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UCZELNIA ELITARNA CZY EGALITARNA
– rozmowa z rektorem Uniwersytetu !l#skiego
prof. WIES$AWEM BANYSIEM
DAGMARA DRZAZGA
– Dante odrodzi% si& w Katowicach
HENRYK SZCZEPA'SKI – Paderewski i Korfanty
GRA(YNA BARBARA SZEWCZYK – Z wizyt# u noblisty
TOMASA TRANSTRÖMERA
Poezja i proza: KAROL MALISZEWSKI,
JOANNA STORCZEWSKA-SEGIETA
Kadr z filmu „ONIRICA – Psie Pole” w re!yserii Lecha Majewskiego

Fot. Zbigniew Sawicz

Fot. Arkadiusz 'awrywianiec

Oczekiwanym od miesi"cy wydarzeniem gali inauguruj#cej now#
siedzib" NOSPR by$ koncert
Krystiana Zimermana, który tego
wieczoru wykona$ I Koncert fortepianowy d-moll op. 15 Johannesa Brahmsa. Narodow# Orkiestr#
Symfoniczn# Polskiego Radia
poprowadzi$ Alexander Liebreich.
(Wi!cej o koncercie i Festiwalu
Otwarcia NOSPR pisze Karol Bula na str. 8-9. Prezentujemy równie" – na IV stronie ok#adki
– fotoreporta" Zbigniewa Sawicza z uroczysto$ci otwarcia, jak
i wydarze% je poprzedzaj&cych.

Fot. Arkadiusz 'awrywianiec

Polacy Mistrzami %wiata w Pi$ce Siatkowej M"&czyzn 2014! By si"gn#' po z$oto musieli w meczu fina$owym, który odbywa$ si" 21 wrze(nia
w katowickim Spodku, pokona' dru&yn" Brazylii. Dokonali tego, osi#gaj#c wynik 1:3. Polska reprezentacja po 40 latach wygra$a ca$y turniej,
zajmuj#c pierwsze miejsce na (wiatowym podium. To historyczne zwyci"stwo wywo$a$o eufori" nie tylko w(ród kibiców tej dyscypliny sportu.
%wi"towa$ ca$y kraj!

Nowym biskupem Ko(cio$a ewangelicko-augsburskiego zosta$ bp Marian Niemiec.
Konsekracja i wprowadzenie bp. elekta odby$y si" 14 wrze(nia, w ko(ciele ewangelicko-augsburskim pw. Zmartwychwstania Pa)skiego w Katowicach.
Bp Marian Niemiec na biskupa diecezji katowickiej zosta$ wybrany 10 maja przez
synod diecezjalny. Na urz"dzie zast#pi$ bp. Tadeusza Szurmana zmar$ego 30 stycznia tego roku.

Nasz!partner

KAROL MALISZEWSKI
Ziemsko!"
Oto ziemsko#', mamo, i ziemisto#',
tamte plamki na ziemniakach to s$ morza, l$dy;
dobrze nam si" %yje na Ksi"%ycu,
wyci$gni"tym palcem wiecznie wskazujemy,
móg!bym d!ugo trzyma' ci" za zimn$ r"k",
ale teraz musz" lecie' w wibracj" komórki,
potem mg!a, co wkracza mi"dzy nasze górki
strawi moje metalowe cia!o;
wreszcie znajd$ rozsypane cz"#ci,
rzeczowniki g!ównie, no i imies!owy,
#ledczemu nie przyjdzie do g!owy
sprawdzi', co wskazuje palec;

Rys. Wojtek !uka

media skupi$ si" tylko na pustce,
bo za kciukiem gwiazd nie wida' wcale,
oto ziemsko#', mamo, i ziemisto#'
cery wnuków skulonych w ziemiankach.

Karol Maliszewski. Urodzi! si" w 1960 r. w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo!ecznej
Uniwersytetu Wroc!awskiego. Opublikowa! osiem
zbiorów wierszy – ostatnie to „Potrawy po#miertne”, 2010 i „Ody odbite”, 2012 oraz siedem ksi$%ek
prozatorskich, m.in. „Faramucha”, 2001, „Sajgon”, 2009, „Manekiny”, 2012, „Przemy#l-Szczecin”, 2013. W roku 1999 ukaza!a si" jego ksi$%ka
krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycy#ci, nasi barbarzy&cy”, a w 2001 druga ksi$%ka tego typu, zatytu!owana „Zwierz" na J. Szkice o wierszach
i ludziach”. Ostatnio wyda!: „Rozproszone g!osy.
Notatki krytyka” (2006), „Po debiucie” (2008),
„Poci$g do literatury” (2010). Jest wspó!autorem
podr"cznika „Jak zosta' pisarzem”, 2011.
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PUBLICYSTYKA
5. Józef Wycisk APELEM CZY REKOMENDACJAMI?
6. Maria Sztuka ELITARNA CZY EGALITARNA? Rozmowa z rektorem Uniwersytetu )l!skiego
prof. Wies"awem Banysiem
8. Karol Bula NOWA*SALA*KONCERTOWA W*KATOWICACH – ZAS$U+YLI*NA*NI,*
ORKIESTRA*I*)L,SCY MELOMANI
10. Gra!yna Barbara Szewczyk HONORIS*CAUSA*DLA*SZWEDZKEGO*NOBLISTY
TOMASA*TRANSTRÖMERA
12. Dagmara Drzazga DANTE ODRODZI$ SI- W KATOWICACH. Rozmowa z Lechem Majewskim
18. Maria D"bicz W BERLINIE, NA SALZUFER…
20. Henryk Szczepa#ski PADEREWSKI W KATOWICACH
26. Wies$aw Kosterski DLACZEGO CHODNIK NIE LUBI POLITYKI.
Rozmowa z Edwardem Lasokiem, prezydentem Mys"owic
28. Bogdan Zeler SPOWIED. POETY
30. Agnieszka Sikora O*PAMI-CI*I*NIEPAMI-CI
36. Edyta Korepta JAK B$-DNY RYCERZ WALCZY$AM O MOJE WIATRAKI.
Wspomnienie o Janinie Podlodowskiej
39. Barbara Janas-Dudek KAROL*MALISZEWSKI*NA*„WOLNO)CI CZYTANIA”
40. Marta Ba$aga PO GODZINACH. Rozmowa z Shawnem Christensenem i Paulem Wesleyem
42. Aleksandra Mieczy#ska, Adam Regiewicz DEKALOG POLSKI – REAKTYWACJA PO LATACH
FELIETONY
25. NOTATNIK SPÓ.NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa#ski W STARYM POLSKIM KINIE
31. Z MOICH GÓREK
Witold Turant POWITANIE JESIENI
55. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
Wojciech Grabowski RAFA$ MALCZEWSKI
59. MI-DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek KATOWICCY STYPENDY)CI NA ESTRADZIE „SILESII”.
KONCERTY DEDYKOWANE ROMANOWI BERGEROWI
63. PORADNIA J-ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas CZY MO+NA MÓWI/ W IKEI? CZY NAZW- IKEA
MO+NA ODMIENIA/ W TAKI SPOSÓB?
65. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek FRAZEOLOGIZMY*GWAR*)L,SKICH
PLASTYKA
48. Witold Koci#ski NAJSZLACHETNIEJSZA*METAFIZYKA
49. ZBIGNIEW PODSIAD$O. FOTOGRAFIA. Sosnowieckie Centrum Kultury Zamek
Sielecki w Sosnowcu.
50. PIOTR KOSSAKOWSKI „MISZUNG”. Rondo Sztuki Katowice
51. Wies$awa Konopelska MALARZ MIASTA
76. Michalina Wawrzyczek-Klasik NAPRZECIW KOLORU
77. JEANINE COHEN I JAVIER FERNANDEZ. BWA Katowice
KINO
56. Jan F. Lewandowski BEZ*FESTIWALOWEGO*BLICHTRU
KSI#)KI
60. Katarzyna Bereta ZBIÓR*MINITRAKTATÓW*I*TESTAMENT*GORZKICH*PRAWD
61. Marek Miko$ajec O*%WIADOMO%CI&PIOTRA*MATYWIECKIEGO
62. Katarzyna Krzan KSI,+KA*= KULTURA
62. Katarzyna Bereta O*FIZYCZNEJ*OBECNO)CI*BOGA*W*KREMATORIUM
I*O*OBSESJI*)MIERCI
63. Adriana Urgacz-Ku'niak DZIENNIKI*SZCZ-)LIWE
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,+KACH
POEZJA I PROZA
1. Karol Maliszewski ZIEMSKO)/
16. Karol Maliszewski WIERSZE
32. Joanna Storczewska-Segieta OB$-DY
EKOLOGIA
44. Jerzy Machura POWRÓT*PUSTYNI
46. Jolanta Matiakowska PUSZCZA*NAD*)L,SKIEM
STA%E RUBRYKI
4. )L,SKI MIESI,C
66. Z +YCIA BIBLIOTEK
Krystyna Kusak NOWA PRZESTRZE0 KULTURY
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
URODZINY KATOWIC
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies$awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka SOSNOWIEC
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ-STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK%ADCE:
Kadr z filmu „ONIRICA – PSIE POLE”, re'. Lech Majewski
Fot. Lech Majewski

Projekt obj'ty
mecenatem
MIASTA KATOWICE
Wojewódzki Fundusz
Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Urz(d Marsza&kowski
Województwa
Opolskiego

Zrealizowano w ramach
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
PROMOCJA
CZYTELNICTWA
og&oszonego przez
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Drodzy Czytelnicy
zmiany s! wpisane w przyrod" i codzienn! ludzk! egzystencj". #wiat wokó$ nie jest ju% taki, jaki by$ podczas naszych dzieci"cych w"drówek i fascynuj!cych eksploracji dorastaj!cego cz$owieka. Tempo przeobra%e&
z roku na rok jest coraz szybsze, dlatego czasami ulubiona uliczka czy
zaprzyja'niona kawiarnia mo%e nabra( zupe$nie obcego dla nas wygl!du w ci!gu zaledwie kilku dni, a nawet godzin. Pojawiaj! si" wci!% nowe technologie, urz!dzenia audiowizualne i szereg innych nowoczesnych
rozwi!za&. #wiat przenosi si" te% do przestrzeni wirtualnej, w której
obecnie mo%na za$atwi( niemal wszystko ) od zakupu pietruszki po z$o%enie wniosku w urz"dzie. Inn! kwesti! s! spo$eczne i psychologiczne
skutki tego cywilizacyjnego przeskoku, nad którymi jednak nie miejsce
i czas tutaj medytowa(.
W tej nieustannie zmieniaj!cej si" rzeczywisto*ci musi odnale'( si" tak%e pismo z dziewi"tnastoletni! tradycj!, jakim jest miesi"cznik „#l!sk”,
a tak%e jego za$o%yciel i wydawca, którym jest Górno*l!skie Towarzystwo Literackie w Katowicach. W tym roku uczynili*my wa%ny krok
w stron" unowocze*nienia czasopisma oraz Towarzystwa, uruchamiaj!c
stron" internetow! www.slaskgtl.pl. Jest ona zarówno witryn! prezentuj!c! aktualn! dzia$alno*( i histori" GTL-u, jak i przestrzeni!, w której pragniemy promowa( szeroko poj"t! kultur", tworzon! wspó$cze*nie na terenie Górnego #l!ska oraz województwa *l!skiego.
Chcia$abym zwróci( Pa&stwa uwag" szczególnie na trzy rubryki.
Pierwsz! jest „Sylwetka tygodnia”. B"dziemy w niej przybli%ali Czytelnikom cz$onków Górno*l!skiego Towarzystwa Literackiego, publikuj!c krótk! informacj" biograficzn! o wybranym twórcy, bibliografi"
jego dorobku oraz fragment twórczo*ci. Z czasem powstanie dzi"ki temu internetowy s$ownik biograficzny GTL-u. Wa%nym dzia$em b"dzie
równie% „Esej na dwa g$osy”. W zamierzeniu ma to by( dwug$os na jeden wybrany temat. Wreszcie trzecia interesuj!ca rubryka to „Galeria
miesi!ca”, w ramach której prezentowa( b"dziemy sylwetki i twórczo*(
lokalnych grafików, malarzy, fotografików, rze'biarzy oraz innych artystów plastyków, którzy zwi!zani s! ze #l!skiem poprzez urodzenie lub
zamieszkanie.
Mam nadziej", %e pojawienie si" w wirtualnej przestrzeni strony
www.slaskgtl.pl przysporzy wielu nowych Odbiorców tak%e tradycyjnemu miesi"cznikowi, który ju% w kolejnym, listopadowym numerze wejdzie w dwudziesty, jubileuszowy rok swego istnienia.
KATARZYNA BERETA
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!
POL SKI
premier Donald
Tusk zosta! wybrany na stanowisko Przewodnicz"cego Rady
Europejskiej.
W tym kon tek #cie wa$ny jest
w" tek wi ce pre mier El$ bie ty
Bie% kow skiej,
która wymieniana
by !a w me dial nych rankingach
jako jeden z faworytów do schedy po Tu sku.
Ostatecznie premie rem zo sta !a
Ewa Ko pacz,
a nasza #l"ska duma awansowa!a
na unijnego komisarza. Gratulujemy!
Zapis wydarze%
! MATALMAz miesi"ca RA to nie zakl&poprzedzaj"cego cie, lecz nazwa
zamkni&cie gocza!kowickiego
numeru lokalu, w którym
znana wszystkim
Mag da Ges sler
urz"dzi!a swego
czasu telewizyjn" „Kuchenn" rewolucj&”. W skrócie – nic z tego nie wysz!o,
w!a#ciciele wrócili do poprzedniego wystroju (nieco kiczowatego), na dodatek poczuli si& ura$eni promocj" i pozwali
twórców programu. A teraz… postanowili
sprzeda' lokal.
! EKOLODZY protestuj", bo w Beskidzie Ma!ym (okolice Andrychowa)
na powierzchni 300 hektarów powsta' ma
wielki kompleks turystyczno-narciarski
m. in. z krytym stokiem. Ekolodzy z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot z Bystrej
obawiaj" si&, $e inwestycja zniszczy
przyrod&. Gigantyczn" inwestycj& na granicy (l"ska i Ma!opolski chce zrealizowa' w!a#ciciel o#rodka narciarskiego
na Czarnym Groniu w Rzykach w gminie Andrychów. Planuje on zrobi' sie'
wyci"gów narciarskich na stokach Potrójnej, Turonia, Klimaski i Leskowca wraz
z infrastruktur" towarzysz"c" (parkingi,
na#nie$anie, o#wietlenie), po!"czy' stacje górnych wyci"gów kolejami gondolowymi.
! TRWA odbudowa drewnianego ko#ció!ka na Stecówce w Istebnej, który
sp!on"! w grudniowym po$arze. Fundamenty ju$ s", rosn" #ciany. Jest nadzieja,
$e jeszcze w tym roku b&dzie gotowy
w stanie surowym.
! KONCERT charytatywny na rzecz
Tomasza Kowalskiego odtwórcy roli
Ryszarda Riedla w spektaklu „Skazany na bluesa” mia! miejsce 5 wrze#nia
w Te atrze (l" skim w Ka to wi cach.
Przypomnijmy, $e aktor uleg! ci&$kiemu wypadkowi, a dochód z imprezy
przeznaczono na jego leczenie i rehabilitacj&. Na scenie wyst"pili m.in.
Renata Przemyk, Arkadiusz Jakubik,

MIESI!C
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)ukasz )yczkowski, zespó! Oberschlesien.
! SZOLKA Tyju, tak nazywa si& pomys! w!a#cicieli herbaciarni, pubów i galerii designu na o$ywienie ulicy Rycerskiej
w Bytomiu. Pierwsze Bytomskie (wi&to
Herbaty trwa!o od 12 do 14 wrze#nia.
! JEDYNA w regionie i Polsce wypo$yczalnia podr&czników dzia!a od 13 lat
w Zabrzu. Prowadzi j" Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Rodzin korzystaj"cych z tej formy pomocy przybywa. Jeszcze trzy lata temu by!o ich 739,
a rok temu ju$ 800.
! KATOWICKI Holding W&glowy
podj"! decyzj& o zamkni&ciu kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, co wzbudzi!o górnicze protesty (17 wrze#nia) i w efekcie podziemny strajk 150 górników
(od #rody 24 wrze#nia do soboty 27 wrze#nia), który nieoczekiwanie zako%czy!
si& sukcesem. Po kilkunastogodzinnych,
trudnych negocjacjach, w wyniku podpisanego porozumienia górnicy otrzymali zaleg!e wyp!aty, gwarancj& zatrudnienia
i fedrowania kopalni do ko%ca przysz!ego roku. Odwo!ano te$ skompromitowanego prezesa KHW.
! ZJAZD dwóch tysi&cy anestezjologów od by! si& w Wi #le w ra mach
XVII Mi&dzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
! MIN*) roczek nowej Elce, kolejce
linowej Parku (l"skiego w zupe!nie nowej ods!onie ni$ tej, która zapisa!a si&
w pami&ci PRL-owskich pokole%. Uruchomiono j" po gruntownej modernizacji 8 wrze#nia 2013 roku. W ci"gu ostatniego roku przejecha!o ni" a$ 215 tysi&cy
osób.
! IZABELA Kloc zwyci&$y!a w wyborach uzupe!niaj"cych do Senatu, jakie
odby!y si& w niedziel& 7 wrze#nia w Rybniku (wcze#niej jednak zaliczy!a nieudany start do Parlamentu Europejskiego).
Kloc zast"pi!a Boles!awa Piech& z PiS,
który zosta! euro parlamentarzyst".
! PROMOCJA ksi"$ki „Religa. (wiat
wokó! serca” autorstwa Marii Trepi%skiej
odby!a si& 9 wrze#nia w Zabrzu. Autorka spisa!a wspomnienia Jana Sarny o wybitnym #l"skim kardiochirurgu, Zbigniewie Relidze.
! DOBRE wie#ci: przyb&dzie tysi"c
miejsc pracy w Rybniku. A to dopiero pocz"tek. A$ 900 mln z! zainwestuj" firmy
w Podstrefie Jastrz&bsko-+orskiej KSSE.
Tu podpisano w ostatnim czasie umowy
z 23 firmami z ró$nych bran$ – od produkcji t!umików, przez bran$& spo$ywcz",
motoryzacyjn", po tworzywa sztuczne.
! WKRÓTCE, w listopadzie, wybory
samorz"dowe. We wrze#niu zarejestrowano w woj. #l"skim 900 komitetów wyborczych (330 w Katowicach, 313 w Cz&stochowie, 248 w Bielsku-Bia!ej). Niektóre
z bardzo egzotycznymi nazwami np. Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwych,
Sprawdzony Gospodarz, KWW Gucio
w Bojszowach, BIBA (Bielska Inicjatywa Bezpiecznej Aglomeracji). Jedynie
problem z rejestracj" mia! Komitet Chcemy Wszyscy Dostatniej Polski – w skrócie ChWDP – uznano za nieprzypadko-

w" zbie$no#' ze skrótem obra,liwym dla
policji.
! „MOJE Katowice” to tytu! ksi"$ki
Lecha Szara%ca, twórcy i organizatora restytuowanego w 1984 roku Muzeum
(l"skiego w Katowicach, a tak$e pierwszego dyrektora tej placówki. Premiera
ksi"$ki odby!a si& 22 wrze#nia w Bibliotece (l"skiej. Publikacja zawiera wybór
jego felietonów, jakie pojawiaj" si& kilku
lat w katowickim dodatku „Dziennika Zachodniego”.
! ZDOLNY niesamowicie 3-latek
w Piekar (l"skich, Rafa! Szo!tysik, rzuci! na kolana widowni& programu „Mam
talent”, a jego wyst&p [po #l"sku] sta! si&
hitem Internetu. Mama Rafa!ka, pani
Monika, jak i producenci programu nie
kryj" zaskoczenia – spodziewali si& odzewu, ale nie a$ tak wielkiego.
! PRYWATNE kopalnie s" na plusie,
pa%stwowe na minusie – i to grubym. Tak
w skrócie wygl"da sytuacja w górnictwie.
Prywatne w dobrych czasach inwestowa!y – a nie przejada!y zysków, jak pa%stwowe molochy – i teraz zbieraj" profity. A je#li chodzi o liczby – 91 mln z! zysku netto
w I pó!roczu tego roku odnotowa!a kopalnia Bogdanka. A Kompania W&glowa
przynios!a w samym tylko 2013 roku 700
mln z! strat. I zamierza sprzeda' kopalnie
Jankowice, Chwa!owice, Bobrek i Piekary, by podreperowa' swoje finanse.
! KATOWICE bez Uszoka – brzmi
nieprawdopodobnie, ale to prawda. D!ugoletni prezydent Katowic Piotr Uszok,
i bezkonkurencyjny kandydat na to stanowisko, zaskoczy! wszystkich deklaracj",
i$ rezygnuje ze startu w listopadowych
wyborach samorz"dowych. I nagle, po 16
latach Uszokowego rz"dzenia, okaza!o si&,
$e $adna z partii nie ma dobrego kandydata… I $e najlepiej by!oby dla wszystkich, gdyby jednak Uszok wystartowa!…
Ale to ju$ niemo$liwe. Bitwa o Katowice rozpocz&ta.
! NAZYWASZ si& Wise!ka? Masz
krewnych w Wi#le. Mieszkaj" tu 183 osoby o tym nazwisku. 20 wrze#nia urz"dzono w Wi#le wielki zjazd rodziny Wise!ków, którzy wed!ug jednego z poda%
wywodz" si& od rycerza Imko Wise!ki, za!o$yciela Wis!y. Dwa lata temu tak$e
w Wi#le odby! si& zjazd rodziny Cie#larów, na który przyby!o 300 osób.
! TERAZ ju$ nie Wojskowe Zak!ady
Mechaniczne w Siemianowicach, ale
Rosomak SA w Siemianowicach. Micha!
Rumin, rzecznik prasowy firmy, zmian&
brandu (czyli marki) t!umaczy tym, $e zarówno w Polsce, jak i zagranic" Zak!ady
Mechaniczne nazywane s" „Rosomak”,
bo to ten sztandarowy produkt polskiej
zbrojeniówki zyska! niew"tpliw" s!aw&
i uznanie.
! DWUSTU #l"skich górników zablokowa!o 24 czerwca polsko-rosyjskie
przej#cie graniczne w Braniewie przez
które dociera! do Polski „ruski w&giel”,
znacznie ta%szy (i gorszy) od polskiego.
Skutecznie – premier Ewa Kopacz obieca!a przy#pieszy' prace nad reform" górnictwa.
KRONIKARZ

Apelem
czy rekomendacjami?
JÓZEF WYCISK

pytanie stawiali sobie zapewne orTo
ganizatorzy IV Europejskiego Kongresu Ma!ych i "rednich Przedsi#biorstw.

Czym zmobilizowa$ polskich polityków,
aby dzia!alno%$ ma!ych i %rednich firm sta!a si# w naszym kraju !atwiejsza? Wybrano obie odpowiedzi. Apel Programowy
ukaza! si# do%$ szybko i tak naprawd# jest
jednym, dramatycznym wo!aniem o poprawienie warunków dzia!ania firm w Polsce. Na rekomendacje przyjdzie nam pocze ka$, po nie wa& jest to rze tel ny
i rzeczowy skrót z licznych debat toczonych w czasie Kongresu. Jednak w tej
chwili chyba wszyscy mo&emy sobie postawi$ to samo pytanie – apel czy rekomendacje? Zanim jednak poszukamy odpowiedzi, musimy przyzna$, &e dzi%
w naszym kraju, debata publiczna si#gn#!a dna. Stereotyp i populizm to dzi% dwa
podstawowe narz#dzia spo!ecznego komunikowania. Wedle jednego ze stereotypów
ka&dy przedsi#biorca to bur&uazyjny, imperialistyczny kapitalista. Je%li wi#c kto%
si# zastanawia „jak u!atwi$ dzia!alno%$
przedsi#biorców” jest w my%l wspomnianego stereotypu ustawiany w szeregu
wrogów narodu, czyli tych, którzy sprzyjaj' niewolniczej eksploatacji spo!ecze(stwa. Do%$ oczywisty sk'din'd pogl'd, &e
z bezrobociem walcz' przedsi#biorcy
tworz'c miejsca pracy i zatrudniaj'c ludzi jest bardzo niech#tnie przyjmowany
do wia do mo %ci. Zda niem wi#k szo %ci – z bezrobociem przecie& tak naprawd# to walczy minister od bezrobocia..
Wró$my do rekomendacji. Zapewne
uka&' si# tak&e i po tym, IV ju& Europejskim Kongresie Ma!ych i "rednich Przedsi#biorstw. To wielostronicowe wydawnictwa, &e by nie po wie dzie$ „ksi'& ki”,
w których organizatorzy Kongresu przedstawiaj' wnioski wyp!ywaj'ce z kilkudniowych dyskusji. Ale czy kto% owe rekomendacje w ogóle czytuje? Je%li popatrzymy
na to, jak wygl'da oko!obiznesowe otoczenie, przepisy prawa, system podatkowy,
musimy doj%$ do wniosku, &e chyba nie,
wi#c apel, czyli tekst mieszcz'cy si#
na jednej stronie maszynopisu, !atwy
do przeczytania nawet dla jak&e zabieganego polityka, zawsze mo&e si# przyda$.
Niestety, nie s'dz#, aby ktokolwiek
przeczyta! czy to rekomendacje, czy apel.
Wspieranie biznesu ko(czy si# w Polsce
na deklaracjach. Co wi#cej – deklaruj'cy
to czy tamto, w istocie rzeczy s' przekonani, &e wiele dla polskiego biznesu robi'. Wicepremier Janusz Piechoci(ski,
obejmuj'c honorowy patronat nad Kongresem, napisa! do organizatorów: „Tworzenie korzystnych warunków rozwoju
sektora mikro, ma!ych i %rednich przedsi#biorstw jest niezb#dne dla budowy
przysz!o%ci konkurencyjnej Europy i za-

pewnienia silnego i d!ugotrwa!ego wzrostu gospodarczego. Ciesz# si#, &e wspólnie mo&emy efektywnie wspiera$ przedsi#biorców, zwi#kszaj'c mo&liwo%ci ich
konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym”. S!owa zaiste – przepi#kne. Tymczasem w Apelu
Programowym Kongresu, w drugim punkcie dowiadujemy si#, &e uczestnicy kongresu domagaj' si#: „zapewnienia stabilno%ci, przewidywalno%ci i przejrzysto%ci
!adu prawnego i gospodarczego dla M"P
poprzez podj#cie dzia!a( maj'cych na celu uproszczenie oraz wzmocnienie spójno%ci i wewn#trznej zgodno%ci funkcjonuj'cych regulacji prawnych, podniesienie
jako%ci stanowionego prawa oraz zmian#
z!ych przepisów prawa podatkowego, restrykcyjnego prawa pracy i nieefektywnej
biurokracji.”
egoroczny Europejski Kongres M"P
trwa! 4 dni, w jego ramach odby!o
si# 45 wydarze(, zarejestrowa!o si# 3400
uczestników, przybyli przedstawiciele 35
krajów. Los sprawi!, &e w dniu rozpocz#cia spotkania w Pa!acu Prezydenckim
nowy rz'd odbiera! nominacje. Tym samym &aden z polityków nie wzi'! udzia!u w inauguracji obrad. Jednak Kongres
trwa! kilka dni, a przecie& nie ka&dy minister przekazywa! obowi'zki swemu nast#pcy. Ministrowie gospodarki czy finansów po zo sta li na sta no wi skach, ale
do Katowic by!o im za daleko. Mo&e inaczej – nie po drodze. Tymczasem zjawi! si#
na obradach polityk z innej pó!ki, polityk
innej klasy. By! to Ferdinando Nelli Feroci, Komisarz UE ds. Przemys!u i Przedsi#biorczo%ci. To sytuacja dosy$ oryginalna,
poniewa& – nie uw!aczaj'c godno%ci Nelli
Fe ro cie mu – jest ko mi sa rzem tyl ko
„na chwil#”. Obj'! funkcj# w po!owie lipca, a przestanie j' pe!ni$ na pocz'tku listopada. Tymczasem na Kongresie si# pojawi!, aby wys!ucha$ opinii sektora M"P. Jak
podkre%la! – po latach koncentrowania si#
UE na walce z kryzysem, nadszed! czas,
aby pomy%le$ o przysz!o%ci. Aby skoncentrowa$ si# na zwi#kszaniu konkurencyjno%ci i innowacyjno%ci firm. Jak sam powiedzia!: „w tej chwili KE wesz!a w tryb
s!uchania”. Chodzi m.in. o to, aby przedefiniowa$ cze%$ zapisów Small Business Act
for Europe czy te& programu Europa 2020.
Nelli Feroci podkre%la!, &e to nie on, ale
nast#pna Komisja Europejska b#dzie musia!a zastanowi$ si# nad u!atwieniem
w dost#pie ma!ych i %rednich firm do kredytów, w upraszczaniu procedur administracyjnych i innych u!atwieniach. I pomimo tego, &e – podkre%lmy – nie jest to
zadanie dla Nelli Ferociego, komisarz
jednak na kongresie by! obecny. Bo jest politykiem innej klasy. Która potrafi zaprezentowa$ co% konstruktywnego, a jedno-
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cze%nie takiej, która wyznaje zasad# i& polityk powinien s!ucha$ obywateli.
Je%li kto% ws!ucha! si# w opinie wyra&ane przez przedsi#biorców w czasie
Kongresu móg! doj%$ do wniosku niezbyt
optymistycznego. Przedsi#biorcy, szczególnie mikro i mali s' po prostu zm#czeni. Walka o codzienne przetrwanie pozbawia ich swobody w my%leniu, dzia!aniu.
Polskie firmy nie maj' polskiej fantazji.
To wszystko zosta!o zamordowane biurokratyczn' mord#g'. Wiedz' o tym organizatorzy Kongresu, po%wi#cili bowiem
spore fragmenty obrad takim kwestiom jak
na przyk!ad rozwój firm, si#ganie po unijne dotacje czy wreszcie internacjonalizacja firm. To ostatnie, to zreszt' jest kolejna kwestia, która funkcjonuje gdzie%
w obr#bie polskich schematów potrzebnych do uprawiania populistycznej polityki. Ile& to razy mogli%my przeczyta$
w takiej lub innej gazecie o tym, jakie to
to miliardy wyp!ywaj' z Polski w postaci zysków zagranicznych firm. Nikt jako%
nie chce zada$ pytania, dlaczego polskie
firmy nie korzystaj' z globalizacji, nie korzystaj' ze wspólnego unijnego rynku
i %ci'gaj' zysków do Polski. Dlaczego nikt
nie stawia pytania – co zrobili%my jako
kraj, aby polskie firmy przywozi!y do ojczyzny cudze miliardy. Co wi#cej problemem jest to, &e nasze firmy nie chc'
w ogóle wychodzi$ poza granice kraju.
Przede wszystkim dlatego, &e s' g!ównie
ma!e i male(kie. Z tym problemem wi'&e si# tak&e inny – polskie ma!e i %rednie
firmy nie chc' rosn'$. A skoro tak, przesta(my si# !udzi$, &e polskie ma!e i %rednie b#d' innowacyjne. Innowacyjny jest
tylko ten, kto chce si# rozwija$ i zdobywa$ nowe rynki. Polskie firmy chc'
po prostu by$ takie, jakie s'. A ich zm#czenie bierze si# na przyk!ad st'd, &e – wedle danych Komisji Europejskiej – polski
przedsi#biorca traci na procedury eksportowe 17 dni, a unijny 12. Na procedury importowe dwa tygodnie, a %rednio w Unii
zajmuje to 11 dni. Na to, aby zaj'$ si# formalnymi aspektami podatków polski
przedsi#biorca traci 286 godzin, unijny – %rednio – 193 godziny.
na koniec jedna uwaga, czyli kamyk
wrzucony do ogródka przedsi#biorców.
W ostatnim punkcie programowego apelu czytamy, &e konieczne jest: „wspieranie inicjatywy zapewnienia przedsi#biorcom sektora M"P pe!nej i publicznej
reprezentacji wobec administracji rz'dowej i samorz'dowej oraz mo&liwo%ci wyra&ania wspólnego stanowiska
W pro ce sie le gi sla cyj nym po przez
uchwalenie przez polski Sejm ustawy
o powszechnym samorz'dzie gospodarczym”. I tu dotykamy wa&nej kwestii – polski, szczególnie ma!y i mikro biznes jest s!abo zorganizowany. Nie jest partnerem ani
dla samorz'du terytorialnego ani dla w!adz
krajowych. Sytuacja sektora M"P jest
wi#c w pewnej cz#%ci skutkiem tego, &e
sektor ten nie chce si# zorganizowa$ i walczy$ o swoje. Z drugiej strony = je%li dzia!a w Polsce milion osiemset tysi#cy firm,
to na dobr' spraw# mo&na powiedzie$, &e
milion osiemset tysi#cy ich w!a%cicieli to
grupa ludzi, których problemami nie zajmuje si# dzi% nikt. Szkoda.
!
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Fot. Agnieszka Szymala

Z rektorem Uniwersytetu &l'skiego
prof. zw. dr. hab. WIES*AWEM BANYSIEM
rozmawia MARIA SZTUKA

Elitarna
czy egalitarna?
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– Spotykamy si! w przededniu 47. inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie "l#skim, to okazja zarówno
do refleksji nad minionym okresem, jak
i czas na planowanie. Zacznijmy mo$e
od krótkiego przypomnienia, co przyniós%
ubieg%y rok?
– Z konieczno!ci b"dzie to podsumowanie w pigu#ce, zw#aszcza $e w ka$dej
z perspektyw: mi"dzynarodowej, krajowej,
legislacyjnej czy finansowej dzia#o si"
bardzo wiele. Powiem wi"c tylko o najwa$niejszych sprawach. Bardzo nas cieszy
rozpocz"cie budowy d#ugo wyczekiwanej nowej siedziby Wydzia#u Radia i Telewizji im. K. Kie!lowskiego. Otwarcie
gmachu planowane jest za dwa lata. Uda#o si" nam tak$e pozyska% !rodki na kontynuacj" rozbudowy &l'skiego Mi"dzyuczelnianego Centrum Edukacji i Bada(
Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W ra-

mach drugiego etapu powstanie Centrum
Nauk Stosowanych, które wzbogaci obiekt
o kolejny budynek naukowo-dydaktyczny
wyposa$ony w nowoczesne laboratoria,
aparatur" oraz pracownie, w tym m. in. technologii chemicznej, materia#ów inteligentnych oraz pracownie specjalistyczne. Z nowego modu#u korzysta% b"d' mi"dzy
innymi naukowcy i studenci z Wydzia#u Informatyki i Nauki o Materia#ach, Instytutu Chemii i Instytutu Fizyki. Inwestycj" planujemy zako(czy% pod koniec sierpnia
przysz#ego roku. W dziedzinie zarz'dzania
uczelni' staramy si" optymalizowa% struktur" kosztów, pozyskuj'c dodatkowe !rodki. Oko#o 15 procent naszego bud$etu pochodzi z dzia#alno!ci naukowo-badawczej,
jeszcze niedawno, przed kilkoma laty by#y to przychody na poziomie zaledwie 8 procent, idea#em by#by wzrost do 50 proc., co
wed#ug definicji ameryka(skiej pozwoli#o-

by uzyska% status uniwersytetu badawczego, ale to trudny próg do osi'gni"cia dla
polskich uczelni. Tendencja zwy$kowa
pozwala na optymistyczne prognozowanie
w granicach 30 procent w najbli$szych latach.
– Te dodatkowe &rodki s# niezb!dne?
– W konsekwencji ni$u demograficznego zmniejsza si" dotacja podstawowa, musimy wi"c kompensowa% te braki dodatkowymi !rodkami finansowymi, wiele z nich
pochodzi z pozyskiwanych ró$nego typu
grantów.
– Ubieg%y rok przyniós% wiele zmian
w szkolnictwie wy$szym…
– Bar dzo in ten syw nie dzia #a li !my
na rzecz no we li za cji usta wy „Pra wo
o szkolnictwie wy$szym”, a tak$e ustawy
„o tytule i stopniach naukowych”. Postulowali!my, aby w cz"!ci dotycz'cej wymaga( stawianych kandydatom ubiegaj'cym
si" o stopie( doktora, doktora habilitowanego czy tytu# profesora najwa$niejszym
i zasadniczym kryterium by#a ocena osi'gni"cia lub osi'gni"% naukowych, bo tylko one powinny decydowa% o awansie.
Usilnie wspierali!my tak$e idee certyfikacji, zaliczania do!wiadczenia zawodowego, efektów kszta#cenia nieformalnego, czyli istniej'cego poza systemem uczelni,
na poczet cz"!ci kursu akademickiego
prowadz'cego do dyplomu.
– Dlaczego to jest tak wa$ne?
– Dotyczy bowiem wielu zawodów. Pos#u$my si" przyk#adem piel"gniarki, która
posiada do!wiadczenie zawodowe, ale
z ró$nych wzgl"dów nie mog#a uzyska% dyplomu, proponowane przepisy pozwalaj'
uwzgl"dnia% umiej"tno!ci praktyczne w toku przygotowywania dyplomu. Podobn' zasad" stosuje si" w Holandii czy Francji, to
jest bardzo wa$ny element poniewa$ wpisuje si" w niezwykle istotny proces, jakim
jest lifelong learning, czyli kszta#cenie
ustawiczne, pog#"bianie wiedzy przez ca#e $ycie, podnoszenie kwalifikacji i umiej"tno!ci.
– To g%os ju$ nie tylko rektora Uniwersytetu, ale tak$e przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkó%
Polskich (KRASP), której Pan Rektor
przewodniczy od 2012 r. Czy %#czenie
tych dwóch funkcji nie nastr!cza trudno&ci, z jednej strony bowiem trzeba reprezentowa' interes du$ej zbiorowo&ci,
z drugiej nie traci' z pola widzenia w%asnej uczelni.
– KRASP reprezentuje wszystkie uczelnie w Polsce, tak$e wi"c i nasz Uniwersytet. Nie ma mowy o trudno!ciach, wprost
przeciwnie #'czenie tych dwóch funkcji pomaga w realizacji ka$dej z nich. Przewodnicz'cy Konferencji musi zna% wszystkie
bie$'ce problemy, a one wsz"dzie s' bardzo zbli$one niezale$nie czy dotycz' politechnik, akademii, czy uniwersytetów. Znajomo!% zarz'dzania uczelni' pozwala
na wp#ywanie zarówno na legislatur", jak
i na te akty prawne, które powinny by% ulepszone b'd) zmienione. KRASP jest emanacj' !rodowiska akademickiego reprezentowanego przez rektorów, podobnie jak
rektor jest emanacj' swojej uczelni. Jednym
z zada( Konferencji jest konstruowanie takiego prawa, które jest najkorzystniejsze dla
!rodowiska akademickiego i najlepiej
sprzyja wykonywaniu misji uczelni, a tak$e wypracowanie modelu finansowania, zarówno szkolnictwa jak i nauki, na takim po-

ziomie, aby!my nie pozostawali w ogonie
Europy.
– Jakie wyzwania stoj! przed Konferencj! w nadchodz!cym roku?
– Chcia"bym, aby do ko#ca tej kadencji
w KRASP dwie najwa$niejsze sprawy
znalaz"y w"a!ciwe rozwi%zanie. Pierwsza
dotyczy selektywnej deregulacji ustawy
„Prawo o szkolnictwie wy$szym” tak, aby
dawa"a ona zdecydowanie wi&ksze w"adztwo uczelniom. Trzeba jednak pami&ta', $e
zwi&kszenie autonomii oznacza nie tylko
przywileje, ale przede wszystkim wi&ksz%
odpowiedzialno!' poszczególnych jednostek. Drugim elementem, nad którym bardzo intensywnie pracujemy jest wariantowe finansowanie szkolnictwa wy$szego.
Postulujemy mi&dzy innymi o to, aby dotacja ministerialna by"a przekazywana
uczelniom publicznym na ca"y cykl kszta"cenia, pocz%wszy od trzyletnich licencjatów
do studiów magisterskich a nie jak to jest
obecnie – z roku na rok, kiedy wysoko!' dotacji jest zmienna i zale$na od wielu czynników, mi&dzy innymi od liczby studentów
w danym roku akademickim. Ten ruch jest
o tyle wa$ny, $e znikn%"by czasami stawiany zarzut o pokrywaniu si& liczby studentów przyjmowanych na I rok studiów
z liczb% opuszczaj%cych uczelni& absolwentów – zjawisko to pojawia si& nieraz tu i ówdzie. Trzeba jednak przyzna', $e troch& wymusza je obowi%zuj%cy obecnie algorytm,
decyduj%cy o wysoko!ci dotacji i premiuj%cy uczelnie tak$e za liczb& studentów. Zatem zamro$enie wysoko!ci finansowania
na wej!ciu i dotarcie z tym bud$etem
do ko#ca cyklu kszta"cenia, pozwoli"oby
uczelniom pilnowa' jeszcze bardziej ni$ teraz jako!ci kszta"cenia i wymaga# stawianych studentom. Mamy tak$e na uwadze
ustabilizowanie wysoko!ci wynagrodze#
z mo$ li wo !ci% pod nie sie nia sta wek
i uwzgl&dnienie dodatku inflacyjnego.
Chodzi o to, aby i te !rodki by"y przekazywane na ca"y cykl edukacyjny, bez wzgl&du na zmieniaj%c% si& w tym okresie liczb& zatrudnionych pracowników w danej
uczelni, to da"oby okazj& do dodatkowego
wynagradzania tych, którzy na to zas"u$yli. Te pomys"y b&dziemy przedstawia' Pani Minister, Pani Premier i Panu Prezydentowi w maju przysz"ego roku.
– Skoro mowa o deregulacji odpowiedzialno"ci, to nasuwa si# pytanie – kto
mia$by j! weryfikowa%?
– B"&dne decyzje rektorskie przynios%
szybko z"e efekty. (le zarz%dzan% uczelni& b&d% przede wszystkim omija' kandydaci
na studia, w krótkim czasie znajdzie to odzwierciedlenie w spadku jako!ci bada# naukowych, zmniejszonej liczbie grantów, co
w efekcie per saldo w bezpo!rednim prze"o$eniu wp"ynie na obni$enie dochodów uczelni. Jak wida' – niepotrzebna jest $adna si"a
nadzoruj%ca, weryfikacja jest przejrzysta.
Przy zwi&kszeniu autonomii uczelni, dzi&ki
dokonaniu selektywnej deregulacji, odpowiedzialno!' ponosz% wszyscy uczestnicz%cy
w procesie decyzyjnym i realizacyjnym,
z rektorem na czele. Tak poj&ta autonomia motywuje do jak najlepszej pracy, do doskonalenia poziomu kszta"cenia, do poszukiwania
coraz atrakcyjniejszych ofert edukacyjnych,
do poszerzania zakresu bada# naukowych, s"owem podnosi jako!' i konkurencyjno!'
uczelni, a o to przecie$ chodzi.
– Uniwersytet &l!ski jest bardzo widoczny w regionie, "wiadcz! o tym nie tyl-

ko spektakularne akcje typu „WampirU&”, ale festiwale nauki, konkursy wiedzy, licea uniwersyteckie, kiermasze,
dzia$ania na rzecz pokrzywdzonych, poradnie prawne…
– Taka powinna by' rola uniwersytetu XXI wieku. Zainicjowane przez nas
wychodzenie uczelni z murów i kreatywne
w"%czanie si& w $ycie regionu wyznacza jako!' nowocze!nie rozumianej Nowej Spo"ecznej Odpowiedzialno!ci Uniwersytetu. To
obok kszta"cenia i bada# naukowych trzecia równie wa$na misja uczelni. Uniwersytety dzieci&ce, m"odzie$owe, maturalne,
trzeciego wieku, ró$nego typu studia podyplomowe, wspó"praca z biznesem, samorz%dami, etc. sprawiaj%, $e zgodnie z zapisami
Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich uczelnia staje si& rzeczywistym centrum $ycia intelektualnego, kulturalnego
i spo"ecznego miasta i regionu a jednocze!nie buduje akademick% wspó"odpowiedzialno!' za rozwój lokalnej spo"eczno!ci.
St%d ta swoista butada, by obok university
w j&zyku angielskim mówi' te$ o univercity. Pisane przez „s” wskazuje na uniwersalne warto!ci, które staramy si& promowa' ponad gra ni ca mi, pi sa ne przez „c”
– zakorzenienie si& i zwi%zanie z miastem
i regionem.
– W ide# „univercity” znakomicie
wpisuje si# planowana dzielnica akademicka.
– To du$e i bardzo wa$ne przedsi&wzi&cie, zarówno dla spo"eczno!ci akademickiej, jak i dla mieszka#ców Katowic. Nowa siedziba Wydzia"u RTV zapocz%tkuje
rewitalizacj& zdegradowanego kwarta"u
ulic Paw"a – Wodna – Górnicza, który po
przebudowie i zagospodarowaniu powinien
sta' si& przestrzeni% otwart% dla wszystkich,
sil nie zin te gro wa n% z tkan k% mia sta.
Wprawdzie zasadnicze centrum stanowi
kampus Uniwersytetu )l%skiego, to wynika z topografii, ale dzielnica skupia"aby tak$e !rodowisko Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Sztuk Pi&knych, Akademii
Muzycznej, Politechniki )l%skiej, s"owem
wszystkich katowickich uczelni. Znajduj%ce si& w pobli$u: siedziba NOSPR, Muzeum )l%skie, „Oko miasta” czyli Rondo
Sztuki, ulica Mariacka pretenduj%ca do rangi miejskiego centrum rozrywki tworz%
znakomite warunki do wykreowania strefy akademicko-kulturalno-rozrywkowej,
skupiska nowoczesnej !l%skiej „bohemy”.
We wspó"pracy z Urz&dem Miasta Katowice, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, dzi&ki dobrej wspó"pracy z pa nem pre zy den tem Pio trem
Uszokiem, pozyskali!my tak$e !rodki
na adaptacj& jednej z naszych siedzib,
starego budynku Narodowego Banku Polskiego, na rzecz tworzonego w"a!nie Centrum Integracji Twórczej. Ta nazwa nie jest
przypadkowa, chodzi bowiem o integracj&
wszystkich !rodowisk pocz%wszy od dzieci, poprzez m"odzie$, !rodowisko ludzi dojrza"ych oraz okolicznych mieszka#ców.
Rol% uniwersytetów jest wzbudza' zdrowy
ferment, stanowi' naukow% i kulturaln%
esencj& miasta.
– Pierwsze efekty integracji ju' s! widoczne, Uniwersytety &l!skie Dzieci
i Trzeciego Wieku bij! rekordy popularno"ci.
– Rzeczywi!cie znakomicie funkcjonuj% zarówno Uniwersytet )l%ski Dzieci,
M"odzie$y, Maturzystów jak i oczywi!cie

Trzeciego Wieku. W strukturze naszej
uczelni znajduje si& Centrum Kszta"cenia
Ustawicznego, jednostka pozawydzia"owa,
która prowadzi dzia"alno!' edukacyjn% dla
osób w ka$dym wieku – dzieci, m"odzie$y, a tak$e doros"ych. Jednym z zada# centrum jest tak$e certyfikacja do!wiadczenia
zawodowego, prowadzi ono równie$ ró$nego typu kursy, mi&dzy innymi j&zyka angielskiego oraz realizuje program executive MBA – to s% propozycje z najwy$szej
pó"ki dla wszystkich, chc%cych si& uczy'
przez cale $ycie.
– Uniwersytet &l!ski wkracza w nowy
rok akademicki ze wzbogacon! ofert!
kszta$cenia.
– Proponujemy studia na 68 kierunkach, w tym na dziesi&ciu nowych, i ponad 200 specjalno!ciach. S%dz%c po du$ym zainteresowaniu studentów, nowo!ci
okaza"y si& atrakcyjne. Na Wydziale Nauk Spo"ecznych pojawi"y si&: Doradztwo
polityczne i publiczne, Bezpiecze!stwo narodowe i mi"dzynarodowe, Stosowane nauki spo#eczne, Wydzia" Nauk o Ziemi
wzbogaci" ofert& o Studia regionalne, ciekawe propozycje znalaz"y si& na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, gdzie
mo$na studiowa' Oligofrenopedagogik"
z arteterapi$ i Animacj" spo#eczno-kulturaln$ z edukacj$ kulturaln$, Wydzia"
Matematyki, Fizyki i Chemii oferuje Informatyk" stosowan$ natomiast Wydzia"
Filologiczny proponuje Informacj" w instytucjach e-spo#ecze!stwa, Mediteraneistyk" i Sztuk" pisania. Pocz%tkowo kierunek ten wzbudza" wiele emocji, ale
program nauczania oparty na najlepszych wzorach zachodnich uniwersytetów, okaza" si& znakomit% ofert% dla
przysz"ych dziennikarzy, literatów, scenarzystów gier komputerowych czy twórców portali internetowych, o czym !wiadczy znacznie przekroczony limit przyj&'
na pierwszy rok.
– Najwa'niejsze wyzwania w nadchodz!cym roku akademickim…
– Jak najliczniejsze i skuteczne aplikacje
o !rodki na badania naukowe z programu
HORIZON 2020. To najwi&kszy w historii
program finansowania bada# naukowych
i innowacji w Unii Europejskiej, którego imponuj%cy bud$et przewidziany na lata 2014–
2020 wynosi 77 mld euro. To zrozumia"e,
$e konkurencja b&dzie ogromna, ale nie nale$y si& tym zra$a', chcemy tak$e bardziej
intensywnie zabiega' o !rodki w naszych rodzimych agendach, czyli w Narodowym
Centrum Bada# i Rozwoju oraz Narodowym
Centrum Nauki.
– Jaka powinna by% uczelnia XXI wieku – elitarna czy egalitarna?
– I taka i taka! Jestem zwolennikiem, aby
egalitaryzm, czyli absolutna dost&pno!'
kszta"cenia na poziomie wy$szym, by"
rzeczywisto!ci% dla wszystkich, to nasz spo"eczny obowi%zek. Bardzo podoba mi si&
has"o Konferencji Rektorów Francuskich
Uniwersytetów i z przyjemno!ci% je zawsze
przytaczam: Uniwersytet jest szans$! z#apcie j$! Ta dewiza dok"adnie odpowiada temu, co robi nasz Uniwersytet. W chwili odpowiedniego uregulowania finansowania
uczelni, takiego jak wy$ej przytaczali!my,
problem egalitaryzmu i elitaryzmu zniknie,
uczelnia b&dzie egalitarna na wej!ciu,
a elitarna na wyj!ciu.
– Dzi#kuj# za rozmow#.
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Fot. Bartek Barczyk

Sala koncertowa NOSPR przy placu Kilara 1

Nowa sala koncertowa
w Katowicach – zas#u$yli na ni!
orkiestra i &l!scy melomani
KAROL RAFA+
BULA

przed kilkoma laty otwarto
Gdy
now! sal" w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
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w Katowicach, fakt ten skwitowa#em felietonem zatytu#owanym „Najpi"kniejsza w Polsce, a mo$e w Europie”. 1. pa%dziernika Katowice wzbogaci#y si"
o kolejny obiekt – now! siedzib" Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia ze wspania#! sal! – najpi"kniejsz! w Pol sce, a my &l", $e jed n!
z najpi"kniejszych na &wiecie. Pisz" to
z ca#! odpowiedzialno&ci!.
W udzielonym mi w ubieg#ym roku
wywiadzie obecny dyrektor artystyczny zespo#u Alexander Liebreich podkre&li#, $e dla podniesienia presti$u znakomi tej or kie stry ko niecz ne jest
stworzenie jej najlepszych warunków
lo ka lo wych i wy ra zi# na dzie j", $e
w znajduj!cym si" w budowie nowym

gmachu powstanie sala koncertowa,
która sprosta najwy$szym wymogom
technicznym i akustycznym, tak by
NOSPR mog#a swymi koncertami, radiowymi nagraniami antenowymi i p#ytowymi zachwyci' &wiat. Zas#u$y#a
sobie te$ na to znakomita orkiestra
i t#umnie uczestnicz!ca w jej koncertach
katowicka publiczno&'. Sta#o si"! Odby# si" inauguracyjny koncert symfoniczny, w najbli$szej perspektywie s!
dzie si!t ki (!) im prez mu zycz nych,
na które czekaj! spragnieni dobrej muzyki melomani. Sala koncertowa w pa%dzierniku go&ci m.in. Filharmoników
Wiede(skich, ubóstwianego nie tylko
w Polsce Krystiana Zimermana, &wiatowej s#awy tenora Piotra Becza#", Urszul" Kryger, Jadwig" Rappe, Zespó#
)piewaków Miasta Katowic „Camerata Silesia, a sala kameralna Zespó#

Kameralny z Wiednia, Sekstet smyczkowy NOSPR, Kwartet )l!ski, Sekstet
jazzowy Jana Ptaszyna Wróblewskiego
i wielu innych znakomitych artystów.
Otwieraj!cy sezon w nowej sali koncert 1 pa%dziernika zaostrzy# z pewno&ci!
apetyty mi#o&ników muzyki. By# porywaj!cy! *adne zdj"cie nie odda wra$enia, jakie na widzach wywiera sala koncer to wa. Mo $e ona kon ku ro wa'
z najpi"kniejszymi na &wiecie. Wizja nowoczesnego pomieszczenia dla katowickiej orkiestry symfonicznej ma zapewne wielu ojców, wszak projektuj!c je
trzeba by#o mie' na uwadze multum
czynników na czele z wygodami dla muzyków i 1800 s#uchaczy oraz sprzyjaj!c! wykonaniu i wys#uchaniu muzyki akustyk!; t" wykona#a renomowana japo(ska
firma Nagata Acoustics. Stanowi!ca j!dro budynku sala koncertowa i ca#y

Fot. Bartek Barczyk
Koncert inauguracyjny poprowadzi$ Alexander Liebreich

kompleks mieszcz!cy sal" kameraln!, sale prób, pomieszczenia dla muzyków
oraz administracji itp. s! dzie#em katowic kie go biu ra ar chi tek to nicz ne go
pod wodz! Tomasza Koniora.
Ze zrozumia#ych wzgl"dów uwaga
s#uchaczy koncertu inauguracyjnego by#a skupiona g#ównie na sali koncertowej.
Tu odbywa#o si" prawdziwe misterium
sztuki. Roz$wietlona tysi!cem lamp,
zachwyca#a oczy stonowanymi barwami
boazerii, skupia#a wzrok na znajduj!cej
si" w centrum jasnej estradzie, na której
po chwili pojawi#a si" witana gromkimi
brawami umi#owana orkiestra. Jeszcze
tylko czeka% by#o trzeba na maestra
Liebreicha – dyrygenta koncertu i solistk" pierwszego utworu Ew" Tracz.
Ta zwi!zana z katowick! Akademi!
Muzyczn! artystka – zdobywczyni licznych nagród i wyró&nie' na mi"dzynarodowych konkursach wokalnych – zaskoczy#a publiczno$% stylizowanym
na $l!ski strój regionalnym kostiumem
i barwnym wiankiem na blond w#osach, zapewniaj!c stosown! opraw"
wczesnemu dzie#u Witolda Lutos#awskiego opartemu na pie$niach ludowych
z Górnego (l!ska – z Istebnej, ziemi
pszczy'skiej i gliwickiej oraz )agiewnik.
Trzeba zaznaczy%, &e Tryptyk !l"ski
na sopran i orkiestr# symfoniczn" nie jest
dzie#em dla wielkiego polskiego kompozytora reprezentatywnym – powsta#
w 1951 roku na konkretne zamówienie
i realizowa# ówczesne za#o&enia estetyczne. Zgodzi% si" przecie& trzeba, &e by# to
pi"kny symboliczny akcent na rozpocz"cie festiwalu otwarcia wspania#ego przy-

bytku sztuki na (l!sku. Potem na estrad" wkroczy#a Joanna Wnuk-Nazarowa,
dyrektor naczelny i programowy NOSPR
oraz Piotr Uszok, prezydent miasta Katowice, by powita% publiczno$% i przekaza% jej najbardziej istotne informacje
zwi!zane z powstaniem nowego gmachu.
Obok nich wnet stan"#a grupa ludzi najbardziej zas#u&onych w realizacji szczytnego zamiaru. Byli w$ród nich by#y
minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, prezes Zarz!du
Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski,
architekt Tomasz Konior. Podzi"kowania za trud pop#yn"#y do szeregu osób
zgromadzonych na estradzie i pozostaj!cych na widowni. Po przerwie nast!pi#a druga cz"$% koncertu, honoruj!ca pozostaj!cych w szczególnie serdecznych
zwi!zkach z NOSPR kompozytorów
ich w#asnymi dzie#ami. Zabrzmia#y wi"c
Przebudzenie Jakuba Krzysztofa Pendereckiego, Siwa mg$a na baryton i orkiestr# Wojciecha Kilara z Wies#awem
Ochmanem w partii solisty oraz Trzy ta%ce na orkiestr# op. 34 Henryka Miko#aja Góreckiego. O ile kompozycja Lutos#awskiego nie mog#a da% podstaw
do oceny akustycznej warto$ci sali – wydawa#o si" nawet, &e brzmieniu dzie#a zabrak#o pe#ni, to prezentacja tych pozycji
musia#a przekona% s#uchaczy do wysokiego kunsztu japo'skiej firmy. Orkiestra poziomem wykonania sprosta#a wysokim
wymaganiom niema#ej przestrzeni i selektywnej akustyki sali koncertowej.
Po kolejnej przerwie sal" zape#ni#y d*wi"ki dwóch arcydzie# XIX stulecia: I Koncert fortepianowy d-moll op. 15 Johanne-

sa Brahmsa i IX Symfonia d-moll op. 125
Ludwiga van Beethovena. Gor!co przywitany solista Koncertu Brahmsa – Krystian Zimerman, nader rzadko goszcz!cy w$ród uwielbiaj!cych go $l!skich
melomanów, ponownie zachwyci# ich
swoim mistrzostwem, interpretuj!c dzie#o Brahmsa z w#a$ciw! sobie wra&liwo$ci!, która ka&e s#uchaczom zapomnie%
o wszelkich zawi#o$ciach technicznych
Koncertu. Maksymalnie skupiony na zapewnieniu partii orkiestrowej koniecznej
precyzji i g#"bi wyrazu Aleksander Liebreich wzniós# si" na szczyt, kieruj!c orkiestr! partneruj!c! znakomitemu soli$cie.
Ukoronowaniem koncertu by#a IX Symfonia van Beethovena z symboliczn!,
szczególnie wobec towarzysz!cych jej
wykonaniu okoliczno$ci, Schillerowska
Od" do Rado&ci. Znakomity kwartet
$piewaków z Melanie Diener (sopran),
Ann! Luba'sk! (mezzosopran), Christianem Elsnerem (tenor) i Dimitrym Ivashchenko (bas) oraz przygotowanym przez
Petera Dijkstra Chórem Bayrischer Rundfunk pod dyrekcj! Alexandra Liebreicha
zapewnili wykonaniu $wiatowy poziom
i mo&na tylko mie% nadziej", &e &ywot tak
wykonanego dzie#a, podobnie jak wcze$niej zaprezentowanych utworów, znajdzie przed#u&enie w nagraniu p#ytowym,
które nie tylko gwarantowa#oby cz"stsze
obcowanie z pi"kn! muzyk!, ale da#oby
mo&liwo$% przywo#ywania pami"tnego
wielkiego prze&ycia z dnia otwarcia nowego domu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
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Fot. El!bieta Sonnenfeld
Noblista Tomas Tranströmer i prof. Gra!yna B. Szewczyk po uroczysto"ci w bonnierowskiej willi.

GRA*YNA
BARBARA
SZEWCZYK

Honoris causa
dla
szwedzkiego noblisty
Tomasa Tranströmera

roczysto!" nadania przez UniU
wersytet #l$ski tytu%u doktora
honoris causa wybitnemu szwedzkie-
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mu poecie i laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Tomasowi
Tranströmerowi by%a wydarzeniem
niezwyk%ym i wyj$tkowym w dziejach
!l$ skiej Al ma Ma ter. Wy j$t ko wa
po pierwsze, &e odby%a si' w Sztokholmie, ale nie w budynku uniwersyteckim, lecz w prywatnej willi jednego
z najwi'kszych szwedzkich wydawcówAlberta Bonniera, w Nedre Manilla,
po drugie, &e uczestnicz$cy w niej rektorzy, dziekani, laudatorzy i recenzenci dwóch uczelni, Uniwersytetu #l$skiego i Uniwersytetu Jagiello(skiego1,
nie wy st$ pi li przed pu blicz no !ci$
w czarnych uniwersyteckich togach.
Uroczysto!cio!ciom, w którym wzi'li udzia% zarówno przedstawiciele polskich placówek w Szwecji (Ambasada RP, Instytut Polski), jak równie&
wojewoda uppsalski, przewodnicz$ca
Rady Miasta Sztokholmu, grono Polaków miesz ka j$ cych od wie lu lat
w Szwecji, szwedzcy slawi!ci oraz krytycy i t%umacze Tranströmera, towarzyszy%y oficjalne polsko-szwedzkie rozmowy przebiegaj$ce w atmosferze

serdeczno!ci sprzyjaj$cej dyskusji
o naukowej wspó%pracy.
Uhononorowanie szwedzkiego noblisty wy ró& nie niem ho no ris cau sa
12 wrze!nia 2014 r. mia%o tak&e inny
wymiar. By%o wyrazem uznania dla jego poetyckiego dorobku i podzi'kowaniem za liryczne strofy, wypowiedzianym w imie niu wie lu pol skich
czytelników, których urzek%y oryginalne metafory i obrazy przyrody, surowe, rozja!nione mig$cymi barwami
i pe%ne tajemniczych d)wi'ków. Osobiste kontakty Tranströmera z Polakami – go!ci% dwukrotnie w Polsce,
w 1987 i 1993 r., – ze znawcami jego
poezji z Krakowa i Katowic – zaowocowa%y wymian$ my!li i przyczyni%y si'
do spopularyzowania jego utworów
w ró& nych – nie tyl ko aka de mic kich – kr'gach odbiorców.
Wracaj$c do uroczysto!ci w bonnierowskiej willi, w czasie której z portretów „spogl$dali” na zaproszonych
go!ci znakomici pisarze i skaldowie
szwedzcy z prze%omu 19. i 20 wieku,
np. Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, August
Strindberg, warto przypomnie" jej
g%ówne cz'!ci. Po od!piewaniu pie!ni

Gaudeamus igitur przez chór akademic ki Uni wer sy te tu Ja giel lo( skie go – wyst'p zosta% wcze!niej nagrany
i pokazany na ekranie multimedialnym – g%os zabra%a wnuczka Karla
Bonniera, Eva Bonnier, zaznajamiaj$c
z ponad stuletni$ histori$ domu i dzia%alno!ci$ oficyny wydawniczej. Z kolei przemówili w j'zyku angielskim
obaj rektorzy, przedstawiaj$c krótkie
biogramy naukowe laudatorów i recenzen tów twór czo !ci Tranströme ra.
Po wyst$pieniach laudatorów (szwedzki przek%ad polskiego tekstu wyg%oszonego przez prof. zw. dr. hab. Józefa
Olejniczaka z Uniwersytetu #l$skiego,
widoczny by% na ekranie, natomiast
tekst laudacji dr hab. Magdaleny Wasilewskiej-Chmury z UJ wyg%oszony
zosta% w j'zyku szwedzkim, a jego polskie t%umaczenie pokazano na ekranie)
pa(stwo dziekani odczytali tekst nadania tytu%u doktora honoris causa w j'zyku %aci(skim. Uroczysto!" zako(czy%a si' wr'czeniem Poecie przez obu
rektorów dyplomów, statuetek i wybranych na t' okazj' prezentów (wydawnictwo U# przygotowa%o publikacj' ksi$&kow$ z tekstami laudacji
i recenzjami oraz wybranymi t%umaczeniami poezji Tranströmera w przek%adzie Leonarda Neugera i Gra&yny B.
Szewczyk, a artysta z Cieszyna zaprojek to wa% cie ka w$ w ko lo ry sty ce
i kszta%cie „rze)b'” ze szk%a), od!piewaniem Gaude Mater Polonia oraz recytacj$ kilku wierszy w wykonaniu
znanego szwedzkiego aktora teatralnego i filmowego Kristera Henrikssona.
Oficjalna cz'!" zako(czy%a si' odegraniem narodowych hymnów Szwecji
i Polski, po czym na tarasie z widokiem
na jezioro Mälaren i w kilku pomieszczeniach willi prowadzono o&ywione
rozmowy, wymieniano uwagi i adresy
i podziwiano wystrój wn'trza.
Podczas trwaj$cej prawie dwie godziny uroczysto!ci Tomas Tranströmer
i ma%&onka Monika ze wzruszeniem
i w skupieniu prze&ywali przebieg ceremonii. Nast'pnego dnia (13 wrze!nia)
niewielkie grono osób2 zosta%o zaproszone przez pa(stwa Tranströmerów do ich
mieszkania w kamienicy po%o&onej
w po%udniowej dzielnicy miasta, Söder.
Rozmowa w pokoju pe%nym rega%ów
z ksi$& ka mi, z for te pia nem w tle
– Poeta po wylewie krwi do mózgu
w 1990 r., utraci% zdolno!" mówienia, co
nie przeszkadza mu porozumiewa" si'
z rozmówcami wzrokiem, gestami i by"
rozumianym – dotyka%a m.in. sztuki
przek%adu i pisania wierszy haiku, a tak&e polsko-szwedzkich stosunków kulturalnych i spo%eczno-politycznej sytuacji
Szwecji w przededniu wyborów3. Pani
Tranströmer odpowiada%a cierpliwie
na pytania, nie ukrywaj$c, &e wymiana
zda( sprawia%a jej rado!". To niezwyk%e
spotkanie zbli&y%o nas i po%$czy%o my!lami, u!wiadamiaj$c, &e Polacy i Szwe-

dzi maj! sobie wiele do powiedzenia i "e
poezja Tranströmera promieniuje si#! pokonywania tego, co rozdziela. Jej si#a
tkwi w krótkich, muzykalnych wersach zag$szczonych obrazami, w których Poeta upami$tnia swoich bliskich,
ale tak"e ulubione miejsca i szwedzk!
przyrod$. Pisz!c, zatrzymuje up#ywaj!cy czas, przekracza granice niesko%czono&ci i podró"uje ku &wiatom utkanym
z metafor i symboli.
Nadanie T. Tranströmerowi tytu#u
doktora honoris causa Uniwersytetu 'l!skiego by#o inicjatyw! chwalebn!
i w pe#ni uzasadnion!. Do grona znakomito&ci obdarzonych tym wyró"nieniem – w poprzednich dziesi$cioleciach otrzymali je na &l!skiej uczelni E.

