem
(Ciasno – jak dugo, czorno, wsko
„duga, czarna, wska”). Nawet w historycznych zapisach tej nazwy spotka
mona wygosowe „-o”: Czasno (1687).
Urzdowe za brzmienie z „o” maj
Tworóg (od nazwiska Twaróg) koo
Tarnowskich Gór i ory (od ar) koo
Rybnika.
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trudno uwierzy, ale 30 wrzeA
nia minie ju druga rocznica
mierci profesora Wodzimierza Wój-

cika, historyka literatury, krytyka, eseisty, autora prac o wspóczesnej literaturze polskiej, ale przede wszystkim
nauczyciela akademickiego, który wypromowa okoo 1000 magistrów filologii
polskiej i kilkunastu doktorów nauk
humanistycznych. By take promotorem doktoratu honoris causa dla Tadeusza Ró e wi cza w Uni wer sy te cie
lskim (1999). Piewca, mionik i propagator wiedzy o Zagbiu Dbrowskim urodzi si w agiszy
(obecnie dzielnica Bdzina)
i cho studia i pierwsze lata
po ich uko czeniu spdzi
w Krakowie, nie zdradzi swoich rodzinnych stron, jak sam
zreszt mówi: nigdy Zagbia
nie opuciem, nie potrafibym
tego zrobi, cho czasem mieszkaem daleko, duchem i tak byem tutaj, bo moje serce jest tutaj. Zapisa si profesor W.
Wójcik na kartach historii Uniwersytetu lskiego, zwizany
z nim od 1973 r. organizowa
nowo powoany Wydzia Filologiczny, by jego prodziekanem (1973–1975, 1977–1978)
i dziekanem (1984–1987), dyrektorem Instytutu Literatury
i Kul tu ry Pol skiej (1987–
1991), twórc i kierownikiem
Zakadu Literatury Wspócze-

snej (1981–2002). Przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Literatury
i Kultury Polskiej (1987–1991). Koordynowa badania w Uniwersytecie lskim nad literatur polsk XX w. By
czonkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddziaów w Krakowie
i Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Zwizku
Literatów Polskich i Górnolskiego Towarzystwa Literackiego. Przez wiele lat
peni funkcj opiekuna naukowego
Muzeum Emila Zegadowicza w Gorzeniu Górnym.
De cy zj Ra dy Miej skiej
Bdzina, skwer przed siedzib Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej zosta
nazwany Placem prof. Wodzimierza Wójcika. Jak zapewnili pomysodawcy jest to
wyraz uszanowania pamici
wybitnej osobowoci promujcej miasto Bdzin oraz Zagbie.
Mio nam bdzie przysi
na aweczce przed bdzisk
bibliotek, z myl, e duch
Profesora kry nad ukochanym przez niego miejscem
– ksi ni c, gdzie na niejednej zapewne póce czekaj ksiki, z których moemy
czerpa wiedz, któr nam
zostawi.
Fot. Starostwo Powiatowe w Bdzinie

Plac profesora Wójcika
przed bibliotek w Bdzinie

(MS)

Internecie widziaem róne spoW
soby zapisu angielskiego sowa
oznaczajcego nowo powstae przed-
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sibiorstwa, spóki czy dziaalnoci gospodarcze: startup i start-up. Jak
zapisa to sowo, aby brzmiao najpoprawniej: startupów, start-up’ów czy
moe startup’ów?
Sprawa jest nieco skomplikowana. Interesujcej Pana nazwy nie odnotowuj jeszcze polskie sowniki. Okrelenie
jest nowe i dlatego bywa niejednolicie
zapisywane, podobnie jak znane od dawna online  ‘dokonywany za porednictwem sieci komputerowej, gównie Inter ne tu”, któ re w sow ni kach jest
zamieszczone w rónych wersjach: np.
Wielki sownik ortograficzny PWN podaje, e mona pisa online albo on-line, Wielki sownik wyrazów obcych
PWN dodaje natomiast, e stosuje si
take zapis on line, jednak zdecydowanie rzadziej. Wahania te s wynikiem
analogicznych zmian ortograficznych
w jzyku zapoyczenia, w angielszczynie bowiem proces ksztatowania si
przysówka (i przymiotnika) online
przebiega w kilku etapach: od wyraenia przyimkowego (czyli poczenia
przyimka z rzeczownikiem) on line poprzez pisowni z cznikiem on-line a
do scalenia obu elementów.
Merriam-Webster Dictionary podaje pisowni formy angielskiej start-up

i pewnie tak mona by przyj równie na gruncie polskim. Oczywicie
zgodnie z tendencj, jak wida w angielszczynie, moe si wkrótce ustali w tym znaczeniu jako jedyna pisownia czna startup, któr spotykamy ju
zreszt na anglojzycznych i polskich
stronach. Podobnie byo z angielskim
rzeczownikiem makeup, nazywajcym
podkad pod makija, który polskie
sowniki odnotowuj nadal jedynie
jako make-up, podczas gdy wspomniany Merriam-Webster Dictionary notuje ju tylko form makeup, bdc efektem cz ste go w an gielsz czy nie
procesu scalania czasownika (tu: make) z przy im kiem (tu: up) w ce lu
utworzenia rzeczownika; podobny proces wywoa te zmiany angielskiego
czasownika pick up ‘podnie” i pochodnego od niego rzeczownika pickup
‘póciarówka”, który w Uniwersalnym sowniku jzyka polskiego wystpuje jako pick-up oraz w wersji spolszczonej pikap.
Majc na uwadze powysze argumenty, proponuj pisowni startup.

Inn spraw jest zapis form odmiany
tego rzeczownika. Apostrof nie jest
w nich potrzebny, poniewa uywamy
go do przedstawiania form odmiany
wyrazów obcych jedynie wtedy, gdy
istnieje rónica ilociowa pomidzy pisowni a wymow, a konkretnie wtedy, gdy na kocu wyrazu wystpuje np.
samogoska e, która jest niewymawiana, przykadowo w zapoyczonych
rzeczownikach pospolitych (sprite,
pendrive) czy w obcych nazwach wasnych, takich jak imiona (Mike, Bruce, Jerome) czy nazwiska (Doyle, Larousse, Moore). Jeli wyraz nie ma
na kocu goski niemej, kocówki
dodajemy bezporednio do tematu.
Rze czow nik star tup przyj mo wa by
zatem w odmianie przez przypadki formy nastpujce: w liczbie pojedynczej:
DB. startupu, C. startupowi, N. startupem, Ms. startupie; w liczbie mnogiej za: M. star tu py, DB. star tu pów, C. startupom, N. startupami,
Ms. startupach.
KATARZYNA WYRWAS

Fot. Wojciech Grabowski
Aleksander Jdrzejewski, „Pary”, 1932

KOLEKCJA
MALARSTWA
POLSKIEGO
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dyby kto chcia zobaczy odbicie
rzeczywistoci, które jest czym
wicej ni fotografi, a jednoczenie
nic nie traci z jej dokadnoci – to polecam
obraz Aleksandra Jdrzejewskiego „Pary”
(1932).
Jest to widok z lotu ptaka, a raczej z wiey Eiffla. Przedstawia samo centrum Parya – uk Trumfalny i rondo wokó niego.
Dzie jest pochmurny i deszczowy, pojazdy
i przechodnie odbijaj si w mokrej powierzchni asfaltu, który z tej wysokoci wyglda jak politura byszczcego stou, a pojaz dy i syl wet ki prze chod niów s jak
filigranowe figurki uoone od niechcenia.
Widzimy lady pdzla, atwo sobie wyobrazi sprawn rk malarza stawiajc te impastowe lady na gadkiej powierzchni obrazu
i jednoczenie widzimy jakby wielkie zdjcie
miasta, co w rodzaju fototapety. Te mazy s
jak powidoki – niby farba, a jednak rzeczywisto. To jest to, z czym walczya awangarda:
obraz – buruazyjny widoczek do salonu, dziura w cianie, okno, iluzja, która narzuca si natrtnie i cho z bliska widzimy tylko lady
pdzla, to jednoczenie jest to przestrze.

Aleksander Jdrzejewski
Gdy nasz wzrok wdruje w gór obrazu, rejestrujemy coraz mniej szczegóów, miasto rozpywa si w dymach i mgle, ale realno nie odpuszcza – miasto jak byk, widziane z okna
hotelu rano. Zaraz przynios niadanie. Ten obraz mógby znale si w prospekcie reklamowym biura podróy, albo nawet jako zastawka
na stoisku tego biura na targach turystycznych.
Bractwo w. ukasza do którego nalea
Aleksander Jdrzejewski, skupiao artystów inspirujcych si starym malarstwem. Oni chcieli
kunsztu pdzla i iluzji rzeczywistoci. To by
sposób malowania zaoyciela bractwa, charyzmatycznego Tadeusza Pruszkowskiego. Czy
byo to bardzo zachowawcze w tamtych czasach jazzu i Einsteina? Niezupenie, bo ci
modzi artyci byli wiadomi swojej epoki. I albo szli w pewien rodzaj persyflau holenderskiego malarstwa XVII-wiecznego,
albo korzystali z niektórych zdobyczy postimpresjonizmu np. wraliwoci na kolor, przy zachowaniu mocnej i wyrazistej bryy. T wanie
drog poda Jdrzejewski.
Czy „Pary” to kicz? Blisko, ale jednak nie.
Kiedy siedzi si u dentysty w poczekalni, to
na cianie wida przewanie podobne obraz-

ki. Ale tamte maj chaos kolorystyczny, s
pstre. A tu, mimo intensywnych karminowych
akcentów, wszystko siedzi w caoci, jest caoci – obrazem. To jest dobry obraz i jest
w nim epoka jazzu. Samochody, motocykle,
autobusy, ludziki – metropolia. „Metropolis”
ale bez fantastyki.
Warto oglda ten obraz z daleka, ale warto te si stopniowo zblia – zanurza si
w ten ruch. W pewnym momencie znajdziemy si w filmie Woody Allena „O pónocy
w Paryu”, podjedzie przedpotopowy samochód z czarnymi botnikami i koyszcymi si
firankami, przez okienko wychyli si Hemingway. Woody na staro nie boi si prostych
rozwiza: bohater filmu wsiada do starej taksówki i cofa si do lat dwudziestych.
To jednak wymaga pewnej odwagi – tworzy dla przyjemnoci i dzieli si t przyjemnoci z widzami. Tak malowa Jdrzejewski
i inni ukaszowcy. Realistycznie, z iluzyjnymi smaczkami, czasami z zawadiackim mrugniciem oka. A dziao si to w czasach powanej i nie znoszcej sprzeciwu awangardy.

WOJCIECHGRABOWSKI
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Nabieram si, odpoczywam
i nie trac nadziei, e wszystko si jeszcze na lepsze odmieni. Musicie wpa i moje morze zobaczy – takimi mniej
wicej sowami przywita nas
kie dy na uli cy Kry spian
Adamczyk. By pocztek 1982
roku. Gazet, w której pracowalimy zamknito – nawet rzeczy osobistych nie moglimy
zabra, nie mielimy pracy,
nie wiedzielimy co przyniesie
jutro… Nadziei byo coraz
mniej, za to czasu wolnego
coraz wicej. Przychodzilimy
wic do Kryspianowej pra- Portret K. Adamczyka, pdzla S. Mazusia (fragment).
cow ni na ostat nim pi trze
przy alei Zwycistwa 11 w SoMuzeum w Sosnowcu
snowcu i… gadajc bez koca
gapilimy si na rozszalae
na sztalugach morze i may
óty kuter… „On sobie poradzi, nie zatonie, nie zatonie…”.
Pokochalimy ten obraz.
Kryspian Ryszard Adamczyk zmar 25 kwietnia 2014 r.
Urodzi si 1931 r. w Skarysku Ka mien nej. Stu dio wa
w krakowskiej Akademii Sztuk
Piknych na Wydziale Grafiki PropaganNade wszystko Kryspian Adamczyk
dowej w Katowicach w pracowniach: ukocha rysunek – stare, nie zawsze pikgrafiki u Aleksandra Raka, plakatu u Bo- ne kamienice w jego pracach zamieniay
gusawa Góreckiego, malarstwa i rysun- si w zagadkowe budowle kryjce tysiku – Leona Doyckiego i Rafaa Pomor- ce nieodkrytych sekretów. Natomiast jego
skiego. Pod okiem wielkich mistrzów agresywnie kolorowe pastele z dominujsztuki polskiej szlifowa swój talent. Dy- cymi czarnymi liniami (cykl „Wielka moplom otrzyma w 1959 r. By artyst dernizacja Sosnowca” z lat 1974, 1976,
wszechstronnym. Zajmowa si nie tylko 1985) s zarówno krzykiem sprzeciwu, jak
projektowaniem plakatów, grafik arty- i prób oswojenia wspóczesnej, czsto brustyczn, malarstwem i rysunkiem ale by talistycznej architektury, wreszcie pogodzetake autorem projektów z dziedziny wy- niem si i wrcz zachwytem nowoczesnostawiennictwa i architektury wntrz. Jego ci. Te pro ste i czy ste kon struk cje
plakaty wygryway konkursy, m. in. zdo- stygmatyzowane dzisiaj z saw Peereby I nagrod WAG w 1961 r. W ogólno- lu znikaj z naszych ulic, rysunki Kryspiapolskim konkursie na projekt znaku i fla- na pozostan i stan si bardziej tajemnigi na wiatow Wystaw EXPO w Osace cze dla przy szych po ko le. Ar ty sta
(1970) równie otrzyma I nagrod.
oywia szary beton drogowej ptli pdzKryspian Adamczyk – jak pisze Ilo- cym, czerwonym tramwajem. W powstana Gajda w mini-katalogu do wystawy re- jcej hucie „Katowice” nie widzia jedytrospektywnej, prezentowanej w sosno- nie brudnej stali, betonu i piachu, ale
wiec kim Mu zeum – two rzy pla kat ca palet barw zniszczonej, ale budzacej
spoeczno-polityczny. Dy w nim do la- si do ycia przyrody w najbardziej ekspidarnego wyraania treci symbolem tremalnych warunkach.
moliwie najbardziej sugestywnie dziaamalarstwie Kryspian Adamczyk,
jcym na wyobrani odbiorcy. Moemy
zwaszcza w pocztkowym okreobejrze przede wszystkim plakaty zapo- sie – jak uwaa Ilona Gajda, historyk
wiadajace imprezy i wystawy organizowa- sztuki – zblia si do geometryzacji komne przez Muzeum, jak „Wielkie pranie”, pozycji, w którym dominowaa linia, zde„Religie Dalekiego Wschodu”, „ycie cydowany kontur, który wyznacza granii wiara ydów”. Rarytasem jest znany pla- ce paszczyzn wypenionych kolorem.
kat wydany na 100-lecie Sosnowca z wie- wietnym przykadem jest prezentowany
ami kocioów i… jedn wie kopalnia- na wystawie „Koobrzeg”, olej z roku
n – wychodzc z plakatu…
1967 – doskonale akademicko zakompoZbyt mao czasu mieli twórcy ekspozy- nowane barwne paszczyzny poczone
cji na to, aby dotrze do wikszej liczby czarnym konturem, porywajco modzieprac zmarego artysty, ale i tak zgromadzili czy, tu obok umieszczono pikny obraz resporo interesujcych i bardzo charaktery- alistyczny „Koobrzeg 1961” – kutry zatrzystycznych w jego dorobku dzie, jak cho- mane na noc w przystani, rozmawiajcy
by peen ruchu „Pocig” z 1985 r. Wielk ludzie na drewnianym molo, pewnie ostatumiejtnoci Adamczyka byo zatrzyma- ni powracajcy z poowu? Jak u dawnych
nie na obrazie… wiatru, za „Robotnicy” mistrzów pótno byszczy ukrytym w swoz 1986 r. to przewrotna metafora – podtrzy- im wntrzu wiatem. Cakiem inna „robomuj pochylon, upadajc… Polsk?
ta”... Pokazane obok siebie obrazy wiad-

cz o nieograniczonych warsztatowych moliwociach malarza. No i wreszcie „Koobrzeg”
z 1977 r. – najbardziej podobny do kochanego przez nas obrazu, którego narodziny ledzilimy niegdy z zapartym
tchem i którego tak bardzo brakowao nam na wystawie. Tak
jak na tamtym obrazie, tak i tutaj zachwycaj miae pocignicia pdzla, morze wzburzone, ale ra czej przy jem ne
i przewidywalne, kutry zakotwiczone w porcie… W pobliu wyeksponowano „Wiatrak”
z 1975 r. – myl, e to ten synny ze winoujcia… i znowu ta
obsesyjna ch zatrzymania
na obrazie ruchu. Ten okres
w pracy stale szukajcego nowych rozwiza formalnych artysty lubi najbardziej. Duej
warto poduma przy znanej grafice „Posta” (1981 r.) z biaym
piórkiem zamiast serca.
iemal cae twórcze i zawodowe ycie spdzi w Sosnowcu, mieszka przy ulicy
Sowiaskiej w domu z ogródkiem, który uwielbia. Byem pewien, e tu ju doyje swoich
dni. Jednak w 2002 r. przeniós
si do Pszczyny i osiedli si w pobliu najpikniejszego na wiecie parku. To zrozumiae, e artyci kochaj to miasto bdce
wielkim malarskim plenerem. Zreszt Sosnowiec mao sobie ceni artystów i szybko
o nich zapomina. Có bowiem robi dla przypominania dorobku legendarnej Grupy Zagbie z Marianem Malin, Eugeniuszem
Chmielem, Romanem Chrucielem, Piotrem
Kowalskim (skandalicznie wyglda jego
grób na cmentarzu przy ul. Smutnej), Stefanem Chorembalskim, czy wreszcie Janem
widerskim (o którego pami zadba Bdzin i chwaa mu za to) – kompletnie nic!
Jest dua kasa na brzydkie przedwyborcze
bilbordy, ale maej kasy na upamitnienie
piknym katalogiem Kryspiana Ryszarda
Adamczyka – twórcy tak mocno zwizanego z tym miastem, w którym peni m.in.
obowizki naczelnego plastyka miejskiego – pienidzy nie ma!
Podobno od 2006 r. do koca swoich
dni Kryspian spisywa wspomnienia.
Wedug Ilony Gajdy jest to niezwyky pamitnik, z którego dowiadujemy si nie
tylko o jego yciu prywatnym i zawodowym ale równie o jego pogldach i spostrzeeniach na temat ycia w Polsce.
Mam nadziej, e bdziemy mogli go
przeczyta. Wielkie uznanie i najniszy
ukon w stron Muzeum w Sosnowcu i jego szefa Zbigniewa Studenckiego za to,
e ju trzy miesice po mierci najbardziej sosnowieckiego z sosnowieckich artystów – 24 lipca otwarto wystaw ze
zbiorów tej placówki, rodziny i znajomych, prezentujc twórczo popularnego i lubianego artysty – pokazano rysunki, pastele, obrazy olejne oraz plakaty,
które kady kochajcy Sosnowiec (a mio to trudna i dlatego tak cenna) – zobaczy powinien.

Zatrzymywa
wiatr

W
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Fot. Witold Kociski

–w praKcowno,ienidytoijestmazamilumyjlekammoi smutrze.si-
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WITOLD KOCISKI

Fot. Witold Kociski

Fot. Witold Kociski

Koobrzeg, 1977, olej

Fot. Witold Kociski

Fot. z archiwum Muzeum

Koobrzeg, 1961, olej

Pszczyna, Park, 2008, sepia
Huta Katowice, 1978, olej

Kryspian Adamczyk
Fot. z archiwum Muzeum

w Paacu Schöna

Z cyklu Wielka modernizacja Sosnowca, 1976, pastel
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Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Kobiety z psem, 1982, olej, pótno, 118x150 cm

Portret dziewczynki, 1983, olej, pótno, 75x63 cm

EDWARD HANTULIK
Malarstwo i rzeba

Dwa totemy, 1985, olej, pótno, 96x145 cm
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Pejza z krzyem, 1984, olej, pótno, 143x210 cm

Pod patronatem „lska”

Edward Hantulik, 1993

W okrutnym tacu
z yciem
O malarstwie Edwarda Hantulika
(1949-1994)
akim dzisiaj byby artyst, jakie obrazy
JEdward
wychodziyby spod jego pdzla?…
Hantulik – artysta znakomicie si

zapowiadajcy, poszukujcy, nie pogodzony ze wiatem, z sob samym. W pewnym
sensie artysta tragiczny, nie tylko dlatego,
e odszed z tego wiata w modym wieku,
majc zaledwie 45 lat. Ogromna wraliwo,
nieustanne poszukiwanie wasnej drogi
i wielki baga filozoficzno-artystyczny wyniesiony z pracowni jego profesora w krakowskiej Akademii Sztuk Piknych – Jerzego Nowosielskiego.
Jeli ycie ma sens tylko wtedy, kiedy zamyka si w malowaniu, w nieustajcej
analizie wasnej podwiadomoci, duchowoci, konfrontacji i w doskonaleniu siebie samego, przy tym próbujc dosign mistrzostwa swojego ideau – Pabla Picasso, to
moe si okaza zbyt trudnym zadaniem dla
modego artysty.
wiat malarski i wiat wyobrani oraz
osobiste w nim bytowanie i istnienie tworzyy jedyn moliw dla Edwarda Hantulika przestrze do ycia – jak si okazao
zbyt ciasn, zbyt pogmatwan, bez wyjcia.
Edward Hantulik – dzi artysta na nowo
poznawany, dziki chociaby takim wystawom, jak w 20. rocznic mierci artysty
przygotowao Muzeum Miejskie w Tychach. Dla wielu sztuka Hantulika jest ob-

jawieniem, poznaniem twórczoci niezwykej, nacechowanej jakim wewntrznym
dramatem, ale znakomicie opisujcej stany
wewntrzne artysty i jego sposób widzenia
wiata, artysty, który poprzez malowanie
chcia zinterpretowa wiat, w którym
przyszo mu toczy walk ze sztuk i sob
samym. wiat – rzec mona – pikny, wyrazisty, agresywny – w formie i treci,
emanujcy prawd o artycie.
Edward Hantulik malowa od zawsze
po kres swego niedugiego ycia. Najpierw
byy to do tradycyjne pejzae bliskich mu
miejsc – zwaszcza rodzinnego, podtyskiego Mkoowca i martwe natury. Do
monotonne kolorystycznie, ale bardzo sprawne, wiadczce o umiejtnociach wrodzonych i dobrze rokujce przyszemu artycie.
Mimo i ima si rónych zaj, malowanie
byo tym jedynym, któremu si powici – nie dla bycia artyst, dla konstruowania wystaw, by sprzedawa swoje prace, by
y po prostu z tego malowania, ale by potrafi uzewntrzni wszystkie swoje rozterki wewntrzne, by kolor i pdzel byy posuszne gestowi prowadzcemu ku powstaniu
kolejnego dziea. Pocztkowa konwencja realizmu przestaa mu wystarcza. Doksztaca si sam – przeglda albumu najwikszych mistrzów, analizowa, wreszcie sam
podj studia w krakowskiej ASP. Doskona-

e wyobraenie malarstwa, widzenie przestrzeni, ksztatu widzia w dzieach Picassa.
Z czasem malarstwo Hantulika zaczo te
stawa si „przestrzenne”. Zafascynowany
kubizmem, bry (co zreszt zaowocowao
wspóprac w katowickiej ASP jako asystenta
prof. Stanisawa Hachua w pracowni rzeby), agresywnym kolorem, ekspresj, potrafi wydoby ze swych pócien obrazy wielowymiarowe. Z roku na rok doskonali si
w takim wanie malowaniu. Powsta szereg
fascynujcych obrazów jak chociaby Pejza z krzyem, Agresja, Pejza z dominant
czerwon, Pejza ponury, Dwa totemy czy
Tyrol. Zestawia kolory jakby oczekujc
na reakcj – nie tylko tych, którzy je ogldali, ale... ich samych. Naprenia i napicia jakie powodoway, oddziayway na wyobrani artysty szukajcego najbardziej
adekwatnych wyobrae dla swoich stanów
wewntrznych.
Tematami prac Hantulika stay si dojmujce stany wewntrzne czowieka jak cierpienie, ból, rozpacz, ale te wiara rozumiana jako rozmowa z Bogiem o kondycji
ludzkiej (Kobieta opakujca dziecko czy
Matka opakujca syna).
Niezwyke s portrety, które wyszy spod
pdzla tego artysty – jak Gowa maga czy
Portret dziewczynki wycinajcy si swoj
konturowoci z intensywnego niebieskiego ta, z plam jasnej óci – jak wiato rozjaniajc twarz, wielkimi oczami, smuk
szyj i... smutkiem oraz przenikliwoci
spojrzenia.
Na swój sposób „dzikie” malarstwo Hantulika zdominowao kocówk lat osiemdziesitych jego twórczoci. Obrazy zaczy nabiera gigantycznych rozmiarów, co
zaczo take sprawia autorowi trudnoci
techniczne w ich wykonywaniu. Pojawiy si
postaci wtrcone w otcha, w piekielne czeluci, szalone (Po wybuchu), albo groteskowe, poruszajce si w dramatycznym tacu lub wycofane, obserwujce (Towarzystwo
wernisaowe), prowadzce do myli o ukryciu siebie samego przed rzeczywistoci,
z któr nie potrafi si zmaga.