Ionesco, J. Szajna, J. Derrida, T. Ró"ewicz, S. Mro"ek – do#!czy# we wrze&niu
2014 r. szwedzki Poeta, laureat Nagrody Nobla, utalentowany pianista i kompozytor, pisarz, którego twórczo&( wyrasta z muzycznych i malarskich pasji
i obejmuje refleksj! wci!" nowe pola dozna%. „To wspania#e czu(, jak wiersz
mój ro&nie, a ja sam si$ kurcz$” [...] pisa# w wierszu „Poranne ptaki”.
Ka"de spotkanie z jego poezj! jest
kluczem do zrozumienia wspó#czesnej szwedzkiej liryki przyrody i liryki refleksyjnej. Tranströmer potrafi
po#!czy( ró"ne wymiary czasu i spowodowa(, "e cz#owiek staj!c si$ cz!stk! jego magicznych krajobrazów, nie
czuje si$ samotny i opuszczony; poszu-

kuj!c kogo&, innego, bliskiego, obcego, odnajduje przestrze% rozja&nion!
&wiat#em dnia i kolorami budz!cej si$
do "ycia natury.
!
1
W delegacji Uniwersytetu 'l!skiego uczestniczyli
JM Rektor prof. zw. dr hab. Wies#aw Bany& i Prorektor prof.
zw. dr hab. Ryszard Kozio#ek oraz dwaj dziekani, prof. zw.
dr hab. Rafa# Molencki i prof. zw. dr hab. Marian Kisiel,
poza tym laudator prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak i recenzeci prof. zw. dr hab. Gra"yna Barbara Szewczyk i prof.
dr hab. Leonard Neuger. Uniwersytet Jagiello%ski reprezentowa# JM Rektor prof. zw. dr hab. Wojciech Nowak, Dziekan Wydzia#u Filologicznego prof. zw. dr hab. El"bieta Górska oraz laudatorka dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura.
2
W spotkaniu uczestniczyli: panowie Dziekani R. Molencki i M. Kisiel, laudator J. Olejniczak, recenzenci i t#umacze M. Wasilewska-Chmura, L. Neuger, G. B. Szewczyk, t#umacz Andres Bodegård przek#adaj!cy polsk!
poezj$ na j$zyk szwedzki, Anna Tillgren reprezentuj!ca
wydawnictwo Alberta Bonniera i pa%stwo Tranströmer.
3
14.09. odby#y si$ wybory do parlamentu szwedzkiego.

Poranne ptaki

Fasada

Budz$ auto,
szyba pokryta jest py#kiem kwiatowym.
Wk#adam s#oneczne okulary.
Pie&% ptaków ciemnieje.

Na ko%cu drogi widz$ w#adz$
A podobna jest do cebuli
z zachodz!cymi na siebie twarzami,
które jedna po drugiej odpadaj!...

W tym czasie jaki& cz#owiek kupuje gazet$
Na stacji kolejowej
w pobli"u wielkiego wagonu towarowego
który ca#y jest rudawy od rdzy
i po#yskuje w s#o%cu.

Teatry pustoszej!. Pó#noc.
Litery migaj! na fasadach.
Tajemnica listów bez odpowiedzi
Opada z zimnym blaskiem.

Nie ma tu "adnego wolnego miejsca.
W poprzek wiosennego ciep#a zimny korytarz
kto& wychodzi spiesz!c si$
i opowiadaj!c jak doniesiono na niego
a" do dyrektora.
Przez tylne drzwi krajobrazu
przelecia#a sroka
czer% i biel. Ptak Heli.
I kos, który si$ wierci na wszystkie strony
a" wszystko stanie si$ rysunkiem malowanym w$glem,
z wyj!tkiem bia#ych sukien na sznurku od bielizny:
Chór Palestrina:
Nie ma tu "adnego wolnego miejsca.
To wspania#e czu(, jak wiersz mój ro&nie,
A ja sam si$ kurcz$.
Ro&nie, zajmuje moje miejsce.
Przep$dza mnie.
Wyrzuca mnie z gniazda.
Wiersz jest gotowy.
(Z tomu: T. TRANSTRÖMER: Klanger och spår,
prze#. G.B. SZEWCZYK)

(Z tomu: T. TRANSTRÖMER: Den stora gåtan,
prze#. G.B. SZEWCZYK)

Preludium
Przebudzenie jest jak skok spadochronowy ze snu.
Uwolniony z dusz!cego wiru podró"ny
opada w kierunku zielonego pasa poranka.
Rzeczy rozpalaj! si$. Jak zawis#y pod niebem skowronek
rejestruje rozko#ysane podziemne &wiat#a
pot$"nych systemów korzeniowych. Ale na ziemi
w tropikalnej obfito&ci stoi ziele%,
z podniesionymi ramionami, ws#uchuj!c si$
w rytm niewidocznej stacji pomp. A on
opada w kierunku lata, spuszczony
w o&lepiaj!cy krater, przez szyb z wilgotnej zieleni stuleci
dygocz!c pod s#oneczn! turbin!. Wtedy podró"
w pionie zostaje na moment zatrzymana,
a skrzyd#a rozpo&cieraj! si$
nad sp#ywaj!c! wod!, spoczynkiem rybitwy.
Niespokojny d)wi$k lura
z epoki br!zu
wisi nad przepa&ci!.
W pierwszych godzinach dnia &wiadomo&( obejmuje &wiat
jak r$ka dotykaj!ca kamienia nagrzanego s#o%cem.
Podró"ny stoi pod drzewem. Czy po
skoku przez wir &mierci,
pojawi si$ nad jego g#ow! &wiat#o?
(Z tomu: T. TRANSTRÖMER: 17 dikter,
prze#. G.B. SZEWCZYK)
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Dante odrodzi! si"
w Katowicach
DAGMARA
DRZAZGA
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Na ten wywiad umawiamy si" w mieszkaniu Lecha Majewskiego na katowickiej
Koszutce. Ko#cówka sierpnia, szósta
wieczór. Majewski siedzi ty!em do okna,
a poniewa$ zapada zmierzch, jego twarz
powoli staje si" nieczytelna. Widz" jedynie coraz ciemniejszy zarys sylwetki.
Odnosz" wra$enie, jakby rzeczywisto%&
dawa!a znak, $e przejdziemy do innego
wymiaru, w którym materia ma tylko symboliczne znaczenie. Na wszelki wypadek
kilka razy sprawdzam, czy dzia!aj' dwa
przyniesione przeze mnie dyktafony.
Urz'dzenia pracuj' bez zarzutu.
– Dante rinasce in Polonia, czyli Dante odrodzi! si" w Polsce – tak po w!oskiej
premierze twojego filmu Onirica – Psie
pole napisa!a „Corriere della Sera”, najwi"kszy dziennik w!oski. Sparafrazuj"
ten tytu! i powiem, #e Dante odrodzi! si"
Katowicach. Brzmi nieprawdopodobnie,
jednak ten renesans by! tutaj mo#liwy.
Jak do niego dosz!o?
– Moje filmy nie powstaj' z dnia na dzie#,
nie reaguj" na rzeczywisto%& w sposób natychmiastowy, tematy d!ugo we mnie doj-

rzewaj'. Z czasem nast"puje formu!a gestacji i narodzin. Psie pole jest domkni"ciem
tryptyku opartego o wizjonerskie dzie!a wizualne. Z jego lewej strony widz" Ogród
rozkoszy ziemskich, który do wspó!czesnej
rzeczywisto%ci transponuje elementy z oryginalnego dzie!a Hieronimusa Boscha
pod tym samym tytu!em. Centralny panel
to M!yn i krzy" b"d'cy moim spotkaniem
z Bruegelem, za% Onirica – Psie pole jest
prawym skrzyd!em tego o!tarza.
– W moim filmie #wiat wed!ug Bruegela powiedzia!e$, #e zachwyci!e$ si" obrazami malarza w m!odo$ci, kiedy godzinami ogl%da!e$ je w Kunsthistorisches
Museum w Wiedniu. Otworzy!y si"
wówczas pewne przestrzenie. Jak by!o
w przypadku Dantego?
– Dantego nie trzeba nawet czyta&, $eby sporo o nim wiedzie&, bo on funkcjonuje bardzo intensywnie w kulturze europejskiej, podskórnie kr'$y w pracach innych
artystów. Dante to gigant, jego cie# k!adzie
si" na ca!ej Europie. Fenomenalne jest to,
$e istniej' dzie!a sztuki w historii cz!owieka, które maj' swoj' w!asn' grawita-

cj" – ich materia literacka, wizualna, czy te$
architektoniczna jest tak g"sta, $e tworz'
ruch grawitacyjny wokó! siebie. Maj'
mnóstwo planet, przechwytuj' pomys!y;
idee kr'$' wokó! nich, jak wokó! s!o#ca.
– I „Boska komedia” jest w!a$nie tak% gwiazd%?
– Ma ogromn' si!"! „Boska komedia” to
gigantyczna liczba inspirowanych Dantem
cytatów, odniesie#, parafraz, alegorii we
wszelkich dziedzinach sztuki. Dla mnie
Dante jest te$ malarzem – tworzy niebywale intensywne, zag"szczone wizje. Aich nat!ok sprawi!, $e nie jeden malarz po!ama!
sobie p"dzel lub rylec na próbie ich ilustracji. Przechodz'c przez kolejne kr"gi inferno, cz!owiek si" – dos!ownie! – przedziera przez obrazy. Obrazy, które rani',
kalecz', przera$aj'. Nie na darmo Dante
mówi na pocz'tku: „Wst'pi!em do ciemnego lasu”, bo przedziera si" przez g'szcz,
w którym niewiele wida&. Ga!"zie nagle
wyskakuj', ciernie rozrywaj' twarz. Mam
fizyczne poczucie przechodzenia przez
bolesn' g"sto%& tych obrazów. W Purgatorio, czyli czy%&cu – trwa nieustanna wspi-

naczka na poszczególne poziomy, a nast!pnie w Paradiso kosmiczna podro", gdzie
razem z duchem Beatrycze unosimy si!
przed oblicze Boga i do#wiadczamy „mi$o#ci, która porusza s$o%cem i gwiazdami”.
To s& wizje i one fascynuj&. Oczywi#cie,
Dante jest poet&. Kiedy czytaj& go W$osi
s$ysz! pi!kno muzyki dantejskiej frazy, która inspirowa$a polskich romantyków i bezustannie daje natchnienie wielu poetom XX wieku, takim jak np. Thomas
Stearns Eliot. Nies$ychane, "e Dante potrafi$ stworzy' tak& muzyk! s$ów!
– W twoim filmie pojawia si! „Boska
komedia” w oryginale. Znam poemat
z polskiego przek"adu, ale po w"osku
us"ysza"am go po raz pierwszy. Zda"am
sobie wówczas spraw!, jak g"!boko zapadaj# nam w pod$wiadomo$% te frazy. Jak to si! sta"o, &e oryginalne fragmenty dzie"a znalaz"y si! w Psim polu?
– Pocz&tkowo w czasie monta"u u"ywa$em angielskich nagra%, bo wiedzia$em, "e
film pójdzie w #wiat. J!zyk angielski to lingua latina dzisiejszych czasów. Potem jednak pomy#la$em, "e je#li ju" s$ucha' poematu w obcym j!zyku, to mo"e warto
si!gn&' do orygina$u. Tak si! akurat z$o"y$o, "e Jarek Miko$ajewski [poeta, pisarz,
eseista i t$umacz – przyp. D.D.] mia$ swój
wieczór poetycki w Instytucie Polskim
w Rzymie i w$oski aktor Massimiliano Cutrera czyta$ jego wiersze po w$osku.
Spodoba$ mi si! g$os aktora, wi!c poprosi$em, "eby mi przeczyta$ fragmenty poematu Dantego. Cutrera poszed$ do studia,
przys$a$ mi nagranie, które zrobi$o na mnie
piorunuj&ce wra"enie, podobnie zreszt& jak
na tobie. Dok$adnie to samo poczu$em. Pocz&tkowo nie t$umaczy$em tych s$ów, bo
dla mnie wa"na by$a muzyka orygina$u.
Jednak"e nawet W$osi w swoim kinie musieli Dantego przet$umaczy', niejako
uwspó$cze#ni', poniewa" poemat jest napisany w j!zyku starow$oskim i dzisiaj ju"
nie wszyscy go rozumiej&.
– W"osi zatytu"owali film Onirica...
– To s$owo pojawia si! u Dantego. W$osi d$ugo my#leli nad tytu$em i znale(li taki klucz do filmu. Brzmi jak imi! kobiece, a jed no cze#nie przy wo $uje stan
zawieszenia sennego pomi!dzy wizj&
a jaw&.
– Wiem, &e film by" pokazywany we
W"oszech z wielkim powodzeniem.
– W najwi!kszych gazetach – „Corriere della Sera”, „Avvenire” i „La Repubblica” pojawi$y si! ca$ostronicowe ogromne artyku$y. „Corriere della Sera” nazwa$
film arcydzie$em. „La Repubblica” stworzy$a antologi! wszystkich filmów inspirowanych „Bosk& komedi&” i uzna$a, "e
Onirica najpe$niej oddaje ducha Dantego.
No, je"eli takie s$owa padaj& ze strony
W$ochów... Dante jest ich narodowym poet&, ka"de dziecko go zna, a tu nagle Polacco mo"e co# takiego zrobi'!
– Niedawno wróci"e$ te& z ITALIA
DOC – najstarszego festiwalu pe"nometra&owych filmów dokumentalnych we
W"oszech. Na tym festiwalu przewodnicz#cymi jury byli kiedy$ Pier Paolo
Passolini, Michelangelo Antonioni i Luchino Visconti, a w tym roku by" Lech
Majewski.

– To pewnie pokazuje stopie% zaufania
do mnie. Tym bardziej "e wszystkie filmy
by$y po w$osku, nie mia$y angielskich napisów.
– Uhonorowali ci! tak&e nagrod#!
– Premio una vita per le arti – to nagroda za ca$okszta$t twórczo#ci.
– Gratuluj!!
– Grazie!
– Wró%my do filmu. M!yn i krzy" powsta" na kanwie obrazu Pietera Bruegela z 1564 roku, teraz cofn#"e$ si! do pocz#tku XIV wieku. Przerzuci"e$ most,
który "#czy 700 lat…
– Jeden z w$oskich dziennikarzy zauwa"y$, "e u"ywam przewodników z przesz$o#ci do opowiadania o tera(niejszo#ci. Zapyta$: „Czy zdaje pan sobie spraw!, "e
dok$adnie to samo robi$ Dante? Aby opowiedzie' o Florencji sobie wspó$czesnej,
Dante u"y$ Wergilego, "yj&cego 1300 lat
przed nim. Zastosowa$em analogiczny zabieg, "eby opowiedzie' o Polsce, która – podobnie jak wówczas Florencja – jest
podzielona. Roz$amy biegn& w poprzek rodzin i pokole%.
Florenty%czycy niszczyli siebie nawzajem, jak ma$o które inne miasto-pa%stwo w owym czasie. Gwelfowie i Gibelini bezustannie walczyli, morduj&c
si! nawzajem. Gwelfowie podzielili si!
na Bia$ych i Czarnych, którzy te" zacz!li
si! zwalcza'. Dante, nieodrodny syn
Florencji, zosta$ skazany na #mier', wi!c
uciek$ do Rawenny, gdzie znalaz$ schronienie u franciszkanów. I w$a#nie z tego
bólu, odrzucenia i rozpaczy powsta$a
„Boska komedia”.
– Ale „Boska komedia” jest przecie&
utworem mi"osnym!
– Na tym w$a#nie polega paradoks! To
wielki poemat mi$osny! Dodatkowo, jego bohaterk& jest Beatrycze, z któr& Dante nawet nie rozmawia$! Widywa$ j& tylko w ko#ciele.
– Mo&e dlatego to uczucie by"o tak silne, bo by"o idealne, platoniczne?
– Dante o"eni$ si! z Gemm&, Beatrycze
wysz$a za m&" za szlachcica Mone z drugiej strony rzeki i to w$a#ciwie koniec.
Umar$a bardzo m$odo. Mi$o#' Dantego nigdy nie by$a zrealizowana, nawet nie zosta$a wypowiedziana. Wszystko do czego
dosz$o, to jedno pozdrowienie na ulicy,
na odleg$o#'. Takie by$y czasy. Dzi# bardzo trudno jest nam zrozumie' perspektywy emocjonalne ówczesnych ludzi.
Byli inaczej uformowani.
– Odwiedzi"e$ Muzeum Dantego?
– Tak, ale nie polecam nikomu, bo to pu$apka turystyczna. Jest tam jednak jedna
rzecz, która zrobi$a na mnie wra"enie:
na najwy"szym pi!trze wisi spory plakat.
Zapisano na nim wszystkie 100 pie#ni
„Boskiej Komedii” w czytelnym dla oka
druku. To jest niezwyk$e, "e kto# zawar$
tak gigantyczn& tre#' na tak ma$ej powierzchni! Absolutny fenomen!
– Samym fenomenem jest tak&e trójdzielna konstrukcja poematu: podzielony na trzy ksi!gi, ka&da z nich zawiera 33 pie$ni (+ 1 w inferno) i ko'czy si!
s"owem gwiazda...
– Dzi# ju" nikt nie potrafi tak pisa'. Ma$o tego – uznaliby#my to za zbyteczne.

Kunszt, jako taki, zosta$ wysadzony w powietrze przez bezformie XX wieku. Nauczyli#my si! podziwia' koszmary, brud,
marazm, b$oto; wmawia si! nam, "e
#mieci s& sztuk&. To w szerszym wymiarze odzwierciedla upadek cz$owieka.
Dante by #wietnie znalaz$ na to miejsce:
jeste#my w VII kr!gu inferno. Tam si!
dziej& takie sceny.
– Zapewne dlatego wracasz do dawnych Mistrzów? Kiedy kr!ci"am #wiat
wed!ug Bruegela powiedzia"e$ mi, &e cz!sto z nimi rozmawiasz. Pono% maj# wi!cej do powiedzenia ni& &ywi?
– Robi&c M!yn i krzy" mia$em wra"enie,
"e jestem w stanie rozmawia' z Bruegelem. Dos$ownie zadawa$em pytania i po jakim# czasie s$ysza$em odpowiedzi. Oczywi#cie, mo"e to by' wytwór mojego
umys$u, jednak te odpowiedzi przychodzi$y! S&dz!, "e istnieje jaka# formu$a komunikacji z przesz$o#ci&.
– Ogl#daj#c Psie pole czu"am si! tak,
jakbym wchodzi"a do twojego &ycia.
Wpuszczasz mnie jako widza bardzo
g"!boko, dotykasz najwi!kszych swoich
&yciowych traum. Nie czu"e$ l!ku, &eby
opowiedzie% o tym publicznie? [Nawi#zuj! tu do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zgin!li bliscy
re&y sera. On sam cu dem oca la"
– przyp. D.D.].
– Trudne pytanie. Artysta, który chce
mówi' prawd!, musi umie' mówi' o swoim do#wiadczeniu "ycia. To condicio si!
ne qua non. Nie kryj! si! w swoich filmach za czym#, co nie jest moje. Nawet
je"eli to Bruegel, Wojaczek czy Basquiat
odnalaz$em co#, czym oni mnie obdarowali. Chcia$em si! z nimi spotka' i wykorzysta$em do tego celu formu$! filmu.
W Pokoju saren, Krwi Poety, czyli
Szklanych ustach i w obecnym filmie jest
bardzo du"o moich osobistych wizji. Opowiadam o swoim "yciu wewn!trznym, bo
szanuj! widza i chc! mu da' co#, co mam
najcenniejszego. Nie chc! go przyciska',
"eby si! spina$, roze#mia$, podskoczy$ ze
strachu. Nie interesuje mnie to, co Wojciech
Has nazywa$ hydraulik& filmow& – takim
przyciskaniem ró"nych guzików i dzia$aniem na cz$owieka, jak w do#wiadczeniach
Paw$owa na psach. Zapraszam widza
do rozmowy i to si! sprawdza. Na pewno
nie jest to oferta dla wszystkich. Sporo osób
odrzuci tak& formu$!, bo jest dla nich niezrozumia$a i niebezpieczna: proponuje
rozmow! wewn!trzn&. A ludzie nie chc&
rozmawia', chc& ucieka'. )yjemy w czasach, w których najwi!ksze pieni&dze zarabia si! na ucieczce, szczególnie na ucieczce od samego siebie. Dlatego w wielu
filmach jest ten eksternalny p!d, który ma
ci! oddali' od w$asnego wn!trza. P$acisz
za popcorn, col! i ogl&danie p!dz&cych poci&gów czy eksploduj&cych ludzi. W momencie, kiedy kto# zaczyna widza konfrontowa', pojawia si! niebezpiecze%stwo.
Na szcz!#cie istniej& ludzie, którzy potrzebuj& dialogu. Do nich adresuj! moje filmy – swoj& prac! traktuj! jak powo$anie.
– Nie boli ci! to?
– Mnie arty#ci pomogli swoj& sztuk&,
moim idea$em jest równie" komu# pomóc. I to dzia$a! Okaza$o si!, "e s& ludzie,
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którzy odbieraj! mój przekaz. Wiem, bo
pisz! do mnie maile, listy.
– Czy robi!c ten film nie rozrywa"e#
blizn, które nosisz? Wszed"e# w swoje
rany bardzo g"$boko.
– Nie musia"em wchodzi#, wci!$ tam jestem. To si% ca"y czas dzieje we mnie. Te
wszystkie warstwy wspó"istniej! ze sob!,
nie musz% specjalnie zak"ada# kesonu, $eby si% w t% g"%bi% opu&ci# i z przera$eniem
si% temu przygl!da#. By"em w obj%ciach
&mierci i uwa$am, $e to podstawowe do&wiadczenie mojego dojrza"ego $ycia.
Paradoksalnie nauczy"em si%, $e &mier#
jest naszym najwi%kszym przyjacielem.
– %mier& jest naszym najwi$kszym
przyjacielem?
– Nie ma wi%kszego. Jest prawdomówna i nieunikniona. Potrafi przez to dobrze i m!drze doradzi#. Jakby cz"owiek nie
ba" si% &mierci, ale z ni! rozmawia", "atwiej
by mu by"o podj!# wiele decyzji.
– A je#li #mier& zabiera nam najbli'szych?
– Sam fakt umierania bliskich jest
oczywi&cie bolesny dla $yj!cych.
– Powiedzia"e# kiedy#, 'e po tym tragicznym wypadku uratowa"a ci$ sztuka.
Co ocala twojego bohatera? On ucieka
od sztuki, idzie do pracy w supermarkecie.
– Jego $ycie ca"kowicie si% za"amuje,
nagle ca"a literatura – wszystko, co wyk"ada" przestaje mie# znaczenie. Na pocz!tku filmu przechodzi przez inferno,
na ko'cu przez paradiso. Wk"ada s"uchawki i s"ucha Dantego.
– To mi"o#& go ratuje?
– Jak mówi Dante.
– Na ile bohater Psiego pola jest twoim alter ego?
– Wszyscy bohaterowie moich filmów – mo$e poza Biggsem z Wi!"nia
Rio – s! w jakim& sensie mn!. Nada"em
im bardzo wiele w"asnych cech. Nawet je&li to by" Wojaczek, czy Basquiat du$o indiosynkrazji przesz"o do nich ode mnie.
– W filmie jest wi$cej w!tków autobiograficznych, na przyk"ad ciotka iranistka grana przez El'biet$ Okupsk!.
– Tak, to wa$na posta# dla mnie. Ona
z kolei cytuje mnie z „Metafizyki”: „Nie
wiadomo, kto umar", a kto $yje, bo s! ludzie, których pogrzeba"am za $ycia”. Jedn! z m!drzejszych wskazówek, które dosta "em od &mier ci jest to, jak j!
rozumiemy. Czy tylko jako akt fizyczny?
A ile my&my osób psychicznie pogrzebali? Mnóstwo! Rodzice – dzieci, dzieci – ro dzi ców, przy ja ció", ko chan ków! I jako& nie rozpaczamy z tego
powodu! Absolutna wi%kszo&# z nas nie
ma poj%cia czym jest &mier#! Po mojej
tragedii by"em w stanie wewn%trznej
pró$ni, zawali" mi si% &wiat! Po miesi!cu szoku, w którym nie by"em w stanie
powiedzie# s"owa, zacz!"em zasysa# gigantyczne ilo&ci ksi!$ek. W obr%bie jednego roku przyswoi"em ich wi%cej, ni$
w ci!gu ca"ego $ycia. A jednocze&nie mia"em dziwn! &wiadomo&# spraw ostatecznych; co jest prawd!, a co nie. „Metafizyka” jest ksi!$k!, która powsta"a
z tych przemy&le', pewnie „Hipnotyzer”
te$, ale przede wszystkim „Metafizyka”.

– Jak pojawia"y si$ wizje, które s!
w twoim filmie?
– Przychodz! niezapowiedziane, jak
wiersze. To jest pewna formu"a poezji.
– Widzisz film przed oczami zanim
si$gniesz po kamer$?
– Oczywi&cie, w du$ej mierze. Wszystkie sceny w filmie to wizje, które ju$ wcze&niej widzia"em. Kwestia nizania je na ni#
narracyjn! jest troch% wtórna. Nigdy nie
wprowadzi"bym rzeczy obcej w stosunku
do moich wewn%trznych wizji, dlatego nie
jestem zainteresowany ilustrowaniem
$adnej tezy. Pragn% uczciwie przekaza# obrazy, które si% tworz!, vide orka wo"ami.
Namawiano mnie, $ebym zrezygnowa"
z tych wo"ów, bo ju$ nigdzie na &wiecie
wo"y nie chodz! w zaprz%gu. Wó", $eby
pój&# w zaprz%gu musi by# kondycjonowany od male'ko&ci. Powiedziano mi, $e
je$eli si% upieram przy wo"ach, to musimy jecha# do Chin, poniewa$ jeszcze tylko tam s! takie wo"y. Ca"y zast%p ludzi szuka" wo"ów. Doprowadza"em ich do pasji –
dlaczego wo"y, a nie konie poci!gowe?
– No w"a#nie, dlaczego?
– Bo w oryginalnej wizji by"y wo"y. Nie
mia"em wyboru. Tak to widzia"em. Ta wizja broni si% sama. A potem pokazywa"em
film w National Gallery w Londynie i presti$owa gazeta „Art Newspaper”, która pisze o wszystkich najwa$niejszych wydarzeniach na polu sztuki, w artykule na ca"!
stron% jako niezapomniane zdj%cie da"a moje wo"y orz!ce hipermarket. Nie wspomn%
w ilu gazetach we W"oszech te wo"y chodz!! To jest obraz, który g"%boko zapada
ludziom pod czaszk%. Dlaczego zatem
upiera"em si% przy wo"ach? Bo chcia"em
by# uczciwy w stosunku do impulsu, który uformowa" wizj%. Teraz – ju$ na zimno – my&l%, $e wo"y s! bardziej chtoniczne, pierwotne i bardziej przynale$!
do ziemi. St!d diapazon pomi%dzy wspó"czesnym hipermarketem, a ork! jako aktem pierwotnym jest pe"niejszy, g"%bszy,
gdy orz! wo"y, a nie konie. Cz"owiek osiod"a" konia pó(niej ni$ zaprz!g" wo"y.
– Rzeczywi#cie, to uj$cie „wciska”
w fotel. Jak powstawa"y efekty, które widzimy w twoim filmie?
– Z bud$etem, który mia"em nawet bym
nie &mia" marzy#, $eby robi# takie efekty w Ameryce, czy gdziekolwiek na &wiecie. W Pakistanie, Indiach s! wielkie farmy komputerowe. Tam nad jednym 30
sekundowym uj%ciem pracuje trzy tysi!ce ludzi! Ka$dy bierze po klatce i robi
efekt. Na szcz%&cie mam w Polsce wspania"ych wspó"pracowników, którzy s!
w stanie siedzie# nad filmem bardzo d"ugo. Pracowa"em zaledwie z kilkoma osobami, co by"o i czasoch"onne, i pracoch"onne. W tej dziedzinie mamy w Polsce
wybitnych artystów. Ma"o kto wie, $e
wi%kszo&# gier komputerowych na &wiecie jest realizowanych przez polskich
grafików komputerowych.
– Si$gn!"e# tak'e do ludzi st!d, kiedy kr$ci"e# zdj$cia.
– Jestem patriot! lokalnym, w wielu filmach wykorzystywa"em potencja" )l!ska:
Siwczyk, Sikora, Skrzek, Okupska, J%drusik... Na festiwalu w Kazimierzu podszed"
do mnie prof. Bralczyk i powiedzia", $e An-

gelus jest jego kultowym filmem, bo odkrywa w &l!skiej gwarze staropolskie rdzenie.
To dlatego, $e ci ludzie s! naprawd% st!d...
– Podobno po premierze W"osi zachwycali si$ Katowicami i pytali, gdzie
le'y takie pi$kne miasto?
– Chcieli nawet przeje$d$a# i zwiedza#.
Mówili, $e w tym filmie miasto jest pi%knie sfotografowane i przez to magiczne.
– Dlaczego zdecydowa"e# si$ na katowicki nokturn?
– Lubi% noc i jej wybiórczo&#. Poza tym
przypominam, $e adaptowali&my Dantego. Tam panuje mrok, dopiero w ko'cówce pojawiaj! si% &wiat"o i jasno&#.
– Mrok panuje tak'e w metafizycznych ilustracjach Gustawa Doré. Czy
dlatego znalaz"y si$ w twoim filmie?
– Tak, w moim odczuciu Doré najpe"niej odda" klimat „Boskiej komedii”.
A wielu malarzy na niej poleg"o, nawet
sam Botticelli „po"ama" z%by” na Dantem.
Botticelli mia" bosk!, pi%kn! lini%, malowa" Wiosn%, Wenus, wi%c jak mia" pokaza# inferno? To mu si% nie uda"o. Zwa$,
$e umys"y pó"nocne s! bardziej predestynowane do tworzenia obrazów piekielnych, vide Hieronimus Bosch czy Peter
Bruegel. Jak si% przechodzi przez muzea,
to &wietnie wida# – najstraszniejsze wizje ludzkich cierpie' tworz! malarze
z pó"nocy. Na po"udniu zbyt jasno &wieci s"o'ce, aby przywo"ywa# ponure rzeczy. Dante jest pewnego rodzaju wyj!tkiem.
– Mam przed sob! twój debiutancki
tomik sprzed prawie czterdziestu lat.
Pozwolisz, 'e zacytuj$:
To miasto
jak naga fala
poch#oni!te noc$
Niesie twoje cia#o w odblasku witryn
W %wietle wilgotnych pachwin bram.
– Zdumiewaj!ce! To jakby# wówczas
pisa" o filmie Onirica...
– Istnieje taka teoria, $e cz"owiek jest genialny do dwudziestegotrzeciego roku $ycia, potem albo rozwija swój geniusz, albo go niszczy. W"a&nie wtedy ma miejsce
wszystko, co najwa$niejsze. Wówczas
jeste&my najbardziej wra$liwi. Moje lata
formatywne przypad"y na Katowice, dlatego wracam tu jak bumerang. Mi"osz zapewne mia" to na my&li, gdy mówi" o ma"ej ojczy(nie i jej pejza$u wewn%trznym.
Kr!$% wokó" Katowic ca"e $ycie, bo to moja kolebka.
– Dzi$kuj$ za rozmow$. (adna klamra nam si$ stworzy"a.
– Ona bezustannie istnieje.

!
DAGMARA DRZAZGA – re$yser
wielu filmów dokumentalnych, w&ród
nich wyprodukowanego dla TVP2
&wiata wed#ug Bruegela o realizacji
M#yna i krzy'a Lecha Majewskiego.
&wiat wed#ug Bruegela otrzyma" m.in.
Prix Italia dla najlepszego dokumentu artystycznego w 2010 podczas tego
najwa$niejszego i najstarszego (by"a to
jego 62 edycja) festiwalu dokumentalnych filmów telewizyjnych na &wiecie.
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KAROL MALISZEWSKI
Mitologia
Nie b!dzie zmi"owania. Z brzucha #ony
wyjd$ prz$dki, które tam zawsze by"y.
Zaraz, jak im po "acinie?
Znajomy aptekarz, klasycysta, wiedzia"by.
Ostatnio ju# nie przychodzi na szachy.
Zaraz, jak w"a%ciwie d"ugo?
Ile przesz"o%ci jest w s"owie „ostatnio”?

Rys. Wojtek )uka

One wiedz$. Te, co w dzie& cicho siedz$.
W nocy si! odwa#aj$ kruczy' w jej #o"$dku.
Nieraz nas"uchuj!. I my%l!, kim jest byt
tu# obok. Jak bardzo przy"o#ony do rany,
któr$ jestem. Ten anio" zes"any.
Moja klacz troja&ska. To w"a%nie dzieje si!
za jej bia"$ skór$.
I nie wiem, jak to wy"$czy'.
Zrywam si! spocony, roztr$cam zas"ony.
Zaczyna si! liczenie ognisk i namiotów,
wida' je na niebie. Czekaj$ na znak,
na szcz!k no#yc. Prz$dki wychodz$c
z tej swojej mitologii, przechodz$
na nasz$ stron!, wracaj$ do #ycia.

Travel
Praga, Wroc"aw, W"adys"awowo, L$dekZdrój, kto to objedzie, równo
stawiaj$c szlaczki i niezdobyte
przez m!tn$ wod! wa"y;
potem czyj$% r!k! poprowadzi wo(ny
(pani zas"ab"a, cucona w kanciapie
widzi modre kr!gi).
Groupon Travel*
wp"ywa na rozwój: wierszyk z Wenecji
cuchnie w nadbaga#u wodorostem, muszelk$,
sarnim spojrzeniem kurtyzany.
By"o si! w galerii, wysup"a"o euro,
stroj$c miny pod %cian$.
Dobrze, #e nikt
nie poprosi" o esej, stosowny wyraz;
nie wiem, co to jest wszystko,
ale pozosta"o nietkni!te, „gówno
przywieziono z powrotem”
wyrwa"o si! celnikowi.
Panie, co pan,
to ryba, wypcha"em se z nudów.
* lokowanie produktu, sorry

Ciemnowidzenie
To po matce: ksi!#ycowy spazm
w bia"y dzie&, nerwy "$cz$ si! z kosmosem
(zawraca krew) przez gliniane tabliczki,
kor! uciekaj$cych drzew. Znowu jad!
mi!dzy s"owa i ich pos!pnych w"a%cicieli.
U%miechnij si! jeden z drugim,
kiedy% b!dziesz nominowany, poczujesz
jeszcze wi!ksz$ pustk!.
I wie#e ko%cio"ów: zu#yte o"ówki
kre%l$ce komu% plany na przysz"o%';
jak czu"ki wbite w zwa"y chmur
przynosz$ wiadomo%' – niczego tam nie ma,
rdze& si! wypali".
Ale módlmy si! dalej
rytmicznie, miarowo,
niczego lepszego nie wymy%lono.
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Na brzegu

Od A-do-B

Patyczaki na brzegu wielkiej
szyby. Klucz dzwoni i nie trafia.
Z donic wychylaj! g"owy
kwiaty. Na stole niedopita ratafia.

Odcinku prosty, w którym mijaj! si%
poci!gi; i wy, nag"e okoliczno$ci,
miny gapiów na "!kach,
o, twarze w przedzia"ach

Wszystko jak u starych mistrzów.
Tylko kielich poprawi# dzwonkowi.
Za"ama# $wiat"o. Ale nie r%ce.
Wielkie nic, wzi%te z filozofii,

dojrzewaj!ce do pytania;
nikt nie ma odwagi go zada#
po s"owach staruszka spod okna
„gdy powin%"a si% noga,
dojrzeli do zagadnienia B
oga (zaj!kn!" si%); wi%c

nie pasuje do ciep"ego wn%trza.
Wyje&d&aj!cy zostawili siebie
na fotografiach, w"osach na r%czniku.
Mrówki na bezludnej wyspie (chlebie)
co$ milcz!c g"osz! w nieznanym j%zyku.
Tak stawa# cicho na brzegu obrazu,
klucz w r%ce obraca#, ziemi% porusza#;
s!siedzi wyjechali w nocy
i pewnie ju& s! u brzegów Anglii.
Z bezsenno$ci i niemocy
zamykam okna, dokr%cam krany.
Nasza ulica si% wyludnia.

wy, wszyscy i wszystkie,
chcia"bym dozna# ol$nienia w zwi!zku
albo bez zwi!zku, skoro zawi!zki
zrozumienia obumar"y z przymrozkiem
i zosta"a naga ga"!'
drapi!ca w gardle i sun!cej szybie,
pchaj!ca si% do oczu, podaj!ca si%
za prawd%, niemy wyrzut.
O, prosty odcinku i ciche poci!gi,
o, szczere pole bez okoliczno$ci,
o, szkolny dzwonku rogatki przy torze:
widz% $wietliste punkty, wi%cej si% nie mo&e.

Wyja!nienia
Ludzie mówi!, &e &yj% tak,
jakbym nie zauwa&y" $mierci
cioci Lali. Gówno prawda.
Kto wie, co kogo obesz"o,
a co nie, co ugrz%z"o
na zawsze; ta jedna o$# wi%cej.
Po tylu pogrzebach masz
ju& w sobie ca"y szkielet
rybi. Ostatniego dnia
unios"a si% na "okciach
i powiedzia"a: „no, teraz id'cie,
ja si% musz% zaj!# sob!”.

i z jakim znamieniem chodzi
na policzku. Swojej twarzy
chwilowo nie b%d% okazywa".

KAROL MALISZEWSKI

Rys. Wojtek (uka

I si% zaj%"a.
Takie s! nasze zaj%cia.
Kto wie, co kogo dotkn%"o
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Foto. Adam Hawa!ej

szym pokoju by!o bardzo zimno. Brak by!o opa!u.” Tak opisa! hotel pi#tna'cie lat
pó%niej w Sobowtórze.
W 2004 roku, kiedy po prawie 50.
latach, z Olavem Münzbergiem stan#li
przed eleganckim Adlonem okaza!o si#, "e
nie uda si# wej'$ do holu recepcyjnego,
poniewa" „przyjecha! jaki' szejk z w!asn&
ochron&” i hotel jest niedost#pny. „Zdj#cie
pami&tkowe z ulicy, owszem, mo"na…”,
wi#c poeta ustawi! si# do zdj#cia.
„[…] pami#tam, "e szed!em wzd!u"
Unter den Linden w stron# Brandenburger
Tor i Kancelarii Rzeszy, by! tam teren pagórkowaty, gruzy pokryte 'niegiem, brama by!a szara.” Wybra! si# wtedy do domu towarowego na Alexander Platz, gdzie
kupi! jaki' drobiazg. Zwiedzi! muzeum,
a wieczorem poszed! do teatru na Kaukaskie kredowe ko!o Brechta.
Wygl&da!o na to, "e teraz mia! ochot# odwiedzi$ te same miejsca. Przez minione pó!wiecze wiele razy by! w Berlinie: na symPod Bram$ Brandenbursk$.
pozjach, spotkaniach literackich, wieczorach
autorskich, na premierach swoich sztuk,
i mia! tu sta!e adresy. Na przyk!ad Ravenna Haus na Bundesallee 36, gdzie mieszka! w latach osiemdziesi&tych. Przypomnia!
sobie, "e w 1988 roku w ksi#garni na Bundesallee nieoczekiwanie znalaz! tomik
swoich wierszy Schattenspiele, wydany
w 1979, którego nie mia! w domowej bibliotece.
Albo kamienica przy Scharnhorststrasse 8, gdzie wiele razy go'ci! w mieszkaniu na 4. pi#trze u swego t!umacza i przyjaciela Henryka Bereski. A Mur widzia!
z okna.
Albo hotel Unter den Linden na rogu
z Friedrichstrasse, gdy przyjecha! na niemieck& prapremier# Pu!apki w 1985 roku.
Hotelu ju" nie ma, znikn&! w czasach przebudowy po zjednoczeniu Niemiec.
Poeta pami#ta!, "e w lokalu na FriedrichMARIA D)BICZ
strasse jego brat Janusz, zamordowany w listopadzie 1944 roku przez Gestapo, mia!
jesieni& 1943 roku konspiracyjne spotkaod tym adresem: Am Salzufer 13/14, maturgi# w j#zyku niemieckim. Mówili, "e nie, które dr Halina Szwarcowa opisa!a we
w dzielnicy Charlottenburg, w po- ich teatr powsta! z protestu przeciw rzeczy- wspomnieniu, w!&czonym do ksi&"ki Nasz
mieszczeniach industrialnych fabryki w!ó- wisto'ci, w jakiej si# znale%li, "e Niemcy Starszy Brat.
kienniczej znalaz!y siedzib# szko!a aktor- niewiele wiedz& o kulturze polskiej, a oni
Teraz chcia! przej'$ przez Bram# Branska TransForm, za!o"ona w 1999 i, b#d& starali si# to zmieni$.
denbursk&, by popatrze$ na Reichstag ze
utworzony pi#$ lat pó%niej, Teatr Studio
Na inauguracj# wybrali Bia!e ma!"e#stwo s!aw n& ko pu!& For stera. Zo baczy!
Am Salzufer. Zal&"kiem szko!y i teatru by! i przekonali do swego pomys!u autora. Uzy- przed wej'ciem ogromn& kolejk# turystów.
dzia!aj&cy du"o wcze'niej Mi#dzynarodo- skali patronat burmistrza Berlina Klausa
Na prze!omie wieków Ró"ewicz napiwy Warsztat Teatralny Berlin e.V.
Worwereita i ówczesnego ambasadora sa! wiersz Der Zauberer Czarodziej. InspiInicjatork& d!ugofalowego projektu te- Polski Andrzeja Byrta. Inicjatyw# docenili racj& by!o opakowanie w 1995 roku gmaatralnego by!a aktorka Janina Szarek, któ- parlamentarzy'ci i niemieckie Ministerstwo chu Reichstagu przez artyst# Christo:
ra wyemigrowa!a z Polski w 1981 roku. Kultury. Tadeusz Ró"ewicz i t!umacz sztu- „spowicie tysi&cami metrów srebrzystej cuW Krakowie studiowa!a polonistyk# na UJ ki Henryk Bereska zrzekli si# honorariów downej tkaniny”. Ale ten pi#kny obiekt stai uko(czy!a wydzia! aktorski PWST. Gra- autorskich i… 28 lutego 2004 roku Teatr nowi! w wierszu tylko punkt wyj'cia,
!a w teatrach wroc!awskich, odnosi!a suk- Studio po raz pierwszy zaprosi! publiczno'$. z którego poeta wyprowadzi! obrazy przecesy na Festiwalach Jednego Aktora, Autor obejrza! przedstawienie troch# pó%- sz!o'ci: po"ar Reichstagu w 1933 roku, pawspó!pracowa!a z radiem i telewizj&. niej, we wrze'niu. I zosta! w Berlinie ca- lenie ksi&"ek w Berlinie, hitleryzm, okruUkoronowaniem jej pracy by!a 'wiet- !y tydzie(.
cie(stwa wojny.
na rola w spektaklu Teatru TV Wariat i zaTadeusz Ró"ewicz zna! Berlin d!ugo.
Czarodziej zosta! w!&czony do scenariukonnica Witkacego w re"yserii Krystia- By! tu pierwszy raz zim& 1956 roku sza spektaklu poetyckiego Nauka chodzena Lupy.
na uroczysto'ciach 100-lecia 'mierci po- nia, który Teatr Studio przygotowa! z okaW Berlinie zwi&za!a si# ze 'rodowiskiem ety Heinricha Heinego. Mieszka! wtedy zji przyjazdu poety. Sta! si# pierwsz&
intelektualistów i ludzi sztuki i wspólnie w hotelu Adlon blisko Bramy Brandenbur- cz#'ci& wieczoru autorskiego Tadeusza Róz profesorem Olavem Münzbergiem – uro- skiej. „By! to gmach jakby uci#ty w pew- "ewicza i Henryka Bereski. Atmosfer# tedzonym w Gliwicach poet&, eseist& i kry- nym miejscu no"em […] dopiero potem go wieczoru zapami#tali na d!ugo wszyscy
tykiem sztuki – za!o"yli szko!#, zatrudnia- dowiedzia!em si#, "e to rzeczywi'cie ka- wtedy obecni. Obaj poeta i t!umacz nie kryj&c& polskich i niemieckich pedagogów, wa!ek ogromnego hotelu, który zosta! cz#- li wzruszenia s!uchaj&c poezji w wykonaa potem scen# studyjn&, graj&c& polsk& dra- 'ciowo zniszczony przez bomby. W na- niu m!odych artystów.

To by!o nowe miejsce dla Tadeusza Ró"ewicza
w Berlinie roku 2004.

W Berlinie,
na Salzufer…

P
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Foto. Maria D#bicz
Przy grobie Bertolda Brechta.

przez Autora, Janina – re%yserka spektaklu. Wokó# niej m#odzi aktorzy.
Przedstawienie zosta#o dobrze przyj$te
i od razu wyruszy#o w tournée: do Frankfurtu, Lipska, Hamburga, a tak%e do Polski: do Gdyni i Krakowa. Autor obejrza#
je z nagrania na p#ycie CD.
Planowa# podró%, umawia# si$ nawet
z Albrechtem Lemppem, szefem Fundacji
Wspó#pracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, z którym od czasu Targów Ksi'%ki Frankfurt 2000 pozostawa# w przyja!ni. Fundacja finansowa#a premier$ Starej
kobiety, wi$c obaj powinni byli spektakl
obejrze& niejako s#u%bowo. Ale poeta
przek#ada# terminy, potem zacz$#y si$
mno%y& przeszkody, równie% natury zdrowotnej.
Berlin powraca# w rozmowach, wspomnieniach. Poeta rozmy"la# o napisaniu poematu o Murze. W szufladzie jego biurka
zosta#a pocztówka – fotografia Muru
w 1989 roku…
A na Salzufer pracowano intensywnie.
Teatr przez dziesi$ciolecie da# trzydzie"ci
premier, TransForm Schauspielschule wykszta#ci#a spor' grup$ aktorów, którzy
pracuj' w wielu teatrach, tak%e berli(skich,
a niektórzy, jak Karolina )odyga [Paulina w Bia"ym ma"$e%stwie] zrobili karier$
filmow'. Na Salzufer stale co" si$ dzieje.
Prowadz' warsztaty dla adeptów, organizuj' spotkania literackie i promocje ksi'%ek, prezentacje filmów [tu odby#a si$ ber-

li(ska premiera polskiego dokumentu Gliwickie lata Tadeusza Ró$ewicza], zapraszaj' na go"cinne wyst$py polskie zespo#y teatralne.
Gdy dotar#a do nich wiadomo"& o "mierci Tadeusza Ró%ewicza, spontanicznie
postanowili do dotychczasowej nazwy
Teatru doda&: Tadeusz Ró%ewicz Bühne
Berlin. Teraz pe#na nazwa brzmi:
Teatr Studio Am Salzufer / Tadeusz Ró%ewicz Bühne Berlin.
Pod tym szyldem obchodzili jubileusz 10-lecia. Naturalnie daj'c now' premier$ – spektakl Anio"y i !winie w Berlinie – na podstawie prozy Brygidy Helbig,
mieszkaj'cej w Berlinie pisarki dwukrotnie w 2012 i 2014 nominowanej do Nagrody NIKE. Brawurowo zagrane i za"piewane przed stawienie stu den tów pod
kierunkiem Janiny Szarek. Zd'%yli je ju%
pokaza& publiczno"ci w Szczecinie.
A na spotkaniu popremierowym przywo#ali pami$& o Tadeuszu Ró%ewiczu.
Mówili, %e ju% planuj' kolejn' Ró%ewiczowsk' premier$. Gdyby Poeta móg# zobaczy& tych utalentowanych, serdecznych m#odych aktorów, stoj'cych w kr$gu
razem z re%yserk' Janin' Szarek z Jego
wielk' fotografi' na tle Bramy Brandenburskiej.
W czerwcu 2014 roku, na Salzufer…
pod ostatnim berli(skim adresem Tadeusza
Ró%ewicza.

!
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Rok pó!niej, we wrze"niu 2005 roku,
Henryk Bereska zmar# i ten pi$kny wieczór
okaza# si$ ich spotkaniem ostatnim. Tadeusz Ró%ewicz po%egna# przyjaciela wierszem Wrota !mierci.
[…] „szcz$"liwy kto umiera / we "nie /
trzymany za r$k$ / przez Eurydyk$ / która jest "miertelna / i p#acze bo musi dalej
/ %y& sama.”
Min'# nast$pny rok. Teatr Studio zaprasza# na kolejne premiery. Poeta my"la#
o ponownym spotkaniu i pisa# list:
„Droga Pani Janino,
mi"o wspominam pobyt w Berlinie we
wrze!niu 2004 roku. Bardzo podoba"o mi
si# przedstawienie mojej sztuki „Bia"e
ma"$e%stwo”, które Pani re$yserowa"a.
By"o w nim nie tylko Pani do!wiadczenie
teatralne, ale i niezwyk"a !wie$o!& i energia
m"odych aktorów.
Ciesz# si#, $e dzi#ki Teatrowi Am Salzufer sztuka powróci"a do Berlina znowu. By"a wystawiana na d"ugo przed zburzeniem
Muru. Pozyska"a Pani $yczliwo!& i pomoc
DAAD. To powa$ny, presti$owy partner. By"oby dobrze, gdyby uda"o si# Pani kontynuowa& prac# nad wspó"czesn' dramaturgi'.
Tak, jak mówili!my po premierze i potem we Wroc"awiu, by"oby dobrze wystawi& na wiosn# 2006 sztuk# Eine alte Frau
brütet /Stara kobieta wysiaduje/. Wiem, $e
Pani od dawna o tym my!li. Temat sztuki
jest tak aktualny obecnie. Stara kobieta nie
by"a dawno grana w Berlinie i w ogóle
w ca"ych Niemczech.
Je!li ju$ podejmie Pani trudy realizacji,
ch#tnie wezm# udzia" w ko%cowych próbach i potem – w dyskusji – po premierze.
(ycz# Pani powodzenia w pracy i serdecznie pozdrawiam z Wroc"awia. Tadeusz
Ró$ewicz.”
Uwa%a#, %e Janina Szarek jest w dobrym
wieku fizycznie i psychicznie, by zagra&
tytu#ow' rol$… „Mo%e si$ jeszcze spotka&
ze sob' m#od'. W Starej kobiecie jest
wszystko: pocz'tek trzeciej wojny "wiatowej, globalny "mietnik, hormony, 68 rok
i „dzieci kwiaty”. To kopalnia, w której ona
grzebie. Mo%na du%o zrobi& wewn'trz tekstu.” Zacz'# proponowa& rozwi'zania inscenizacyjne.
Nie czeka# d#ugo. W styczniu 2007 roku na Salzufer odby#a si$ premiera sztuki. W roli g#ównej wyst'pi#a, obsadzona

Z Janin' Szarek.

Tadeusz Ró$ewicz specjalnie ustawi" si# na tle bilbordu wystawy MOMA
z Nowego Jorku, która by"a w 2004 roku hitem Berlina i przed Galeria sta"y
non stop ogromne kolejki. Wtedy by" po raz ostatni w Berlinie.
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ato 1901 roku Paderewski sp"dzi#
w jednej ze swoich posiad#o$ci
L
w K%$nej Dolnej nieopodal galicyj-

skich Ci"&kowic. Bawi# tam wraz
z drug% &on% Helen%, córk% warszawskiego barona Rosena i rodowitej Greczynki. Nale&a#a do pi"kno$ci
o $ródziemnomorskiej urodzie. Po$lubi# j% pó#tora roku wcze$niej. By#a
od niego o kilka lat starsza, bardzo
opieku'cza ale i w#adcza.
Z sielskiego zak%tka robili wypady
do Lwowa i Krakowa, gdzie odbywa#y si" premierowe przedstawienia
„Manru” – jego jedynej romantycznej
opery opartej na motywach, wtedy
szalenie popularnej „Chaty za wsi%”
Kraszewskiego.
Ignacy i Helena, oboje ju& po czterdziestce, siadywali w dworskim saloniku i czytali entuzjastyczne recenzje
publikowane na #amach europejskich
czasopism.
W drodze do Katowic

Paderewscy wypoczywaGdy
li w K%$nej, angielski impresario Wiliam Adlington wspó#pra-

Paderewski w pa!dzierniku 1924. Zdj"cie pochodzi z publikacji: Marian Marek Drozdowski, „Paderewski zarys biografii politycznej”, wydanie trzecie poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Interpress 1986.

Do Katowic Paderewski po raz pierwszy zawita! 27 pa"dziernika 1901 roku. Tego dnia w niedziel#, „o 6 popo!udniu”, w Sali koncertowej „Reichshalle” przy Karlstrasse 2 (obecnie Filharmonii
$l%skiej im. Henryka Miko!aja Góreckiego) wyst%pi! z recitalem fortepianowym.

HENRYK SZCZEPA!SKI
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Paderewski
w Katowicach

cuj%cy wówczas ze s#ynn% agentur%
koncertow% Hermana Wolffa z Berlina, zapro po no wa# piani$cie d#u g%
tras" po cesarstwach Habs burgów
i Ho henzoller nów – czy li po ca#ej
cen tral nej Eu ro pie a na st"p nie
po Hiszpanii i Por tugalii. Pro jek to wa# j% od wrze$nia do ko' ca pa(dziernika 1901 ro ku – na 6 ty godni
z#o tej eu ropejskiej jesieni. Wiod#a
przez miasta s#y n%ce z wra&liwej
i wy ma ga j% cej pu blicz no $ci mu zycz nej. Nie ba wem, ma estro Pa derew skie go ucho dz% ce go ju&
za „kró la pianistów” oklaskiwano
m.in. w: Dre( nie, No rym ber dze,
Mo na chium, Wied niu, Bu da pesz cie, Pra dze, Karls ru he, Ko lo nii,
Wroc#awiu i Katowicach, do których
przybywa# na specjalne zaproszenie
tu tejszego sto warzyszenia $piewaczego.
Do Katowic Paderewski po raz
pierwszy w &yciu zawita# 27 pa(dziernika 1901 roku. Tego dnia w niedziel", „o 6 popo#udniu”, w Sali
koncertowej „Reichshalle” przy Karlstras se 2 (obec nie: Fil har mo nii
)l%skiej im. Henryka Miko#aja Góreckiego) wyst%pi# z recitalem fortepia no wym. Jesz cze po przed nie go
wieczora koncertowa# we Wroc#awiu,
w gmachu Starej Gie#dy przy Krupniczej. Jego imponuj%ce tournée po
Niem czech i Au strii, roz mia ra mi
i tempem przypomina#o 10 lat wcze$niej zorganizowany, s#ynny ameryka'ski maraton koncertowy zaaran&owany przez Williama Steinwaya,
menad&era i s#awnego producenta

fortepianów, po którym polski pianista trafi! do czo!ówki najbogatszych
ludzi "wiata.
Na zaproszenie Singverein
ycie artystyczne ma!ych wów„#
czas – bo 31 tysi$cy mieszka%ców ma j& cych Ka to wic – bu dzi!
do pierwszego 'ycia znakomity, zas!u'ony i do dzi" przez Niemców ceniony muzyk niemiecki prof. Oskar
Me ister, za !o 'y ciel pierw sze go
i do dzi" istniej&cego Gesangvereinu
jego imienia. By!a to posta( Niemca
o wielkim charakterze, zapatrzona
w wielkie kulturalne pos!annictwo
muzyki niemieckiej, której s!u'y!
nie ogl&daj&c si$ na tych, którzy
z pracy jego czyni( chcieli i pó)niej
uczynili bro% przeciw budz&cemu
si$ z wiekowego letargu duchowi
narodowemu ludu "l&skiego. Ten'e
Oskar Meister, nie bacz&c na pochodzenie polskie Ignacego Paderewskiego zaprosi! wielkiego artyst$ na wyst$p do Katowic.” – w 1935 roku,
z okazji 75. urodzin „króla pianistów”
wspomina! Stefan Marian Stoi%ski,
pierwszy dyrektor Instytutu Muzycznego i Opery *l&skiej w mi$dzywojennych Katowicach.
O powitaniu "wiatowej s!awy muzyka i kompozytora na peronie katowickiego dworca kr&'y!y plotki i anegdoty kolportowane przez lokaln& pras$. Jego
przybycia oczekiwa!o kilku cz!onków zarz&du niemieckiego stowarzyszenia "piewaczego. W drzwiach pulmanowskiego
sleepingu pojawi! si$ ze swoj& nieod!&czn& laseczk&, z jak& u schy!ku XIX stulecia wyst$powali arty"ci krakowskiej
i wiede%skiej bohemy. Gdy wyszed!
z poci&gu przywitali go w j$zyku niemieckim. Paderewski spokojnie wys!ucha! i grzecznie zapyta! po polsku:

by! wyst$pem promowanym przez
pras$. Jego zapowied) nie trafi!a nawet na afisze zwyczajowo naklejane
na miejscowych Litfaßsäuleach przez
*l& za ków na zy wa nych lit fa sa mi
albo s!upami og!oszeniowymi; znajdowa!y si$ w pobli'u starostwa, magistratu i dworca. „Kattowitzer Zeitung”
– najwa'niejsza gazeta powiatu – zamie"ci!a zaledwie lakoniczny inserat,
za którego publikacj$ zap!aci! prof.
Oskar Meister, prezes i za!o'yciel istniej&cego od ponad (wier( stulecia, stowarzyszenia pie"niarskiego o nazwie
„Meistersche Gesangverein”.
Z cudem ocalonego historycznego
egzemplarza programu dowiadujemy
si$, 'e ma estro Pa de rew ski gra!
na koncertowym Steinwayu a z pami$tników mistrza, 'e zasiada! na pa-

ry skim krze "le Erar da, je dy nym,
na którym czu! si$ „wygodnie i swobodnie”. Jego wyst$p poprzedzi!y
dwa utwo ry wy ko na ne à ca pel la
przez chór mieszany pod kierunkiem
prof. Oskara Meistera, cenionego
w Niemczech chórmistrza, absolwenta konserwatorium berli%skiego,
organisty w ewangelickim ko"ciele
Zmartwychwstania Pa%skiego w Katowicach i za!o'yciela pierwszego
w mie"cie Instytutu Muzycznego.
By! postaci& dostojn& i tajemnicz&.
Nale'a! do m$'czyzn wysokich i doskonale zbudowanych. D!ugie w!osy,
obfita broda, orli nos, roziskrzone
spojrzenie i wielki fin de siecle’owy
kapelusz nie pozwala!y w&tpi(, 'e
identyfikuje si$ z artystyczn& cyganeri& prze!omu stuleci.

„Dobrze, ale czy nie ma tu
Polaków”?
tedy spo"ród delegatów wyst&pi!
Stanislaus Rzadkowski, nauczyW
ciel polskiego pochodzenia i wszyst-

ko powtórzy! w j$zyku znakomitego
go"cia. Riposta artysty zbulwersowa!a katowickich hakatystów i niemieckie salony towarzyskie, natomiast nie
bez satysfakcji cytowano j& w kr$gu
patriotów staj&cych w obronie polsko"ci *l&ska. „Kattowitzer Zeitung”, ironicznie, z typowym dla siebie poczuciem wy'szo"ci, notatk$ zatytu!owa!a
„Der stolze Ignazi” („Dumny Igna"”)
a mimochodem o zdarzeniu wspomnia! polskoj$zyczny „Katolik”.
Recital Paderewskiego w najwi$kszej Sali koncertowej Katowic nie

Repertuar koncertu Ignacego Jana Paderewskiego z 27 pa!dziernika 1901 roku.

21

22

Najpierw niemieccy chórzy!ci za!piewali pó"nobarokowy „Crucifixus”, w#oskiego kompozytora Antonio
Lottiego a potem „Palmensonntag
morgen” Maxa Brucha op. 60 – jedn$
z pie!ni na Niedziel% Palmow$, ze s#owa mi Edu ar da Möri kea. Po tem
przy fortepianie zasiad# maestro Paderewski i zaprezentowa# kolejne utwory zapowiedzianego repertuaru.
We wtorkowym wydaniu „Kattowitzer Zeitung” z dnia 29 pa"dziernika 1901 ukaza#a si% relacja. „Sala by#a przepe#niona (zum Erdrücken volles
Haus)”. Reporter zauwa&y# „wiele go!ci zamiejscowych m.in. prezydenta rejencji z Opola”. W kilku zdaniach
przypomina# &yciorys artystyczny Paderewskiego. Epatowa# czytelników
kwot$ 700 tysi%cy marek, jak$ pianista otrzyma# za tournée po Ameryce
oraz honorarium 2 tysi$ce marek jakie
mu wr%czono za wyst%p katowicki – wtedy, dla 'l$zaka by#y to sumy
fantastyczne i szokuj$ce.
Pope#ni# te& kilka zda( merytorycznej recenzji gani$cej Paderewskiego
za zbyt szybkie tempo ostatniej cz%!ci
„Appassionaty” Beethovena, za cz%ste u&ywanie peda#u, a tak&e za niedok#adno!ci techniczne. Niemieckiemu
recenzentowi nie podoba#a si% kompozycja Paderewskiego „Nocturrno B-dur”. By#a „zbyt smutna, zbyt s#owia(ska i dzia#a#a deprymuj$co”.
Kry tyk po chwa li# go na to miast
za „zdrowe plastyczne uj%cie” interpretacji utworów Bacha, a w samych superlatywach rozpisa# si% na temat wykonania dzie# Chopina, podkre!laj$c,
&e „takich tonów nigdy tu przedtem nie
s#yszano”.
Brak zapowiedzi i relacji w polskoj%zycznej prasie prowincji opolskiej
sk#ania do przypuszczenia, &e liczne
zast%py polskich chórzystów Katowic
i okolicznych miejscowo!ci nie oklaskiwa#y popisów swego rodaka, cho)
sprawozdawca popularnej „Katowicerki” zauwa&y# „&e przyby#o wiele s#ucha czów z po bli skie go Za g#% bia,
le&$cego wówczas za granic$ wilhelmi(skiej Rzeszy.” Stoi(ski napomyka,
&e na koncercie by# obecny m#ody
Wojciech Korfanty. Mia# wtedy 27 lat.
Redagowa# artyku#y polemiczne i sprawoz da nia dla po czyt nej na 'l$ sku – „Pracy”. O recitalu Paderewskiego milczy tak&e dr Max Knappe,
autor publikacji po!wi%conej pó#wieczu &ycia muzycznego w Katowicach, wymieniaj$cy ponad 20 innych
artystów goszcz$cych w sali koncerto wej przy Karl stras se. Po la ków
na Górnym 'l$sku, wielkoduszny Paderewski niezmiennie darzy# sentymentem i &yczliwo!ci$. W kilka miesi%cy pó"niej, podczas zagranicznej
kwesty na rzecz Czytelni Ludowej
w Katowicach, by# jednym z najhojniejszych darczy(ców, o czym dono-

si#a „Gazeta Robotnicza”, organ !l$skich socjalistów.
Po wyst%pach dystyngowany prof.
Oskar Meister i jego chórzy!ci, swego
koleg% muzyka zaprosili na kolacj%
do niedawno wybudowanego „Grand
Hotelu”. Toasty wznoszono „Re(skim” i „W%grzynem”. Sta! Rzadkowski przeczyta# tekst z najnowszego wydania „Kuriera Warszawskiego”,
który znajomi przywie"li popo#udniowym poci$giem ze stolicy Królestwa
Polskiego. Zapowiadano tam otwarcie
nowego gmachu Filharmonii:
„Za dziesi%) dni po raz pierwszy we
frakach, bia#ych krawatach, toaletach
wieczorowych, z min$ salonowców,
id$cych na recepcj% do olimpijskich bogi(, b%dziemy wst%powali w progi
nowego przybytku sztuki, o!wietlonego a giorno, w którym w!ród konstelacji orkiestry symfonicznej zab#y!nie Orion – Paderewski.”
Z Katowic mag klawiatury – bo&yszcze melomanów pojecha# poci$giem
do Poznania, a 5 listopada zagra# podczas inauguracji dzia#alno!ci warszawskiej Filharmonii, której szefem
by# wtedy legendarny dyrygent Emil
M#ynarski. Jeszcze tego samego wieczora, po koncercie, Orion uczestniczy#
w niezwykle uroczystym przyj%ciu
zorganizowanym przez barona Leopolda Kronenberga, warszawskiego
finansist% i wspó#udzia#owca Filharmonii, wydanym w jego pa#acu z okazji 41
urodzin maestra. Pod adresem jubilata sypa#y si% komplementy. Przypomina no, &e ocza ro wa# me lo ma nów
nad Se kwa n$, któ rzy na zwa li go
„Lwem Pary&a”, a nad Tamiz$, po recitalu w Windsorze, angielska królowa
Wiktoria zauwa&y#a: „Gra tak przecudnie, z tak$ si#$ wyrazu i g#%bokim uczuciem.” W 1884., w Zakopanem oczarowa# Helen% Modrzejewsk$, wtedy 44
lat licz$c$ amazonk% dosiadaj$c$ konia i je&d&$c$ po Krupówkach. Patrz$c
na rudow#osego m#odzie(ca mia#a
wra&enie, &e „Przy fortepianie g#owa
Paderewskiego w aureoli z#otych w#osów i delikatne, niemal kobiece rysy
sprawia#y wra&enie jakiego! anio#a
Botticellego albo Fra Angelica.”
Wiele lat pó!niej
ogodne tygodnie z#otej europejskiej jesieni 1924 roku pa(stwo PaP
derewscy sp%dzali nad jeziorem Le-

ma(skim, u stóp Alp szwajcarskich.
Tam od ponad )wier)wiecza mieli pa#acyk z rozleg#ym ogrodem. Nazywa#
si% Riond-Bosson. Le&a# w pobli&u
miasteczka Morges, w kantonie Vaud
ze stolic$ w Lozannie. Tutaj w blisko!ci miejsc upami%tnionych polsk$ narodow$ tradycj$, zawsze bezpartyjny
ekspremier rz$du odrodzonej Rzeczpo-

spolitej odzyskiwa# spokój nerwów
i ducha.
Po trudnym 1919 roku przewodniczenia radzie ministrów i mediowania
pomi%dzy sk#óconymi frakcjami partyjno-parlamentarnymi, które prowadzi#y co! w rodzaju „walki kotów
na klawiaturze”, postanowi# ostatecznie zerwa) z polityk$ i sporami o w#adz%. Profilaktycznie na dwa lata przyj$# obowi$zki sta#ego przedstawiciela
Polski w Lidze Narodów. Potem usun$# si% w cie( propagandowej areny
i przeniós# nad brzegi b#%kitnego Lemanu coraz cz%!ciej nazywanego Jeziorem Genewskim. Dzia#alno!) artystyczn$ wznowi# dopiero w 1922 roku,
odbywaj$c kolejne tournées po USA.
W domu Paderewskiego zawsze roi#o si% od go!ci, przyjació#, krewnych
i zna jo mych a przede wszyst kim
od ptaków. Maestro kolekcjonowa#
papugi. Mia# kilkadziesi$t ze wszystkich zak$tków !wiata. Cz%sto towarzyszy#y mu w podró&ach artystycznych.
Ulubie(cami pani premierowej by#y rasowe kury i go#%bie. Te drugie przybyszom siada#y na ramionach i rado!nie
grucha#y do ucha. Kurnik pani Paderewskiej by# znany w ca#ym !wiecie.
Ferm% i jej pi%kn$ w#a!cicielk% nagradzano medalami na europejskich i ameryka(skich wystawach drobiu. Osobliwego kolorytu tego zak$tka dope#nia#a
psiarnia – czworonogów by#o kilkana!cie a ka&dy innej rasy.
W atmosferze skandalu
pa"dzierniku 1924 roku, z KatoW
wic do rezydencji Riond-Bosson
przyby# Wojciech Korfanty, wtedy

pose# Chrze!cija(skiej Demokracji
do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, a przedtem od pa"dziernika
do grudnia 1923 wicepremier w rz$dzie Wincentego Witosa. W Ksi%dze
Go!ci, obok nazwiska katowiczanina
zachowa# si% wpis: „Zawsze wierny
i zawsze oddany wielkiemu m%&owi
i odnowicielowi Polski, wdzi%czny
za mi#e chwile sp%dzone w Morges”
We wrze!niu w Katowicach otworzy# w#asne, nowoczesne, najwi%ksze
w Polsce – wydawnictwo prasowe
a z dat$ 27 tego miesi$ca, wydrukowa# pierwszy numer codziennego
pisma informacyjnego – „Polonia”.
W niespe#na miesi$c pó"niej, od Paderewskiego, by#ego prezesa rady ministrów i sygnatariusza Traktatu Wersalskiego, za pieni$dze niemieckich
przemys#owców kupi# warszawsk$
drukarni%, wydawnictwo, tytu# i redakcj% dziennika „Rzeczpospolita”.
Nieufno!) i podejrzenia zacz%#y
osnuwa) Korfantego latem 1924 roku,
gdy po Warszawie rozesz#y si% pog#oski na temat jego nadu&y) podatko-

wych w Za k!a dach Ho hen lo he go
na Górnym "l#sku. Jako przedstawiciel
rz#du polskiego by! tam cz!onkiem rady nadzorczej, ale zamiast dba$ o polskie interesy przymyka! oko na ró%nego rodzaju machlojki niemieckich
przemys!owców. Wychodz#ca w Katowicach „Gazeta Robotnicza”, w wydaniu z dnia 15 lipca 1924 roku, nawi#zuj#c do malwersacji, domniemywa!a,
%e musi z ni# by$ zwi#zany Górno&l#ski Zwi#zek Przemys!owców Górniczo-Hutniczych:
Poufny protokó! Antoniego Olszewskiego, cz!owieka zaufania wielkiego
polskiego Kapita!u, by!ego ministra
Handlu i Przemys!u, pos!a nadzwyczajnego i ministra pe!nomocnego RP,
oparty na raportach Oddzia!u Wywiadowczego Ministerstwa Skarbu brzmia!
„jak ro mans kry mi nal ny”. W&ród
wst'pnie sformu!owanych znalaz!y
si' zarzuty o przyw!aszczenie warto&ci materialnych a tak%e o wspó!prac'
z kapita!em niemieckim. Pod koniec lata nad g!ow# Korfantego sk!'bi!y si'
jeszcze ciemniejsze chmury. Oskar%ano go o spe!nianie us!ug powierniczych
na zlecenie Berg- und Hüttenmännischer Verein – Zwi#zku Przemys!owców Górniczo-Hutniczych, którego
zarz#d mia! siedzib' w pa!acu Goldsteinów przy katowickim placu Wolno&ci.
Prym wiedli tam niemieccy menad%erowie mniej lub bardziej jawnie,
sprzyjaj#cy swoim dawniejszym berli(skim decydentom. Afera dotyczy!a
g!ównie tajnych subwencji jakie Niemcy wyp!acili Korfantemu w zamian
za obietnic' publikowania materia!ów prasowych dyktowanych przez
sponsorów i promuj#cych ich oferty
gospodarcze. Z tych sum zakupiono
warszawski dziennik „Rzeczpospolita”,
dok!adano do budowy katowickiej
„Polonii” jak i do edycji kolejnych wyda( obydwu czasopism Korfantego.
Zaniepokojenie ogarn'!o elity w!adzy i ówczesn# ekip' rz#dow#. Marsza!ek Sejmu Maciej Rataj, w swoich „Pami't ni kach” za no to wa!: „Pre mier
Grabski bardzo zaaferowany, %e Korfantemu przyby! nowy organ do walki z rz#dem; powiedzia! mi, %e utwierdza si' w prze&wiadczeniu, %e Korfanty
jest finansowany przez niemieckich
przemys!owców z Górnego "l#ska”.
Jeszcze nie przypuszcza!, jak bardzo
jego hipoteza odpowiada prawdzie.
11 wrze&nia 1924 roku Wojciech
Korfanty pisa! do Ignacego Paderewskiego:
„P. dr Or!owski razem z tym listem
wr'czy Panu Prezydentowi umow',
któr# z nim na dniu dzisiejszym zawar!em jako z Pa(skim zast'pc# prawnym
w sprawie sprzeda%y drukarni i „Rzeczypospolitej”. Podj#!em si' tej sprawy z olbrzymim materialnym Wysi!kiem – a rzecz# to nie!atw# wobec
braku pieni'dzy w Polsce – a uczyni-

!em to przewa%nie ze wzgl'du na moje zainteresowanie rozwojem ekonomicznym Kraju i aby przyczyni$ si'
do odrodzenia Polski w duchu wielkich idea!ów JWielm. Pana Prezydenta. Do!o%' wszystkich stara(, aby
„Rzeczpospolita” sta!a si' prawdziw#
wyrazicielk# potrzeb i d#%e( gin#cej
ekonomicznie Ojczyzny naszej, a równocze&nie sta!a si' organem politycznym, z którym by si' liczono, a który by i Pan Prezydent z przyjemno&ci#
bra! w r'k' jako najlepszy polityczny
dziennik polski z powa%nie prowadzonym dzia!em ekonomicznym i przemys!owym, jako dziennik, który bez blagi i nie smacz nych ko mu na !ów,
z m'sk# uczciwo&ci# do JWielm. Pana jako do wielkiego m'%a stanu odnosi$ si' b'dzie”.
W li&cie do by!ego premiera s!yn#cego ze szczodrych datków na cele patriotyczne, Korfantemu nie zabrak!o gabinetowych frazesów ale skrz'tnie
„ukrywa! rzecz najbardziej wstydliw#
i kompromituj#c#” – pieni#dze na kupno „Rzeczypospolitej” i Drukarni Polskiej (w sumie ponad 2 mln z!) pochodzi!y z kont specjalnych GZPG-H”
(Górno&l#skiego Zwi#zku Przemys!owców Górniczo-Hutniczych).
Zakulisowych sekretów tego i wcze&niejszych uk!adów nie uda!o si' utrzyma$ w tajemnicy. W Korfantego jako
nowego w!a&ciciela RP zw#tpili nawet
jego partyjni koledzy z Chrze&cija(skiej
Demokracji. 5 pa)dziernika 1924 Korfanty %ali! si' Paderewskiemu: „nawet
ks. Kaczy(ski operowa! przeciwko
mnie oszczerstwami, jakobym by!
skompromitowany w sprawie Hohen-lohego. *a!uj' mocno, %em si' w ogóle wda! w t' rzecz, bo uwik!ano mnie
w kaba!', która mi wiele nieprzyjemno &ci spra wia. Ca !a ta spra wa
z «Rzeczpospolit#» narobi!a mi bardzo
wiele przykro&ci i narazi!a mnie na niepotrzebne wydatki. Intencje mia!em dobre, chcia!em s!u%y$ sprawie, nie osi#gn#!em celu swego, ale wspólnymi
si!ami razem z bliskimi przyjació!mi
stworz' sobie i naszym ideom nowy organ w Warszawie”.
Transakcja zosta!a sfinalizowana 21
pa)dziernika 1924 roku. 4 dni wcze&niej Korfanty odwiedzi! Riond-Bosson. By$ mo%e wtedy zaprosi! legendarnego Polaka do Katowic. Ostatni
numer „Rzeczpospolitej” zredagowany przez poprzedniego naczelnego,
Stanis!awa Stro(skiego ukaza! si'
z dat# 23 pa)dziernika 1924. Nast'pne inkwirowa! ju% Korfanty.
Przez Wiede! do Katowic
czwartek, 20 listopada 1924
Ignacy Paderewski w towarzyW
stwie %ony Heleny i jej sekretarki pan-

ny Lüpke, ze szwajcarskiego Morges
via Wiede( przyjecha! poci#giem
do Katowic. Mija!a godzina 9.40
przed po!udniem, gdy wagony s!ynnej „Wiedenki” zmierzaj#cej do Warszawy, po wiadukcie nad ulic# &w. Jana wtoczy!y si' na wysokie perony
neoklasycystycznego katowickiego
dworca.
W honorowych sektorach ustawili si'
„przedstawiciele w!adz z p. wojewod# Bilskim na czele, przedstawiciele
miasta z prezydentem Piechulkiem, pos!owie z pos!em Korfantym, przedstawiciele wielkiego przemys!u, instytucji i stowarzysze(. Stan'li Hallerczycy,
którym w swoim czasie patronowa! we
Francji, ze sztandarem, panie z kwiatami, kolejarze, orkiestra, jeszcze
sztandary i wkrótce urós! t!um i powsta!
&cisk.” – relacjonowa!a ukazuj#ca si'
od nieca!ych dwu miesi'cy – korfantowska „Polonia” – jedyne medium
maj#ce dost'p do wszystkich szczegó!ów programu tej wizyty, której g!ównym re%yserem (%eby nie powiedzie$
bohaterem) by! w!a&ciciel tego czasopisma.
Nie podpisany autor obszernego
wst'pniaka zapewnia!, %e przyjazd
Paderewskiego do Katowic „jest ca!kiem incognito, chwilow# przerw#
w uci#%liwej podró%y z Szwajcarii
na uroczysto&$ w Poznaniu”.
Wci#% drukowana gotyck# fraktur#
„Kattowitzer Zeitung” tego dnia zamie&ci!a krótk# notk', w której przypomnia!a, %e maestro Paderewski, na zapro sze nie prof. Oska ra Me iste ra,
koncertowa! w Katowicach w 1901 roku, „Wyra%a! si' z uznaniem na temat
chóru niemieckich &piewaków” a w li&cie przes!anym w kilka dni po wyje)dzie ocenia! jego „osi#gni'cia jako znakomite”.
Gdy na stacj' wje%d%a!a lokomotywa
t!um zaintonowa! „Rot'” Konopnickiej. Panowie zdj'li czapki i kapelusze.
W oknie pulmanowskiego slipingu ukaza!a si' g!owa s!ynnego wirtuoza i by!ego premiera rz#du RP. Przed drzwiami wagonu, w kilku zdaniach go&cia
powita! Jan Piechulek, przewodnicz#cy
Rady Miejskiej Katowic.
Najpierw by" bankiet
jednym z kolejnych akapitów
W
„Polonia” informuje: „Na uroczystym bankiecie wydanym przez

Rad' Miejsk# na cze&$ Pa(stwa Paderewskich, byli obecni: wojewoda Bilski, prezes Rady Miejskiej, p. Piechulek, prezydent miasta, dr Górnik,
prezes Korfanty, prezes S#du Apel., dr
Boche(ski, wiceprezes Dyr. Kolej.,
Wilczek, starosta dr D#browski...”
i kilkunastu innych, których nie sposób
tutaj wymieni$.
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Oczywi!cie by"y przemówienia, ale
ju# o toastach a nawet o miejscu prominentnego spotkania czasopismo
milczy. Do dzi! kr$#$ na ten temat ró#ne opinie. „Kattowitzer Zeitung”,
w sobotnim wydaniu z 24 listopada
tamtego roku, twierdzi, #e odby"o
si% w ekskluzywnej restauracji hotelu „Mo no pol” a wsz% do byl ski
i wszystkowiedz$cy krakowski „Ilustro wa ny Ku rier Co dzien ny”
(z dnia 22 listopada 1924), podaje, #e
notable „miód i wino” pili „w apartamentach Skarbofermu” a wi%c w dyrekcji najwi%kszej polsko-francuskiej
spó"ki w%glowej mieszcz$cej si% wówczas w Królewskiej Hucie (obecnie:
Chorzowie) przy ulicy Katowickiej 13.
Wojciech Korfanty, w radzie Nadzorczej Skarbofermu piastowa" godno!&
prezesa.
Potem by! pó"ny obiad
kilku godzinach przemówie'
Po
i wystawnego przyj%cia w „Monopolu” czy te# w Skarbofermie „pp.

Paderewscy o g. 6 popo"udniu udali si%
na obiad w kó"ku !ci!lejszym w domu
pos"a Korfantego.” Znajdowa" si%
przy ulicy Powsta'ców 23 (wtedy: 41).
Tam w dawnej willi Paula Frantziocha
wystylizowanej na okaza"y podmiejski
landhaus nakryty czerwon$ dachówk$,
o !cianach wie'czonych pruskim murem i ukryty za wysokim parkanem
z #elaza i czerwonej ceg"y, gospodarz
wyg"osi" toast powitalny, zacytowany
przez „Poloni%”:
„Dumny jestem – mówi" – i szcz%!liwy czuje si% (l$sk ca"y z tej wizyty najwi%kszego z #yj$cych Polaków,
m%#a, któremu odrodzenie Ojczyzny
i zjednoczenie jej ziem zawdzi%czamy.
Nie wypada nam "$czy& Jego tak drogiej nam wizyty z jak$kolwiek polityk$, lecz godzi si% w jego obecno!ci zaznaczy&, #e si% nasz kraj d)wiga jednak
i #e w umys"ach zwrot ku lepszemu – coraz widoczniejszy. (…)”.
Paderewski do krasomówstwa mia"
s"abo!& nie mniejsz$ ni# do fortepianu.
Na toast odpowiedzia" jeszcze d"u#sz$
przemow$ i powinszowaniem.
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Powinni!my wszyscy jak Polska
szeroka i d"uga, zrozumie&, #e aczkolwiek wojna or%#na ju# min%"a, to
jednak nie sko'czy"a si% walka, walka trwa i trwa& b%dzie, tylko przeniesiona na inne pole, na pole pracy, i wre
ona zaci%ta, zawzi%ta, nieustannie,
skutecznie, tu# obok. W tej walce tylko ten zwyci%#y, kto wi%cej pracowa&
b%dzie. Nikt tego snadniej, lepiej zrozumie& nie zdo"a, ni)li te pu"ki prastarych naszych „Bartków Zwyci%zców”, nikt tego lepiej odczu& nie
potrafi, jak ten pracowity, dzielny,

i dziwnie dojrza"y lud !l$ski. Lecz powinni!my i musimy z drugiej strony
zrozumie&, #e je#eli dzi! dzi%ki "asce
Boga, dzi%ki wytrwa"o!ci, dzielno!ci
i pa tr jo ty zmo wi !l$ skie go lu du
przy !wiat"em, m$drem kierownictwie
Wojciecha Korfantego ta cz%!& Polski
jest polsk$, to jest obowi$zkiem Polaków wszystkich i ka#dego z osobna post%powa& i zachowywa& si% wobec wspó"obywateli naszych obcej
krwi.
Obszerny fragment tej mowy opubli ko wa "a tak #e „My!l na ro do wa” – tygodnik polityczno-spo"eczny z dnia 29 listopada 1924 roku.
Wizyt% Paderewskiego w Katowicach i Poznaniu relacjonowa"y równie# in ne cza so pi sma a w!ród
nich – raczej zdawkowo i tylko o wyst$pieniach podczas porannego bankietu – „Kattowitzer Zeitung”.
Na temat menu, da' g"ównych, trunków i deserów nie mamy #adnych wiadomo!ci.
Gwo)dziem programu uczty u Korfan tych by "a uro czy sta de ko ra cja
„Mieczami Hallerowskimi”, pami$tkow$ odznak$ przyznawan$ #o"nierzom Armii Polskiej we Francji przez
Zwi$zek Hallerczyków, dla których
Paderewski by" sztandarow$ postaci$.
Emaliowana, wykonana ze srebrzonego tombaku mia"a kszta"t sporego
rombu z czerwonym obramowaniem.
Jej awers zdobi" orze" z rozpostartymi skrzyd"ami. Mia" z"ote szpony, z"ot$ koron% na g"owie i z"oty krzy#
na piersi. Nad nim ponad czerwon$
ramk% wystawa"y 2 skrzy#owane miecze o z"otych r%koje!ciach i klingach. Z inicjatywy Korfantego, jako
mocno spó)niona pami$tka – w 6 lat
po zako'czeniu wojny i w 5 po podpisaniu przez Paderewskiego, s"ynnego traktatu w Wersalu, ozdobi"y klapy garnituru by"ego premiera a tak#e
wy twor n$ suk ni% je go ma" #on ki.
Na pro!b% gospodarza, w roli dekoratora wyst$pi" genera" Dywizji Kazimierz Horoszkiewicz, Jowialny starszy pan z dostojn$ "ysin$, który brak
w"osów na g"owie rekompensowa" sobie sarmackim i starannie wyczesanym w$sem.
Raut z niespodziankami
i sto pad 1924 ro ku na le #a"
do umiarkowanie pochmurnych.
L
Spada"a temperatura i prószy"o !nie-

giem. Gdy kolejne gromadki go!ci
przy by wa "y do wil li Kor fan te go
przy Powsta'ców, od czasu do czasu,
na roziskrzonym gwiezdnym niebie,
pojawia" si% bryluj$cy ksi%#yc. Z eleganckich automobili wychodzili panowie w czar nych fra kach a da my

w kosztownych futrach i wytwornych
toaletach.
Pierwsz$ niespodziank$ nocnego
przyj%cia by"a „delegacja czterech
górno!l$zaczek w strojach ludowych”.
W imieniu Towarzystwa Polek wr%czy"y Paderewskiemu „bukiet z napisem
na szarfie: «Wiernemu Synowi Ojczyzny i Or%downikowi (l$ska». Po krótkiem przemówieniu Paderewski poca"owa" w czo"o rozrzewnion$ do "ez
delegatk%.”
Tego wieczora nie mog"o zabrakn$&
muzyki i !piewu. Jako solistka, wyst$pi"a primadonna operetki warszawskiej,
filuterna i urodziwa Loda Rogi'ska,
przypadkowo wraz z grup$ aktorów
sto"ecznego teatru „Papuga” bawi$ca
na tournée po (l$sku. Na fina", pod batut$ Henryka Nicze, popularnego prezentera !l$skich pie!ni, znanego z katowickiej anteny radiowej, za!piewali
chórzy!ci z Kolejowego Kó"ka (piewaczego w Katowicach.
„Paderewski bi" pierwszy g"o!ne
oklaski a wokalistom sk"ada" osobiste
podzi%kowania.” „Raut przeci$gn$"
si% do godziny I poczem pp. Paderewscy udali si% na spoczynek” informowa" reporter „Polonii”.
Poci#g wyruszy! z I peronu
i pi$tkowe przedpo"udnie
Noc
pa'stwo Paderewscy sp%dzili w apartamentach Korfantego.

Do dyspozycji mieli sypialni% z widokiem na zielone tuje i modrzewie jego ogrodu. Gdy s"o'ce znalaz"o si%
w zenicie maestro poci$giem wyruszy"
do Po zna nia, gdzie w nie dzie l%,
na tamtejszym Uniwersytecie otrzyma"
dyplom doktora honoris causa. Gdy
opuszcza" katowicki dworzec, w ko!ciele Mariackim i protokatedrze !w.
aposto"ów Piotra i Paw"a dzwony
!piewa"y na „Anio" Pa'ski”.
W Katowicach, by"a to ostatnia wizyta wielkiego maga muzyki i wybitnej osobowo!ci salonów politycznych
!wiata. Intryguj$cym i nieco plotkarskim echem odbi"a si% jeszcze na "amach krakowskiego „IKC” z 27 listopada 1924 roku:
„W ko"ach sejmowych rozesz"a si%
dzi! pog"oska, i# z pewnych stron jest
lansowana kandydatura Paderewskiego na pos"a polskiego w Waszyngtonie. Wed"ug tych pog"osek inicyatorem tej kandydatury ma by& jakoby
pose" Korfanty.”

!
P.S.
Za pomoc w pracoch!onnych i odkrywczych kwerendach autor sk!ada
podzi"kowania dr Barbarze Maresz
z Biblioteki #l$skiej.

na sprz"cie ulokowanym przed seria lo wym skle pem za sia da sam
Franciszek Pieczka, wybitny aktor
ze !l#skim rodowodem.

• Seriale, seriale...
Od wielu lat jeste!my !wiadkami
eks pan sji se ria li te le wi zyj nych,
cz"sto tasiemcowych, z wyduman#
i ca$kowicie nieraln# fabu$#, z bohaterami tak odleg$ymi od codziennych zda rze%, &e przy po mi na j#
przybyszy z innej galaktyki. Wszelkie standardy w tym zakresie wyznacza indyjskie Bollywood, cho'
ma$o kto wie, &e Hindusom depcz#
po pi"tach filmowcy z afryka%skiej Nigerii. Kluczem do zrozumienia takich obrazów jest mi$o!'.
Dwoje m$odych ludzie zakochuje
si" w sobie. On z kasty czy rodziny bardzo zamo&nej, ona z grupy
biedaków i rodziny pariasów. Bywa te& odwrotnie, cho' to sytuacja
nader rzadka. Oczywi!cie rodziny
s# przeciwne takiemu zwi#zkowi
i jednoznacznie go pot"piaj#. Ale
nawet wtedy gdy wszystko zmierza
do szcz"!liwego fina$u okazuje si",
&e zakochani to brat i siostra z poprzednich zwi#zków. A kazirodztwa
nikt do praw dy nie po chwa la.
Zw$aszcza w XXI stuleciu. Niezwykle ciekawe jest te& zachowanie innych bohaterów serialowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Bo ha ter ki se qu eli wsta j#
z $ó&ka z nieskazitelnym makija&em, a d$ugie ich rz"sy bez trudu
mog# przebi' powierzchni" ekranu.
Panowie s# pi"knie ogoleni, cudni
po prostu, bezustannie pij# kolorowe drinki, nigdy nie pracuj#, pozostaj# bezczelnie bogaci i uczestnicz# w nieko%cz#cych si" intrygach
rodzinnych i mi$osnych. Obrazy
z takimi heroicznymi postaciami zobaczy' mo&na zarówno w kinach,
jak i w niezliczonych stacjach telewizyjnych. Niektóre z nich pokazuj# wy$#cznie takie obrazy, ciesz#c
si" uznaniem zdeklarowanej klienteli.
• „Ranczo”, „M jak mi!o"#”,
„Na Wspólnej” i inne
W ten filmowy trend wpisuje
si", zachowuj#c wszelkie proporcje,
zarówno polska telewizja i ta publiczna, i ta komercyjna, jak i rodzima kinematografia. Na ekranach zobaczy' mo&na dziesi#tki seriali oraz ich kinowe interpretacje.
Tysi#ce, ba, miliony widzów !ledz#
losy serialowych bohaterek i bohaterów, prze&ywaj# ich codzienne
sukcesy czy niepowodzenia. Czasem !mier' sequelowej bohaterki
traktowana jest zupe$nie na serio,
a przyk$ad Hanki Mostowiak jest

• Powrót do przesz!o"ci i zaproszenie

W starym
polskim
kinie
znakomitym tutaj przyk$adem. Ma$gorzata Ko&uchowska graj#ca t" rol" w serialu M jak mi$o!' umiera
na t"tniaka mózgu, aktywowanego
przez wypadek samochodowy. Bardzo cz"sto widzowie uto&samiaj#
rol" aktorsk# z &yciem codziennym,
mieszaj# je, i traktuj# !mier' na wizji dok$adnie tak samo jak w rzeczywisto!ci, czyli w realu. Sociologowie wiedz#, &e powodzenie
seriali jest nieprzypadkowe i ca$kiem racjonalnie mo&na je wyt$umaczy'. Otó& dla wielu rodaków
rze czy wi sto!' fil mo wa uwal nia
ich, przynajmniej na chwil", od codzien nych pro ble mów i udr"k.
Uczestnicz# tym samym w zdarzeniach wprawdzie nierealnych, ale
katarktycznych i poprawiajacych
sa mo po czu cie. Praw d" mó wi#c
sam z zainteresowaniem !ledz" losy bohaterów $aweczki z serialu
Ranczo, nie!piesznie popijaj#cych
pospolite wino owocowe, rozwa&ajacych w wioskowy sposób problemy egzystencjalne. Jest to obraz
po ci# ga j# cy tym bar dziej, &e

Nikt z rozs#dnych widzów i obserwatorów serialowych zadrze% nie
kwestionuje potrzeby emitowania
kolejnych ich odcinków, nawet fanta sma go ryj nych i bez &ad nych
zwi#zków ze spo$eczn# rzeczywisto!ci#. Maj# one zdeklarowanych,
czasem bezkrytycznych, wielbicieli. Jednak powinno!ci# filmowych
instytucji publicznych staje si" powrót do przesz$o!ci i pokazywanie
filmowej klasyki, trudniejszej w odbiorze, o nieschematycznej fabule
i zmuszaj#cych do pog$"bionej refleksji. Dlatego z zainteresowaniem i zaanga&owaniem !ledz" inicjatyw" Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej przywracaj#cej pami"'
o rodzimej kinematografii. Chodzi
o Akademi" Polskiego Filmu zapraszaj#cej do ogl#dania ponad stu rodzi mych ob ra zów, po czy na j#c
od niemych inscenizacji, a na nowszych dzie$ach ko%cz#c. 14 pa(dziernika 2014 roku, o 16.00, w tyskim Pasa&u Kultury Andromeda,
w samym !rodku kultowego Placu
Baczy%skiego, ruszy pierwsza edycja Akademii, ca$kowicie bezp$atna,
skupiajaca mi$o!ników X Muzy.
Widzowie zobacz# obrazy Andrzeja Wajdy, Janusza Morgensterna,
Andrzeja Munka, Wojciecha Hasa,
Jerzego Kawalerowicza czy respektowanego na Górnym )l#sku – Kazimierza Kutza. W &adnym przypadku kameralne projekcje nie konkuruj# z serialowym !wiatem, ale pokazuj# jego filmow# alternatyw"
i dope$nienie jednocze!nie. Kluczow# w tym zakresie zas$ug" ma
Krakowska Akademia imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która w Tychach ulokowa$a swój Wydzia$ Zamiejscowy. Patronat nad
przedsi"wzi"ciem obj#$ Urz#d Miasta Tychy, zapraszaj#cy widzów
na pokazy kolejnych obrazów. S#
one otwarte zarówno dla wyrafinowanych znawców polskiego filmu,
jak i dla osób pocz#tkuj#cych w tym
zakresie. Ka&d# emisj" poprzedzi
s$owo wyg$oszone przez niekwestionowane autorytety sztuki filmowej. A to w okresie cywilizacji tabloidalnej trudne jest naprawd"
do przecenienia.
!
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Z EDWARDEM LASOKIEM, prezydentem Mys!owic,
rozmawia WIES"AW KOSTERSKI

Dlaczego chodnik
nie lubi polityki?
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– Mys!owice to… – prosz" doko#czy$.
– … jedno z ogniw pot#$nej aglomeracji %l&skiej, miasto nie tylko z bogat& histori& i charakterem, który tworz& mieszka'cy, ale znacz&cym wk!adem w rozwój
naszego regionu, coraz atrakcyjniejsze
miejsce na mapie (l&ska i Zag!#bia, dla
mnie – pi&ta strona %wiata. Mys!owice
przesz!y wszystkie etapy transformacji samorz&dowej i okaza!y si# miastem bardzo
dobrze zorganizowanym. Mamy przecie$ nie)le uporz&dkowan&, po ró$nych
przemianach, o%wiat#, s!u$b# zdrowia.
– Ale tak%e wszystkie problemy, jakie spad!y na region. Dzisiaj kluczowe
pytanie brzmi, jak zape!ni$ luk", która powstaje po przemy&le ci"%kim? Ta
sprawa dotyka niemal ka%dego &l'skiego miasta. Od Gliwic po Zawiercie.
– To prawda. Ka$dy samorz&d boryka si#
z du$ymi k!opotami. U nas najwi#kszy pro-

blem stanowi& tereny po kopalni Mys!owice. Jak je zagospodarowa*? Kiedy kopalnia funkcjonowa!a i mia!a zatrudnienie
na poziomie kilku tysi#cy ludzi, $y! ca!y
rejon miasta. Dzisiaj ten rejon zamiera, pustoszeje, przestaje dzia!a*.
– Tworz' si" &l'skie poindustrialne
getta, strefy zastoju i biedy. Brzydsza
twarz naszego regionu.
– Sprawa jest o tyle trudna, $e s& to tereny Skarbu Pa'stwa, którymi – w przypadku naszego miasta – zarz&dza Katowicki Holding W#glowy. Problem musi by*
wi#c rozstrzygany na ró$nych szczeblach. I takie rozmowy prowadzimy. Jest
te$ i druga strona tego medalu – miasto ma
z obszarów górniczych dochód do bud$etu w postaci podatku. W chwili ich przej#cia straci te wp!ywy i we)mie na siebie
wszystko, co si# tam dzieje, a dzieje si# bardzo du$o niedobrego.

– W czym wi"c Mys!owice upatruj'
swoich szans?
– W równomiernym rozwoju i wspó!pracy z samorz&dami s&siednich gmin. Mamy
porozumienie z Sosnowcem i Jaworznem na rozwi&zanie dwóch najwa$niejszych spraw: rewitalizacji terenów poprzemys!owych, w tym po kopalni Mys!owice,
oraz budowy wschodniej cz#%ci DT(.
Chodzi zatem o takie przebudowanie gospodarki naszego miasta i uk!adu komunikacyjnego, by powsta!y nowoczesne strefy biznesu i wygodne drogi dojazdu
do tych stref.
Takie rozwi&zanie daje szanse zaktywizowania tych terenów i pozyskania, by*
mo$e, strategicznego inwestora, który – je%li ma lokowa* kapita! – to w co%, co jest
pewne. Nawet najbogatszy nie pozwoli sobie przecie$ na wyrzucanie pieni#dzy. Jak
podejdzie do tego holding, trudno mi teraz
powiedzie*.
– To niezwykle wa%na sprawa – powi'zanie interesów na styku Skarbu Pa#stwa i samorz'du.
– Mam nadziej#, $e holding te$ b#dzie
mia! pomys! na zagospodarowanie zdegradowanych obszarów. By* mo$e znajdzie
strategicznego inwestora. Bo przecie$
holdingowi potrzebne s& pieni&dze. Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja naszego
górnictwa.
– Kapita! lubi przejrzysto&$ i przychodzi tam, gdzie jest sprzyjaj'cy klimat dla
rozwoju biznesu.
– I taki klimat tworzymy w naszym mie%cie, bo wiemy, $e bez niego nie przyci&gniemy inwestorów. To wielki atut, a do tego mamy atrakcyjnie po!o$one tereny,
które b#d& dobrze po!&czone z ogólnopolsk& sieci& komunikacyjn&, s&siedztwo autostrady A-4 i trasy S-1, szlak kolejowy biegn&cy przez miasto, a tak$e nieodleg!e
lotnika w Pyrzowicach i Balicach. To
zwi#ksza atrakcyjno%* Mys!owic, jako
miejsca inwestowania.
– Strefa biznesu powinna mie$ nowoczesny, reindustrializacyjny charakter.
Czy dzia!ania podejmowane z s'siadami id' w tym kierunku?
– Najnowocze%niejsze technologie, zaanga$owanie nauki i wysoko wykwalifikowanych kadr, us!ugi i tzw. lekki przemys!. Tak,
je%li inwestowa*, to we wszystko, co jest innowacyjne i konkurencyjne. Ten teren, jak
ma!o, który nadaje si# do tego. Wi#cej – mo$e by* nawet nowym centrum miasta, mo$e zmieni* oblicze Mys!owic. To nie jest wykluczone. Najkrócej trwa budowa, najd!u$ej
badania i przygotowanie dokumentacji. I na tym etapie teraz jeste%my.
– Samorz'd ma zapewniony wk!ad
w!asny na rewitalizacj" zniszczonych terenów?
– Na ten etap prac, który teraz realizujemy – tak. Mi#dzy innymi na projektowanie DT(. Martwi mnie jedna rzecz, $e je$eli samorz&dy b#d& musia!y d)wiga*
ci#$ar niedofinansowania tzw. zada' zleconych, to boj# si#, a takie zdanie ma wielu
prezydentów miast, $e nie b#d& w stanie zabezpieczy* %rodków na inwestycje. Nawet
tych 15 proc., gdzie pozosta!e 85 proc. mo$na pozyska* z zewn&trz. To najwi#ksze za-
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gro!enie dla naszego regionu. Miasta maj" ogromnie du!o zdegradowanych terenów.
One nie pracuj", trzeba je utrzymywa#
i w nie inwestowa#. $adnego samorz"du nie
sta# na samodzielne zagospodarowanie
takich obszarów.
– Gminy osi!gn"#y pewien poziom dochodów. Uraczyli$my si" nowymi ulicami, chodnikami, aquaparkami i hipermarketami, które sta#y si" swoistym
symbolem polskich przemian. Co dalej?
Czy nie wpadniemy w pu#apk" $redniego rozwoju?
– Je!eli nie b%dzie pomys&u na wspólny
i spójny uk&ad rz"dowo-samorz"dowy, taki w pe&nym tego s&owa znaczeniu, to
czkawki dozna nawet najwi%ksza gmina.
Miasta nie b%d" si% rozwija#. Mys&owice
znalaz&y si% w do'# specyficznej sytuacji – s&abo wykorzysta&y poprzedni okres
rozdania unijnego. Kiedy wi%c w innych
miastach nie my'li si% ju! o chodnikach
i drogach, my zaczynamy to robi#. U nas
by&y inne priorytety, cho#by budowa kanalizacji, ale nie odbudowano dróg, bo projekty tego nie przewidywa&y. Teraz musimy stare pogodzi# z nowym.
– Gminy, co zapewne dostrzega pan
z perspektywy wieloletniej dzia#alno$ci
samorz!dowej, przesta#y by% dostawc!
podstawowych us#ug. Stan"#y przed nowymi wyzwaniami: edukacja, wspieranie przedsi"biorczo$ci, rozwini"ta pomoc
spo#eczna. Starzeje si" spo#ecze&stwo.
Przed tym nie ucieknie 'aden, nawet najbogatszy, samorz!d.
– Nie ma innych mo!liwo'ci, jak stawianie spraw szkolnictwa, s&u!by zdrowia, czy
pomocy spo&ecznej wysoko w hierarchii
dzia&a( samorz"du. Oczywi'cie, miasto
musi wiedzie#, do jakiej granicy mo!e pomóc. Swego czasu podj%li'my prób% transformacji szkolnictwa i do'# m"drze u&o!yli'my jego struktur% w naszym mie'cie, co
nie by&o spraw" &atw".
Na wysokim poziomie mamy szko&y
podstawowe, gimnazjalne i 'rednie. Mówi" o tym wyniki i pozycje zajmowane
w rankingach. Wiem, !e m&odzie! chce i'#
do du!ego miasta, bo tam wi%cej atrakcji,
wi%cej ró!nych mo!liwo'ci, ale u nas
bezpieczniej, u nas spokojniej, u nas
wspaniali nauczyciele z du!" wiedz".
Wsz%dzie zach%cam m&odzie!, !eby uczy&a si% w naszych szko&ach.
– Wed#ug badania CBOS, co czwarty ucze& szko#y $redniej uwa'a, 'e nale'y do straconego pokolenia. Bo bezrobocie w$ród m#odych, bo brak
perspektyw.
– To powa!ny problem. Tworzymy nowe miejsca pracy, ale wszystkich spraw ludzi m&odych samorz"d nie jest w stanie
rozwi"za#. To wymaga wielkiego, ogólnopolskiego programu.
– Region ma niekorzystne saldo migracji i ujemny przyrost naturalny.
A Mys#owice?
– Uda&o si% nam te zjawiska cz%'ciowo
zatrzyma#. Wielu mieszka(ców aglomeracji wybiera Mys&owice, jako miejsce swojego zamieszkania – st"d wsz%dzie blisko.
– Z rankingu firmy Curulis, która
wspó#pracuje z samorz!dami, wynika, 'e

Ju! nied"ugo jedynym #ladem po zlikwidowanej kopalni Mys"owice pozostanie obelisk z wagonikiem
z w$glem na Rondzie im. Górników KWK Mys"owice…

najszybciej w ostatnich czterech latach
rozwija#y si" mniejsze polskie miasta. Du'e nasyci#y si" ju' efektami rozwoju?
– Maj" swoj" okre'lon" wielko'# i chyba zaczynaj" dociera# do pewnej granicy
wzrostu gospodarczego. Teraz, jak w przypadku )l"ska i Zag&%bia, spraw" jest tworzenie metropolii. Nie ma innych mo!liwo'ci. Tylko jak i gdzie zbudowa# metropolie,
kiedy s" tak du!e ró!nice w rozwoju
miast naszego regionu. Je!eli chcemy
mówi# cho#by o metropolii katowickiej,
to jakiej wielko'ci? Tak samo gliwickiej,
zag&%biowskiej. A co z po&udniem regionu? O tym nale!y rozmawia#. Potrzeba
wielu zmian, tak!e prawnych. Zza biurka
metropolii si% nie wymy'li.
– Mówi pan o metropoliach, nie o metropolii?
– Tak, bo s" zasz&o'ci historyczne, ró!nice gospodarcze, kulturowe, które przemawiaj" za tym, by powsta&o ich kilka.
W wielu europejskich krajach regiony maj" metropolie. Z ma&ym nikt nie b%dzie rozmawia&, ma&e zawsze pozostanie ma&e. Natomiast b%dzie liczy& si% z tym, kto zajmuje
znacz"c" pozycj% w sferze biznesu, nauki,
kultury. Metropolie daj" mo!liwo'# pozyskiwania wi%kszych 'rodków, rozwi"zywania problemów w szerszy sposób. To
wymóg naszych czasów.
– Tendencje od$rodkowe s! u nas póki co silniejsze ni' integracyjne.
– Bo jak ka!d" spraw%, powinno si% to
dobrze przemy'le#. Trzeba te! te wygórowane, niczym nie uzasadnione ambicje pohamowa# i schowa# g&%boko. Owszem,
ambicje trzeba mie#, ale do tworzenia czego' wi%kszego, z dobrym skutkiem dla w&asnej gminy i regionu. Zatem wspólne
dzia&anie, a nie robota na zasadzie, kto komu wi%cej wyrwie. Wyrwa# nale!y jak najwi%cej dla ca&o'ci, dla ca&ego regionu. To
trudne, ale nie widz% innej przysz&o'ci dla
wielu 'l"skich miast.
– Czy sta% region na to?
– Czeka nas trudna rozmowa, ale rozmowa, od której nie uciekniemy. Je'li mieliby'my si% nad tym zastanawia#, to jest teraz najwy!szy czas.
– Zw#aszcza 'e mamy ostatnie rozdanie unijne, które zbiega si" z elekcj! w samorz!dach. Pytanie – jak b"dziemy

wygl!da% po tych wyborach? Czy b"dzie
kontynuacja tego, co robimy?
– Najgorsze jest to, jak przychodzi nowa ekipa i mówi: wszystko by&o do tej
pory *le, my to zmieniamy i robimy
od nowa.
– Czego najlepszym przyk#adem jest
rozgrzebany Stadion (l!ski, którego
budowy nie mo'na doko&czy%, bo wszyscy wiedzieli lepiej i robili po swojemu.
– $ycie nie znosi pró!ni, tym bardziej
w polityce, samorz"dzie. Samorz"d to
co', co nadaje ton !yciu miasta, spo&eczno'ci. W zwi"zku z tym wytwarzanie luk
przez to tylko, !e wchodzi inna opcja polityczna do zarz"dzania jest karygodne.
Dlatego powinni'my opracowa# takie
podstawowe ramy dzia&ania, które bez
wzgl%du na to, kto b%dzie rz"dzi&, zmusza#
b%d" do poruszania si% w obr%bie tych ram.
Dla dobra mieszka(ców, a nie tylko dla polityki. Polityka powinna s&u!y# samorz"dowi, a samorz"d mieszka(com.
– Chodnik nie ma barw politycznych, a i tak nale'y go zbudowa%, je$li
b"dzie taka potrzeba.
– Dok&adnie. Nie jestem politykiem, jestem samorz"dowcem. Na szczeblu samorz"dowym nasz kraj uzyska& najwi%kszy
post%p. Polityka, ta du!a, powinna zaczyna# si% od poziomu województwa, tam,
gdzie jest sejmik i marsza&ek. Rz"d musi
mie# polityk%. W gminie powinno dominowa# spojrzenie gospodarcze – co chc%
zrobi# dla mojego miasta, regionu, a nie patrze#, czy politycznie b%dzie to dobrze wygl"da&o. Inaczej b%dziemy drepta# w miejscu. Najwa!niejszy jest równomierny
rozwój, dla dobra mieszka(ców.
– Zabarwienie polityczne traci w samorz!dzie na znaczeniu?
– Odpowiem tak: cz%sto spotykam si% ze
stwierdzeniem, !e przecie! obieca# mo!na, bo to nic nie kosztuje. Kosztuje i to bardzo du!o – w&asny honor. Owszem, naobiecywa# mo!na du!o, ale trzeba umie# si%
z tego wywi"za# i konsekwentnie realizowa# dobrze obrany, zgodny z oczekiwaniami spo&ecznymi, kierunek rozwoju. Tak to
postrzegam i mam nadziej%, !e tak postrzegaj" to nie tylko mieszka(cy Mys&owic, ale
tak!e innych miast naszego regionu.

!
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Fot. Zbigniew Sawicz

Czas w wierszu si! przed samym sob" wyspowiada#:
Znów ta godzina pyta$ – a musz! je zada#,
Bo nie ma wyzwolenia… jak z formy sonetu.
(Tadeusz Kijonka, W godzinie pyta$)

Spowied!
poety

BOGDAN ZELER

Tadeusz Kijonka

onad czterdzie"ci lat temu wydawnicP
two Ludowa Spó#dzielnia Wydawnicza rozpocz$#o wydawanie serii „Biblio-
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teka poetów”. D#ugi rz%d tych tomików
do dzi" stoi na pó#ce mojej biblioteki,
a z sentymentem wspominam chwile,
kiedy co miesi%c rozpakowywa#em paczuszk$ z kolejn% ksi%&eczk%. Seria obj$ta by#a bowiem prenumerat%, rocznie
ukazywa#o si$ dwana"cie tytu#ów. W 1982
roku trafi# w moje r$ce tomik Tadeusza Kijonki Poezje wybrane. Gdy patrz$ dzi"
na ok#adk$ przedstawiaj%c% zdj$cie m#odego poety, dochodz$ do wniosku, i&
jest jednym z najbardziej w mojej bibliotece zaczytanych.
Min$#o od tego czasu lat ponad trzydzie"ci i oto do r%k czytelników trafi# najnowszy wybór wierszy Tadeusza Kijonki zatytu#owany Czas, miejsce i s%owa, wydany
przez wydawnictwo „'l%sk”. Tom to obszerny, przynosz%cy ponad dwie"cie wierszy, wybranych – podobnie jak by#o to
w przypadku pierwszego wyboru – przez
samego Autora. Ta konsekwencja wydaje si$ znacz%ca. Poeta zdaje si$ szczególn% wag$ przywi%zywa( do tych osobistych
wyborów, daj%c czytelnikowi gwarancj$
wskazania tego, co w swoim dorobku
uwa&a za najwa&niejsze. Co wi$cej, w najnowszym wyborze Kijonka odchodzi
od zasady chronologicznej, jaka w tego typu wydawnictwach najcz$"ciej si$ pojawia i zast$puje j% prób% problematyzacji,
wskazania tych kr$gów tematycznych,
które w jego poezji nawracaj% w kolejnych
tomach wierszy, a zestawione tu w odmiennym kontek"cie nabieraj% nowych
niejako znacze), buduj% sfer$ wyra!nie
okre"lonej aksjologii.
Czas, miejsca i s#owa – te trzy kategorie postawione w tytule wyboru, kieruj% nasz% my"l ku poj$ciu szerszemu, które
wszystkie je mie"ci, ku to&samo"ci. Poj$cie to w czasach dzisiejszych sta#o si$ kluczowym dla refleksji filozoficznej, kulturoznawczej czy socjologicznej. I chocia&
z ró&nego punktu widzenia formu#ujemy
jej definicje, to musimy si$ zgodzi(,
i& – jak stwier dza Zyg munt Bau man – w dzisiejszych czasach mamy
do czynienia z to&samo"ci% „p#ynn%”,

nieokre"lon%, a w czasach rozwoju nowych
mediów b$dziemy coraz cz$"ciej mieli
do czynienia z wieloma to&samo"ciami,
spo"ród których dokonywa( b$dziemy
nieustannych wyborów. Jak na tle takiej refleksji jawi si$ próba okre"lenia to&samo"ci przez bohatera wierszy Tadeusza Kijonki? Zwa&my, &e przywo#ane w tytule
wyboru kategorie, bli&sze s% to&samo"ci
„mocnej”, wyp#ywaj%cej z tradycyjnego
sposobu widzenia "wiata. Nic w tym
dziwnego wszak aksjologia wpisana w te
wiersze budowana by#a przez lat ponad
pi$(dziesi%t. Przypomnijmy, i& debiutowa#
poeta w roku 1959 tomem Witra&e. Kolejne tomy to: Rze'ba w czarnym drzewie
(1967), Ka mie$ i dzwo ny (1975),
Pod Akropolem (1979), (nieg za )niegiem
(1981) Kijonka (1982), Czas zamar%y.
Wiersze stanu wojennego (1991, 2011),
Siostry (1992), Echa (1992), Labirynty.
Pi!# poematów polskich (1993), Z mojego brzegu (1995), 44 sonety brynowskie
(2014). Tytulatura tych tomików jest tu
znacz%ca, bo za"wiadcza, i& poeta "wiadom
jest migotliwo"ci obrazu postrzeganego
przez nas "wiata, jego u#amkowo"ci (jak
jest to w przypadku witra&a). Równie& kolejne tytu#y za"wiadczaj% o trudnej sztuce
poznania rzeczywisto"ci, jak cho(by pojawiaj%ce si$ tu echo (nie d!wi$k, lecz jego zniekszta#cone powtórzenie, odbicie)
czy labirynt, w którym #atwo pob#%dzi(.
Nawet tak klarowna kategoria jak „czas”
zostaje tu wpisana w konstrukcj$ oksymoroniczn% „zamar#y czas”. 'wiadom jest
wi$c poeta trudno"ci, z jakimi przyjdzie mu
si$ zmierzy( w formu#owaniu odpowiedzi
na pytanie o swoj% to&samo"(, ale daleki
jest równocze"nie od wspomnianych ponowoczesnych zawirowa) zwi%zanych
z jej definiowaniem. I mo&e dlatego si$ga do rzeczy pierwszych, dla literatury i pisarza najwa&niejszych: czasu, miejsca
i s#owa. Dlatego te& konsekwentny jest
w przywo#ywaniu najbli&szej sobie konwencji: literatury romantycznej. Znamienne jest, &e debiutancki wiersz Tadeusza Kijon ki no si# ty tu# Kon stan ty no pol
Mickiewicza (1955) a najnowszy tomik jego wierszy (44 sonety brynowskie) przywo#uje tradycj$ mickiewiczowskich cykli

sonetowych. O tym umi#owaniu tradycji
literackiej pisze we wst$pie do wyboru Marian Kisiel: „Na "wiatopogl%d artystyczny
Kijonki wp#yw najwi$kszy wywar#a twórczo"( romantyczna (Mickiewicz, S#owacki), modernistyczna (Wyspia)ski), mi$dzywojenna (Lecho)), nieobce s% tak&e tej
poezji zwi%zki z Baczy)skim. […] Romantyczny rodowód jest tutaj zreszt% widoczny go#ym okiem nie tylko w warstwie
ukszta#towania wiersza i na p#aszczy!nie
wielorakich odwo#a), tak&e w budowie
specyficznego klimatu, nastroju, muzyczno"ci, tajemnicy.”
***
zas, jako czynnik wyznaczaj%cy nasze
my"lenie o to&samo"ci, ma w wierszach
Kijonki kilka odniesie). Po pierwsze, jest
to czas historyczny, mierzony losami pokole), narodów, pa)stw. Perspektywa to bardzo rozleg#a. Z jednej strony b$dzie to historia staro&ytna, wydarzenia dziej%ce si$
„pod Akropolem”, czy wr$cz si$gaj%ca
czasów mitycznych, pozwalaj%ca mówi(
o cz#owieku w kontek"cie archetypów.
Z drugiej strony to historia najnowsza, jak
w przejmuj%cych wierszach powsta#ych
w okresie stanu wojennego. Kijonka zdaje si$ mówi(, i& czas – postrzegany jako kategoria fizykalna – p#ynie, ale ludzkie &ycie, niezale&nie od historycznego kontekstu,
podporz%dkowane jest wci%& tym samym
zasadom i wpisane w sfer$ nieustannych
wyborów, mi$dzy tym co dobre i tym, co
niesie z#o. Po drugie, czas w poezji Kijonki postrzegany jest w perspektywie &ycia
pojedynczego cz#owieka. Od narodzin
do zgonu. To czas mierzony mi#o"ci%,
zdarzeniami rodzinnymi, rado"ci% p#yn%c% z zabawy z dzieckiem, podró&ami. *ycie postrzegane jako kolejno up#ywaj%ce
chwile. Jak w wierszu „Kurant” sk#adaj% si$
na nie: s#yszany d!wi$k dzwonków, przelot motyla, obserwowany przez pi$ciolatka, cie) chmury nad boiskiem, czerwone
"wiat#o na skrzy&owaniu, nakr$canie zegarka, lot mydlanej ba)ki. Chwile odp#ywaj%ce w przesz#o"( i nigdy nie powracaj%ce.
Nasze &ycie rozpada si$ bowiem na to, co
by#o i to, co b$dzie. Jak napisze poeta
w wierszu Spod szczytu:
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Tylko, kiedy to by!o? Jak zawsze
– przed chwil",
W pierwszej po!owie #ycia, która si$
nie z!o#y
Potem w ca!o%&. Dopóki –
Lecz nie ko'czmy zdania.
Kwestia zostaje niedopowiedziana, bo
miejsce znacz!ce, kto wie czy nie najwa"niejsze przypada tu cierpieniu i #mierci.
Na kartach tych wierszy cz$sto go#ci
choroba, ból, trzepot serca, zawa%. Pojawiaj! si$ piel$gniarki i sale szpitalne.
Wiele tu tak"e wierszy mówi!cych o pu%apce cia%a, w jakiej si$ znale&li#my. Pu%apce bez wyj#cia, bowiem ko'cem naszej cielesno#ci (bycia w ciele) jest
#mier(. )mier(, która zanim zako'czy nasze "ycie „objawia si$” nam w odej#ciach
osób nam bliskich. Jedna z cz$#ci wyboru wierszy Tadeusza Kijanki nosi tytu%
Po#egnania i przynosi wiersze po#wi$cone pami$ci najbli"szych i przyjació%,
którzy odeszli. Wiele tu tekstów trenicznych i elegijnych, za#wiadczaj!cych o smutku wywo%anym #mierci!,
wiele pyta', na które nie mo"na znale&(
odpowiedzi. Szczególnie wzruszaj!ce
s! te po#wi$cone najbli"szym Matce, Ojcu i Bratu. Jedynym sposobem zmierzenia si$ ze #mierci! jest pami$( o tych, którzy odeszli, pami$( o tym, co pozostawili.
Tylko tak mo"emy zapewni( im przetrwanie. Znajdziemy w wyborze wiersz
dedykowany Feliksowi Netzowi W czerni i bieli, w przejmuj!cy sposób podejmuj!cy t$ kwesti$ pami$ci, ale i zapominania o tych, którzy odeszli, wiersz
ko'cz!cy si$ fraz!:
I tak ju# pozostanie, po zerwany sen
Ostatniego z bezbronnych %wiadków,
noc po nocy.
***
a de usz Ki jon ka to po eta
up%y wa j! ce go cza su, ale
w równej mierze piewca miejsc,
z którymi jest zwi!zany. Poczesne miejsce w wierszach Kijonki przypada temu, co polskie,
bole#nie polskie, jak napisze
poeta: „stygmaty polskie”. Miejsca bitew wrze#niowych, Katy',
lasy brzozowe, Cz$stochowa
i Ostra Brama, wile'ska Rossa,
Biblioteka Polska w Pary"u,
Kresy i Smole'sk – oto lista
miejsc, z którymi zwi!zana zostaje pami$( o tragicznych dziejach Polaków. W#ród tych miejsc
jedno zajmuje miejsce szczególne: )l!sk. Poeta urodzi% si$
w 1936 roku w Radlinie na ziemi rybnickiej. Jego dzia%alno#(
dzien ni kar ska zwi! za na jest
z Katowicami, z redakcj! najpierw „Pogl!dów”, a pó&niej
kierowanego przez Kijonk$ miesi$cznika „)l!sk”. By% inicjatorem Kongresu Kultury na )l!sku
i Górno#l!skiego Towarzystwa
Li te rac kie go w Ka to wi cach.
W wierszach Kijonki ogl!damy oczami poety #l!ski krajobraz i spotykamy mieszka'ców
tego regionu, #ledzimy ich histori$, religi$ i obyczaje. )lady fascynacji )l!skiem s! w liryce Ta-
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deusza Kijonki wszechobecne. Wydaje
si$, "e sygna% tego da% poeta w przygotowanym wyborze, gdy" nie wyodr$bni%
cz$#ci traktuj!cej wprost o #l!skim zakorzenieniu. Dwa tomy wierszy Tadeusza
Kijonki zdaj! si$ mie( tu jednak szczególne znaczenie. Pierwszy to utwory
zwi!zane z wprowadzeniem stanu wojennego, gdzie poeta towarzyszy% górnikom
w ich walce, kiedy:
W katakumby kopal' na kamienne le#e
Zbiegli w noc pogromu w$glowi
pasterze.
(Zwiastowanie)
Drugi tom, to znaczony w tytule miejscem inspiracji i powstania zbiór 44 sonety brynowskie, których cz$#( zamyka
Czas, miejsca i s!owa. Znamienne, "e ksi$ga pami!tkowa ofiarowana Tadeuszowi
Kijonce w siedemdziesi!t! rocznic$ urodzin, której redaktorami byli Marian Kisiel i Ta de usz Sier ny, no si %a ty tu%:
Po pierwsze: (l"sk.
W prezentowanym wyborze wierszy odnajdziemy te" i inne bliskie poecie miejsca. Jest tu na przyk%ad szereg wierszy po#wi$conych morzu, w których #wiat
rybaków, sieci, okr$tów, pla", morskich latarni dostarcza poecie kontekstu i zasobu
#rodków poetyckich do snucia refleksji
o ludzkim "yciu.
***
pytaniami o nasz! to"samo#(, o to kim
jeste#my zwi!zane s! te najwa"niejsze – o warto#ci, jakie w naszym "yciu
uwa"amy za istotne. Te pytania i próba
odpowiedzi na nie stanowi! istot$ poetyckiej wypowiedzi Tadeusza Kijonki. Wiersze te maj! bowiem swój wymiar meta-
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fizyczny. Wpisana w t$ poezj$ zosta%a refleksja nad Bogiem i jego miejscem,
znaczeniem w naszym "yciu. Tematyka
religijna niejednokrotnie pojawia si$
w tych utworach. W wielu wierszach si$ga poeta do motywów zwi!zanych z porz!dkiem roku ko#cielnego, zw%aszcza
czasu )wi!t Bo"ego Narodzenia i Wigilii, pojawiaj! si$ w nich miejsca i atrybuty zwi!zane z kultem religijnym. Ale kiedy wspo mi nam o me ta fi zycz nym
wymiarze tych wierszy, to my#l$ o dwu
szczególnie znacz!cych kwestiach. Pierwsza to ich problematyka eschatologiczna,
o której wspomina%em ju" wy"ej, pytanie
o istot$ #mierci i podkre#lenie znaczenia,
jakie nadaje ona naszemu "yciu. Moment
#mierci jest chwil! swoistego rozliczenia
si$ z "yciem doczesnym. W Zegarze, jednym z moich ulubionych wierszy Tadeusz Kijonka pisze:
Dzisiaj mam wreszcie czas spokojnie
przeliczy&
Wszystkie ziarenka piasku, co krok,
jak je wzrokiem
Lub pami$ci" przenikam […]
Nie trzeba liczy&: zgadza si$ rachunek,
S" wreszcie wszystkie ziarenka starte na
sekundy.
I tu pojawia si$ kolejna kwestia – aksjologii, pytania o warto#ci, jakim nasze
"ycie powinno zosta( podporz!dkowane.
Wielokrotnie w wierszach Kijonki pojawia si$ Bóg. A w zasadzie Bóg – Cz%owiek, Bóg bliski cz%owiekowi, wspó%cierpi!cy z nim. Bo to w%a#nie odczuwanie
bólu %!czy Chrystusa i ka"dego cz%owieka – zdaje si$ stwierdza( poeta. To uto"samienie si$ ka"e w naszym "yciu pos%ugi wa( si$ pro stym sys te mem norm.
W wierszu Falochron wspomina
poeta posta( Ojca i przes%anie
etyczne, jakie wniós% on w jego
"ycie:
„Tak” – i tylko „tak”,
„Nie” – i tylko „nie”
Dwie szale do wyboru.
Ta ewangeliczna zasada – wynikaj!ca z mocy s%owa i jednoznacznego jego u"ycia – zdaje si$
po rz!d ko wa( #wiat bo ha te ra
wierszy Tadeusza Kijonki.
Z lektury tomu wierszy wybranych Tadeusza Kijonki Czas,
miejsca i s!owa p%ynie pytanie
o kondycj$ cz%owieka, o jego
nie po wta rzal no#(,
miej sce
w #wiecie go otaczaj!cym i sens
dziej!cej si$ historii, wreszcie
warto#ci go konstytuuj!ce. Od 55
lat próbuje poeta na nie odpowiada(, buduj!c spójn! i konsekwentn! wizj$ osoby ludzkiej.
Wiersze te, to lekcja m!dro#ci
wyp%ywaj!cej z wra"liwo#ci, do#wiadczenia i si%y poetyckiego talentu.
Integraln! cz$#ci! ksi!"ki s! inspiruj!ce akwaforty znakomitego
grafika Jana Szmatlocha. Wiersze
poprzedzone zosta%y #wietnym
wst$pem autorstwa Mariana Kisiela i tekstem samego poety,
w którym wyk%ada zasady dokonanego wyboru, a lektur$ u%atwia
alfabetyczny spis wierszy.
!

29

Fot. Agnieszka Sikora

9 i 10 wrze!nia w siedzibie Muzeum Historii Katowic mia"a miejsce 14. edycja
Katowickiej Konferencji Naukowej, która tradycyjnie odbywa si# w rocznic# uzyskania przez Katowice praw miejskich. Tematem tegorocznego spotkania by"y „Katowice w II Rzeczypospolitej”.

Muzeum Historii Katowic. 14. edycja Katowickiej Konferencji Naukowej.

AGNIESZKA
SIKORA

O pami"ci iniepami"ci

wydarzeniu udzia! wzi"li nie tylko hiW
storycy, przedstawiciele #wiata nauki
i polityki, ale równie$ mieszka%cy Katowic za-
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interesowani dziejami swojego miasta.
– Konferencja daje mo$liwo#& spojrzenia
z ró$nych stron, z ró$nych dziedzin na Katowice, jego mieszka%ców, na histori" miasta – powiedzia!a na rozpocz"cie konferencji
wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna. – Czternasta edycja przeniesie nas w Katowice z okresu mi"dzywojnia. My#l", $e pozwoli nam na retrospekcj" miasta tamtych
czasów, pozwoli dostrzec to, co nasi dziadkowie zrobili dla Katowic i jakie dziedzictwo
nam zostawili.
Tegoroczna konferencja mia!a charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy chcieli m.in.
zwróci& uwag" na to, jak Katowice awansowa!y w okresie mi"dzywojennym z miasta
„drugiej kategorii” – jak to uj'! prof. Jerzy
Klamka – na stolic" województwa i to wa$nego województwa o potencjale przemys!owym, na stolic" regionu #l'skiego i wreszcie
na stolic" diecezji.
Merytorycznego wprowadzenia do konferencji dokona! prof. dr hab. Antoni Barciak, historyk z Instytutu Historii Uniwersytetu (l'skiego.
– Wybieraj'c jako motyw przewodni tegorocznej konferencji okres mi"dzywojenny Katowic, chcieli#my zwróci& uwag" na potrzeb" dyskusji nad czasami, które w okresie PRL
nie by!y zbyt dobrze postrzegane. Chcieli#my
raz jeszcze spojrze& naukowo na ten okres
i spróbowa& go obiektywnie oceni&. Nale$y
postawi& pytania: czym by! wówczas (l'sk dla
Polski, ale i czym by!a Polska dla (l'ska – powiedzia! prof. Barciak.
„Dziedzictwo postindustrialne: dwudziestolecie Katowic z dzisiejszej perspektywy zobaczone inaczej” by!o tematem referatu wprowadzaj'cego profesor Ewy Chojeckiej.
– Tym razem nasza pami"& skupia si"
na stosunkowo nied!ugim okresie dziejów miasta, zamkni"tym niczym kapsu!a czasu pomi"-

dzy dwiema wojnami. (…) Dzia!ano wtedy intensywnie i spiesznie, jakby instynktownie
czuj'c, $e czasu jest niewiele. Dla nas wspó!czesnych katowickie mi"dzywojnie jest zamkni"tym rozdzia!em historii, mo$emy ogarn'& rzecz ca!o#ciowo. Jest zarazem okresem
trudnym, gdy$ mia! u swego pocz'tku i u swego ko%ca dwa prze!omy zerwanej ci'g!o#ci
kulturowej – uzasadnia!a prof. Chojecka.
Badaczka historii sztuki wspomnia!a, $e
w aktach swojego ojca przed laty znalaz!a egzemplarz „Kuriera Warszawskiego” z 1 wrze#nia 1939 r. Jego kopi" rozes!a!a przyjacio!om
ku refleksji.
– Oto na stronie tytu!owej t!ustym drukiem:
„Niemcy podst"pnie zaatakowali Polsk"”.
Dalej odezwa prezydenta Ignacego Mo#cickiego do narodu, wzywaj'ca do zwyci"stwa, portrety jego i naczelnego wodza Rydza-(mig!ego, na dalszych stronach o potrzebie
zaopatrzenia si" w maski gazowe, na pi'tej
stronie reporta$ z Katowic, gdzie mieszka%cy trzy dni przedtem entuzjastycznie oklaskiwali $o!nierzy jad'cych w pe!nym rynsztunku przez miasto na rowerach, wreszcie reklama
kremu Nivea – wspomina!a profesor Chojecka. – To wszystko czytane dzisiaj uczy pokory, posiadamy wprawdzie wiedz" pe!niejsz'
i historyczny dystans wobec tamtych spraw,
ale jeste#my #wiadomi, jak bardzo wobec tera)niejszo#ci przypominamy dziennikarzy
„Kuriera Warszawskiego”.
Badaczka stwierdzi!a, $e na nasz' pami"&
o mi"dzywojniu nak!adaj' si" warstwy wydarze%, które nast'pi!y po 1939 r. – lata wojny,
pó!wiecze PRL-u i &wier&wiecze III RP. Tworz' one kurtyn" i barier" czasu, spoza której wy!ania si" obraz Katowic okresu II RP. Mi"dzywojenny okres dziejów Katowic tworzy obszar
czasu dokonanego. Miasto by!o wielokrotnie
niszczone bez burzenia domów. Nie posiada
ci'g!o#ci tradycji, nawet w obr"bie swej krótkiej – datuj'cej si" od 1865 r. – miejskiej historii.