WIESAWA KONOPELSKA

„Dumna”, po 1987, gips, wys. 45 cm
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Kiedy trwa wiecznie. Dzi, osaczony cywilizacj, ronie inaczej. Sta si
sabszy, mniej odporny, bezsilny. W starciu z zanieczyszczeniami, szkodnikami
i ywioami przegrywa. Dlatego musi
by mdrze urzdzany, przebudowywany. Ten ostatni termin wtargn na dobre do polskiego lenictwa w latach 60.
i 70. XX wieku. Gdy lasy zaczy usycha pod naporem toksycznych zanieczyszcze z przemysu. Szczególnie
na Górnym i Dolnym lsku.
Lenicy lscy zareagowali pierwsi.
Instynktownie zaczli chore drzewostany iglaste, które giny pierwsze, zastpowa bardziej odpornymi gatunkami liciastymi. Nie zawsze byy to
zabiegi trafne, ale... kierunek suszny.
Dzi urzdzanie lasu jest jeszcze
bardziej wymagajce. Dotyczy przystosowania gospodarki lenej do zmieniajcych si warunków klimatycznych.
Dlatego jego przebudowa nabiera dzi
dosownego znaczenia.
Wida to w Nadlenictwie Bielsko.
asy bielskie, jak lskie, maj status
L
ochronnych. Bo i one s osaczone
uciliwym ssiedztwem. Gsto zaludnionymi, przemysowymi miastami: Bielskiem-Bia i Czechowicami-Dziedzicami
oraz dziesitkami maych miejscowoci.
Niektóre le dosownie w przestrzeni
Nadlenictwa Bielsko.
Nieprzypadkowo te lasy, zarówno ze
strefy Pogórza lskiego i Doliny Górnej
Wisy jak równie Beskidu lskiego i Be-
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Pod okapami starych drzew ronie mode pokolenie

Las w przebudowie
skidu Maego znajduj si niezmiennie
w drugiej czyli redniej strefie uszkodze
przemysowych. Mimo oczywistej poprawy czystoci powietrza w ostatnich kilkunastu latach.
Dlatego nadal s przebudowywane.
Z wykorzystaniem dawnych dowiadcze,
ale i najnowszej wiedzy naukowej.
W praktyce oznacza to zastpowanie
usuwanych drzew tylko gatunkami naturalnymi dla danego siedliska przyrodniczego.
I zgodnie z zasad „mdry czowiek
po szkodzie”. A tak szkod, któr cigle naprawiaj lenicy, byo wysadzanie
w lasach, podlegych Habsburgom, szybko rosncych wierków na potrzeby
przemysu. Na dodatek z nasion obcego
pochodzenia. W miejscach, gdzie kiedy
naturalnie króloway beskidzkie buki, jody i wiele innych odmian liciastych.
Ta ki mo no kul tu ro wy, nie zwy kle
wraliwy na stres cywilizacyjny las
wierkowy nie potrafi si obroni. Ani
przed zanieczyszczeniami, poarami
czy atakami szkodników. Ani tym bardziej przed, nasilajcymi si wraz ze
zmianami klimatu, ywioami. Powodziami, suszami i poarami, trbami powietrznymi, huraganowymi wichurami,

a bywao i powalajc drzewostany
okici niegow.
Wicej liciastych
Nadlenictwie Bielsko, podobnie
W
jak i w innych nadlenictwach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pastwo-

wych w Katowicach, przebudow drzewostanów wie si z ich dopasowaniem
do miejscowego, naturalnego siedliska. Sadzonek nie zabraknie. Tylko
w szkókach katowickiej Regionalnej
Dy rek cji... w ub. ro ku wy ho do wa no ich 71 milionów! W tym, w szkóce
kontenerowej w bielskiego nadlenictwa
znacznie ponad milion. Gównie sadzonki buka i jody, ale te olsze, sosny
kosodrzewiny, rodzimego wierka i modrzewia.
Tutaj równie sadzi si domieszki innych gatunków liciastych drzew. Wród
nich dby, lipy, brzozy czy jawory. Obowizkowo pod oson wczeniej przerzedzonych skupisk starych, schorowanych
sosen czy wierczyn. Lenej modziey
potrzebne jest wiato. By rosa.
Przebudowa drzewostanów jest tylko
jed nym z za da go spo dar ki le nej.
W nadlenictwach jest ich znacznie

wicej. Niektóre trudno z sob pogodzi. Dotyczy to choby utrzymania
w najlepszej kondycji rezerwatów czy
unikatowych obszarów Natura 2000
w konfrontacji z masowym ruchem turystycznym. Jeszcze trudniej znale
ugod pomidzy zasadami urzdzania
lasu z równoczesnymi wymaganiami lenych gmin z tego terenu, posiadajcymi wasne plany rozwojowe. Edukacja
ekologiczna, w jakiej wyspecjalizowali si lenicy, te nie zawsze wystarcza,
by zapobiega konfliktom na styku
wymaga gospodarki lenej i otwartoci lasów dla ludzi. Oni te maj pene
prawo troszczy si o wspólny las,
wyraa swoje zdanie.
Pocztkowo w tym nadlenictwie emocje wywoyway obiekty inynierii budowlanej, zwizane z ma retencj wód
w lesie. Obecnie budowa dróg i parkingów. (Kto ma na przykad utrzymywa
wybudowany przez Lasy Pastwowe ten
duy w Wapienicy?)
Maa retencja

T

rudno si dziwi mieszkacom Lipnika, którzy ostro zareagowali na widok drwali i cikiego sprztu na ich widokowym stoku. Nie chcieli przyj
do wiadomoci, e rozpoczynajce si prace, zwizane z budow lenych zbiorników retencyjnych, nie zniszcz krajobrazu ich miejscowoci i zdrowych drzew
za unijne pienidze.
Lasom Pastwowym udao si je pozyska (w wysokoci 85 proc. wartoci inwestycji) na bardzo potrzebny projekt pn.
„Przeciwdziaanie skutkom odpywu wód
opadowych na terenach górskich. Zwikszenie retencji i utrzymanie potoków
oraz zwizanej z nimi infrastruktury
w dobrym stanie”.
Jest on realizowany midzy innymi
w Nadlenictwie Bielsko, gdzie wybudowano a 14 zbiorników retencyjnych oraz obiekty spowalniajce bieg
górskich potoków. Jeden zbiornik powsta w lenictwie Wielka ka i trzynacie w lenictwie Lipnik. (Jego granice obejmuj w czci gmin o tej
samej nazwie).
Maa retencja jest w lasach na wag ich
trwania. Suy podnoszeniu poziomu
wód gruntowych i powierzchniowych,
wyrównywaniu odpywu wód ze zlewni
górskich, magazynowaniu wody w sztucznych i naturalnych zbiornikach, jej spitrzaniu w korytach potoków, kanaów i rowów. Po to, by ich wody nie odpyway
zbyt gwatownie, nie prowokoway powodzi, nie pozostawiay po sobie niewyobraalnych zniszcze. (Gotowe ju obiekty
maej retencji w Nadlenictwie Bielsko
sprawdziy si dobrze podczas tegorocznej, majowej powodzi).
I dobrze su przyrodzie. Zatrzymuj
wod, poprawiajc kondycj siedlisk

Las po gradacji kornika

podmokych, oywiaj stawy i wysychajce mokrada. Wymuszaj te sadzenie drzew, które w wilgotnym rodowisku rosn lepiej. A wic wzbogacaj
biorónorodno natury, ograniczaj skutki suszy, co jest warunkiem bezpieczestwa lasu. Pomagaj tworzy jeszcze
bujniejszy krajobraz.
Dzi wystarczy popatrze z góry bd
z bliska na kaskad zbiorników retencyjnych w lenictwie Lipnik, by zapomnie
o drwalach i buldoerach na lenych
stokach. Jest bajkowo.
Niestety znacznie duej trzeba bdzie czeka, a ostatnio budowane,
przy wielkim sprzeciwie spoecznym,
nowe drogi w Nadlenictwie Bielsko,
wtopi si cakowicie w zdrow przestrze lasu. Dzi cho ju z lekka zazielenionym otoczeniem jeszcze szokuj.

Dwie racje
awno miny czasy, gdy len sie
D
dróg tworzyy wydeptane cieynki
i komunikacyjne dukty, po których sun-

y sanie czy konne zaprzgi. Zarówno gospodarcze pozyskiwanie drewna, jak
i konieczno szybkiego wywoenia go
nawet z najwyszych partii gór, szczególnie po zdarzeniach klskowych, nie moe si ju oby bez cikiego sprztu. Ten
sprzt jako musi tam dotrze.
Dlatego nie dziwi, e na budowan sie
dróg w aglomeracyjnych lasach, s dwa
spojrzenia. I dwie racje, które trudno pogodzi. Pierwsz jest racja ekologów, mioników przyrody i wielu turystów.
W ich opinii – zabudowywanie lasów, stoków górskich drogami dla cikiego
sprztu powinno by zakazane.

Konie w lesie nie zastpi pojazdów, mog tylko pomóc...
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Z drugiej strony lenicy, gospodarze Pastwowego Gospodarstwa Lenego „Lasy
Pastwowe” maj obowizek
budowy takich dróg i utrzymania ich w najlepszym stanie.
W warunkach coraz trudniejszych do przewidywalnego
urz dza nia la su. Od po nad wier wieku nage, zawinione i niezawinione przez
czowieka, powtarzajce si
klski w lasach, stay si przecie ich drug natur!
To prawda. Udao si w Polsce, na lsku mocno ograniczy zanieczyszczenia powietrza. Gównie te z przemysu.
Ale dla osabionych lasów nawet ich mniejszy strumie jest
grony. Drzewa dalej choruj.
S atakowane przez szkodniki.
Sabn. Nie wytrzymuj ataku
wichur (yse szczyty Gór Izerskich czy Beskidów trudno
wykreli z pamici!). Lasy
osabione ywioami, pozbawione zdrowych drzew nie s
w stanie czsto wchon wody po nawalnych deszczach.
Podczas suszy pon jak zapaki. W zderzeniu z trb powietrzn nie maj adnych Lena inwestycja drogowa na Magurce
szans. Wyrokiem mierci dla
nich jest zjawisko okici i oblodzenia. teczn”. Bo dopiero po tym zdarzeniu
W czasie potnych powodzi w lasach gór- wprowadzono w Polsce nowoczesny
skich wyrywane s nie tylko drzewa. Ze system ochrony przeciwpoarowej. Jej
stoków spywaj stare, le zabezpieczone, przepisy dzi egzekwowane s rygorystycznie.
zuyte drogi.
Równie walka z kornikiem w Beskidach uwiadomia, e drugiego tak giganDrogi
tycznego ataku szkodników las moe
nie moe ju oby si bez nie przey. Przecie setki tysicy zaatawspomagajcej go infrastruk- kowanych przez nie drzew trzeba byo nie
tury drogowej i obiektów retencji wód. tylko sklasyfikowa, wyci, ale i wyPokaza to szczególnie najwikszy w la- wie moliwie najszybciej z górskiego,
tach powojennych poar w Rudach Ra- zagroonego miertelnie lasu.
W sytuacjach zagroenia, las potrzebuciborskich w 1992 roku. W ostatecznym
rozrachunku okaza si klsk „poy- je dróg jak wody i czystego powietrza.

Las
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Nadlenictwo Bielsko: zabudowa potoku Bia, spowalniajca spyw wód

Dlatego ich budowa, obwarowana przepisami przeciwpoarowymi, ale i wymogami natury, zostaa wpisana w plany
urzdzania lasów.
Mimo to, drogi, które powstay w masywie bielskiej
Magurki Wilkowickiej, wraz
z obiektami inynierii wodnej,
zniszczonymi podczas klsk
ywioowych, wywoay wielki sprzeciw. To przecie drogi
jakby nielene. I takie musz
spenia standardowe wymagania. To znaczy, wytrzyma napór cikich, straackich wozów bojowych, dojecha bez
przeszkód do ognisk poarów,
zawróci na mijankach pojazdem o nonoci co najmniej 10
ton. Musz to by drogi znacznie szersze ni dotd.
Nowa infrastruktura drogowa lepiej suy gospodarowaniu w lasach. Pozyskiwane
drewno czy to w procesie
przebudowy drzewostanów,
planowanych ci i czy po klskach trzeba na jaki czas
zgromadzi w jednym miejscu
(do tego celu wykorzystywane s wanie mijanki) lub
w razie koniecznoci – wywie szybko z lasu. W przypadku walki z kornikiem poza stref zagroenia.
Nawet ta wiedza, nie zmienia opinii
ekologów, e w lesie budowa „autostrad”
nie wolno! Bo to niszczenie przyrody.
Zdaniem leników, tylko w czasie trwania budowy.
No có? Trzeba czeka a ta rónica
zda zmaleje. A i otwarty konflikt w tej
kwestii nie tylko na Magurce Wilkowickiej, wraz z otoczeniem nowych dróg
w lasach, te agodnie si zazieleni. Jest
taka nadzieja.

JOLANTA MATIAKOWSKA

Jeden z trzech kaskadowych zbiorników retencyjnych w Lipniku

Ekoaktywnych obywateli, wiadomych
zagroe, wynikajcych z rozwoju kosztem rodowiska naturalnego, jest coraz
wicej. Skupieni w duych i maych, formalnych i nieformalnych pozarzdowych
organizacjach, fundacjach czy grupach
lokalnych, staraj si y ekologicznie
i zachca do takiego stylu innych. Najszybciej te reaguj na proekologiczne
wyzwania, inspiruj podane zmiany
w swoim otoczeniu, ale przede wszystkim... dziki swojej pasji i kreatywnoci
tworz klimat dla obywatelskiej czyli najwaniejszej dla praktyki – interdyscyplinarnej ekologii.
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat w sposób szczególny docenia
ich dziaalno.
2008 roku do lskiego scenariusza
W
czerwcowych obchodów wiatowego Dnia Ochrony rodowiska zosta wpisa-

ny kolejny konkurs katowickiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej pn. „EkoAktywni”.
Od samego pocztku adresowany by
do organizacji pozarzdowych i grup nieformalnych, których powszechne dziaania
w sferze niekonwencjonalnej edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i rodowiska
oraz profilaktyki zdrowotnej wród dzieci,
mieszkajcych na terenach najbardziej zanieczyszczonych, przynosiy w województwie
lskim wspaniae rezultaty. Zarówno w kreowaniu spoeczestwa obywatelskiego, jak
i podnoszeniu wiadomoci ekologicznej
dzieci oraz dorosych mieszkaców. Przez
pierwsze lata trwania konkursu nagradzane
byy najwiksze, zasuone, popularne organizacje pozarzdowe jak m.in. Polski Klub
Ekologiczny – Okrg Górnolski, Klub Gaja, Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko
lskie czy ZHP Chorgiew lska.
W tym roku uwaga Jury Konkursowego
„EkoAktywnych” z Wojewódzkiego Funduszu... zostaa skierowana na mniejsze,
czsto nieformalne organizacje spoeczne
i grupy, dobrze znane, cenione i zasuone
dla swoich rodowisk lokalnych. Dlatego
tym razem kandydatów do tego konkursu
proponowali prezydenci, burmistrzowie
i wójtowie miast i gmin województwa lskiego. Jurorzy oceniali ich dziaania mery-

Wielcy,
cho mali
EkoAktywni
toryczne, oryginalno przedsiwzi, rezultaty edukacyjne, a przede wszystkim
udzia w nich lokalnych spoecznoci.
Laureaci
tej podstawie, sporód ponad piNa
dziesiciu kandydatur, zgoszonych
do konkursu EkoAktywni, jurorzy wybrali

trzy grupy laureatów, cznie 21. Wrczono
im nagrody w wysokoci dziesiciu, siedmiu
i piciu tysicy zotych.
Wród uhonorowanych znaleli si:
W grupie z nagrodami po 10 tys. zotych:
Szkolny Klub Ekologiczny EKOGIM10
w Gliwicach; ywiecka Fundacja Rozwoju
w ywcu; Koo Przyrodniczo-Ekologiczne
w Szkole Podstawowej nr 24 w Zabrzu oraz
koo Edukacji Ekologicznej przy Gimnazjum Publicznym nr 1w Czechowicach-Dziedzicach.
Po 7 tys. zotych na kontynuowanie swojej dziaalnoci otrzymay: Stowarzyszenie
Rozwoju Spoecznoci Lokalnej „Cicina
EU” w Cicinie; Koo Przyrodniczo-Ekologiczne w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkó w Strzebiniu; Stowarzyszenie
„Bd z nami” w Bdzinie; Liga Ochrony
Przyrody przy Szkole Podstawowej im.
J. Brzechwy w Zajczkach Pierwszych oraz
PTTK Oddzia Beskid lski w Cieszynie.
W gronie laureatów wyrónionych nagrodami po 5 tys. zotych znaleli si:
Koo Ekologiczne ZSP w Kryrach; ZHP
Chorgiew lska Hufiec Czstochowa;
Stowarzyszenie dla Rozwoju Kocierza
Moszczanickiego i okolic w kawicy; Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”; Grupa

EkoAktywni uhonorowani symbolicznymi czekami podczas uroczystoci w Parku lskim

badawcza Projektu „Ekoodpowiedzialni”
w Strumieniu; Stowarzyszenie Nasze Kalety w Kaletach; Grupa Ekologiczna-Prozdrowotna przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 5 w Piekarach lskich; Polski Klub Ekologiczny – Koo w Tychach; Szkolna Grupa
Ekologiczna przy Zespole Szkoy Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku;
Ustroski Klub Ekologiczny; Parafialne Towarzystwo Owiatowe w Gamowie w gminie Rudnik oraz Stowarzyszenie „Maa
Szkoa w Rokitnie Szlacheckim”.
Wspólnie z samorzdami
aureaci konkursu EkoAktywni w nieL
jednym przypadku mog zadziwi.
Do nich z ca pewnoci zaliczy trzeba

Szkolny Klub Ekologiczny EKOGIM10
z Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego
w Gliwicach, którego opiekunem jest Janina Czempiel. Jego czonkowie nie boj si
wyzwa. Nawet takich, którym nie zawsze
sprostaliby doroli. Czsto zreszt z nimi
i dla nich pracuj dla dobra wspólnego. Tak
byo podczas wieloetapowego, konkursowego projektu Europejskiej Platformy Recyklingu, za który niejednokrotnie otrzymywali najwysze laury czy w trakcie
ogólnopolskiego projektu konkursowego
„EkoAkademia 1. i 3. wieku”. Celem tego
ostatniego byo podniesienie wiadomoci
ekologicznej spoeczestwa w grupie 50+.
Realizowali, jak zawsze z sukcesem projekt, wspófinansowany z funduszy europejskich, a koordynowany przez Uniwersytet lski pn. „Aktywny w szkole, aktywny
w yciu”. Po to, by poznawa wspózalenoci pomidzy czowiekiem i rodowiskiem
naturalnym, uczy si odpowiedzialnoci
za jego jako, a take zrozumie zaskakujce czsto zmiany, zachodzce w otaczajcym nas wiecie. Pomogy im w tym wizyty na Politechnice lskiej, m.in. podczas
Nocy Naukowców, gdy uczestniczyli w eksperymentach, pokazujcych rol dwutlenku
wgla w przyrodzie. Dlatego nietrudno im
byo póniej publicznie dyskutowa o przyczynach zmian klimatycznych i zastanawia
si – co z nimi robi?
Charakter i sposób dziaania tej i pozostaych organizacji zmienia si i wzbogaca
z kadym rokiem. Wikszo z nich zaczyna z czasem funkcjonowa we wspópracy
z samorzdami, co jest najlepsz ocen ich
obywatelskiej, spontanicznej, dziaalnoci
na rzecz rozwoju zrównowaonego.
Tak dzieje si w przypadku wielu laureatów. Midzy innymi tyskiego Koa Polskiego Klubu Ekologicznego, animatora
obywatelskich, najbardziej potrzebnych dla
ekorozwoju, przedsiwzi proekologicznych w miecie. To dlatego Urzd Miasta
w Tychach je od lat, w miar swoich moliwoci, wspiera.
Równie Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” z Wodzisawia lskiego moe liczy
na pomoc finansow instytucji samorzdu
terytorialnego dla swojej bogatej dziaalnoci. Zarówno w sferze ochrony rodowiska,
profilaktyki zdrowotnej, kulturalnej i spoecznej.

JOLANTA KARMASKA
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o zwyke ycie
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TEATR

Fot. Krzysztof Lisiak

w dobrym przedstawieniu, by
lling” – to tytu norpo wyjciu z teatru kombinoweskiego tragikowa, a nie wypi piwo i zapomicznego filmu namnie. wietnym aktorom
krconego w 2001 r. przez
partneruj Natalia Jesionowska
Petera Næssa. Jest on adai Karina Grabowska. Jesiopta cj po wie ci In gva ra
nowska jako Gunn, Frank(a)
Ambjørnsena „Bracia krwi”.
– to pozbawiona uczu pielFilm zo sta no mi no wa ny
gniarka z „hotelu wysokogórdo Oscara, zdoby te nagroskiego” (tak Elling nazywa
d publicznoci Warszawskiezakad opiekuczy) a take
go Fe sti wa lu Fil mo we go.
opiekunka socjalna, majca
Obraz ten podbi serca wymaz zaoenia pomaga ale zdegajcej widowni. Kto go obejcydowanie bardziej woli konrza – nigdy nie zapomni.
tro lo wa ich po czy nania
Zmierzenie si z dzieem tak
na wolnoci... adna rola, kondoskonaym jest niema odZnakomity jak zawsze Andrzej Warcaba jako Elling i równie doskonay Wie- sekwentnie w obu wcieleniach
wag i duym ryzykiem. Przyaktorka nie budzi naszej symznam si od razu, e nie jestem saw Kupczak w roli Kjella Bjarne.
patii i chocia zapewne ma
zwolennikiem przeprowadzek
wasne trud ne pro blemy
ze srebrnego ekranu na scedo rozwizania nie wspóczuniczne deski.
jemy jej. Strach si ba… Oj,
Ale có – do polskich teatrów
nie lubi ona swojej pracy.
trafia niemal wszystko, co kieSkd my to znamy? Grabowdy podbio serca kinomanów
ska (Reidun, Kelnerka) mniej
i telewidzów (taka moda), zaprzekonuje do swoich racji,
równo Kondriatukowe „Dziewchyba nie wierzy w to, e poczyny do wzicia”, jak i „Mio
kochaa albo moe raczej poblondynki” – synny film, który rozpocz wiatow saw Miloa For- dzo, zaborcza mio matki nie pozwo- kocha Kjella i stworzy z nim prawdziwy
mana. Nie s to, niestety, udane spektakle. lia mu dorosn, drugi mioci nie zazna dom. Myl, e autor powieci wierzy
Rzadko zdarza si, e teatralna wersja fil- wcale. Tak le i tak niedobrze… Dosta- jednak w przemian swojego bohatera.
mu godna jest uwagi. W Katowicach ostat- j szans w ramach specjalnego progra- Nie znoszcym sprzeciwu, ale i niebeznio, za spraw dyrektora Roberta Talarczy- mu resocjalizacyjnego. Inaczej mówic piecznie seksownym Gosem zza kulis jest
ka, udao si a dwukrotnie oywi mog wróci do normalnoci, pokona l- Ewa Leniak.
Szczere gratulacje nale si za scenow sposób ciekawy i oryginalny filmowe ki i zacz y na wasny rachunek.
dziea. Sukcesem byo przeniesienie na l- Otrzy mu j wy po sa o ne miesz ka nie grafi i kostiumy. Mode dziewczyny:
sk scen przez samego szefa kultowego fil- na start i opiek (dla jednego z nich to ba- Natalia Sieradzon, Kamila Strzeszewska
mu Formana „Lot nad kukuczym gniaz- riera nie do pokonania, dla drugiego ju i Katarzyna Wieczorek wywizay si ze
dem” i rewelacyjny spektakl „Skazany nie). Mylimy, e nic ich nie rozczy, swojej pracy na medal. Prostymi (i jak sana bluesa” wedug filmu Jana Kidawy-Bo- a jednak… Walcz o swoje miejsce dz niedrogimi) rodkami genialnie zaskiego w reyserii Arkadiusza Jakubika. w spoeczestwie na róne sposoby, je- gospodaroway scen, która wedug poKierownictwo Teatru lskiego im. den z nich wygrywa – ale do koca nie trzeb zmieniaa przedstawiany wiat
Stanisawa Wyspiaskiego postanowio wiadomo czy na pewno? To, e gówni drob nymi prze su ni cia mi i wia udostpni modym artystom przestrze bohaterowie sztuki zdobywaj nasz tem – plastycznie bez zarzutu. Wielkie
do pracy twórczej (Scena w Malarni) sympati jest zasug koncertowej gry ak- brawa dla Justyny wis i Jakuba Karapod okiem dowiadczonych mentorów, torów i tego, e czasami odkrywamy sia (The Dumplings) za muzyk. O tych
w ramach projektu KatoDebiut. Efektem u nich nasze gboko skrywane komplek- artystach usyszymy jeszcze nieraz!
Swoim mecenatem projekt Teatru ldziaa tegorocznej grupy debiutantów sy, pragnienia, marzenia i lki, do których
jest wanie „Elling”, czyli zaadaptowa- nigdy si nie przyznamy. Znakomity jak skiego, o nienajlepiej brzmicej nazwie
na przez Axla Hellsteniusa na potrzeby zawsze Andrzej Warcaba jako Elling KatoDebiut, obj jeden z banków i chwasceny powie lub raczej wspomniany wszystkiego si boi, nawet telefonu. a mu za to. Modzi dostali kas na realiwyej, doskonale znany szerokiej pu- Strach go paraliuje i chocia mamy wra- zacje marze i artystycznych ambicji, teblicznoci film.
enie, e jest o niebo sprawniejszy inte- atr uspokoi swoje sumienie wzgldem
Obawy miaem due. Nie potrafiem lektualnie od przyjaciela, to jednak tuma- modych twórców, widownia zostaa obwyrzuci z pamici filmowych kadrów nowaty Kjell Bjarne (równie doskonay darowana piknymi weneckimi maskami,
a zwaszcza gry znakomitych skandy- Wiesaw Kupczak) zaopiekuje si jak a Scena w Malarni zyskaa szlachetn
nawskich aktorów. Reyser przedsta- prawdziwy mczyzna ciarn dziew- w treci i formie pozycj w repertuarze.
Bd w nazwisku autora wydrukowawienia Micha Wawrzecki niczego nie czyn: Znalelimy j na schodach
udziwni (cho czasami szkoda), zrobi / wosy / Czarne krucze skrzydo uderza- ny w graficznie wybornym programie nie
spokojny, chwilami troch nudny (nieste- o jak / podmuch wiatru / o brudne lino- wiadczy najlepiej o jego redaktorze, niety) spektakl. Zwykle modzi twórcy ma- leum / Pooylimy j na óku / i zoba- stety.
j tysice rónych pomysów i form za- czylimy, / e za spraw anioów jest
WITOLD KOCISKI
bijaj tre. Tutaj nic z tych rzeczy, brzemienna…
adnych niespodzianek nie byo. WolaElling trafi do poetyckiego klubu, ale
Elling – wedug powieci Ingvara
bym czasem zdenerwowa si nadmia- czy zostanie poet? Obserwuje i opisuje
Ambjørnsena, adaptacja – Axel Hellstenius,
rem reyserskich fajerwerków ni wal- ycie, jednak normalnie zmierzy si
przekad – Halina Thylwe, premiera w ramach
czy z sennoci. Ale po kolei…
z nim ju nie umie, tkwice w nim dziecprojektu KatoDebiut, reyseria – Micha
Bohaterami sztuki jest dwóch ycio- ko nie poddaje si… Kjell, cho take poWawrzecki, scenografia i kostiumy – Natalia
Sieradzon, Kamila Strzeszewska, Katarzyna
wych nieudaczników. To takie due dzie- twornie si lka, to tkwica w nim ciekaWieczorek, muzyka – The Dumplings (Justyci ukryte w ciaach dojrzaych m- wo przezwyciy strach. Zdobywa
na wis i Jakub Kara). Opieka artystyczna
czyzn. Zu pe nie nie przy sto so wa ni szans na powrót do normalnoci – ale czy
nad KatoDebiutem: Beata Dzianowicz i Grzedo ycia, izolowani od spoeczestwa wróci majc obok siebie nieodpowiedzialgorz Kempinsky. Teatr lski im. Stanisawa
Wyspiaskiego w Katowicach, Scena w Maw zakadzie opiekuczym. Zamknici n i niezrównowaon osob? Mnóstwo
larni, premiera – 30 maja 2014 r.
w przeszoci – jeden by kochany za bar- pyta, mao odpowiedzi… I o to chodzi
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Chwytaj dzie
– ciesz si chwil!

TEATR

Zdjcia z mat. Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej

Na sce nie po dzi wia my
eatr Polski w Bieludany maria gwiazd bielsku-Biaej wystawi
skie go te atru i mo dzie pierw szy w swej
y – absolwentów i studenhisto rii mu sical. „Zor b”
tów wydziau teatru taca
z librettem Josepha Steina,
w By to miu. Je li cho dzi
muzyk Johna Kandera i pioo tych pierwszych, to a
senkami Freda Ebba wyreytrudno uwierzy w to, e s
serowa dyrektor tej sceny
to aktorzy, którzy do tej
Witold Mazurkiewicz. Dla
po ry spe cja li zo wa li si
bielszczan widowisko to jest
w gatunkach waciwych
niewtpliwie wydarzeniem
dla teatru dramatycznego
sezonu.
– niewtpliwie musieli wieCzy przebije si na szersze
le wysiku woy w przygowody? Czas pokae. Nie
towanie ról, które wymamam wtpliwoci, e na pewga j po nad prze cit nych
no warto pojecha do grodu
umiejtnoci wokalnych i tanad rzek Bia i zobaczy t
necznych, ale efekt ich praprodukcj.
Urzeka plastyczna wizja spektaklu – nie brak w nim piknie cy jest wietny. Niczym nie
Witold Mazurkiewicz, reyzbiorowych scen, rozgrywajcych si na kilku planach, nad odbiegaj od Wioletty Malserujc musical „Zorba”, po- skomponowanych
którymi góruje, w zalenoci od pory dnia i nocy, wiecca tarcza soca lub
char – jakby nie byo musistawi silny akcent na jed- ksiyca.
calowej aktorki chorzownym z pobocznych wtków
skie go Te atru Roz ryw ki
powieci Nikosa Kazantza– która w „Zorbie” piewa
kisa „Grek Zorba”, która staparti Losu. Modzi tancerze
a si jego inspiracj. Uwypuudowadniaj natomiast, e
kli mianowicie konflikt
ziar no nie gdy po sia ne
midzy zamknit spoeczw Bytomiu przez Jacka unoci kreteskiego miasteczmiskiego, piknie wzroso
ka, a przybyszami z zewntrz,
i ju wydaje znakomite owojakimi s Niko, Zorba i Horce. Na szczególn pochwatensja. Niewtpliwie cieszy zasuguje choreografia
skie rozrónienie na tych „z tela” i „nie z tela”, lskie na hanysów wzrusze – cho jest niespoytym w si- Jakuba Lewandowskiego, dziki któi goroli czy bielskie podkrelanie odrb- ach gadu – nie potrafic znale od- rej nie tylko taniec zorba niesie w sonej tosamoci, odcinajcej si od lskich powiednich do takiej sytuacji sów, ta- bie ide „Carpe diem!”, ale i kada ze
korzeni, wszystko to znajduje dobry czy, wyraajc ruchem i gestem swój scen ma znakomicie zaplanowany
podkad do podkrelenia tego konfliktu. zachwyt, cierpienie, rado i ból. Tomasz ruch sceniczny. Urzeka te plastyczna
Scena, w której dochodzi do mordu nie- Lorek jako Zorba stworzy wspania wizja spektaklu – nie brak w nim
akceptowanej w spoecznoci Wdowy, kreacj. Charakteryzacja nieco postarzy- piknie skomponowanych zbiorowych
w któr wcielia si Marta Gzowska-Sa- a tego aktora (zgodnie z powieciowym scen, rozgrywajcych si na kilku plawicka, jest jedn z najbardziej wstrzsa- opisem bohatera), ale nie zabraa mu y- nach, nad którymi góruje, w zalenojcych scen tego przedstawienia, po- wioowoci, która wrcz zawaszcza ci od pory dnia i nocy, wiecca tardobnie jak scena mierci Hortensji (granej scen i przykuwa od pierwszej do ostat- cza soca lub ksiyca.
Wystawienie „Zorby” w epoce mody
przez Grayn Buk), na której odejcie niej chwili uwag widza. Nikt nie ma
czekaj jak spy kobiety z miasteczka, by, wtpliwoci, e jego Zorba jest królem na taniec (za spraw telewizyjnych
gdy tylko wyzionie ducha, wydrze spod ycia. W kontracie do niego jest Niko programów, typu „Taniec z gwiazdajej gowy poduszk i rozszarpa jej Rafaa Sawickiego, który wnosi do tej mi”), ale te w czasie, gdy nie przewydawaoby si nieco sztywnej i dystyn- brzmiay jeszcze echa kryzysu ekonoskromny majtek.
Musical jest jednak przede wszystkim gowanej postaci wiele ciepa i liryki. Fan- micznego w Grecji, których pokosiem
histori spotkania Zorby – wóczgi, po- tastyczn rol zagraa Boena Buka ja- s dowcipy o „pracowitoci” nacji
godnego cwaniaczka o bujnej przeszo- ko Hortensja – Bubulina, spragniona z Hellady i rady w stylu „zaadoptuj soci, który bez wzgldu na to, co niesie mioci stara kokota, która mimo swej bie Greka”, jest niewtpliwie dobrym
mu ycie, potrafi cieszy si nim i czer- profesji zachowaa dziewczc naiwno pomysem. Przecie „Zorba” to popa przyjemno z kadej, nawet trud- i marzenia – sceny z jej udziaem na po- chwaa radoci ycia, to przypowie
nej chwili – z Nikiem – Anglikiem, pi- cztku skrz si od humoru, by pod ko- o tym, e trzeba si cieszy yciem, pósarzem i wielbicielem filozofii, który niec opowieci dotkn najczulszych ki mona, bo jego ni w kadej chwili
moe przerwa mier.
odziedziczy w spadku star kopalni strun tragizmu.
wgla brunatnego na Krecie i postanaDANUTA LUBINA-CIPISKA
wia zmierzy si z nowym wyzwaniem, jakim jest jej ponowne uruchomienie. Hedonizm starego, dowiadczonego
Zorba, musical w 2 aktach. Libretto Joseph
yciem Zorby i jego witalno kontrastuStein, wedug powieci Nikosa Kazantzakij z angielsk flegm Nika i jego – jak
sa „Grek Zorba”, muzyka John Kander, teksty piosenek Fred Ebb, tumaczenie libretta
si wydaje – niewzruszonymi zasadami
Antoni Marianowicz, tumaczenie tekstów
moralnymi. Zorba staje si przewodnipiosenek Janusz Minkiewicz. Reyseria Wikiem modego Niko, który wprowadza
told Mazurkiewicz, choreografia Jakub Lewandowski, scenografia Grzegorz Policiski,
go w greckie realia, a jednoczenie
kostiumy Izabela Wdoowska, kierownik
uczy swego pryncypaa (Zorba zostaje
muzyczny Krzysztof Maciejowski, reyseria
nadzorc kopalni) sztuki cieszenia si ywiata Maciej Imielski, projekcja multimeciem. Nieustannie manifestuje sw woldialna Bartomiej Kubica i Janusz Lego.
Tomasz Lorek stworzy wspania kreacj…
Premiera w Teatrze Polskim w Bielsku-Biano, nieokieznany indywidualizm jest nikt nie ma wtpliwoci, e jego Zorba jest królem
ej 14 marca 2014 r.
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jego wizytówk, a w momentach silnych ycia.

MIDZYNUTAMI
i 26 maja odbyy si w Bytomiu
24
i Katowicach premierowe spektakle baletu Kopciuszek z muzyk Proko-
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fiewa, przygotowanego przez zespó
Opery lskiej. To ju drugi – po Romeo
i Julii – balet z muzyk tego kompozytora, który trafi do repertuaru bytomskiej
sceny – a po dwudziestu latach nieobecnoci. Kierownictwo muzyczne premiery sprawowa Krzysztof Dziewicki, nad stron reysersk i choreografi
czuwaa Anna Majer, scenografi opracowaa Magorzata Soniowska. Zespó
baletowy Opery lskiej pracowa pod
kierownictwem Olgi Kozimali-Kli.
Uro czy, barw ny spek takl sta no wi
od strony koncepcji reyserskiej poczenie tradycyjnej treci bajki z dyskretnym
przekazem na temat naszej wspóczesnoci. Wród postaci zaczerpnitych z opowieci Charlesa Perraulta zjawiaj si zatem bo ha te ro wie wspó cze snej
popkultury i zwizane z ni rekwizyty – przyrodnie siostry Kopciuszka Klara i Lena korzystaj z telefonu i laptopa, przy go to wa nie stro jów na bal
u Ksicia przybiera form pokazu mody, z urodzinowego tortu, którym obdarowano na balu Maksa (w tym spekta-

obrani i inteligencj. Tylko Maks nie
otrzyma osobistej charakterystyki – jego rol w tym balecie jest gównie podnoszenie czoowej tancerki, co zreszt
cile wspógra z poetyk romantycznego baletu, w którym mczyzna, wbrew
najwitszej baletowej tradycji wywodzcej si z taca dworskiego, zosta
wanie zdegradowany do roli podnoszcego ciary – to ona, tancerka otrzymaa pointy i zwiewn tutu, za pomoc których wywouje wraenie wznoszenia si
ponad ziemi…
Du o do brego mona po wiedzie
o stronie muzycznej spektaklu. Dobrze
zgrana orkiestra woya w wykonanie
ekspresyjnych Prokofiewowskich melodii wiele serca. Kulminacyjny walc zabrzmia doprawdy imponujco. Na premierowym spektaklu katowickim byo
sporo rodzin z dziemi. Bawiono si
wietnie, i na widowni, i w teatralnym
bufecie, gdzie podano w antrakcie wietne ciasto czekoladowe z kremem.


Zdjcia: Fotoedukacja

Kopciuszek
– baletowa
premiera
w Operze
lskiej

klu nie jest on ksiciem, tylko biznesmenem), wyskakuje seksowny róowy
króliczek, a poszukiwania tytuowej
bohaterki odbywaj si w scenerii nowoczesnej metropolii oraz w egzotycznym wypoczynkowym kurorcie. Jedynie
fina odbywa si „tu i wszdzie”, na wyimaginowanej ce, na której scenograf zasadzi olbrzymie plastikowe sonecz ni ki. Te mu po li sty li stycz ne mu
ujciu odpowiada choreografia, czca
elementy taca klasycznego i nowoczesnego. Ten ostatni bywa dodatkiem sucym nadaniu akcji okrelonego kolorytu (w pewnym momencie zjawiaj si
np. na scenie modziecy taczcy hip-hop), ale zasadniczo jest zintegrowany
z klasyk, co widz nie znajcy zasad taca klasycznego moe pozna po tym, e
tancerze czsto tarzaj si po pododze.
Twórcom spektaklu udao si stworzy
postacie o czytelnych, wyostrzonych
charakterach. Macocha jest wrcz agresywna, Kopciuszek naleycie zdoowany, przyrodnie siostry to wspóczesne
wielkomiejskie lalki nie grzeszce wy-

ca upyno równe sto lat od dnia jego
urodzin. W cigu swego czynnego ycia
zebra on imponujc liczb16 tysicy pieni ludowych z Górnego lska i Zagbia (to wicej, ni licz sobie wszystkie dotd wydane tomy Ludu Kolberga – tam jest
pieni ok. 12 tysicy!). Powszechnie znane i cenione s zbiory Dygacza, zawierajce publikacje tych pieni: lskie pieni
powstacze 1919–1921 (1958), Pieni
górnicze (1960), Rzeka Odra w polskiej
pieni ludowej (1966), Pieni ludowe
miasta Katowic (1987) i in. aden region
w Polsce nie moe si pochwali tak bogat dokumentacj, jeli idzie o folklor
wiejski, a take miejski – w tym przede
wszystkim robotniczy. Kierunek bada
folklorystycznych Adolfa Dygacza spenia
oczywicie okrelone oczekiwania zwizane z atmosfer polityczn poszczególnych dekad. Wszak zebrane przez niego
pieni suyy dokumentacji tak fundamentalnych w Polsce II poowy XX wieku
spraw, jak polsko Górnego lska, piastowski rodowód Ziem Zachodnich, narodowa i ideologiczna wiadomo lskiej
i zagbiowskiej klasy robotniczej. Do monumentalnego zbioru folklorystycznego
Dygacza stosuje si w peni aciskie
przysowie habent sua fata libelli – ksiki maj swoje losy. Najdziwniejszy by ten,
który spotka pie powstacz Kajze mi
si podzio mój syneczku miy. Na pocztku lat 70. „oprawiaa”, jako popisowa pozycja Zespou Pieni i Taca „lsk”,
oficjalne lskie uroczystoci, w wykonaniu Anny German uwietnia otwarcie
katowickiego Spodka, a w 1976 roku staa si czci synnej Symfonii pieni aosnych Henryka Mikoaja Góreckiego,
jednego z pierwszych dzie wpisujcych si
w nowy kanon polskiej muzyki narodowej,
który w peni wyksztaci si w okresie
„Solidarnoci”.
Gdy spojrze wstecz na nowoytny europejski folkloryzm, uwydatnia si jego permanentne upolitycznienie. U róde wysików pokole zbieraczy pieni (a take tych,
którzy je… wymylali, jak Vacláv Hanka,

Fot. Arch.

kwietniu tego roku mina 10. roczW
nica mierci wybitnego lskiego etnomuzykologa Adolfa Dygacza, a 23 lip-

10. rocznica
mierci
Adolfa
Dygacza
autor synnego apokryfu Rkopis królodworski) leaa wszak zawsze okrelona wizja ludowej kultury – w przypadku Europy rodkowej bya to oczywicie wizja
kultury narodowej, opierajcej si germanizmowi, itd. A propos wymylania pieni – dzi patrzymy na ten proceder z respektem. Wszak „tradycja wytworzona” to
w naszych czasach co najmniej równowanik tej „zachowanej”.
Adolf Dygacz by oczywicie nie tylko
folkloryst. Z wyksztacenia muzyk i praw-

nik, wietnie odnajdywa si w pracy pedagogicznej organizatorskiej. By zwizany z kilkoma uczelniami muzycznymi
(najduej – z katowick PWSM oraz cieszyskim Instytutem Wychowania Muzycznego U, gdzie m.in. szefowa Katedrze
Teorii i Folklorystyki Muzycznej). Wychowa kolejne pokolenie lskich folklorystów – pod jego kierunkiem obroniy doktoraty m.in. Jadwiga Bobrowska i Krystyna
Turek, podejmujc dalej dzieo Profesora – prowadzc badania nad lskim folklorem muzycznym (Krystyna Turek) oraz
ladami ludowych praktyk muzycznych
i repertuaru w literaturze staropolskiej
(Jadwiga Bobrowska). W trakcie pówiekowej pracy w uczelniach doprowadzi take Dygacz do powstania dziesitek prac
magisterskich, których autorzy podejmowali cenne tematy zwizane z dokumentowaniem lokalnych kultur muzycznych,
nie tylko ludowych. Olbrzymi popularno
przyniosa Adolfowi Dygaczowi cykliczna audycja radiowa Z teki folklorystycznej
Adolfa Dygacza, nadawana na antenie
ogólnopolskiej w latach 1969-1976. Wczeniej, bdc jeszcze w trakcie studiów
(1947) podj dziaalno recenzenck
i publicystyczn. W „Trybunie Robotniczej” ukazao si w latach 1947–1969
ponad 2000 recenzji muzycznych jego
autorstwa. Spucizna ta oczekuje na uporzdkowanie i wydanie, podobnie zreszt
jak korespondencja i inne dokumenty,
w tym nagrania zebranych pieni, które
jeszcze, o ile mi wiadomo, nie opuciy rodzinnego archiwum.
Adolf Dygacz, jakim go zapamitaam, jako pocztkujcy pedagog Filii U
w Cieszynie, by niezwykle sprawny i ruchliwy, a przy tym pogodny. Uwielbia artowa, lubi pomaga ludziom. Nas, modych wykadowców zachca do pisania,
wyszukiwa tematy, proponowa badania, organizowa konferencje i przeróne
spotkania, doprowadza do wydania kadej pracy, w której ujrza co wartociowego. Tworzenie wiedzy o lsku byo jego
pasj. I na szczcie co w nas z tej pasji
zostao.
MAGDALENA DZIADEK
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Plecami
poczujesz
ziemi

Jerzy Lucjan Woniak: Drzewa przy drodze. Fundacja im. Jana Kochanowskiego.
Sosnowiec 2014, s. 118.
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ie ma chyba na wiecie poety,
który po wydaniu kilku ksiek
nie pokusiby si o opublikowanie zbioru wierszy zebranych, traktujc ich edycj jako podsumowanie
wasnego twórczego ywota. Pragnienie to nieobce byo i Jerzemu Lucjanowi Woniakowi, bo wanie otrzymalimy wybór jego wierszy Drzewa
przy drodze, który ukaza si w Sosnowcu w 2014 roku nakadem Fundacji im.
Jana Kochanowskiego. W ksice znalazo si po kilka utworów z jego
omiu zbiorów, poczwszy od debiutanckiego Pod skór (1991) po tomik
limak na asfalcie (2009). Uznane
przez poet za najbardziej reprezentatywne dla jego twórczoci albo cieszce si najwikszym sentymentem autora i umieszczone w wyborze wiersze si rzeczy stay si materiaem do poszukiwania cech charakterystycznych poezji Jerzego Lucjana Woniaka.
Uderzajca moe by dojrzao
tych tekstów, co wynika zapewne

z pónego debiutu autora. Urodzony
w 1939 roku w prasie opublikowa
pierwszy wiersz w wieku 44 lat. Pierwszy zbiorek wyda, gdy mia 52 lata.
Nie znamy zatem jego wierszy modzieczych, by moe penych buntu,
ale to tylko domniemanie, bo nie ma reguy czcej te dwie cechy. Na pewno mona stwierdzi, e poecie obce
byo i jest poszukiwanie nowatorskiej
formuy. We wszystkich utworach stroni od lingwistycznych gier, rozbijania
struktur jzyka. Raczej akceptuje tradycyjn wersyfikacj wolnego wiersza
supkowego, w którym wyznacznikiem poetyckoci s pulchrystyczne
przenonie czy  budujce oryginalne
pikno mowy  porównania.
Towarzysz temu gorzkie konstatacje. Ju w wierszu Hartowanie, pochodzcym z debiutanckiego tomiku, pojawia si refleksja, co na ksztat wypywajcego z rozgoryczenia podsumowania dotychczasowego ycia, ale
przezwycionego optymistycznym
wyborem, który nakazywa podmiotowi lirycznemu mdrzej y „nawet
w listopadowy deszcz / znajdujc rado za oknem”.
Dlatego tak duo, zwaszcza w pierwszych zbiorach, afirmacji nijakiej egzystencji, któr ubarwia poszukiwanie kobiecego ideau  wida niespenione, bo
poeta pisze: „pod czerwieni mojego serca / jasnowosa dziewczyna / nigdy dotd nie odnaleziona”. Ale mamy i opisy fizykalnego, psychicznego oraz duchowego zadowolenia podmiotu lirycznego (alter ego poety), wynikajce
z kontaktu z kobiet. Jednak ju kilka
wersów dalej mona natkn si na strofy zaprzeczajce miosnej nirwanie, mimo to pene akceptacji: „za moje kobiety zapaciem samotnoci / inne wysokie ceny / ale to przecie one przez wiat
mnie wiody / podniosy do wiata
/ z nich piem rado i ródlana wod”.
Wanie ów ujawniony w wierszu
O moich kobietach motyw wiata, jasnoci to jeden z bardziej zauwaalnych wtków przewijajcych si przez
wikszo utworów Woniaka zamieszczonych w recenzowanym tomie.
wiato opisywana jest nie tylko
w mi o snym kon tek cie. To byt
wszechobecny w kadym momencie
ycia, podczas kontaktu z przyrod, poznawaniu wasnego ciaa, rozwaaniach dotyczcych przemijajcego
czasu. Jasno nie ma charakteru wycznie przyrodniczego, nie jest tylko
sonecznym promieniowaniem, z którym podmiot liryczny spotyka si
na onie natury, na górskich zboczach
czy poród lenych drzew. Potraktowana jest take jako byt z zawiatów,
duch sprawczy ycia, do którego radonie i z czci zmierza czowiek. Moe by poezj, która „pynie we mnie
kadej chwili / jakim ywym wia-

tem”, ale i transcendentnym bytem istniejcym po mierci czowieka: „umiera te nietypowo / z szeptem wchodzi
w niebyt / dugo trzymajc si wiata”.
Jakby dla równowagi siga poeta
take po deskrypcje somatyczne. Nie
brak opisów kobiecych ud i ramion, nacechowanych erotycznie obrazów nagoci. Szczególnie duo – do odwanych  skojarze cielesnych pojawia
si w wierszach miosnych, których
cakiem sporo w wyborze wierszy
Woniaka, jakby autor chcia pozostawi – niczym odbicie w kamieniu
 poetycki lad po licznych trafieniach
jego serca strza Amora. Pojawiaj si
w jego strofach pyny fizjologiczne:
pot i zwaszcza krew – przejaw ycia
i objawienie emocji: „wtargn w ciebie / przez wilgotn ró ud / rozrani
mionie chtne wntrze / tak ci uzaleni / drc ogarniesz ustami / gorce i róowe / moje ttno”.
Równoczenie natrtna wiadomo
upywajcego czasu, przemijania ycia, starzenia si ciaa i umysu, obecna w wierszach, narzuca poecie czciej pisanie o paczu i cierpieniu, o poegnaniach ostatecznych z bliskimi mu
ludmi ni o radoci obcowania z natur. Do takich liryków radosnych, penych pokrzepienia nale na pewno te
o górskich wyprawach. Alter ego poety w cyklu wierszy tatrzaskich raduje si z widoku szczytów, ska, dolin.
Przepeniony panteistycznym uniesieniem – i wspomnianym ju wiatem  nawet w przemijaniu wiata dostrzega trwao turni, potoków i powietrza. Rodzi si w nim wiara w przetrwanie zachwytu górami w kolejnych pokoleniach, a tym samym ocalenie jego jednostkowych, egzystencjalnych przey:
kade przeycie
ma tutaj stukrotn warto
i syn
i wnuk
i prawnuk –
pomyl to samo
to jest równie
trwao pokole
Warto poetyck górskich liryków
Woniaka docenili ju zreszt autorzy
tatrzaskich antologii, zamieszczajc
niektóre z nich w sztandarowym wyborze Tatry i poeci. Ma zatem autor – podsumowujc w omawianym tomie wasny liryczny ywot – choby tylko ten
jeden powód do zadowolenia. Trafi pomidzy dziea klasyków opiewajcych
tatrzaskie otchanne przepacie. Jednak
myliby si ten, kto sdziby, e twórca
na tym poprzesta. Wkrótce bowiem
ukae si kolejny zbiorek jego wierszy
Ciar cienia, który chyba nie zmieni
ustalonej ju opinii o jego poezji.
RYSZARD BEDNARCZYK

szy”. Myli w. w. Benedykta i Grzegorza
oraz teologiczna refleksja J. Ratzingera-Benedykta XVI zdaj si tu pobrzmiewa literacko przetworzonym i poetycko wysublimowanym echem. Benedykt XVI owo
„widzenie wiata jako caoci poszerzon
dusz” uzalenia od „odwagi i pokory patrzenia”, dalej „od cierpliwoci i zgody
na gbi rzeczy wiksz ni pozwala dowiadczy poznanie zredukowane do zwyklej empirii”. A Szymik?
W tym miejscu trzeba wskaza na jeszcze jedn kluczow kwesti, jake ywo
obecn w caym dorobku ks. Szymika, która daje si sformuowa w postaci prostego pytania: „czym jest i jak rol peni literatura?”.
W zbiorze Teologia i my autor z penym
przekonaniem powtarza: „Jestem zwolennikiem traktowania literatury jako sejsmografu, który wietnie pokazuje drgania
naszej wraliwoci duchowej, stan intelektualny, moralny naszego wiata”. W poetyckich poszukiwaniach poda Szymik ciekami wytyczonymi przez Cz. Miosza,
wsuchujc si podobnie jak on w dwiki pynce z powierzchni ziemi, zwaszcza
w te najcichsze i najsubtelniejsze, które
wymagaj skupienia, intuicji i szczególnego rodzaju duchowej i artystycznej wraliwoci. W Ars poetica nova czytamy:
Wiersze wolno pisa rzadko, niechtnie,
z dobrymi duchami w tle i u róda;
znamy ten tekst, popieramy Miosza,
jestemy za.
Ale te wolno je pisa w ciepe
wieczory
jedynie; najlepiej za morzem, daleko,
kiedy zachwyt i ból tworz równowag,
która staje si praktycznie niewyraalna
a z któr nasz wiersz musi si zmierzy
I czasami zdarza si cud:
równowaga si amie
pod ciarem sowa,
pod nami,
jak lód.
Przez materi wiersza obcujemy z tajemnic, w pobliu której powinna sytuowa si
sztuka, o ile pragnie unie ciar sowa zbliajcego do tajemnicy niewyraalnoci,
do Logosu. Naturaln konsekwencj jest
szczególna dbao o gatunek, o form. Jeeli bowiem uomne i kruche ludzkie sowo chce dotyka tajemnicy Logosu, to musi wyrasta z ciszy i harmonii wewntrznej,
a take z czego „ponadto”, co tkwi ródowo w rzeczywistoci transcendentnej:
(…) Milkn wic.
Szukam jedynie rymu, rytmu, puenty.
Reszt zostawiam milczeniu i sowu
Boga.
Ufam Mu.
e jest i jest Bogiem.
Wiara jest szczególnym sposobem dowiadczania siebie i innych na drodze
dialogu. Sigajc po Tischnerowsk metaforyk filozofii dramatu, mona powiedzie, e Szymik-poeta widzi i czuje scen, na której rozgrywa si dramat codziennoci czowieka, dotyka jej i syszy
dwiki, które dochodz równie z oddali, z czasu minionego.
Na zakoczenie powimy uwag tytuowi. Hilasterion. Pojcie o wielkim ciarze znaczenia i ukrytych pokadach treci.
Tytu zbioru, tytu wiersza inicjujcego ca-