Profesor Chojecka skupi!a si" na dwóch no#nikach pami"ci – cz!owieku i dziele techniki.
– Przed budynkiem Muzeum Historii Katowic mijamy wysok' posta&, która uprzejmie
cofn'wszy si", ust"puje nam miejsca na chodniku: Stanis!aw Ignacy Witkiewicz – powiedzia!a badaczka i zwróci!a uwag", $e sta! nie
jako bohater na piedestale, ale jakby id'c chodnikiem, zatrzyma! si" w pó! kroku, z lew' d!oni' w kieszeni spodni, usun'! si" na bok w ge#cie przepuszczenia id'cych tro tu arem
przechodniów.
– Tak pewnie wygl'da!, gdy w Katowicach
towarzyszy! Bronis!awowi Linkemu, twórcy
katastroficznych obrazów „(l'sk”, które wywo!a!y w Warszawie skandal i trzeba by!o ich
wystaw" zamkn'&. Dzi# obydwaj zdaj' si" patronowa& katowickiej wyobra)ni. Swój
czas – czas II Rzeczypospolitej – Witkacy postrzega! z g!"bokim niepokojem egzystencjalnym, sam ginie samobójczo razem z ni'
18 wrze#nia 1939 r. na wie#& o sowieckim naje)dzie ze Wschodu – doda!a prof. Chojecka.
Przeciwstawieniem tego przyk!adu jest
wed!ug znawczyni historii sztuki katowicka
wie$a wyci'gowa kopalni w"gla Ferdynand.
– Jest to konstrukcja in$ynieryjna b"d'ca
znakiem pami"ci katowickich dziejów górniczych, chocia$ pierwotnie, te$ w mi"dzywojniu, s!u$y!a celom czysto u$ytkowym. Wspó!cze#nie nabiera nowego znaczenia: wyrazu
estetycznego – zauwa$y!a prof. Chojecka.
Obecnie wie$a wkompo no wana jest
w struktur" nowo wybudowanego Muzeum
(l'skiego. Zatraci!a swoj' pierwotn' funkcj"
u$ytkow' – górnicz'. Pojawi! si" jednak nowy jej sens – mocny akcent przestrzenny. Teraz mo$emy zauwa$y& a$urowo#& konstrukcji, lekko#&, gr" si! wyra$on' wspornikami,
d)wigarami, krzy$uj'cymi si" liniami stalowych elementów, wielkie kr"gi kó!.
– Obydwa dzie!a s' kra%cowo ró$ne. Zosta!y celowo tak dobrane, aby wskaza& na niezwyk!' wielorako#& aspektów pami"ci historycznej miasta, któr' mo$emy odnajdywa&
tak$e w dzie!ach nieb"d'cych ze swej istoty
pomnikami w tradycyjnym tego s!owa znaczeniu. Znakiem pami"ci nie musi by& koniecznie i wy!'cznie monumentalny pomnik
na cokole – zako%czy!a swoje wyst'pienie
prof. Chojecka.
Dyskusj" panelow' z udzia!em znakomitych go#ci: prof. Ewy Chojeckiej, prof. Andrzeja Chwalby, prof. Tomasza Fal"ckiego,
Jerzego Forajtera, prof. W!odzimierza M"drzeckiego, Krystyny Siejnej, prof. Jerzego
Wyrozumskiego, prof. Tomasza Szramma
oraz ks. abp. seniora dr. Damiana Zimonia zdominowa!y tematy: Katowic jako stolicy autonomicznego województwa, miasta w koncepcjach w!adz Katowic, o strukturze spo!ecznej
i narodowej, zagadnieniach gospodarczych,
kulturze mi"dzywojennych Katowic.
Podczas konferencji omawiano tak$e:
wp!yw rywalizacji etnicznej na mi"dzywojennym (polskim i niemieckim) Górnym (l'sku na spójno#& miejscowych spo!eczno#ci;
#l'skie losy Micha!a Gra$y%skiego; dyskutowano tak$e o Katowicach siedzibie górno#l'skiego biskupstwa, kontrowersjach wokó!
tangenty w latach 1922–1939, $yciu towarzyskim katowickich elit w mi"dzywojniu,
prasie i radiu w Katowicach, pocz'tkach „Go#cia Niedzielnego”, ks. Emilu Szramku,
kszta!cie urbanistycznym miasta w dobie II RP a tak$e o ró$norodno#ci tendencji
architektonicznych w katowickim modernizmie.
Kolejna 15. edycja odb"dzie si" w roku,
#wi"tuj'cym 150. rocznic" uzyskania przez
Katowice praw miejskich.
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górskich szlakach i nad
Bren ni c! po tu ry stach
i wczasowiczach pozosta"y wspomnienia i #mieci, a noce s! coraz ch"odniejsze i góry na tle pa$dziernikowego nieba
przybieraj! cudown! jesienn! aur%.
Jest co ogl!da&. Letnie wernisa'e
i wystawy zmieni"y si% w ekspozycje jesienne, a towarzystwo, które
spotyka si% na takich okazjach ubiera si% zdecydowanie cieplej. Teatry
zawiesi"y ju' na ko"ku letni repertuar i si%gaj! po ambitniejszy kaliber
przedstawie(. O czym tu mowa, je#li w Górkach Wielkich nie ma teatru? No nie ma, to prawda, ale jest
Fundacja im. Zofii Kossak, która tradycyjnie ju' stara"a si% zapewni&
atrakcyjny sposób sp%dzania czasu
okolicznym „siedlokom”, jak i przyjezd nym. W"a dze gmi ny Bren na szcz%#liwie widz! w tej aktywno#ci dobr! inwestycj%, albowiem je#li
gmina chce, by dopisa" si% do niej
przymiotnik „turystyczna” musi o zaspokajanie potrzeb kulturalnych publiki dba&, bo piwo i krupnioki, cho&
nadal w dobrym gatunku, zdecydowanie ju' nie wystarcz!. Nale'y tu
doda&, i' Fundacja nie ogranicza si%
do letnich przedsi%wzi%&, ale takie
zaj%cia, jak warsztaty dla amatorów
ró'nych gin!cych ju' rzemios" czy
technik artystycznych trwaj! przez
ca"y rok, podobnie jak zaj%cia muzyczne czy teatralne dla dzieci. Jednak tym, co budzi moje najwi%ksze
zainteresowanie i zas"uguje na szczególn! uwag% i wsparcie, s! zmagania o uratowanie przedwojennej stani cy har cer skiej, któ ra by wa "a
wakacyjnym domem dla pozytywnych bo ha te rów dzi siej szej m"odzie 'y, z le gen dar ny mi „Zo# k!”
i „Rudym” oraz ich wychowawcy,
Aleksandra Kami(skiego. Ratowa&
jest co, albowiem jest to spory kompleks budynków u podnó'a Bucza,
który dzi# popada w ruin%.
Niejako na marginesie tej sytuacji nachodzi mnie taka oto refleksja: je#li s! #rodki na jednorazowe
widowiskowe dzia"ania, których efekt
jest je#li nie iluzoryczny, to krótkotrwa"y, dlaczego nie wygospodarowa& jakiej# sumy na rewitalizacj%
tego obiektu, który oddzia"ywa"by,
przy rozs!dnym zagospodarowaniu
i wdro'eniu odpowiedniego programu, przez ca"e lata na pokolenia
m"odych ludzi. Wydaje si% to dosy&
oczy wi ste, tyl ko dla cze go Han na Fenby-Taylor, przewodnicz!ca
Fundacji, kilka innych osób oraz ni'ej podpisany, jeste#my w mniejszo#ci? Dobre pytanie, jak mówi
polityk, który nie zna odpowiedzi.

Z moich Górek
WITOLD*TURANT

któ ry przed sta wia. Prze strze nie
i kszta"ty z pogranicza jawy i snu,
pejza'e niemal rzeczywiste, ale odleg"e i wyobcowane, zatopione w melancholijnym #wietle pochodz!cym
z nienazwanego $ród"a. Obaj perfekcyjni i refleksyjni. I jak tu si% nie
chwali&? Do Viechtach daleko, a zatem trzeba b%dzie zaczeka& do nast%pnej wystawy w Szczyrku.
O )l!sku tego lata mówi"o si% sporo, czasem dobrze, czasem niekoniecznie. Nie zawsze te' m!drze.
No có', troch% ju' chyba przywykli#my do tego, 'e stolica i jej media patrz! na nas przez dziwaczne
okulary. Niech sobie patrz!, ale 'eby po #wi% ci li tak 'e nie co cza su
na rozs!dne my#lenie. Pami%tam, jak
przed laty jaka# dziennikarka z warszaw skiej pra sy za te le fo no wa "a
do mnie, bym skomentowa" sytuacj% w „polskim Ulsterze”. Chodzi"o oczywi#cie o )l!sk Cieszy(ski
i relacje katolicko-ewangelickie. Mo'e to nie by"o eleganckie, ale odes"a"em pani! do najbli'szego gabinetu psychiatrycznego. Z czasem
zrozumia"em, 'e istniej! w Polsce
okolice, gdzie wspó"istnienie dwu
wyzna( stanowi wci!' problem i 'e
by"em #wiadkiem czego#, co w"a#nie psychiatrzy i psychologowie nazywaj! projekcj!, czyli przerzucaniem na innych w"asnego sposobu
postrzeganie #wiata czy w"asnych
uroje(. Pomijam ju' taki drobiazg,
'e korzenie pó"nocnoirlandzkiego
konfliktu s! o wiele bardziej zagmatwane, a my na w"asny u'ytek bardzo je sobie upraszczamy. Tak bardzo, 'e utrudnia to czasem 'ycie
pracuj!cym i mieszkaj!cym tam naszym rodakom.
)wiat, jak to obserwujemy ostatnio, dostarcza nam wielu zgryzot,
z bliska i z daleka, ale jak wida& sami tak'e potrafimy ich sobie dostarcza& i to w nienajgorszym gatunku.
Obra'amy si% na siebie, dzielimy
si%, nie uznajemy racji innych, zapominaj!c, 'e czasy wymagaj! od nas
ca"kiem innych postaw. Ani histeria, ani tumiwisizm nie b%d! przydatne. Stawia"bym raczej na rozs!dek i skierowanie si% ku przysz"o#ci.
Historyczne spogl!danie na rzeczywisto#& to tak'e nic z"ego, pod warunkiem, 'e historii nie zamieniamy
w histeri%, co niestety cz%sto nam
si% przytrafia. Minionego lata by"o
to widoczne go"ym okiem, nawet
z moich Górek, cho& horyzont ogranicza mi ca"kiem spore pasmo górskie. Mo'liwe, 'e pomaga odrobina
wyobra$ni.

"
"
Powitanie
jesieni

Siedziba Fundacji, jak i dawna stanica znajduj! si% przy wyje$dzie (albo wje$dzie, jak kto woli) z Górek.
Jest wi%c to dobra okazja, by na chwil% wyjrze& z op"otków. Wygl!dajmy
wi%c, bo mo'e warto. Nie tylko z Górek i nie tylko z Polski. Dobr! okazj!
mo'e by& udzia" pochodz!cych ze
)l!ska artystów, Jacka Lipowczana i Józefa Stolorza, w mi%dzynarodowym wydarzeniu artystycznym,
jakie tego lata mia"o miejsce w Niemczech, w bawarskiej miejscowo#ci
Viechtach. Wystawa mia"a tytu" „Magical Dreams II” i by"a kontynuacj!
zapocz!tkowanego przez „Galeri! Beskidzk!” cyklu imprez ukazuj!cego
dorobek mi%dzynarodowego ruchu
malarskiego znanego pod nazw! realizmu magicznego. W Viechtach pokazano prace tak'e innych polskich
artystów, a Europa i #wiat reprezentowane by"y m.in. przez artystów z takich krajów jak USA, Rosja, W"ochy, Belgia, Austria, no i rzecz jasna
Niemcy. Troch% mo'e po kumotersku, ale nie ca"kiem, warto bli'ej
przyjrze& si% twórczo#ci Lipowczana i Stolorza. Nie ca"kiem, bo to
warsztat i koncept zdecydowanie
pierwszej ligi, kumoterstwo polega
nie tylko na tym, 'e obaj wywodz!
si% z )l!ska, ale s! moimi kolegami
z czasów szkolnych i jest to znajomo#& z gatunku takich, 'e tylko si%
ni! chwali&. Ale powa'nie, to obaj
arty#ci reprezentuj! biegunowo odmienne rozumienie realizmu magicznego – Lipowczan anegdotyczny,
chwilami wr%cz komiksowy, nie stroni!cy od karykatury i zjadliwej satyry, nawi!zuj!cy cz%sto do spojrzenia
na rzeczywisto#& Jerzego Dudy-Gracza. Stolorz znajduje si% zdecydowanie po metafizycznej stronie #wiata,

!
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Ob&#dy

JOANNA
STORCZEWSKA-SEGIETA

– Zga! ju". Lubi# martwi$ si# po ciemku – Kris wsun%& laptop pod &ó"ko i przeciera powieki, marszcz%c przy tym ca&% twarz. K&adzie si# obok mnie. Zdenerwowany
spycha na pod&og# albumy, którymi ob&o"y&am po!ciel.
– 'abeczko, prosi&em o co!.
Ju" ponad rok noce s% dla nas koszmarem. On nie !pi, a ja si# nie budz#. Sen kradnie mnie za granic# samopoczucia, poza zasi#g receptorów, gdzie nic nie wida$, nie
s&ycha$, nic nie rozumie$. Czasem, w tej fizjologicznej separatce, d(wi#kiem kamyczków wrzuconych do jeziora „plumkaj%” wo&ania Krisa. Plum i ton%. A gdy udaje mi
si# przerwa$ ten narkoleptyczny ob&#d, wówczas mój kochany siada do komputera
i goni Internet po polach „!pi%czka”, „sen g&#boki”, „zaburzenia z nadmiern% senno!ci%”. Szuka te" lekarzy wiedz%cych wi#cej ni" Wikipedia. Ja nie mam do tego si&.
Naciskam guzik ma&ej lampki i przysuwam si# do m#"a. Obejmuje mnie zamy!lony. S&ysz# wiatr w przewodach wentylacyjnych. Ha&as pomaga mi nie spa$. Na jak d&ugo? Na moment – !wiadomo!$ jak drobny ustrój czmychnie zaraz niezbadanym
przej!ciem. Nie powstrzymam widu i s&ychu. Koty na parapecie próbuj%...
Gdzie jestem?

***

Stoj# w Niebie na trzecim, mo"e czwartym pi#trze i zagl%dam przez okno do Kaplicy Zarania. Tutaj Pan rozdaje pocz#tym "ycie w kroplach. Jedna na talerz. Bezbarwne, male)kie. Tylko z wodoru i tlenu, powi%zanych w#glem. Na otwarcie
przemian – ciep&o, !wiat&o. Ot, prostota nadprzyrodzenia. W przezroczystym ziarenku staje si# cud organiczny i odwieczny. Pan nadaje mu czas. Zapisuje krzy"ykiem
na wykresie losu. Oddana w u"ytek kropla zaczyna parowa$. Ubywa$. Wraca$ do *ród&a.
– Czy zamieniona w par# kropelka spada drugi raz na ziemi#? – chcia&oby wiedzie$
pocz#te "ycie.
– Powiadam wam, "e nie! Ale nie wszyscy wierz% – denerwuje si# Pan. – Modl% si#
do innych Bogów o inkarnacj# bez ogranicze).
Musz# czego! si# napi$. Tu, na parapecie, stoi kubek. Mo"e pe&ny. Czemu nie dosi#gam? Gdzie moje r#ce!?
Jestem przera"ona, bo nic nie wiem. Nie mam kszta&tu anatomicznego ani tekstylnej po!wiaty. Kim jestem? Powiekami, które zadecyduj%, co powiedzie$ ludziom?
– Przepraszam Pana, Panie Bo"e – pukam w otwarte okno, "eby zapyta$ Boga
wprost. – Kim ja b#d# po tych warsztatach? – odbijam si# g&osem od cudotwórczej
pracy.
Pan, poch&oni#ty koniugacj% pierwiastków, nie przejmuje si# moim zjawieniem.
M"y po talerzykach i przesuwa je na bok iskrz%c% d&oni%. Gotowe b&ogos&awi. Obserwuj# rzemios&o Stwórcy na wypadek, gdyby trzeba by&o wynie!$ w naczyniach umys&u !wi#t% matrix.
Tu" obok mnie jest pó&p&ynny próg. Za nim kto!/co!. Wiem – to dusza samobójcy.
Stoi upokorzona zakazem wej!cia, jak ka"dy, kto sponiewiera& kropl# "ycia. Sk%d!
znam jej los...
W#sz# w sobie tragiczn% histori#. Samobójca ma na imi# Aleksander. Nieca&e dwadzie!cia lat. Widz# dobrze jego !mier$. Cia&o, z nienaturalnie zgi#tym karkiem, le"y
na pustawym parkingu ubrane w czarny garnitur, a ze zw&ok wychodzi mlecznobia&a
dusza. Nad ni% t&um gapi%cych i ja. Za nami szpital. Tam, na formularzu zgody, ch&opak z&o"y& pro!b# o wykorzystanie organów. Napr#dce nie dopisa& „w tym nerek SPECJALNIE dla brata”. Brak&o wszystkich kokard formalno!ci. Tre!$ heroicznego
samobójstwa wch&on%& bia&y papier.
Dusza Aleksandra jest zawieszona – ani przy Bogu, ani przy matce. My!la&, "e ofiarowuj%c "ycie dla chorych, wst%pi na Niebiosa. Ale nic nie posz&o zgodnie z planem,
bo Pan domy!li& si# podst#pu i zamiast &aski, da& obrazek zmartwychwstania oprawiony ram% okna. Zostawi& przed progiem, gdzie miejsce niewdzi#cznych.
W blisko!ci z wygnanym czuj# si# lepiej. Strach maleje, bo dobry duch chce mnie
przytuli$. Jednak na ten moment Pan wo&a go !wiat&em palca.
– Zaniesiesz "ycie dziewczynce. Ani – podaje jeden talerzyk.
Na transport czeka jeszcze trzy tysi%ce kropel.
***
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Czas mnie kiwa – chwil# temu by&am pod Kaplic%, a teraz jest dziewi#$ miesi#cy
pó(niej. Zimno, du"o lamp. M#skie i damskie g&osy, brz#k metalowych przyrz%dów.
Obraz coraz wyra(niejszy. To sala operacyjna. Jestem przy cesarskim ci#ciu. O, Ania
idzie tropem !wiate&! Przez naci#cie w brzuchu prowadz% malutk% srebrnol!ni%ce kosmyki. Zdrowa/pi#kna dziewczynka jest ju" osobno. Wysz&a z wody na l%d pro!ciusie)ko w twarde, zimne &apy samodzielno!ci. Nie potrafi oddycha$! Zaraz utonie
w szpitalnym powietrzu. Talerzyk z kropl% "ycia chwieje si#, wiruje! Lekarz naciska
dwoma palcami klateczk# piersiow%. Ludzka moc teraz w r#kach Boga. Czasokres
bezlito!nie potrz%sa talerzykiem, tym miejscem bez brzegu, z którego &atwo spa!$,
sko)czy$ si#. Biegnie inkubator, reanimacja. Drgaj% liczniki szans. Rurk% poszed& tlen.
Dziecko przywrócone – start oddechu. Lekarz przej%& talerzyk. Po&o"na wstawia kruch% pot#g# do inkubatora.
Ca&a si# trz#s#. Chryste, ta ma&a by&aby umar&a. Taki cz&owieczek, za drobny
na anio&ka...

Rys. Wojtek )uka

Dusza samobójcy p!acze. Wzruszy!a si" walk# bia!ego oddzia!u o jeden ma!y, zupe!nie obcy los. S!ysz", jak my$li nad w!asnym:
– Ja by!em niczyj. Ma!oistotny dla rodziny, prawda?
– Ale nie dla zam"%nej Basi – mówi" po cichu, roztrz"siona tym, %e odpowiadam!
&e co$ wiem...
Dusza nie rozmawia ze mn# wi"cej. Chce teraz by' blisko %ycia, które przynios!a
ludziom od Boga. Obejmuje inkubator i s#czy si" za szklan# $ciank". Male(ka istota
dzi"kuje jej ponad zmys!ami.
***
Zawracam, %eby zobaczy', co u Pana. Pan $pi. Dzisiaj niedziela. Stoj" na granicy
$wiatów. Nie wiem, czy to ja w nich jestem, czy one we mnie.
***
Znów w klinice. Tu nie ma „dnia siódmego”. Tu kilkana$cie razy na dob" odcina si"
noworodki. Po zdobyciu p"pka id# one w r"ce talentu macierzy(skiego. Dzisiaj w$ród
nich te% i Ania. Stabilna, lecz za ten wybryk z oddychaniem, minus 4 punkty w skali
APGAR. Zaci#gn"!a sutek. Ma!o mleka. )le to robi. Czynno$ci odruchowe s# jeszcze
obce, a nie – wrodzone. Zacie$nia si" pod gard!em urojona p"telka. Mama Ani oszukuje g!ód córeczki snem. Wo!a piel"gniark":
– Czy mog!abym dosta' dzie( matki?
– A konkretnie, to co?
– Wypis. Chc" jecha' do domu. W!#czy' ró%ow# pozytywk" z Litlle Pony. Albo odkurzacz. Czyta!am, %e najlepiej uspokaja noworodka. Mam !ó%eczko z „bujaniem”,
graj#c# wanienk" i zio!owe olejki. Czeka na nas mój ch!opak. B"dzie lula! Anusi"
na r"kach – mówi ju% do $cian.
Trzeba czeka!, "eby piersi uros#y, a dziecka uby#o zgodnie z norm$ – opami"ta! si"
w roz%alonej rozs#dek i t!umaczy egzaltacj" – badania dosta#y dobre oceny, a kolory
kup barw szcz%&cia. Powolutku, dom nie ucieknie.
Milkn# nerwy. Kobieta tuli dziecin". Jest tak szcz"$liwa, %e wprost nie wierzy we
w!asne macierzy(stwo.
A z parapetu $nie%# jony smutku. To aura widma samobójcy. Jeszcze nie wróci!
pod próg. Obserwuje, jak z atawistycznej macierzy odruchów tryska mi!o$' samorodna.
– Gdyby mamusia umia!a mnie tak kocha'...
Z nieznanego powodu rozumiem, %e znów p!acze dla mnie.
Wiem, %e osoba tytu!owana „mamusi#”, odstawi!a go od uczu' zaraz po pierwszym
wejrzeniu. Gwiazda bólów porodowych zwiastuj#ca niechciane, wywo!a!a w jej sercu skutek glacjalny. Nie odkry!a w ch!opcu syna. Kakaowe oczka, czarne loki – przysz!o na $wiat „ksero” Antonia z hotelu City w Rzymie. *lubnego baju-baj z gorzkim
mora!em. Cudny W!och zrobi! dwie kreseczki ci#%owe i odszed!. Jedna z nich, po dziewi"ciu miesi#cach, przerodzi!a si" w %yw# drzazg".
Olek nie wiedzia!, %e mi!o$' macierzy(sk# roznosi natura. Zrozumia!, gdy w uzupe!nionej ojczymem rodzinie, pojawi! si" Kajtu$ i nad rodzicielk# wsta!o s!o(ce. Wówczas mamusia, ca!a w promieniach, dost#pi!a zada(. Wybranym dzieckiem przesun"!a
Olka na koniec swojego $wiata. Stamt#d pisa! do niej !zami i smarkiem. S$ matki, które nigdy nie powinny umiera! i matki, które nigdy nie powinny si% urodzi!. Du%o rozmawia! o sobie z psychologiem wewn"trznym. Pi%tna&cie lat wierzy#em, "e tak musi
by!. 'e w niej nie rozwin%#o si% dobre i niczyja to wina. Plu! gniewem w $lep# inteligencj". Pod ci"%k# mojr# bunt odkszta!ci! si" w cierpienie. Cierpienie chcia!o nirwany. W ko(cu dusza Aleksandra zapad!a w letarg. Nikt nie obudzi! si" nad nim z tego
powodu. Figury rodziców %y!y w!asn# tragedi#. Nerkami Kajtka, które potrzebowa!y
dublerów.
Olek ton#! w przegranych. Nie starczy!o punktów na studia medyczne. Znudzi! si"
Basi. Nala! wody do telewizora, podlewaj#c jukk". Jego matce umiera! wa%ny syn,
a on nie móg! go zast#pi'. Ka%dego dnia przybywa!o kart niepowodze(. Poszed! z nimi na swój dach.
Nie umar! wy!#cznie dla zdrowia psychicznego. W próchnie to%samo$ci wykie!kowa! podst"p. Wykra$' matce uczucia! Jej wdzi"czno$' i jej mi!o$'. A potem t#
wdzi"czno$ci# za ratowanie Kajtka wype!ni' dziury w samoocenie. A mi!o$ci# owarstwi' darowany fragment cia!a, który po%yje w uratowanym. Stoj#c na dachu, powtarza! sobie zakrojone pragnienia, %eby uczyni' $mier' lepsz# ni% ca!e jego %ycie. Uzna!,
%e jest gotowy. O$wiadczenie woli spisane i teraz wystarczy powiedzie' znajomej,
„pani Agatko, gdyby kiedy$ ze mn# co$, wie pani, to zestaw nerek dla Kajtusia”. Znajoma nie ukorzeni!a ich rozmowy w Szpitalu Transplantologii. Powiedzia!a jedynie
nie$wiadomej matce, jakiego pi"knego mia!a syna.
Plan zawiód!. Nerk" dosta! pierwszy z kolejki. Kajtek nie doczeka! dawcy.
– Zabra!e$ mi $wiat pod ziemi", ty pod!y b"karcie! &eby ci spa' nie da!, tam gdzie
jeste$… – matka przekl"!a syna samobójc".
Wtedy przy$ni! jej si" jedyny raz.
– To nie ja, mamo. Zabra!o go lepsze %ycie. Kolejny raz lepsze od mojego – pocieszy! p!acz#c# i odszed! g!"biej, w przesz!o$', zabieraj#c matce z oczu papryczk" prawdy. (mier! gra sprawiedliwie. Teraz obydwaj jeste&my sierotami.
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***
Mi!dzy Bogiem a w"tpieniem czuj! za du#o. Jak oczy bez powiek. Dlaczego znam
#ycie tego samobójcy? Czy ja nim by$am?
***
W szpitalu dzieci nowo narodzonych przybywa rozwi"za%. Piel!gniarki myj", wa#", spisuj", ubieraj" s$abe cia$ka w nagrzan" bawe$n! i pucuj" ultrafioletem k"ty, #eby nie nadwer!#a& malutkich uk$adów odporno'ci. M$ode p$acz" nisko, ale
efektywnie. Dostaj" mleko z piersi. S" przy piersi. Usypiaj" przy piersi. Rosn" z piersi". Pier' jest opok".
Dzi' na oddziale neonatologicznym tak#e po#egnania. Lekarze roznosz" paszporty
do domu. Urwa$ mi si! tamten film/dramat i towarzysz! Ani w drodze. Jedzie samochodem odci!ta od wszech'wiata pieluch" po$o#on" na twarz. Tetrowe bielmo przes$ania ruch na mie'cie. Nie wida& ob$oków i 'niegu, drzew $ysych na zim!. Zepsuty
resor wytrz"sa rado'& pierwszej podró#y. W tym zam!cie zgubi$ si! dziecku sen.
Ania pojawia si! ze swym talerzykiem na ulicy Polskich Noblistów w mieszkaniu
numer 12. Tu kocio$. Gra pozytywka z Little Pony, wyje Pimpek niezaproszony do zabaw. Metra# wykrzywia si! zachwytem babci i dziadków. G$o'no, dojmuj"co, ale usypiaj" male%k" te antonimy spokoju. Ju# buja si! w falach delta.
Matka dostraja $zy – rado'& na pi!ciolinii bejbi blues.
***
Znów zamyka si! scena.
Teraz id! w ciemn" stron!. W siebie, g$!boko. Nie ma drobinki blasku. Tylko mg$a
i grafit. Zwalniam przed „Rezerwatem Wra#e%” i patrz!. Wychodz". Pow$ócz" nogami jak g$odne zwierz!ta. Najwi!cej strachu. Dr#y podobny do m$odego koralowca.
Mi!kki, zanim nie wejdzie w psychik!. Wówczas zwapnieje. Unieruchomi mój konstrukt szkieletem grozy.
Jest te# #al, z tych spó(nionych. Zjawi$ si! z postarza$" t!sknot". Przeterminowane zatruj" mi krew. Ju# wyj!$y no#yki i otoczy$y ko$em moje eteryczne cia$o.
Tn", targaj"! Kilka minut walcz!, ale ból odcina kawa$ki napastliwego ta%ca i zatrzymujemy si!. Jestem porozrywana. Teraz cierpienia pozwalaj" mi zajrze& w to
rozdarcie. W 'rodku siebie widz! czarny strup. To mi$o'& do dziecka zamieniona w martwic!.
Bóg jeden wie, o co tu chodzi!
Siadam na szarym. Kurz i popió$. B$"dz! w domys$ach, katakumbach prawdy.
***
– … obud( si! )abeczko, prosz!… Bo wzywam karetk! – wyp$ywam z fal" mi!kkiego g$osu poza „Rezerwat Wra#e%”.
Dokuj! ju# gdzie indziej.
***
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Jestem na dy#urce pogotowia ratunkowego. Tu m$odo'& i brak do'wiadczenia. Przyj!ta na praktyk! Basia przys$uchuje si! zg$oszeniom. Uczy, jak odró#nia& te „na cito”.
– Gówna ustawione w poprzek nie zabijaj" – dyspozytorka omawia telefon „zaparcie od ponad tygodnia, boli jak przy skr!cie kiszek”. – A tobie samej nie dam kursu.
Czekamy na Mateusza.
Mateusz pojecha$ do wyschni!tej kropli z 1935 roku. Wyjazd prosty – denat wzi"$
odpowiedzialno'& za siebie. Basia wola$a zosta&, wypi& trzeci" kaw!.
– Karmisz jeszcze piersi" –mówi! d(wi!koszczelnie dla dobra jej córeczki.
Intuicja podpowiada, #e mam prawo.
Czterdzie'ci minut do ko%ca dy#uru. Basia wyjmuje z kubka spojrzenie i moczy
nim piel!gniarza. Wysoki, silny. Jestem w'ciek$a, #e tak go mizia oczkami, pr!#y kody cia$a.
Wiem o niej du#o. Wcze'nie zamkn!$a panie%stwo obr"czk". Jeszcze w ogólniaku,
ale mi!dzy 'lubem i matur" zamieni$a „dwoje” na trójk"t ma$#e%ski. Ten trzeci do pary z ni" by$ koleg" z liceum. Zauwa#y$a, #e mikrusowatego mi!czaka czas odmieni$
w efeba i ta korekta uj!$a j" za libido. Ch$opak mia$ geny przywiezione z W$och. Seks
idealnie fingowa$ mi$o'&. Kopulowa$y #yciowe pespektywy maturzystów, kopulowa$y po lekcjach w poniedzia$ki i w czasie wagarów, a# zap$odni$y wyobra(ni! wspóln" przysz$o'ci". Sko!czymy pediatri", za#o$ymy fundacj" dla odrzuconych dzieci.
Ch$opak mia$ imperatyw, #eby niekochanym zabiera& samotno'&. Basia mówi$a, #e te#
ma. Pl"ta$y si! z po'ciel" i ksi"#kami filantropijne puzzle. Jego matka tak si! cieszy$a, #e syn za$o#y rodzin! i zejdzie jej z oczu.
Wszystko popsu$y md$o'ci. Od tego momentu dni w #yciu dziewczyny zmieni$y
si! w wydarzenia. Ci"#a. Matura. Egzaminy na medycyn!. Oblane egzaminy na medycyn!. Porzucenie kochanka. Szko$a ratownictwa medycznego. Samobójstwo kochanka. Narodziny córki. Prostoduszna rado'& otumanionego m!#a.
Telefon w dy#urce.

– Kiedy? Sinieje? – dyspozytorka kaligrafuje czyj!" rozpacz. – Ile ma? Pi!ty dzie#. Ju$ wysy%am karetk&. Mieszkanie 12, dobrze zrozumia%am?
To od Ani. Nie ma oddechu.
Basia odk%ada kubek i blednie w blasku niedo"wiadczenia:
– To za ma%e dziecko, $ebym mog%a sama ratowa'!
– Bez ceregieli.
– Za kwadrans mam zmian&, poczekajmy. Nie pojad& tam.
– Czy" ty og%upia%a!? Chcesz mi tu Polsat "ci!gn!'? Lepiej
zrób (le ni$ nic.
Basia jakby uczy%a si& pierwszych kroków. Najbezpieczniej
powiedzie' „nie umiem”. I nie umie'. Ale gdzie wtedy dojdzie?
Py%ek czasu przesypuje si& mi&dzy duchem i umys%em. Jed!,
rozkaza%a silna wola, zatamuj to "ycie. Na przekór Panu, ale
z Jego b%ogos%awie#stwem, cz%owiek wskrzesza Bo$e istoty. Teraz Basia we(mie to dzie%o na siebie. Zabiera ampu%ki adrenaliny jak siatk& na oddech, który nie trzyma si& nowo narodzonej.
To sucho"' powietrza zaszkodzi%a, bo talerzyk Ani stoi za blisko
kaloryfera. Paruje $ycie.
– Mateusz, mamy dziecko w pi!tej dobie. Chyba wstrz!s.
Musisz mi pomóc. Przyjed( na Polskich Noblistów – Basia
krzyczy przez komórk&.
– Ale jad& z wezwaniem!
– To co mam robi'!?
– My"le'!
My"le'... W momencie pogubi%a definicje. Za chwil& egzamin z ludzkiej mocy, a tu wstrz!s kardiogenny miesza si& z anafilaktycznym. Przy którym" spada ci"nienie krwi w t&tnicach,
przy drugim na pewno jest kaszel. Ta ma%a nie ma nic…
W kawalerce z pozytywk! Little Pony dokument dramatu.
Ania, jej matka, odr&twia%a Basia. Trzy nosicielki strachu.
Macierz! chwili jest cisza, m!cona po"piechem kierowcy,
który pompuje tlen do p%ucek. Trzy uciski palcami, jeden oddech ratowniczy. Basia usprawiedliwia swoje r&ce przed w%asnym sumieniem. „Mog#oby brakn$% im szcz&'cia, dlatego
odsuwam si& od masa"u. Chcia#am pracowa% w przychodni,
leczy% maluchy z jelitówek”. Patrzy na bladofioletowe policzki i boi si&. Co dalej, co zmieni'. Te sekundy s! totaln!
entropi!.
– Panie Jerzy – szepcze nad uchem reanimuj!cego. – Czemu
pan si& wycofuje?
Kierowca poprawia st%amszony kaftanik na nieruchomych ramionkach i posy%a jej spojrzeniem sygna% „stop”. Dziecko odesz%o.
Gdy w karetce jest zepsuty defibrylator lub nie mo$na na nim
ustawi' ma%ych warto"ci elektrowstrz!sów, nast&pnym punktem resuscytacji kr!$eniowo-oddechowej u noworodka jest p&kni&cie serca matki. Powinno i tutaj to nast!pi', ale Basia doznaje
jakiego" bionap&du. )apie za torb& z lekami. Banda$uje matce
oczy iluzj!, $e pojedynek z planem Boga trwa. Olek, ja wiem,
"e tu jeste'. Pomó" mi, mówi dusz! do ducha.
Oddalam si& na wysoko"' pokoju. Widmo samobójcy, które
nie opuszcza Ani od dnia narodzin, teraz chwyta d%onie Basi
i przysuwa bli$ej ampu%ek do RKO. Basia nie ma gotowego leku. Musi zrobi' roztwór. Jeden mililitr adrenaliny, doda% dziesi&% mililitrów NaCl. Poda% trzy cz&'ci. Nie wiem, czy to
jedna dziesi$ta czy jedna setna…, nie wiem… U$ywa wreszcie
strzykawki. Wbija w ciep%ego trupka. Czuje, $e robi to (le. *e
za ma%o leku. Za drugim razem poda% chyba jedn$ dziesi$t$...
Czeka trzy minuty. „Reakcja pacjenta na du$e dawki mo$e by'
zaskakuj!co dobra” uczyli. Nic nie jest pewne. Trzeba
gra' – matka Ani boi si& tym mniej, im wi&cej ruchów
nad dzieckiem wykonuje Basia. Znów czekaj! trzy minuty.
W tym czasie dusza samobójcy w%amuje si& do ch%odnego cia%ka, na miejsce tamtej duszyczki, która skuli%a si& obok mnie
pod sufitem i przygl!da swojemu nieszcz&"ciu od paru minut.
Po talerzyku ju$ p%ynie inna energia. Drugie $ycie. Uspokaja si&
dom z ró$ow! pozytywk!. Matka ca%uje g%ow& Basi i krzyczy
wysoko, tak wysoko, $e siebie nie s%yszy. Do pokoju wchodzi
Mateusz.
– Da%a" rad&, dziewczyno! Super. Odwie( ma%! na oddzia%.
Ja jad& dalej. Narkoleptyczka nie mo$e si& wybudzi', nie wiem,
o co chodzi.
Basia mdleje. Ju" nigdy bardziej nie b&dziesz si& ba%, nagradza j! pod"wiadomo"'.

Mama Ani wstawia now! kropl& pod klosz z hartowanego
szk%a. Za dziesi&' lat umorduje dziewczynk& t! klatk!, ale teraz
jest najpewniejsza. Dzi&kczynny p%acz kobiety uk%ada si&
w chmury i spopiela niebo nad Kaplic!. Pan nawet nie zauwa$y%. Pracuje. Jest zdenerwowany, bo dusza renegata tak d%ugo
go"ci na ulicy Polskich Noblistów. Z tego napi&cia nala% dwie
krople na talerzyk Damianka.
I ja musz& gdzie" wróci'.
– …zaraz b&dzie pogotowie, *abeczko…
***
Gdzie jestem?
Trzecie pi&tro wie$owca w Cz&stochowie. S%ysz& wiatr. Dokucza mi b%ysk halogenowych "wiate%. Chodz! przy mnie dwa
koty. Alarmuj! wypr&$onymi ogonami. Na pod%odze rozsypane
fotografie. Przed drzwiami noc. Za oknem Bóg. Nieproszony
nigdy do "rodka.
– Prosz& ci&, odwo%aj lekarzy. Ju$ si& obudzi%am. Dobrze
jest – uspokajam Krisa i siadam na %ó$ku. Jestem materialna,
pos%uszna grawitacji. Rzeczy wokó% podbiegaj! do moich zmys%ów. Cz&stuj& si& ich blisko"ci!.
– Ja d%u$ej tak nie mog&, *abeczko! Potrzebujemy jakiego"
m!drego lekarza! Co mam robi', $eby ci& ratowa', pomó$ mi,
powiedz! Ty mnie s%ysza%a" w ogóle? +ni%o ci si& co"?
Kris jest rozdygotany. Widzia%, jak nie $yj&. Co odpowiedzie',
kiedy mam ze sob! wy%!cznie straszne pami!tki. Milion widokówek z retrospektywnej podró$y w ludzkie z%o, które zmienia
cz%owieka w nowotwór zwi!zków rodzinnych. Powiem tyle, ile
sama znios& us%ysze'.
– Tak. +ni% mi si& Olek. *e nie by% w niebie.
– Olek!? Nigdy ci si& nie "ni%. Mo$e raz, wtedy po pogrzebie
Kajtusia.
– No tak. Bo o nim nie my"l&. A przecie$ mia%am dwóch synów.
– To pomy"lisz, *abeczko, pomodlisz si& – mówi wbrew niereligijnym manierom.
– Ale czy to teraz ma sens, kiedy on $yje?
Tym pytaniem strzelam Krisowi w g%ow&. Nie zabijam. Jest
w szoku, ale zbiera si& do walki z moj! logik!. Nasze g%osy wi!$! si& w dyskusj& roz%!cznie.
– Jeste" chora, masz przywidzenia!
– By% zupe%nie sam. Pl!ta% si& po szpitalu za tym dzieckiem.
– Musisz si& leczy', to nie jest $aden wstyd!
– Na moich oczach wszed% w martwe cia%o parodniowej
dziewczynki!
Nic nie rozumiesz, Kris! By%am dzisiaj na spotkaniu z b%&dami, których nie naprawi& bez dziecka. To b%&dy oprawione
w trumn&. Mo$e by' co" gorszego? Przytrafi' si& dobremu
ch%opcu, $eby umar%? Tak, to ja z brzegu nieszcz&"cia pomacha%am na po$egnanie. Nie mów, Kris, o lekarzach, psychiatrach,
czarodziejach. Jedyne, czego potrzebuj&, to Ani z ulicy Noblistów.
– Gdyby tej ma%ej by%a potrzebna jaka" operacja, b&d& pomaga'!
Szczytuje kakofonia zda# rzucanych jak granaty. W ko#cu
które" z nas krzyczy „koniec!”, ale nadal patrzymy pod k!tem
niezrozumienia. Jego wzrok prosi o przyznanie si& do ob%&du.
– Tak. Olek $yje. Ma na imi& Ania.
Nie pojad& dzi" do koled$u. Odwo%am wyk%ady. Niech italiani"ci id! do pizzerii na zaj&cia ze smaku. Ja mam do przet%umaczenia w%asny $yciorys.
Patrz& nerwowo na Krisa.
– Móg%by" ju$ nie szemra' o dobrych psychiatrach? Móg%by" sobie pój"'?
Wychodzi z%y. Wraca po laptop. B&dzie szuka% dowodów
na moj! niepoczytalno"'.
A ja zaplanuj& teraz czas przysz%y. Roz%o$& to niebudzenie
na prawd& i sen. Prawd& – na win& i przypadek. Win& rozdziel& na moj! i nie moj!. Powa$&. Odszukam Ani& i znajd& Olka.
Razem na pewno dotrzemy do Kajtusia. Znowu b&dziemy razem. Inaczej.
Pod blokiem kr&c! si& niebieskie %uny. Zaraz do mieszkania
wejdzie Mateusz.
!
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Wspomnienie o Janinie Podlodowskiej

Jak b!"dny rycerz
walczy!am
o moje wiatraki
EDYTA
KOREPTA

owroty do przesz!o#ci s$ wa%ne, wyP
zwalaj$ to wszystko co istotne, co
przetrwa!o i dlatego powtórka z polskie-
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go, z literatury staje si" niejako niepowtarzaln$ konieczno#ci$, szczególnie w przypadku osób, które wywar!y niew$tpliwy
wp!yw na rozwój kultury humanistycznej na &l$sku. Nale%y do nich Janina Podlodowska – kilkadziesi$t lat zwi$zana
z Rybnikiem. Znana i ceniona w #rodowisku, cieszy!a si" du%ym autorytetem i to
nie tylko jako poetka, ale poetka-nauczycielka, która wychowa!a dla &l$ska wielu nauczycieli, w tym polonistów, ale równie% tworzy!a poezj" pe!ni$c$ konkretn$
misj". Ujawniaj$c w!asn$ to%samo#',
wpisa!a si" w %ycie okre#lonego #l$skiego #rodowiska.
Swój program %ycia okre#li!a wyra(nie w wywiadzie przeprowadzonym
przez Macieja Szczawi)skiego (28 grudnia 1988 r. dla radia katowickiego): Pisz! po to, "eby "y#, "eby si! trzyma# "ycia. To jest w$a%ciwie mój „modus
vivendi”, a w dalszej cz"#ci uzupe!nia
tre#' spe!nionego %ycia: &wiat, który
jest trzeba przyj'#, trzeba w niego mimo
wszystko wrosn'#. Ten w$asny %wiat budowa$am tutaj, ucz'c tutaj w liceach pedagogicznym i ogólnokszta$c'cym, to
mi dawa$o ogromn' satysfakcj!, pracuj'c z m$odzie"' mimo trudnej sytuacji; by$y bowiem ró"ne tabu, których nie wolno by$o dotyka#. &wiat budowa$am sama,
realizuj'c idea$y patriotyzmu, honoru, ojczyzny. By$am pe$na entuzjazmu, czyni$am to z potrzeby serca i to by$o akceptowane.
Interesuj$co przebiega!a jej droga
do Rybnika. Urodzona w Krakowie
w 1909 roku w rodzinie aktorów dramatycznych, W!adys!awa Bielenina i Heleny Rozwadowskiej, &l$skowi odda!a ca!$ m!odo#', %ycie doros!e, nauczaj$c
oraz szerz$c wielk$, prawdziw$ kultur"
humanistyczn$. Ju% przed wojn$ mieszka!a na &l$sku; matur" zdawa!a w katowickim gimnazjum im. A. Mickiewicza.
Po uko)czeniu filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiello)skim w 1934 r. roz-

pocz"!a prac" nauczycielsk$ w Katowicach, a kontynuowa!a w Tarnowskich Górach. Po wojnie wróci!a na &l$sk i naucza!a w rybnickich szko!ach do przej#cia
na emerytur" w 1979 roku.
spominam j$ jako „moj$ Pani$
W
od polskiego” z okresu nauki w liceum pedagogicznym. Jak wa%n$ tam ro-

l" odegra!a, trudno przeceni'; zawdzi"czam jej bardzo wiele i to nie tylko
w okresie szkolnym, cho' on zadecydowa! o kierunku moich zainteresowa)
i studiów. Odwiedza!am j$ po latach
w Rybniku w mieszkaniu przy ul. Ko#ciuszki, dyskutowa!y#my o jej projektowanej sztuce teatralnej, o nowych wierszach. Pami"tam biurko, na którym sta!a
maszyna do pisania, zauroczona by!am atmosfer$ przytulnego mieszkania, gdzie
królowa!y ksi$%ki i wnosz", i% na te wra%enia sk!ada!y si" wspomnienia szkolne;
zawsze by!a moj$ Pani$ Profesor – eleganck$ z odrobin$ oryginalno#ci, równie%
w sposobie bycia. Spokojna, zdystansowana, o wielkiej kulturze osobistej, nigdy
na nas nie podnios!a g!osu; wymagaj$ca,
ale bez przesady. Nauczy!a wa%y' s!owo,
po norwidowsku „odpowiednie da' rzeczy s!owo” (sama w swej twórczo#ci walczy!a o ka%de s!owo). Jej nauczycielska
praca nie ko)czy!a si" na lekcjach – zach"ca!a do anga%owania si" w szersz$ literack$ dzia!alno#', daj$c przyk!ad uczestnictwa w %yciu kulturalnym miasta;
przechowuj" pierwsze numery rybnickiego tygodnika „Nowiny” z 1957 roku,
w którym zamieszcza!a, ku naszemu zachwytowi, wiersze, reporta%e, felietony.
Z perspektywy czasu i nabytego do#wiadczenia pedagogicznego konstatuj",
i% w nauczaniu j"zyka polskiego stosowa!a niekonwencjonalne metody, wyprzedzaj$c dydaktyczne teorie o wiele lat. By!o to dzia!anie w pe!ni u#wiadomione,
czego dowodzi wyg!oszona w jednej
z publikacji teza: „Wi"cej uwagi w nauczaniu dla humanistycznej tre#ci kultury i %ycia rozszerzy horyzonty my#lowe
i uczuciowe m!odzie%y, nauczy j$ powa-
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gi i odpowiedzialno#ci za swe czyny”. Teraz rozumiem w pe!ni u#wiadomiony
przez moj$ polonistk" sens nieko)cz$cych
si" dyskusji dotykaj$cych postaw bohaterów literackich i oceny ich wyborów.
A takie nauczanie wymusza!o czytanie
lektur szkolnych – kanon by! wa%ny, cho'
pami"tam, Stare i nowe Rudnickiego
nam „podarowa!a”.
W rozmowach podkre#la!a, %e swoj$
postaw" wobec #wiata wynios!a z domu.
Rodzice – aktorzy dramatyczni tworzyli
atmosfer" intelektualn$, nie przywi$zywali wagi do dóbr materialnych. Siostra
tak%e by!a aktork$. Co# z tego przenosi!a na szkolne lekcje i wzmacnia!a literackie zainteresowania uczniów np. opowie#ci$ o ojcu – uczestniku wesela Lucjana
Rydla z ch!opk$, Jadwig$ Miko!ajczykówn$, w Bronowicach – wesela, które
zainspirowa!o Stanis!awa Wyspia)skiego do napisania narodowego dramatu.
isa' zacz"!a wcze#nie i publikowa!a
P
swe wiersze i opowiadania, w „Polsce Zachodniej”, „Ku(nicy”, „Na stra%y”.

W 1930 roku zosta!a cz!onkiem pierwszego na &l$sku Klubu Literackiego z legitymacj$ nr 5. Ju% w 1946 roku za!o%y!a
w Rybniku Klub Literacki „Kontakty”; ta
grupa literacka zainicjowa!a Rybnickie
Dni Literatury odbywaj$ce si" do dnia
dzisiejszego.
Równolegle z prac$ nauczycielsk$
i spo!ecznikowsk$ rozwija!a sw$ dzia!alno#' twórcz$: od 1957 roku publikowa!a swe wiersze, opowiadania, reporta%e
i recenzje w rybnickich „Nowinach”,
a tak%e w „Epoce Literackiej”, „G!osie
Nauczycielskim”, „*yciu Literackim”,
„Pogl$dach”. Wyda!a 5 tomików poezji: Pióro na wietrze (1983), (eby by$a
mi$o%# (1984), Zderzenia (1988), P$on'cy go%ciniec (1990, II wydanie 2005),
Akwarele (1990) Opowiadania Sobótka
w Pszowie, Jak rycerz Wojs$aw Lubomk! dosta$, O psie Niezgodzie i kocie Do$!dze by!y drukowane w odcinkach
w „Gazecie Rybnickiej”. W 2005 roku
w Krakowie ponownie wyszed! wybór

poezji w pi!knym bibliofilskim wydaniu
zatytu"owanym W obronie ró!y.
Szczególny wp"yw na jej #ycie wywar"a matka, Helena Rozwadowska, jedna
z najbardziej znanych aktorek w Katowicach, która wyst!powa"a na $l%skiej scenie 40 lat. W pami!ci pozosta"a równie#
jako popularna Maryjka w nadawanej
przez katowick% rozg"o$ni! radiow% audycji „&l%ska Czelodka Radiowa” jako
#ona Karlika – Stanis"awa Ligonia. Matce po$wi!ci"a poetyckie wspomnienia;
wyobra#enie Zmar"ej wplecione zosta"o
w teatr, bowiem teatr stanowi" o jej #yciu, st%d pytanie, jakie zrodzi"o si!
w wierszu O Matce – „jaka widownia, jaki teatr / po tamtej stronie widowiska”?
Padaj% egzystencjalne tezy o sytuacji
granicznej, do której dochodzi cz"owiek
w ró#nych okoliczno$ciach, a zostaje
po nim $lad w pami!ci, „w ka#dej tkance mojej”. Uwag! zwraca równie# wiersz
pt. Zaginionemu ojcu, w którym reminiscencje z aktorskiej przesz"o$ci "%cz%
si! z tragizmem nieznanego miejsca jego spoczynku – polskiego #o"nierza
w drodze do wolno$ci: „Ofelio wst%p
do klasztoru / cytowa" mi ojciec / a sam
zszed" ze sceny / z niedogran% rol%”.

tego by"o rozumienie procesów powstawania skarbów ziemi, które zestawione
z brutalnie trudn% i niebezpieczn% prac%
górników odziera"y z mitów pojmowanie górniczego trudu. Poetka pisa"a:
„Wi!c najpierw musisz zw%tpi( we
wszystkie mity / Kiedy ko'czy si! $wiat"o” (&eby by'a mi'o#().
Zaprezentowane wiersze zwi%zane ze
&l%skiem s% wa#ne dla naszego regionu,
w którym górnicza kultura nie mo#e zosta( zdeprecjonowana przez ró#nej wagi
czynniki ekonomiczne. Sposób obrazowania górniczego $wiata ma w przytoczonych wierszach charakter wyra)nie intelektualny. To twórczo$( zaskakuj%ca
subtelno$ci%, przypominaj%ca, gdzie si!gaj% pocz%tki i gdzie ko'cz% si! tragicznie ludzkie losy. Poetka prac! górników
ocenia"a w kategoriach #ycia i $mierci.
W ciemnych zau"kach bowiem cz!sto zapomina si! o zagro#eniu cz"owieka „czarnego nurka”. Poetyka prezentowanego
$wiata „kolczastego” jest oryginalna i niepowtarzalna, miejscami wyszukana w sposobie tworzenia odleg"ych nieraz metafor,
w pos"ugiwaniu si! aluzj% literack%.
Poezja by"a równie# efektem niepokoju tej wra#liwej humanistki, ci%g"ego po-

szukiwania prawdy i „$wiat"a”. To równie# poezja, która niejednokrotnie dawa"a mo#liwo$( ucieczki od otaczaj%cej,
trudnej codziennej rzeczywisto$ci, zaskakuj%c niezwyk"% ró#norodno$ci%. To nieustaj%ca próba z jednej strony oparcia obrazu $wiata na konkretnych sprawach, ale
i wyraz zauroczenia $l%skim krajobrazem,
w którym motyw brzozy uzupe"nia znany z autopsji $wiat ha"d, ale to równie#
nawi%zanie do $l%skiej krainy Beskidów, gdzie „Chrystusik Frasobliwy siedzi nad dró#k%”.
wórczo$( Podlodowskiej dowodzi
T
du#ej erudycji poetki i humanistycznego wykszta"cenia, jakie zdoby"a na kra-

kowskim uniwersytecie. Ze strof jej poezji wy"ania si! humanistka wyros"a
na klasycznej kulturze renesansowych
twórców, za ich przyk"adem nawi%zuj%ca do antyku, jak mia"o to miejsce
w wierszach napisanych na motywach
dantejskich zatytu"owanych P'on$cy go#ciniec. Wyznacza ona zadania dla pisarza poprzez pryzmat losu w"oskiego poety, który wygnany z rodzinnej Florencji,
musia" si! realizowa( na obczy)nie
w imi! wierno$ci najszlachetniejszym ide-

oezja Podlodowskiej, subtelna, wzruP
szaj%ca obejmuje kilka warstw znaczeniowych, bliskich ka#demu cz"owiekowi,

a szczególnie mieszka'com $l%skiej ziemi, której dzieje nie by"y jej obce pocz%wszy od tragicznych momentów zwi%zanych ze $l%skimi uwik"aniami w histori!.
To okres powsta' $l%skich zawartych
w wierszu Powsta"cy, II wojna $wiatowa,
tragedia narodu w wierszu Pod #cian$
#mierci w O#wi%cimiu i partyzancka walka Polaków o wolno$(. Równie# wspó"czesna historia znajduje miejsce w tej poezji, w której autorka dowodzi wra#liwo$ci
na sprawy polskie: wymienia w pe"nych
ekspresji utworach „nasze Pa)dzierniki,
Listopady, Grudnie, Kotwice, Krzy#e”.
Podlodowska nale#y do tej grupy poetów, którzy cho( nie urodzeni na &l%sku,
wro$li w t! ziemi! i w jej kultur!. Dowodzi tego wiersz Ziemia w%gla, w którym
wyznawa"a: „Do tej ziemi trzeba si!
urodzi( / jak si! rodzi rze)biarz / dla d"uta / w opornym tworzywie”.
Projekcja $wiata przebiega w jej wierszach w duchu wielkiej humanistyki.
Cz"owiek jest w nich najwa#niejszy, wi!c
wiersz Górnikowi dedykuje ludziom podziemi, wiecznie zagro#onym przez „pulsy ziemi, dygotanie stropu, sypi%cy si!
mia", gaz uwi!ziony”. Zauwa#a"a, #e
w ekstremalnych warunkach górnikowi towarzyszy" wieczny l!k, a brak czujno$ci
móg" ko'czy( si! tragedi%.
Topos wykradzionego bogom ognia
pojawia si! w wierszu Pie#" w%gla,
w którym do rangi olimpijskiego zwyci!zcy urasta ten bohater, który „skrada
si! pod kamienn% g"owni!” i rozumie
„znajom% mow! ziemi”. Patos towarzysz%cy refleksjom nad górniczym zawodem wynika" prawdopodobnie ze
sposobu projekcji $wiata, miejscami
przeintelektualizowanego, ale wynikiem

Janina Podlodowska z Gustawem Morcinkiem
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a!om. Dante, pe!en godno"ci, nie wykona! #adnego gestu, aby uzyska$ zgod%
na powrót do rodzinnego miasta mimo
rozpaczy i smutku, zagubienia, rosn&cego bólu. Przebaczaj&c swoim przeciwnikom, odniós! nad nimi zwyci%stwo. Wed!ug autorki, w!oski poeta stworzy!
wzorzec poezji gniewu i krzyku bez zabiegania o poklask otoczenia.
Reinterpretacja klasycznych motywów, pozwala!a autorce wyrazi$ stosunek do pewnych postaw – nigdy nie zabiega$ za wszelk& cen% o uznanie, ale
równie# nie dzieli$ ludzi, nie ocenia$ z poczucia nienawi"ci i ch%ci rozrachunku,
„bo skona Ziemia we wn%trzno"ciach waszych”. Pisa!a dalej: „ze z!o"ci zrobili"cie
biesiad% / dzielicie synów na czarnych
i bia!ych”.
P!on"cy go#ciniec to cykl XXI wierszy
bez tytu!ów, o formie stylistycznej podkre"laj&cej ró#norodno"$ poruszanych
spraw, ale powi&zanych wspólnym tematem: los wielkiego poety i cz!owieka, którego oceny dokona! „pó'ny wnuk” jeszcze po latach wywo!uje przera#enie:
za wierno"$ swoim zasadom mo#e cz!owieka spotka$ najgorszy los: wygnanie
i samotno"$. Podmiot liryczny – Dante – chcia! co" znaczy$, gdy odczuwa! sw&
wewn%trzn& moc i mia! odwag% na "wiat!o dzienne wydobywa$ ciemne strony ludzi, ale bez zaciek!o"ci i nienawi"ci.
Zbudowa! swe dzie!o, Bosk" komedi$, powodowany mi!o"ci& i napisa! je mow& ludu – w j%zyku w!oskim, a nie po !acinie.
Pogl&dy Dantego zawarte w poetyckiej
formie da!y poetce pretekst do sformu!owania w!asnego programu poetyckiego,
w którym wyrazi!a przekonanie, #e twórca mo#e funkcjonowa$ jedynie w obiegu czytelniczym, tylko wówczas ma satysfakcj%, gdy jego s!owo dociera do ludzi.
Wygnanie Dantego nie spowodowa!o
zaniku twórczo"ci, ale odebra!o mu odbiorc%, a za tym pewno"$ siebie, gdy zrozumia!, i# w"ród obcych „pie"( buduje
[...] sobie”. I to mo#e sta$ si% dla poety
najwi%ksz& pu!apk&.
Interpretacja motywów dantejskich
nie by!aby pe!na bez Beatrycze i wielkiej
mi!o"ci wygnanego poety. Uczucia te nie
zosta!y bezpo"rednio nazwane, ale odczuwane w szukaniu "ladów drogiej osoby
w miejscach niedost%pnych, gdy imi% najdro#szej zwierza! echu, wiedzia!, i# czeka go cierpienie, rozczarowanie, „smak
mroku”. Ze strof wy!ania si% „boska Bice” jako twór wyobra'ni, imaginacji jej
twórcy. „Niedo"cigniona”, sta!a si% mitem poprzez "mier$, wyogromnia!a „wy#ej "wiat!a”.
akorzenienie Podlodowskiej w klaZ
sycznej tradycji kulturowej znalaz!o
wyraz równie# w nawi&zaniach do czar-
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noleskiego poety, Jana Kochanowskiego.
Poezja czarnoleska zainspirowa!a j&
do w!asnych przemy"le(, a Czarnolas
urós! do rangi symbolu zapewniaj&cego
spokój w naszym wzburzonym "wiecie.
W modlitewnej formie apelowa!a: „Daj
niech si% przy"ni nam / Czarnolas […]
U#ycz cienia / naucz w s!owie / w roda-

ków rozmowach / szlachetnej nuty / jak
szlachetne zdrowie”.
W poezji tej widoczne jest wyra'ne d&#enie do rekonstrukcji duchowego dorobku minionych cywilizacji. Poetka, wychowana na kulturze klasycznej, piel%gnowa!a
arystokratyczn& postaw% artysty, szukaj&c
"rodków wyrazu dla wyra#enia swych t%sknot za uniwersalnym pi%knem. St&d inspiracje antyczne w tej pi%knej twórczo"ci i nawi&zania do parnasizmu okresu
Dwudziestolecia, w którym znajdowa!a
pochwa!% klasycyzmu rozumianego jako
wzór harmonii przenikaj&cy zarówno egzystencj% cz!owieka, jak i d&#enie do idealnego pi%kna. Nie by!o to popisywanie
si% erudycj&, ale odczuwanie pe!ni cz!owiecze(stwa, tak charakterystyczne szczególnie dla kultury greckiej.
Sama zawsze wierna humanistycznym idea!om, uwa#a!a, #e najwa#niejsze
by!o nie dzie!o, a cz!owiek. Poezj& pos!ugiwa!a si% równie# dla wyra#enia swoich
pogl&dów egzystencjalnych:
Ta(czy!am niegdy" na linie
do zawrotu g!owy
"wiat zdawa! si%
prawdziw& autostrad& s!o(ca
Karuzela wiruje nadal
ale lina p%k!a
zawis!am
pomi%dzy za
i przeciw
(O sobie z tomu Imi$ ró%y)
onteksty literackie wykorzystywane
K
w twórczo"ci Podlodowskiej si%ga!y nie tylko kultury klasycznej. Nawi&za-

!a równie# do losu Ma!ego Ksi$cia, który na naszej planecie nie mia!by szans
„oswoi$ cz!owieka”, jak oswoi! i pokocha! ró#%. Protestowa!a w „obronie ró#y”
i ostrzega!a przed "wiatem szale(ców:
„)wiat w r%kach szale(ców / a moje dni
gniewne” i stawa!a w obronie ró#y (st&d
tytu! zbioru poezji).
Analiza twórczo"ci Podlodowskiej pozwala konkludowa$, i# jest to poetka, która przyswoi!a )l&skowi humanistyczn& wizj% "wiata. Widzenie cz!owieka i jego
spraw sta!o si% zasadnicz& my"l& w poetyce wyszukanej, w której kult pi%kna po!&czony zosta! z kultem s!owa i dba!o"ci&
o plastyk% poetyckiego zapisu. Pojmowanie pi%kna manifestuj&ce si% w sztuce s!owa (o s!owo bowiem poetka zdawa!a si%
toczy$ nieustanny bój, jak w Norwidowskim „odpowiednie da$ rzeczy s!owo”),
stanowi!o g!ówn& istot% jej pisarstwa.
Zwi&zana by!a równie# ze "l&skim "rodowiskiem literackim. Jeszcze przed wojn& pozna!a Zofi% Kossak-Szczuck&, W!odzimierza *elechowskiego i Gustawa
Morcinka. W latach pó'niejszych sta!a si%
cz!onkiem beskidzkiej grupy literackiej
„Gronie”. Szczególna znajomo"$ !&czy!a j& z Gustawem Morcinkiem, czego dowodzi zachowana korespondencja. Znany "l&ski pisarz nazywa! j& „Roztomi!&
dzio!szk&”, „Roztomi!& Janeczk&”, „Czarnook& Dzieweczk&” (po wojnie, w 1949
roku ju# napisa! – Droga Pani Janino!”).
Co zachwyci!o Morcinka? Przede wszyst-

kim radosna m!odo"$ studentki; zafascynowany by! jej poczuciem humoru i rado"ci& z #ycia. Jak pisa!, tego chcia!by si% nauczy$. Cz%sto przyt!oczony codzienno"ci&,
po trudnych przej"ciach osobistych, szuka! mi!ych kontaktów, a m!oda, radosna
dziewczyna pomaga!a mu #y$. Podziwia!
równie# jej urod%, pasjami robi! zdj%cia,
s!a! imieninowe #yczenia z dopiskiem:
„Ca!uj% Januszk% w poku"liwe usta”,
„Dy$ dziousze strasznie pszaja”, „Januszce roztonajmilszej roze"mianej, tak
bardzo #yciem si% raduj&cej”. Pos!a! jej
równie# swoj& fotografi% z dopiskiem –
„niepodarzona, jak sam jej w!a"ciciel”. Zach%ca! do pisania i pomaga! nawi&za$ kontakty wydawnicze.
isarska droga Podlodowskiej by!a
P
w jaki" sposób sprz%#ona z Morcinkiem. Wprawdzie ona realizowa!a si%

w twórczo"ci poetyckiej, jednak jako autorka interesuj&cych wierszy zosta!a uhonorowana za ca!okszta!t twórczo"ci Nagrod& im. Gustawa Morcinka.
Na zako(czenie pozwol% sobie przytoczy$ s!owa znamienne dla egzystencjalnych
reminiscencji w omawianej twórczo"ci:
„Samotna tocz% kamienie na piaszczyste
pla#e / Jak b!%dny rycerz walczy!am o moje wiatraki” – tymi s!owy podsumowa!a poetka swoje #ycie. Jakie by!y zasady #yciowe autorki, jaki "wiat warto"ci znalaz!
odbicie w tej twórczo"ci, jakie znosi!a przeciwno"ci, gdy przybiera!a renesansow& mask% Kopernika, pisz&c: „za niczym nie zat%skni%, co by!o mi odj%te [...] cho$ mnie
ju# nie b%dzie na mojej wie#y i tylko przez
to com ludziom zostawi! czas mój nie minie”? To przes!anie skierowa!a do czytelników usi!uj&cych odtworzy$ niepowtarzalne #ycie z poetyckich strof. A mia!o
przybra$ arkadyjski wymiar. Polega$ mia!
na zbudowaniu "wiata bez wojen i nienawi"ci, opartego na porozumieniu wszystkich ludzi i wzajemnym zrozumieniu ka#dego cz!owieka („nie zbudujemy wie#y
Babel”). Symbolem wspólnoty mia!by
sta$ si% stó! i lampa nad sto!em, rodzinne
pie"ni oraz poczucie blisko"ci ludzi bez
uwik!ania w zb%dne spory. Uniwersalno"$
odczu$ przemawia w wierszu Do wnuka:
Powiedz
pó'ny wnuku
czy mojej mowy nó# krzemienny
przyda si% komu z twego pokolenia
Po omacku szukamy wyj"cia z tej
jaskini
w któr& zagna!a nas u!omno"$ nasza
miotamy si% bezsilni od wiary do
wiary
ogarek ledwie w oddaleniu tleje
Powiedz
czy to co dla nas by!o "wi%te
wyrzucicie na "mietnik
czy ocalicie cho$by r&bek nieba?