Jerzy Szymik: Hilasterion. Wiersze z lat
20092014. Ksigarnia w. Jacka. Katowice 2014, s. 104

Hilasterion. Logos,
prawda, pikno
i opowie o czowieku
swojego czasu

Po

kilku latach poetyckiego wyciszenia ks. J. Szymik proponuje
czytelnikowi nowe liryczne zamylenia nad tajemnic czowieczego ycia, jego marze, pragnie, przemijania
i trwania w czasie, ale take pochyla si wnikliwie, z ogromn trosk nad stanem jego
kondycji egzystencjalnej w skomplikowanym wiecie wspóczesnej realnoci.
Opublikowany w maju tomik zawiera
wiersze z lat 2009-2014. W kilku czciach
poeta proponuje spotkanie w sowie, intensywny i niezwykle „mocny” dialog o rzeczach najwaniejszych i ostatecznych, które obserwuje i rozumie jako „widzcy”, czyli
ten, kto „w kadej sprawie” pokada ufno
w Nim, co dobitnie wyraa w puencie wiersza ju to wiem; wiem to ju: „Bóg jedynie
Bóg, nikt inny, ja te nie. Wiem to ju”. Jedynie Bóg obdarza ask wiary i „widzenia”.
Podobnie jak w poprzednich zbiorach autor nie stroni od sensualnego dowiadczania rzeczywistoci, konsekwentnie jak to
czyni dotd poprzez obrazy, zapachy
i dwiki. Maluje postrzegane wzrokowo
obrazy (barwy, osoby, sytuacje, wiat fauny i flory) ze skrupulatnoci soczewki rejestruje, zatrzymuje w czasie i oywia
przeszo i jej mieszkaców: portrety,
wydarzenia wanie si dziejce oraz te dawno minione, które przywouje oczami wyobrani, aby je ponownie przywróci pamici, zrozumie sens, by ostatecznie uwiadomi sobie ich cigo, logiczne trwanie
i konsekwencje dla teraniejszoci.
W wierszu Pradziadek Teodor jest
wszystko, co najlepsze w tej, powiedzmy,
kategorii wierszy, opowiadajcych o relacji midzy dziejami a wspóczesnoci, z silnym odcieniem autentycznego patriotyzmu i cznoci midzypokoleniowej, owego „bycia z nich”. Najpierw odbywamy
podró w przeszo, znajdujc si w konkretnym miejscu geograficznym („To byo sto lat temu./W Eigen, dzielnicy
Bottrop”), nastpnie filmowa soczewka
rejestruje: wyania si „tu i teraz” posta
bohatera („mój pradziadek Teodor idzie”),
wreszcie w kolejnym kadrze ujawnia si
powód przywoania owego wydarzenia
 3 maja, biao-czerwona flaga, „pochód-procesja”, po to, by ostatecznie ogarn
refleksj (z nut gorzkiej ironii) cigo czasow i pewn wspólnot trwania:
Tamtego 3 maja do Teodora nikt (…)
nie strzela, ale wiadomo, wtedy i
dzi, e i w procesji Polaków i
katolików znaczy i drog donikd (…)
Jednak tym, co najbardziej czy minione z teraniejszym, jest tradycja wiary, to
ona stanowi medium komunikacji:
(…) Przygldamy si sobie z
dwóch stron czasu, z rosncym
zrozumieniem.
Wiele mamy sobie do opowiedzenia
(…)
Czasem w liryce ks. Szymika próba
zrozumienia wasnej historii, losów tych,
którzy byli przed nami, bywa dobrym
i skutecznym pretekstem do tego, by mówi o dniu dzisiejszym, o naszym czasie.
Mamy do czynienia z cierpliwym i wiernym
poszukiwaniem prawdy, opartym na przejmujcym dowiadczeniu wasnego ycia,
wiata i czasu hic et nunc.
W wielu utworach poeta odwouje si
do metafory „patrzenia”, „widzenia”, „ogldania” jako swego rodzaju „poszerzania du-

o niczym jedno wielkie i pojemne motto, tytu mini-eseju… Czym jest Hilasterion?
„Cudowne sowo – hilasterion – prawda?” – powiada ks. Szymik – „Przeczytajcie pógosem, posuchajcie harmonii tych
dwików: hilasterion. Jaka w tym sowie
muzyka, jakie pikno, jaka sia” („GN”
2012). Hilasterion to pojcie biblijne i teologiczne, to „przebagalnia”, wieko przykrywajce Ark Przymierza, obrzdowo
skrapiane krwi ofiarnicz, to Syn – „jak
wdowi grosz wobec dzikich fortun. Umiowany Boga”, wreszcie to „punkt stycznoci
Boga i czowieka”, „miejsce tajemniczej
obecnoci Najwyszego”, „rzeczywisto
najstraszliwiej okrutna i zarazem Boska”.
Hilasterion delikatn nici wie i warunkuje harmoni wszystkich poetyckich obrazów, wyrasta bowiem z ywiou tajemnicy
Wcielonego Sowa. Nie mam wtpliwoci,
e podarowano nam wiersze pene ycia,
ekspresji, wiersze dynamiczne, mocne i silne sowem, w których ttni ycie Sowa.

ALEKSANDRA PETHE
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Wyyny
„popularnej”

Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Wydawnictwo U. Katowice 2013, s. 484.
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ierwszy tom serii Literatura
popularna nosi tytu Dyskursy wielorakie i jest zbiorem
23 szkiców. Stanowi bogaty przegld
utworów, portretów autorów oraz zjawisk literackich. Redaktorki wyjaniaj: „Badaczom, których teksty znalazy
si w tomie, towarzyszy zamys sortowa nia, uka da nia, po rzd ko wa nia,
polerowania i przywracania do ycia
zmurszaych tekstów literatury, po które dzisiaj sigamy mniej chtnie lub rzadziej ni czytelnicy, dziki którym polskie powieci z midzywojnia, PRL
i wspóczesnoci otrzymay miano bestsellerów”.
W ksice znajdujemy m.in. szkic
Doroty Wojdy o kultowych Przygodach Pana Samochodzika Zbigniewa
Nienackiego. Krytyczka nie dokonaa
w nim jednak szerszego omówienia
fenomenu, powodujcego tak wielk popularno serii powieci, ale – spogldajc z nieco innej perspektywy – przed-

stawia zawart w nich PRL-owsk
koncepcj Ziem Odzyskanych, stawiajc w ten sposób najgoniejsze dziea
Nienackiego w nowym wietle. Badaczka dostrzega w tej literaturze
przede wszystkim wypowiedzi o charakterze performatywnym i perswazyjnym. Zwrócia uwag na wykorzystanie
przez Nienackiego w historiach o szalonym Panu Samochodziku wyrae
majcych swoje ródo, niestety, w jzyku propagandy, podporzdkowanym
interesom wadzy radzieckiej, o czym
ówczeni czytelnicy, wierni fani tej
twórczoci nawet nie pomyleli. Postawia tez, e prozaik w swoich ksikach, któ rych na kad prze kra cza
nieraz 100 tysicy egzemplarzy, konstruujc ideologiczne wizje, manipulowa
odbiorcami, wpywa na tosamo
narodow i jej przemiany.
Mówic o bestsellerach, nie sposób nie
wspomnie, szczególnie w lskim rodowisku, o pisarstwie dla modziey
Alfreda Szklarskiego, który za spraw
artykuu Elbiety Dutki równie znalaz
swoje miejsce w monografii. Badaczka
w swoim tekcie pochylia si nie tylko
nad popularnoci do dzisiaj wznawianej prozy podróniczo-przygodowej,
przypominajc cykl o przygodach Tomka Wilmowskiego, ale take dostrzega
w tej twórczoci swoist gr egzotyzmu
i swojskoci, konsekwentnie stanowic
j charakterystyczn cech twórczoci
Szklarskiego.
Inne, bardzo dobrze znane czytelnikom
literatury nazwiska twórców, które pojawiy si w monografii, to Antoni Sonimski, Waldemar ysiak i Henryk
Sienkiewicz. Pisarstwem Henryka Sienkiewicza zaja si Anna Szawerna-Dyrszka. Badaczka spojrzaa na jego
twórczo oczami Czesawa Miosza,
Witolda Gombrowicza oraz Stanisawa
Brzozowskiego. Szkic rozpocza sowami Antoniego Sonimskiego: „Bardzo
prosz pamita, e ja byem przeciw”,
ukierunkowujc w ten sposób charakter
swoich rozwaa. Przeczytamy tutaj, e
„Sienkiewicz «nie ostaje si jako autor
znaczcy», «nie by pisarzem wysokiej
miary», mia wszystko – prócz wielkoci”. Autorka postuluje, by Zapomnie
o nauczycielu, mistrzu, „chlebie duchowym dla pokole”, a dostrzec w Sienkiewiczu „poufnego marzyciela” i „wstydliwego opowiadacza snów”, który
odsania „mroki naszej osobowoci”
oraz „wymigiwanie si w yciu” […].
W efekcie szkic ten mona zaliczy
do jednego z najbardziej interesujcych
w monografii.
Utwory, których omówienia zostay
umieszczone w tomie, w wikszoci napisano bd opublikowano w okresie
od 1918 do 1989 roku. Zwracajcym
uwag wyjtkiem jest tutaj szkic Dominika Chwolika, który nie tylko nie wpisuje si we wskazane ramy czasowe, ale
take jako jedyny zajmuje si poezj.
Mowa o wzbudzajcym wiele kontrowersji wierszu Jarosawa Marka Rymkiewicza Do Jarosawa Kaczyskiego,

nawizujcym do tragedii w Smolesku
z 10 kwietnia 2010 roku. Autor tekstu
nie tylko zwróci uwag na jego popularno w mediach, ale przede wszystkim podj si próby odczytania zawartych w utworze, a nie zajmujcych
czy tel ni ków, za gad nie. Zwró ci
uwag przede wszystkim na nawizania
do tradycji romantycznej – wizji dwóch
Polsk Adama Mickiewicza, która zostaa przysonita dziki dominujcym
odczytaniom wiersza przez pryzmat
polityki.
Niektóre dziea i nazwiska, pojawiajce si w tomie Literatury popularnej,
zgodnie z obietnic redaktorek, zostay
przypomniane i ponownie wycignite
na wiato dzienne, co czyni ksik
szczególnie wartociow. Wspomnie
wypada Mari Horsk-Szpyrkówn,
któr z niepamici wydoby Krzysztof
Jaworski. Badacz podzieli jej artystyczne istnienie na dwa okresy: czas
midzywojnia, w którym dowiadczya
swoistego uwielbienia przez czytelników
i krytyków; oraz okres powojenny,
w którym zostaa przez wszystkich
odrzucona. Przed artykuem Jaworskiego zosta umieszczony nie mniej wany
szkic Elbiety Hurnikowej, traktujcy
o ksikach biograficznych Magdaleny
Samozwaniec.
Wedug sów redaktorek, Literatura
popularna miaa by równie opowieci „o kulturze popularnej jako czym
od literatury nieodcznym i jednoczenie koniecznym w rozumieniu pozostaych wytworów spoecznych”.
Dlatego te w ksice nie zostay pominite teksty w t wanie opowie si
wpisujce. Jednym z nich jest szkic
Anny Zdanowicz, prezentujcy beletrystyk publikowan w „Ostatnich Wiado mo ciach”. Sze rzej zo sta y tu taj
omówione dwie powieci odcinkowe:
Szukamy Anieli i Morfinistka, wykorzystujce formy reportaowe i autobiograficzne, majce w ten sposób przyciga
tumy odbiorców oraz peni funkcj
rozrywkow. Zwróci uwag naley
take na artyku Elbiety Wróbel, pochylajcej si nad literatur popularn
drukowan do 1930 roku w „Wiadomociach Li te rac kich”, jak rów nie
na szkic Patrycji Kalety, zagbiajcej
si w analiz istotnych dla powieci
gazetowej kategorii masowoci i odcinkowoci.
Literatura popularna jest obszerna.
Nie sposób przywoa tutaj wszystkich
nazwisk pisarzy, utworów które si
na ni zoyy. Pojawiajce si w publikacji portrety twórców i ich dziea
nie tyl ko zo sta y przy po mnia ne,
ale take zrewidowane, poddane nieraz no wa tor skie mu spoj rze niu
i wszechstronnie omówione. Autorzy
poszczególnych szkiców skutecznie
prze ko nu j o wpy wie oma wia nej
przez nich literatury czasów midzywo jen nych czy PRL na dzi siej szy
ksztat literatury popularnej.
KATARZYNA NIESPOREK

J

oanna Jurgaa-Jureczka,
znaw czy ni pi sar stwa
i biografii Zofii Kossak,
zadebiutowaa jako powieciopisarka. Pierwszoplanowa bohaterka Tajemnic prowincji, Justyna
Skotnicka, moda historyczka sztuki, czekajc na etat w Krakowie,
podejmuje zatrudnienie w maym
Muzeum Doenhofów w Brzozowie, a jednoczenie sprawuje opiek nad swymi siostrzecami Kub i Maciejem, których rodzice
wyjechali na zarobek do Niemiec.
To wszystko ma by tylko chwilowe, bo dziewczyna marzy o ambit nej pra cy w ga le rii sztu ki,
na prowincj wraca niechtnie
i mimo e to jej rodzinne rodowisko, caa wychylona jest w stron
wielkiego miasta i problemów,
które wydaj si jej najwaniejsze.
Powoli jednak zacznie odkrywa
pikno swojej ziemi, gór rysujcych si na horyzoncie, dostrzee
agodno Czantorii i strzelisto
Równicy, majestatyczno wysokich wierków i sodk wo powietrza. Ju tyle razy opisywano
urod lska Cieszyskiego, kra-

KRYSTYNA
HESKA-KWANIEWICZ

Bernadeta Niesporek-Szamburska: Stereotyp „czarownicy”
i jego modyfikowanie. Na przykadzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecicych. Wydawnictwo
U. Katowice 2013, s. 222.

Zaczytani
– zaczarowani

O znikajcym Witkacym,
tajemniczej hrabinie i niewysowionej
urodzie lska Cieszyskiego

Joanna Jurgaa-Jureczka: Tajemnice prowincji. Wydawnictwo Zysk i s-ka. Pozna 2014,
s. 303, nlb.

iny z umiechu Boga stworzonej,
ale Jurgaa-Jureczka opisuje to
na nowo, zwile, sensualistycznie, ze zdumiewajc wieoci.
Wypadki potocz si inaczej ni
mylaa Justyna, zaskocz j, odmieni jej ycie osobiste i zawodowe. Bdzie troch tak jak w bani
o Kopciuszku, przeniesionej we
wspóczesne realia, bo w yciu Justyny pojawi si hrabia Jan, mdry,
przystojny i opiekuczy, który postanawia wróci do swej rodowej
posiadoci, odbudowa j i przywróci jej dawn wietno. Nie ma
jednak w tym niczego banalnego ani
schematycznego, owszem jest pewna gra z konwencj, w któr czytelnik szybko daje si wcign.
Akcja pynie w dwóch porzdkach: realistycznym, pokazujcym codzienno, i fantastycznym, zwizanym z pojawiajc si
i znikajc hrabin, wacicielk
posiadoci, spoczywajc na miejscowym cmentarzu, lecz czasem
„schodzc” z portretu, by ingerowa w rozwój wypadków. To
wszystko splata si z rytmem pór
roku, nakada si na czas przyrody i rok liturgiczny. Odmiany czasu przenikaj si wzajemnie, uzaleniaj czowieka od siebie, a niekiedy wzajemnie si przenikaj
i wikaj. W gówny tok narracji
autorka wplata mikroopowieci,
z wasn dramaturgi i przesaniem: o zdra dzie i mil cze niu
(s. 153-5, 299), o tajemnicy biuterii Marii Lazarowej (s. 180181), o pochodzeniu zarozumiaej
Sandry (s. 210), oczywicie pojawia si te wtek Kossakowski.
Poznajemy pikn i autentyczn
posta nauczycielki-harcerki, Józefy Jabczyskiej. Autorka zna doskonale rodowisko cieszyskie,
jego mae i wielkie sprawy, znakomicie maluje postaci pierwszoplanowe i drugoplanowe. S tu nauczyciele i uczniowie, urzdnicy
i sklepikarze, „niebieskie ptaki”
i drobni pijaczkowie, oczywicie
jest ksidz proboszcz i kocielny.
Jest kochajca ona Matyskowa,
co „… kupia podobno swojemu
mowi miejsce na cmentarzu
z okazji szedziesitych urodzin.
Z mioci to zrobia…” (s. 51).
Sporo jest humoru i rodzajowych
scenek z ycia prowincji, ale majcych w sobie co uniwersalnego,
bo typy kombinatorów, awanturników i „wysokich urzdników” nie
rozumiejcych znaczenia uywanych sów – napotka mona wszdzie. Pozornie jednostajny tryb
ycia zostanie zelektryzowany
znikniciem szkicu Witkacego,
wczeniej odnalezionego na strychu
w zaskakujcych okolicznociach,
a potem pojawi si równie bulwersujca kradzie biuterii z grobowców Doenhofów i ekscentryczny detektyw. Wszystko opowiedziane jest pikn polszczyzn: dawn i wspóczesn, wzbogacon przez gwar, jzyk modzieowy, nastrojowe wiersze, a take
lapidarne emaile i smsy.
To mdra, piknie napisana powie, o wartkiej akcji, pogbionych psychologicznie postaciach
i gbokim przesaniu.

W

do rob ku na uko wym
Bernadety Niesporek-Szamburskiej znajduje si szereg wanych publikacji dotyczcych jzyka dziecka, twórczoci dzieci i dla
dzieci, utrwalonego w wiadomoci modego pokolenia jzyko wo -kul tu ro we go ob ra zu
wiata. Badaczka, podejmujc kolejne tematy, konsekwentnie realizuje zamierzenie,
by wychodzc od jzyka, dociera do dziecka, do jego sposobu pojmowania i wartociowania wiata, do jego przey.
Dziecko to dla niej zawsze
homo agens et interpretans
(czowiek dziaajcy i interpretujcy).
Naj now sza mo no gra fia
B. Niesporek-Szamburskiej:
Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przyka dzie tek stów dla dzie ci
i wypowiedzi dziecicych nawizuje do wczeniejszych
studiów Autorki. Ta skadajca si z piciu rozdziaów
publikacja jest bez wtpienia
opracowaniem wanym, które wnosi istotny wkad w cigle jeszcze nieliczne na gruncie polskim badania nad jzykiem najmodszych: dziecicym sposobem poznawania
rzeczywistoci i przyswajania
treci kulturowych (w tym

krystalizowaniem si wyobrae mitologicznych u dzieci),
sposobach konceptualizacji
przez dzieci rzeczywistoci,
wreszcie (jak wyranie zostao to zaznaczone w tytule
omawianej publikacji) nad
utrwalonymi w ich jzyku
(umy le) ob ra za mi, któ re
wchodz w rozmaite interakcje z innymi obrazami (stereotypem kulturowym wyobraenia – czarownicy), znanymi
najmodszym z literatury (bani ludowej, regionalnej i klasycznej, bani nowoczesnej,
bajeczki, opowiadania, powieci fantasy) oraz z filmów, gier.
Autorka, stosujc przede
wszystkim narzdzia kognitywizmu, wnikliwie przeanalizowaa zebrane wród uczniów
z dwóch grup wiekowych wypowiedzi na temat czarownicy.
Dopenieniem tego interesujcego materiau jzykowego
stay si prace plastyczne dzieci (wczone w tok wywodu
peni nie tylko funkcj estetycz n, ale i po znaw cz).
W nich to uczniowie mieli
moliwo odzwierciedli to,
czego nie potrafili wyrazi
sowami, da wyraz swoim
dowiadczeniom, a take emocjom i indywidualnym spostrzeeniom.
Analiza zgromadzonego materiau dowioda, e obecny
w wiadomoci dzieci i przekazany za pomoc rónych
kodów stereotyp czarownicy
ma wiele cech jdrowych kulturowego stereotypu, a tylko
w niewielkim stopniu podlega
modyfikacjom pod wpywem
kultury masowej. Jak czytamy,
„wedug dzieci, prawdziwa
cza row ni ca mu si by za
i brzydka, a kada czarownica
cza ru je i la ta na mio tle”
(s. 182).
Imponujca rozlego wiedzy Autorki, swoboda w czeniu treci z rónych obszarów
nauki, rzetelne analizy, poparte bogat i przekonujc egzemplifikacj, czyni z omawianej publikacji lektur zajmujc. Oprócz walorów poznawczych naley take zwróci uwag na kultur jzyka
Autorki. Potrafi ona o spawach trudnych pisa w sposób
przejrzysty i atrakcyjny, nie tracc nic z naukowoci wywodu.
To cie ka we opra co wa nie
z pewnoci zainteresuje zarówno jzykoznawców, jak
i dydaktyków, ale take psycholingwistów, socjologów,
pedagogów, etnologów, badaczy literatury dla dzieci i modziey.
DANUTA KRZYYK
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Robert Ciupa, Bogusaw Tracz: Marzenia z betonu. Codzienno na Górnym lsku w latach siedemdziesitych XX wieku. Wyd. Instytut Pamici
Narodowej, Katowice 2014, s. 220.

Barbara Gruszka-Zych: Dowody na istnienie ciemni.
Wiersze wybrane. Wyd. ASTRUM, Wrocaw 2013,
s. 184.

Ten duy album warto pokaza malkontentom, którzy powtarzaj, e w Polsce si nic nie zmienio,
bo zapomnieli ju o upokarzajcych kolejkach
„za wszystkim”, o tym jak brzydkie byo nasze otoczenie, jak siermina rzeczywisto. A przecie zamieszczone w publikacji fotografie pochodz z „epoki
Gierka” zwanej dekad sukcesu. Autorzy, poza zdjciami z prasowych archiwów (gównie „Dziennika
Zachodniego”), wybrali fragmenty z prasy oraz dokumentów nie przeznaczonych do szerszego rozpowszechniania. Pikny przykad – informacja dla
wadzy przed 1 maja 1975: Dostawy pótna flagowego na dekoracje zwizane ze witem 1 Maja bd
nisze o ok. 50% od dostaw ubiegego roku, z powodu ogólnych trudnoci i braku na rynku baweny. Dlatego sprzeda tych materiaów odbywaa si wedug
rozdzielnika uzgodnionego z Wydziaem Propagandy
KW PZPR. Byy cytryny, a pomaracze miano „rzuci” w przeddzie wita. Zabawne i pouczajce.

W latach dziewidziesitych dostaem od autorki jej
debiutancki tomik Napi si pierwszej wody. Po lekturze poczuem, e mam do czynienia z talentem nieprzecitnym. Potwierdzeniem tej mojej „mskiej”
intuicji byo kilkanacie kolejnych ksieczek poetyckich (wszystkie przeczytaem kilka razy), przekady
wierszy Gruszki-Zych na jzyki obce, przyjcie tych
utworów przez krytyk, no i, oczywicie, Dowody
na istnienie ciemni. To ju drugi wybór jej poezji pisanej w latach 1989-2013. Myl, e dobrze ilustruje
jej drog twórcz, pokazuje obszar jej zainteresowa,
wreszcie – rozwój. O czym pisze? Oczywicie o mioci i mierci, bo to najwaniejsze tematy sztuki
w ogóle. Ale nawet w utworach z wtkami autobiograficznymi (moe przez ich szczero) odnajdujemy
pole do osobistych skojarze. Wybór jest przegldem
wszystkich tomików poetki, niewtpliwie reprezentatywnym. Jednak mi osobicie zawsze którego
z utworów brakuje, no có – ksika „nie jest z gumy”. I tak gorco polecam.

Alicja Badetko: Tam królowa blues… Próba monografii Klubu „PULS” w Katowicach. Wydawnictwo
Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2014, s. 132.

Marietta Nikel: Bery o Antku i Francku, utopku,
djobach i cwergach. Wyd. – brak danych, Wodzisaw 2013, s. 236.

Pozostamy w czasach PRL. Klub studencki, któremu autorka powicia swoj prac, istnia w latach 1974-1986. Nie mój czas, mymy si zbierali
w „Ciapku” znacznie wczeniej, ale i tu królowaa
muzyka. PULS to ju inna epoka, ale jake od „tu
i teraz” odlega. Badetko, jako naukowiec, precyzyjnie zaznaczya w tytule, e to „próba monografii”,
poniewa wie, e nie da si odtworzy penych dziejów. Dokumenty przepady, ludzie pomarli albo niewiele pamitaj. Dobrze, e udao si ocali
przynajmniej te okruchy, które daj wyobraenie
o miejscu, gdzie spotykali si nie tylko studenci
z Katowic. Ksika skada si z dwóch czci.
W pierwszej autorka na podstawie róde próbuje
zrekonstruowa dziaalno klubu. Drug stanowi
wiadectwa bywalców-twórców. A s wród nich m.
in. Joanna Bartel, Stanisaw Soyka, Józef Skrzek,
Mirosaw Neinert. W tych relacjach pojawia si te
„wielki nieobecny” – Ryszard Riedel. Dobrze, e ta
ksika powstaa.

Autorka na czwartej stronie okadki oznajmia: Ni ma
to wielko poezyjo jak piszom rychtykowe poety/ Yno
klechty pisane od Nikel Marietty. To prawda. Nikel
po prostu opowieciom wysuchanym podobno
w dziecistwie od starki nadaa form rymowan,
czyli po prostu takim zabiegiem wzbogacia popularn niegdy gawd. Ksik swoj dedykuje dorosym z przesaniem, aby czytali j gono swojej
progeniturze, choby po to, aby przeama w ich edukacji monopol telewizyjno-komputerowy (sama, sdzc z jednej z „godek”, nie bardzo wierzy, e to si
uda). Historie, które autorka opowiada, sigaj
do znanych motywów ludowych, kocz si te zawsze moraem (np. gorzoka jest z za, nie naley
krzywdzi bliniego itd.). Dla mnie ponadto ta ksieczka jest jeszcze jednym argumentem przeciwko jzykowi lskiemu. Do dobrze znam gwar
górnolsk i cieszysk, wic widz, e ta z okolic
Wodzisawia te ma swoj specyfik i s w niej sowa,
których nie znam i nie rozumiem.

Agnieszka Ociepa: Krzyowscy z Tychów. Portret
niezwykej rodziny. [Red. Maria Lipok-Bierwiaczonek]. Wyd. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2014, s. 40.

Natalia Kruszyna: To tylko kolor. Halina Lerman
(1928-2013). Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2o14, s. 68.

Krzyowscy to rzeczywicie rodzina niezwyka.
Do Tychów przybyli (jako Krzyanowscy) z Warszawy po upadku powstania kociuszkowskiego. Od pocztku angaowali si w dziaalno patriotyczn,
kulturaln, spoeczn. Byy oczywicie powstania lskie, plebiscyt, budowa Odrodzonej, II wojna wiatowa itd. Wspótworzyli histori Tychów, maj w tym
miecie swoj ulic. Myl, e na lsku znalazoby
si wicej rodzin zaangaowanych w dzieje swojej
maej ojczyzny. Krzyowscy jednak wyróniali si
jeszcze czym – pisali wspomnienia, gromadzili dokumenty i zdjcia. Ostatnio archiwum rodzinne prowadzia Stefania Urbanek, córka Franciszka
Krzyowskiego. Przekazaa je Muzeum Miejskiemu
w Tychach. To dar cenny, bo to praktycznie zbiór róde dla historyków. Z alem myl o swojej (i ludziach
z mojej generacji) beztrosce, która powodowaa, e
nie przywizywao si wagi do dokumentów, które zamiast do archiwów trafiay na mietnik.

Artyci (przynajmniej ich wikszo) odznaczaj si
swego rodzaju dezynwoltur, przez co trudno póniej
krytykom, historykom sztuki, czy biografom opracowywa w peni ich ycie i dzieo. Tak te jest w przypadku Haliny Lerman. Dlatego jestem peen uznania
dla Natalii Kruszyny, która w katalogu wystawy pokusia si o odtworzenie dziejów rodzinnych artystki,
jej drogi yciowej i dziaalnoci twórczej. S w tym
opracowaniu a take w dokumentacji twórczoci Lerman luki, ale wynikaj one wanie ze wspomnianej
ju dezynwoltury. Dlatego np. zachoway si tylko
nieliczne przykady grafik – nazwijmy to – uytkowych, poniewa malarka nie przywizywaa do tych
druków adnej wagi. Podobnie do rodzinnych papierów. Dobrze, e przynajmniej na wystawie jej prac
w Muzeum Historii Katowic udao si pokaza rzeczy najbardziej charakterystyczne dla jej twórczoci.
Lerman jest kolorystk. Nic dziwnego, skoro pierwszym rektorem uczelni, do której trafia, by Eugeniusz Geppert.

Anegdoty
HENRYKBZDOK
iaa maa urocza Pszczyna taki czas, kiedy yo tam
M
okoo 10 plastyków.
Byli Staszek i Alina Rabaszowscy projektujcy wntrza, by

Grzegorz Kozik rzebiarz, bya Janka i Andrzej Czeczot (jeszcze jej m), by przede wszystkim Aleksander Leszek Spyra,
motor movens wielu wydarze w miecie...

O nim wkrótce napisz znacznie wicej.
Pokazywano nam „Klub plastyków” w piwnicach pewnej
starej kamienicy, bya galeria u Eliasza i Pistuki, a w niej wystawa pasteli Zygmunta Stuchlika z Orzesza.
By i metaloplastyk Schulz, który pó miasta w miedzianych
szyldach wyklepa i byy plenery kowalskie i malarskie.
Na kowalskie przyjedali zagraniczni „hefaistosi”, najlepsi
byli z Bugarii, na malarskie plastycy ze Slska i okolic.
Byem i ja, nie raz...
Jeszcze w stanie wojennym spotkaem tam Romana Herck,
który prawie co wróci z Kolonii, aowa: malowaem portrety, miaem tam klientów, le, e wróciem...
Póniej udao mu si ponownie wyjecha...
Na kolejnym plenerze by i Stanisaw Mazu, wyjtkowo
uzdolniony artysta, malarz pen gb z Tych, zamieszkalimy
razem.
Staszek wybiera si na poranne malowanie mgie, czy raczej oparów nad stawami, byo w tym troch malowania wody ale i powietrza i tu przypomina mi si film – penometraowy debiut Jiríego Menzela i scena, w której maszynista
in stru uje jak ma lo wa mo rze: po ka zy wa ta kie szlacz ki
vvvvvvvvvv wykonujc je w kolejnych poziomach zamaszystym ruchem rki.
Wieczorem umówieni, o wicie wyszlimy nad wod.
Nasza woda bya cicha z lekk zmarszczk wyzwolon przez
zbudzon ryb.
Zanim ja si rozpakowaem, kaseta sztaluga – blejtram
– pdzle, Mazu swymi duymi jak do dziecka pdzlami
usta wi ju wod na pótnie... niedugo po tem by
gotów a opa ry wraz ze wschodzcym socem ule ciay
do góry.

To zjawisko szybkiego wznoszenia si mgie byo dla mnie fascynujcym spektaklem, najwaniejsz obserwacj tego poranka i jak wida do dzi zapamitan.

czesnym wieczorem a moe pónym popoudniem, na uliW
cy Warszawskiej 37 w Piwnicy „Marchot” prawie wszystkie stoliki byy jeszcze wolne, przy barze te byo pustawo, ani

klientów ani barmana.
Zagszczao si wieczorem, pónym wieczorem, kiedy jedni
przyszli, by posiedzie, a inni, ci póniejsi, by si dopi.
Teraz by tu wszake Tomasz Jura, jeszcze mody a ju zdolny grafik i nie zachowani w pamici koledzy.
Siedzieli, czekali i nic si nie dziao.
Jak powiedziano w polskim filmie „Rejs”...
Podszed wic Tomek do baru, pochyli si i wycignit rk
(wszak dugi by) sign butelk z póki i zamar z kolawym
umiechem na twarzy... wszed barman. Tomasz Jura – plastyk, samowolnie zagarn butelk wódki „Czysta wyborowa” 1/2 l, 45%
w celu przywaszczenia jej, tak podobno zostao zapisane w protokole.
Niewane co si potem dziao, bo dzia si musiao, w takie
pechowe popoudnie w tym mao cnotliwym lokalu.
Faktem jest, e sprawa bezprawnego zawaszczenia czyjego
mienia, zostaa potraktowana bez pardonu i przekazana do Kolegium Orzekajcego.
W tyme kolegium zasiada mój i wielu artystów przyjaciel – mecenas Stanisaw Lizer.
al mu byo modego zdolnego grafika, o którym ju sysza,
to te do sprawy chcia podej rzeczowo i ze zrozumieniem, bez
nadmiaru emocji.
Zasiga wiedzy o Tomku by jak najwicej wiedzie o nim
i wyprowadzi z tej wiedzy moliwie dobre podstawy do uzyskania agodnego wyroku.
Ten mody wybitny grafik, jest wielokrotnie nagradzanym laureatem wielu konkursów na plakat, zdobywc licznych nagród
za rysunki publikowane w prasie, pitnujce nasze wady i wykroczenia.
Pracujc jako asystent w Akademii Sztuk Piknych jest wychowujcym ale i wzorem dla pokolenia modych artystów, nie
moe zatem by potraktowany jako przysowiowy zodziej, wszak
sta go na to, by niejedn tak marn butelczyn naby w legalny sposób ze rodków jakie ma, bo uczciwie je zarabia.
Pomimy zatem mniemanie, e stojcy tu przed nami artysta
Tomasz Jura ukrad wódk, oskarony chcia j pewnie tylko
obejrze przy stoliku i póniej za ni zapaci...
Takie czy podobne przemówienie obrocze przygotowa mecenas Lizer, wicej w nim byo podziwu i sympatii dla
oskaronego ni potpienia.
Tych sów byo wiele, wicej ni tu przytoczyem, byy i bardziej kwieciste, bogatsze, ale dawno mi opowiedziane zdarzenie sprzed wielu lat ulego zatarciu.

Wane, e cay ten wywód mia poprzedzi sugestywnie pytanie, które miao by koronne w drodze do uniewinnienia,
a brzmiao ono by moe tak:
Czy oskarony przyznaje, e nie chcia wzi butelki „Czystej
Wyborowej” o pojemnoci pó litra w celu przywaszczenia,
a jedynie po to, by za ni zapaci kelnerowi przy stoliku?
Prawie natychmiast, jakby nie suchajc pytania oskarony Tomasz Jura odpowiedzia:
Nie. Wziem, bo chcielimy si napi.
Misternie uoona konstrukcja mecenasa Lizera lega w gruzach.
To bya pikna katastrofa jak ta z filmu „Grek Zorba”...
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Z YCIA
BIBLIOTEK

wzicia edukacyjne suce podtrzymaniu lokalnych tradycji i popularyzacji kultury. cisa wspópraca z Muzeum Regionalnym
im. Zyg mun ta Kra si skie go
w Zotym Potoku zaowocowaa
mina Janów, pooona w marozwojem Interinstytucjonalnelow ni czym za kt ku Ju ry
go Ksigozbioru Regionalnego
Krakowsko-Czstochowskiej, nai Naukowego. Dziki osobistemu
zywana jest przez wielu „per
wsparciu dyrekcji muzeum nasza
w koronie”. Na jej terenie znajplacówka nabya bardzo rzadkie
duj si a 4 rezerwaty przyrody
dokumenty oraz wydawnictwa
oraz Ostoja Zotopotocka – Nadotyczce regionu. Kadego rotu ra 2000. W 22 so ec twach
ku jestemy zapraszani do wspómieszka niespena 6000 mieszpracy przy takich wydarzeniach,
kaców. I to wanie w tej malowjak Noc Muzealna czy Europejniczej krainie swoj siedzib ma
skie Dni Dziedzictwa. W 2013 roGminna Biblioteka Publiczna
ku zotopotockie muzeum zaprow Janowie.
sio bibliotek do wspótworzenia
Sie biblioteczn w gminie twowystawy oraz spotka dotyczrz: centrala w Janowie oraz filie
cych obchodów 150. rocznicy
w Lgoczance i w urawiu. Gówwybuchu powstania styczniowenym celem biblioteki jest zaspokago oraz bitwy w lasach janowjanie potrzeb czytelniczych i eduWiele imprez GBP organizuje wspólnie z miejscowymi szkoami, np. skich. Od 2008 roku mielimy
kacyjnych naszych mieszkaców.
przyjemno by wielokrotnie
Biblioteka w Janowie jest nowo- „Pasowanie na czytelnika”…
zapraszani jako partnerzy spotka
czesna, posiada atrakcyjny ksigoi warsztatów historycznych, dozbiór, czytelnicy we wszystkich
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
tyczcych przeszoci Ziemi Japlacówkach bibliotecznych mog
nowskiej. Spotkania te, kierowabezpatnie korzysta ze sprztu
ne zarówno do mieszkaców, jak
komputerowego z dostpem do Inte do wszystkich pasjonatów
ternetu. Przy naszej bibliotece
historii, s organizowane na bardziaa Wioska Internetowa, a w radzo wysokim poziomie merytomach lskiego Systemu Informarycznym – prowadz je dyrektor
cji Turystycznej – Punkt Informacji Tu ry stycznej ob su giwany przez wic i Sokolego Pola ma na celu promocj czy- muzeum, a take pracownicy naukowi Polskiej
bibliotekarzy. Biblioteka realizuje projekty telnictwa wród uczniów – m.in. organizujemy Akademii Nauk w Krakowie oraz Uniwersyedukacyjne wspófinansowane przez Uni wspólnie coroczne Pasowanie na Czytelnika tetu Jagielloskiego.
W dziaaniach majcych na celu zachowaEuropejsk (Europejski Fundusz Spoeczny, Le- Uczniów Klas I.
Doskonaa atmosfera panujca w bibliote- nie oraz promocj lokalnego folkloru biblioader+). Siga równie po rodki krajowe
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo- ce oraz troska o najmodsze pokolenia zaowo- teka wspópracuje z Jurajskim Stowarzyszewego, Funduszy Soeckich, Gminnego Fundu- cowaa utworzeniem Teatrzyku abie Oczko. niem Artystów i Twórców Ludowych.
W swojej pracy nie zapominamy równie
szu P/A. Innym sposobem zdobywania dofi- Angae aktorskie na sezon artystyczny 2014
nansowa jest udzia w programach Fundacji otrzymali Przyjaciele Biblioteki: Celina Cie- o seniorach, wspópracujemy z Jurajskim KluOrange oraz Fundacji Rozwoju Spoeczestwa piela, Wiktoria Frukacz, Agata Kouch, Joan- bem Seniora oraz pomagamy osobom starszym
na Krzyaska, Danuta Kuczyska, Iwona Li- w poruszaniu si po wirtualnym wiecie. KaInformatycznego.
Szczególn trosk w naszej bibliotece obej- berda oraz Sylwia Dziurkowska – bibliotekarka. dorazowo s to spotkania indywidualne, a temmujemy dzieci. Stworzony przez nas program Utwór sceniczny pt. Dziwo Bajka napisa po przekazywanej wiedzy i poziom zaawansoczytelniczy Mama, Tata, Ja i Ksika zosta Marek Monikowski. Premiera sztuki odbya si wania s ustalane dla kadej osoby zgodnie z jej
wsparty finansowo przez soectwa z Janowa, Po- na zakoczenie XI Tygodnia Bibliotek i bya oczekiwaniami.
Nie byoby biblioteki, gdyby nie tworzcy
niku i Zotego Potoku. Dziki temu wsparciu nagrod dla wszystkich – maych oraz duj ludzie. Rozwój naszej placówki jest moliudao si utworzy nowoczesny Kcik Malu- ych – przyjació ksiek.
Biblioteka stara si zainteresowa swoj ofer- wy dziki samorzdowi gminy, mieszkacha, a biblioteka wzbogacia si o nowy rodzaj
zbiorów specjalnych – gry planszowe i puzzle. t take modzie. Filia biblioteczna w ura- com oraz pracujcym tu bibliotekarzom, któKada z filii bibliotecznych prowadzi raz w ty- wiu skupia modych ludzi, którzy spotykaj si rzy ciesz si w lokalnej spoecznoci duym
godniu spotkania dla najmodszych czytelników. co tydzie i tworz biblioteczny wolontariat. zaufaniem. S oni sercem biblioteki, bijcym
Oferta edukacyjna kierowana do dzieci jest ró- Su pomoc w przygotowywaniu oraz pro- dla czytelników. Dobrze wyszkoleni bibliotenorodna: od Spotka z Bajk – poprzez zaj- wadzeniu zaj dla dzieci oraz pomagaj karze, majcy szerokie zainteresowania, znacia przyrodnicze, artystyczne, historycz- w dostarczaniu ksiek osobom starszym. jcy swoich czytelników i odpowiadajcy
ne – do warsztatów teatralnych. Kadego roku Wolontariusze bardzo chtnie uczestnicz na niemal wszystkie ich potrzeby – to klucz
do sukcesu naszej biblioteki.
w bibliotece odbywaj si wakacyjne imprezy w akcjach promujcych literatur.
Dziaaniami wyróniajcymi nasz bibliodla najmodszych czytelników. Wspópraca
JUSTYNA SIEMION
ze szkoami podstawowymi z Janowa, Lusa- tek w powiecie czstochowskim s przedsiczymy pokolenia,
pielgnujemy lokalne
dziedzictwo kulturowe
i wspótworzymy przyszo.

Fot. z archiwum GBP w Janowie

G

Z sercem do biblioteki!
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... czy „Spotkania podrónicze”

Dla najmodszych przygotowano w bibliotece Kcik Malucha

Katowice – wizualizacje i realizacje

Zdjcia: Biuro Prasowe UM Katowice

ierwszy obiekt oddany do uytku, na cigym placu budowy jakim jest katowicki rynek, to gmach Urzdu Miasta znajdujcy
si w dawnym Domu Prasy. Z pewnoci funkcjonalny, nowoczesny, ale czy ta lita brya podoba si mieszkacom? Z czasem pewnie
wtopi si w pejza miasta. A jak bdzie wyglda sam rynek – czy
tak jak w wizualizacjach? Bo te, wiadomo, zwykle s kolorowe,
przycigajce oko. Czy „ziele” w donicach (tzw. mobilna ziele)
bdzie zielona przez cay rok, czy od jesieni do wiosny bd stra-

szy szare kikuty drzewek i innych krzaków, a czy pnce si powoli
do góry mury, które maj by obronite kwiatami zawsze bd tak
kolorowe? Wiele dzi rynków miast i miasteczek to skadowiska betonowej i granitowej kostki, gdzie „mobilna ziele” dawno posza
w zapomnienie, a pozostay pustynie. My trzymamy si tej barwnej
wizji (o ile znów si nie zmieni, bo tak to z wizjami bywa) – poczekamy na awki wród zieleni i kwiatów.
(wk)

Znaki i twarze
miasta

P

67

IX FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
W OPOLU-BIERKOWICACH

Go specjalny z Czech – zespó Vrtek z Opawy.

Krakowska Grupa Folklorystyczna z Mydlnik.

Muzeum Wsi Opolskiej zorganizowao w bierkowickim skansenie IX Festiwal Folklorystyczny. Bogaty program imprezy
obejmowa wystpy zespoów ludowych z kraju i zagranicy,
wystawy rkodziea, konkurs kulinarny wraz z degustacj produktów regionalnych, a take prezentacje historii przodków,
zamieszkujcych niegdy Ziemi Opolsk. Na scenie „Pod wiatrakami” w piknych strojach ludowych prezentoway si grupy artystów z Polski i Czech: Reprezentacyjny Dolnolski
Zespó Pieni i Taca „Wrocaw”, Krakowska Grupa Folklorystyczna z Mydlnik, Boenki, Moczkowie oraz go specjalny – zespó Vrtek z Opawy. Cz chat stanowica na co
dzie pomieszczenia muzealne zostaa „oywiona” – rozpalono ogie w piecach, na których gotowano lski obiad, mona
byo zobaczy m.in. pokazy wytwarzania produktów tradycyjnych i spróbowa wieych opolskich chrustów a take ciepego chleba prosto z pieca. Podczas festiwalu po raz pierwszy zaprezentowano oryginaln kompozycj rzebiarsk
Stanisawa Majewskiego pt. „Historia wiata”. W alejkach
skansenu rozstawiono stragany, gdzie mona byo kupi m.in.
miody, wdliny, ozdoby, drewniane zabawki, regionalne ciasta. W skansenie Muzeum Wsi Opolskiej Barbara Kamiska
i Antoni Konopka – czonkowie Zarzdu Województwa Opolskiego wrczyli nagrody XIV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który cieszy si ogromnym zainteresowaniem ze strony wystawców i by doskona
okazj do wyonienia najlepszego regionalnego produktu ywnociowego oraz najlepszego dania i potrawy regionalnej. Jurorzy nagrodzili m.in. producentów krupnioka lskiego, sera
owczego, miodów lenych i akacjowych, demów i kompotów
ze liwek i pigwy, rolad, szynek, chleba razowego oraz napojów z dzikiej róy.
dks

Barbara Kamiska czonkini ZWO z krakowskim Lajkonikiem.
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Stragany z wyrobami regionalnymi w Muzeum Wsi Opolskiej.

Kompozycja rzebiarska Stanisawa Majewskiego pt. „Historia wiata”.