Czy#by znów historia zatoczy!a ko!o?

!

!

zb(dziemy si( balastu, je&li s$owo drukowane mo#e poci'gn'%
za sob' czyj& #al, pogubienie,
niech(% do nas samych.
W chwilach oddechu Karol
czyta swoje wiersze. Wpada
w trans. Ko$ysze cia$em, wyciera pot z czo$a. Wci'ga nas
w swoj' poezj( autentyczno&ci'
prezentacji. Pozwala przyby$ym s$uchaczom zaufa%, #e to,
czego s' odbiorcami, wydarzy$o si( faktycznie. Poezja Karola jest przejrzysta, trafna
do bólu z nut' autoironii, jednym s$owem wyj'tkowa, a co
najwa#niejsze nie ma w niej
k$amstwa, zb(dnej kreacji artystycznej czy ozdobników. Autor
czasem u#ywa wulgaryzmów,
jednak s' one niezb(dnym dodatkiem do emocji, która w danym momencie musi doj&%
do g$osu. Maliszewski to cz$owiek, który najpierw prze#ywa$,
a pó"niej korzystaj'c ze zdobytego warsztatu, postanowi$ swoje #ycie rozpisa% (Sajgon, Manekiny). Najpierw obserwowa$,
a pó"niej te w$a&nie obserwacje
skrupulatnie odnotowywa$, buduj'c now'
pozycj( ksi'#kow' (Przemy!l-Szczecin).
Kolejne pytania dotycz' kondycji dzisiejszej literatury. Rozmawiamy o m$odych, zdolnych autorach, o dobrych pisarzach nie zau wa #o nych, za gu bio nych
w niuansach wydawniczych, o nowych
sposobach pisarskiej realizacji. Do dyskusji przy$'cza si( publiczno&%. Wchodzimy
na tematy slamu poetyckiego i tekstów raperskich. Karol jest pe$en uznania dla tych
dziedzin pisarstwa, nadaje im znamiona
czasu, w jakim #yjemy, pod warunkiem
spe$niania kryterium odpowiedniego poziomu literackiego. Kolejne pytania dotycz' inspiracji Karola Maliszewskiego literatur' m$odszego pokolenia i tu pada
natychmiastowa odpowied", #e tylko g$upcy nie s$uchaj' „wo$ania m$odych”.
Si(gamy w przesz$o&%, pytaj'c o „romans” z poetami zapomnianymi. Wspominamy Wand( Karczewsk' z Kalisza.
Maliszewski z zadum' chyli g$ow( nad tymi, których po latach nieobecno&ci staramy si( przywróci% literaturze, ocali$ od zapomnienia.
Pod koniec spotkania tradycyjne zach(cenie przyby$ych odbiorców s$owa do zadawania pyta*. W ten oto sposób mocny
g$os publiczno&ci rozpocz'$ drug' cz(&%
wieczoru autorskiego Karola. Dyskusja
trwa$a do pó"nych godzin wieczornych.
Mamy nadziej(, #e Karol Maliszewski
odnalaz$ si( w&ród górno&l'skich poetów,
zwolenników jego literackiego
talentu i zawita do nas ponownie ze swoimi nowymi pozycjami ksi'#kowymi. +ywimy
nadziej(, i# w przysz$ym roku
zechce go&ci% i „zacumowa%”
w XIV edycji Portu Poetyckiego w Chorzowie.
Foto. Jan Mie"ciuk

W ramach imprezy czytelniczej „Wolno!" czytania”,
która mia#a swoje miejsce
w dniu 11 wrze!nia 2014 roku,
Urz$d Miasta Chorzów przy
wspó#pracy z „Portem Poetyckim” zaprosi# do prezentacji swojej twórczo!ci poet%,
prozaika i krytyka literackiego Karola Maliszewskiego.
Wieczór autorski odby# si%
w klimatycznej klubokawiarni „Kultura”, mieszcz$cej si%
przy ul. Sienkiewicza w Chorzowie. Gospodarzami wieczoru byli za#o&yciele „Portu
Poetyckiego” ' Jacek Dudek
i Barbara Janas-Dudek.

Karol Maliszewski
na
„Wolno&ci Czytania”

rodek tygodnia, pó"na pora
i m#awka nie by$y w stanie
przy%mi% wielobarwnej osobowo&ci i talentu pisarskiego
Karola Maliszewskiego. Nasz
go&% przyjecha$ z Nowej Rudy,
le#'cej nad W$odnic' u podnó#a Gór Sowich, gdzie si( urodzi$
i mieszka do dzisiaj. Pracuje
w instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Spo$ecznej Uniwersytetu Wroc$awskiego, jednak wiele lat
sp(dzi$ jako nauczyciel j(zyka polskiego
w miejscowej szkole podstawowej. Karol
Maliszewski opublikowa$ osiem zbiorów
wierszy – ostatnie to potrawy po!miertne
z roku 2010 i ody odbite wydane w 2012
r. oraz sze&% ksi'#ek prozatorskich, m.in.:
Faramucha (2001), Sajgon (2009), Manekiny (2012) oraz ubieg$oroczna ksi'#ka pt.
Przemy!l-Szczecin nominowana, ku zaskoczeniu autora, do !l'skiego Wawrzynu Literackiego.
Jako krytyk Karol Maliszewski spe$nia si(
na wielu p$aszczyznach, zarówno w prasie
literackiej, jak i w szeroko poj(tej sieci, z której wy$awia ciekawe osobowo&ci poetyckie,
zaskakuj'ce pióra m$odych autorów, wspieraj'c ich swoj' wiedz' i do&wiadczeniem.
Jak sam zauwa#a, trzeba mie% gruby pancerz, aby przetrwa% w wirtualnym &wiecie
pozbawionym merytorycznej krytyki, naszpikowanym „towarzystwami wzajemnej
adoracji”, wulgaryzmami i brakiem pokory. W roku 1999 ukaza$a si( jego ksi'#ka krytycznoliteracka Nasi klasycy!ci, nasi barbarzy"cy, a w 2001 r. druga ksi'#ka tego typu,
zatytu$owana Zwierz# na J. Szkice o wierszach i ludziach. Jest wspó$autorem podr(cznika Jak zosta$ pisarzem (2011).
Karol Maliszewski by$ jurorem w programie TVP Dolina Kreatywna oraz recenzentem literackim w programie Rewolwer
Kulturalny. W 2007 roku zosta$ nominowany do Nagrody Literackiej Nike za tom
szkiców rozproszone g%osy.
Oprócz dorobku literackiego
Karola nale#y wspomnie% niew'tpliwie o jego zdolno&ci autoprezentacji, autentyczno&ci
i wyj'tkowej umiej(tno&ci dialogu z drugim cz$owiekiem.
Maliszewski posiada naturaln'
umiej(tno&% utrzymywania s$uchacza w zadumie. Sposobem
czytania, ci'g$ego prze#ywania

w$asnych utworów, zara#a s$owem. Dzi(ki barwie g$osu, gestykulacji i szczerej
emocji ka#dy przeczytany przez niego
fragment wiersza zapada w pami(%.
Jest godzina 20.00. Pora rozpoczyna% spotkanie. Telefonuje Karol Maliszewski.
Z rozmowy wynika, #e pogubi$ si( w &l'skich arteriach. Czekamy. Sortujemy materia$y dotycz'ce jego twórczo&ci. Par(
minut po dwudziestej dzwoni ponownie.
Odnalaz$ „Kultur(”, wi(c pomagamy mu
znale"% parking w okolicy. Po chwili &ciskamy „grab(” poirytowanego Karola (nie
lubi si( spó"nia%!) i zapraszamy do &rodka.
Jest zdyszany, zm(czony drog', ale w pe$ni przygotowany, by rozpocz'% dialog
z górno&l'sk' publiczno&ci'. Dalej wiadomo ) powitanie, notka biograficzna i pytania, które popychaj' Karola w jego, tak charakterystyczny, „trans” dyskusyjny.
Wszystko, co zwi'zane z literatur', wype$nia Karola ca$kowicie. Ka#da ksi'#ka ma
swoj' histori(, genez(, logiczn', nie pozostawiaj'c' w'tpliwo&ci pewno&%, #e utwór
o tej w$a&nie tematyce musia$ powsta%. Jednak zdarzaj' si( chwile bolesne. Po publikacji Manekinów dociera$y do niego
sygna$y niezadowolenia z powodu przedwczesnego ujawnienia rodzinnych tajemnic. Wówczas pojawia si( refleksja, #e czasem nie warto p$yn'% nurtem gor'cej krwi,
od razu wydawa%, publikowa%. Nale#y
och$on'%, nabra% dystansu, zawoalowa% fakty, bo có# po tym, #e zrzucimy ci(#ar, po-
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Fot. z materia"ów festiwalu

Z SHAWNEM CHRISTENSENEM
i PAULEM WESLEYEM o realizacji filmu, depresji
i najbli%szej przysz$o!ci w Mystic Falls
rozmawia MARTA BA(AGA.

Paul Wesley, Fatima Ptacek i Shawn Christensen

Po godzinach
Nie!atwo jest nakr&ci# film. Pieni&dzy na realizacj& nie gwarantuje nawet udzia!
gwiazdora jednego z najpopularniejszych seriali na "wiecie i zdobycie Oscara,
niepozornie wygl$daj$cy Shawn Christensen dobrze o tym wie. O przeniesienie na ekran historii rozpocz&tej w nagrodzonym Nagrod$ Akademii Filmowej
krótkim metra%u Curfew walczy! kilka lat i wreszcie mu si& uda!o – Before I Disappear zaprezentowano w!a"nie na festiwalu w Wenecji.
Akcja filmu rozgrywa si& podczas gor$cej nocy w Nowym Jorku. Richie (Shawn
Christensen) otrzymuje niespodziewany telefon od swojej siostry Maggie, z któr$ od lat nie zamieni! ani s!owa (Emmy Rossum). Maggie ma k!opoty i cho# nie
mo%e powiedzie# co tak naprawd& jej grozi, b!aga brata, %eby odebra! ze szko!y jej córk& Sophie (Fatima Ptacek). Richie podchodzi do ca!ej sprawy do"# niech&tnie – ma depresj&, w toalecie obskurnego baru, gdzie pracuje, znalaz! martw$ dziewczyn&, a do tego telefon siostry przeszkodzi! mu... w samobójstwie.
To b&dzie d!uga noc.
Osoba przedstawiaj$ca Christensena przed seansem z niedowierzaniem patrzy!a w swoje notatki; Amerykanin napisa! scenariusz, wyre%yserowa! i wyprodukowa! film, a tak%e zagra! w nim g!ówn$ rol&. Before I Disappear przerywano trzykrotnie – co chwil& w!$cza! si& alarm przeciwpo%arowy, a raz
zapomniano o w!$czeniu napisów, na co w!oska publiczno"# zareagowa!a wyj$tkowo nerwowo. Nic dziwnego, %e po projekcji Christensen wydawa! si& nieco zm&czony, na szcz&"cie u boku mia! wieloletniego przyjaciela, aktora, debiutuj$cego producenta oraz wampira na pe!en etat Paula Wesleya, z którym, jak
si& okaza!o, mo%na rozmawia# tak%e... po polsku.
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– Seans by! do"#... interesuj$cy
Paul Wesley: Przerwali film w samym
!rodku sceny gdy dusz" Richiego! Takie
rzeczy si" zdarzaj# i nie mamy na to
wp$ywu. Troch" mnie to rozczarowa$o,
sens chodzenia do kina polega na tym, %e
przez pó$torej godziny skupiasz si" wy$#cznie na filmie. W naszym przypadku
widzowie zostali z tego skupienia wytr#ceni, ale nie zmienia to faktu, %e Before I Disappear zobaczy jeszcze wielu lu-

dzi. Miejmy nadziej", %e ju% bez wyj#cych alarmów przeciwpo%arowych.
– Shawn, Curfew przyniós! ci Oscara i stanowi punkt wyj"cia Before I Disappear. Dlaczego postanowi!e" zrobi#
na jego podstawie film pe!nometra%owy?
Shawn Christensen: Film krótkometra%owy jest, jak wskazuje sama nazwa,
krótki. Nie ma w nim czasu na to, %eby naprawd" zg$"bi& pewne zagadnienia i rela-

cje pomi"dzy bohaterami. Pomimo tego,
%e zosta$ dobrze przyj"ty, niestety bardzo
niewiele osób ogl#da krótkie metra%e. Zawsze b"d" je robi$, ale nie da si" ukry&, %e
film pe$nometra%owy wzbudza zdecydowanie wi"ksze zainteresowanie. Tak ju%
po prostu jest. W swojej karierze napisa$em wiele scenariuszy, które zosta$y zmasakrowane przez wielkie wytwórnie i moje poczucie w$asnej warto!ci jako pisarza
by$o znikome. Powód, dla którego powsta$
Curfew by$ prosty – chcia$em przekona&
si", czy powinienem dalej próbowa& swoich si$ w tym biznesie, czy te% rzeczywi!cie jestem do niczego. Jedynym sposobem na to, %eby si" o tym wreszcie
przekona& by$o samodzielne wyre%yserowanie filmu. Mia$em nadziej", %e w najgorszym razie spodoba si" przynajmniej
kilku osobom. Sta$o si" inaczej.
– Niektóre z twoich scenariuszy trafi!y nawet na s!ynn$ Czarn$ List&
(presti%owe zestawienie najlepszych
niezrealizowanych scenariuszy – przypis autorki)
SC: Czasem sprzedajesz scenariusz
której! z wytwórni, oni zmieniaj# w nim
ka%de s$owo od góry do do$u, a ty wci#%
figurujesz jako jego autor, bo wpad$e!
na sam pomys$ i wymy!li$e! imiona bohaterów. W porz#dku, czemu nie – pieni#dze za te scenariusze wykorzystywa$em kr"c#c filmy. Zaczyna$em jednak
odnosi& wra%enie, %e to, co robi" nie ma
sensu. Salinger wkurza$ si", gdy kto! przestawia$ mu przecinki. Ja natomiast ogl#da$em film, który powsta$ na podstawie
mojego scenariusza i my!la$em sobie:
chcia$bym móc si" w!cieka& z powodu
przecinka. Podobnie by$o w przypadku
mojego zespo$u Stellastarr*. Fajnie by$o mie& zespó$, ale nie nagrywali!my
przebojów i cz"sto grali!my w pustych
barach w Wisconsin. To te% mo%e by& fajne, ale gdzie! z ty$u zawsze ma si" poczucie, %e nie jest si" wystarczaj#co dobrym.
– Czy zdobycie najwa%niejszej nagrody w przemy"le filmowym zmieni!o
twoje %ycie?
SC: Na pewno wielu ludzi zwróci$o
wtedy na mnie uwag". Na jakie! 2 minuty (!miech). Nigdy nawet nie trzyma$em
w r"ce statuetki Oscara, wr"czono go Fatimie, bo jest silniejsza. Potem przez reszt" wieczoru nie wypu!ci$a go z r#k i nigdy wi" cej ju% go nie zo ba czy $em
(!miech). Do momentu, gdy otworzy$em
Facebooka i zobaczy$em setki wiadomo!ci tak naprawd" nie zdawa$em sobie
sprawy z tego, co si" sta$o. Pierwsz#
z nich wys$a$ mi Luke Matheny, który
dwa lata wcze!niej wygra$ za cudowny
film God of Love. Pogratulowa$ mi, a ja
od razu zapyta$em go, co mam teraz zrobi&. My!l", %e ludzie maj# troch" dziwne wyobra%enia na temat tego, co tak naprawd" oznacza wygrana. W ko'cu nie
zarabia si" w ten sposób pieni"dzy.
– Ciekawe jest to, %e pomimo faktu,
%e Curfew zosta!, jak to uj$!e", dobrze
przyj&ty, trudno by!o doprowadzi#
do realizacji jego pe!nometra%owej
wersji.
SC: Ci"%ko zebra& fundusze na niskobud%etowe filmy. Czasem wydaje ci

si!, "e pew ne drzwi po win ny sta#
przed tob$ otworem, a tu okazuje si!,
"e przesz%o&# to przesz%o&# i nie ma nic
wspólnego z chwil$ obecn$. Czasem
nawet musia%em wykorzystywa# materia% z poprzedniego filmu, bo nie by%o
mnie sta# na dokr!tki. Sam jestem zaskoczony, "e bardziej nie rzuca si! to
w oczy. Moim producentom powiedzia%em, "e bud"et filmu powinien by# trzy
razy wi!kszy, bo wa"n$ rol! ma w nim
odgrywa# muzyka. Od pocz$tku chcia%em wykorzysta# piosenk! Davida Bowie, rozmawia%em z jego managerem
i powiedzia%em mu, "e kr!c! niskobud"etowy film i "e bardzo zale"y mi
na tym, "eby wykorzysta# t! piosenk!.
Poda%em mu bardzo nisk$ sum! i w odpo wie dzi us%y sza %em tyl ko ci sz!
(!miech). Kiedy sko'czy%em montowa#
scen! wys%a%em mu j$, "eby zda% sobie
spraw!, "e nie chodzi o zwyk%y podk%ad
i wtedy odpisa%, "e w to wchodz$.
Z innymi znanymi artystami by%o podobnie.
– Graj!ca w obu filmach ma"a Fatima Ptacek bardzo wyros"a.
SC: Tak, stanowi%o to pewien problem, prosi%em nawet jej tat!, "eby
przesta% j$ karmi# (!miech). By%o dla
mnie wa"ne, "eby zrobi# z ni$ ten film.
W pierwszym filmie Sophia jest nie&wiadoma tego, co si! dzieje i zupe%nie niewinna. Kiedy Fatima troch! podros%a
otworzy%o to nowe mo"liwo&ci, nagle
mog%a by# sprytniejsza i bardziej wyczulona na to, co przytrafia si! Richiemu.
Pojawi%a si! mi!dzy nimi inna, ciekawsza dynamika.
– Jak uda"o ci si# przekona$ Paula,
%eby wyprodukowa" film?
SC: Z Paulem chodzili&my razem
na warsztaty aktorskie w liceum, znamy
si! od lat. Pami!tam, "e kiedy& mia%em
problemy ze scenariuszem i bardzo mi
pomóg%. Tak bardzo, "e kilka miesi!cy
pó(niej uda%o mi si! go sprzeda#. Zawsze
rozmawiamy o naszych projektach, nasza wspó%praca by%a wi!c czym& jak
najbardziej naturalnym.
– Paul, twój bohater to prawdopodobnie najbardziej ekstremalna posta$
w Before I Disappear.
PW: Doskonale go rozumiem, kiedy
by%em nastolatkiem musia%em chodzi#
na zaj!cia kontrolowania agresji! Gideon traci dziewczyn! i odchodzi od zmys%ów – je&li chodzi o kobiety, mnie te"
zupe%nie odwala. Dorasta%em w Nowym Jorku, wielu moich przyjació%
z dzieci'stwa sko'czy%o w wi!zieniu.
W podejrzanych zau%kach miasta sp!dzi%em sporo czasu, na szcz!&cie uda%o mi
si! z tego wyrwa#. Shawn zawsze zabiera% mnie na jaki& koncert czy przedstawienie i otworzy% mnie na ten &wiat. Wtedy wsty dzi %em si! przy zna# mo im
znajomym, "e jestem aktorem, uwa"a%em
to zaj!cie za zniewie&cia%e. Dzi!ki niemu przesta%em tak my&le#. Aktorstwo pomog%o mi w radzeniu sobie z gniewem,
przesta%em pakowa# si! w k%opoty. My&l!, "e ludzie, którzy decyduj$ si! zosta#
aktorami bardzo cz!sto zmagaj$ si! z jakimi& demonami. Jak przysta%o na dur-

nego 16-latka do wi!zienia trafi%em
na szcz!&cie tylko za jakie& bójki. Nie by%o to nigdy nic powa"nego, ale wystarcza%o, by mama nie spa%a przeze mnie
po nocach.
– Shawn, czy ty te% przypominasz Richiego?
SC: Z pewno&ci$ te" mam depresj!, zarówno przed, jak i za kamer$. Pisz$c posta# Richiego od pocz$tku stara%em si!,
by jak naj%atwiej by%o mi wej&# w jego
skór!. W przypadku filmu o tak ograniczonym bud"ecie jak nasz mog%em sobie
pozwoli# na powtarzanie scen najwy"ej
dwa, trzy razy. Nie by%o czasu na to, "eby nie mie# depresji (!miech).
– Before I Disappear jest opowie&ci!
o nocnym Nowym Jorku, przypomina
troch# pewien znany film z Griffinem
Dunne.
SC: Znam te miejsca, sam pracowa%em
w obskurnych klubach i "eby mie#
na czynsz sprzedawa%em w nich za kilka stów portrety Lou Reeda. Gdy pisa%em
scenariusz i pokazywa%em go ró"nych
osobom, zawsze s%ysza%em od nich, "e jest
jak Po godzinach. Widzia%em ten film
wiele razy. Scorsese by% wtedy w trudnym
momencie "ycia, nic nie wysz%o z kilku
jego filmów i postanowi% wróci# do korzeni. My&l!, "e samo to zainspirowa%o
mnie bardziej ni" sam film. Zwykle id!
na plan i po prostu próbuj! si! do niego
dostosowa#, pozwalam, "eby do mnie
przemówi%. To bardzo organiczny proces.
– Paul, jeste& znany g"ównie z roli
w serialu Pami!tniki wampirów. Czemu
postanowi"e& wyprodukowa$ i zagra$
w filmie, który zupe"nie odbiega od tego, co dotychczas robi"e&?
PW: Prawda jest taka, "e nie mo"na
z%ama# telewizyjnego kontraktu, a ja nie
cieszy%em si! dotychczas stabilno&ci$ finansow$ umo"liwiaj$c$ mi swobodne
wybieranie tego, co robi!. Nie jestem
bogaczem i ci$gle b!d! pracowa% w telewizji, bo jest to &wietny sposób na zarabianie pieni!dzy i opowiadanie historii. Telewizja to co& wspania%ego, ale nie
chc! ju" po&wi!ca# jej ca%ych lat mojego "ycia. Pami"tniki... kr!c! od 6 lat
i omin!%a mnie mo"liwo&# nakr!cenia
wielu interesuj$cych filmów. Serial da%
mi bardzo du"o i jestem za to wdzi!czny, ale nied%ugo si! ko'czy i ciesz! si!
na my&l o kolejnym rozdziale mojego
"ycia. Po Before I Disappear za%o"y%em
w%asn$ firm! producenck$ i jestem gotowy na zmian!. Pami!tam, "e ogl$daj$c American Beauty pomy&la%em, "e to
bardzo interesuj$ce spojrzenie na "ycie
w Stanach. By%em wtedy bardzo m%ody i chyba po raz pierwszy zda%em sobie spraw!, "e chcia%bym zosta# filmowcem.
– Wyre%yserowa"e& ju% jeden odcinek
serialu.
PW: Kolejny wyre"yseruj! za kilka
miesi!cy. Mam &wietn$ relacj! ze scenarzystami i producentami, stanowimy zespó%. Ludzie czasem wysuwaj$ do&# samolubne "$dania, na przyk%ad w nowym
sezonie chc$ mie# atrakcyjn$ dziewczyn!, ale ka"dy wnosi co& warto&ciowego. Widzowie odczuwaj$ wi!( z bohate-

rami, gdy mog$ si! do nich w jaki& sposób odnie&#. Gdy uda nam si! nada# im
ludzki rys, okazuje si! to efektywniejsze
od znikania czy czytania w my&lach. Dlatego te" mam nadziej!, "e w nowych odcinkach Pami"tników wampirów znajdzie
si! mniej fantastycznych elementów.
Na pewno szykuje si! kilka zmian, ja najch!tniej wróci%bym do okresu, kiedy
w miasteczku Mystic Falls "y%o tylko
dwóch wampirzych braci. Ale to nigdy
nie nast$pi.
– Jako dziecko zagra"e& u samego
Spielberga.
PW: Tak, w Raporcie mniejszo!ci.
Moja scena zosta%a ostatecznie wyci!ta, ale pracowa%em z Tomem Cruisem
i Samanth$ Morton. By%em strasznie nerwowy i zupe%nie beznadziejny, po prostu mnie spa ra li "o wa %o. My &l!, "e
do ko'ca nie zarejestrowa%em wtedy, co
si! wokó% mnie dzia%o, jak niezwyk%e by%o to do&wiadczenie. Teraz bardziej to
doceniam. Po latach ponownie spotka%em Stevena, ale w mi!dzyczasie zmieni%em nazwisko i chyba mnie nie rozpozna%, a ja nie chcia%em mu przypomina#
o tym, jak si! wtedy nie popisa%em. Mo"e pomy&la% o tym samym i nie chcia%
mnie zawstydza# (!miech). Samej sceny nigdy nie uda%o mi si! zobaczy#, bo
nie chc$ ich wyda# na DVD. Mo"e to
i dobrze.
– No w"a&nie, naprawd# nazywasz si#
Pawe" Wasilewski, jeste& Polakiem
i &wietnie mówisz po polsku. Czy
chcia"by& nakr#ci$ co& w kraju? Pracowa"e& ju% z Agnieszk! Holland.
PW: Tak, z Agnieszk$ zrobili&my razem film dla HBO. Niedawno ogl$da%em trylogi! Kie&lowskiego i bardzo
bym chcia% nawi$za# wspó%prac! z jakim& m%odym polskim re"yserem. Z Polsk$ %$czy mnie silna wi!(, przyja(ni! si!
z Janem Kaczmarkiem, który za%o"y%
w Poznaniu festiwal filmowy Transatlantyk. Jestem jego ambasadorem i gdybym
mia% wi!cej czasu od razu bym tam pojecha%, ale wci$" kr!cimy ten cholerny
serial.
– Czy wydaje ci si#, %e z powodu pochodzenia inaczej spogl!dasz na Ameryk#?
PW: Z ca%$ pewno&ci$. Spor$ cz!&#
dzieci'stwa sp!dzi%em w Polsce, przez lata latali&my tam i z powrotem. Sp!dza%em trzy, cztery miesi$ce z dziadkami
w Polsce, a potem wraca%em do New Jersey i naprawd! by%em w stanie przygl$da# si! wszystkiemu z wi!ksz$ obiektywno&ci$. Dzieciaki je(dzi%y na letnie obozy,
ja je(dzi%em do Polski. Moi rodzice poznali si! w warszawskim liceum, potem
mój ojciec dosta% si! na uniwersytet
w Stanach. Jest in"ynierem komputerowym i stanowi moje zupe%ne przeciwie'stwo, cho# jako dzieciak zosta% zaczepiony na ulicy przez re"ysera Wadima
Berestowskiego i znalaz% si! w obsadzie
do&# popularnego serialu Jagoda w mie!cie. By% to jedyny raz, kiedy pracowa%
jako aktor – najwyra(niej telewizja jest
mi po prostu pisana.

!

41

Dekalog
polski
– reaktywacja
Fot. Aleksandra Mieczy&ska

ALEKSANDRA
MIECZY)SKA
ADAM
REGIEWICZ

Pierwsze spotkanie odby$o si! 17 wrze%nia w sali O%rodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w Cz!stochowie, na zdj!ciu: o. dr Micha$ Legan, dr hab. Adam Regiewicz prof. AJD oraz re"yser Micha$
Tkaczy&ski.

lat po s!ynnym „Dekalogu” Krzysz25
tofa Kie"lowskiego w Cz#stochowie
rozpocz$! si# cykl spotka% zatytu!owanych
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„Dekalog polski – refleksje nad przykazaniami w perspektywie polskich filmów dokumentalnych”. Organizatorem, koordyna to rem i re ali za to rem pro jek tu jest
Pracownia Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana D!ugosza w Cz#stochowie, której cz!onkowie (autorzy poni&szego omówienia)
wraz z zaproszonymi go"'mi: re&yserem Micha!em Tkaczy%skim i teologiem o. dr.
Micha!em Leganem, podejmuj$ refleksj#
nad wspó!czesnym odczytaniem jednego
z dziesi#ciorga przykaza%. Pomoc$ w tym
zadaniu maj$ by' polskie filmy dokumentalne, które odwo!uj$c si# do najlepszej tradycji reporta&u s$ nie tylko doskona!ym
zwierciad!em &ycia spo!ecznego i obyczajowego, czego dowodzi! niejednokrotnie
wspomniany ju& Krzysztof Kie"lowski, ale
stawiaj$ uczestników spotka% w perspektywie „tu i teraz” – wobec wyzwa% codzienno"ci. Przygl$danie si# przykazaniom w takiej perspektywie daje mo&liwo"' nie tyle
ogólnych rozwa&a% teologicznych, bo od takich pomys!odawcy chc$ raczej odchodzi', ile stanowi pretekst do szukania kulturowych i etycznych kontekstów &ycia we
wspó!czesnym "wiecie. To, co najbardziej
interesuj$ce wydaje si# organizatorom, to
mo&liwo"' konfrontowania si# z Dekalogiem w osobistej, personalnej relacji, do której proponowane filmy maj$ pobudza',
prowokowa'.
Oczywi"cie, samo podj#cie takiego zagadnienia mo&e budzi' sprzeciw zarówno tra-

dycjonalistów, którzy w zderzeniu Prawa
Moj&eszowego z kultur$ popularn$ reprezento wa n$ przez film mo g$ wi dzie'
negatywne zjawisko banalizacji, jak i piewców nowoczesno"ci, dla których temat Deka lo gu jest zde cy do wa nie passé,
jednak pomys!odawcy spotka%, przyjmuj$c
postaw# hermeneutyczn$, stawiaj$ Dziesi#cioro Przykaza% jako konstrukcj# kulturow$
(st$d przyj#cie podczas spotka% najbardziej
rozpowszechnionej w Polsce wersji katechetycznej dziesi#ciorga przykaza% z nauczania
Ko"cio!a rzymskokatolickiego) i zarazem
etyczno-moraln$ (st$d ch#' podj#cia dyskusji na temat kondycji moralnej cz!owieka we
wspó!czesnej rzeczywisto"ci), b#d$c$ do dzi"
podstaw$ najwa&niejszych systemów religijnych "wiata: judaizmu, katolicyzmu, prawos!awia i protestantyzmu, a tak&e norm$
w stanowieniu prawa oraz w pozareligijnym
postrzeganiu rzeczywisto"ci. Niezale&nie
bowiem od przyjmowanej postawy filozoficznej czy poznawczej, rodz$cej cz#sto
bunt, sprzeciw i stawiaj$cej si# w opozycji
do tradycji biblijnej, trudno zaprzeczy', &e
Dekalog jest jedn$ z tych konstrukcji aksjologiczno-mentalnych, bez których nie mo&na okre"li' swojej to&samo"ci.
ierwsze spotkanie odby!o si# 17 wrze"nia, w sali O"rodka Promocji Kultury
„Gaude Mater” w Cz#stochowie. Za punkt
wyj"cia do rozmowy na temat pierwszego
przykazania wybrano wielokrotnie nagradzany film Micha!a Tkaczy%skiego Ksi!"yc
to #yd.
„A Pan mówi! wszystkie te s!owa i rzek!:
Jam jest Pan, Bóg twój, który Ci# wyprowadzi! z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie
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b#dziesz mia! innych bogów obok mnie. Nie
czy% sobie podobizny rze(bionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi
w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemi$.
Nie b#dziesz si# im k!ania! i nie b#dziesz im
s!u&y!, gdy& Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze win# ojców
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidz$. A okazuj# !ask# do tysi$cznego pokolenia tym, którzy mnie mi!uj$ i przestrzegaj$ moich przykaza%.”
(Wj 20, 2-5).
Pierwsze przykazanie wypowiedziane
bezpo"rednio przez Boga („Jam jest...”
itp.) i dotycz$ce samego Boga jest przede
wszystkim zapowiedzi$ &ycia i wolno"ci.
Nie ma w tym przypadku, &e Dekalog odnosz$cy si# do moralnego porz$dkowania
i systematyzowania zachowa% cz!owieka
w "wiecie zaczyna si# od si#gni#cia do jego wn#trza. Jak powie potem Chrystus, nic
co jest z zewn$trz nie czyni cz!owieka
nieczystym, ale wszystko, co pochodzi
z jego wn#trza, dlatego Dziesi#' S!ów – jak
nazywaj$ Przykazania Izraelici – zaczynaj$ si# od ustalenia pewnej hierarchii, dzi#ki której wszystko znajduje swoje miejsce.
Niedobrze jest bowiem, gdy cz!owiek uzurpuje sobie to prawo i czyni si# bogiem dla
innych, rodzi to "mier' dla niego i dla otaczaj$cych go bliskich. Jak zauwa&y! podczas
spotkania o. dr Micha! Legan, z przykazania tego p!ynie jeden wniosek: przestrzeganie go daje wolno"', poczucie szcz#"cia wynikaj$ce z odnalezienia w!asnego miejsca,
a – konsekwentnie – jego niewype!nianie
oznacza tragedi# dla niego samego jak
i dla otoczenia. Dlatego mowa w nim o do"wiadczeniu niewoli i wyprowadzeniu
na wolno"' – to opis nie tyle sytuacji historycznej Izraela, ale stan, w jakim znajduje
si# ka&dy cz!owiek, egzystencjalnie. Ten stan
niewoli to poczucie uwi#zienia, które ka&dy prze&ywa w kontek"cie swego funkcjonowania w spo!ecze%stwie. Jak pokazuje
pierwsze przykazanie powodem frustracji
nie jest opresyjna kultura ani inne mechanizmy spo!eczne, ale w!a"nie nieuporz$dkowanie wewn#trzne, brak ramy, która porz$dkowa!aby &ycie. Mo&na powiedzie', &e
ram$ t$ jest w!a"nie pierwsze przykazanie,
bez którego ka&de kolejne nie ma podstawy
bytu. Z prawdziwego i realnego wype!niania pierwszego przykazania bowiem w naturalny sposób wynika przestrzeganie pozosta!ych i odwrotnie. Jak zauwa&y! o. Legan
w zakazach nie b!dziesz... zawarta jest
obietnica: „Przyjdzie taki dzie%, w którym
nie b#dziesz zabija!, nie b#dziesz krad!, nie
b#dziesz cudzo!o&y!”. Biblijnym wype!nieniem tej obietnicy jest nowotestamentowy
nakaz Jezusa i Jego s!owa o najwi#kszym
przykazaniu: „B#dziesz mi!owa! Pana, Boga swego, z ca!ego serca swego i z ca!ej duszy swojej, i z ca!ej my"li swojej. To jest najwi#ksze i pierwsze przykazanie. A drugie
podobne temu: B#dziesz mi!owa! bli(niego
swego jak siebie samego” (Mt 22,37). Tutaj z mocno akcentowanej formy zakazu:
‘nie’, przekaz przechodzi w form# nakazu
mi!o"ci, z do"wiadczenia negatywnego
w pozytywne ukierunkowanie ludzkiej woli. Pod$&aj$c tropem biblijnego my"lenia:
niemo&liwe do wype!nienia starotestamentowe prawo Zakonu staje si# mo&liwym
do przyj#cia przez cz!owieka poprzez zbawienie dane przez Boga w osobie Jezusa
Chrystusa.
ilm Micha!a Tkaczy%skiego Ksi!"yc to
#yd opowiada histori# metamorfozy
Paw!a Bramsona, kibica Legii Warszawa,
zdeklarowanego, aktywnego i agresywnego
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przeciwnika wszystkiego, co nie-polskie, ale
!ydowskie, cyga"skie czy w ogóle – inne.
Pawe# – ju! w doros#ym !yciu, ale tak naprawd$ na jego pocz%tku – dowiaduje si$, !e
sam ma pochodzenie !ydowskie, co powoduje w jego !yciu niema#e trz$sienie ziemi.
Zmagaj%c si$ z prawd% o sobie, o swojej rodzinie, powoli staje si$ gorliwym (nie myli& z fanatycznym) wyznawc% judaizmu, jak
niegdy' by# gorliwym „kibolem”. Opowiedziana w filmie historia Bramsona pozwala si$ czyta& paralelnie z histori% Paw#a
(Szaw#a) z Tarsu, którego zapa# i oddanie Bogu zosta#o ukierunkowane w inny sposób
po objawianiu pod Damaszkiem. Film operuje podobnymi figurami do tych znanych
z Dziejów Apostolskich: prze'ladowania
„nieprawowiernych” (chrze'cijan-kibiców
innych dru!yn), walki o dobre imi$, wymierzania kary niewiernym, oddania swego
!ycia dla tej pos#ugi i wreszcie samego momentu nawrócenia, któremu towarzyszy
„o'lepienie”. Pi$knie opisuje to do'wiadczenie sam bohater filmu, który wspomina
o nie mo! no 'ci zna le zie nia so bie
miejsca, b#%kaniu si$, buncie i kilkumiesi$cznym procesie akceptowania tego faktu,
wreszcie zwróceniu si$ do gminy !ydowskiej, która podobnie jak niegdy' pierwsi
chrze'cijanie wobec 'w. Paw#a, podchodz%
do neofity z du!ym dystansem. Zreszt%, film
operuje kilkoma opozycjami: „starym”
i „nowym” !yciem obu Paw#ów, tego nowotestamentowego i tego !yj%cego wspó#cze'nie, ale tak!e kontrastem j$zyka dwóch religii: futbolu i judaizmu, dwóch filozofii

!ycia opartych na przemocy i #agodno'ci,
nienawi'ci i mi#o'ci, 'mierci i !ycia.
W jaki sposób film Micha#a Tkaczy"skiego odnosi si$ do pierwszego przykazania Dekalogu i mo!e stanowi& (ród#o refleksji dla
wspó#czesnego cz#owieka? Jedn% z niew%tpliwych zalet tej produkcji jest 'wietne
uchwycenie napi$cia pomi$dzy tradycj%
biblijn% a rzeczywisto'ci% tera(niejsz%: historia niewoli egipskiej i wyprowadzenia
na wolno'& Izraela a tak!e kontekst s#u!enia obcym bogom, wobec którego stawiane
jest pierwsze przykazanie, zostaje odczytane w perspektywie !ycia „tu i teraz”. Pawe#
Bramson jako kibic Legii staje niczym
Izrael w'ród wielu obcych bo!ków, których
oswaja, zapo!ycza, którym oddaje cze'&,
a które przes#aniaj% mu wszystko: rodzin$,
bliskich, ale nade wszystko przes#aniaj%
jedynego Boga, Boga Izraela. I nagle staje
on wobec informacji, a pó(niej 'wiadomo'ci swego pochodzenia. Jak Izraelici wobec
Moj!esza. Histori$ Paw#a mo!na odczytywa& jako swoist% parabol$, która odnosi si$
do !ycia ka!dego, zadaj%c pytanie: jakie
imiona nosz% twoje bo!ki: praca, pieni%dze,
przyjaciele, wyjazdy zagraniczne. Czy nie
jest tak, !e dzi' to one w#a'nie ustawiaj% twoj% hierarchi$ warto'ci, spychaj%c na plan dalszy to, co naprawd$ wa!ne? To s% pytania,
wobec których nie mo!na przej'& oboj$tnie,
je'li tylko faktycznie dojd% do uszu (st%d chyba nieustanne wo#anie rozlegaj%ce si$
w Ksi$dze Wyj'cia i Powtórzonego Prawa:
„S#uchaj Izraelu!”). Mo!na to wezwanie zignorowa&, ale mo!na te! przyj%& ze wszyst-

Drogie Kole!anki, Drodzy Koledzy!
Dziewi$& lat temu, z inicjatywy ówczesnego Zarz%du Oddzia#u Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach, rozpocz$#y si$
prace nad stworzeniem s#ownika biograficznego 'l%skiego 'rodowiska dziennikarskiego.
Na czele Komitetu Redakcyjnego stan%# Honorowy Przewodnicz%cy Zarz%du Oddzia#u, pose# na Sejm RP IV kadencji, redaktor Kazimierz
Zarzycki.
Zarówno wtedy jak i teraz, pozostajemy jedynym stowarzyszeniem dziennikarzy na Górnym
*l%sku, w Zag#$biu D%browskim, na Podbeskidziu,
Ziemi Cieszy"skiej i Ziemi Cz$stochowskiej, które podj$#o starania o rzetelne udokumentowanie
tego, co dzia#o si$ w naszym 'rodowisku od roku 1945 roku a! po czasy obecne.
Niestety, ambitny zamys# stworzenia s#ownika w 2005 roku, nie doczeka# si$ urzeczywistnienia. Kontynuuj%c dzie#o jego inicjatorów s%dzimy, !e zbli!aj%cy si$ jubileusz
siedemdziesi$ciolecia dzia#alno'ci 'l%skiego
dziennikarstwa w okresie powojennym, b$dzie
najlepsz% okazj% do wznowienia podj$tych niegdy' stara". Mamy nadziej$, !e tym razem uda
si$ doprowadzi& do wydania leksykonu. Jeste'my o tym prze'wiadczeni tym bardziej !e nasz
pomys# wspar# dr Tadeusz Sierny, prezes Wydawnictwa Naukowego „*l%sk” i Górno'l%skiego Towarzystwa Literackiego, deklaruj%c
gotowo'& publikacji „S#ownika” w formie
ksi%!kowej. Swoj% pomoc w tym zbo!nym
dziele zaoferowali nam tak!e: prof. Marian
Gierula – kierownik Zak#adu Dziennikarstwa
Uniwersytetu *l%skiego, prof. Marek Jachimowski z Zak#adu Dziennikarstwa Uniwersytetu *l%skiego i prof. Jan Malicki – dyrektor
Biblioteki *l%skiej.
Wzorem „Leksykonu polskiego dziennikarstwa”, opracowanego przez dr El!biet$ Ciborsk%, „Leksykonu dziennikarzy Ziemi +ódzkiej 1945-2005”, opracowanego przez zespó#
redakcyjny Oddzia#u SD RP w +odzi pod kie-

List Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Oddzia# w Katowicach
runkiem red. Ryszarda Poradowskiego, internetowego „Leksykonu szczeci"skich dziennikarzy”,
opracowanego przez zespó# redakcyjny Oddzia#u SD RP Pomorze Zachodnie w Szczecinie,
„S#ownika dziennikarstwa Lubelszczyzny”,
opracowywanego przez znanego dziennikarza,
medioznawc$ red. Leszka Gzell$, „Znaków pami$ci”, opracowywanych na bie!%co przez Zespó# Starszych Dziennikarzy Oddzia#u SD RP
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy tak!e
i my mamy zamiar przywo#a& sylwetki ludzi mediów naszego regionu.
Nasz „S#ownik” obejmowa& b$dzie okres
od roku 1945 do roku 2015, mo!liwie jak najpe#niej odzwierciedlaj%c to, co w dziennikarstwie dzia#o si$ w tych latach na obszarze dzisiejszego województwa 'l%skiego. B$dzie to
swoiste kompendium wiedzy o ludziach, tytu#ach prasowych, wydawnictwach i innych instytucjach medialnych reprezentuj%cych ró!ne opcje programowe i 'wiatopogl%dowe.
Zamierzenie wymaga& b$dzie ogromnego
wysi#ku intelektualnego oraz organizacyjnego. Tak!e zebrania znacznych 'rodków na jego realizacj$. Komitet Redakcyjny podj%# ju!
dzia#ania maj%ce na celu zgromadzenie odpowiednich funduszy i skupienie wokó# projek-

kimi konsekwencjami, jak uczyni# to bohater filmu.
Za deklaracj% to!samo'ci musi i'& wyznanie wiary, co 'wietnie ilustruje filmowa historia, która pokazuje Paw#a podporz%dkowu j% ce go ca #e swo je !y cie na ka zom
religijnym i podejmuj%cego wyzwanie godne Abrahama. Jego historia pokazuje, !e
pierwsze przykazanie to wezwanie do gorliwo'ci, dzi$ki której wszystko trafia na swoje miejsce. )adnych obcych bogów – poza
naklejk% z logiem Legii na szafce w synagodze i takim! brelokiem przy kluczykach
do samochodu. Ale te!, jak pokazuje historia Paw#a, ta mi#o'& do ukochanej dru!yny
pi#karskiej, kiedy ju! zosta#a w !yciu Paw#a postawiona na miejscu po Bogu i rodzinie, daje mu – o czym zapewnia re!yser, Micha# Tkaczy"ski – mo!liwo'& spotykania si$
z kolegami ze stadionu i pokazywania w#asnym przyk#adem, !e w !yciu cz#owieka
mo!liwa jest przemiana. Nawet przewracaj%ca !ycie do góry nogami.

!

Wszystkie spotkania odbywaj% si$ w cyklu miesi$cznym w O'rodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Cz$stochowie, przy ul.
D%browskiego 1. Spotkania moderuj%: o. dr
Micha# Legan (Katedra Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw#a II w Krakowie), Aleksandra Mieczy"ska (dziennikarka), dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD
(Akademia im. Jana D#ugosza w Cz$stochowie), Micha# Tkaczy"ski (re!yser).

tu jak najwi$kszej liczby sympatyków i sponsorów. Projekt „S#ownika” spotka# si$ tak!e
z !yczliwym przyj$ciem w#adz wojewódzkich.
Drogie Kole!anki, Drodzy Koledzy,
Zwracaj%c si$ do Was z pro'b% o pomoc i wspó#udzia# w pracach nad wydaniem s#ownika biograficznego „*l%skie 'rodowisko dziennikarskie
w latach 1945 – 2015”, oczekujemy wype#nienia za#%czonej ankiety i do#%czenia do niej zdj$&.
W „S#owniku” znajd% si$ biogramy dziennikarzy uprawiaj%cych zawód przez co najmniej 5
lat, zarówno w tytu#ach prasowych, jak i w mediach elektronicznych. O cz$'ciowe przynajmniej wype#nienie ankiety prosimy równie! rodziny oraz przyjació# i znajomych zmar#ych
dziennikarzy, o ile dysponuj% oni stosownymi
informacjami. Kszta#t „S#ownika” oraz jego zawarto'& zale!e& b$dzie tak!e od Pa"stwa !yczliwo'ci.
Przewidujemy, !e „S#ownik” uka!e si$
z ko"cem 2015 roku. Najpierw opublikujemy
go w formie cyfrowej na stronie internetowej
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, co pos#u!y
ostatecznej weryfikacji danych. Pó(niej stanie
si$ dost$pny w ksi$garniach, w nak#adzie oko#o 2 tysi$cy egzemplarzy.
Zarezerwujemy na jego kartach specjalne
miejsce dla sponsorów. B$dzie to dla instytucji wspieraj%cych ca#e przedsi$wzi$cie atrakcyjna forma promocji i reklamy.
Jednocze'nie informujemy, !e do kontaktów
ze sponsorami upowa!nieni zostali red. Kazimierz Krzy'ków i red. Zbigniew Pawe# Szandar, którzy pozostaj% do dyspozycji pod numerami telefonów 600 577 155 oraz 604 058 562
oraz e-mail: sdrp.katowice@op.pl
Pozostajemy z wyrazami szacunku,
ZARZ,D STOWARZYSZENIA
DZIENNIKARZY RP
ODDZIA+ W KATOWICACH
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By przywróci# pustynny charakter wyci$to drzewa i krzewy na obszarze 300 ha.

Powrót pustyni
Atrakcji przyrodniczych w Polsce
nie brakuje. Inne narody mog! pozazdro"ci#, bo mamy zarówno góry jak
i morze, i jeszcze jeziora, a i rzeki poka$ne. Nie do"# na tym jednak, bo
na obszarze Polski jest i pustynia. Co
prawda, nie dorównuje ona tym afryka%skim czy azjatyckim, ale i tak
stanowi ewenement w skali europejskiego kontynentu.

go roku znów mo&na swobodnie penetrowa' Pustyni" B!"dowsk$. Po co zatem by! ten wielomiesi"czny zakaz?
Nie, nie by!a to przekorna z!o#liwo#', bo
samorz$dowcy z Urz"du Gminy postanowili: je#li mówi si" „pustynia”, to niech&e przynajmniej jej cz"#' ni$ b"dzie. I w okre sie za ka zu wst" pu
realizowano prace rekultywacyjne w ramach unijnego projektu „LIFE+”.
– W!adze gminy Klucze chc" przywróustynia B!"dowska, bo o niej tu ci# pustyni naturalny wygl"d – potwieroczywi#cie mowa, rozpo#cieraj$ca dza Agnieszka Walnik, kierownik prosi" na pograniczu %l$ska i Ma!opolski jektu w Urz"dzie Gminy. – W pierwszym
(a dok!adnie: Wy&yny %l$skiej i Wy&y- etapie pracowali tu saperzy usuwaj"c
ny Olkuskiej), zajmuje obszar o d!ugo- niewybuchy i niewypa!y, potem pustyni"
#ci 10 km i szeroko#ci ok. 4 km, w su- zaj$li si$ przyrodnicy, by przeprowadzi#
mie 33 km kwadratowych. %rednia przyrodnicz" inwentaryzacj$. Ponadto
mi$&szo#' piasków tu zalegaj$cych dokonano wycinki drzew i krzewów,
to 40 m (maksymalnie 70 m). Przyje&- po to, by na ten chroniony obszar znod&aj$cy tu w ostatnich latach tury#ci co- wu powróci!a ro%linno%# charakteryraz cz"#ciej wyra&ali rozczarowanie, styczna dla terenów pustynnych.
spodziewaj$c si" ogromnych piachów,
Ca!y projekt rekultywacyjny realizoa rozczarowanie to pog!"bia!y rozrasta- wany by! dzi"ki dotacji unijnej i wsparj$ce si" zaro#la. W g!osy te ws!uchiwali ciu Narodowego Funduszu Ochrony
si" samorz$dowcy z Klucz i w reakcji %rodowiska. Koszt przedsi"wzi"cia wyna krytyk" w ub. roku obwie#cili… za- niós! 9,8 mln z!otych. Unijne dofinankaz wst"pu na ten teren.
sowanie to 50 proc. wydatków, NarodoNiech si" jednak nie martwi$ mi!o#ni- wy Fun dusz Ochro ny %ro do wi ska
cy spacerów po piasku, bo od 1 lipca te- i Gospodarki Wodnej w Warszawie wy-
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!o&y! 45 proc. ca!ej sumy, a pozosta!e
5 proc. to wk!ad z bud&etu gminy.
Z niewybuchów oczyszczono 400 ha
po!udniowej cz"#ci pustyni, w tym
na 300 ha wyci"to drzewa i krzewy, pozostawiaj$c stref" buforow$ na 100 ha.
Bo dzia!ania te dokonywa!y si" li tylko
w tej cz" #ci pu sty ni, któ ra na le &y
do Gminy Klucze. Inne cz"#ci to domeny Lasów Pa(stwowych i Ministerstwa
Obrony Narodowej – tam prac nie prowadzono. Na obszarze pozostaj$cym
w zarz$dzie LP (a administrowanym
przez Nadle#nictwo Olkusz) nie b"dzie
&adnych zmian, bo spory area! to obszary wchodz$ce w sk!ad sieci Natura 2000.
A tak&e dlatego, co podkre#laj$ le#nicy,
&e teren wzd!u& meandruj$cej Bia!ej
Przemszy to równie& atrakcja dla mieszka(ców, cho'by ze wzgl"du na czysto#'
wody, w której &yj$ nawet raki, które jak
wiadomo zanieczyszcze( nie toleruj$.
Efekt natury i cz&owieka…
Pustyni B!"dowskiej s!ysza! pewnie
O
ka&dy, ale w przesz!o#ci funkcjonowa!y jeszcze inne, mniej znane nazwy.
Najpierw by! jeden wielki (ok. 130 km
kw.) obszar piasków. Potem pustynia

„rozdzieli!a si"” na B!"dowsk#, Starczynowsk# i Ryczowsk#, co wi#za!o si" z powstawaniem kolejnych wiosek i rozbudow# infrastruktury, która podzieli!a ten
du$y teren. Bo Pustynia B!"dowska to
efekt zarówno procesów naturalnych, jak
i dzia!alno%ci cz!owieka. Jej pocz#tki si"gaj# czasów sprzed 2-3 milionów lat, kiedy w dolomitowo-wapiennych ska!ach
triasowych istnia!y g!"bokie doliny wydr#$one przez rzeki. Potem, w epoce lodowcowej pradolina rzeki Bia!ej Przemszy wy pe! ni !a si" na nie sio ny mi
piaskami i $wirami, a z czasem, w zwi#zku ze zmianami klimatu na cieplejszy, pojawi!a si" ro%linno%& le%na. Kolejny etap
wi#$e si" z wydobywaniem na skal" gospodarcz# w XII i XIII w. rud, zawieraj#cych o!ów i srebro. Wtedy, wobec
nadmiernej eksploatacji lasów, zacz"!o
si" zjawisko pustynnienia.
Wzrasta!o zapotrzebowanie na w"giel
drzewny do opalania pieców hutniczych
(od XIII do XVIII w. dzia!a!o tu ok. 50
hut). Pó'niej drewno potrzebne by!o
tak$e na obudow" szybów kopalnianych, a zw!aszcza sztolni odwadniaj#cych wyrobiska górnicze (u$ywano
g!ównie d"biny). Wylesienia spowodowa!y, $e od XVI w. wyst"powa!y znaczne trudno%ci w zaopatrzeniu w drewno,
które cz"%ciowo dostarczane musia!o
by& z lasów miejskich wokó! Olkusza.
W zwi#zku z tym dosz!o do wydarzenia
bez precedensu: olkuscy rajcowie w ko(cu nie dopu%cili do korzystania z tych lasów, a drewno sprowadza& musiano
z B!"dowa, Chech!a czy Ryczowa. By!
to jeden z najwcze%niejszych w dziejach,
aktów celowej ochrony lasów.
Mimo to zasoby le%ne kurczy!y si" coraz bardziej. Cienka warstwa gleby zosta!a zniszczona, co spowodowa!o uruchomienie lu'nych piasków, które wespó!

z erozj# wietrzn# doprowadzi!y do powstawania wydm. W ten sposób ods!oni!o
si" 130-150 km kw. piasków, si"gaj#cych
na po!udniu a$ w okolice Szczakowej. Nios!o to ze sob# konsekwencje – poziom wód
gruntowych opad! do tego stopnia, $e zahamowa! rozwój ro%linno%ci. Prowadzona dalej eksploatacja piasku podsadzkowego, budowlanego i formierskiego,
wydobywanego metod# odkrywkow#,
powodowa!a zniekszta!cenia terenu, psucie krajobrazu, niszczenie pokrywy glebowej i ro%linnej. Dzia!alno%& samej piaskowni w rejonie Szczakowej, Bukowna,
Olkusza spowodowa!a odwodnienie oko!o 10 tys. ha powierzchni w nadle%nictwach
Olkusz i Chrzanów, doprowadzaj#c do obni$enia poziomu wód podziemnych nawet
o 50 m.
Mira!e i realia
latach 50. minionego stulecia próW
bowano zaw!adn#& pustyni#. Cz"%&
jej zaorano i obsiano wierzb# kaspijsk#
oraz sosn#. Ponadto, znaczne zmniejszenie powierzchni odkrytych piasków spowodowa!y py!y przemys!owe i podnoszenie si" poziomu wód. Cz"%& po!udniowa
pustyni niemal ca!kowicie zaros!a.
Dawniej zdarza!o si" tu nawet zjawisko fatamorgany. Ostatnio jednak pustynia jakby zanika!a i stopniowo pokrywa!a si" ciep!olubnymi zaro%lami oraz
drzewami iglastymi. Z tzw. Du$ej Pustyni B!"dowskiej pozosta!y tylko: prawie
zaro%ni"ta Pustynia Starczynowska oraz
Dziadowskie Morze ko!o Boru Biskupiego, w okolicach Bukowna.
Tereny te by!y zawsze u$ytkowane jako poligony wojskowe, a pozosta!o%ci#
po tym s# m.in. ruiny radiolatarni. Ju$
przed wojn# by! to teren &wiczebny dla
jednostek lotniczych Wojska Polskiego

Piaszczyste tereny Pustyni B!"dowskiej niejednokrotnie wykorzystywane by!y i s# do manewrów wojskowych. Na zdj"ciu: pozosta!o$ci z II wojny $wiatowej.

stacjonuj#cych w Krakowie. )wiczono
zrzuty, bombardowania. W okresie II wojny %wiatowej teren poligonowy wykorzystywa! Wehrmacht, podobno prowadzi!y tu manewry tak$e jednostki Africa
Corps. Potem, przez wiele lat, odbywa!y si" &wiczenia naszych spadochroniarzy. Ostatnio przyje$d$aj# tu jednostki desantowe NATO. W tym celu wojsko
cz"%ciowo „odkrzaczy!o” ten teren i usun"!o samosiewy, aby u!atwi& l#dowania.
Co dalej z t# pustyni#-nie pustyni#? Pojawiaj# si" ró$ne g!osy, tak$e w#tpliwo%ci p!yn#ce z ust sceptyków, znawców
przyrody A ci uwa$aj#, $e tutejsze warunki klimatyczne w $aden sposób nie odbiegaj# od s#siednich, czyli praktycznie nie
ma szans, aby Pustynia B!"dowska by!a
obiektem trwa!ym. B"dzie dalej zarasta!a i kiedy%, w perspektywie kilkudziesi"ciu lat, las wróci. Bo to jest obiekt sztuczny. Warunki naturalne nie pozwalaj#, by
ten unikalny charakter si" utrzyma!. To nie
Sahara. Poza tym, w wyniku emisji przemys!owych zosta!y tu wprowadzone py!y, które u$y'ni!y ten piasek. *eby to by!y takie piaski jak na Saharze, nale$a!oby
zdj#& warstw" wierzchni# do 40 cm.
Samorz#dowcy z Klucz wierz# jednak,
$e przeprowadzone tu prace znów mno$y& b"d# imprezy turystyczne w rodzaju „Pustynnych mira$y” (organizowanych
przez Stowarzyszenie „Polska Sahara”)
czy harcerskich manewrów pod nazw#
„Pustynna Burza”. *e przywrócone zostan# liczne %cie$ki i trasy turystyczne, np.
szlak pustynny „Z B!"dowa do Ryczowa”
lub pomara(czowy szlak je'dziecki
„Transjurajski Szlak Konny”. I $e w ostatecznym rachunku wzbogaci to kas"
gminy. Agnieszka Walnik mówi, $e dopiero gdy wprowadzono zakaz wst"pu,
przekonano si" jak wielkie jest zainteresowanie Pustyni# B!"dowsk#. Przekonano si" na podstawie niezliczonych pyta(
i pró%b o specjalne zezwolenie wst"pu.
Ostatnio g!o%no by!o o kolejnych pomys!ach na pustyni": cross maratonie i pó!maratonie, oczywi%cie po piaskach – inicjatywach Stowarzyszenia Aktywna
D#browa. O przysz!o%ci tego europejskiego ewenementu zastanawiano si" te$
podczas dwudniowej konferencji mi"dzynarodowej w Kluczach podsumowuj#cej
projekt, której fina!em by!o otwarcie
(1 pa'dziernika br.) sta!ej ekspozycji
Pustynnego Centrum Informacji.
Doda& warto, $e chc#c u!atwi& dojazd
zmotoryzowanym turystom, urz#dzony
zostanie trakt b"d#cy odga!"zieniem
od trasy Klucze – Boles!aw, a jego
udost"pnienie przewiduje si" !#cznie
z otwarciem %cie$ek dydaktycznych.
Zatem, niezale$nie od pogl#dów i przewidywa(, prawda jest taka, $e na dzi% pustyni" mamy, znów mamy.

!
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Na Wy!ynie "l#skiej od dawna jej nie
ma. Ust#pi$a miejsca przemys$owej cywilizacji. By wyobrazi% sobie i poczu%
w jej przestrzeni zmursza$e &lady pierwotnego lasu, którego europejskie fragmenty zachowa$y si' tylko w Puszczy
Bia$owieskiej, trzeba wznie&% si' na wy!yny sztuki, kultury i ochrony przyrody
równocze&nie.
Sta$o si' to mo!liwe dzi'ki niezwyk$emu projektowi, poruszaj#cej swoim artyzmem i tre&ci# wystawie „Arbores
Vitae” – ostatnia taka puszcza”. Miejscem jej prezentacji jest nieprzypadkowo plenerowy „dach” "l#skiego Ogrodu
Botanicznego w Miko$owie.
Z jego wie!y widokowej wida% nie tylko rozci#gaj#ce si' a! po horyzont szyby górnicze i kominy. Tak!e rozleg$e, betonowe skupiska miast.
Zderzenie skrajnych krajobrazów,
uwiecznionych na wielkoformatowych
fotografiach i filmowych kadrach z przemys$owym pejza!em, budzi wielkie emocje. Pozwala te! lepiej zrozumie%, bardziej
docenia% i miejmy nadziej', skuteczniej
chroni% – takie unikatowe przyrodniczo
miejsca jak Puszcza Bia$owieska.
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równie" nasz najwi#kszy skarb narodowy. I prawdziwy matecznik bioró"norodno!ci, decyduj$cej o istnieniu "ywego
!wiata. Jedna z ostatnich ostoi gin$cych
ga tun ków ro !lin i zwie rz$t, któ rych
w Puszczy Bia%owieskiej zidentyfikowano dot$d ponad czterna!cie tysi#cy! Ich
zasoby genowe znikaj$ z Ziemi w przy!pieszonym tempie. Od tysi$ca do dziesi#ciu tysi#cy razy wi#kszym ni" przed er$
przemys%ow$.
Zasoby puszcza&skich gatunków swoje
trwanie zawdzi#czaj$ stosunkowo dobrze
zachowanym naturalnym lasom i ich pot#"nym drzewom. W miejscach, gdzie
cz%owiek nie „naprawia%” natury. Gdzie pozwala% im samodzielnie obumiera', mursze' i "ywi' le!ne organizmy.
Powalone ze staro!ci drzewa, pozostawiane w lesie s$ najlepszym siedliskiem

Fot. © Jan Walencik

ostatni, w pewnym sensie pierwotTo
ny, fragment nizinnych lasów li!ciastych i mieszanych w Europie. To

Puszcza
nad
(l$skiem

dla tysi#cy organizmów. Ka"dy ma okre!lon$, "yciodajn$ rol#. Jak np. grzyby.
W puszczy doliczono si# ich kilka tysi#cy gatunków! One nie tylko pomagaj$ rozk%ada' drzewa, powalone ze staro!ci, ale
przede dostarczaj$ tym "ywym najlepszego pokarmu.
Do dzi! w Puszczy Bia%owieskiej rosn$
najbardziej okaza%e, pot#"ne drzewostany,
licz$ce sobie po stokilkadziesi$t i wi#cej lat!
Oczywi!cie nie wsz#dzie. W cz#!ci zagospodarowanej, gdzie drzewa si# wycina gospodarczo, !rednia ich wieku wynosi tylko73 lata. Jedynie na obszarze !cis%ej
ich ochrony, w Bia%owieskim Parku Narodowym czyli prawdziwym mateczniku
dzikiej przyrody !rednia wieku wyd%u"a si#
do lat 130!
Najliczebniejszym gatunkiem w puszczy
jest !wierk pospolity. Po nim sosna zwyczajna. Za nim dopiero olsza, d#by i brzozy. Je!li !wierczyny rosn$ w towarzystwie olszy i jesionów, w pobli"u rzek czy
w dawnych ich korytach tworz$ tzw. ols
czyli las bagienny. Najwi#cej jest wielogatunkowych drzew li!ciastych. To one tworz$ w puszczy najwi#ksze po%acie lasów
mieszanych. Dorodne lipy, klony i graby
zwykle wyst#puj$ razem. Na ich tle wyró"niaj$ si# wiekowe, wysokie na ponad
40 metrów d#by szypu%kowe o charakterystycznej, niewielkiej koronie. Lasy z prze-

Ols czyli las bagienny w Bia!owieskim Parku Narodowym

Fot. © Jan Walencik

wag! drzew szpilkowych, tworz!ce puszcza"skie bory, zajmuj! nieco mniejsze
powierzchnie ni# te li$ciaste. To siedlisko
decyduje, jakiego typu las czuje si% w nim
najlepiej.
Puszcza to te# przestrze" do #ycia dla kilkudziesi%ciu gatunków ssaków. Tutaj #ubry #yj! na wolno$ci. Znakomicie czuj! si%
nie tylko wilki, rysie czy kuny. Pojawiaj!
si% #biki. Ostoje ptaków, chronionych sieci! Natura 2000 s! jej nieocenionym bogactwem. Podobnie jak rzadkie gatunki owadów czy ro$lin naczyniowych: paproci,
wid&aków, skrzypów, mchów, porostów
i mszaków.
Los rzad ko sprzy ja& pusz cza" skiej
przyrodzie. Przed wiekami chronili j! polscy królowie. Podczas zaborów, trzebili
w&adcy Rosji. Najwi%ksze straty ponios&a
podczas I wojny $wiatowej. R!bano j!
na pot%g%. Nawet #ubry wybito do nogi.
Po odzyskaniu niepodleg&o$ci drewno pozyskiwano dalej, ale... to w okresie mi%dzywojennym wydzielono pierwsze rezerwaty. Jeden z nich, ten pierwszy, by&
zacz!tkiem utworzenia, po kolejnej, niszczycielskiej wojnie $wiatowej, Bia&owieskiego Parku Narodowego. Powsta& on
w 1947 roku, na niewielkiej powierzchni zaledwie 5072 hektarów. PRL te# mu
si% dobrze nie przys&u#y&. Nawet wówczas, gdy w 1979 roku BPN trafi& na List% 'wiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Powi%kszono go dopiero po transformacji ustrojowej, w 1996 roku o oko&o 5400
hektarów. Sta&o si% to po wielkiej, spektakularnej kampanii spo&ecznej aktywistów
ekologicznych z kraju i zagranicy. Gdy
na w&asne oczy zobaczyli w Bia&owieskim
Parku Narodowym pnie wyr!banych kilkusetletnich d%bów, jeden z nich zawie(li
na platformie pod gmach Sejmu. Nie ustawa&y te# protesty pod ministerstwem $rodowiska i pod samym BPN.
Z pomoc! mediów wiedza o (le chronionej puszczy dotar&a do $wiata. Powstrzymano wycink% ponad stuletnich drzew. Sam
Park.... powi%kszono nieznacznie. Puszcza
Bia&owieska rozci!ga si% bowiem na ponad 140 tysi!cach hektarów powierzchni
w granicach Polski (62 tys. ha) i Bia&orusi (87 tys. ha). Wraz ze stref! buforow! to
obszar ponad dwukrotnie wi%kszy. W Polsce chroniona jest $ci$le zaledwie trzydziestoprocentowa jej cz!stka. W Parku Narodowym i w rezerwatach.
Nie daw no, 23 czerw ca 2014 ro ku
znów za$wita&a nadzieja. Po o$mioletnich, wspólnych staraniach Polski i Bia&orusi, ca&y obszar transgranicznej Puszczy Bia&owieskiej zosta& wpisany na List%
'wiatowego Dziedzictwa UNESCO. To
wielki sukces nie tylko obu puszcza"skich kra jów. To przede wszyst kim
zwie"czenie wieloletnich wysi&ków i stara" organizacji pozarz!dowych, $rodowisk nauki i kultury, ekologów i przyrodników tak#e z zagranicy, zabiegaj!cych
o rzeczywist! ochron% tego globalnego
dziedzictwa.