Projekt Muzeum Kresów

JANUSZ WÓJCIK

70. rocznica Powstania Warszawskiego
Opolskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które o godz. 17.00 oficjalnie rozpocz gos syren, zgromadziy liczne grono mieszkaców miasta i regionu. Wród
uczestników obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, spoecznych, wojska polskiego oraz innych sub mundurowych na czele z wadzami pastwowymi i samorzdowymi
Opola i województwa opolskiego. W intencji polegych onierzy i ludnoci cywilnej powstaczej stolicy odprawiono uroczyst msz wit
w kociele pw. Przemienienia Paskiego na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Nastpnie uczestnicy uroczystoci przeszli pod pomnik Armii Krajowej, gdzie mjr Wanda Nowak ze wiatowego
Zwizku onierzy Armii Krajowej odczytaa
tre rozkazu generaa Tadeusza Komorowskiego „Bora” o rozpoczciu powstania. Podczas
oficjalnych wystpie marszaek województwa
opolskiego Andrzej Bua podzikowa opolskim kombatantom za szczególne zaangaowanie na rzecz zachowania pamici o Powstaniu
Warszawskim i przekazywanie modemu pokoleniu tradycji patriotycznych. Po apelu pamici i salwie honorowej, uczestnicy uroczystoci
zoyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii
Krajowej. Rocznic wybuchu Powstania uczczono take w Centralnym Muzeum Jeców Wojennych w ambinowicach pod pomnikiem Powstaców Warszawskich na dawnym terenie
Stalagu 344 Lamsdorf, gdzie do niemieckiej niewoli trafiy transporty powstaców, w tym kobiet i dzieci. Wieczorem na scenie klubowej Filhar mo nii Opol skiej w oko licz no cio wym
koncercie „Elegia o chopcu polskim” Sawomir
Zygmunt zapiewa utwory do sów wierszy
Krzysztofa Kamila Baczyskiego.
Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka”
Podczas VIII Midzynarodowego Festiwalu
Piosenki Turystycznej „Kropka” do malowniczo
pooonych Guchoaz na pograniczu polsko-czeskim przybyli mionicy piosenki turystycznej
i poezji piewanej z kraju i zagranicy. Na off scenie na tarasie hotelu „Sudety” wystpiy zespo-
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Przewodniczcy Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusaw Wierdak konsultowa z przedstawicielami opolskich rodowisk kresowych inicjatyw utworzenia regionalnego muzeum
prezentujcego tematyk kresow. Pomys jego utworzenia zgoszono podczas zjazdu byych
Tarnopolan w Nysie. Aby pozna opini wszystkich rodowisk kresowych w sprawie utworzenia muzeum na spotkanie do urzdu marszakowskiego zostali zaproszeni i licznie przybyli
przedstawiciele oddziaów terenowych Towarzystwa Mioników Lwowa i Kresów Poudniowo-Wschodnich oraz innych stowarzysze
rodowiskowych kresowian i spoeczno-kulturalnych (m.in. stowarzyszenie „Polonia – Kresy”, Wspólnota Polska) zajmujcych si tematyk kresow. Po prezentacji opinii i stanowisk
uczestnicy spotkania odnieli si z pen aprobat do inicjatywy, stanowicej pokosie dugoletniej wspópracy opolskich rodowisk kresowych z samorzdem województwa. Wspólnie
opracowano wane rezolucje Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczce tragicznych kart
historii Kresów Wschodnich II RP m.in. w sprawie zbrodni ludobójstwa na Woyniu w siedemdziesit rocznic tragicznych wydarze. Ustalano regionalny kalendarz obchodów rocznic
i przedsiwzi o tematyce kresowej. Od kilku
lat w czerwcu pod patronatem Marszaka Województwa Opolskiego odbywaj si regionalne spotkania integrujce rodowiska opolskich kresowian, imprezom tym towarzysz
liczne koncerty i wystawy, ukazujce historyczne pamitki i bogate dziedzictwo kultury kresowej. Ze stowarzyszeniem „Polonia-Kresy”
wydano cenn publikacj „Kresowianie na lsku Opolskim” – ukazujc znaczenie kresowian w najnowszej historii regionu. Tematyk
kresow szerzej zaczy prezentowa wojewódzkie instytucje kultury w ramach wielokulturowoci regionu m. in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Muzeum Wsi Opolskiej i Muzeum
lska Opolskiego, które opublikowao opracowanie ukazujce (w ujciu geograficzno–ilociowym) rodowody i miejsca zamieszkania
po II wojnie witowej mieszkaców regionu
o kresowych korzeniach.
Now fal zainteresowania tematyk kresow nie tylko na Opolszczynie, wzbudziy portrety miast i miasteczek kresowych prof. Stanisawa Sawomira Nicieji, opublikowane w serii
„Kresowa Atlantyda”, niezwykle starannie
wydane przez opolsk oficyn wydawnicz
„MS” Bogusawa Szybkowskiego, po które chtnie sigaj czytelnicy redniego i modego pokolenia. Uwzgldniajc powysze dziaania sporód wielu innych na rzecz zachowania pamici
kresowej warto przypomnie, e niemal do koca lat 80. oficjalnie niewiele mówiono o Kresach. Przez lata tematyka ta bya objta cenzur polityczn i pomijana milczeniem. Wiele
wiadectw i pamitek materialnych przepado
bezpowrotnie z upywem czasu. Kresowianie
osoby w wikszoci w podeszym wieku, dziaajce spoecznie bez znaczcego wsparcia finansowego od fundacji, centralnych instytucji
pastwowych, nie dysponowali do tej pory moliwociami stworzenia staych wystaw ani instytucji dokumentujcych swoje dziedzictwo kulturowe i prezentujcych dorobek mieszkaców
regionu o kresowych korzeniach, którzy tworzyli
po 1945 r. inteligencj odbudowujc lsk
Opolski po spustoszeniach i zniszczeniach wojennych. Dialog samorzdu województwa opolskiego ze rodowiskami opolskich kresowian daje nadziej, e przestrze pamici kresowej
bdzie pielgnowana w nowych formach dziaalnoci, uwzgldniajcych cyfrowe archiwum
kresowe, klub kresowy, wystawy kresowe, publikacje i projekty badawcze skadajce si
na szerok formu regionalnego Muzeum
Kresów i Kresowian województwa opolskiego,
moe równie przyczyni si do ogólnopolskiej
debaty jak upamitni i popularyzowa histori Kresów II Rzeczypospolitej.

y wybrane sporód uczestników PUCH-u, czyli
Przegldu Utworów z Charakterem, byli wród
nich m.in. „Shantayci”, Marek Sotysiak, „Ta
Jedna Chwila” i „Zamaopiwa”. Oficjalnego
otwarciu imprezy dokona burmistrz Guchoaz
Edward Szupryczyski z dyrektorem „Kropki”
Pawem Szymkowiczem. Po tradycyjnym odegraniu festiwalowego hymnu, publiczno zgromadzona w Muszli Lenej wysuchaa zespoów znanych z innych festiwali turystycznych: „Albo
i nie”, „Rozdwojenie Jani”, „Bieguni” oraz „Maestwo z Rozsdku”. Gwiazd pierwszego dnia
festiwalu by Grzegorz Turnau, który zaprezentowa swoje najwiksze przeboje w kameralnym
skadzie wraz z Jackiem Królikiem (gitara)
i Leszkiem Szczerb (saksofon). Na zakoczenie wieczoru zagraa Grupa Bohema, która tworzy i wykonuje utwory z krgu piosenki autorskiej,
folku, jazzu oraz rocka. Podczas trzeciego dnia
wystpio 15 wykonawców biorcych udzia
w przegldzie. Jury w skadzie: Jerzy Kruel – Polskie Radio Rzeszów, Jindich Strejbel – Festiwal „PORTA” w Usti n/ab, Rafa Nosal – Grupa Bohema, Elbieta Rojek – Grupa
Bieguni, Maciej Trojanowski z OSPPT „YAPA”
w odzi postanowio przyzna: I miejsce „Shantaystom” z Lewina Brzeskiego (laureaci nagrody publicznoci), II miejsce „Latajcemu Dywanowi” z Grodziska Mazowieckiego, a III grupie
„Ta Jedna Chwila” z Warszawy.
XIV Dni Twierdzy Nysa
Z rozmachem zainaugurowano kolejne Dni
Twierdzy Nysa. Na pocztku zagra dixielandowy Funny Fellows ze Sowacji, po czym ulicami Nysy przemaszerowa pochód wojsk w mundurach z czasów wojen napoleoskich, który
zatrzyma si na rynku, gdzie zoono meldunek
wodarzom miasta, nastpnie salw honorow rozpocza si tegoroczn edycja imprezy. Nysa
na weekend zamienia si ponownie w prusk fortec, któr „zdobywao” tysice turystów i mieszkaców miasta, zwiedzajcych fortyfikacje
i uczestniczcych w historycznych inscenizacjach.
Rekonstrukcja bitwy z 1807 r. odbya si na przedpolu Fortu II, wziy w niej udzia regimenty
z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy i Litwy (ponad 300 onierzy, 20 kawalerzystów). W bogatym programie Dni Twierdzy Nysa odby si równie Festyn Forteczny z koncertami (m.in. zespó
„Chudoba”) i wystpami dla dzieci oraz biesiad oniersk z zespoem „Magoka”. Wraz
z przewodnikami zwiedzajcy odwiedzili: Fort II,
Forteczn Wie Cinie, Bastion w. Jadwigi,
Skarbiec w. Jakuba, Wie Wrocawsk i Ratuszow, a na placu katedralnym przy Bazylice w.
Jakuba i w. Agnieszki zorganizowano podczas
Jarmarku Jakubowego kiermasz produktów regionalnych i rzemiosa.

 W Muzeum lska Opolskiego prezentowano wystaw „Utracone nadzieje. Ludno ydowska w województwie lskim/katowickim w latach 1945–1970” przygotowan przez katowicki
oddzia IPN, Muzeum Górnolskie w Bytomiu,
Fundacj Brama Cukermana oraz Getto Fighter’s House Museum z Izraela.
 Pieni i ballad S. Moniuszki w wykonaniu:
Katarzyny Staro, Magdaleny Motkowicz, Justyny Skoczek, ukasza Motkowicza, Tadeusza
Pszonki, Wojciecha Dyngosza, Przemysawa
Borysa i Marka Pasko mona byo posucha
podczas koncertu „Wakacje z Moniuszk”, który zorganizowaa Filharmonia Opolska.
 Pod czas IX wi ta Gór Opaw skich
w Muszli Lenej w Guchoazach wystpiy
m.in. góralskie kapele – Ondraszki ze Szczyrku
i Tekla Klebetnica z Ustronia oraz Zespó lskiej Pieni Ludowej z ubnian, uczestnicy
imprezy brali równie udzia w warsztatach
garncarskich, wikliniarskich, degustacji potraw regionalnych, szczególn atrakcj byo pukanie zota zorganizowane przez Towarzystwo
Przyjació Guchoaz.
 W opolskiej Galerii Sztuki Wspóczesnej
mona byo zobaczy wystaw „Dyplomy 2014”,
na której zaprezentowano intermedialne prace
studentów i absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

 W ramach letnich projekcji w Amfiteatrze
Opolskim mona byo obejrze film z koncertu
„ycia maa gar” powicony pamici Anny
Jantar i Jarosawa Kukulskiego, w którym wystpili m.in. Halina Frckowiak, Halina Mynkowa, Anna Rusowicz oraz orkiestra pod batut Ada ma Szta by, kon cert ten Na ro do we
Centrum Polskiej Piosenki i miasto Opole zrealizoway podczas trzeciego dnia Krajowego
Festiwalu Polskiej Piosenki w 2012 r.
 W Miejskim Centrum Organizacji Pozarzdowych w Opolu odbyy si kolejne imprezy z cyklu „Spotkanie z twórc…”, podczas których
swoj twórczo literack i animatorsk na niwie kultury zaprezentowa Witold Hreczaniuk
z Gostomi, a Edmund Borzemski z Korfantowa
czyta wiersze z nowego tomiku.
 Projekt badawczo-artystyczny „Opolskie
Odyseje. Wizi spoeczne osób migrujcych zarobkowo z Opolszczyzny. wiaty tkanych i prutych wizi spoecznych wspóczesnych Odyseuszów, Penelop i Telemachów”, którego celem
byo dokadne poznanie i zwrócenie uwagi
na spoeczne konsekwencje migracji zarobkowych podsumowano podczas midzynarodowej
konferencji w Urzdzie Marszakowskim województwa opolskiego z udziaem jego regionalnego inicjatora – Krystiana Kobyki dyrektora
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.
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Pszczyskie ordowanie
za kultur
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WIESAWA KONOPELSKA

Wystawa „Polska Walczca”
w Katowicach
W Katowicach przy ul. Mariackiej
(plac przed kocioem Mariackim) otwarta zostaa wystawa plenerowa „Polska
Walczca”.
Ogólnopolska ekspozycja pt. „Polska
Walczca” wraz z regionaln czci
zostaa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamici Narodowej oraz Oddziaowe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Katowicach. Autorami
scenariusza wystawy s dr Pawe Rokicki i Tomasz Gonet (cz regionalna).
Wystawa skada si z dwudziestu dwustronnych plansz.
Wystawa przypomina o fenomenie Polskiego Pastwa Podziemnego – zjawisku
wyjtkowym w okupowanej w latach
II wojny wiatowej Europie. Opowiada o pocztkach polskiej konspiracji we wrzeniu 1939 r., jej rozwoju i rónorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu
okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjcia i dokumenty z epoki pokazuje najwaniejsze wydarzenia, w tym akcj „Burza” i Powstanie
Warszawskie, których 70. rocznic obecnie
obchodzimy. Na wystawie znajduj si
sylwetki wybranych bohaterów, w tym
take onierzy Wykltych, którzy kontynuowali walk o niepodlego Polski, stawiajc opór komunistycznej dyktaturze
po 1944 r. Dopenieniem tej opowieci s
zdjcia z prac
eks hu ma cyj nych prowadzonych przez
Instytut Pamici Narodowej
w kwaterze 
cmentarza na
Po wz kach,
gdzie w ostatnich latach odnajdywane s
i identyfikowane szcztki bo-
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Ordownik to ten, kto wstawia si
za kim lub za czym – gosi Sownik Jzyka Polskiego. Z rzadka uywane sowo,
albo waciwie w ogóle ju nie uywane.
Musi je uywa kto, kto faktycznie ma
such wyczulony na brzmienie sowa, ale
te na jego pikno, na znaczenie.
Wpad mi niedawno w rce znany skdind od lat, pszczyski „Ordownik kulturalny”, wydawany od 25 lat przez kogo,
kto pojawia si w tym wydaniu „lska” – Leszka Spyr, czowieka niezwykego, niebanalnego. Ba, muzyka i wietnego grafika, mionika i znawc sowa
(tego literackiego i gwarowego z charakterystycznym tamtejszym zapiewem),
wszak to on wymyli Muzeum Prasy lskiej i od lat prowadzi, podobnie jak zawsze
wietny zespó „Pszczyna”.
Ale ów „Ordownik…” przysporzy
jeszcze jednej refleksji: któ dzisiaj jest jeszcze ordownikiem kultury – poza, z pewn
zarozumiaoci to powiem – „lskiem”?
Pono kultura, o której i my i „Ordownik”
donosi jest potrzebna nielicznym. Dzi
potrzebna jest kultura masowa lub „umasowiona” czyli wysoka o nieco niszych lotach, wystarczajco nobilitujca, ta bardziej
szlagierowa – bo i Mozart i Verdi moe taki by. A „Ordownik…” dziaa lokalnie
– upomina si o pami, o histori, o ksik. Ordownik te jest w zasadzie jednoosobowy – ale wytrway, konsekwentny, od lat.
Bo to i Izba u Telemana, i Muzeum, zespó
regionalny i Zagroda Wsi Pszczyskiej ale
te niezwyke bibliofilskie wydawnictwa powstajce w Oficynie Drukarskiej przy
wspóudziale i z rekomendacji znawców
sów najdawniejszych, a wród nich prof.
Jana Malickiego i prof. Dariusa Rotta. To
zbieractwo cymeliów – zbiorów sów napisanych przed wiekami nie tylko o Pszczynie ale i okolicy, najdawniejszej prasy, ksiek, mo dli tew ni ków, prze wod ni ków,
a wszystko to z pamici o czasach najdawniejszych, które od wieków ksztatoway ducha Pszczyny, w tym o pierwszej drukarni
tu zaoonej w 1805 roku przez Carla Beniamina Feistela z Nysy, tytularnego drukarza ksicego i z myl o pierwszym polskim czasopimie na lsku – „Tygodniku
Polskim powiconym wocianom” do dzi
obecnego w zbiorach muzealnych. To take pami o czasach znów nie a tak dawnych – o czasach Wojciecha Korfantego,
którego imi nosi Muzeum, a ordownikiem
jego dziaalnoci jest oczywicie Leszek
Spyra.
„Ordownik kulturalny” to take wiadectwo szacunku dla tych wszystkich, którzy budowali kultur w Pszczynie, dokadali cegieki do jej polskoci. Im powica
si liczne wydawnictwa. S w tym gronie
Christian Schemmel, Erdmann II Promonitz, Jan Kupiec, Wadysaw Wyk, ks.
Mateusz Bielok, s staropolskie „Hymny
moje domowe” Wacheniusa, pieni do w.
Jana Nepomucena i kazania na powicenie kocioa w Studzionce, s reprinty, jest
poezja i muzyka – ta dawna, Telemannowa i jemu wspóczesnych i ludowa, z której tyle pikna na tej pszczyskiej ziemi.
25 lat „Ordownika kulturalnego” zbiega si z za niedugo obchodzonym przez
„lsk” 20-leciem (ju 20-leciem!). Dobrze
bdzie witowa razem!

haterów Polski Walczcej, rozstrzelanych
w komunistycznych wizieniach.
Katowicki oddzia IPN opracowa pi
plansz regionalnych traktujcych midzy
innymi o wrzeniu 1939 r. w Katowicach,
podziemiu niepodlegociowym na lsku,
akcji „Burza” realizowanej przez lski
Okrg AK (w gównej mierze przywoamy oddziay Gerarda Wonicy ps. „Hardy” oraz Stanisawa Wencla ps. „Twardy”,
które prowadziy w regionie najaktywniejsze akcje w ramach „Burzy”), ksztatowaniu si wadzy komunistycznej w regionie,
a take podziemiu antykomunistycznym
na lsku i represjach wobec niego.
Wystawa bdzie prezentowana do 29
sierpnia 2014 r.
„Silentium” – Islandia w obiektywie
Jolanty Rycerskiej
W galerii „Katowice” Zwizku Polskich Artystów Fotografików Okrg lski mona byo oglda wystaw „Silentium” Jolanty Rycerskiej.
Autorka urodzona w 1971 roku w Lublinie, jest absolwentk Filozofii Teoretycznej na KUL (specjalizacja: filozofia
sztuki) oraz Studium Fotografii ZPAF.
Na swoim artystycznym koncie ma liczne wystawy i projekty fotograficzne.
Od 2005 roku jest czonkiem ZPAF.
Obok twórczoci artystycznej zajmuje si
take promocj twórczoci w zakresie fotografii. Jest kuratork kilkudziesiciu
wystaw fotograficznych, organizatork
warsztatów, kursów i spotka autorskich, jurork licznych konkursów i przegldów portfolio. Od trzech lat peni funkcj prezesa Zwizku Polskich Artystów
Fotografików, a od piciu lat – Okrgu
Warszawskiego ZPAF. Jest wykadowc
Studium Fotografii ZPAF. Mieszka i pracuje w Warszawie.
O swojej wystawie mówi tak: „Silentium oznacza cisz, ale take milczenie.
Czym wtedy bya? – skoro tak mocno pamitam wszechobecny szum oguszajcego wiatru. Oszaamia i hucza, ale
pod nim królowaa ona – nieprzebrana,
zawaszczajca wszelkie sensy obrazu,
negujca pokus komplikowania narracji. Przemawiaa w tych miejscach zaguszajc ich pikno. Kusia do patrzenia,
wciskania migawki aparatu.
Cisza – sowo wieloznaczne – w muzyce pauza, w architekturze pustka,
a w tacu bezruch. Ale jest te rozumiana jako harmonia i konwencja stylu – jako brak tzw. „zgrzytów” czy haasu

 W Muzeum lskim mona oglda wystaw lska Rzecz 2013, przygotowan we wspópracy z Zamkiem Cieszyn.
 Zarzd Województwa lskiego powoa
Alicj Knast na stanowisko dyrektora Muzeum
lskiego w Katowicach oraz Muzeum Górnolskiego w Bytomiu.
 Centrum Scenografii Polskiej Muzeum lskiego zapraszao na Piknik ze Scenografem – warsztatowe zabawy w wakacyjnej atmosferze, podczas których uczestnicy mogli zapozna
si z twórczoci czterech scenografów, których
kolekcje znajduj si w zbiorach CSP – Magorzaty Soniowskiej, Wadysawa Daszewskiego,
Adama Kiliana, Jerzego Zitzmana.
 Na Scenie w Malarni Teatru lskiego
mona byo zobaczy „Ballad o Bezpaskiej
Suce i Gobiu” – spektakl z nurtu teatru dokumentalnego, który na co dzie grany jest

na dworcu w Ligocie, stworzony zosta na podstawie autentycznych historii osób bezdomnych.
 Muzeum w Gliwicach zapraszao na Wakacyjny Kiermasz Ksiki Historycznej Instytutu
Pamici Narodowej i wydawnictw Muzeum
w Gliwicach.
 Galeria ARTNOVA ZPAP w Katowicach
za pra sza na wy sta w prac Ro ber ta Dud ka – absolwenta krakowskiej ASP i Tadeusza
Ciemienkiewicza – absolwenta ASP we Wrocawiu.
 Galeria „Ciasna” w Jastrzbiu-Zdroju zapraszaa do odwiedzenia wystawy fotografii
„Krymskie wakacje” autorstwa Janusza Skórskiego – reportaysty Telewizji Kraków, wspópracujcego z wieloma czasopismami, wieloletniego wiceprezesa Krakowskiego Klubu
Fotograficznego, czonka Towarzystwa Przyjació Sztuk Piknych w Krakowie.

form. Analogat gówny sowa cisza to
brak bodców suchowych. W duchowoci – jest wyciszeniem – aktywn form
umysu prowadzc do skupienia, unikania mylenia przy pomocy sów, uspokojeniem emocji, wyobrani i woli. Otwarciem na to, co niedostpne wprost.
Wejciem w bardziej pierwotny sposób
przeywania wiata. Szukanie tego, co
ponad lub pod. Zagldaniem pod powierzchni krzykliwej rzeczywistoci.

Fotografia nie suy wycznie zapisywaniu wiata, ale te odczytaniu. W widokach wiata podwiadomie szukamy tego, co moe ubogaca, sta si czstk
nas. Wdrujemy i – naznaczeni melancholi – poprzez fotografie patrzymy w dal.
Widzimy jak one, wyrwane z pierwotnego kontekstu, milcz wymownie. Bo – jak
mona powiedzie za Mariann Michaowsk – fotografie nie musz by kocem podróy. Mog by jej pocztkiem.
Naley rozoy je jak karty pasjansa, patrze, chon i wyrusza w otwierajc
si drog. Wci ciekawi i godni.
Czy zatem mona zobaczy cisz? za pomoc fotografii? Mam tak nadziej...”. Kuratorem wystawy bya Katarzyna ata-Wrona – prezes Okrgu lskiego ZPAF.

lep sz ak tor sk ro l dla Wie sa wa
Kupczaka.
Spektakl „Cinema!” to ukon w stron
tych artystów, którzy bez sów potrafili
wywoa u widzów rónorodne emocje.
W estetyce niemego kina, z przerysowanym gestem, scenicznymi gagami i filmowymi efektami, pitka aktorów proponuje zabawn histori o tym, e magia kina
moe by niebezpieczna i zudna dla kadego.
„Cinema!” to wzruszajca i zabawna
mieszanka polskich i woskich emocji
(spektakl powsta jako koprodukcja
z twórcami z Turynu), take pomysowa,
scenografia Francesco Fassone i kostiumy Brigidy Sacerdoti. Swoje woskie alter ego odnajduj w spektaklu: Natalia Jesio now ska, Bo gu mi a Mu rzy ska,
Agnieszka Radzikowska, Wiesaw Kupczak i Mateusz Znaniecki. Za scen
równie intensywnie pracuj cay czas inspicjent i czwórka montaystów – w cigu godzinnego pokazu na widzów czeka 29 scen i ponad 50 zmian zastawek
scenografii, by uzyska zudzenie filmowej narracji w teatrze.

i prac z innymi fotografami, m.in. Gilles Kervella (nagroda Niepce), Pierre le
Gall (nagroda Niepce), Franck Levey
(uznany francuski portrecista), Giorgio
Skory (Szwajcaria), Lucien Clergue
(Arles), Alain Desvergnes (Arles) i licznym gronem fotografów francuskich
i zagranicznych m.in. z Polski, Litwy,
Portugalii.
Swoje „spojrzenie fotograficzne”
wzbogaca take lektur. Jedna z nich to
„Filozofia corridy” Francis’a Wolff’a,
szefa katedry filozofii Szkoy Wyszej
w Paryu, pod wpywem której powstay prace z serii prezentowanej w nakielskiej galerii.
W dniu wernisau odbyy si take
dwie, otwarte dla publicznoci, sesje
pokazów multimedialnych nieformalnego Midzynarodowego Klubu Fotografii INTER NOS, którego wspózaoycielem i po my so daw c jest Ja cqu es
Rouquette.
Swoje prace zaprezentuje niemal dwudziestu autorów, m.in. z Francji, Portugalii, Czarnogóry i Polski.

Jacques Rouquette w Nakle lskim

Teatr w zagrodzie
czyli „Obrazki ze wsi Chorzów”

12 i 13 czerwca w Teatrze lskim
w Katowicach mona byo zobaczy
spek takl bez
sów Beppe Navel lo „Ci ne ma!” no mi no wa ny w 2013
roku do Zotej
Ma ski za naj lepszy spektakl
ro ku 2013, za
naj lep sz sce no gra fi dla
Francesco Casso ne i za naj -

Centrum Kultury lskiej w Nakle
lskim oraz Zwizek Polskich Artystów
Fotografików Okrg lski byli organizatorami wystawy „Byk – walczcy
bóg”, autorstwa Jacquesa Rouquette’a,
która odbywaa si w dniach od 5 do 31
lipca b.r. Kuratorem wystawy bya Katarzyna ata-Wrona.
Jacques Rouquette jest fotografem
eklektycznym, twórc i dyrektorem Midzynarodowego Festiwalu Fotograficznego w Dol de Bretagne oraz Festiwalu w Ni mes (Fran cja), ani ma to rem
kultury i autorem warsztatów fotograficznych. „Jarou” fotografuje od 12 roku ycia i wci doskonali swój warsztat,
wzbogacajc swoj fotograficzn wizj
wiata poprzez otwarcie na spotkania

Muzeum „Górnolski Park Etnograficzny w Chorzowie” zapraszao na niecodzienne wydarzenie. Spektakl „Obrazki ze wsi Chorzów” oparty jest na spisie
spraw sdowych wsi Chorzów i Db
od 1534 roku, znalezionym w berliskim
archiwum. Wzili w nim udzia aktorzy
lskich scen teatralnych: Maria Meyer,
Bogusawa Murzyska, Ewelina Stepaneczko, Wiesaw Kupczak, Antoni Gryzik, Andrzej Kowalczyk, Wojciech Stolorz, Dariusz Niebudek i Marian Florek.
Reyserem spektaklu bya Beata Chren.
Spektakl przedstawia sprawy spadkowe, spory ssiedzkie czy konflikty, które miay miejsce 500 lat temu – jedne zabawne, inne dramatyczne. Emocje i same
wydarzenia s jednak uniwersalne i doskonale wpisuj si w czasy dzisiejsze.
Zreszt nie tylko wydarzenia i emocje.
W „Obrazkach ze wsi Chorzów” pojawiaj si nazwiska osób, które do dzi zamieszkuj Chorzów czy katowick dzielnic Db: Biekowicz, Kotala, Dudek,
Grochal, Gola, Guch, Chybidziura, Sdziatka, Krawców, Rczy, Kosmalik,
Bieniek i Saga – osoby noszce te nazwiska nie tylko mogy pozna sprawy,
które zajmoway ich przodków, ale i obejrze spektakl.