Powalony, omszony pie! d"bu z epifitami czyli poro#lami

Walki o trwanie puszczy nie ko"czy
czerwcowy wpis na list% $wiatowego
dziedzictwa. Jest on tylko kolejnym zobowi!zaniem Polski i Bia&orusi do zachowania ostatniego w Europie, lasu nizinne go z pier wot nym ro do wo dem. To
spo&ecze"stwa tych krajów musz! go
broni) przed naporem cywilizacji, ludzk! pazerno$ci! i bezmy$lno$ci!. Te zjawiska dalej maj! si% dobrze. Przypomnia&a o tym ca&kiem niedawno Najwy#sza
Izba Kontroli.
Wystawa
równie# przes&anie wystawy „ARTo
BORES VITAE – ostatnia taka
puszcza” i towarzysz!cy jej program edu-

kacyjny w ramach kampanii spo&ecznej
„Ró#norodno$) – pot%ga #ycia”, prowadzonej przez 'l!ski Ogród Botaniczny.
Zorganizowanie jej zawdzi%czamy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 'rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który kolejny wspar& hojnie 'l!ski Ogród
Botaniczny.
Zawdzi%czamy tak#e inicjatorom i organizatorom projektu: Sylvie i Krzysztofowi
Derdacckim, za&o#ycielom Fundacji Europejskie Centrum Ziemi.
G&ównie jednak Janowi Walencikowi.
To jeden z najlepszych polskich fotografów i dokumentalistów, mocno zwi!zany z Puszcz! Bia&owiesk!, gdzie od ponad 20 lat zamieszkuje z #on! Bo#en!.
Wspólnie nakr%cili kilkadziesi!t filmów
przyrodniczych dla Telewizji Polskiej
oraz stacji telewizyjnych w czo&owych
krajach unijnych i w Stanach Zjednoczonych. W$ród nich te najpi%kniejsze o prastarej puszczy i jej mieszka"cach.

Co to znaczy dla nich samych, dla
ochrony przyrody i dla odbiorców ich
twórczo$ci, mo#na zobaczy) na tej niezwyk&ej, miko&owskiej ekspozycji oraz podczas
spotka" filmowych i edukacyjnych w 'l!skim Ogrodzie Botanicznym.
W plenerze, na szczycie So$niej Góry
rozmieszczono 80 wielkoformatowych fotografii, o wymiarach 180x120 cm. Te niezwyk&e, nastrojowe zdj%cia, opatrzone naukowym komentarzem, pisanym prostym,
pi%knym j%zykiem, ilustruj! bogat! bioró#norodno$) i #ycie Puszczy Bia&owieskiej
z nieprzeci%tnym mistrzostwem i wra#liwo$ci!.
Ich uzupe&nieniem s! plansze informacyjne na temat puszczy i jej bogactwa oraz
ochronie pierwotnych lasów $wiata. Z tekstami takich autorów jak m.in.: prof. Andrzej Strumi&&o, obro"ca dzikiej przyrody;
prof. Tomasz Weso&owski, ornitolog; dr in#
arch. Janusz Korbel, zas&u#ony dla ratowania puszczy ekolog czy prof. Pawe& Kojs,
botanik, dyrektor 'OB.
Równie wa#ne jak sama wystawa, która potrwa do 2 listopada br. s! towarzysz!ce jej codzienne (tak#e w weekendy),
niekonwencjonalne zaj%cia dydaktyczne. W ka#d! niedziel% tak#e projekcje filmów dokumentalnych o Puszczy Bia&owieskiej. O prawdziwym sanktuarium
przyrody. Unikatowym laboratorium natury, w którym naukowcy badaj! procesy przyrodnicze, funkcjonuj!ce od tysi%cy lat. W jednym z ostatnich miejsc,
gdzie cz&owiek nie wszystko zd!#y& „naprawi)”.
Taki jest przekaz wystawy „ARBORES VITAE”. Wystawy – wydarzenia, jakiego na 'l!sku dot!d nie by&o!

JOLANTA MATIAKOWSKA

47

Fot. Zbigniew Sawicz

Zbigniew Podsiad"o w sosnowieckiej Galerii Extravagance

Najszlachetniejsza
metafizyka
rudno w to uwierzy!, ale znany i lubiaT
ny fotografik Zbigniew Podsiad"o #wi$tuje jubileusz 40-lecia pracy twórczej. Z tej
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okazji otwarto w Zamku Sieleckim w Sosnowcu wielk% wystaw$ jego prac. Nie jest
to retrospektywny wybór zdj$! z bogatego
dorobku artysty, ale fotografie najnowsze,
cz$sto nieznane szerszej publiczno#ci.
Dla mnie jubileusz Podsiad"y ma szczególne, osobiste znaczenie. 40 lat temu tak&e
rozpoczyna"em prac$ w pierwszej swojej redakcji „Wiadomo#ciach Zag"$bia” i tam
po raz pierwszy zetkn%"em si$ ze zdj$ciami
Zbyszka. Pami$tam, &e trafi"y na "amy tygodnika, b$d%c swoist% jego ozdob%, ale ich autor nie zosta" fotoreporterem. My#l$, &e nie
ka&dy dziennikarski temat by" na tyle interesuj%cy dla maj%cego w"asn% wizj$ fotografa
by rozmienia! si$ na drobne. Jego ówczesne
prace mia"y ju& ten charakterystyczny
do dzisiaj sposób widzenia #wiata – ostre
kontury, g"$bokie czernie, klarowna kompozycja. Przy niedoskona"ej ówczesnej technice druku, zdj$cia Podsiad"y prezentowa"y
si$ na "amach #wietnie, chocia& zarówno
warunki wywo"ywania, jak i formaty by"y
delikatnie mówi%c skromne. Pokazane
w Galerii Extravagance zdj$cia zachwycaj%
nie tylko tematyk% (ile& tu najszlachetniejszej metafizyki!), doskona"o#ci% artystycznej
wizji i kompozycj%, ale tak&e perfekcyjn% jako#ci% – tym samym s% dowodem na to, jak
ogromny krok zrobi"a szlachetna sztuka zatrzymywania w kadrze nie tylko obrazu, ale
prze&y! i przemy#le'.
Witaj% widza najbardziej rozgadane fotografie – symbole odchodz%cego #wiata. „Stacja Kije”, przy której nie zatrzymuj% si$ ju&
poci%gi… Ciemne chmury nad starym stacyjnym budynkiem, warto go jednak zabezpieczy! – na horyzoncie bowiem jasno…
Mo&e kiedy# powróc% tutaj podró&ni. Tu&
obok dwa najmocniejsze akcenty wystawy:
„Wiejska zagroda” i „Witamy w piekle”.

Na pierwszym planie „Wiejskiej zagrody”
zniszczona plandeka, niczym g$sto utkana
paj$czyna, próbuje chroni! powóz, niemego
#wiadka dawnej #wietno#ci tego miejsca.
Obej#cie wydaje si$ martwe. Nagle wzrok
przyci%ga stoj%cy w drzwiach m$&czyzna
i znowu pojawia si$ nadzieja, mo&e nie
wszystko stracone… „Witamy w piekle” to
przera&aj%cy obraz m$&czyzn pchaj%cych
wózki, nie wa&ne czy z dobytkiem czy ze
skradzionym z"omem. Uciekaj% z tej upiornej scenerii zdewastowanych kamienic, których nikt ju& nie uratuje. Mocne, odwa&ne
zdj$cie i chyba jedyne zdecydowanie pesymistyczne na wystawie. Artysta jest tu tylko
kronikarzem, który uchwyci" okiem fotoreportera (a jednak!) moment umierania ulicy.
Tryptyk „Schody”, który zna"em z niewielkich reprodukcji, nieprawdopodobnie
zyskuje w du&ym formacie: staje si$ wr$cz
malarski, rozedrgane linie, poprzecinane
krzywizny, wszystko to razem wiruje, powoduj%c lekki zawrót g"owy. Przed nami
„Wielkopolska” i znów zdawa! by si$ mog"o
dysonans. Dorodna kukurydza i stary drewniany wiatrak, któremu pozosta"o ju& tylko
jedno zdewastowane skrzyd"o. To jego koniec. Wielkopolska s"ynie wszak z gospodarno#ci… „Droga” natomiast prowadzi
do nadziei, wszystko tutaj jest na swoim
miejscu, plastycznie wr$cz szkolna kompozycja. Trudno znale(! ludzi na prezentowanych w Galerii Extravagance fotografiach.
Naliczy"em raptem pi$! osób! Je#li ju& s%, to
stapiaj% si$ z pejza&em w nierozerwaln% ca"o#!, jak „Zakonnice” z O"omu'ca. )wiadczy
to o wielkiej skromno#ci i nie#mia"o#ci artysty. Nawet jego akty (nieobecne, niestety,
na jubileuszowej wystawie) s% tego dowodem. Ale, ale… prezentowany jest równie&
znakomity portret starszego m$&czyzny z rowerem zrobiony na S"owacji („Bardejov”).
Wreszcie b$d%cy najja#niejszym punktem
ekspozycji cykl „Industrialna katedra” poka-

zany w najwi$kszej sali Galerii Extravagnce.
Prace perfekcyjnie doskona"e. To krzyk
w obronie gin%cych na naszych oczach zabytków poprzemys"owych, b$d%cych dla
bezmy#lnych rabusiów wy"%cznie magazynem z"omu i materia"ów budowlanych. Kiedy# traktowano w ten sam sposób najpi$kniejsze jurajskie „Orle gniazda”… Podsiad"o
kocha postindustrialne zabytki, wydobywa
ich nierzeczywiste pi$kno. Potrafi nas przerazi! oblepiaj%c% czerni% i ucieszy! #wiat"em. Jak pisze Andrzej Baturo: Tutaj najwyra!niej wida" nowego Podsiad#$. Szeroki k%t
podkre&la monumentalno&" architektury,
a równocze&nie ogrom dewastacji. I to niebo, czasami przera'aj%co bia#e, a innym razem – smolisto czarne. To obraz futurystyczny. Mo'e ko(ca naszej cywilizacji, a mo'e
ko(ca &wiata. Olbrzymia i zarazem najpi$kniejsza fotografia cyklu przedstawia neogotycki gmach (cementownia w Grod(cu jest
równie pi$kna jak szamotownia w *azach
i równie zaniedbana!) rozpadaj%cy si$ na boki. Straszy, zachwyca i budzi ciekwo#!: czy
to ju& naprawd$ koniec? Nie tylko tej dumnej i pi$knej – niczym s"ynny zamek Krzy&topór – budowli…
Zadziwia „Ksi$&ycowy pejza&” – ca"kowita pustka popiaskowego wyrobiska widziana oczami l$kaj%cego si$ o przysz"o#! naszej
planety artysty. O ka&dej pracy Zbigniewa
Podsiad"y mo&na pisa! bez ko'ca, prowokuj% bowiem do refleksji, bawi% i czaruj%…
Wspomn$ jeszcze o dwóch, które zatrzyma"y mnie na d"u&ej. S% optymistyczne i przekazuj% dobr% energi$. To „Niepokalana” sfotografowana w 2012 r. (to wa&ne) na tle
starej cha"upy, pora&aj%ca metafizycznym
#wiat"em oraz pi$kna fota starego cmentarza
ton%cego w wiosennych kwiatach z cyklu
„Postoje pami$ci”. Czy tak wygl%da raj?
Ba"em si$ spotkania po latach z twórczo#ci% Zbigniewa Podsiad"y. Tym wi$ksza rado#!, &e mog$ j% w ca"o#ci zaakceptowa!
i serdecznie poleci! wszystkim kochaj%cym
dobr% sztuk$, nie tylko fotografi$. Mam ma"e zastrze&enie do tytu"u wystawy „W szaro#ciach”. Szaro&" symbolizuje monotoni$, pospolito&" w przeciwie(stwie do barwno&ci,
koloru.(…) Dlatego potocznie szaro&" oznacza brak koloru – powiadaj% najpopularniejsze definicje. U Podsiad"y czer' walczy
z biel% i… wszystkimi odcieniami szaro#ci.
W jego pracach s% to krzycz%ce kolory!

WITOLD KOCI+SKI
ZBIGNIEW PODSIAD!O urodzi" si$
w 1955 r. Mieszka i pracuje w Sosnowcu.
Od 2004 r. prezes Okr$gu Górskiego
Zwi%zku Polskich Artystów Fotografików
ZPAF i cz"onek Zarz%du G"ównego ZPAF.
Laureat szeregu konkursów i wystaw fotograficznych. Za swoj% twórczo#! wielokrotnie odznaczany. Cz"onek Rady Programowej Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
Bra" udzia" w ponad dwustu wystawach
mi$dzynarodowych i krajowych – otrzyma"
medale i nagrody na wystawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Francisco, Berlinie. Uczestnik i organizator
plenerów i sympozjów artystycznych a tak&e juror wielu mi$dzynarodowych i krajowych konkursów fotografii, w tym mi$dzynarodowego URBAN-2014 Street
Photo Contest – Exhibition, organizowanego w Trie#cie. Autor o#miu indywidualnych wystaw tematycznych. Opiekun
artystyczny Stowarzyszenia Mi"o#ników
Fotografii w Sosnowcu.

Witamy w piekle, 2004

ZBIGNIEW
PODSIAD!O
Fotografie

Stacja Kije, 2011

Wielkopolska, 2012

Industrialna katedra, 2008-2010
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Kontener, olej pótno, 2013

Piotr Kossakowski Miszung
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Jestemy fajni, olej pótno, 170x130, 2013

Galeria Rondo Sztuki
Katowice

Narciarz, 170x130, 2014

dyby Piotr Kossakowski swoj wyG
staw pokaza poza lskiem, nie
wszyscy by zrozumieli, o co chodzi

z tym tytuem. „Miszung” to sowo
oznaczajce na lsku rozgardiasz, pomieszanie, ogólny baagan, pomieszanie
wszystkiego. Taki miszung jest w jego
najnowszych obrazach. I taki te jest tytu tej wystawy. Z gruntu to bardzo klarowana ekspozycja, jakby zaprzeczajca tytuowi. Ów tytuowy miszung
widoczny jest dopiero po przyjrzeniu si
kadej pracy z osobna.
Galeri w Rondzie Sztuki, t kameraln, wypenio kilkanacie obrazów, które stanowi swego rodzaju pendant
do wielkiej, przyszorocznej wystawy. To
tylko forpoczta, przedsmak przyszego
wydarzenia.
Jak jest ta wystawa? Kameralna, spokojna, tu i ówdzie ciany przecinaj specjalnie profilowane obrazy, by piony
i poziomy cian zostay zamane jedn
z krawdzi obrazu jak wektorem, pod ktem, perspektyw, z jakiej ogldamy codzienn rzeczywisto. A có jest na tych
obrazach? Na nich jest po prostu miasto.
Bo Piotr Kossakowski jest malarzem
miasta. Jego inspiracj stay si supy
ogoszeniowe, przestrzenie z bilbordami, poczone z codziennymi zachowaniami czowieka yjcego wród tej
dziwacznej miejskiej estetyki, nie zwracajcego czsto uwagi na takie wanie
otocznie. Otoczenie niedostrzegane,
omijane. A ono wkracza, wbija si
w oczy, drani. Miasto zaklejane kolejnymi anonsami, afiszami, naklejkami,
ogoszeniami. Jedne na drugich. Zdzierane, klejone – i tak w kóko. ycie supa ogoszeniowego okazuje si bardzo
intensywne,. To taki dziwaczny wiat zalewu informacji jak nie przymierzajc Internet. Taki nasz mietnik wspóczesny.
Nie istotne, jaka by nie bya wana wiadomo i tak zostanie zaklejona, zdarta,
przemalowana kolejn warstw kleju,
przeorana strugami deszczu.
miem nazwa obrazy Kossakowskiego antyplakatami. Jest przecie ten
artysta twórc wielu znakomitych, nagradzanych plakatów, doskonale radzcy sobie ze sztuk komunikowania za pomoc tej zanikajcej dziedziny sztuki. Lecz
trudno na ulicach o plakat artystyczny – na ten temat wiele ju napisano,
przy okazji chociaby Biennale czy kolejnych Triennale plakatu polskiego
i midzynarodowego. I take o przekazie, o komunikacji midzyludzkiej,
a waciwie jej destrukcji, opowiadaj
prace zatytuowane „Miszung”. Kossakowski z jednej strony tworzy plakaty – znakomite skrótowce, pokazujce
mistrzostwo mylenia znakiem, z drugiej
za swoje „antyplakaty”, czyli to, co pozostaje po nich.
Obrazy skadajce si na „Miszung”
to precyzyjna robota malarska. „Porozdzierane” obrazy s jakby ywcem przeniesione z miejskich przestrzeni. Warstwa na warstwie, kolor na kolorze,
fragmentaryczne obrazy wyaniajce
si spod powstaych przestrzeni, ka-

Piotr Kossakowski

Malarz miasta
waki graffiti, które nieodcznie towarzysz supom, murom, potom, na których powstaj te miejskie komunikaty.
Czy taka jest nasza rzeczywisto,
o której chce opowiedzie Piotr Kossakowski nam przechodniom, nam mieszka com miast, nam uczest ni kom
i sprawcom tej sytuacji? Spoza tego „miszungu” wyaniaj sylwetki ludzkie,
zajte sob – jedce na nartach, cigajce si na quadach, ledwo wyaniajce si spoza tej plakatowej zdrapki.
Nie zauwaamy ju otaczajcego nas
wiata. Zajci sob, nie zwracamy uwagi na to nie tylko gdzie i jak yjemy, ale
co tak naprawd nas otacza. A s to
skrawki rzeczywistoci, które trudno pozbiera w jak sensown cao. Stajemy si fragmentem tych obrazów,
miksujemy si z nimi. Jestemy tak samo niedookreleni jak obrazy Kossakowskiego. Czsto nie potrafimy wyowi znaczcych komunikatów z natoku
informacji, nadekspresji krzyczcych
wiadomoci na portalach internetowych czy portalach telewizyjnych.
Z drugiej strony to obraz stal si dominant naszego ycia. Nakadki, przebitki, jak w kalejdoskopie.
Piotr Kossakowski – absolwent
Akademii Sztuk Piknych w Katowicach, dy plom z wy ró nie niem
w 2005 r. w Pracowni Malarstwa
prof. Zbigniewa Blukacza, dyplom
dodatkowy z projektowania plakatu
w Pracowni prof. Romana Kalarusa.
Obrecnie wykadowca na Wydziale
Artystycznym w Akademii Sztuk
Piknych w Katowicach. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych,
Uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i za granic.

Malowanie Kossakowskiego obserwuj od wielu lat. Jego transformacja jako
artysty przebiegaa od dynamicznej,
„dzikiej” ekspresji, od przedstawie
energetyzujcych po obrazy interpretujce, uspokojone, ale z ogromnym adunkiem refleksji. Z pozoru wyciszony,
dry temat egzystencji czowieka w jego codziennoci. Nie ocenia, ale zauwaa, poddaje refleksji. Od jakiego ju
czasu szuka dobrych rozwiza do swojego tematu miasta. Jak pokaza ycie
miejskie, co jest jego wyznacznikiem,
Okazuje si, e tego, co moemy nazwa
miejskoci jest w bród na kadym
kroku – wystarczy zauway i przeoy
na artystyczny jzyk. Miasto jest do nas,
do naszych zachowa, tak przyklejone,
jak to wszystko, co pod grubymi warstwami kleju ledwo trzyma si supa.
Sam artysta mówi, e tre jego obrazów traktuje o „nowych” obyczajach, zachowaniach i postawach wynikajcych
ze specyfiki zmian zachodzcych w warunkach wielkomiejskich.
Dlatego nie waham si nazwa Kossakowskiego malarzem miasta. Ten harmider, „miszung” miejski sta si tak oczywisty, e go nie zauwaamy. Kossakowski
staje troch z boku, w lekkim zadumaniu.
Obserwuje, ale nie napomina. Powtarza
w swoich obrazach to, co nam towarzyszy na kadym kroku, kiedy spieszymy
do pracy, ale te kiedy oddajemy si relaksowi. Nasza nowoczesno wchania
zachowania, które Kossakowski chce
nam uprzytomni. To takie opisywanie ycia przez szpar w rozdartej gazecie. To
take dyskurs podjty nie tylko z nami samymi, ale take zwracajcy uwag socjologom miasta, socjologom badajcym
nasz wspóczesno.
WIESAWA KONOPELSKA
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Ponadczasowa rozmowa
z ANDRZEJEM

CZECZOTEM
Fragment wikszej caoci

Kiedy zajrzaem do mojej prywatnej
korespondencji z Andrzejem z lat 1982–
2005, oyy ponownie tamte minione lata. Rozmowa z nim w oparciu o fragmen ty li stów, to nie ja ko po wrót
Andrzeja do Katowic, do miasta z którym wizaa si wikszo jego dojrzaego ycia. Dzi wiele jego spostrzee,
odkry, wydaje si banalnych, bowiem
wikszo z nich mamy zrealizowanych i u nas, to take smutny obraz, jak
bardzo dalimy si zamerykanizowa.
W cytowanych, w formie odpowiedzi
na moje pytania, fragmentach listów pojawia si Andrzej „jak ywy”– dosadny,
nie przebierajcy w sowach, bezkompromisowy.
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– Kiedy egnaem si z tob na Wojewódzkiej, bye ju prawie spakowany, by
ponury, szary klimatycznie i psychicznie
wieczór zleaego nieco stanu wojennego.
Czuem, e co si koczy...
– „Jestem powanie zaniepokojony brakiem
nostalgii, czyli tsknoty za ojczyzn. Co jest
do jasnej cholery...? Niedobór kumpli to inna sprawa, Sawka i Kapusta s w tej sytuacji
nieocenieni, zwaszcza Sawka wprowadzony
w Ameryk i uczcy mnie teje Ameryki”.

Rys. Andrzej Czeczot

Aj,
ten
Nowy
Jork...
– A Ameryka?
– „Uczucia s rzeczywicie mieszane: zachwyt i obrzydzenie – z tym, e zachwyt i fascynacja zdecydowanie przewaaj. Mieszkamy, jak wiesz w Brooklynie, czyli na Long
Island...
Tu jest Brynów z domieszk Zaa, zielono, wille w stylu amerykasko-kolonialnym,
z werandami, trawnikami. Obok handlowe city gdzie handluj Chiczycy, Hindusi i przedwojenne ydy, duo czerni, bo murzystwo tu
kwitnie (jakby powiedzia Henio Stpie). arcie bardzo tanie, cho relacje cen dziwaczne np.
kawior kosztuje tyle, co pasztetówka, kapusta
drosza od pomaraczy, lunch w barze (3-5$)
tyle, co elektronowy zegarek lub kalkulatorek,
hiszpaski szampan 1,60 $, galon mleka 1,80 $,
dobry samochód okoo 10 tys. may samolot – 8
tys., wielki telewizor z rzutnikiem i wideo 1 tys.
may japoski kolor – od 200 – 500 $ itd. itp.
Wszystko jest tanie tylko dolar drogi. Za 16
precli (á 1 $) moesz kupi radio z zegarkiem – budzikiem lub obrczk z maym diamencikiem. Dziwne jaja, nie?
Manhattan to szalestwo, cudowne gówno, jakiego nie zaznaa i nie zazna adna Europa. Dlatego zachwyt miesza si z alem:
dlaczego dopiero teraz? I dlaczego nie ma ciebie i pana Jurka”.
– Mamy kontrolowany kontakt przez
poczt, która jako dziaa...
– „Za duo jak na razie na m ys gow
si zwalio, bo i jzyki, czynnoci plastyczne i w ogóle adaptacja...”.

– To koszty pionierów, tak rodzi si przecie ten kraj.
– „W lutowo-marcowym numerze „Graphis” bdzie moja prezentacja (16 stron +
okadka. Rekord!) To dla ducha, a finanse
wspomagam wspóprac z Wydawnictwem
Clarkson&Potter, no i bdzie cosik z „Penthousem”. Tak wic perspektywy s niezgorsze, ale teren tu trudny, chyba najtrudniejszy
na wiecie – tylko e jak si czowiek przebije, nie tak atwo zlecie, chyba e si
uwiedzie nieletni lub zabije teciow. Przebicie musi by totalne i na terenie sztuki, bo
uytkownicy si tu nie licz. Chc si przecisn do Parnasu „czyciochów”. Maluj due knoty i wal rysunki o N.Y. (a jest to temat, e daj Boe). Roboty huk, z ezk
wspominam sodkie nieróbstwo katowickie
(gdzie uwaano mnie za pracusia!!!). Ale te
jest si o co tu bi, bo kraj jest obdnie bogaty i cigle strasznie mody, cho 60-latki robi tu gwatowne kariery”.
– Warhol te zaczyna grubo po trzydziestce zupami Cambell...
– „Poznaem go na montau futurysty rosyjskiego Foreggera w odtworzonej inscenizacji Eisensteina w Eksperymentalnym Teatrze, w dziw nie zruj no wa nej sal ce.
Powiedzia «Nie rób sztuki, póki nie zrobisz
pienidzy na reklamie groszku, jak ja». Rok
temu na projekcie kolorystyki Mostu Brooklyskiego zarobi 4 melony (moe 3-4 godziny roboty), ale wystawia co innego i nie
dlatego jest Warhol, e robi groszek”.

nych i ogonkowych i innych, lecz zwaliy si
inne, cakiem nowe w takiej liczbie i takim
nateniu, e eb pka i czek nie wie, za co
apa. To jest wielka szkoa, a kad dwój
odczuwasz na wasnym tyku – tak dla kadego drogim. Problemy jzykowe to osobna
sprawa, kontakty z instytucjami, biurokracja
i baagan, troska o rodzin itp. Ale faktem jest,
e tu jest te rzecz najwaniejsza, która
Wam (przepraszam za ten zwrot) zostaa odjta u samego zarania, czyli te 40 lat temu:
nadzieja, moliwoci rozwoju nie tylko ekonomicznego, wiadomo, e tyle zaley
o samego siebie...
Tak wic, mimo szarpaniny i kopotów, ani
razu nie aowaem decyzji wyjazdu, cho
brak mi byo i tskno za pewnymi fragmentami dawnej rzeczywistoci”.
– ... któr ci przy pomocy listów próbuj przeduy.
– „Ty, drogi przyjacielu, jeste wzorem cnót
epistolarnych i zaliczybym ci do pierwszej
dwunastki wiatowych Epistoów, gdybym
zna innych. Jeste wic dla mnie nr 1 – tym,
który odradza dawn sztuk epistolografii,
mona ci porówna tylko z Pawem z Tarsu, którego listy wstrzsay zatwardziaymi
sercami Koryntian, czy innych Fenicjan. Jestemy wic wstrznici i wzruszeni jedynym zdjciem nieodaowanego naszego
Maggiego – jamnika, który nie wytrzyma obcowania z przyjaciómi moimi i wkrótce potem rzuci si pod samochód. Drugi powód
wstrzsu to widok gwatownie postarzaych
dziewczynek waszych, które wkrótce stan si
obiektem podliwych spojrze góralskich...
Zwracam wam na to uwag, bo wokó nas
sex a kipi i bulgoce (…). Zdjcia z balów polonijnych demonstruj sex zwiotczay, uaski i sklerotyczny nieudolnie maskowany solidarnoci. Seksem te ocieka reklama
w TV, gdzie wród orgiastycznych jków (Oh,
it’s very taste, delicious! That’s rich!), skpo
ubrane panienki w… ciastka, pizze i hamburgery, popijaj coc, pepsi Free czy piwem pana Milera lub te winem Lancers. Ten sex plus

arcie skutecznie koi nasze tsknoty za ojczyzn, a nawet przyjaciómi – wstyd przyzna,
ale ciao zwycia ducha, Polska jest tu wokó nas... w telewizji w przerwach pomidzy
reklamami, to Karol bogosawi, to znów
aresztuj umiechnitego Lecha, a pani Danuta puszcza do nas obuzerskie oko. Troch
brakuje nam oczu przysonitych czarnymi
okularami i muskularnych uszu naszego byego kolegi satyryka, no ale w kocu wszystkiego mie nie mona”.
– Siedzielimy z nim w 1971 na placu
Trzech Krzyy, na imprezie rozdania nagród: zdobye wtedy „Zot Szpilk” a ja
„Srebrn... Pilimy „do Aurory” z tym,
który dekad póniej organizowa zbiórk koców dla bezdomnych na Manhattanie.
– „W Niujorku zamt i spokój jak zawsze.
(…) Adam Makowicz na licie w pierwszej
dziesitce pianistów jazzowych, widujemy si
rzadko... Nudzi si nie sposób... Ale czynsze paci trzeba, niestety wic i robi trza,
niestety.
Wraz z Kapust zrobilimy scenografi
do Sawomira Mroka w sawnym teatrzyku
«La Mama». Byo miesznie, bo sztuka
h...owa, reyser imbecyl – tak wic my wypadlimy najlepiej”.
– Robilimy razem w poowie lat siedemdziesitych scenografi w naszej telewizji,
troch byo zabawy przy reyserze Wodku Gawroskim, starczyo mi na napisanie anegdoty...
– „Ubawiy mnie plotki o rychym moim
powrocie do kraju i wiem skd si bior. Otó
nie przemilczanie, a wrcz wysawianie
mnie w rodkach masowego przekazu (np.
w kontekcie „Szwejka” czy w „Twórczoci”), daje ludziom powód do takich mniema.
Bo si ukorzy i wraca. Niewiedza o nowej
Frako&Co: Kto reprezentuje wartoci to jego dorobek nasz jest, czyli peerelowy a jego
pogldy, choby wrae, nas nie obchodz!
Na tej zasadzie drukuj stare prace Sawki czy
Foto. Arch. Henryka Bzdoka

– Tak, za Gierka i my projektowalimy
u nas kolorystyk caych cigów ulicznych,
z Igorem Neubauerem robiem Bdzin, miliony z tego nie byy, ale kilkanacie kilo
melonów naby moglimy...
– „O czym to ja chciaem... Aha! Aha, kolega U. maluje, ale mieszkania. Te przez gupot, bo ju nawet sprzedawa. Ale raz sprzeda dwa razy ten sam obraz, zrobia si afera,
wylecia z galerii, innych dilerów ostrzeono
i ju jest bez szans, bo takich numerów tu si
nie przebacza. Widziaem si z nim kilka razy – jest w zej formie. D. te dobrze zaczyna, ale zgodnie z normami polskimi sdzi, e
wystarczy by dobrym uytkowcem, a tu liczy si artysta taki, co jest w galerii i wystawia sztuk. Tu uytkowcy s w pogardzie,
na samym Manhattanie jest ich okoo 40 tysicy (!) i zmienia si ich jak rkawiczki, bo
szybko si nimi nudz. Poza tym równie popeni sporo niezrcznoci; woda sodowa +
kompleksy. No i cienko przdzie, chyba wróci do kraju w glorii nowojorczyka, ale musi si
ukorzy. Jest tu Gowacki (te ma trudnoci)
no bo pisarz... Stara Polonia to straszne ch…,
gupota a tryska, ciemnogród, kruchta, tylko
bale, wenty i pochody, miss Polonia, klechy,
yro, wóda pocieszycielka. S w grupie najlepiej zarabiajcych narodowoci, na przedostatnim miejscu w wydatkach na kultur.
Scheiss!
Narobiem wrzawy swymi rysunkami,
zwaszcza jednym, gdzie zrobiem prymasa.
Rzucili si na mnie jak wcieke psy. Inni mi
gratulowali, jaki wielbiciel przysa mi koniak, broni mnie wspaniale Zbigniew Neugebauer, byy pilot z „303”. Fajnie”.
– Poleciae po nazwiskach, ale zatrzymam je dla siebie, przecie nie wszystkim
potkna si noga?
– „Adam Makowicz jest pity na licie
amerykaskich pianistów jazzowych (lista roku), Sawka jest chyba te gdzie na tym miejscu wród malarzy po Lindstarze, Steinbergu, Dim’ie i idzie w gór ostro. Maluje
olbrzymie knoty (bardzo fajne) 2x2,5 m, skadajce si z kilkuset maych obrazków, które ilustruj jaki temat. F., który ju mia wystaw w Gugenheimie zlecia na mord, bo
mu «odbio», zacz by aroganckim chamem
wobec wielkich dilerów i krytyków i ci go zaatwili. Ostatnio wystawia w patnej galerii
(paci za lokal), co tu jest hab. Najwikszym
jednak jego grzechem bya naga zmiana oblicza artystycznego: z abstrakcjonisty (bardzo
kupowanego) sta si niedobrym realist, bo
zwszy zmian wiatru (realizm wraca – oczywicie «nowy»). W ogóle wiat i ludzie
wszdzie tacy sami, tylko tutaj wszystko jest
jakby prostsze, mniej zakamane (albo lepiej
zakamane, na «wyszym pitrze»)”.
– Mówic nieprawd, patrzc ci w oczy...
– „Hucznie obchodzilimy ydowski Nowy Rok, jak nie obchodzi, gdy wszystko pozamykane z wyjtkiem gojskich biznesów. Aj
waj co to za wito, jakie bajgele, jakie mace z miodem, jakie rachatukum, oj nie masz
Ty pojcia Heniek.
Teraz ju mino i ja si zabieram do roboty szybko, bo ju za kilka dni wito Trbek i znowu trzeba witowa. Aj ten Nowy
Jork, to nie jest aden Nowy Jork! To jest Stary Testament.
Nie myl, e po mojej stronie wielkiej wody, ycie jest bezproblemowe i sodkie.
Wprost przeciwnie, tu dopiero spotkaem si
z tyloma problemami naraz, z takim ich spitrzeniem jakiego nie zaznaem nigdy w kraju. Ja zaczem ycie od pocztku, od „0”, a to
stao si w 50. roku mego istnienia, co dodatkowo utrudnio sytuacj – i im póniej tym
trudniej. Zapewne wiele problemów znikno, a wic: 1) politycznych, 2) aprowizacyj-
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ANDRZEJ CZECZOT (ur. 27 padziernika 1933 w Krakowie, zm. 9 maja 2012 w Warszawie) – polski grafik
i twórca filmów animowanych. Najbardziej
znany jako autor rysunków satyrycznych
i klasycznych filmów animowanych. Wanym obszarem jego twórczoci byo równie projektowanie grafiki uytkowej (plakaty, afisze, okadki i ilustracje ksikowe).
Absolwent Akademii Sztuk Piknych
w Krakowie (studiowa w Katowicach
na Wydziale Grafiki, filii krakowskiej ASP;
dyplom w 1957). Internowany w czasie stanu wojennego. Od 1982 do 1997 mieszka
i pracowa w USA.
Zadebiutowa w tygodniku „Szpilki”
w 1956. W PRL publikowa rysunki w wielu tytuach; rozpocz te wspóprac z niemieckim Pardonem i amerykaskim The
New Yorker. W czasie emigracji jego rysunki zamieszczay take The New York Times
i Wall Street Journal; szwajcarski Graphis
zamieci w jednym z numerów z lat 80.
monografi Czeczota. Publikowa w „Polityce” i „Nie”.
W 2002 zrealizowa penometraowy
film animowany Eden, za który otrzyma
Nagrod Dodatkow Jury na 27 Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bohater filmu dokumentalnego Z Czeczotem
przez niebo i pieko (2000, re. Piotr Bikont).
W 2008 r. otrzyma Zoty Medal „Zasuony Kulturze Gloria Artis”.
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rysunki Mroka, graj jego sztuki (te mniej
niebezpieczne), mimo e Sawomir si miota i pisze protesty (tych ju nie drukuj).
A wic i ja, o którym Szymon Bojko, który tu by (w N.Y.) zapoda, e jestem w Pratt
Institut i w bardzo dobrej galerii, e wystawa na jesieni indywidualna, a zatem stan si
tu kim wanym i znanym. A wic i ja, powtarzam jestem «ich» czyli peerelowy i trzeba nie przemilcza lecz przyhoubi i dorobek nie niebezpieczny przyswoi. Taki to
mechanizm prosty i chytry Frako, KTT, Pass
i urbi et Urban wykoncypowali. A ludzie naiwne myl, e to odwil, odnowa itp. itd.”
– I tu, drogi przyjacielu, musz wyskoczy z ram omawianych lat i pojawi si
z wiedz o 30 lat póniejsz: „Zapali ci
jednak i rysowae dla nich po powrocie”
(cho rozumiem powody), i kiedy ci to wygarnem, stao si ciszej midzy nami...
– „TV to zaraza, jak kto w to poleci, moe nie wsta z fotela przez 24 godziny.
Na szczcie s reklamy, wbijane gdzie popadnie, w filmy, w dzienniki, we wszystko.
Wtedy albo si re, albo szybko idzie spa.
Reklamy to zaraza w zarazie, ale dziki niej
TV jest bezpatna. Paci si za kable. Wizka 16 kabli kosztuje okoo 25$ miesicznie,
ale kable nie s przymusowe. Super gupie
«Myda», czyli «Soap», komedie kretynów
dla kretynów z nagranymi wybuchami miechu, eby matoy wiedziay, kiedy si mia!!!
Soap-Opera – wanie to jest ów przysmak
amerykaskich durniów.
Czarni maj swoje audycje np. Black
News na „4” i na innych kanaach te,
w kadym dzienniku musi by kolorowy, np.
„7” ABC ma urocz Chink Katty Tong, inni trzymaj czarnych, eby pokaza, e nie ma
rasizmu i eby mie znik podatków (tak!)”.
– … a my to wszystko teraz na ten model przerabiamy, podkadamy miech dla
durniów, przerywamy co si da reklamami. Kiepsko tylko w telewizji z kolorowymi, trwa polowanie, bo bardzo ich mao
w kraju mamy.
– „Wczoraj okoo pónocy szedem dzielnic Chelsea i ujrzaem znajomy kocióek may i przytulny (troch podobny do tego na ulicy Sokolskiej), cay w drzewach obsypanych
tysicami lampek, tak e wyglday jak wielkie zote kule, sam koció podwietlony by
ultrafioletowym wiatem, co dawao efekt nierealnoci, mgy, tajemnicy... Ludzie toczyli si
przy wejciu do zakrystii, co mnie zdumiao,
bo nie bya to adna Noc Wigilijna, a Paster-

ka, gdzie tam jeszcze. No i z pobonoci nowojorsk te nie jest za dobrze. Mimo woli zaczem si rozglda za szopk, czy choby
Mikoajem, a tu znajomy mi wyjani, e to
od roku koció zosta zakupiony przez przedsibiorczych facetów i teraz jest tu najbardziej
modne disco. Tygodniowo okoo 6 tys. luda
przychodzi (à 15 $). Hej!!!
Oczywicie nie wszystkie kocioy przerobiono na dyskoteki i nie wiec one pustkami. S poza tym kocioy wszystkich moliwych wyzna: meczet, cerkwie, synagogi...
peno apostoów, kaznodziei i nawiedzonych, ale reszta miao kroczy «ciernist ciek grzechu», jak mawia niezapomniany
Feldkurat Katz”.
– Tak...
– „Nasza firma (Visual Thinking) zajmuje
si reklam polskich spirytualiów na rynku
amerykaskim i ju zaprojektowalimy (Czeczot – Kapusta, czyli Czepusta) etykiety dla
Winiaku i Winiówki – niebawem zobaczysz
je w PKO!... ale oczywicie nie jest to nasze
gówne zajcie, eby zarobi pienichy, które pozwol stworzy Oficyn Wydawnicz
Plakatu i Grafik Art. Pierwsze 16 grafik czeka na print i plakat, o taki: 40 prezydentów
USA za stoem – Statu Wolnoci. (tzn. Blat
stou w ksztacie statuy – przyp. HB). Plakat
jest bardziej komiczny ni patriotyczny, ju
mamy zamówienia.
Wczoraj szukaem z Januszem jakiej taniej drukarni dla wydrukowania naszych reklamowych folderów i w krótkim terminie.
Na 19-tej ujrzelimy szyld «Printig», wchodzimy, pytamy (…): – Czi panowi mówio
po polsku? Mówimy, e bardzo dobrze. – A czi
panowi znajo Ludz? – Znamy, znamy, a jake! A tu rumy i whisky i jedzenia mnóstwo
w Print – Office, bo to wito Hanuka.
Waszcziczel Stan (isaw) da nam 70 $ off
i termin odpowiedni i zaprosi na przyjcie,
w którym uczestniczylimy zaraz wród innych printerów i zaeralimy si gorc polsk kiebas (bo to nie byy ortodoksy) i pilimy scotcha i wyszlimy odprowadzani
i pieszczeni. I jak tu by antysemit”.

– U nas ich wielu, bo ydów mao...
– „... jutro, po konkursie piknoci ydowskich, w którym bdziemy uczestniczy jako
widzowie i sponsorowie (robilimy plakat, logo i katalog), a to jest International Beauty Pageant w World Trade Center na 107 pitrze. Byem. Widziaem. Eh, Heniek, ty nie masz
wyobraenia co to by za cymes. To byo w Hotel New Amsterdam. Super – Elegant – Komfort!!! Czyha music, przydymione wiato, karpety, e noga si zapada po gole – takie
mitkie. Marmur, diwo, bronz... i w tym
wszystkim impreza na miar Wgierskiej
Górki czy Rajczy, no moe ywiec góra! 17
dziewczyn, z dalekich miejsc po dwu wódkach – znone, bo wysokie. Wród nich trzech
onierzy odznaczonych w walkach. Naprawd to bardzo dzielne dziewczyny. Z tak urod przystpowa do konkursu piknoci.
…Tace byli przepikne te, ale clou programu to by Chiczyk. (…) wylaz w bardzo
kolorowym szlafroczku w poprzeczne paski
i przy dwikach gongów odpiewa... no co?
Nie zgadniesz nigdy. Wcale nie pie z Dynastii Ming lub Mao tylko „Jesienne licie” Bacaraca. Nawet ydzi ruscy z Bringhton Beach
konali ze miechu. Dawid K. organizator imprezy na pytanie jak si czuje, powiedzia nam:
Straciem swoje pienidze ale czuj si dobrze.
Heniu, mówi powanie – tutaj wida ile
Polacy stracili, straciwszy ydów. To naprawd bya sól ziemi. Co tam sól – sam miód!”.
– No to mamy sodki koniec naszej
pierwszej rozmowy...
– Czytaj ten list, we fragmentach, eby nie
myleli, e ja jestem jaki antysemita, co jest
nieprawd. Szolem Alejchem! A poza tym mój
pradziadek, co spoczywa na Rakowickim
cmentarzu by zasuony dla Gminy ydowskiej (co stoi na nagrobku). Có, jeli tak
chcecie bym tskni niech wam bdzie!
Ile razy wspomn Katowice, zy mi pyn
ciurkiem. To bkitne niebo, te tory z okna pracowni i pocigi jedce wte i wewte, czsto
stojce. Te wiee kocioów, buchajcy zieleni Muchowiec, ten gmach okazay, gdzie
udzielono mi gociny na kilka dni. A te wieczory w ludnym, jarzcym si neonami miecie. I groszek konserwowy i ryba w sklepie
w naszym domu. Tskni si za modoci,
ludmi, ale tych sporo wokó...
Pewnie bym poazi i na Hal Boracz,
do Malanków czy Dutków, ale to nie tsknica jeno chtka. A modo przemija i tak
ganz egal bo i tu i tam. Amen”.


Rafa Malczewski, mieszkaGdy
jcy po wojnie w Montrealu,
odwiedzi na krótko peerelowsk Pol-

sk, od razu dopada go depresja. Zasta inny wiat. Zobaczy szare paszcze i be re ty, nie sprzt ni te ru iny
i zakurzone szyby wystawowe. W takim otoczeniu nawet jego wasne obrazy mu si nie podobay. Kicze, z maymi wyjtkami – podsumowa we
wspomnieniach. Planowana wystawa
nie dosza do skutku. Nic dziwnego, e
w tej przanej i szarej rzeczywistoci
zapomnia co byo wartoci jego obrazów. A jego obrazy byy krzykliwe.
Przypominay nieudolne pejzae malowane przez prymitywistów. Intensywne, dziwnie zestawione kolory. Drzewa jak z waty, góry jak z tektury.
mieszne ludziki krztajce si w tym
wszystkim. Namalowany teatrzyk. Taki wanie jest obraz z M – „Kamienioom” (1927).
Rafa Malczewski to jeden z najciekaw szych pol skich ma la rzy, któ ry
uchwyci i wypracowa styl osobny, niezaleny i cakowicie wasny.
Jego malarstwo to spojrzenie z zewntrz. Tak jakby przybysz z innej
planety patrzy na ziemski krajobraz,
na betonowe i elazne konstrukcje, morza, szczyty górskie i karuzele, nie wiedzc co to waciwie jest i do czego suy, czy jest naturalne czy stworzone
przez Ziemian. Zobaczy z góry niezharmonizowanie ksztatów i barw, chaos
i uporzdkowanie, pikno i brzydot
w jednym. Mao i wielko. Malarze
staraj si porzdkowa wiat wedug intelektu, jakiego planu, zamysu caoci.
A Rafa – nie. Z twórczoci malarzy naiwnych wzi wiadomie to, co najlepsze – wieo spojrzenia.
Jake pasuje to do dwudziestolecia
midzywojennego, eksplozji wolnoci i nowoczesnoci, zakopiaskiego
boomu, w którym awangarda mieszaa si z cepeli i zawym kiczem. Artyci ubierali si jaskrawo w stroje wasne go po my su i by li bar dziej
ekscentryczni ni mylimy. A kolory
byy ywe, cho trudno nam sobie to
uwiadomi, bo znamy gównie czarno-biae filmy i zdjcia. By pd, byo szalestwo i poczucie, e owszem,
„Narty-Dancing-Bryd” ale na krótko
i co si wydarzy.
Trzy wielkie tematy Rafaa Malczewskiego: 1. Kolej i opuszczone stacyjki. 2. Prowincjonalne miasteczka
(beznadzieja tych miejsc jest tak beznadziejna, e a zaczyna dostrzega si
w nich poezj). 3. Ciki przemys. We
wszystkich tych pejzaach pobrzmiewaj jednoczenie fascynacja i wstrt.
Malczewski podkrela wyranie t ambiwalencj uczu. Czy nie jest to twórczo najwiksza, jeeli mieci te dwa
przeciwstawne pojcia i tworzy z nich
jak nadrzdn warto? Tak odbieralimy wiat w dziecistwie – z przeraeniem i zachwytem.

KOLEKCJA
MALARSTWA
POLSKIEGO

Rafa Malczewski, „Kamienioom” 1927

Rafa Malczewski
Rafa Malczewski odkry walory malarskie czarnego lska.
Drugi obraz z M to „Niedziela
(Kondensatory w Chorzowie) z 1934.
Ogrom przemysowych budowli zlewa si z natur, z niebem. Nie wiadomo co jest dymem, co par wodn
z po t nych kon den sa to rów, a co
chmur. I nie wiadomo te czy czerwono-bury budynek na pierwszym
planie to jeszcze familok czy ju fabryka. Gadkie, odbijajce wiato
dachy budowli s jak tafle przykopalnianych stawów.
Ten malarz znakomicie pisa. Wyda
tom opowiada grozy o górach i wspomnienia z Zakopanego. Musz zacytowa fragment – ostatnie spotkanie
z Witkacym.
„Szosa bya pusta i zachód spywa
na lasy i góry. Wiesz – powiedzia – wojna to koniec naszemu pokoleniu – adnych zudze. Pamitam – podjecha
autobus i Witkacy wkroczy w jego wntrze wielki i ponury. I ju tak dla mnie
odjecha w wieczno...”
Czy znacie bardziej przejmujcy
za pis ko ca te go za ko pia skie go
czasu wolnoci i artystycznej swobody?

Robiem kiedy film o malarstwie
Rafaa Malczewskiego. Wszystko dziao si w pocigu, w którego oknach pojawiay si jego obrazy. Komentarz
do tego filmu czyta nieodaowany,
znakomity Jacenty Jdrusik. Jechalimy przez czarny i zielony lsk, mijalimy mae miasteczka. I w jednym
zrobilimy przerw w podróy. Na balkonie niskiego domku sta starszy
pan. Wyglda jak asesor. Mia niebieskie szelki, a obok niego krci si niebieski wiatraczek.
Sta w szelkach, zawieszony na tym
balkonie jak w przestrzeni kosmicznej
i wpatrywa si w przestrze. Jaskrawy
wiatraczek obraca si wolno. By jak
wyjty z tego malarstwa, o którym robilimy film. Patrzyem na niego, filmowaem go i czuem, e czas na moment przesta pyn. Miaem poczucie,
e ten asesor by, jest i bdzie zawsze.
Czasami wszystkim nam udaje si
spojrze na nasz rzeczywisto jakby
z innej planety. Jest to co w rodzaju
olnienia. A takich olnie jest w obrazach Rafaa Malczewskiego bardzo
wiele.
WOJCIECH GRABOWSKI
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RePeFeNe to Rybnickie
Prezentacje Filmu Niezalenego, które odbywaj si
co rocz nie w ryb nic kich
Chwaowicach. Do ich trzyna stej ju edy cji do szo
w poowie wrzenia.

Davida Lyncha, a rozegranym w scenerii rybnickiej
i pokazanym w lokalnej kablówce. Do pastiszowej kategorii naley nawizanie
do Jamesa Bonda w penometraowym filmie „Dziewczyny lubi Blond”, w któkolejnymi edycjami Rerym taj ny agent Ma rian
PeFeNe (które narodziBlond pojawia si z zagado si w 2002 roku) stawao
kow misj w Rybniku. To
si wanym miejscem na fejedna sfera chwaowickiego
stiwalowej mapie kina niezafilmowania.
le ne go, a przy naj mniej
Bowiem powstaj tutaj
w Polsce poudniowej. Bo
take filmy spoeczne, szczefilmy przysyaj tu autorzy
gólnie za spraw Eugeniusza
goroczne Grand Prix przyznano „Inicjacji” Jana Grabowskiego z Warz caej Polski, a w konkursie szaTe
Klucznioka, z zawodu elekwy.
mog uczestniczy studenci
tryka, a z zamiowania muszkó filmowych, którzy z tej
zyka. Niegdy Kluczniok
okazji korzystaj, chocia niekonieczzaproponowa krcenie o sprawach,
Kino w Chwaowicach
nie wygrywaj.
które dziej si wokoo. Tak doszo
Do konkursu trafio tym razem podo tragikomedii „Jak przed wojn”,
nad 30 filmów. W kategorii fabularnej
której bohaterami byli bezrobotni górnagrodzono „Inicjacj” Jana Grabownicy z pobliskiej kopalni „Dbiesko”
skiego z Warszawy, w kategorii dokuw Czerwionce. Dzieo Klucznioka przementalnej „Subkultury” Stanisawa Cumówio si autentyzmu i zrobio karieske z Bydgoszczy, a w osobnej kategorii
r. Z balladow manifestacj górnoletiud studenckich nagrodzono „Dzieci”
skoci Kluczniok objecha przed laty
Mar ty Prus z War sza wy. Na gro d
Polsk. A potem nakrci kolejne filmy
za eksperyment przyznano Michaowi
w scenerii górnolskiej, gromadzc
Koselowi z Opola za cykl piciu filmów,
za kadym razem tych samych naturszw których jurorzy ujrzeli osobist próczyków i aktorów z niezawodnym Jeb zmierzenia si z dzisiejsz realnoci.
rzym Cnot na czele.
Z nagród w poszczególnych katego- rzy si z tamtejszym Klubem Filmu
Zatem w domu kultury w Chwaowiriach jurorzy (Martyna Kliszewska, Niezalenego. Przed laty grupka pasjo- cach mona dowiadczy rozmaitych
Jan F. Lewandowski, Jakub Przebin- natów z Mirosawem Ropiakiem trafi- nastrojów kina: zabawowych, spoeczdowski) wyonili Grand Prix, przyzna- a do domu kultury w Chwaowicach, nych i poszukujcych w konkursie Rejc najwaniejsz nagrod wspomnia- gdzie moga nie tylko krci filmy, lecz PeFeNe. Jako wspóistniej bez zgrzynej „Inicjacji”, czyli wyrazistej, dobrze pokusi si o zorganizowanie festiwa- tów. Mo e dla te go, e Re Pe Fe Ne
zrealizowanej próbie zapisania ro- lu. Dzisiaj RePeFeNe ma kilkunastolet- ulokowao si na peryferiach filmowedzcej si agresji (tutaj poprzez histo- ni tradycj. A coraz nowe chwaowic- go wiata, ma formu kameraln i przeri na pa du kil ku mo dych lu dzi kie inicjatywy filmowe przycigaj biega bez festiwalowego blichtru.
na sklepikarza).
Do brze wiad czy o kon kur sie
do wspópracy tamtejsze lokalne spoNajbardziej zaciekawiy filmy fabu- ecznoci.
w Chwaowicach (które nie s przecie
larne, których byo w konkursie najwiPrzez te lata filmowcy chwaowiccy rodkiem wiata), e filmy przysyaj
cej. Znamienne, e wiele z nich, zre- zabawiali si konwencjami kina i tele- corocznie kolejni modzi pasjonaci
ali zo wa nych prze wa nie przez wizji, jak w serialu kryminalnym „Na- z caej Polski. Przysyaj z Gdyni, Pumodych autorów, opowiadao o wie- talia – ostatnie sowo” zainspirowa- aw, Gociejewa w Wielkopolsce, Bydcie zewntrznym w tonacji kontestacji. nym „Miasteczkiem Twean Peaks” goszczy, Czstochowy, Opola i WarszaDuo w tych filmach emocji,
wy (to tylko przykadowe
a nawet agresji, jak w nagromiejscowoci). Skoro nadzonej „Inicjacji” Jana Gradal przy sy a j fil my do
bowskiego, co mona uzna
Chwaowic, to znaczy, e
za charakterystyczne dla zeRePeFeNe yje i posiada
stawu fabularnego. Niektórzy
si przycigania. A o to
autorzy, jak wspomniany Miprzecie w tym konkursie
cha Kosel z Opola, traktuj
kina niezalenego chodzi!
kino, jako sposobno rePatrzc na modych ludzi,
fleksji autorskiej i osobistektórzy weszli na scen dogo osdzania wiata, podmu kultury w Chwaowipart take przemyleniami
cach po festiwalowe laury,
z klasyki literatury i filozofii.
pomylaem, jak to dobrze,
Mona w tym spostrzec nae podobne festiwale nadal
wizanie do dawniejszej forsi w Polsce zdarzaj, chomuy kina autorskiego.
cia relacjonowane s tylko
Dla modych filmowców
w lokalnej telewizji, jak
nagrody s wane, ale RePewanie w Rybniku – ChwaFeNe to nie tylko branowa
owicach.
konkurencja. Ta nazwa znaczy w Rybniku wicej i kojaJAN F. LEWANDOWSKI
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a tak bardzo dojrza emocjonalnie aktork. Jest jeszcze
jedna pikna rola w tym zwariowanym tyglu, to Nocna
Portierka z Hotelu Bez Nazwy, a moe to jednak Hotel
Warszawski albo Wiktoria?
Krystyna Gawroska pokazaa j bardzo wspóczenie, to
pena marze wielbicielka celebrytów, ciekawa wieci
z wielkiego wiata, spokojna
i cicha a w rodku drzemie
wulkan…
Nie mogo zabrakn
w spektaklu doktora Widery,
czyli pierwowzoru doktora Judyma z „Ludzi bezdomnych”
Stefana eromskiego i tak
modnego ostatnio zbira z Kazimierza, komendanta MO
Stanisawa Koguta, który mordowa niewygodnych przeciwników i chowa w swoim
ogródku, czy Stanisawa Jarosa, który przygotowa nieudane zamachy na Chruszczowa,
Gomuk i Gierka, manifestujc w ten sposób swoje polityczne pogldy, za co zosta skazany
na powieszenie.
W tym wielkim kotle, w którym Jarosaw Jakubowski uwarzy swoje danie,
troch jednak diabe zamiesza – za blisko
tragedii znalaz si kabaret, za blisko groteskowego pastiszu bolca prawda. To, e
cao, zarówno gorycz jak i sodycz s
do przeknicia a granica dobrego smaku
tylko raz zostaa przekroczona i przedstawienie koczy si owacj jest zasug doskonaych inscenizatorów Aleksandry Popawskiej i Marka Kality, którym skadam
wyrazy najwyszego uznania za perfekcyjne opanowanie teatralnej machiny.
Za scenografi i kostiumy wielkie brawa
nale si Pauli Grocholskiej, za choreografi i ruch sceniczny – Pawowi i Piotrowi Kamiskim, za ozdobienie spektaklu muzyk – Marii Janickiej.
Wszyscy aktorzy wywizali si ze swoich zada bez zarzutu, oprócz ju wyej
wymienionych musz jeszcze wyróni
Mari Biekowsk, Michaa Baag, Beat Deutschman, Przemysawa Kani,
Aleksandra Blitka i Krzysztofa Korzeniowskiego (jak lekko taczy ten Hutas).
To przedstawienie „pisze si” dopiero
na scenie… Taka dzisiaj moda. Jest porywajce i brawurowe. Ja nadal bd tskni za dobrym dramatem wspóczesnym,
który nie tylko da poszale reyserom,
ale przyniesie tak wane treci, e zaintryguj widzów i za sto lat. Wielki Stanisaw Wyspiaski pchn Polaków w chocholi taniec, moe pora przesta go
taczy.
WITOLD KOCISKI

Troch diabe
zamiesza
na rola Andrzeja Rozmusa). Brawo, bis!
Jeszcze, jeszcze… No a zobaczy Pierwszego, czyli Edwarda G. w szpagacie
na konopnej drabinie – bezcenne. Dla
tej sceny z pewnoci objerz to przedstawienie ponownie. Piotr Zawadzki jako Pierwszy jest koncertowo prawdziwy, przeraajcy i zarazem potwornie
mieszny. To jedna z najlepszych ról
w dorobku aktora, którego rozwój ledz
od pojawienia si na scenie. To profesjonalizm w najlepszym znaczeniu tego sowa. Woenie jednak w usta towarzysza
G. (choby i sta nad grobem) sów witego Papiea Polaka to absolutne przegicie autora. Wpadek jest wicej, ale ta
zwyczajnie boli… Autor jest z Bydgoszczy, w swoim fachu biegy, szybki i dziaajcy na zasadzie „alleluja i do przodu”, o Sosnowcu wie tyle, co z relacji
procesów mamy Madzi, a wida informatorów i przewodników po miecie
mia mao. Najbardziej symbolicznym
w temacie by przecie pochówek na pogoskim cmentarzu wielkiego poety i pisarza Emila Zegadowicza – najpierw
najbardziej katolickiego a potem najbardziej skandalizujcego twórcy, który kaza si pochowa w czerwonym sztandrze. Oczywicie jest na scenie mowa
o Poli Negri i jej krótkotrwaym maestwie z hrabi Eugeniuszem Dmbskim,
zabrako mi jednak w tym miejscu zabawnej piosenki Jacka Cygana – duetu
synnej pary kochanków, wynagradza to
brawurowo odpiewana piosenka Stanisawa Broszkiewicza Nasza Huta Katowice wszystkich polskich hut królowa...
piewa i recytuje tak piknie, e a serce ciska, ulubienica sosnowieckiej publicznoci Edyta Ostojak. Wierszowi
Wadysawa Broniewskiego „Zagbie
Dbrowskie” (Po gniew, moja pieni,
najgbiej / w serce ziemi si wwier! /
Wgiel dobywa Zagbie, / Zagbie dobywa mier) nadaje diabelskiej mocy.
Ogromna przyjemno patrze na mod

TEATR

Fot. Maciej Stobierski /z mat. Teatru Zagbia

O

statnia
premiera
w Teatrze Zagbia
nosi prowokujcy tytu „Czerwone Zagbie” i jest
kompletnie odjechan pozycj
w repertuarze. Niby ukazuje
sto lat dziejów miasta, ale to
raczej tabloidowa historia.
Wicej tutaj szalonego kabaretu ni historycznej prawdy. Zanim jednak zaczn si czepia
szczegóów, musz stwiedzi,
e to kawa dobrego, radosnego teatru, czasem kontrowersyjnego, ale nioscego pozytywne emocje. A jak ten
w sumie nienajlepszy tekst Jarosawa Jakubowskiego zosta
wyreyserowany i zagrany
– po prostu w gowie si nie
mieci i dlatego trzeba przedstawienie zobaczy. Najzwyczajniej: mistrzostwo wiata…
Moe troch przesadziem, ale
mistrzostwo Polski z ca pewnoci!
Dawno, dawno temu, w roku 1963 Janina Ostala brawurowo odpiewaa na pierwszym festiwalu opolskim piosenk
Wojciecha Mynarskiego Ludzie to lubi, ludzie to kupi, byle na chama, byle
gono, byle gupio… Na sosnowieckiej
scenie jest bardzo gono, bywa na chama, ale tak cakiem gupio to ju nie jest.
Najmniej wane wydaj mi si rozwaania Poszukiwaczy (prawdy?) o tym, co
pierwsze zadecydowao o powstaniu legendy Czerwonego Zagbia. To bya
swego czasu sztucznie nadmuchiwana,
niczym balon, legenda. I jak balon pka,
bo wicej w niej byo ycze ni prawdy.
Pierwszy sosnowiecki biskup Adam
migielski zwyk mawia, e Zagbie
jest czerwone od koloru kochajcych Boga i ludzi serc. Gdyby nie znakomici aktorzy (Wojciech Leniak i Andrzej leziak), którzy niczym chór grecki
prowadz swój spór o to, co byo najpierw, nudzilibymy si potwornie, ale
jak powszechnie wiadomo wspaniaemu
aktorowi wystarczy przeczyta ksik
telefoniczn, by sparaliowa teatraln
widowni… Ponadto sympatyczne safanduy przepowiadaj kolejne sceny.
Czy Pisudski móg rozmawia na sosnowieckim dworcu ze Stalinem? Czemu
nie. Pierwszy bywa tu czsto a drugi
zjad tu pono raz obiad. Kapitalny dialog, na granicy rkoczynów, prowadz
Grzegorz Kwas (Józef P.) i Piotr Zawadzki (Josif D.).
Najbardziej podobaj mi si jednak
w przedstawieniu sceny najmniej zwizane z histori miasta, jak choby monolog
diablicznej Cmentarnej Wdowy opowiadajacej nad grobem ma niestworzone
rzeczy o tunelach czacych sosnowieckie
cmentarze i o hazardzie królujcym
w grobowcach zagórskiej nekropolii. Czysty surrealizm, a jak pysznie zainscenizowany!
Bal dla przodowników pracy, bdcy
karykatur popularnych programów telewizyjnych mieszy do ez – dua w tym
zasuga brawurowego wodzireja (wiet-

Teatr Zagbia w Sosnowcu, Jarosaw Jakubowski – Czerwone Zagbie (prapremiera), reyseria: Aleksandra Popawska,
Marek Kalita, scenografia i kostiumy:
Paula Grocholska, choreografia i ruch sceniczny: Pawe i Piotr Kamiscy, muzyka
i opracowanie muzyczne: Maria Janicka.
Premiera: 12 wrzenia 2014 r.
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Fot. Tomasz Zakrzewski

wy gl da j na wó cz gów
i mona nawet nie zauway,
e doczono do ich kostiumów drobne elementy zdradzajce ich tosamo. Przypominaj par meneli ze sztuki
Becketta Czekajc na Godota
nie tylko wygldem ale i sposobem prowadzenia wzajemnych rozmów. Kontrastuje z nimi Jtka – mia dziewczyna ze
skrzydekami (w tej roli Katarzyna Prudo). Swoj radoci
y cia, cie ka wo ci wia ta
a przede wszystkim yczliwoci i dobroci zaraa dwóch
nieudaczników, którzy przegrzebuj mietnisko w poszukiwaniu jedzenia. Ta trójka
gównych bohaterów praktycznie nie znika ze sceny. Swoj
gr czasem rozmieszaj, czasem wzruszaj, potrafi pokaza co to jest i jak funkcjonuje empatia, dziki której rodzi
si przyja. Bardzo udane
ro le ca ej trój ki, naj le piej
wiad czy a o tym owa cja
po premierze.
Ale s w tej sztuce jeszcze dwie osoby.
Ewa Reymann gra Jtk nr 2. Skd ona wie
(jeli ta nr 1 nie wie), e te ma przed sob tylko jeden dzie? A waciwie ju tylko godziny. Siedzi samotnie i wpatrujc si
w klepsydry odlicza czas do mierci. To nie
jedyna niekonsekwencja w tekcie Baltscheita. By moe autorowi chodzio o kontrast midzy dwiema Jtkami. Ta pierwsza
jest przykadem, e nawet krótki jeden dzie
mona przey szczliwie, jeli ma si dobrych przyjació. Druga, zestresowana,
nerwowa, samotnie czeka na mier.
Piotr Janiszewski zagra wierszcza.
Posta to dziwna. Nie mówi ani sowa, nie
bierze udziau w akcji, zaraz na pocztku wdrapuje si na dekoracj i… gra.
Wprawdzie nie na skrzypcach, jak zwyczajne bajkowe wierszcze, tylko na gitarze. Ale jego (a waciwie Pavla Helebranda) muzyka nie jest ilustracj. Ona
nadaje rytm caemu widowisku, sprawia,
e akcja toczy si w zrónicowanym
tempie, akcentuje niektóre momenty,
czasem wprowadza pauzy. Dobry pomys
z tym wierszczem.
Zaczem od krytycznego spojrzenia
na sztuk Baltscheita przez „mdrca szkieko i oko”. Natomiast „czucie” silniej mówi do mnie. To bajka z mdrym przesaniem, traktujca o rzeczach wanych,
przy tym nie nud na. Przed sta wie nie
w „Ateneum” bardzo mi si podobao, zach cam wic do od wie dze nia te atru
z dziemi wasnymi, krewnych i znajomych. Zapewniam – dzie z Jtk bdzie
pikny.
BOGDAN WIDERA

TEATR
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racjonalnego (chciaem napisa „dorosego”, ale to jednak
nie to samo) punktu widzenia
sztuka Martina Baltscheita jest
nonsensowna, eby nie powiedzie: gupia. Czy lis moe si
kumplowa z dzikiem? Jest to
wprawdzie tak zwana „szorstka przyja” – dzik, eby byo wesoo wali swojego koleg
w ucho, ten za nazywa go mao ele ganc ko „tu st wi ni” – ale jednak czy t par
jaka pozytywna relacja, co
raczej w naturze si nie zdarza.
Jeszcze bardziej karkoomnym
pomysem jest to, e ci bohate- Piotr Gabriel i Katarzyna Prudo
rowie zaprzyjaniaj si z jtk jednodniówk. Dzik jest
zwierzciem do pokanym,
lis jest wprawdzie mniejszy, ale
te swoje gabaryty ma, wic
wpltanie ich w emocjonalny
zwizek z owadem, który liczy
sobie ze trzy centymetry dugoci, wydaje si czym absurdalnym. Lis w naszej kulturze nie
ma zbyt dobrych konotacji,
wiadomo – przechera, chytrus, w ogóle jest skazana. Usiuj natomiast umili
osobnik podstpny i paskudny. W niektó- jtce godziny, które jej pozostay. Nie
rych bajkach azjatyckich przedstawiany bd sztuki streszcza, byoby to bowiem
jest w lepszym wietle, ale Baltscheit jest karygodne pozbawianie widzów przyNiemcem z Europy, dziwi wic, e odnaj- jemnoci z ogldania spektaklu, obfitujduje w tym zwierzciu dobro, szlachet- cego w zupenie nieoczekiwane zwroty akno, skonno do powice. O wini opi- cji, fan ta stycz ne pe ry pe tie i zmia ny
nie te s nienajlepsze, a jeli w dodatku nastrojów – od akcentów komediowych
jest dzika, trudno j posdza o jakie po- po te powane, wzruszajce, wywoujce
zytywne cechy. A jtka jednodniówka? Ja- zadum, nawet smutek.
W lskim Teatrze Lalki i Aktora „Atekie muchopodobne stworzenie, które by
moe gryzie ludzi, drani brzczeniem… neum” sztuk Tylko jeden dzie zrealizoNie wiem, nie znam si, ale owady w ogó- wa Bogdan Nauka, reyser dobrze znany,
le nie maj raczej „dobrej prasy”. Wybór który ju wczeniej tworzy spektakle
tych stworze na bohaterów sztuki jest na katowickiej scenie. Tym razem – uywic dla dorosych nieco zaskakujcy. wajc jzyka sprawozdawców sportoAle to bajka dla dzieci, które z atwoci wych – okaza si take wietnym selekakceptuj przekraczanie granic racjonalno- cjonerem, zaprosi bowiem do swojego
ci, prawdopodobiestwa, logiki. Kocha- teamu dwóch Pawów z Czech: Hubiczj misie, które w rzeczywistoci s okrut- k – bardzo dobrego scenografa oraz Henymi drapienikami poerajcymi swoje lebranda, który wzbogaci przedstawienie
ofiary ywcem, pluszowe tygrysy a nawet kapitaln muzyk.
Kiedy zobaczyem znajdujce si na scewe, mniej natomiast lubi domowego kota, oczywicie przez Klakiera, polujcego nie dekoracje, przyszo mi do gowy sowo „turpizm”. Zobaczyem bowiem wielz Gargamelem na Smurfy.
W teatrze lalkowym (ale i w literaturze, kie mietnisko, w dodatku z typowym
filmie, sztuce) mona zauway tendencj „wagonikiem” – standardowym pojemnido przedstawiania dzieciom utworów kiem na mieci, jakie mona spotka
na tematy powane. Autorzy coraz czciej na podwórkach. Pomylaem, e mona by
rozmawiaj ze swoimi maoletnimi odbior- w tej scenerii wystawi dramat Róewicza
cami o takich sprawach jak rozwód, adop- Stara kobieta wysiaduje albo Kocówk
cja, narkotyki, przemoc i wreszcie mier. Becketta. A to przecie ma by scenograTen ostatni temat czsto pojawia si w li- fia do bajki dla dzieci. Szybko jednak
teraturze niemieckojzycznej, wystarczy uzmysowiem sobie, e pomys Hubicztu wspomnie spotkania chorego Oskara ki jest bardzo bliski rzeczywistoci. W mez pani Ró. mier jest te tematem sztu- diach pojawiao si mnóstwo doniesie
ki Baltscheita, sztuki – dodam – miejsca- o dzikich zwierztach wchodzcych coraz
mi bardzo miesznej, miejscami wzrusza- czciej do miast i szukajcych na mietjcej. Lis i dzik spotykaj na swej drodze nikach poywienia.
W miar rozwoju akcji roso moje przejt k jed nod niów k. Oni wie dz, e
przed ni jest tylko par godzin ycia, wic konanie, e wszystko w tym przedstawienawet usiuj na pocztku unikn spotka- niu jest na swoim miejscu. Scenografia,
nia z owadem, bo po co im ten kopot. Na- muzyka, aktorzy. Par sów o tych ostattomiast jtka nie ma wiadomoci, e nich. Lis – grany przez Grzegorza Eckerprzed ni tylko ten jeden dzie ycia. Jej ta i Dzik w interpretacji Piotra Gabriela nie
nowi przyjaciele (bo stworzenia szybko si s za te zwierzta przebrani. Graj w zachzaprzyjaniy) nie chc jej powiedzie, e manionych garniturach, maj meloniki,

Martin Baltscheit: Tylko jeden dzie.
Przekad Lila Mrowiska-Lissewska. Reyseria Bogdan Nauka. Scenografia Pavel Hubiczka. Muzyka Pavel Helebrand. Premiera:
lski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Katowice 26 wrzenia 2014.

ównolegle z festiwalem w WygieR
zowie „Silesia” co roku realizuje
cykl koncertów dla tych, którzy chcie-

liby w tym czasie posucha dobrej
muzyki nie ruszajc si z Katowic.
Zazwyczaj wystpuj na nich modzi artyci. Tak byo i tym razem – w przedostatnim tygodniu wrzenia, a wic
w przededniu urodzin Miasta Katowice
odbya si seria wystpów modych
i bardzo modych muzyków, których poczy zaszczytny fakt posiadania stypendium przyznanego przez wadze miejskie. W niedziel 14 wrzenia w Domu
Kultury na Koszutce prezentowali si:
pianistka Agnieszka Porzuczek, skrzypaczka Agnieszka Sawicka i wiolonczelistka Anna Cierpisz. Akompaniowaa
Krystyna Makowska. Mimo modego
wieku (zreszt do zrónicowanego – pianistka jest ju po studiach, natomiast wiolonczelistka dopiero po maturze), mode panie legitymuj si ju
nagrodami konkursowymi i innymi
piknymi osigniciami. Program zestawiono z trzech bloków, w ramach których kada z nich graa kolejno po jednym utworze. Agnieszka Porzuczek
zaprezentowaa kilka bagatel Beethovena, które s do trudne w interpretacji,
bo wymagaj zmierzenia si ze specyficznie „nag” faktur fortepianow
(ma si wraenie, e w niektórych miejscach Beethoven wrcz poskpi nut,
a przecie dysponowa instrumentem
o daleko bardziej delikatnym brzmieniu,
ni wspóczesne), oraz Barkarol Chopina – do atw z kolei do ogarnicia,
pen przyjemnie bogatych splotów
dwikowych, które skojarzyy si niegdy Iwaszkiewiczowi z wodorostami.
Wyzwaniem dla skrzypaczki i wiolonczelistki byy utwory solowe. Agnieszka Sawicka wykonaa do pewnie,
cho jeszcze niezupenie con bravura
pierwszy kaprys Paganiniego z opusu 24,
natomiast Anna Cierpisz dosownie
„wycierpiaa” gran przez siebie Suit G.
Cassado – utwór pretendujcy do hiszpaskiego ognia, w rzeczywistoci nudny, „wy m czo ny” i zde cy do wa nie
za dugi. Bardziej efektownie i naturalnie wypady w wykonaniu obu artystek
tradycyjne numery popisowe: Polonez D-dur Wieniawskiego, Introdukcja
i Rondo capriccioso Saint-Saensa oraz
Wariacje na temat z opery „Mojesz” Paganiniego. Przed naszymi artystkami dopiero otwiera si ycie, maj wic jeszcze duo czasu, eby wybra odpowiedni
dla siebie repertuar, jako e w dobrym
wyborze tkwi poowa sukcesu.
Koncerty dedykowane
Romanowi Bergerowi

taraniem krakowskiego Oddziau
S
Zwiz ku Kom po zy to rów Pol skich 21-22 wrzenia w Cieszynie od-
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Katowiccy stypendyci
na estradzie „Silesii”

byy si koncerty dedykowane Romanowi Bergerowi – wybitnemu kompozytorowi pochodzcemu z Cieszyna,
mieszkajcemu na Sowacji. Z krakowskim rodowiskiem kompozytorskim Roman Berger zwizany jest
od dawna. To tam wanie odkryto go
jako artystycznego patrona czechosowackiej Aksamitnej Rewolucji, a wczeniej – zapalonego przeciwnika reimu,
tam te mia Berger wiele wykona
swoich – nieatwych w odbiorze – dzie
(nie ujmujc zasug katowiczanom – nie
stracili oni nigdy kontaktu z artyst, który jednak, w latach 70. czy 80., nie móg
by oczywicie przez nich promowany
jako zwolennik antykomunistycznej
ideologii). Koncerty zorganizowano
dziki pomocy cieszyskiego zboru
ewangelickiego i miejscowej szkoy
muzycznej. Pierwszy z nich odby
w kociele Jezusowym. By to koncert
muzyki organowej w wykonaniu wybitnego krakowskiego organisty Jerzego
Kukli. Na przepiknym, cho wielokrotnie przerabianym i niestety ju mocno
podniszczonym (przez niejakie „koatki”, jak objani Jerzy Kukla w programie koncertu) XVIII -wiecznym instrumencie zabrzmiaa Fantazja i fuga
c-moll Jana Sebastiana Bacha, trzy
preludia choraowe Jana Gawlasa – cieszyskiego kompozytora zwizanego ze
rodowiskiem ewangelickim, nauczyciela Romana Bergera, fragment monumentalnego Exodusu samego Bergera
(Labyrintos; cae dzieo jest dedykowane Janowi Gawlasowi) oraz trzy ostatnie czci cyklu Les corps glorieux Oliviera Messiaena. Tak dobrany program
ukaza róne oblicza duchowoci muzyki: od prostolinijnoci Bacha i Gawlasa, poprzez Bergerowskie „filozofowanie” dwikami, do wizjonerstwa
Messiaena. Do trudnego w odbiorze
programu wysuchao w niedzielny,
deszczowy wieczór niewiele osób, ale
koncert zrobi wielkie wraenie.
Podobnie jak drugi, zorganizowany
dziki pomocy dyrekcji Pastwowej
Szkoy Muzycznej I i II stopnia oraz

Cieszyskiego Zamku Przedsibiorczoci i Sztuki, który uyczy sali.
Wypeniy go tylko trzy utwory, posiadajce jednak niezwyky ciar gatunkowy. Tym razem kompozycja Bergera (Konwergencje I na skrzypce solo
z lat 1968-1970, utwór dedykowany
wieloletniemu prezesowi krakowskiego Oddziau ZKP i gównemu promotorowi krakowskiego „renesansu” Bergera Jerzemu Stankiewiczowi) zostaa
„otoczona” utworami Henryka Mikoaja Góreckiego (mao znana Maa fantazja na skrzypce i fortepian op. 73
z 1997 roku) oraz Krzysztofa Pendereckiego (fina II Sonaty na skrzypce i fortepian z 1999 roku). Wykonawczyniami kon cer tu by y Ka ja i Ju sty na
Danczowska. Licznie tym razem zebrana publiczno (w tym dua grupa
uczniów szkoy muzycznej) suchaa
w niezwykym skupieniu muzyki, o której zostaa dowcipnie uprzedzona przez
Pani Profesor, i jest bardzo trudna.
Faktycznie, suchanie Konwergencji
to bya walka, zmaganie si z ograniczeniami psychologii suchania, domagajcej si tego, by ucho byo „prowadzone” jakim dostpnym, wydeptanym
traktem, o którym mniej wicej wiadomo, dokd prowadzi. Narracji, któr stosuje Berger, nie mona nawet porówna
do cieki (podaj definicj geograficzn teje cieki: „najmniejszy szlak komunikacyjny”). Raczej do skalistej turni – ale có to za przygoda pokonywa
owe uskoki i wdoy… Przeciwnie
Górecki: suchanie jego pónych utworów mona przyrówna do spaceru
po wiejskim ogródku, równiutko podzielonym na grzdki obsadzone a to rumiankiem, a to nagietkami, a to innymi drobnymi kwiatkami. Bardzo lubi
takie ogródki, cudowny w nich spokój
i nie trzeba si wspina. Finaowa Sonata Pendereckiego to okaz tak zwanego „zdrowego” dramatyzmu. Kompozy tor trzy ma si ci le daw nych
kanonów dotyczcych rozwijania formy muzycznej, a materia utworu jest
bardzo ciekawa: suchacz zostaje wcignity w ow „intertekstualn” gr,
w której fantami s quasi-cytaty z dzie
wielkich kompozytorów przeszoci,
od Beethovena do Szostakowicza.
Obydwa koncerty dedykowane Romanowi Bergerowi (kompozytor niestety
nie móg na nie przyby, na koncercie organowym reprezentowa go brat Jan
– malarz, zwizany z Akademi Sztuk
Piknych w Bratysawie) byy czym
wicej, ni okazj do posuchania sporej dawki muzyki wspóczesnej. Byy
wydarzeniem, które zostanie zapisane
w miejskich annaach. Wydarzeniem,
które sam Roman Berger tak opisa
w przedmowie do programu, pod dat 9
wrzenia 2014: „Wielkiego szczcia
w yciu potrzeba, by po wymuszonym
«exodusie» z rodzinnego miasta wróci
do (niejako «w ostatniej chwili» cho
tylko symbolicznie-muzycznie”.
MAGDALENA DZIADEK
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Janosch: Szczliwy, kto pozna Hrdlaka.
Prze. Emilia Bielicka. Kraków 2014, ss. 174,
ok. Twarda.
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czliwy, kto pozna Hrdlaka to
kolejna powie niemieckojzycznego pisarza pochodzcego
z Zabrza przedstawiajca Górny lsk
w okresie dwudziestolecia midzywojennego. Janosch rozprawia si w niej
przede wszystkim z upiorami wasnego
dziecistwa, ze zmorami nawiedzajcymi
niejedn rodzin  ponianiem, biciem,
wzgard, poszukujc ich wytumaczenia
w niewiadomoci rodziców, którzy czsto nie wiedz, co jest suszne, a co nie,
w ich yciowym zagubieniu i niewaciwych wzorcach przejtych z domu, szkoy czy nawet kocioa. W ten wanie sposób autor tumaczy, skd si wzio pieko, jakie jednemu z gównych bohaterów
ksiki  Norbertowi Fürchtegottowi Maince  zafundowali nie tylko ojciec i matka, ale take babka, wpajajca wnukowi
przekonanie, e gdy bdzie niegrzeczny,
to jego mama umrze i wtedy otrzyma
okrutn macoch.
Z kart powieci wyania si bolesna rzeczywisto wielu polskich ognisk rodzinnych, które zamiast pon mioci, wypalaj dusze swoich czonków nienawici,
staym podtrzymywaniem wysokiego poziomu lku, ponianiem psychicznym i fi-

zycznym. Tak byo i jest nie tylko na lsku. Horst Eckert to tylko opisa w dosadnym stylu, nie pozostawiajcym miejsca
na wtpliwo, czy taka okrutno jest
moliwa. Jest i, co wicej, kady jest
do niej zdolny. I robotnik, i urzdnik, i Polak, i Niemiec, i wierzcy, i niewierzcy.
To po prostu ludzka przywara, z któr jedni walcz, wznoszc si na wyyny spokoju, mioci, dobroci, wrcz anielskoci,
jak Hrdlak, a inni z tej czy innej przyczyny si jej poddaj, upadajc jak Elza
i Hannek Mainkowie.
Trzeba te podkreli, e niestety Janosch ma suszno, zauwaajc faszywo deklarowanego przez bohaterów jego prozy chrzecijastwa, bo co to za caritas, która nie kocha nawet najbliszych?!
Jake miowa bdzie obcych, a tym bardziej Boga, którego nie widzi, skoro gardzi synem, córk, ojcem, matk…? Inn
kwesti jest rozszerzenie tej krytyki na ca re li gi i przy pi sy wa nie jej wi ny
za wszystkie grzechy popeniane w domowym zaciszu, za skrzywienia edukacyjne
szkoy i wiele innych niegodnych czowieka zachowa, jakie wypeniaj powie.
Sdz, e w tym miejscu autor dokona
krzywdzcego uogólnienia, ale nie ono jest
istot jego religijnych refleksji.
Szczliwy, kto pozna Hrdlaka to zbiór
minitraktatów na róne tematy, splecionych
w spójn fabu. Jednym z esejów, które
zaczepione s w gównym wtku na podobiestwo kotwicy, rozumianej jako element
skadniowy jzyka HTML, jest rozwaanie osnute wokó religii chrzecijaskiej,
Boga, przykaza, etycznych norm, buddyzmu oraz jego wskazówek. Janosch, który sam jest buddyst, w swoim eseistycznym studium wychodzi od krytyki niemoralnoci opisywanych przez siebie postaci, nastpnie przechodzi przez krytyk kocioa i religii jako przyczyn owej nieszlachetnoci, aby ostatecznie osign przekonanie, e w yciu trzeba zmierza tak
ciek, by doj do nirwany, dziki której unikniemy ponownych narodzin, niegwarantujcych nam lepszej egzystencji
od poprzedniej. Ten swoisty traktat w powieci jest w rzeczywistoci zapisem drogi, jak zapewne musia przej autor
podczas wieloletnich osobistych poszukiwa sensu ycia, które wypenione jest
cierpieniem, nienawici, obud i wieloma innymi formami za. Pisarz szuka zrozumienia i znalaz takie, jakie ostatecznie
zawar w ksice, jednak pomimo dosadnoci wielu krytycznych sformuowa
nie narzuca on czytelnikowi wasnych
przekona. Wyboru drogi musi dokona
kady sam.
Konstruujc posta Hrdlaka na podobiestwo buddyjskiego mnicha, zawar
w nim take, z pewnymi zastrzeeniami,
subtelne odbicie Jezusa. Hrdlak  dla
tzw. normalnej czci spoeczestwa gupol i dziwak  wyranie odcina si od otoczenia nie adnym wariactwem czy niszym poziomem kultury, ale wanie wyjtkow szlachetnoci postpowania (niemal oddaje wasne ycie za konia), dobroci (dzieli si pokarmem, chocia sam jest
biedny), schludnoci (jego dom  cho
trudno nazwa go budynkiem, bo to jaki
sklecony z blachy, kartonów i desek boks

 jest zawsze uprztnity i czysty), opanowaniem i umiejtnoci milczenia, gdy inni bluzgaj przeklestwami na prawo i lewo. Jednym sowem, Hrdlak to miejscowy wity, eremita, mnich, w pewnym sensie nowe wcielenie Jezusa na miar ówczesnych czasów i miejsca, w którym przyszo
mu y. Potwierdzeniem takiej interpretacji moe by take fakt, i pojawia si on
znikd i znika równie tajemniczo.
W powieci Janoscha odnale moemy
jeszcze wiele minitraktatów, jak chociaby o sukni lubnej panny modej, filozoficznych poszukiwaniach Cwi Boinskiego
oraz jego przyjaciela Ballestrema, a take,
chyba najwaniejsze, o etnicznych korzeniach ludzi zamieszkujcych lsk oraz
o zwyczajach panujcych w ich domach.
Z obu ostatnich esejów mógby wynikn
i zapewne wyniknie zacieky spór o przedstawienie Górnolzaków w bardzo zym
wietle  jako potomków Hunów, Kirgizów, Tatarów, Besarabów i innych Mongoów, a w najmniejszym stopniu Niemców, cho do tych ostatnich chcieliby
by najbardziej podobni. Trzeba wic t
kótni zdusi w zarodku i podkreli
uniwersalizm prozy Eckerta. Chocia
umieci on akcj fabuy w jakiej Kodnicy na lsku, to jednak ów pozorny konkret posuy mu jedynie jako pretekst
do rozwaa o naturze czowieka w ogóle  std eseje o przemocy w rodzinie,
o niemoralnoci wierzcych i poszukiwaniu nowej drogi wiary, a take o mieszance etnicznej i kulturowej, której efektem
jest zbieranina rozmaitych zwyczajów,
tradycji i obrzdów nie zawsze dobrze rozumianych, a wic czsto le przekazywanych z dodatkiem wasnych interpretacji,
przesdów i rozmaitych dziwactw. Zreszt wspomnian Kodnic trudno umiejscowi na mapie, gdy gmina o tej nazwie powstaa dopiero po II wojnie wiatowej,
a siedzib jej wadz bya obecna dzielnica Kdzierzyna-Kola. Jest jeszcze oczywicie Ruda l. Kodnica, no i rzeka, prawostronny dopyw Odry.
Czy Janosch chcia w ten sposób omieszy Górnolzaków? Czy chcia pokaza
wiatu, e lska ziemia jest zacofanym,
brudnym, zym i penym chacharów grajdokiem? Gdy odczytamy jego powie
z odpowiedniej perspektywy, a zatem jako zbiór rozwaa filozoficznych, etycznych, religijnych, kulturowych, psychologicznych, które spleciono w jedn narracj, majc kilka wtków fabularnych,
wówczas oderwiemy si od koniecznoci
nakadania na ni lskiego filtru i zauwaymy, e ona o wiele bardziej krytykuje
nas jako ludzi i obnaa nasze ludzkie saboci, które w kadym zaktku wiata s
takie same. Szczliwy, kto pozna Hrdlaka to równie swego rodzaju testament autora, który dzieli si w nim nie tyle piknymi i cnotliwymi mdrociami, jakie zebra w cigu ycia, ile gorzkimi i bolesnymi prawdami, od których dobrze jest nie
ucieka, ale stan z nimi twarz w twarz,
by zobaczywszy zo, jakie trapi ludzko, dostrzec w niej take takie jasne pery, jak Hrdlak, czsto zatopione w bocie
codziennoci. Ten, kto je wyowi, bdzie
szczliwy.
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od refleksji na jej temat i zawiera rozmaite próby ujcia tego tematu. Rozrzut
dyscyplinarny i geograficzny twórczych inspiracji jest szeroki. Raz z pomoc przychodz mdrcy z Chin, innym
razem Heraklit zwany te Ciemnym, czy
teolog Paul Tillich.
Matywiecki wie, e wiadomo jest
przedjzykowa a uzgodnienie interdyscyplinarnej definicji nie do koca
jest jego ambicj. Bibliografia tematu
jest przytaczajca swym ogromem.
Dlatego Matywiecki w peni tego wiadom próbuje sformuowa istniejce ju
propozycje w twórczym rozwiniciu
(a jake po feuerbachowsku). Celowo
wykorzystuje jedno z mott, wzite
z klasyka filozofii dialogu  Martina
Bubera, by wyrazi take sw autorsk
motywacj: „(...) odniesienie czowieka do wasnego jestestwa i do wasnej
jani nie znalazo takiego spenienia
i przemienienia, i jak si zdaje, nie moe znale” (s. 5).
W ten sposób wiadomo Matywieckiego staje si te autorsk prób samoantropologii, samopoznania na najbardziej fundamentalnym poziomie. Dialektyka tej ksiki oscyluje wokó „ja”
i „ja”. Take „ja”, które mówi za „my”,
wic ogólnoludzkiego, istotowego oraz
osadzonego w konkrecie yciowym,
najprociej byoby powiedzie, e moe przede wszystkim „ja” zanurzonego
w wiecie. Wymian pomidzy „ja”
i wiatem eseista nazywa wanie „elementarn mow”. Jest to komunikacja
niemale ewangeliczna („Niech wasza
mowa bdzie: tak, tak i nie, nie”).
W jej sowniku mieci si tylko tyle i a
tyle.
Funkcja poetycka tych esejów wyraa si take w tym, e wiadomo autora poetyzuje wiat tak, by to ycie naladowao literatur, wbrew zasadzie
tradycyjnej mimesis. Z rozbrajajc
szczeroci Matywiecki przyznaje, e
w oknie, przez które oglda „przemarsz
pór roku”, widzi jerzyki, jednak woli
nazywa je jaskókami, gdy to sowo
bardziej mu si podoba. Jawne to zastosowanie autorskiej licencji poetyckiej, ale take polonistycznej formuki definiujcej funkcj poetyck jako
projekcj zasady ekwiwalencji z osi
wyboru na o kombinacji. Matywiecki stwierdza nawet: „Chc przez to powiedzie, e mao wane s sowa
i ich znaczenia, kiedy lataj razem z jaskókami, jak jaskóki” (s. 9). Ujawnia
wówczas swoje Adamowe „ja” (gdy
jak Adam nazywa rzeczy i zwierzta),
czyli jest poet.
Ksik t naley czyta powoli
i wiele razy. Brak spisu treci ma by
tak e za ch t do czy ta nia jed nym
tchem. W dookolnym ruchu lektury Matywiecki, podobnie jak czytany przez
Tadeusza Sawka Jacques Derrida, zdaje si kroczy swoj myl w rytmie jakiego niezwykego taca. Dajmy na to
 woskiej tarantelli: miarowo, szybko

Piotr Matywiecki: wiadomo. Instytut
Mikoowski 2014, ss. 80, ok. mikka.

O wiadomoci
Piotra
Matywieckiego

P

iotr Matywiecki pisze ksik
pod tytuem wiadomo doskonale wiedzc, e jest to
wyczyn karkoomny. Na blisko osiemdziesiciu stronach lawiruje pomidzy
filozofi i poezj, raz szukajc oparcia
w komentarzach do Heraklita z Abdery, innym razem snujc heideggerowskie
oraz husserlowskie (autor kpi nieco
z redukcji fenomenologicznej) medytacje o wiadomoci.
Za kadym razem na kartach tej ksieczki, z uporem godnym sprawy, Matywiecki nasuchuje i bada, ledzi jzyk
poezji oraz mow przyrody, szukajc
metafory tego, co mógby nazwa wiadomoci. Wynajduje ich bez liku. Jak
czy to w cao?
Ksika ta zrobiona jest na zasadzie
rozszerzania refleksji o wiadomoci
o kolejne krgi tematyczne: hymny,
wyznania wiary, dygresje, próby zuniwersalizowania pojcia wiadomoci.
Jest to, innymi sowy, szkoa mylenia,
ale mylenia poetyckiego. Ludwig Feurebach pisa o podatnoci poj filozofii na rozwinicie jako probierzu przydatnoci danej propozycji teoretycznej. Pojcie wiadomoci przez sw wieloznaczno i rozlego znakomicie si
do tego nadaje.
Autor zdajc sobie spraw z gatunkowej zawioci dziea, którego si podj, nazywa je poematem proz, który
karmi si filozofi lub traktatem filozoficznym uywajcym jzyka poezji.
Funkcja poetycka, czyli udziwnienie,
przeniesienie w konteksty nieoczywiste lub pozornie oczywiste rozwaa
o tym, co si przydarza „ja”, to naczelna zasada twórcza i narzdzie tego minitraktatu. Gdy poszukamy w historii
polskiej literatury podobnych inspiracji, to zobaczy moemy, e momentami lektura ksiki Matywieckiego
przywodzi na myl Confiteor Przybyszewskiego, a innym razem Genezis
z ducha, wreszcie na wskro wspóczesne eseje Krzysztofa Rutkowskiego, inspirowane Giorgio Agambenem. Ksika Matywieckiego to pikny okaz
w dorobku Instytutu Mikoowskiego,
który by moe  podobnie jak wiersze Pawa Kojo Konnaka  doczeka
si nominacji do liczcych si w Polsce nagród literackich.
Objto nie jest tu przeszkod ani
tym bardziej wiadectwem lekcewaenia tematyki, gdy Matywiecki pisze
bardzo gsto. S to medytacje wymagajce, a ich Czytelnik, ladem znaczonym
przez Jamesa Joyca, mógby cierpie
na idealn bezsenno. Ten kontekst
zreszt przywoa mona w odniesieniu
do sów autora, które stanowi aluzj
do metody strumienia wiadomoci:
„Chc, eby to, co pisz, byo wiadomoci” (s. 7) – pisze w jednym ze
zgrabnych paraaforyzmów.
Definicji wiadomoci na kartach tego eseju jest wiele. Kady z szedziesiciu dziewiciu rozdziaów zaczyna si

z fantazj, ale te z druzgocc wiadomoci ubywania, któr nadrabia gstoci kroków (myli) majcych oddali
od nieuchronnoci. Wszak tarantella nosi w sobie pami rytuau, miaa chroni przed mierciononym ukszeniem.
Czy nie tego samego chce unikn Matywiecki?
Autor mówi: „wiadomo wszdzie w sobie poda za mierci”
(s. 73). By ostatnimi sowy pogbi
jeszcze elegijne zamknicie i zakoczy
w duchu Rainera Marii Rilke: „W chwili mierci jest si niemiertelnie wiadomym, jest si wiadomoci dan raz
na zawsze, jest si yciem (s. 79)”.
Szczelina, przewit, który domyka si
wraz ze mierci, jest rozbyskiem, których wytrawnym poszukiwaczem i kolekcjonerem  Matywiecki, dlatego
te wiadom raz danego ycia, autor pisze o wiadomoci, czyli o tym co
przedjzykowe, co jest gbk, która sczy, w tylko sobie wiadomy sposób,
wiat.
MAREK MIKOAJEC
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sika jest niezwykym przedmiotem,
który towarzyszy kulturze ludzkiej na wszystkich
etapach jej rozwoju, wyznaczajc nie tylko sposób przekazywania myli i wiedzy, ale
take poziom technologiczny. Jak zauwaa we wprowadzeniu Micha Tabaczyski:
„ksika jest sum moliwoci
cywilizacji na danym etapie
rozwoju zarówno jeli chodzi o sposoby jej technicznej
reprodukcji i dystrybucji, jak
i odnonie do formy istnienia
oraz prezentacji jej treci”.
Znaczenie ksiki jest zatem
ogromne: stanowi bowiem
model danego etapu cywilizacji, symbol kultury. Poczwszy
od zapisków na kociach, glinianych pytkach, przez opase
manuskrypty pisane na cielcej skó rze, na la du j ce je
ksiki drukowane metod
Gutenberga, a po wychodzce spod drukarskiej prasy, bdcej odzwierciedleniem produkcji seryjnej epoki przemysowej, masowo produkowane
ksiki.
„Kad z tych przemian
– pisze Jay David Bolter – moemy nazwa ‘remediacj’,
co oznacza, e nowsze medium zajmuje miejsce starszego, jednoczenie zapoyczajc i reorganizujc pewne
cechy pisma waciwe medium starszemu oraz zmie-
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Otto Dov Kulka: Pejzae metropolii mierci. Rozwaania o pamici i wyobrani. Prze. M. Szczubiaka. Woowiec 2014, ss. 167,
ok. twarda.

O fizycznej obecnoci
Boga w krematorium
i o obsesji mierci

Ksika
= kultura

Jay David Bolter: Przestrze
pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Prze. A. Maecka, M. Ta ba czy ski. Kra ków 2014, ss. 276.

niajc jego kulturow przestrze (…). Remediacja to
proces kulturowego wspózawodnictwa pomidzy technologiami”.
Obecnie mamy do czynienia
z kolejnym etapem remediacji
druku. Najnowsza cyfrowa
technologia zmienia styl czytania i pisania. Autor zwraca
uwag na interaktywno cyfrowych tekstów, które nie
tylko „naladuj” ksik drukowan, ale przede wszystkim
wychodz poza ni, oferujc
nowe moliwoci tak piszcym, jak i przede wszystkim
czytelnikom. Ci ostatni sami
staj si twórcami czytanych
tekstów. Dzieje si to dziki hiper tek stom, od sy a j cym
do innych tekstów lub miejsc
w tym samym utworze, dziki czemu kada lektura jest
czym odmiennym. Wspóczeni czytelnicy nie czytaj
zatem jednakowego tekstu.
Lektura Przestrzeni pisma
jest spacerem po znanych nam
przestrzeniach. Cho publikacja pisana bya wiele lat temu,
wci sprawia wraenie wieej i aktualnej. Wizjonerski
talent Boltera naprawd robi
wraenie. Przeszkadza jedynie
to, e wci powtarzane s te
same tezy. Owszem, s interesujce, ale za trzecim razem
przestaj by zachwycajce.
Przekaz Boltera tak mocno
wbija si w umys czytajcego,
e ten przyjmuje jego rozwaania za wasne. Std wraenie,
e czytamy co, co bardzo dobrze ju znamy.
Autor sprawnie, cho skrótowo pisze o caej historii
ksiki, podkrelajc, e niezalenie od jej materialnej formy ksika zawsze pozostanie
ksik. I nie jest tak naprawd istotne, czy zostaa zapisana na papirusie czy jest zestawem cyfrowych danych zapisanych na pycie CD lub plikiem w czytniku. W obu przypadkach doskonale spenia
swoj rol – jest kompatybilna z epok, w której powstaa. Daje to nadziej piszcym,
e ksiki nigdy nie zgin,
po prostu dopasuj si technologicznie do swoich czasów.
W obecnej epoce dominuj
komputery, sie internetowa.
Nic zatem dziwnego, e take
ten obszar zaadaptowaa dla
siebie ksika. Bolter zwraca
take uwag, e eksperymenty formalne z jej udziaem
wcale nie s odkryciem ostatnich lat. Ksika musi si
zmienia, tak jak zmienia si
wiat wokó nas.

P

ejzae metropolii mierci wpisuj si w szeroki nurt literatury obozowej. Otto Dov Kulka  historyk,
emerytowany profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, czonek zarzdu Instytutu
Yad Vashem i byy wizie obozu Auschwitz-Birkenau  przeprowadza czytelnika przez osobiste wspomnienia, sny, filozoficzne rozmylania nad owicimskim piekem oraz bolesne
powroty do miejsc, w których
utraci wasne dziecistwo. Autor próbuje zrozumie przeszo i wydoby z tego, co pozostao w jego pamici, metaforyczny sens. Przy czym, jak
sam zaznacza, s to metafory
czego, co w tamtym czasie wydawao si rozrasta w swoisty
wiatowy porzdek. Jako historyk analizuje konstrukcj tego
ostatniego, dostrzegajc w mierci gówny mechanizm sterujcy
ca ówczesn rzeczywistoci,
zwaszcza takimi miejscami, jak
obozy koncentracyjne. Szczególnie za Auschwitz, który nazywa „metropoli mierci”.
Narracja Kulki wymyka si
genologicznym klasyfikacjom,

dziki czemu ksika stanowi
wyjtkowe poczenie wiadectwa ocalaego z Zagady, eseistycznych rozwaa z pogranicza poezji i filozofii oraz historycznej analizy. Jest to pozycja
obowizkowa nie tylko dla osób
naukowo interesujcych si Holokaustem, ale take dla wszystkich, którzy poszukuj gbszego wytumaczenia obsesji mierci, jaka zawadna wiatem
podczas II wojny wiatowej.
Optania, które pooyo si cieniem na kolejne dekady po 1945
roku. Paranoi, od której nie s
wolne take i nasze czasy. Zupenie, jakbymy nie wycignli
adnych wniosków z dymicych krematoriów.
W tej wymykajcej si schematom publikacji wiele jest cennych obrazów. Warto przytoczy tutaj jeden: sen o przeywaniu fizycznego istnienia lub fizycznej obecnoci Boga w krematorium. Kulka, wychowany
w religijnoci judaistycznej, nie
móg omin pytania: gdzie by
Bóg, gdy ludzie ludziom gotowali taki los? Senne marzenie,
o którym wspomina, daje zaskakujc odpowied, wskazówk,
mgliste przeczucie, e by On
tam, gdzie ciaa staway si podobne do agwi. Autor tak oto
opisa t bosk obecno: „I ujrzaem  straszliw rozpacz Boga, który tam by (…). Pocztkowo czuem go (tylko) jako tajemnicze promieniowanie bólu pynce z czarnej pustki nierozpalonej czci pieca krematoryjnego.
Promieniowanie nieznonie dotkliwego bólu, jednoczenie tpego i przeszywajcego. Potem
zacz przybiera posta ogromnego embriona, skulonego z bólu w pómroku, gdzie pulsowaa tylko odrobina wiata (…)”.
Bóg w nie Kulki znajduje si
w samym centrum ludzkiego lku, cierpienia, ponienia, opuszczenia i wreszcie okrutnej mierci. Jest tam cichy i niewidoczny,
nie narzuca si, jakby zawstydzony tym, co Jego stworzenie jest
w stanie uczyni, jakby przybity boleci i niemoc, bo có moe uczyni Stwórca ograniczony
wolnoci swego dziea? Chocia
wszechmogcy, nie moe jednak
odebra czowiekowi wolnoci!
Siedzi wic w krematorium niczym zakadnik patowej sytuacji.
Pejzae metropolii mierci to
ksika, która zaskakuje gbi
rozwaa, niekonwencjonalnymi od po wie dzia mi, opi sa mi
z jednej strony uciekajcymi
przed patosem, który niczego nie
tumaczy i nie oczyszcza, z drugiej dalekimi od szokowania
czytelnika okruciestwem, cho
równoczenie penymi twardego
realizmu. Publikacja Kulki to
lektura obowizkowa dla kadego, kto chce budowa powan
refleksj nad problemem Holokaustu.
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Czy mona mówi w Ikei?
Czy nazw IKEA mona odmienia
w taki sposób?
yl, e mona, zwaszcza e nie powoduje to zakóce w komunikacji.
M
IKEA jest skrótowcem goskowym,

utworzonym z pierwszych liter nazwy
rozwinitej, które czyta si cznie podobnie jak zwyke wyrazy, czyli jako sum kolejnych gosek. Znanymi skrótowcami
goskowymi s np. PESEL – Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji Ludnoci,
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
NIK – Najwysza Izba Kontroli czy
OBOP – Orodek Badania Opinii Publicznej.
Jak dowiadujemy si z internetowego
serwisu firmy (www.ikea.pl), a take ze
Sownika skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego, skrótowiec IKEA powsta z poczenia pierwszych liter
imienia i nazwiska zaoyciela tego
przedsibiorstwa, Ingvara Kamprada,
oraz nazw miejsc, w których dorasta:
farmy Elmtarydi i parafii Agunnaryd.

szyfrowania chytrego planu, gdy na jednej
ze stron znalazam fragment mogcy by
autorecenzj czytanej powieci.
Historia kochanków wiedzie nas przez
znane ulice Katowic, Bytomia i Gliwic,
prowadzi przez Berlin i Szkocj, pokazuje Hongkong i, przede wszystkim, Londyn. Nie jest wane, gdzie dzieje si akcja, bo nie ma znaczenia nic, co dzieje si
w ksice. aden z rozpocztych wtków
nie musi dotrwa do finau. Liczy si bowiem jedynie intymna obecno pary
kochanków. Przenikanie si ich cia
i umysów. „Napiszmy wasn histori; histori toczonych intrygami kochanków,
którzy nic sobie z tego nie robi” – prosi w pewnym momencie bohaterka ksiki, Kinga. A autor – bohater-pisarz nie waha si speni jej pragnienia. Zapytacie,
czy jest to na pewno jego wasna historia?
Tego nie wiem i nie zamierzam rozstrzyga. Nie bd zgadywa mimo tego,
e rozwizaniu tej kwestii suy mog
wska zów ki – opo wie za czy na si
od wtpliwoci gównych postaci, czy
chc si swo j hi sto ri po dzie li,
a na okadce czytamy, e opisane wydarzenia oparte s na faktach.
Opowie o kochankach zilustrowana
zostaa fotografiami, a miejsce wykonania
wielu z nich rozszyfrowa mog zapewne
jedynie bohaterowie powieci. Na pozór
oczywiste, nic nie jest jednak dosowne, bo
przecie i tak nie ma znaczenia.
Ksik – od momentu, w którym wdamy si w gr przygotowan przez Grzegorza Much – czyta si w jeden wieczór. Pozostaje po niej umiech i yczenie, by kochankowie trwali w owej intymnej rzeczywistoci.

ADRIANA URGACZ-KUNIAK

Przywoane wyej przykady polskich
goskowców nie nastrczaj problemów
w odmianie ani zapisie form odmienionych, wszystkie bowiem kocz si
na spógosk i dlatego w naturalny sposób zostaj wczone do deklinacji mskiej – spotkamy wic formy: PESEL-u,
MEN-u, NIK-u, itp. Nazwa IKEA natomiast koczy si na -a, co w polszczynie powoduje wczenie jej do deklinacji
eskiej, pomimo e ostatnia litera skrótu nie jest wymienn kocówk odmiany.
Zapewne z punktu widzenia obcokrajowca nazwy IKEA nie powinno si odmienia, ale Polacy podejmuj próby
„oswojenia”, przypisujc j do znanych sobie deklinacji i odmieniajc IKEA na wzór
rzeczowników pospolitych, takich jak
idea, orchidea, kamea, czy te podobnie
zakoczonych nazw geograficznych: Judea, Korea, Bazylea, Gwinea. Z pewnoci to, co zgodne z duchem naszego jzyka (czyli odmiana wyrazów), nie jest
zjawiskiem, które naleaoby zgani. Odmiana tej nazwy ju si upowszechnia
i nie powoduje zakóce w komunikacji,

Grzegorz Mucha: London eye. Wydawnictwo Innowacyjne Novae Res, Gdynia 2013,
ss. 192.

Dzienniki
szczliwe

N

iemal cay Londyn zwiedzi mona z jednego punktu – London
Eye, wielkiego myskiego koa,
bdcego jednoczenie wie widokow.
Z wysokoci, nie biorc udziau w pdzie
miejskiego ycia, odizolowani od problemów i codziennoci podziwia moemy
pikno tego miasta. Tak, mniej wicej,
czuam si czytajc ksik Grzegorza
Muchy. Opowie, zoona ze skrawków
miosnych spotka kochanków, opatrzona
jest bardzo trafnym podtytuem – dzienniki szczliwe.
Grzegorz Mucha czyni nas wiadkami
i uczestnikami chwil wspólnie spdzonych
przez kochanków. Podgldamy ich wyczekane spotkania, rozmowy i intymne zblienia. Tak, London eye to ksika o mioci. Po przeczytaniu pierwszych stron
mona j bez alu odoy na pók z banalnymi historiami o zakochanych. Jeli
jednak nie zniechcimy si stereotypem
„starszy mczyzna – studentka”, jeli nie
zaszufladkujemy ksiki jako subtelnego
erotyku, spotka nas moe cakiem przyjemna niespodzianka. Bo wbrew pocztkowej, pobienej ocenie ksika Grzegorza Muchy jest pozycj dla osób, które lubi poddawa dogbnej analizie czytan
wanie pozycj.
Zwróciam na to uwag dopiero, gdy
w akcj wmiesza si pewien rudy kot. Nie
daam mu si jednak zwie i nie spakowaam bagay, liczc na to, e narrator zaprasza mnie w tajemnicz podró do krainy Carlosa Ruiza Zafóna. Z umiechem
przyjam kolejne „manowce” i z wytrwaoci kolekcjonera zbieraam wskazówki pozostawione przez autora, odczytujc – mam nadziej waciwie – prawdziwe jego intencje. „Tu ci mam” – pomylaam, czujc przy tym satysfakcj z roz-

nadal bowiem wiadomo, o jak firm
idzie, i trudno byoby pomyli nazw z jakimkolwiek innym wyrazem, bo jest ona
popularna, czsto uywana.
Formy odmiany mona byoby zapisywa jako zestawienie pocztkowych wielkich liter i kocówki poczonych cznikiem (dywizem), np. IKE-i, ale na stronach
internetowych czciej spotykamy si z zapisem bez oddzielania kocówki: IKEI,
IKE, IKE. Wedug mnie najlepszym rozwizaniem jest jednak zapis z pocztkow
wielk liter, co wie si oczywicie
z dopisywaniem odpowiednich kocówek odmiany bezporednio do „tematu”,
czyli: M. Ikea, DCMs. Ikei, B. Ike, N. Ike.
Przy okazji warto podkreli, e Wielki
sownik ortograficzny jzyka polskiego
PWN dopuszcza dwojak pisowni: IKEA
oraz Ikea. Polacy nie uwaaj tej nazwy
za skrótowiec, co nie jest zjawiskiem odosobnionym, poniewa podobnie byo np.
z Cepeli, czyli CPLiA – Central Przemysu Ludowego i Artystycznego, czy z nazw przedsibiorstwa DESA – Dziea
Sztuki i Antyki, która staa si Des. Nazw IKEA mona byoby te oczywicie
pozostawi w formie nieodmienionej,
zwaszcza zapisan wielkimi literami, ale
myl, e norm stao si ju odmienianie.
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Gronie. Historia – kultura – sztuka. Wydawnictwo
powicone ywiecczynie i Beskidom. Nr XIII.
Wyd. Towarzystwo Mioników Ziemi ywieckiej,
ywiec 2013, s. 280.
Zawsze ciesz mnie publikacje dotyczce regionów,
czy jak kto woli – „maych ojczyzn”, ukazujce si staraniem spoecznoci lokalnych. Gronie, cho to
ju XIII numer tego wydawnictwa, trafiy do mnie
po raz pierwszy, wic zapoznaem si z nimi z ciekawoci. Jak w wydawnictwach tego rodzaju dominuje historia, czemu trudno si dziwi, bowiem w zespole redakcyjnym jest wielu historyków. Ale przy nazwiskach autorów artykuów zawartych w publikacji, niezalenie od ich profesji, pojawia si czsto sowo „pasjonat” z dodatkiem – regionu, kultury regionalnej, turystyki. Takie okrelenie gwarantuje, e teksty powstay „z potrzeby serca”. W tym tomie zaprezentowano
sylwetki zaoycieli Towarzystwa Mioników Ziemi
ywieckiej, s te materiay z czasów II wojny wiatowej, ale mona te znale napisane z humorem wspomnienie o ywieckiej gastronomii, przenoszce czytelnika w odlege czasy peerelowskiej rzeczywistoci.

Grzegorz Sztoler: Bojszowianie. Kalendarium
z historii zespou folklorystycznego. Okruchy ze piewaczych dziejów „Bojszowskich Babeczek” (ok. 19611982) i „Bojszowianek” (1983-1992). Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego lska i Maopolski, Bojszowy 2014, s. 168.
Pikne, albumowe wydawnictwo z mnóstwem archiwalnych zdj, które obok tekstu dokumentuj histori rozpiewanych Bojszów. Miaem okazj rozmawia
z autorem (wspópracownikiem naszego miesicznika i czonkiem GTL), wic wiem, ile byo trudnoci
przy kompletowaniu materiaów do tej ksigi. Z czasów dawniejszych zachowao si niewiele dokumentów, zreszt i póniej nie zajmowano si specjalnie dokumentowaniem dziaalnoci. Poza archiwami, wycinkami z prasy, jakimi ulotnymi drukami, najbardziej
przyczynia si do powstania tego monograficznego
szkicu ludzka pami. Miaa w tym swój udzia pani
Maria Gondzik (1920-2013), która zgodzia si zapisa z myl o ksice wasne wspomnienia. Myl, e
w tym przypadku naley wymieni jeszcze jedno nazwisko: Mariusz Mikoajczyk. Jego dzieem jest opracowanie graficzne publikacji.

Wspomnienia przy wiecach (pamici L. Kasprzyka i czonków Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddzia w Bdzinie). [Red. Bolesaw Ciepiela]. Wyd. Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddzia w Bdzinie,
Bdzin 2014, s. 130.
Ludwik Kasprzyk by zasuonym prezesem Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Jego biogram
otwiera t ksik. yciorysowi towarzysz inne materiay, w tym wspomnienia pomiertne. W dalszej czci zatytuowanej Postacie, o których pami nie moe zagin znajdziemy sylwetki zmarych czonków Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddzia Bdzin. S to:
Krystyna Prylak, Waldemar Maciek, Wodzimierz
Wójcik, Zdzisawa Gwiazda i Mirosaw Ponczek.
Do ich biogramów doczono rozmaite materiay
(zdjcia, materiay z prasy, wspomnienia itd.). Trzecia
cz to zarys wiadomoci o Stowarzyszeniu Autorów
Polskich Oddzia w Bdzinie i spis czonków tej organizacji. W ksice znalazy si take wiersze napisane przez twórców Stowarzyszenia powicone pamici zmarych koleanek i kolegów. Publikacja na pewno wana dla tego rodowiska, którego aktywno mam
okazj obserwowa od lat.

Ferdynand Goetel: Anakonda. Dziea wybrane,
tom 8. Wyd. „ARCANA”, Kraków 2014, s. 216.
Wielki kryzys, kopalnia „Józef” w Zagbiu Dbrowskim, amerykaski kapita o wiele mówicej nazwie
„Anakonda” nastawiony wycznie na zysk itd. itp.
Zdawaoby si, i powie bardzo aktualna i mona
dzi wyciga z niej praktyczne wnioski. Niestety, nie.
Goetel biedzi si nad Anakond przez wiele lat, wydana zostaa zreszt po jego mierci. Mimo swoich wizyt w miejscu, które chcia opisa, nie za bardzo mu
si udao. Mam wraenie, e polscy pisarze z dworkowo-ziemiaskiej krainy trafiajcy w poszukiwaniu
tematu na lsk, do Zagbia, w wiat wielkiego przemysu, byli jak badacze podróujcy po Amazonii. Widzie – widzieli, gorzej byo ze zrozumieniem i tej egzotyki, a tym bardziej tubylców. Postacie opisywane
przez Goetla s papierowe, a dialogi sztuczne (choby ten o biedaszybach midzy Jerzym a „wyrostkiem”).
Osobicie lubi czyta takie rzeczy staromodne,
z dzisiejszej perspektywy – naiwne, bo pokazuj jak
zmieni si wiat, jak odeszlimy od dawnych wyobrae, nawet form ekspresji.

Józef Musio: Ramiona wagi. Wyd. „Antykwa”,
Kraków 2014, s. 272.
Autor, prawnik, sdzia, urodzony na lsku, ale
mieszkajcy w Warszawie, przyzwyczai nas do tego, e pisze ksiki historyczne, najczciej zwizane ze swoim regionem albo zajmuje si publicystyk. A tu niespodzianka – Ramiona wagi s bowiem
powieci, opatrzon w dodatku zastrzeeniem, e podobiestwo osób czy zdarze do rzeczywistoci jest
zupenie przypadkowe. Nie do koca jednak wierz,
e to tylko fikcja. Po pierwsze dlatego, e bohaterem
jest sdzia. Po drugie – w sprawach, które do niego
trafiaj, pobrzmiewaj echowo jakie wtki naganiane przez media i zwizane z naszym wymiarem sprawiedliwoci. Powie ma ciekaw struktur. Najogólniej – jest typowy opis, równolegle – rejestracja myli bohatera o sprawach zawodowych i prywatnych,
wreszcie – dokumenty, które do sdu trafiaj. Te trzy
nurty narracji zaznaczone s rónym drukiem, co uatwia lektur. To, co bohater myli o swoim zawodzie
(wic i o swoim yciu) jest bardzo interesujce i dajce materia do wasnych refleksji. Polecam, dobrze
si czyta.

Sawomir Matusz: Piosenka o okienkach. Podwór ko Szpil ma na. Se ria: Bi blio te ka To po su,
nr 100. Wyd. Towarzystwo Przyjació Sopotu, Sopot 2014, s. 72.
Ta piosenka nie jest bynajmniej o panience z okienka. Tytuowe okienka pochodz z terminologii komputerowej, cz si z monitorem, legalnym „Windowsem”, internetowymi kamerami. Jak na ksieczk poetyck to pomys miay, ale Matusz w kolejnych Piosenkach dowodzi, e mona z informatycznego sownictwa budowa cakiem udane koncepty poetyckie.
Np. „Funeralne okienko”: co powinnimy zrobi/ jeli tata mama babcia/ dziadek siostrzyczka/ lub may braciszek/ nie reaguj ju na nic?// zapali im/ wirtualn wieczk/ albo zrestartowa komputer. W tych
wierszach jest niezgoda na zastany wiat, jest bunt.
Ale na miejscu autora dokonabym jednak troch
ostrzejszej selekcji tekstów. W wielu z nich chodzi bowiem o to, eby moliwie mocno i dobitnie jakie
„witoci szarga”. Prosz bardzo, nie mam nic przeciwko temu. Jednak – nie od dzi wiadomo, e zbyt
potna dawka takiego obrazoburczego krzyku, czy
szyderstwa – zwyczajnie znieczula.

W

zgodnej opinii rodowisk jzykoznawczych w dotychczasowych opracowaniach powiconych dialektowi lskiemu opisano ju
najwaniejsze zjawiska leksykalne i gramatyczne. Obecna wyrywkowo w wielu
sownikach, nie doczekaa si natomiast
odrbnego ksikowego dokonania lska frazeologia – jake wyrazista, kryjca w sobie co niemiara typowo gwarowych sów, odbijajca przy tym cay
kulturowo-obyczajowy pejza naszego regionu. Z ogromnym dlatego zainteresowaniem zasiadem do lektury „Sownika
frazeologizmów i typowych pocze
wyrazowych w gwarach lskich” autorstwa Lidii Przymuszay, który ukaza si
w roku 2013 nakadem Wydawnictwa
Uniwersytetu Opolskiego. Ju sama objto tego dokonania – 503 strony – pokazuje jego kompendialn warto. Jego
zawarto zasuguje na równie wielki szacunek.
Odyy wic – przechowywane jako
wspomnienie tarnogórskiej modoci,
od tamtych czasów nieuchronnie coraz
rzadziej przeze mnie uywane, zarejestrowane w sowniku wyraenia i zwroty:
mie ipi – „by niespena rozumu” (najczstsze w konstrukcji ty mosz ipi – z popularnym dopowiedzeniem a ci we bie
kipi), wariantywne wobec mie klupane//mie wira, bra na klin „bra na kolana”, bra si do dom „zbiera si
do domu, do odejcia”, by blank gupim
„nic nie rozumie, nie wiedzie, o co chodzi”, by na klachach „by na plotkach”, dosta psico, mie psico „nic nie
dosta”, „nic nie mie”, o mao wiela
„o mao co, omal, o troch”, smoli
wszystko „nie przejmowa si niczym,
lekceway, bagatelizowa” (najczstsze
w konstrukcjach jo to smola i w rozkanikowym smól to! – popularnym take
w mojej wrocawskiej rodzinie), wiela jest
na zegarze? „która godzina?”, znane mi
od Ojca y na kryk „y bez lubu kocielnego”, wariantywne wobec y
na knebel//y na kryj czy za starej Polski „przed wojn, pozytywnie o czasach
przedwojennych, te: bardzo dawno”.
Szczególnym sentymentem darz frazeologizmy z typowo lskimi sowami – z reguy staropolonizmami: ani si
kupy nie dziery „o sposobie opowiadania: bez skadu i adu, bez sensu”, ani si
starka o tym nie dowiedz „co bdzie zachowane w dyskrecji”, brusi chodniki
„niepotrzebnie chodzi, wasa si”,
brusi pyskiem po kim „obmawia,
szkalowa kogo”, brusi sobie zby
na co „mie na co chtk, cieszy si
na co”, bru si so bie z by na ko go//na kim „ywi do kogo uraz, szykowa si do rozprawienia si z kim”,
by na wywice „przebywa gdzie, aby
otrzyma surowe wychowanie”, by
w zoce „by w poszanowaniu”, bya mu
ga ba „by o mu wstyd”, cho dzi
na p//na pcie „chodzi na pielgrzymk”, chodzi na skubaczki „chodzi
na wspólne darcie pierza”, chodzi zaddrana jak stara zawitka „o kobiecie
brudnej, niechlujnej” (zaddrana „brud-

Frazeologizmy
gwar lskich
na, niechlujna”, zawitka „panna z dzieckiem”), co ci pizo? „co ci przyszo
do gowy?”, da pozór „da baczenie,
przypilnowa, dogldn”, skocz mi
do rzyci! „mam ci gdzie, nie bd si
tob przejmowa”, dosta od kopidoa opat w zadek „umrze”, drzystn do kalendarza „umrze”, dziere mieszek
w garci „mie cige wydatki”, dziere
si kupy „trzyma si razem”, dziere si
cycka „by niesamodzielnym, niedojrzaym, nadmiernie uzalenionym od matki”, dziere si jak oray potu „trzyma
si uparcie, kurczowo, z determinacj”,
fula trzy po trzy „opowiada gupstwa,
mówi bez sensu”, azi jak mucha
z kiszki „chodzi ociale” (kiszka „kwane mleko”), mie moc//mocka czego
„mie czego bardzo duo”, na stare roki „na stare lata, na staro”, nie poradzi – np. patrze „nie móc patrze”, podle czego, kogo „wedug czego, kogo”
(por. tytu moich wykadów na kasecie
sprzed lat: lsko godka podle Miodka),
przyj na krzywe pyski „pokóci si”, ro-

bi ostud „przynosi wstyd”, robi
za bazna „artowa, kpi z kogo”.
W wielu poczeniach wyrazowych
mamy sowa przyswojone z jzyka niemieckiego – czsto znane i w innych regionach: by fertig z czym „co skoczy”, by fest, ale na pysku „by silnym,
ale tylko w gbie”, by frech//frechownym
„by bezczelnym”, by kaput „o czym,
o kim skoczonym, zniszczonym, zepsutym, nienadajcym si do uytku”, jest komu ganc jedno „jest komu wszystko
jedno”, chodzi na wander „wóczy
si”, cinie komu na blaz „kto odczuwa potrzeb oddania moczu, odczuwa nacisk na pcherz”, mie oczy//oko z knefla „by mao spostrzegawczym”, narobi
larma „narobi haasu”, puklaty jak kamela „garbaty jak wielbd”, wyglda jak
haderlak//hadra „wyglda jak achmaniarz”, zrobi co do waserwagi „zrobi
co dokadnie, precyzyjnie”, furt a furt
„cigle, bez przerwy”, za bajtla, za frelki „w czasach dziecistwa, modoci, gdy
si byo chopcem, dziewczyn”.
W licznych frazeologizmach zachoway si archaizmy gramatyczne, np. pozostaoci po rzeczownikowej odmianie
przymiotników: nie tylko po lekku (wym.
poleku), ale i do biaa „do osignicia bieli”, po biau „o sposobie ubierania si:
na biao, w bieli”, do goa „zupenie, cakowicie, do cna”, po blisku „niedaleko,
w maej odlegoci, obok”, po czarnu
„w kolorze czarnym, w czerni”, po prónu//po prónicy „daremnie”, z darma „daremnie” albo czasownikowe formy z pierwotnym bezdwicznym przedrostkiem,
np. i ksidza seblec „spónia si
na naboestwo”.
Charakterystyczn te grup tworz
konstrukcje nawizujce do protestantyzmu lska Cieszyskiego, bdcego – historycznie rzecz ujmujc – reakcj na ultrakatolicyzm Habsburgów.
Przywoajmy te z przymiotnikiem twardy: twardy jak luter (spod Cieszyna),
twardy jak luter we Wielki Pitek, twardy jak luter z Wyszni Brony i twardy jak
luterska wiara koo Cieszyna – wszystkie sprowadzajc si do znaczenia „wierny, wytrzymay”.
Jak pewnie Pastwo zauwayli, formy
gwarowe pochodzce ze sownika Lidii
Przymuszay przytoczyem za autork
w postaci literackiej, np. haderlak, cinie
na blaz, chocia w swoim yciu syszaem tylko brzmienia haderlok, cinie
na blaza. Zapisy odpowiadajce fonetyce jzyka ogólnego w wymiarze caego
leksykonu byy koniecznoci. Niech
si na mnie opolska jzykoznawczyni nie
obrazi, jeli na koniec zaprotestuj jednak przeciw „galatom”, „fararzowi” czy
wy ra e niu „po ma ku”, bo to tak,
jakby – dajmy na to – mówi i pisa
o „krupniakach” zamiast krupniokach!!
Te ostatnie przecie wraz z galotami – z regionalnym kwalifikatorem lskoci – weszy do ogólnych sowników
j zy ka pol skie go. Ta ki sam sta tus
brzmieniowy maj zarówno farorz, jak
i po moku.
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biblioteka jest dla pani
Czy
miejscem atrakcyjnym? – zapytaam (bardziej

Z YCIA
BIBLIOTEK
Fot. z archiwum GBP w Kozach

„Abecado, czyli litery wielkie
i mae”, palcem po mapie odby y „Wy pra w na wy sp
skarbów”.
pod wpywem chwili, ni w jaBajkowy wiat i Maluch
kim konkretnym celu) seniork,
w bibliotece przyciga najmodktóra chciaa zobaczy dawn
szych co najmniej raz w tygosal porodow. Sala porodowa to
dniu. Czytanie bajek poczone jest z zabaobecnie czytelnia Gminnej Biblioteki Publiczwami plastycznymi i ruchowymi.
nej w Kozach. Indagowana przeze mnie paMajowy Dzie Matki obchodzilimy
ni bya zachwycona miejscem. Cho nie odszeciokrotnie z przedszkolakami i pierwszapowiedziaa wprost na moje pytanie, to bez
kami. Z kadego spotkania dzieci zabieray
wahania stwierdzia, e mamy idealne warunwykonane przez siebie prace (m.in.: laurki,
ki do pracy. I to jest prawda.
flakoniki, majowe ki, portrety mam).
Od marca 2014 r. biblioteka, cznie ze
amiemy bariery – czyli indywidualne
znajdujc si w jej strukturach Izb Histokursy komputerowe dla seniorów. W cigu
ryczn im. Adolfa Zubera, zajmuje podwóch miesicy zgosio si 27 chtnych,
wierzchni 451 m2 w czci wyremontowaktórzy cznie 100 godzin spdzili w biblionego Paacu Czeczów. Paac, który powsta
tece, uczc si podstaw obsugi komputera.
na przeomie XVII i XVIII wieku, kilkuKilku kursantów kupio ju wasny laptop.
krotnie zmienia wacicieli, a sw nazw
III Kojzka Nocy Muzeów, podczas
przyj od ostatniego rodu Czeczów de Linktórej Izb Historyczn odwiedzia ponad
denwald. Lata jego wietnoci skoczyy si
setka zwiedzajcych, zainteresowanych
we wrzeniu 1939 r. Po II wojnie wiatolokaln histori i kultur oraz nowymi
wej suy mieszkacom, penic róne
wntrzami tego maego koziaskiego czy
funkcje. Bya w nim szkoa rolnicza, orodek zdrowia z izb porodow, apteka, W strukturach biblioteki dziaa Izba Historyczna te „kojzkiego” muzeum (jak od trzech lat
w tej archaicznej formie gosi
wietlica rodowiskowa, hartytu lokalnej nocy muzeów).
cówka. Koncepcja odrestauroGminna Biblioteka Publiczna w Kozach
Wiele osób odnalazo swoich
wa nia obiek tu zro dzi a si
przodków w starych dokumenpod koniec ubiegego wieku,
tach oraz na archiwalnych fotogdy ostatni potomek rodu Czegrafiach. W ten wieczór snuto
czów przekaza go gminie, by
cie ka we hi sto rie ro dzin ne
sta si miejscem dziaalnoci
i wspomnienia z dziecistwa.
kulturalnej. Dziki rodkom
Przeprowadzilimy konkursy
unijnym oraz gminnym powstadla dzieci: „Dobry Duch Paaa nowa przestrze kultury, któcu Czeczów”, „Lokomotywa
ra wzbogaca ofert kulturaln,
pena kolorów”, „Odjechany
turystyczn Kóz i caego regioko miks”, a dla do ro sych
nu. Oficjalne otwarcie Paacu
odbyo si 12 czerwca 2014 r. Ju w cigu zentowalimy „Motywy pasyjne w ma- „W hamaku z ksik”. Ogosilimy kontrzech pierwszych miesicy funkcjonowa- larstwie El Greco”, w maju „Rzeb pol- kurs na Czytelnika Roku 2014.
Drugi tydzie lipca upyn nam pod hania biblioteki odnotowalimy prawie 1200 sk XX wieku”, we wrzeniu „Moralizaczytelników, którzy w tym czasie odwiedzili torsko-sielankow wizj wsi w obrazie sem: „Same atrakcje w letnie wakacje”.
nas przecitnie trzy razy, wypoycza- „niwa” P. Bruegela zw. Chopskim”. Przygotowalimy dla dzieci gry rekreacyjnoTen cykl zyska uznanie wród mo- -sportowe, zajcia plastyczne, pokaz mody
jc 7700 ksiek.
Powszechne zainteresowanie nowymi dziey, która szuka nowych moliwoci z sesj fotograficzn, atrakcje w Izbie Histowntrzami stao si doskona okazj do po- rozwijania swoich plastycznych zamio- rycznej, eksperymenty z cyklu „Fizyka
na wesoo”. Z kolei nasza jedyna filia synie
szerzenia oferty bibliotecznej. Skoncentrowa- wa.
Ksikowe tajemnice przeznaczone z atrakcyjnych, cotygodniowych zaj plalimy si na wypracowaniu nowych cyklicznych zaj, atrakcyjnych dla rónych grup s dla dzieci wczesnoszkolnych. U nas do- stycznych, których efektem s mae dziea
wiekowych. Dziaalno pozaczytelnicz wiedziay si ju „Na czym polega druk”, sztuki wykonane przez najmodszych czytelwiemy z popularyzowaniem lokalnej histo- tworzyy wasny styl pisania na spotkaniu ników. Wspólne ogniska, noce pod namiotami i zabawy w przylegajcym ogródku s
rii, bowiem w naszych strukturach znajduje
ulubion rozrywk modych kozian.
si Izba Historyczna im. Adolfa Zubera. ReOd maja br. jestemy wydawc miesiczalizujemy takie przedsiwzicia, jak:
nika samorzdowego „Koziaskie WiadomoOj, dzieje si w Paacu – warsztaty
ci”, w którym w obszerniejszy sposób reklaskierowane do dzieci szkolnych. Ciekamujemy nasz aktywno. Mamy te na swym
wostki historyczne czymy z zabawami plakoncie pierwsze wydawnictwo, folder Paac
stycznymi. Do tej pory odbyy si cztery spoCzeczów – Kultura – Turystyka – Ludzie, któtkania: „ycie w dawnych Kozach”, „Strój
ry opracowalimy na zlecenie Urzdu Gmiludowy dawnych mieszkaców”, „Od przyny. Przygotowujemy si do wydania przewoddronej kapliczki po koció”, „Od ziarna
nika po Izbie Historycznej.
do chleba”.
Zmie ni li my stro n in ter ne to w
Poznaj swoje korzenie – dzieci w rówww.gbpkozy.pl, wyduylimy godziny
nym wieku uczestnicz w spotkaniach
otwarcia biblioteki.
wzmacniajcych ich poczucie przynalenoPrzed nami kolejne wyzwania, bowiem zaci do miejsca zamieszkania swoich przodinteresowanie bibliotek jest ogromne.
ków. Suyy temu zajcia „Koziaskie
W krótkim okresie funkcjonowania w nozwyczaje i obrzdy wiosenne”, „Koziaski
wych warunkach przekonalimy si, e jestestrój ludowy”.
Sa lon Prze szo ci ad re so wa ny jest
my potrzebni i coraz bardziej doceniani. Ale
do modziey i dorosych. Do tej pory odte odczuwamy ciar odpowiedzialnoci
byy si trzy spotkania zatytuowane: „Arza systematyczne zapenianie tej nowej
chitektura Paacu. Historia i wspóczeprzestrzeni kultury, której jestemy wanym
sno”, „Wokó Hermana Czecza – czasy
podmiotem.
wietnoci Paacu”, „Kawalerowie przestworzy”.
KRYSTYNA KUSAK
Pa a co we Spo tka nia ze Sztu k –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
„Od kapliczki po koció” – spotkanie z cyklu
przed witami Wielkanocnymi zapre- „Oj, dzieje si w Paacu”
w Kozach

Nowa przestrze
kultury
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Fot: Arkadiusz awrywianiec

wic Nagrod Prezydenta Miasta
Katowice. W tym roku otrzymali je:
• Marcin Herich – reyser i aktor teatralny, inicjator i organizator Midzynarodowego Festiwalu A PART, prowadzcy od 10 lat Teatr A PART.
• Tomasz Konior – wybitny architekt,
twórca nowej siedziby NOSPR, sali koncertowej „Symfonia” i nowej czci Akademii Muzycznej w Katowicach oraz
wielu innych projektów.
• Zespó Akordeonistów Katowice
– Kleofas majcy na swym koncie wybitne osignicia artystyczne, kultywujcy lskie tradycje muzyczne.
• Orkiestra Dta KATOWICE
– KLEOFAS w 80-lecie istnienia Orkiestry.
Innym wydarzeniem byo odsonicie kolejnych rzeb znakomitoci artystycznych Katowic w Galerii Artystycznej przy placu Grunwaldzkim. Swoje
rzebiarskie wizerunki otrzymali wiatowej sawy kompozytor, wybitny twórca muzyki symfonicznej i filmowej Wojciech Kilar i artysta malarz, grafik
i krytyk sztuki Andrzej Urbanowicz.
W uroczystoci uczestniczyli – prócz
przedstawicieli wadz miasta – bliscy
krewni i przyjaciele obydwu znakomitych artystów.
Galeria powstaa w 2004 roku. Swoje miejsce maj tu m.in. kompozytor
Henryk Mikoaj Górecki, aktor Zbigniew Cybulski, pisarz Alfred Szklarski, artysta malarz Jerzy Duda Gracz,
aktorka Aleksandra lska, grafik Pawe Steller.
(wk)

Laureaci Nagrody Prezydenta Katowic

Wojciech Kilar ma swoje miejsce wród najwikszych
Fot: Arkadiusz awrywianiec

radycj ju stao si, e kolejne „uroT
dziny” miasta s okazj do uhonorowania zasuonych dla kultury Kato-

Fot: Zbigniew Sawicz

Z okazji
149.
urodzin
Katowic

Znaki i twarze
miasta

Andrzej Urbanowicz wróci do Katowic
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Opolskie Szmaragdy 2014
Na scenach w Filharmonii Opolskiej i na Placu Wolnoci, pod patronatem Marszaka Województwa Opolskiego Andrzeja Buy, odby si II Wojewódzki Przegld Twórczoci Artystycznej Opolskie
Szmaragdy, podczas którego wystpiy 54 zespoy, a take 30 twórców regionalnych reprezentujcych poszczególne gminy regionu.
Kady z uczestników otrzyma oryginaln statuetk „Opolskich
Szmaragdów” wrczon przez Marszaka Województwa Opolskiego Andrzeja Bu i Barbar Kamisk Czonka Zarzdu Województwa Opolskiego – pomysodawczyni idei Przegldu. yciem ttnio miasteczko kultury, gdzie regionalni twórcy prezentowali swoje
dziea artystyczne. W cigu dwóch dni uczestnicy mogli zobaczy
rcznie haftowane prace, kroszonki, malowan porcelan oraz obrazy wykonywane technik intarsji. Duym zainteresowaniem cieszyy si pokazy kowalstwa i garncarstwa, a take warsztaty rcznie malowanej porcelany.
Sukces tegorocznej edycji przegldu potwierdza szerok potrzeb stykania si z kultur oraz zainteresowanie twórczoci artystów regionalnych. Wydarzenie przycigno przedstawicieli rónych grup wiekowych, co wiadczy o uniwersalnoci programu
artystycznego realizowanego podczas tegorocznej edycji Opolskich Szmaragdów. Artyci i twórcy udowodnili, e nasz region niczym szmaragd tym cenniejszy jest, im wicej w nim szlachetnych
domieszek.
Opolskie Szmaragdy, zorganizowane przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzdu Marszakowskiego Województwa
Opolskiego, wspófinansowano ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z budetu Województwa
Opolskiego.