 Nowym, dyrektorem Muzeum Miejskiego w Tychach zostaa Aleksandra Matuszczyk – kulturoznawca i menader kultury, która zastpia na tym
stanowisku dr Mari Lipok-Bierwiaczonek.
 Muzeum Górnolskie zaprasza do odwiedzenia
interaktywnej wystawy „wiat zmysów” przygotowanej razem z Muzeum Uniwersytetu Jagielloskiego.
 W galerii BWA jak i w Rondzie Sztuki mona byo oglda Dyplomy 2014 – wystaw prac tegorocznych absolwentów ASP w Katowicach.
 W galerii Katowice ZPAF prezentowana jest
wy sta wa fo to gra fii Da riu sza Kin dle ra – od bli sko 40 lat zajmujcego si fotografi architektury,
reportaem i portretem oraz Karoliny Kindler-Skowronek – rocznik 80, artysty plastyka, absolwentki ASP we Wrocawiu, malarki, graficzki, projektantki.
 22 czerwca Opera lska po raz pity rozdaa
Statuetki przyjacioom Opery, zasuonym ludziom

dla rozwoju sztuki operowej, a ich laureatami zostali:– Andrzej Gociniak – Przyjaciel Teatru, Katarzyna Bykowska – Meloman Roku, Adam Nowak – Pracownik Roku i Damian Bartyla, który otrzyma
Nagrod Specjaln.
 Na spacer pt. „Sztuka w przestrzeni miasta.
Osiedla A i B zapraszao w lipcu Muzeum Miejskie
w Tychach.
 Katowicki Klub Niezalenych Stowarzysze
Twórczych „Marchot” oraz Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina zapraszali na wernisa fotografii Arkadiusza awrywiaca „Blisko nas”.
 No wa sie dzi ba Mu zeum l skie go zo sta a
nominowana do tytu u jed nego z „7 nowych cu dów Polski”. W czwartej edycji plebiscytu Magazy nu Na tio nal Geo gra phic Tra ve ler, trwa j cej
do 26 wrze nia br., go sy mo na od da wa raz
dzien nie na stro nie http://7cu dow.na tio nal -geo graphic.pl/glosowanie/

 Na koncert muzyki wokalnej w wykonaniu
Christie Friedel-Dwornik (sopran), Piotra Dwornika (tenor), Lucyny Bielskiej (sopran), Tomasza Bielskiego (fortepian) i Bohdana Wantuy (fortepian) zapraszao Mu zeum Miej skie w Siemianowicach
lskich.
 Na koncerty w cyklu „Fortepianada” zapraszaa Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzy ki „Si le sia”, a wy st pi li: w Bi blio te ce l skiej – Magdalena Lisak, w Studio Koncertowym
Polskiego Radia w Katowicach – Pawe Wakarecy
a w Mu zeum Archi die ce zjal nym – Alek san dra
wigut.
 Pawe Konik (bas-baryton) – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie piewu solowego ad. Ewy Biegas by wykonawc recitalu, na który
zoyy si utwory Mozarta, Verdiego, Moniuszki,
Czya i Czajkowskiego, a który odby si w lskim
Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”.

„Cinema!” na lato
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Ratunek dla Maczek
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MARIA SZTUKA

Koncerty na dziedzicu
Jedn z ogromnych atrakcji, proponowanych przez Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki jest letnie muzykowanie
na dziedzicu. 13 lipca wystpi K.C.
Nwokoye, wokalista z Nigerii z zespoem.
Piosenkarz, jest zarówno autorem tekstów
jak i muzyki. Od kilku lat mieszka i pracuje w Polsce. Inspiracj s dla niego m.in.:
Bing Crosby, Frank Sinatra, Sade Adu, John
Legend, Michael Buble, Sara Bareilles, India Arie, Andy Williams, etc. Jego muzyka nie mieci si w ramach jednego gatunku, s to róne style muzyczne, poród nich
easy listening, soft rock, pop soul, neo soul oraz neo RnB, jego muzyka jest bogat mieszank jazzu, soulu i popu. Wedug
artysty recept na dobr rozrywk jest
poczenie oryginalnoci z indywidualizmem scenicznym oraz soulowego gosu
z du dawk energii.
70. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
31 lipca w Muzeum Saturn w Czeladzi odby si wernisa „Powstanie Warszawskie”.
Kilkanacie plansz obrazuje genez Powstania, jego dramatyczny przebieg a take
póniejsze losy powstaców. Wstrzsajce
fotografie pokazuj zniszczon Warszaw
a take namiastki normalnego ycia, które
mimo terroru próbowali wie jej mieszkacy. Ekspozycj przygotowano we wspópracy z poznaskim oddziaem Instytutu Pamici Narodowej. Gocie wernisau zostali
zaproszeni do wspólnego piewania, byo to
moliwe dziki wrczonym im piewnikom
zawierajcym teksty znanych pieni powstaczych.
Ogniem i mieczem na zamku
ogrodzienieckim w Podzamczu
5 i 6 lipca przebywajcy na zamku
w Ogrodziecu mieli okazj przey nie lada przygod, mogli si bowiem przenie
do XVII w., w czasy potopu szwedzkiego
i powsta kozackich. Byy wic turnieje rycerskie, pokazy konne, pojedynki szermierzy, konkursy a nawet wielka bitwa o zamek.
Pikne kostiumy, niezwyke pokazy a przede
wszystkim wspaniaa pogoda sprzyjay
znakomitej zabawie, lekcji historii te nie zabrako, panie mogy nawet podziwia pokazy mody staropolskiej. Imprez „Ogniem
i mieczem” zakoczya piechota, artyleria
i konnica, toczc wielka bitw o zamek.

Jednym
zdaniem

Przed kilkoma miesicami pisaam
o unikatowym i jednym z najpikniejszych
zabytków europejskiego kolejnictwa, niegdy siej szej du mie gro du nad Prze msz – dworcu w Maczkach (od 1975 r.
dzielnicy Sosnowca), ostatniej stacji Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej Królestwa Polskiego. Budynek wzniesiono
w latach 1839–1948 wg projektu Enrico
Marconiego. Poniewa z drogi tej korzysta car, jego rodzina i wysocy dygnitarze,
pokoje na pitrze dworca kapay przepychem zaspokajajcym potrzeby korzystajcych z nich na postojach goci (okazae meble, marmurowe kominki, kasetony,
ciany zdobione malowidami). W dolnej
kondygnacji mieciy si poczekalnia, restauracja, kasy i… sala widowiskowa
z komfortow scen i zapleczem.
Kolejn per bya znajdujca si w pobliu komora celna, z któr bliej nie
znana firma rozbiórkowa (na wniosek
PKP) rozprawia si niczym z zawadzajcym slumsem. Przez wiele miesicy nikt nie
interesowa si kup gruzu, która straszya swoim widokiem. Nikt z przechodzcych
obok, zapewne by nie uwierzy, e w komorze celnej w 1926 r. miecia si Szkoa Rzemielniczo-Przemysowa, w której przez
7 lat chemii uczy absolwent Wyszej
Szkoy Przemysowej Leon Kruczkowski,
dramaturg i publicysta. W 2013 r. komora celna znikna nie tylko z rejestru zabytków ale i z powierzchni ziemi.
Kiedy zdawa by si mogo, e carskie
salonki (a raczej to, co po nich pozostao) spotka podobny los, to pod koniec lipca pojawia si wrcz niewiarygodna informacja. Nowe wadze PKP postanowiy
zadba o zabytek. W wyniku porozumienia, jakie zostao zawarte pomidzy prezesem zarzdu PKP Jakubem Karnowskim
i rektorem Politechniki lskiej prof. Andrzejem Karbownikiem w maczkowskim
dworcu wkrótce pojawi si Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki lskiej. Budynek zostanie odrestaurowany i dostosowany do
penienia funkcji dydaktycznych i badawczych, powróci do niego ycie, cho mao kto w to ju wierzy.
Optymistyczne plany zakadaj, e w roku akademickim 2016/2017 Centrum rozpocznie swoj dziaalno. Okazuje si, e
w Polsce brakuje kierunków studiów,
przygotowujcych do pracy w kolejnictwie
a popularny niegdy zawód zaczyna zanika. Tak wic ksztaccy si w Maczkach
studenci nie powinni martwi si o przysz prac.
Sosnowiecka legenda o miecie stworzonym przez wgiel i stal zapewne nigdy by nie powstaa, gdyby nie rozwój
transportu kolejowego w tym regionie
i niepodwaalnym pozostaje fakt, e
miasto zapocztkoway: Droga elazna
Warszawsko-Wiedeska Królestwa Polskiego czca Warszaw z Galicj i Kolej Iwangorodzko-Dbrowska biegnca z Dblina do Dbrowy Górniczej.
Rado z uratowania dworca jest wielka, pozostaje jednak wtpliwo, czy
przystosowanie do celów dydaktycznych,
nie zniweczy marze o rekonstrukcji dworca, czy aby nie zostanie z niego tylko nazwa?

Przypomnienie
„Czarodzieja z Bdzina”
Kiedy pojawia si nowa publikacja
o wielkim czowieku, to zawsze jest to powód do radoci, wiadczy bowiem o tym,
e wci szukamy dobrych wzorców, tsknimy za autorytetami i chcemy ocali
od zapomnienia cenne i ponadczasowe
wartoci. Fenomen Jana Dormana nie
przestaje zadziwia. Dzi w sposób szczególny brakuje nam mdroci „Czarodzieja z Bdzina”, przydaaby nam si jego atwo nawizywania kontaktów
z modymi ludmi, umiejtno znajdywania z nimi wspólnego jzyka, finezja
z jak potrafi ukierunkowywa ich zainteresowania i wykorzystywa ich dobr
energi. Dziki niezwykemu talentowi
twórcy teatru ekspresji dzieci, niejeden
z jego wychowanków znalaz swój wasny i niepowtarzalny klucz do przyszoci. Legendarny zaoyciel i dyrektor
„Teatru Dzieci Zagbia” przygotowa pokolenie mylcych odbiorców sztuki,
uczyni wic to, nad czym gowi si dyrektorzy wszystkich teatrów, muzeów, galerii, sal koncertowych czy bibliotek.
Jan Kuczyski autor ksiki
za ty tu o wa nej
„Pod parasolem
Jana Dormana,
czyli krótka histo ria Klu bu
Stu denc kie go
Ethiopus”, wydanej przez Towarzystwo
Przyjació Bdzi na przy pomina trzyletnie
dzieje klubu (1971–1974), który cho
dziaa krótko, wpisa si w histori miasta w niezwyky sposób. Ju sama nazwa
wzbudzaa wiele kontrowersji, cho ze
wszech miar poprawna politycznie, bya
swoistym wyzwaniem rzuconym ówczesnym „pokrconym” realiom. Ksik
czyta si znakomicie, poniewa Kuczyski dzieli si wspomnieniami (by czonkiem klubu), które nie zdyy si zestarze.
Barwne anegdoty, lapidarne, ale jake
trafne diagnozy peerelowskiej szarzyzny
przemawiaj nie tylko do wyobrani, ale s
kolejnym potwierdzeniem jak bardzo brakuje nam „parasola” Pana Jana Dormana.
Jestemy z pokolenia lat 60. Z punktu widzenia wadzy w tamtym czasie podlegalimy jak najbardziej pod epitet – element ne ga tyw nie na sta wio ny do
sys te mu – anarchi stycz ny. Je ste my
ogromnie wdziczni Janowi Dormanowi,
e tak potrafi nas skupi wokó siebie
i ten gniew, który w sobie mielimy
przeku potem w co fajnego – powiedzia podczas jednego ze spotka Jan Kuczyski.

 W sosnowieckim Muzeum zostaa otwarta
wystawa retrospektywna Kryspiana Adamczyka,
malarza i grafika, czonka Grupy „Zagbie”,
przewodniczcego sosnowieckiego oddziau ZPAP,
wieloletniego plastyka miejskiego Sosnowca.
 W Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamku
Sieleckim od 25 lipca mona oglda wystaw pt.

„Sosnowieckie Sacrum – Koció Ewangelicko-Augsburski”.
 W Miejskim Klubie im. Jana Kiepury
trwa Akcja Lato. Wszystkie zajcia, m.in.
z rytmiki, taca nowoczesnego z elementami baletu, Modzieowa Akademia Teatralna, s
bezpatne.

13 lipca 2014 r. Maria Koterbska skoczya 90 lat. W swym yciu wypiewaa okoo 1500 utworów, cho jedynie 400 zarejestrowano na tamach czy pytach. piewa
jeszcze do dzi ad hoc a capella, jeli jest
okazja spotka si z entuzjastyczn bielsk
publicznoci.
Gwiazda polskiej piosenki II poowy XX w.
urodzia si w Bielsku w bardzo muzykalnej
rodzinie. Ojciec Wadysaw Koterbski by
skrzypkiem i dyrygentem lwowskiego chóru Echo, a mama, bielszczanka, Janina
Mirowska – pianistk. Kariera Marii Koterbskiej rozpocza si od wspópracy z Orkiestr Taneczn Rozgoni lskiej Polskiego
Radia Jerzego Haralda, który zaprosi j
do popularnej audycji muzycznej „Melodie
wiata”. Audycja po raz pierwszy prezentowaa swing z polskim tekstem, cho w USA
jazzujcy swing wypieray ju wtedy inne style muzyczne. Po pocztkowych sukcesach
i narastajcej popularnoci pojawiy si kopoty. Na propozycj wystpów w stolicy zareagowali funkcjonariusze pastwowi…
W ministerstwie kultury wyjaniono jej, e
„amerykaskie szwingowanie” jest sprzeczne z piosenkami radzieckimi. Bielszczance
zakazano wystpów w stolicy, a take…
na falach radia. Moga piewa za to z orkiestrami Jerzego Haralda, Jana Cajmera
oraz Konrada Bzyka i w krakowskim Teatrze
Satyryków, w którym pracowaa od 1951
do 1956 r. Wtedy to wraz z przyjaciómi – Karolem Szpalskim, Marianem Zauckim, Kazimierzem Pawowskim i Lidi
Wysock – powoaa kabaret literacki „Wagabunda”. Kabaret zjedzi w latach 60. prawie cay glob. W tym czasie powstay takie
nagrania jak „Bajka amurska”, „Jeste tu”
czy „Piosenka o walcu domino”. Maria Koterbska zasyna jednak przede wszystkim
z niezwykle popularnych przebojów jak
„Brzydula i rudzielec”, „Chc mie may domek” „A mój chopak pik kopie”, „Karuzela”, „Parasolki”, „Serduszko puka w rytmie cha-cha” czy „Wrocawska piosenka”.
Mimo i w czasie postalinowskiej odwily miaa wiele propozycji, aby zamieszka
i piewa w stolicy, mimo wielu podróy artystycznych – nigdy nie opucia rodzinnego Bielska. Tu zwizaa si z mem Janem
Franklem i wychowaa z nim syna Romana,
znanego obecnie wiedeskiego kompozytora, piosenkarza i aktora. Tu jest postaci rozpoznawaln i cenion do dzi. Jak twierdzi
jeszcze przed laty Lucjan Kydryski, Maria
Koterbska jest prekursork wikszoci polskich pieniarek próbujcych piewa troch bardziej nowoczenie, z wdzikiem. – Piosenki podaje swobodnie, nie za
sodko, z muzykalnoci nadajc jej interpretacjom wag artystycznego przeycia. Jest
to bodaj pierwsza powojenna polska pieniarka, która umiaa zwyk piosenk podnie do godnoci sztuki – twierdzi znany
krytyk muzyczny.
Wyrazem sympatii bielszczan do artystki
jest powoanie pótora roku temu Bielskiej
Piwnicy Artystycznej pod patronatem Marii Koterbskiej, która dziaa obecnie w kawiarni „Pod Scen” Teatru Polskiego
w Bielsku-Biaej. Znamienne jest to, e
na deskach tego teatru Maria Koterbska stawiaa wanie pierwsze estradowe kroki
w amatorskich teatrzykach i na konkursach
piosenki.

JAN PICHETA

BIELSKO-BIAŁA
Jubileusz Erwina Broka
Sto lat ukoczy wieloletni prezes Towarzystwa Mioników Ziemi Bielsko-Bialskiej
Erwin Broek (funkcj t peni od 1965
do 2010 r. z krótk przerw w latach 1984–
1988). Z tej okazji obecny prezes towarzy-

Miejskiego Zespou ds. Nazewnictwa Ulic
i Placów Bielska-Biaej. To gównie dziki
jego staraniom – jeszcze w czasach ancien
regime’u – opracowano krytyczn charakterystyk stanu nazewnictwa grodu pod Szyndzielni, a ju w 1989 r. zmieniono wiele
nazw ulic i placów. W latach realnego socjalizmu Bielsko-Biaa mogo si bowiem „poszczyci” najwiksz w Polsce iloci ulic
upamitniajcych komunistów, komunistycznych internacjonalistów i marszaków
Zwizku Radzieckiego. Przez Bielsko-Bia wdrowao si gównymi arteriami – ul. Armii Czerwonej, Lenina, Marksa, Dzieryskiego, Dymitrowa, Koniewa, Bohaterów
Stalingradu, Woroszyowa, Greczki, czy
bardziej prowincjonalnymi ulicami Czapajewa lub ysenki.
Letnia wystawa Wodzimierza Janoty

Erwin Broek

stwa Stanisaw Bika obdarowa jubilata
Zot Odznak Honorow TMZBB za wybitne osignicia w pracy stowarzyszenia.
Prezydent miasta Jacek Krywult wrczy Erwinowi Brokowi list gratulacyjny i kwiaty.
Erwin Broek urodzi si 13 maja 1914 r.
w Iownicy, a dziecistwo i modo spdzi
w Starym Bielsku. Pierwszym jego przeyciem, które zapamita, bya agresja armii czechosowackiej na lsk Cieszyski w styczniu 1919 r. i dzielny opór nielicznych wojsk
polskich. W okresie midzywojennym Erwin
Broek dziaa w harcerstwie. Podczas wycieczek na Huculszczyzn pozna Lwów, który go zafascynowa tak dalece, e osiad tam
i ukoczy Wysz Szko Handlu Zagranicznego oraz dwa lata studiów na Wydziale Prawa UJK. Trzeci rok ukoczy ju na tajnych
kompletach. We wrzeniu 1939 r. bra udzia
w obronie Lwowa, a póniej przey tam
okupacj stalinowsk i hitlerowsk. W kwietniu 1945 r. wróci do Bielska. W 1946 r. ukoczy prawo na UJ. Od 1950 do 1965 r. by
wykadowc w WSE we Wrocawiu i Katowicach. Coraz bardziej angaowa si w dziaalno spoeczn. Bra udzia w redagowaniu zeszytów naukowych katowickiej WSE,
Kalendarza Beskidzkiego, informatorów
kulturalnych miasta, powiatu i województwa
bielskiego oraz monografii Bielska-Biaej. We
wrzeniu 1981 r. zosta przewodniczcym
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90 lat na karuzeli ycia

Podczas „Letniej wystawy malarstwa”
w Galerii Sztuki „Puls” w Cieszynie do
28 sierpnia mona oglda dziea Wodzimierza Janoty. Artysta urodzi si w 1952 r.
w Lipowej na ywiecczynie, ale od ukoczenia PLSP w Bielsku-Biaej mieszka
i tworzy w Cieszynie. Powiada, e jest genetycznie naznaczony sztuk. Jego babcia
bya bowiem bibukark, ojciec lubi rysowa, a wujek obdarowywa go albumami
malarstwa. Wodzimierz Janota tworzy nie
tylko w oleju. Posuguje si zarówno temper i akrylem, jak i akwarel. Rysuje
oówkiem, wglem, pastelami. Gustuje
w pejzaach i portretach. Artysta traci powoli wzrok. Mona go wspomóc w walce
z chorob, kupujc jego dziea.
Nagrody dla ywczan i Zaolziaków
Od 26 lipca do 3 sierpnia w Beskidach
trwaa jedna z najwikszych imprez folklorystycznych wiata LI Tydzie Kultury Beskidzkiej. W jej ramach odby si w ywcu XLV Festiwal Folkloru Górali Polskich.
W konkursie zespoów Zote ywieckie
Serce i 10 tys. z otrzyma Regionalny Zespó Oldrzychowice. Srebrne ywieckie
Serce przypado Lipniczanom z Lipnicy
Wielkiej, a Brzowe – ZPiT im. Józefa
Szczotki Wier chy z Milów ki. Grand
Prix XXV Midzynarodowych Spotka
Folklorystycznych w ywcu zdobyli Grojcowianie z Wieprza. Odby si tam równie
konkurs kapel, grup piewaczych i instrumentalistów. W kategorii kapel Zote ywieckie Serce otrzymaa Kapela Byrtków z Pewli
Wielkiej, w kategorii solistów multiinstrumentalistów – Marcin Blachura z ywca,
piewaków Zofia Sordyl z Korbielowa,
w kategorii mistrz i ucze instrumentalista – Krzysztof Trebunia-Tutka z Zakopanego, a mistrz i ucze piewak – Anna Lassak
z Krakowa. Jurorów cieszy liczny udzia
w konkursach nie tylko starych mistrzów, ale
i modych adeptów folkloru.

 13 lipca w Bielskiej Piwnicy Artystycznej
im. M. Koterbskiej zaprezentowano koncert pt.
„Truskawki w Milanówku” z okazji 90. urodzin artystki.
 27 lip ca w Biel sku -Bia ej roz po cz y
si XV Dni Muzyki Kameralnej i Organowej
„Wakacje z Muz”.
 W lipcu Lucyna Wylon prowadzia w Galerii Bielskiej BWA warsztaty artystyczne pn.
„Od szkicu do obiektu, czyli przygody modego
dizajnera”.
 Do 4 lipca w Galerii ROK w Bielsku-Biaej wystawiano malarstwo Agaty Tomiczek-Wo-

onciej, a od 11 lipca do 5 wrzenia potrwa tam
wystawa malarstwa na szkle Marty Walczak-Stasiowskiej i Zdzisawa Walczaka.
 W DK Wókniarzy w Bielsku-Biaej w lipcu wystawiano fotografie prof. ódzkiej „filmówki” – Zbigniewa Wichacza.
 Przez cay lipiec w Ksinicy Beskidzkiej prezentowano linoryty cieszynianki Pauliny Bodek.
 Towarzystwo Przyjació Bielska-Biaej
i Podbeskidzia wydao pilotaowy numer pisma
bielskiej modziey „Redakcja BB”.
 W lipcu Grupa Moblilni wystawiaa swe
prace w bielskiej galerii fotografiki B&B.
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Zafrytkowani po raz czwarty
W tym roku Czstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej powróci na ulic Pisudskiego (zwan nieoficjalnie alej Frytkow). 20–21
czerwca w pobliu dworca PKP ustawiono
dwie sceny, które zapeniy si gwiazdami.
Muzycznie byo na najwyszym poziome – Mela Koteluk, Waglewski Fisz Emade, Novika, Fismoll, Sorry Boys, z zagranicy Heroes
& Zeros (Norwegia) i Ginga (Austria), a z Czstochowy Kapelanka oraz Vermones. Organizatorzy i w tym roku udowodnili, e na Frytce pojawiaj si postaci o ustalonej pozycji albo
odkrycia ostatniego sezonu sceny alternatywnej.
Dj’ów reprezentowali: Agim Dzeljilji, Tomek Dogiel i Kacper Kapsa.
Mocn stron spotkania by take teatr – w tym
roku dominoway spektakle bez sów, nastawione na rozwizania plastyczne, a take sigajce
po rozwizania cyfrowe. Zacz Teatr Nikoli, znany czstochowianom z Festiwalu Teatrów
Ogródkowych, Maruczell, a potem Zmysy
A3Teatru, Komedianci Teatru Pantomimy Mimo i na fina Teatr Akt.
Zabaw ju od startu nakrcali hip hopowcy.
Przywrócono równie Parad Frytkow. W tym
roku pochód przeszed ulicami: Katedraln,
Krakowsk, Berka-Joselewicza, Garibaldiego,
Wilsona, w rytm wybijany przez perkusistów grupy L’ombelico del Mondo z Sochaczewa, na czele z przedstawicielami Czart-a igrajcymi pochodniami; w ten sposób postanowiono uczci
ogie witojaski.
Z nowoci warto odnotowa warsztaty filmowe oraz filmowy blok Multimedia OFF w Konduktorowni (m.in. obrazy Bodo Koxa).
Kultura noc
Gdy wszystkie koty staj si czarne, kultura
uwodzi rumiecem, gestem, zapachem, dwikiem i smakiem. Taki cel stawiaa sobie kolejna odsona Nocy Kulturalnej, w tym roku organizowana pod hasem zmysów. Czstochowa
w ostatnim czasie staje si specjalist od takich
tematów – od lat organizujemy Alej Smaku,
w maju biecego roku w Paradoksie Pracownia Komparatystyki Kulturowej AJD zaprosia
na sesj Od-gosy jedzenia. Miejsk akcj koordynowali OPK Gaude Mater oraz Muzeum
Czstochowskie.
Atrakcji byo tak wiele, e Noc Kulturalna zacza si ju o 17.49 na placu Biegaskiego,
a jeszcze wczeniej odby si kiermasz pyt winylowych, CD oraz happening Adama Maruszczyka Bicie piany. Podobnie jak w poprzednich
latach bya to okazja do zaprezentowania twórczoci nie tylko artystów miejscowych. Zmysy
czstochowian rozpalali take m.in.: Olo Walicki (Trójmiasto) w projekcie z Gab Kulk, Fonovel (ód), Pearks Mahone (USA) czy performer Arti Grabowski (Kraków). Karnet wart
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W Miejskiej Galerii Sztuki do 13 lipca
we wszystkich salach na parterze mona
byo oglda interdyscyplinarn wystaw
„Dionizos. Wspóczesna odsona mitu”.
Oprócz obrazów w rónych technikach autorstwa polskich twórców XX i XXI w., poczwszy od S.I. Witkiewicza (Witkacego)
a do propozycji uczniów czstochowskiego Ze spo u Szkó Pla stycz nych im.
J. Malczewskiego eksponowanych w Antresoli, pokazano równie prace tatuatora (Adama Swodczyka), zapisy dokumentalne misteriów czy spektaklu Orodka
Praktyk Teatralnych Gardzienice, a to
wszystko uzupenione fragmentami utworów literackich (m.in. Homera, Hölderlina, Charlesa Baudelaire’a, Bolesawa
Lemiana, Józefa Czechowicza, Seamusa Heaneya) i prac teoretycznych, m.in.
Fryderyka Schellinga, Johanna Jakoba
Bachofena, Friedricha Nietzschego, Mircea Eliadego, Przemysawa Czai czy
Károly Kerényiego. Bez wzgldu na reprezentowan dziedzin wszystkie eksponaty ujawniay intencj odnalezienia Dionizosa i dionizyjskoci.
Kuratorzy wystawy (Jacek Walto, Barbara Major oraz Joanna Matyja) podzielili ponad 130 prac tematycznie; byy
wic: praktyki magiczne, maska i tatuae,
rodki wspomagajce wiadomo, transgresja i ekstaza, otcha, erotyka, poczwary, histeria kobieca, taniec i rytm, które
przemieniaj grup we wspólnot, a koncerty okazuj si realizacj „kontrolowanego szau”. Wiele z porzdkujcych kategorii wyznacza fundament wspóczesnej
nauki o kulturze (zarówno antropologii,
jak i szeroko definiowanej widowiskowoci). Artyci szukali odpowiedzi na pytanie, wyraone wprost w spektaklu „Metamorfozy” OPT Gardzienice – „Kto
jest moim bogiem?”. Namysu dowodzi
wybór tematu, techniki, a take rodzaju
procesu twórczego (znalazy si wic realizacje bliskie action-art).
Tak rozgrywa si wspóczesny artystyczny pojedynek Dionizosa z Apollem,
boga ekstazy i upojenia z bogiem harmonii i umiaru. Mitologia bya obecna
na wiele sposobów. Jan Walto przypomnia posta Empedoklesa, przyrodnika,
lekarza, filozofa i poety, który postanowi
rzuci si do krateru Etny, aby upozorowa swoje wstpienie na Olimp. Duy
zbiór stanowi take bestiariusz (m.in. prace Andrzeja ukaszewskiego czy Adama
Hoffmana). Nie zabrako take postaci
wspóczesnego wiata wyobrani, np.
Tygrysek, przyjaciel Kubusia Puchatka
na obrazie Pawa Dunala.
Oczywicie, wystaw mona byo oglda równie troch jakby wbrew kuratorom, po dzi wia jc przede wszyst kim
obrazy znanych artystów – poza wspomnianym Witkacym, znalazy si tu m.in.
prace Zofii Stryjeskiej, Tadeusza Kantora, Marii Jaremy, Jana Lebensteina…
Szeroko rozumiana dionizyjsko pomoga zorganizowa przyspieszony kurs
wspóczesnego malarstwa – z jego rónorodnoci technik i konwencji, a jego
muzealne opracowanie ujawniao jednak
ywotno Apolla.

niespena 10 zotych (9.99) pozwala kademu
odnale to, czego szuka. Bya muzyka, przedstawienia teatralne, pokazy filmów, a take wiele intermedialnych atrakcji dla dzieci, modziey i do ro sych – zwie dza nie wy sta wy
MGS-u z opask na oczach, Zmy (sownik)
w parku Staszica, a w Zagrodzie Wociaskiej
Muzeum Czstochowskie wraz z Zespoem
Pieni i Taca „Czstochowa” zaprosio na wielkie pranie.
Trudno wymieni wszystkie propozycje; sporód tych bardziej niezwykych, to np.: akcja Gotuj z piwem w Pubie Piwiarnia, smaczna instalacja Ale kwas Ani Wójcik w klubie Rura,
malowanie na folii graffiti przy muzyce hip hop,
perfmormans taneczny Cieniasy na placu Biegaskiego czy happening Wyprawa po witego Grala. W tym roku po raz pierwszy do programu wczyo si Cinema City, prezentujc
studenckie etiudy Kino karmi zmysy. Kolejn
propozycj filmow (OKF Iluzja) by pokaz Europejskiego Festiwalu „Euroshorts” na plenerowym ekranie.
Nawet deszcz nie by w stanie ostudzi gorczki tej pierwszej wakacyjnej sobotniej nocy.
Midzy reggae a stylem retro
Lipiec rozpocz si od falowania do muzyki reggae, a potem do szlagierów midzywojnia.
Imprezy odbyway si w rónym czasie i miejscu, wic bya to dobra okazja, by wzi udzia
w obu wydarzeniach organizowanych przez
Urzd Miasta oraz OPK Gaude Mater.
Najpierw 4–5 lipca na Promenadzie Czesawa Niemena odbywa si po raz trzeci Reggae
ON, a nieco bliej centrum, w Klubie Muzycznym Stacherczak, mia miejsce festiwal soundsystemów (Dub System), na którym stawiy si
grupy z Polski, z Czech, Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemiec. Czstochowskim akcentem by
kolektyw Rise up! Soundsystem. Imprezie towarzyszyy warsztaty bbniarskie oraz sprzeda pyt,
czasopism i rozmaitych gadetów.
Na Promenadzie miejscowe skady reprezentowa m.in. Koloroton, grupa wywodzca si
z Bedu, a take Caa Góra Barwinków (finalici
ostatniej edycji X Factor). Zespó znany ju
na polskiej scenie poza swoimi utworami gra
równie covery, m.in. Bya serca biciem Andrzeja Zauchy.
Tydzie póniej na placu Biegaskiego zorganizowano pchli targ, przygotowano pokaz starych samochodów, a klimat midzywojnia tworzya Grupa Teatralna „Warszawiaki”. Gównym
punktem programu by jednak koncert szlagierów Dwudziestolecia – Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Czstochowskiej Makabundzie towarzyszyli: Katarzyna Pakosiska, Sonia Bohosiewicz,
Iwona Chouj (z Teatru im. Adama Mickiewicza
w Czstochowie), Marian Opania, Mariusz Kiljan, Cezary Studniak. Sonia Bohosiewicz piewaa równie z Voice Bandem, zaoonym
przez Arkadiusza Lipnickiego, brata Anity Lipnickiej. Wystpom towarzyszyy zdjcia przedwojennej Czstochowy ze zbiorów Orodka
Dokumentacji Dziejów Czstochowy Muzeum
Czstochowskiego pokazywane na ekranie.
Zabawa rozpoczta na placu Biegaskiego
przeniosa si póniej do klubu Tori, gdzie
o midzywojenny nastrój zadba m.in. Micha
Fogg (prawnuk Mieczysawa) w repertuarze fonograficznej wytwórni Syrena Records oraz
Warszawskie Combo Muzyczne pod kierownictwem Janka Mynarskiego.

 Zagrali – Resto & Cafe 29: Micha Gasz; Disco Ray: Doda; plac Biegaskiego: Iwona Chouj.
 W Carpe Diem zainaugurowany zosta cykl
Fotograficzne spotkania autorskie, pierwszym gociem by Maciej Jeziorek.
 W OPG Gaude Mater kolejna odsona cyklu Obrazki z podróy – prace dra Krzysztofa Janika; w CPM-ie wystawa Weroniki Rafy Ladacznica.
 W Politechniku zaprezentowano czternacie
prac dyplomowych wychowanków Alexandra

Azarkevitcha z Wydziau Artystycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi;
 Do 13 sierpnia w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 4/8 mona oglda haftowan replik obrazu Jana Matejki Jan III Sobieski pod Wiedniem
o wymiarach 9 m4.5 m, nad którym pracowao
kilkadziesit osób od czerwca 2012 r.; koordynatorem bya Fundacja Wspierania Kultury, Sztuki
i Rkodziea Artystycznego im. witej Królowej
Jadwigi, zaoona przez Adama Panka z Dziaoszyna, której siedziba mieci si w Czstochowie.

Zaolzie pielgrzymuje
na Jasn Gór ju od 24 lat

JACEK SIKORA

Europejskie Gorolski wito
Przez trzy dni odbywa si w Jabonkowie najwikszy festiwal folklorystyczny Zaolzia, 67. Gorolski wito (1-3. VIII).
Gros wydarze imprezy, której organizatorem jest Miejscowe Koo PZKO w Jabonkowie, rozgrywao si w wyjtkowej scenerii Lasku Miejskiego.
Najbardziej uroczystym dniem imprezy
bya jak zwykle niedziela z tradycyjnym korowodem ulicami miasta pod scen w Lasku Miejskim. Ozdob pochodu byy zespoy folklorystyczne z bliska i z daleka, z Zaolzia, Polski, Sowacji, Meksyku, a take
wo zy ale go rycz ne pod gór skich Kó
PZKO – z mosteckich Szaców, Boconowic, Bukowca, Nawsia, Piosku, omnej,
Milikowa, Gródka oraz jabonkowskich
„gombiorzy”.
– Spotykamy si po raz 67. na tradycyjnym Gorolskim wicie w Jabonkowie. Jako prezes Zarzdu Gównego PZKO oraz
Miejscowego Koa PZKO w Jabonkowie
was bardzo serdecznie na tym wicie witóm – zainaugurowa niedzielny program
Jan Ryko.
67. edycja Gorolskigo wita niosa si
w atmosferze „Starzikowych Urodzin”.
W marcu br. mino bowiem 100 lat od narodzin Wadysawa Niedoby. Jemu wic dedykoway muzyk, pieni i tace zaolziaskie zespoy pezetkaowskie: chóry
„Gorol” i „Melodia”, oraz zespoy folklorystyczne: „Olza”, „Bdowice”, „Suszanie”, „Oldrzychowice”, „Bystrzyca”, „czka”, „Nowina”, „Zaolzi”, „Zaolzioczek”,
„Lipka” i szkolna „Torka”. Z urodzinami
nieyjcego ju „Starzika” zbiegy si jeszcze inne – szedziesitka Jana Ryki.
Przypomnia o nich reprezentujcy na „Gorolu” Jabonków jego wiceburmistrz oraz
senator RC, Petr Gawlas, wrczajc mu doroczn nagrod miasta „Jabonkowskie
Jabko”.
„Bliscy sercom” w Avionie
„Bliscy sercom. Rekonstrukcje” to nazwa
wystawy zdj autorów reprezentujcych
dwa pokolenia zaolziaskich fotografików: ks. Kazimierza Suchanka i Mariana
Siedlaczka. Ekspozycja, prezentowana
m.in. podczas tegorocznej edycji imprezy

Jednym zdaniem

Zdaniem Jadwigi Franek, kada pielgrzymka jest inna. – Wszystko zaley
od wspólnoty, która wyrusza do Czstochowy. Kady ptnik wnosi swoj osobowo, swoj tosamo, intencje, swoj modlitw – mówi pani Jadwiga, która z mem Franciszkiem organizuje Piesz Pielgrzymk Zaolzie – Jasna Góra.
Pierwsza zaolziaska pielgrzymka
wyruszya na Jasn Gór w 1991 r.,
z okazji wiatowego Spotkania Modziey z papieem Janem Pawem II wanie
w Czstochowie. – To byo nasz wielk motywacj – mówi Jadwiga Franek. – Natomiast sam pomys zorganizowania zaolziaskich pielgrzymek powsta na szlaku pielgrzymek... krakowskich, w których bralimy udzia przez
pi lat. To na nich zrodzio si wielkie
marzenie, ebymy my, Polacy z Zaolzia,
wyruszyli na Jasn Gór wprost z naszych domów – wspomina.
Marzenie si spenio i Zaolzianie
pielgrzymuj do Czstochowy ju od 24
lat. W tym roku 19 lipca wyruszyo ich
a 181. Pod murami jasnogórskiego
klasztoru doczyo do nich 24 lipca 49
uczestników 22. pielgrzymki autokarowej, 47. rowerowej (12. edycja). Duszpasterzami byli: ks. Grzegorz Strzdaa i o. Symplicjusz Sobczyk, a ptnikom
towarzyszyli: ks. Jan Svoboda z Hati, ks.
Vavinec Martin iplák z Haje na lsku
oraz s. Teresa Joanna Kufa, elbietanka z Jabonkowa.
Hasem pielgrzymki byy sowa: „Arko Przymierza, módl si za nami!”.
Do nich nawizywali kapani podczas
codziennych konferencji. – Ksia wygaszaj kazania w drodze, korzystajc
z mobilnego nagonienia, które przygotowuje grupa techniczna – wyjania
Franciszek Franek. – Pielgrzymi podzieleni s na sze grup, wedug kolorów,
a kada ma do spenienia okrelone zadania. Na przykad aduje bagae, prowadzi modlitw, kieruje ruchem na drodze, nagania msze. Jest te ekipa medyczna. O dziwo, w tym roku ta ostatnia
rzadko musiaa interweniowa. Pomimo
upau nie byo adnych udarów, odcisków, chocia musielimy pokona ponad 160 km – informuje pan Franciszek.
Na Jasnej Górze wspólnie z grupami
autokarow i rowerow ptnicy uczestniczyli we mszy witej sprawowanej
w Kaplicy Matki Boej i Apelu Jasnogórskim, póniej czuwali w kaplicy, pod cudownym obrazem Maryi, a do godz.
4.00 rano.
Tegoroczna pielgrzymka ju za nami.
Ta w przyszym roku bdzie jubileuszowa – 25. Piesza pielgrzymka wyruszy
w sobot 18 lipca 2015. – Ju mona si
na ni u nas zgasza. A zgasza si trzeba ju gównie na pielgrzymk autokarow. Im wczeniej, tym lepiej, bo jeden
autokar jest ju teraz peny. Moemy wystawi dwa autobusy, ale liczba miejsc
i tak bdzie ograniczona – dodaje Jadwiga Franek.

„Zaolzie potrafi”, trafia obecnie do czeskocieszyskiej Czytelni i Kawiarni Avion/Noiva. Jej wernisa odby si 8 sierpnia.
Nestor zaolziaskich fotografików, ewangelicki duchowny ks. Kazimierz Suchanek,
swoje zdjcia tworzy na przeomie lat 60.
i 70. w Gutach, gdzie peni w tym czasie
posug duszpastersk. Po pidziesiciu latach ludzi, których wówczas utrwali
na zdj ciach ks. Su cha nek, za pro si
do wspópracy prezes Zaolziaskiego Towarzystwa Fotograficznego, Marian Siedlaczek. Powstay zdjcia nowe, które na wystawie bdzie mona porówna z tymi
z drugiej poowy ubiegego wieku.
– Zdjciami Kazimierza Suchanka zachwyciem si od razu. Byo to wkrótce
po tym, kiedy moi przyjaciele z ZTF, Roman Chmiel i Radek Krygiel, wydali album
„Bliscy memu sercu” (2005), zawierajcy
przegld twórczoci ksidza – mówi Siedlaczek. – Urzeky mnie te portrety wrcz magnetycznie, musiaem bezustannie do nich
wraca. Cechuj je dwie waciwoci: prostota i ciepo. I tylko tyle, a czasem a tyle trzeba, by za pomoc fotografii móc dotkn prawdy o czowieku. Pewnego dnia
pomylaem, e chciabym pozna yjcych
jeszcze bohaterów z fotografii. W ten sposób zrodzi si pomys na powtórzenie
tych uj teraz, po kilkudziesiciu latach.
W logistyce przedsiwzicia nieocenion rol speni „chopak kucajcy za motocyklem”, Janek Myrdacz, któremu udao si
skontaktowa ze wszystkimi osobami, jakie wystpoway na zdjciach. Fakt, e niniejsza „rekonstrukcja” moga doj do skutku, to gównie jego zasuga – dodaje prezes ZTF.
Dziennikarka szuka ladów Nohavicy
Na pocztku sierpnia gocia w redakcji
zaolziaskiego „Gosu Ludu” Teresa Drozda, dziennikarka Polskiego Radia i zarazem
redaktor naczelna serwisu internetowego
strefapiosenki.pl. Warszawska urnalistka
szuka archiwalnych materiaów prasowych
powiconych Jaromírowi Nohavicy.
– Przyjechaam do Czeskiego Cieszyna – mówic jzykiem Jaromíra Nohavicy – poczyta stare gazety – stwierdza
w rozmowie z „Gosem Ludu” Teresa
Drozda, która od 13 lat ledzi karier czeskiego barda i wanie pracuje nad ksik powicon jego postaci. Publikacja,
w której powstaniu Nohavica czynnie pomaga, ma si ukaza nad Wis w przyszym
roku.
– Obecnie szukam wzmianek na temat Jaromíra w polskiej prasie z lat 90. Jest kilka tropów, na które natknam si w „Gosie Ludu” oraz „Zwrocie”. Wszystko dlatego, e w mojej ksice próbuj odtworzy
drog Nohavicy do Polski – tumaczy.

 Ponad 180 turystów wyruszyo 2 sierpnia
na trasy „Rajdu o kyrpce Macieja”, imprezy organizowanej przez PTTS „Beskid lski” z okazji Gorolskigo wita w Jabonkowie. Gówn nagrod Rajdu byy jak co roku dwie pary kyrpców – mniejsze dla najmodszego uczestnika oraz
wiksze dla najstarszego.
 Ze spó „Ol drzy cho wi ce”, dzia a j cy
przy Miejscowym Kole Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego w Oldrzychowicach, zwyciy w 45. Festiwalu Folkloru Górali Polskich.
Odbywa si on tradycyjnie w ramach Tygodnia
Kultury Beskidzkiej.
 W ostatni weekend lipca w wielu miejscowociach Zaolzia odbyway si odpusty w. An-

ny. Jabonkowska parafia zorganizowaa odpust
przy kaplicy na Kozubowej, w Karwinie-Raju za
przygotowali go z parafi frysztack tamtejsi
PZKO-wcy.
 W Ogrodach Wallensteina w siedzibie
Se na tu Re pu bli ki Cze skiej w Pra dze roz brzmiewaa w czwartek 24 sierpnia gwara cieszyska, pieni i muzyka ludowa znad Olzy. Senator Petr Gawlas zaprosi do stolicy trzy zespoy: Chór Mski „Gorol”, dziaajcy przy
Miej sco wym Ko le Pol skie go Zwiz ku
Kulturalno-Owiatowego w Jabonkowie, czeski Zespó Regionalny „Mioní” z omnej Dolnej oraz jabonkowsk kapel ludow „Jackové”.
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Ale si tu
wyrabiao!
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byway wgiel wysyany nastpnie do hut,
gdzie wytapiano stal, z której wyrabiano
metalowe obudowy dla kopal, gdzie
ju zostaway, bo nie byo czasu, aby je odzyskiwa, poniewa trzeba byo pozyskiwa wicej wgla dla hut, które itd. itp.
Ten przemiewczy, ale wcale nie tak odlegy od rzeczywistoci wywód mia objania dlaczego nie udawao si niczego
wyprodukowa dla „zwykych ludzi”,
przez co brakowao „wszystkiego”. Tymcza sem w prze szo ci, „za Niem ca”
i w koszmarnym okresie sanacji, a nawet
tu po II wojnie wiatowej jako si udawao ludzkie potrzeby zaspokaja. Mona si o tym przekona odwiedzajc wystaw Made in Katowice w Muzeum
Historii Katowic. Wprawdzie i tu wita
zwiedzajcych drewniana rynna wypeniona wglem, ale umieszczone nad ni
zdjcia ze synnej kolekcji Dady i archiwalne pocztówki bardziej przywodz
na myl elenioki, kuchenne piece z bratru, czy wyszukane kafloki z paradnej
izby ni wielkoprzemysowe osignicia
minionej epoki.
Wystawa zajmuje najwiksz przestrze ekspozycyjn Muzeum Historii
Katowic, ale jej autorki Jolanta Popanda
i Urszula Rzewiczok przyznaj, e udao
im si pokaza zaledwie czstk tego, co
w na szym mie cie wy twa rza no
od XIX wieku. Zaprezentowane zostay
wyroby przemysowe, ale take rzemioso oraz usugi i w jakim zakresie handel.
To naprawd tylko cz tego, co w Katowicach powstawao. Od lat studiuj
Skorowidz bran województwa lskiego 1929-1930, wic wiem np. ile byo
w naszym miecie „fabryk” czekolady,
przedsibiorstw budowlanych i zakadów budujcych drogi (np. termakowe, to
znaczy „trwae, ekonomiczne, ciche, wolne od kurzu i bota i szybkie w budowie”.
Te firmy nie zostay pokazane na wystawie, ale i tak to, co si na niej znalazo musi zadziwia. Np. szeroko zostaa zaprezen to wa na fa bry ka „Ebe co”, któ rej
asortyment by rzeczywicie imponujcy.
Poza znakomitymi rowerami produkowano tu bowiem maszyny do szycia, gramo-

fony i instrumenty muzyczne. Firma „Capello” chwalia si swoimi radioodbiornikami ogaszajc, e to wycznie superheterodyny. Mia swój katowicki epizod
kojarzony z Gliwicami krem „Nivea”. Produkowano u nas motocykl „Moj” takiej jakoci, e podobno testowao go polskie
wojsko. Trudno te pomin w tej wyliczance Fabryk Porcelany „Giesche”,
nie mówic ju o hutach i kopalniach, czy
przemyle chemicznym, który zajmowa
si m.in. produkcj rodków czystoci
a nawet kosmetyków.
Na specjaln uwag podczas zwiedzania zasuguj usugi. Zwaszcza te dotyczce mody, która nam si kojarzy bardziej
ze wspóczesnoci ni z dawnymi czasami. A to nieprawda, zawsze byy panie starajce si o to, aby si ubiera zgodnie
z najnowszymi trendami. Drug, niesychanie wan dziedzin bya gastronomia
(to by moe bardziej interesujce dla panów). Poza reklamami restauracji (zawsze
najlepszych) mona na wystawie zobaczy
rzeczy zwizane z paleniem kawy, czy wyrobem wykwintnych trunków. Osobne
miej sce na eks po zy cji zaj mu je Jan
Wyk – „optykus”, którego dziaalno wykraczaa daleko poza dobór oprawek
do korekcyjnych okularów. Chodzc
po wystawowych salach trudno si oprze
wraeniu, e nasze przewiadczenie o ja-

kim skoku cywilizacyjnym w ostatnim
czasie jest troch zudne. Modne jest
dzi sowo „dizajn”, wiemy, e projektowaniem waciwie wszystkiego zajmuj
si dzi utytuowani plastycy z rónych
ASP. Tymczasem uroda tych dawnych produktów przekonuje nas, e nadawali im
form i ksztat ludzie bardzo kompetentni i wraliwi, którzy w ogóle nie wiedzieli, i s „dizajnerami”.
Dla mnie osobicie najwaniejszym
(i wzruszajcym jednoczenie) przeyciem
podczas zwiedzania by widok drewnianego pudeka, którego przeznaczenia nie
odgadnie aden mody czowiek. To bya kaszta drukarska. Uzmysowiem sobie,
e mino ju ponad trzydzieci lat od czasów kiedy zupenie odesza w zapomnienie. A wraz z ni zecer, czowiek skadajcy tekst z oowianych czcionek, znajcy
w dodatku ortografi lepiej ni niejeden
dziennikarz czy autor.
Nie chc si wicej rozpisywa o samej
wystawie, wol zostawi miejsce na ilustracje, które – mam nadziej – zachc
P.T. Czytelników do odwiedzenia Muzeum
Historii Katowic. Warto, bo autorki ekspozycji i wietnego katalogu Jolanta Popanda i Urszula Rzewiczok stworzyy co
dobrego, w dodatku „made in Katowice”.
BOGDAN WIDERA

Zdjcia: Piotr Sobaski ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

czasach realnego socjalizmu eleW
menty antypastwowe, zwane te
warchoami szydziy, e kopalnie wydo-

Zdjcia: Piotr Sobaski

Made
in Katowice
Wystawa w Muzeum
Historii Katowic