Zespó Rytmix z Niemodlina

W miasteczku kultury odbyway si warsztaty malowania porcelany

Teatr „Faska” z gminy Jemielnica
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Publiczno zgromadzona przed scen
na Placu Wolnoci

Grupa „Inwencja” z Brzegu

Widowisko muzyczno-teatralne „POP-rostu
FILM” w wykonaniu grup artystycznych
z Kdzierzyna-Kola

Pani Marszaek Barbara Kamiska wrcza statuetk
„Opolskie Szmaragdy”

Nowa wystawa etnograficzna

Szmaragdowe talenty

JANUSZ WÓJCIK

Jubileusz Harry’ego Dudy
Spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia
pracy twórczej Harry’ego Dudy – poety,
publicysty i spoecznika (autora i wspóautora 41 pozycji, w tym 18 zbiorów poezji) – odbyo si w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smoki
w Opolu. Harry Duda to zasuona posta dla opolskiego rodowiska literackiego, b. wieloletni prezes Oddziau
ZLP w Opolu, inicjator kilkudziesiciu
plenerów poetyckich, kronikarz opolskiego ycia literackiego, wydawca i redaktor ponad szedziesiciu ksiek opolskich autorów w zaoonej i kierowanej
przez siebie Oficynie Literackiej „Wers”.
Wane miejsce w jego twórczoci zajmuje tematyka biblijna i ewangeliczna.
Napisa m.in. trzynastozgoskowcem
(prawie 10 tys. linijek) dzieo pt. „Jezus
Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewange lii” z de dy ka cj Ja no wi Paw o wi II na dwutysiclecie chrzecijastwa
(wrczone Papieowi w Rzymie w grudniu 1999 r.; II wydanie ukazao si
w 2013 r. ze stosownym zezwoleniem
wadzy kocielnej), za któr otrzyma Nagrod im. Marka Jodowskiego. Dokona ponadto uj poetyckich wszystkich ksig dy dak tycz nych Sta re go
Testamentu (drukiem ukazay si m.in.
Psalmy, Ksiga Hioba i „Pie nad Pieniami”) oraz ksig „Genesis” i „Exodus”. Zajmowa si równie problematy k eko lo gicz n i me dycz n oraz
tematyk katysk. Podczas spotkania
zgromadzeni mogli usysze jego wiersze (czytane gównie przez jubilata),
nawizujce do rónych okresów ycia
poety. Nie zabrao te okolicznociowego tortu i lampki wina. Jubileuszowi 50lecia pracy twórczej Harry’ego Dudy towarzyszya wystawa w galerii biblioteki.

Jednym zdaniem

Po likwidacji Wojewódzkiego Domu Kultury (pocztek lat 90.) na Opolszczynie brakowao placówki, która podjaby si organizacji re gio nal ne go prze gl du twórczo ci
amatorskiego ruchu artystycznego. Nie byy
w stanie zorganizowa takiego przedsiwzicia
lokalne instytucje kultury ani organizacje spoeczno-kulturalne, nie dysponujce odpowiednim potencjaem kadrowym i finansowym.
Podczas kolejnych edycji Nagrody Marszaka
Województwa Opolskiego (w tym roku pitnasta) wielu laureatów – animatorów i twórców
kultury, dziaajcych w rodowiskach lokalnych – wskazywao na fakt, e istnieje potrzeba zorganizowania wojewódzkiego forum prezentacji amatorskiego ruchu artystycznego. Roli
organizatora podj si zatem Urzd Marszakowski Województwa Opolskiego. Dla podkrelenia rangi przedsiwzicia – przegldowi
nadano nazw „Opolskie Szmaragdy”, nawizujc do wielokulturowego bogactwa regionu
i rónorodnoci form artystycznej aktywnoci,
wielopokoleniowego krgu zespoów i twórców – tworzcych pejza kulturowy lska
Opolskiego. W ubiegym roku pierwsza edycja
imprezy zaskoczya organizatorów wysokim poziomem artystycznym i sporym zainteresowaniem ze strony twórców i zespoów. Na scenie
Filharmonii Opolskiej wystpiy wówczas 44
zespoy (m. in. teatry, kabarety, chóry, zespoy wokalno-instrumentalne, solici), a blisko 30 twórców ze wszystkich gmin wojewódz twa wy sta wi o r ko dzie a i pra ce
plastyczne. Uczestnicy przegldu zostali uhonorowani oryginalnymi statuetkami „Opolskich
Szmaragdów”. aneta Plotnik, piosenkarka
i opiekun artystyczny Klubu Wokalisty z Domu
Kultury w Krapkowicach mówia wówczas
z radoci – ta pikna statuetka zajmie honorowe miejsce w naszej pracowni w macierzystym domu kultury. Organizatorzy zapewnili artystom promocj w prasie, radiu i telewizji,
szerokiej publicznoci ukazano dorobek zespoów i twórców indywidualnych, którzy stali si
nie tylko perekami lokalnej kultury, ale równie wizytówkami województwa. Najlepsi sporód ich grona zostali zaproszeni do reprezentowania samorzdu województwa opolskiego
podczas imprez ogólnopolskich i midzynarodowych. W Alba Regii (Szekesfehervar) – stolicy partnerskiego regionu Opolszczyzny na Wgrzech – podczas koncertu z okazji obchodów
Dnia Przyjani Polsko-Wgierskiej znakomicie
zaprezentowali si uczestnicy pierwszej edycji
„Opolskich Szmaragdów”. Zespó „Inwencja” z Klubu Garnizonowego w Brzegu,
pod kierunkiem Janiny Koronkiewicz, wspomniany Klub Wokalisty z Krapkowic oraz rewelacyjny zespó szantmenów „Shantayci”
z Lewina Brzeskiego, zachwycili wgiersk publiczno. Podczas tegorocznej, drugiej edycji
„Opolskich Szmaragdów” na scenie Filharmonii Opolskiej i na plenerowej estradzie wystpia rekordowa liczba 54 zespoów (ponad 800
uczestników) reprezentujcych tradycje kresowe, lskie, romskie oraz mniejszo niemieck. W miasteczku kultury w drewnianych domkach liczne grono twórców ludowych wystawio
swoje oryginalne prace (m.in. kroszonkarskie,
hafciarskie, garncarskie, malowan porcelan,
kowalstwo artystyczne). Opolska publiczno
dugo oklaskiwaa wystpy artystów, które zabawnie i sprawnie zapowiadali – Julian Mere
i Karol Strasburger. Obaj gocie z Warszawy
byli zaskoczeni i zachwyceni poziomem artystycznym i rónorodnoci wykonawców przegldu. Prezentacje estradowe m.in. Teatru
„Faska” Karoliny Buhl, „Inwencji” czy te modziey z Kdzierzyna-Kola z programem musicalowym oraz wielu innych zespoów zapewne na dugo pozostan w pamici publicznoci
„Opolskich Szmaragdów”, najwikszego przegldu amatorskiego ruchu artystycznego województwa opolskiego, który zasuguje na uznanie i kontynuacj podczas nastpnych edycji.

Sta wystaw etnograficzn: „Etnografia Opolszczyzny – tradycja i zmiana” uroczycie otwarto w Muzeum lska Opolskiego. Pokazano na niej przemiany
na opolskiej wsi zachodzce od XIX
do poowy XX w. Sceny plebejskie,
wydarzenia rodzinne i traumatyczne przeycia czasu wojny i powojenne przedstawiono za pomoc fotografii, eksponatów, pre zen ta cji mul ti me dial nych,
wzbo ga co nych o ma p prze sie dle,
na której mona zobaczy miejsca pochodzenia i osiedlania si dawnych i nowych
miesz ka ców l ska Opol skie go,
z uwzgldnieniem „wdrówki ludów”
Kresowian z przedwojennych województw: lwowskiego, tarnopolskiego
i stanisawowskiego. Fragmenty Polskiej
Kroniki Filmowej sprzed lat z obrazkami
z Opolszczyzny i zapisy fonograficzne
wzbo ga ca j wa lo ry wy sta wy. Pra ce
nad gromadzeniem zbiorów i przygotowaniem wystawy „Etnografia Opolszczyzny”
trway kilka lat. Imponujcy efekt kocowy jest owocem wspópracy trójki autorów – kustosz Elbiety Dworzak (zmarej w ubiegym roku), która zajmowaa si
stron historyczn oraz etnografów: Magorzaty Goc i Piotra Grzelaka.
II wito Plonów i Targi Miodów
Sezon imprez plenerowych w Muzeum
Wsi Opolskiej zwieczyo II wito Plonów poczone z Targami Miodów. Bogaty program imprezy zainaugurowao
naboestwo z powiceniem plonów
w zabytkowym kocióku drewnianym
z Grboszowa, nastpnie przez skansen
przeszed korowód doynkowy z udziaem
zespoów folklorystycznych i pracowników
muzeum. Impreza zakoczya si wrczeniem nagród laureatom III Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany. W budynku administracyjnym otwarto wystaw
fotograficzn z Rymarzowa pt. „Zatrzymany czas”. Dla publicznoci przygotowano
bogat prezentacj tradycyjnego rzemiosa i rkodziea artystycznego, pokazy
kulinarne w zabytkowych kuchniach oraz
gry i zabawy dla najmodszych.

 Narodowe Czytanie Trylogii Henryka
Sienkiewicza z udziaem aktorów Teatru im.
Jana Kochanowskiego, dyrektorów instytucji
kultury, nauczycieli i dziennikarzy, przedstawicieli wadz samorzdowych regionu i miasta,
zorganizowano na Placu Wolnoci w Opolu;
wy da rze niu to wa rzy szy ze spó ka me ral ny
FO „Opole Quartet”, wystawa „Sienkiewicz
znany i nieznany” oraz warsztaty plastyczne
„Henryk Sienkiewicz inspiracj dla modych
artystów”.
 Wystaw Domu Spotka z Histori w Warszawie pt. „W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939–
prezentujc 250 unikatowych fotografii wykonanych przez kompanie propagandowe Wehrmachtu i Waffen-SS otwarto w opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeców Wojennych
w ambinowicach i Opolu.
 Podczas VI Dbrowskich Spotka z Poezj pie wa n „Za mczy sko” na sce nie
przy zamku w Dbrowie wystpili: Kuba Sienkiewicz, Jacek Wsowski, Tadeusz i Piotr Woniakowie, Andrzej Korycki oraz zespoy „Albo i Nie”, „Bo he ma”, „Ci sza jak ta”,
„Maestwo z rozsdku”.

 V Dzie Kultury Kresowej w Bogdanowicach (gmina Gubczyce) zainaugurowaa msza w.
w intencji Kresowian w sanktuarium Matki
Boej Bolesnej z Monasterzysk, nastpnie prelekcje kresowe wygosili prof. Stanisaw Nicieja
i prof. Maria Kalczyska.
 VI Ogólnopolski Plener Malarski „Kluczbork
organizowany przez Stowarzyszenie Mioników
Kultury i Sztuki „Irys” odbywajcy si pod Honorowym Patronatem Marszaka Województwa
Opolskiego zgromadzi artystów plastyków z rónych miast w kraju i zagranicy, którzy na pótnie
uwieczniali malownicze zaktki Kluczborka i prezentowali je na wystawie poplenerowej.
 Polskie pieni ze piewników ruskich z koca XVII i pocz. XVIII w. zaprezentowa zespó
„Camerata Cracovia” podczas koncertu pt.
„Kantaty polskie i ruskie”, który odby si
w Muzeum Piastów lskich w Brzegu.
 Wernisa dzie polskich artystów plastyków,
którzy tworz poza granicami kraju odby si
w ramach 4. odsony Biennale Ars Polonia w Galerii Sztuki Wspóczesnej w Opolu; gociem specjalnym wernisau bya Elbieta Dzikowska
(wyróniona tytuem Honorowego Obywatela
Miasta Opola).
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WIESAWA KONOPELSKA

Prof. Wiesaw Bany
Honorowym Ambasadorem
Kongresów Polskich 2014
25 wrzenia 2014 r. w Kielcach odbya si
uroczysta gala Ambasadorów Kongresów
Polskich. Podczas wydarzenia tytu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich 2014
przyznany zosta JM Rektorowi Uniwersytetu lskiego, przewodniczcemu Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó Polskich prof.
zw. dr. hab. Wiesawowi Banysiowi. W imieniu prof. Wiesawa Banysia tytu odebra
prof. dr hab. Dariusz Rott, który równie znajduje si w gronie osób uhonorowanych tym tytuem.
Tytu przyznawany jest osobom organizujcym w Polsce
spotkania i wydarzenia z dziedziny biznesu, nauki, kultury
i sportu, promujcym w swych midzynarodowych rodowiskach wiedz
o atutach naszego
kraju, przyczyniajc
si do decyzji o wyborze Polski na miejsce nastpnego midzynarodowego wydarzenia.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany przez Polsk Organizacj Turystyczn oraz organizacj pozarzdo w – Sto wa rzy sze nie Kon fe ren cje
i Kongresy w Polsce. Adresowany jest do najwybitniejszych osobistoci wiata nauki i stowarzysze profesjonalnych.

Wystaw powicon pamici Henryka Sawika zainaugurowa swoj dziaalno Dom lski w Katowicach – nowa inicjatywa Zwizku
Górnolskiego.
Mieci si w siedzibie organizacji w Katowicach przy ul. Stalmacha 17. Jego pomysodawczyni i inicjatork jest dr ucja Stanicz-

Fot. Z. Sawicz

Dom lski otwarty

Jednym zdaniem

To, co dzieje si w niewielkich spódzielczych domach kultury, zwykle nie przebija si do prasy, o tym si nie dyskutuje.
Istotny jest wycznie fakt, e istniej, e
si ich nie likwiduje. Standardowa dziaalno – zajcia dla dzieci, seniorów, kóka zainteresowa, czasem nauka jzyków
obcych i okolicznociowe imprezy z okazji Dnia Dziecka czy popularne Mikoajki, to w zasadzie wszystkie propozycje programowe. I waciwie po to istniej.
Na mapie tych spódzielczych domów
kultury z pewnoci przez wier wieku
wyrónia si Spódzielczy Dom Kultury
„Odeon” w Czeladzi, obchodzcy wanie 30-lecie istnienia. Prowadzi go Czeladzka Spódzielnia Mieszkaniowa.
Jakim cudem udao si w nim stworzy
bez maa profesjonaln galeri sztuki? Bo
kto tam nie wystawia, a trudno uwierzy:
najznamienitsi artyci plastycy z województwa lskiego, a take artyci dopiero wchodzcy w ycie artystyczne, którzy
dzi s ju profesorami Akademii Sztuk
Piknych w Katowicach. rodowisko plastyczne Czeladzi okazao si na tyle prne i na tyle dobrze zorganizowane, e przygotowywali cykliczne wystawy prac
autorów zwizanych z tym miastem. Wystarczy wymieni Andrzeja Czarnot, Ew
Czarnot, Zbigniewa Blukacza, Ireneusza Walczaka, Piotra Kossakowskiego,
Zygmunta Brachmaskiego, Remigiusza
Dulk, Ann Pays-Zatorsk, Mariusza
Wnukowskiego. Pomidzy nimi, ci znani
bardziej w rodowisku lokalnym, jak Aleksandra Kamiska, Teresa Strojniak, Jan
Powaka i jego synowie Micha i Krzysztof, Alicja Siudziak, Witold Gluniewicz.
We wrzeniu odbya si z okazji jubileuszu tej placówki wystawa zatytuowana „Na przeomie”. Pomys kuratora – Alicji Siudziak by prosty, ale okaza
si fantastyczny: wystarczyo, e kady,
kto tu wystawia w minionym 30-leciu zaproponowa jedn ze swoich prac. Okazao si, e zaproszono 54 artystów! – malarzy, grafików, rzebiarzy, fotografów
i tyle prac stanowio wystawe! Nie odmówi nikt. Spotkanie po latach byo wzruszajce!
Jak to wszystko byo moliwe? Oczywicie wszystko zaley zawsze od tych,
którzy maj pomysy, kochaj sztuk
i artystów. Czelad miaa szczcie, e
przez ponad 20 lat kierownikiem „Odeonu” bya Danuta Kmiecik. Zawsze dyskretnie pomagajca, ale majca niezwyk zdolno zjednywania ludzi.
Doprowadzia do tego, e w miecie, które przez te wszystkie lata nie miao
(za wyjtkiem istnienia przez siedem lat
galerii „Elektrownia”) i nadal nie ma
profesjonalnej galerii sztuki, w tym niewielkim „Odeonie”, przystosowanym
na miar moliwoci do ekspozycji prac
najlepszych artystów, mogy zaistnie
wystawy, które wielu artystów po dzi
dzie ma swoim artystycznym dossier.
Szkoda, e i tej galerii ju te nie ma, bo
jubileusze czasem pokazuj, e bywa, i
zdarzaj si ludzie niezastpieni – jak Danuta Kmiecik w czeladzkim „Odeonie”.

kowa – wiceprezes Zwizku Górnolskiego,
regionalistka i ekspert edukacji regionalnej.
„Dom to nie s same mury. Dom to jest pewna przestrze, w której ludzie dobrze si czuj, co razem buduj i tworz. ycz Zwizkowi Górnolskiemu, eby taki dom stworzy,
eby zbudowa tak wanie przestrze. By ten
dom by dla wszystkich, nie dzieli, lecz czy w oparciu o tradycje i wartoci” – powiedzia ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
Dom lski bdzie
te miejscem spotka,
dyskusji, wystaw
i kameralnych koncertów. Pierwszym
przed si wzi ciem
Domu lskiego jest
przygotowana we
wspópracy z Regionalnym Orodkiem
Kultury wystawa powicona bohaterowi trzech narodów
pt. „Henryk Sawik
– bohater na kady
Dom lski przy ulicy
czas”. Wernisa odby
si w dniu otwarcia Stalmacha.
Domu lskiego.
Uczestniczyli w niej marszaek Mirosaw Sekua oraz przewodniczcy Sejmiku Andrzej Gociniak.
Wystaw bdzie mona zwiedza do koca
roku. „Pami o Henryku Sawiku zostaa wymazana, raz gdy zosta zamordowany w Mauthausen, a potem gdy zosta zapomniany po wojnie. Teraz Sawik wróci na swój ukochany lsk.
Wanym zadaniem jest, aby o nim dowiedziaa si Polska, Europa, aby dowiedzia si
wiat – to jest tego formatu czowiek. Najwikszy polski sprawiedliwy” – doda Grzegorz ubczyk, byy ambasador RP na Wgrzech.
Przedpremierowy pokaz filmu powiconego Henrykowi Sawikowi i Jozsefowi Antallowi odby si w Bibliotece lskiej. W tytuowe

Fot. Z. Sawicz

Wielkie wystawy
w maej galerii

W uroczystoci otwarcia wzi udzia metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

 Uroczystoci upamitniajce 75. rocznic spalenia Wielkiej Synagogi Katowickiej odbyy si 19
wrzenia br. z udziaem Zespou piewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcj Anny Szostak, którzy wykonali m.in. utwory Krzysztofa Pendereckiego „Prosimy Ci” i „Psalm 134”.
 Jan do (baryton) i Ewa Danilewska (fortepian) byli solistami koncertu zorganizowanego
przez Instytucj Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia” w Muzeum Archidiecezjalnym
podczas którego wykonali utwory Chopina, Mozarta, Moniuszki, Debussy’ego i Szymanowskiego.
 149. Urodzinom Miasta Katowice towarzyszyy koncerty „Modzi twórcy kultury” z udziaem Agnieszki Porzuczek (fortepian), Agnieszki Sawickiej (skrzypce), Anny Cierpisz (wiolonczela),
Katarzyny Podzia (sopran), Pawa Janoty (baryton) i Bogusawy Ciepierskiej (fortepian), które odbyy si w MDK „Koszutka”, MDK „Poudnie” w Piotrowicach i MDK „Poudnie”
w Podlesiu.
 Z kolei w Sali „Parnassos” Biblioteki lskiej
koncertowali Swietana Kaliniczenko (sopran),
Adam Sobierajski (tenor), Stanisaw Kufluk (barytron) i Halina Mansarliska (fortepian), którzy
zaprezentowali koncert z cyklu „Szkice do opery” – Giuseppe Verdi – „Traviata”.
 Scena teatralna Paacu Modziey zainaugurowaa sw dziaalno przedstawieniem „Bu-

rza” Szekspira, w adaptacji i reyserii Henryka
Adamka, a która zostaa pokazana w ramach cyklu teatru dla dzieci „Banie Pana Szekspira” przygotowanego przez Stowarzyszenie Teatralne Tespis.
 Promocja ksiki „Moje Katowice” Lecha
Szaraca bdcej zbiorem felietonów mówicych
o historii miasta, jego wieckiej i sakralnej architekturze, instytucjach kultury i nauki, zakadach
przemysowych i wybitnych osobowociach, odbya si w Bibliotece lskiej.
 Muzeum Miejskie w Siemianowicach lskich
gocio podczas wieczoru autorskiego dr. Eugeniusza Dept – lekarza i poet.
 W swojej siedzibie w Koszcinie Zespó Pieni i Taca „lsk” zainaugurowa 12 wrzenia nowy sezon artystyczny 2014/2015, a podczas koncertu „A to Polska wanie” zostaa wrczona Beacie
Kosok nagroda „Mecenas Silesiae”.
 W Galerii Sztuki Wspóczesnej BWA w Katowicach do koca padziernika mona oglda wystaw Jeanine Cohen i Javier’a Fernandez’a.
 „Nocne aktywnoci” to projekt serii performace’ów rozpisany na pi miesicy, którego organizatorem jest katowickie BWAm, a artyci biorcy w nim udzia to Filip Berendt, Bowik, Bartek
Buczek, Mateusz Choróbski, Magda Farczak,
Micha Gayer, Mateusz Hajman, Ola Kozio,
Adam Laska, Iza ska, Magorzata Markiewicz, Anna Orlowska, Sawek Pawszak, ukasz Ro-

postaci wcielili si Krzysztof Globisz i Piotr
Fronczewski. Autorem scenariusza jest Grzegorz
ubczyk.
Jubileusz Piotra Szalszy

tetu lskiego, autor zbioru esejów, wspomnie, narracji o lsku pt. Lajerman; dr Angela Bajorek  biografka Janoscha oraz Dariusz
Walerjaski  historyk, badacz historii ydów
na Górnym lsku i obroca zabrzaskich zabytków.
Osoba i twórczo Janoscha stay si przyczynkiem do poruszenia wielu rozmaitych
wtków. Walerjaski wymieni miejsca z czasów dziecistwa pisarza, które pozostay jeszcze w Zabrzu, m.in. drewniany koció w. Jadwi gi (tu by ochrzczo ny), ka mie ni ce
przy obecnej ul. Piekarskiej oraz ul. 3 Maja,
w których mieszka, czy ydowski cmentarz,
na którym przyszy prozaik lubi spacerowa.
Dr Bajorek dotkna wielu traumatycznych dowiadcze z dziecistwa Janoscha, opowiedziaa o swojej wspópracy z nim, wspominaa tak-

Pod patronatem „lska”
Tyszanie w I poowie XX wieku

15 wrzenia 2014 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbya si uroczysta premiera powieci Janoscha Szczliwy, kto pozna Hrdlaka. Spotkanie zorganizowali prezydent Zabrza Magorzata
Maka-Szulik i redaktor naczelny Wydawnictwa Znak Jerzy Illg.
Organizatorzy rozpoczli od prezentacji
fragmentu reportau Janosch w Polsce, zrealizowanego przez TVP Katowice przed 21 laty.
Nastpnie dyskusj na temat ycia, twórczoci
oraz najnowszej publikacji Janoscha poprowadzia Aleksandra Klich, dziennikarka „Gazety
Wyborczej”, autorka ksiki Cay ten Kutz. Biografia niepokorna. W dyskusji udzia wzili:
prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki  historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersy-

e o jego awersji do prawdziwego imienia Horst,
które nadano mu na cze nazisty Horsta Wessela. Prof. Nawarecki okreli najnowsz
ksik opublikowan przez Znak jako „powie cinitego garda”, która oczyszcza
czytelnika, ale w pewnym sensie niezupenie.
Dostrzeg równie w nadawaniu dziwnych
imion bohaterom  Cholonek i Hrdlak  gbszy zamys autora. Pierwsze cignie nas w dó,
kojarzy si z czym prymitywnym, prostym,
zwizanym z ziemi  i taka bya posta o tym
imieniu, zreszt ku ziemi ciy take podtytu
powieci Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny. W imieniu Hrdlak prof. Nawarecki dostrzeg
co z hebrajskiego ruah, biblijnego tchnienia,
które unosi nas w gór.
Rozmowa z publicznoci pozwolia poruszy
kolejne wane i trudne tematy dotyczce lska,
m.in. problem stygmatyzacji osób posugujcych
si gwar w peerelowskich szkoach w regionie, a take kwesti, czy opisy i oceny Janoscha
nie s dla lzaków niesprawiedliwe, czy
na pewno przedstawia on lzaków, a moe bardziej lokalnych chacharów. Ostatecznie stwierdzono, e jeeli utrwali w swej prozie tych ostatnich, jeeli pokaza lsk patologi, to mia
do tego prawo, bo tak rzeczywisto pozna
w dziecistwie.

„Ludzie, miejsca, zdarzenia. Tyszanie w I poowie XX wieku” to tytu nowej wystawy, któr od 31 padziernika mona bdzie oglda
w Muzeum Miejskim w Tychach. Prezentowana bdzie w sali ekspozycyjnej przy ulicy Katowickiej 9.
Autork scenariusza wystawy jest Agnieszka
Ociepa-Weiss, kustosz w Dziale Historii Miasta.
Wystaw t muzeum chce ocali od zapomnienia sylwetki zasuonych ludzi oraz obudzi wród zwiedzajcych potrzeb pielgnowania wspomnie o tych, którzy przez sw prac,
dziaalno spoeczno-kulturaln na trwae zapisali si w pamici im wspóczesnych.
Ekspozycja przypomni postaci Jana Wieczorka, naczelnika Tychów w okresie midzywojennym, czy ksidza Jana Kapicy, proboszcza parafii pw. w. Marii Magdaleny. Pokae
histori rodzin mieszkajcych od pokole w Tychach i w ssiednich gminach, które obecnie s
dzielnicami miasta Tychy. Zwiedzajcy wystaw zobacz midzy innymi zdjcia i dokumenty rodziny Losków i Baronów z Tychów, Czardybonów z Paprocan i Skibów z Wilkowyj.
Na wystawie znajdzie si równie sekwencja
powicona pierwszemu stacjonarnemu kinu
w Tychach, nazwanemu póniej „Halk” (od opery Stanisawa Moniuszki, która doczekaa si kilku filmowych adaptacji). Zaaranowana zostanie sala kinowa, w której widzowie bd mieli
okazj obejrze kilka krótkich filmów Polskiej
Agencji Telegraficznej, uyczonych przez Filmotek Narodow w Warszawie – partnera wystawy. Wystawa potrwa do 28 marca 2015 roku.
Z te ma tem wy sta wy zwi za ne b dzie VIII Tyskie Sympozjum Historyczne „Ludzie dwudziestolecia midzywojennego. Obywa te le Ty chów
i gmin ocien nych”, które odbdzie si 27 listopada br. Warto
tu podkreli, e
Tychy intensywnie rozwijay si
w okre sie mi dzy wo jen nym.
W1934 roku Tychy sta y si
gmin wiejsk na
pra wach miej skich. W tym roku mia sto obcho dzi 80-le cie
Karolina i Antoni Niestrój
otrzymania praw z dziemi, ok. 1918. Zbiory
MMT
miejskich.

dziewicz, Radosaw Sirko, Szymno Szewczyk i Kuba
Woynarowski.
 Przedstawieniem „ucji z Lammermoor” Opera
lska w Bytomiu zainaugurowaa jubileuszowy, 70. Sezon artystyczny.
 „Open Chopin” w reyserii Roberta Talarczyka
to komiks muzyczny z udziaem Sebastiana Cybulskiego, Mai Hirsch, Michaa Chorosiskiego, Anety Todorczuk-Perchu, Tomasza Dedeka i Honoraty Witaskiej
zrealizowany przez Teatr lski.
 Mapy i plany z wasnych zbiorów kartograficznych
pokazao Muzeum Miejskie w Tychach.
Na wystaw „41x Nepomuk” – fotografia Jana Zegalskiego zapraszao Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach.
 W Miejskim Orodku Kultury w Sawkowie
mona byo oglda wystaw „W krgu…”.
 Galeria „Ciasna” w Jastrzbiu-Zdroju zapraszaa na wystaw fotografii „Kolory (t) mojego miasta” autorstwa Joanny Bratko-Lityskiej.
 Rezydentk Midzynarodowego programu „Projekt Metropolis” organizowanego przez Fundacj Imago Mundi oraz CSW Kronika w Bytomiu, opartym
na serii rezydencji artystycznych na lsku i Zagbiu
Dbrowskim, zmierzajcego do stworzenia wspóczesnego portretu regionu przy uyciu narzdzi sztuk wizualnych bya Aleksandra Wasilkowska – architektka, absolwentka Wydziau Architektury Politechniki
Warszawskiej oraz Ecole d’Architecture de Bretagne we

Francji, która w 2010 roku reprezentowaa Polsk
na XII Midzynarodowym Biennale Architektury
w Wenecji projektem Emergency Exit (wspólnie
z Agnieszk Kurant), a miejscem rezydencji byy Tychy.
 Wystaw fotografii Jakuba Byrczka pt. „Zapach
k i niebo” pokazaa Galeria Ciasna w Jaworznie.
 Ziemia pszczyska to kolejna wystawa, któr mona byo oglda w Galerii Muzeum Miejskiego w Tychach,
mieszczcej si w Centrum Medycznym „Paprocany”.
 Galeria Drugiego Planu Domu Kultury w Rybniku-Chwaowicach zapraszaa na wystaw fotografii Roberta Wolaskiego prezentujcej gwiazdy polskiego filmu.
 8 wrzenia na terenie nowej siedziby Muzeum lskiego w Katowicach zostaa podpisana umowa przez
prof. Magorzat Omilanowsk, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Alicj Knast, dyrektor Muzeum lskiego w Katowicach na dofinansowanie
projektu ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014 dotyczcego rewitalizacji pokopalnianych obiektów znajdujcych si
na terenie Muzeum.
 Muzeum lskie po raz kolejny wczyo si
w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, a otwar je
wykad plenerowy Przemysawa Piwowarczyka „Rawa – rzeka w subie miasta”.
 W Galerii Szyb Wilson mona byo zobaczy prace artystów nieprofesjonalnych z caego województwa

lskiego w ramach II lskiego Przegldu Sztuki Artystów Intuicyjnych „Artisma”.
 12 wrzenia odbyo si uroczyste otwarcie odnowionej i przebudowanej siedziby Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, do której wprowadzi si równie francuskie stowarzyszenie Alliance Française
w Katowicach.
 W „Benedyktynce” Biblioteki lskiej odbya si
promocja Postylli „W Sowie Prawda” ks. bpa Tadeusza
Szurmana.
 Muzeum w Chorzowie zaprasza na wystawy: „W chorzowskim garnizonie 1922-1939” – wystaw, która wpisaa si w uroczystoci zwizane
z odsoniciem tablicy upamitniajcej 75 Puk
Piechoty stacjonujcy w Chorzowie, „Konserwacja-ratunek dla zabytków. Prezentacja zbiorów Dziau Etnografii” oraz „wiat bani lskich Gustawa
Morcinka”.
 Równie Muzeum w Chorzowie zapraszalo na wykad dr. Jacka Kurka rozpoczynajcy nowy cykl spotka „Granice historii – Historia bez granic” zatytuowany „Muzyka i Przyja, czyli wdkujc w kraju
piknych saren”.
 XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego odbyway si pod hasem „Rezydencje wród k i lasów…”.
 Wernisa grupy malarskiej PO CO I DLA KOGO... odby si 19 wrzenia w Miejskim Domu Kultury Poudnie w Katowicach.

Z okazji70. rocznicy urodzin i 50 lat pracy artystycznej, w Katowicach, w dniu 4 listopada 2014 podczas wieczoru jubileuszowego,
na gocinnej scenie Teatru Korez w Katowicach,
odbdzie si polska prapremiera monodramu
Thomasa Bernharda pt: „Po prostu skoplikowane” (Producent SU Production – Katowice) w reyserii Piotra Szalszy, z udziaem znanego aktora katowickiego p. Antoniego Gryzika,
w scenografii Malgorzaty Suwalskiej. Tumaczenie – Marek Szalsza.
Z kolei 11 listopada na wiedeskiej scenie
„Theater Brett” odbdzie si druga cz jubileuszu z okazji 30-lecia pracy artystycznej
Piotra Szalszy w Austrii – na inauguracj 10.
Midzynardowego Fetiwalu Teatrów Maych Form Europy Srodkowej. W ramach tego wieczoru przedstawiona zostanie katowicka re ali za cja mo no dra mu „Po pro stu
skomplikowane” w wersji polskiej z napisami niemieckimi.
Wydarzenie to wspórealizuje Wiedesko-Krakowskie Stowarzyszenie-Kulturalne (Prezes – Zofia Beklen) przy wspóprcy z Wydziaem Kultury miasta Katowice, miasta Wiednia
oraz Instytuitu Polskiego w Wiedniu.
„Po prostu skomplikowane” to rodzaj wewntrznej spowiedzi artysty z wielkim dowiadczeniem yciowym – mówi Piotr Szalsza.
Mczyzny, który wanie uzyska gboki
wgld we wasn przeszo. To bardzo osobista konfrontacja. Walka ze starzeniem si i z samotnoci. Szukanie odwiecznych odpowiedzi
na pytanie o sens ycia, zbliajcego si pomau do koca.
Janosch znów w Zabrzu
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Szkoa starsza od miasta

MARIA SZTUKA

25 wrzenia w Muzeum Zagbia
w Bdzinie Romuald Korus witowa
swój niezwyky jubileusz: 50-lecie pracy twórczej. Znany bdziski malarz
i grafik jest absolwentem ASP w Krakowie, uprawia malarstwo sztalugowe,
grafik artystyczn, prasow, malarstwo sakralne, witra i rysunek. Artysta
ma w swoim dorobku kilkadziesit wystaw indywidualnych i zbiorowych o zasigu ogólnopolskim i midzynarodowym, jest lau re atem wie lu na gród
i wyrónie. W zaoonej przez siebie
w Orodku Kultury w Bdzinie pracowni malarstwa sztalugowego (dla amatorów) stworzy miejsce spotka, w którym
pod okiem malarza dojrzewaj ukryte talenty. Zwieczeniem jubileuszowej uroczystoci by wernisa „Romuald Korus – malarstwo, grafika”. W trzech
salach Paacu Mieroszewskich zaprezentowano ponad 40 prac artysty. Cz
pierwsza obejmuje prace graficzne, m.in.
z cyklu „Katyski las” i „Woy – Lipiec 1943”, w osobnej sali wyeksponowano malarstwo pejzaowe – 15 prac
w technice pasteli. Wystaw mona oglda do 19 padziernika.

VI Dni Muzeum w Sosnowcu
W niedziel 7 wrzenia w Paacu
Schöna odbyo si Zagbiowskie Miodobranie. Impreza wpisaa si w kalendarz
obchodów VI Dni sosnowieckiego Muzeum. Byo nie tylko sonecznie ale i bardzo sodko, wszak miodu byo pod dostatkiem, nie zabrako take znakomitych
domowych wypieków, ani wymienitej zalewajki. Ukoronowaniem uroczystoci
bya okazjonalna wystawa „Apimondia 2013 w Kijowie w obiektywie pszcze-

Jednym zdaniem
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Jubileusz 50-lecia pracy twórczej

Fot. Bartosz Gawlik/mat. Muzeum w Bdzinie

O sosnowieckim „Staszicu” zawsze
byo gono. Nic dziwnego skoro od zarania szkoa nosia „pitno” przodownika.
Bya pierwsz szko redni, jaka powstaa w Zagbiu Dbrowskim. Jej fundator,
niemiecki przemysowiec Heinrich Dietel,
wyprzedzajc potrzeby byskawicznie rozwijajcego si regionu (gównie dziki wasnej przedsibiorczoci) zainwestowa
w edukacj przyszych kadr pracowniczych
rozkwitajcej gospodarki. By rok 1894,
kiedy w jednym z budynków, pierwszej
w Królestwie Kongresowym przdzalni
czesankowej (wasnoci H. Dietla) uroczycie otwarto Szko Realn, protoplast
dzisiejszego Liceum Ogólnoksztaccego
im. Stanisawa Staszica. Miasto Sosnowiec
jeszcze nie istniao (dopiero 8 lat póniej
osada nad Przemsz uzyskaa prawa
miejskie), cho wie Sosnowice liczya
wówczas ponad 60 tys. mieszkaców.
W 1888 r. hojny darczyca przekaza
do uytku szkoy neorenesansowy 3-kondygnacyjny gmach, zbudowany wg projektu Antoniego Jasieczyka-Jaboskiego.
Warto nadmieni, e przezorny przemysowiec zadba take, aby uczniowie nie
spóniali si na zajcia i zorganizowa dla
nich transport… specjalnym pocigiem.
Przez kolejne dekady architektonicznej
wietnoci obiektu dorównywa poziom nauczania. Wród kadry pedagogicznej znalazy si m.in. takie sawy jak fizyk Waldemar Zillinger, autor najbardziej znanego
„Zbioru zada z fizyki”, z którego korzystay kolejne pokolenia nie tylko licealistów, dyrektor szkoy od 1933 r. do koca II wojny wiatowej, cho rzecz jasna
podczas wojny peni t funkcj nieformalnie, kierujc tajnym nauczaniem, wybitny
geolog i biolog Witold Wyspiaski, kompozytor Wadysaw Powiadowski, u którego bra pierwsze lekcje piewu Jan
Kiepura… Na list znamienitych absolwentów na pewno nie wystarczyoby tutaj
miejsca. Od wrzenia 1957 r. szkoa stracia swój „mski” wizerunek, wprowadzono bowiem koedukacj. W dziejach okazaego obiektu take wiele si zmienio,
w 1970 r. licealistów przeniesiono do odlegego budynku po szkole podstawowej,
a gmach „awansowa” do rangi akademickiej, goszczc Wydzia Techniki Uniwersytetu lskiego. Fundator zapewne nie
miaby nic przeciwko tej zamianie, wszak
yczeniem jego byo, aby budynek suy
nauce i owiacie. Akademicy jednak opucili neorenesansowe wntrza a od 2013
r. gmach stanowi wasno miasta, rodzinie Kulisiów odmówiono zakupu, cho odrestaurowany przez nich paac Dietlów odzyska swoj pierwotn wietno. W byej
Szkole Realnej Kulisiowie zamierzali uruchomi galeri i urzdzi miejsce spotka
artystycznych. Co bdzie w zamian? Miejscy wodarze zdecydowali: centrum integracji i aktywizacji spoecznej. W padzierniku odbd si huczne obchody 120-lecia
Liceum im. S. Staszica. Niejeden z rodziny Staszicowskiej zapewne odwiedzi swoj star „bud”, tylko czy jest jeszcze co
oglda?

larzy” przygotowana przez sekcj historyczn lskiego Zwizku Pszczelarzy
oraz posadzenie pamitkowego Dbu
Wolnoci, którego dokonali: w imieniu
Ordynariusza Sosnowieckiego kanclerz
kurii ks. Mariusz Kara, prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, prezes Zagbiowskiego Koa Pszczelarzy Roman
Bochenek, nadleniczy Nadlenictwa
Siewierz Kazimierz Szydo oraz dyrektor
Muzeum Zbigniew Studencki. Drzewko
ufundoway Lasy Pastwowe. Nie lada
atrakcj byo Lene Koo Fortuny, rozwizywanie zagadek wcigno nie tylko najmodszych, mona bowiem byo zdoby
drzewko do przydomowego ogródka.
Mistrz pszczelarski z koa w Czeladzi Antoni Bieniecki wprowadzi suchaczy
w tajniki wiedzy na temat jak zaoy rodzinn pasiek a dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu dr Andrzej Siwiec przekonywa do leczniczych waciwoci
miodu, po pokazie miodobrania przyszed
czas na degustacj.
Gdzie dziewczta z tamtych lat?
23 wrzenia w Bibliotece Gównej
w Sosnowcu odbyo si otwarcie historyczno-biograficznej wystawy zatytuowanej Gdzie dziewczta z tamtych lat?
Losy kobiet walczcych o niepodlego.
Wernisa poprzedziy: wykad Anny
Mikulskiej z Fundacji Genera Elbiety
Za wac kiej w To ru niu pt.: „Kry sty na Skarbek – As wywiadu drugiej wojny wiatowej” oraz projekcja filmu dokumentalnego Miaam szczliwe ycie
o gen. Elbiecie Zawackiej. Jak pisze
Agnieszka J. Cielikowa w pracy Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922: „Od niepamitnych czasów kobiety byy przede
wszystkim ofiarami wojen, ale zawsze
byy i takie, które chwytay za bro
w obronie rodziny, mienia czy te z pobudek patriotycznych, wspartych czasami bojowym temperamentem”. Na wystawie przedstawiono, w perspektywie
historycznej, udzia polskich kobiet
w dziaaniach pomocniczych, samarytaskich i wojskowych, poczwszy od czasów najdawniejszych XIII i XIV wieku,
poprzez konflikty polsko-tatarskie, wojny polsko-tureckie XVII w., wojny napo le o skie, po wsta nie li sto pa do we
i styczniowe, okres walk o niepodlego
i suwerenno w latach 1914–1921,
wojskow sub Polek w okresie midzywojennym i w czasie II wojny wiatowej: w kampanii wrzeniowej, Polskich
Siach Zbrojnych na Zachodzie, w Wojsku Polskim, w Powstaniu Warszawskim,
koczc na powojennej konspiracji.
Ekspozycj mona zwiedza do 7 listopada.

 1 wrzenia w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury, w Energetycznym Centrum Kultury
w Sosnowcu otwarto wystaw prac plastycznych Adama mietany.
 8 wrzenia miay miejsce obchody 75. rocznicy zniszczenia Wielkiej Synagogi w Bdzinie.
 15 wrzenia w Energetycznym Centrum
Kultury w Sosnowcu odby si koncert inaugurujcy sezon artystyczny 2014/2015 w wykonaniu lskiej Orkiestry Kameralnej.
 20 wrzenia w sali koncertowej przy Zespole Szkó Muzycznych w Sosnowcu gocili:

Monika Borzym, Dawid Podsiado oraz Energy Band.
 22 wrzenia w Miejskim Klubie im. J. Kiepury odbya si teatralna adaptacja plenerowego widowiska Bdzin 2013–1943. Performance
przypomnia tragedi 120 tysicy zamordowanych zagbiowskich ydów.
 28 wrzenia w sali koncertowej przy Zespole Szkó Muzycznych w Sosnowcu wystpia Orkiestra Symfoniczna Filharmonii lskiej
pod dyrekcj Mirosawa J. Baszczyka z udziaem Konstantego A. Kulki.

Prawie piciuset modych autorów nadesao ponad 1200 tekstów na kolejn „Lip”.
Jest to najstarszy przegld dziecicej i modzieowej twórczoci literackiej – wizytówka
kulturalna Bielska-Biaej i Spódzielni Mieszkaniowej „Zote any”. Pokacie mi bowiem
drug spódzielni, która – ju od 31 lat – inspiruje kolejne pokolenia do pisarskiej aktywnoci! Nieustajca to „wina” dyrektorki
klubu „Best” Reny Edelman. Jak zwykle jurorzy pod kierunkiem Tomasza Jastruna nagrodzili stu laureatów drukiem w „lipowej”
antologii – wydanej przez miasto w twardej
oprawie. Jak zwykle te najwicej laureatów
byo z Beskidów, lska i Zagbia. Sporód
mieszkaców województwa lskiego w gronie uczniów podstawówek laureatami „Lipy” 2014” zostali: Wiesaw Cader, Zuzanna
Fojcik, Aleksandra Goek, Wiktoria Habdas,
Kamila Jochacy, Jakub Mieszczak, Marysia
Stanek, Aleksandra Syposz i Jakub leziak
z ywca, Marta Grzegorczyk, Maria Houbiska, Wiktoria Kowrygo, Nina Strzelczyk
i Jdrzej Szymanek z Bielska-Biaej, Natalia
Maszkowska z Czstochowy i Zuzanna yrek
z Milówki. Wród gimnazjalistów naszego
województwa nagrodzono Natali Gajowniczek z Kóz, Karolin Krcioch, Alicj Ku
z Bielska-Biaej, Juli Kura z Rdzin, Mart Ormaniec z Buczkowic, Ann Pitek
i Mart Rusek z Mikoowa, Wiktori Roczkowsk i Aleksandr Uracz z Dbrowy Górniczej. Sporód uczniów szkó rednich laureatami zostali: Julia Dziubek, Mateusz
Hankowski, Kacper Kominiak, Agata Naruszewicz, Filip Peringer i Elbieta Zamorowska z Bielska-Biaej, Patryk Frosztga z Czechowic-Dziedzic, Daria Schimke z Jaworza
i Filip Wyrwalski z ywca.
Jednym z entuzjastów „Lipy” jest jej juror
Juliusz Wtroba, który twierdzi, e przeycia
i refleksje modych literatów – poparte wyobrani „wcigaj” go co roku jak pragnienie pikna. Wszak wraliwa modzie ma
wiee spojrzenie na siebie, otoczenie i przede
wszystkim patrzy w… siebie. Jest to bogactwo, którego nie mona kupi za adne pienidze, którego nie zaatwi nawet wujek pose czy
prezydent ani nie kupi i nie wyebrze zapobiegliwa ciotka. Co z tym skarbem zrobi: czy
zakopi jak ewangeliczne talenty, czy prac
bd pomnaa predyspozycje, z którymi
przyszli na wiat?
W tekstach najmodszych poetów i pisarzy
odnajdujemy z roku na rok coraz wicej pokadów inspiracji filmowych czy komputerowych. Modzi ludzie odchodz natomiast
od inspirujcych kontaktów z natur. Bolej
nad tym, gdy nic nie zastpi wiata natury
jako róda poetyckiego zdziwienia. Zerwanie
z przyrod nie oznacza na szczcie zerwania
z ludmi. W tekstach polskich dzieci i modziey dominuje kwestia, jak zachowa czowieka w czowieku? Wielu modym ludziom, niezalenie jak mow si posuguj – wizan
lub nie – pytanie, kim jest czowiek, wydaje
si stosunkowo banalne. Pytaj bardziej
szczegóowo o jego kondycj – od okresu prenatalnego po eschatologiczne fantazje i przypuszczenia. Signum temporis: miastem,
w którym najczciej rozgrywa si akcja „lipowych” opowieci, jest Londyn. I nie jest on
bynajmniej miastem polskich emerytów,
o czym moje pokolenie marzyo w modzieczych piosenkach. W oczach „lipowiczów”
stolica UK jest miastem polskiej modziey.
Polscy emeryci o Londynie mog nadal tylko
pomarzy.

JAN PICHETA

BIELSKO-BIAŁA
Wspaniaa spójno
Bywaj w BWA wystawy bardzo rónorodne. Zdarza si, e poszczególne obiekty ekspozycji nie przystaj do siebie. Tego nie mona
zarzuci dwóm wrzeniowym wystawom
w Galerii Bielskiej BWA. Imponuj wewntrzn jednorodnoci. Nie byo dotd w Polsce
prezentacji pócien Piotra Grzybowskiego
z lat 90., które udao si sprowadzi z USA dopiero po jego mierci (23 sierpnia 2013 r.
w Nowym Jorku). Wystawa „Faux painting.
Obiekty performera” prezentuje seri wielkoformatowych dzie pokazywanych dotd
na wystawach indywidualnych w USA. – S to
dziea oryginalne, odbierajce anonimowo
technikom dekoracyjnym poprzez nadanie im
statusu dziea sztuki. S czym wicej ni pótnami – staj si
„obiektami performera”, zwizanymi
z filozofi twórcz
artysty, a nie tylko
z
uprawianiem
sztuki faux painting („faszywego”
malarstwa) dla samego zarobkowania – twierdzi kuratorka wystawy
Peter Grzybowski, Cedar Magorzata Kamierczak.
W przeciwiestwie do niemal w Polsce nieznanego Piotra Grzybowskiego druga wystawa bya ekspozycj artysty, który ju w Galerii Bielskiej BWA prezentowa swe dziea
– Jana Dobkowskiego. Tym razem przedstawi
a 383 rysunki z cyklu „Pohutaj si na nitce
ycia” z lat 2001–2011. Trudno si oprze
wraeniu, e artysta czerpie siy z energii ruchu ciaa. Kademu zreszt yczy tej radoci,
jak daje hutanie. Std tytu wystawy. Jak
twierdzi dyrektorka galerii Agata Smalcerz, finezyjne rysunki przypominaj nieco sztuk
japosk, z jej mistrzowsko prowadzon lini
i penymi elegancji ksztatami, z drugiej strony przywouj pewne elementy sztuki indyjskiej i jej ornamentalnie traktowane ludzkie
ciao. Niepowtarzalno kreski Jana Dobkowskiego, jego charakterystycznych form to unikat na skal wiatow. To opera omnia artysty,
podsumowanie jego dowiadcze, osobista
wypowied na temat sensu istnienia, filozoficzny paradygmat dotyczcy obecnoci czowieka we wszechwiecie, czerpania kosmicznej energii ycia. Janusz Zagrodzki w tekcie
o Janie Dobkowskim „Na nitce ycia” uwaa,
e dziea artysty to poematy ycia. Kreli on
figury i znaki swobodnie rozwijajce si
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Marzenie emeryta

Jan Dobkowski z cyklu „Pohutaj si na nitce
ycia”, 2011

w wielu kierunkach. Artysta uzyska biego
w kreowaniu rzeczywistoci. Reyseruje zdarzenia swobodnie ksztatujce si na paszczynie rysunku. Uzupenieniem programu
wrzeniowego BWA bya wystawa fotografii
bielszczanki Jolanty Kozowskiej „Dzieci
z krainy krokodyli”.
Bieda
Kierownictwo Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej poinformowao, e w obecnym sezonie
wystawi tylko cztery premiery. By moe uda
si jeszcze co wystawi dodatkowo w Stalarni. Jeszcze mniej premier zobaczymy w Banialuce – tylko trzy. Tymczasem na pocztku
obecnego stulecia – za kadencji Tomasza Dutkiewicza – Teatr Polski dawa rednio 10 premier rocznie, a bywao, e nawet 13. Dla wielu teatrów polskich jest to norma, np. Teatr
Powszechny w odzi wystawia 14 premier
w tym sezonie. Trudno si jednak dziwi zapaci scenicznej, skoro kultura jest w stolicy
Beskidów niedofinansowana. Byy ju kierownik literacki TP zarabia np. na pó etatu
tysic z. Instruktorzy w placówkach Miejskiego Domu Kultury zarabiaj na etacie 1400 z. Niektórzy za godzin pracy
z dziemi otrzymuj po 10 z (Bielsko-Biaa
jest szczególnym wyjtkiem, gdy w ssiedniej ubogiej w stosunku do bielskiej metropolii wiosce – Midzyrzeczu Górnym – za godzin pracy z dziemi instruktorzy kulturalni
zarabiaj po 50 z za godzin!). Dla porównania kady z ponad 20 nawet mao zdolnych
pikarzy TS Podbeskidzie otrzymuje w ramach stypendium 16 tys. z miesicznie. Z tej
samej miejskiej kasy. O tempora, o mores!
Poruszona wyobrania
26 wrzenia w bielskiej Galerii rodowisk
Twórczych otwarto wystaw pt. „Poruszona
wyobrania. Surrealizm w plakacie polskim”.
Jak stwierdzi Krzysztof Dydo, którego kolekcj prezentuje wystawa, jednym z waniejszych
elementów charakterystycznych dla plakatu
drugiej poowy XX w., ale i pocztku XXI w.,
jest fascynacja artystów nurtem surrealistycznym... Ekspozycja demonstruje umiejtno dokonywania skrótu poetyckiego przez najlepszych polskich plakacistów, takich jak Roman
Cielewicz, Jan Lenica, Henryk Waniek czy
Franciszek Starowieyski. Wystawa czynna bdzie do 16 padziernika.

 Od 4 do 6 wrzenia trwa w Bielsku-Biaej
„Polcon – festiwal fantastyki”.
 Od 13 do 21 wrzenia w Zamku Sukowskich miay miejsce Europejskie Dni Dziedzictwa.
 26 wrzenia bielszczanka Renata Przemyk
wystpia w bielskim Domu Muzyki, koncert by
znakomity.
 Od 1 do 3 padziernika – w ramach cyklu
„Czuli barbarzycy” – ogldalimy w Kolegium
Nauczycielskim w Bielsku-Biaej przegld filmów
nagrodzonych Czeskimi Lwami.

 „Bielscy ksita Sukowscy, jakich nie znacie” to tytu wystawy, któr rozpocz wernisa
na Zamku Sukowskich 3 padziernika.
 XXII Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” odby si od 29 wrzenia do 4 padziernika w Czechowicach-Dziedzicach.
 1 padziernika w Muzeum lska Cieszyskiego otwarto wystaw „Od rogulki do blendera” powicon kulturze kulinarnej.
 W padzierniku ukaza si tom wierszy
bielszczanina Jana Pichety „góra issy” w wersji
polskiej i angielskiej (tumaczya Julia Dziubek).
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eglowanie w miejskiej przestrzeni
W tym roku Arteria organizowana m.in. przez
Fundacj Kulturoholizmu, zaoon przez Mart Frej
i Tomasza Kosiskiego, trwaa duej ni zwykle
(od 10 do 14 wrzenia), a wród przygotowanych
dziaa dominoway warsztaty. Oczywicie, byy te
instalacje – ogromne koty Szymona Motyla na dachu kamienicy, wystawy – Memy Marty Frej
w Boulangerie, koncerty zespoów Nagrobki oraz
Krzy: Kross w altanie, a take performance. Wybór miejsca dziaa artystycznych okaza si trafiony, co potwierdzi take sukces akcji letniej – „Aleje – tu si dzieje”. Aleje to centrum miasta, galeria
handlowa oraz ostatnia prosta pielgrzymów; to doskonae miejsce do zaprezentowania swoich pomysów, ale równie do konfrontacji i skandalu.
W tym roku ideolodzy nieco odmienili jzyk. Mówi si wprawdzie nadal o (czwartym) strzale, ale
obok pojawia si metafora zawirusowywania przestrzeni oraz szczepienia mieszkaców przeciwko
biernoci i szarzynie. Jzyk medyczny ma zapowiada uzdrowienie i popraw ycia.
Na placu Biegaskiego naprzeciw Wydziau Kultury, Promocji i Sportu Urzdu Miasta stan kolorowy namiot. Jak donosili bardziej zorientowani, by
to rumb – czyli platforma miejska przewoona
omioma rowerami i ustawiana na planie róy wiatrów, by przypomina, e eglowanie jest konieczne (idea tej instalacji kojarzy si z takimi pojciami jak: tabor, nomadzi czy masa krytyczna).
Rumb wczy czstochowsk Arteri w krwioobieg
ogólnopolski i ujawni jej ideologiczny kompas.
Oprócz artystów kojarzonych z Czstochow:
Szymona Motyla, grupy FRiKO, kARTon, pojawili
si take twórcy z innych miast, by zachci czstochowian do poszukiwania tosamoci (Igor
Stokfiszewski posugiwa si sprawnie przykadami Nowej Huty czy Ursusa). W czasie dyskusji poruszono wiele tematów, m.in. festiwalizacj kultury. Rozmawiajc o tosamoci, naley jednak
pyta take o pozycj artysty, czy jest on tym, który yje wraz z mieszkacami czy moe podobnie
jak w redniowieczu jedynie roznosi nowoczesne
idee, wywoujc ferment, albo wreszcie dba przede
wszystkim o swoje utrzymanie. Wydaje si bowiem,
e tosamo Czstochowy trudno zdiagnozowa
z oddalenia, jeli szukamy innej odpowiedzi ni prosta dychotomia: konserwatyzm (Jasna Góra) kontra artystycznie pobudzeni inteligenci.
Najlepsi miniaturzyci
23 sierpnia w OPK „Gaude Mater” odby si wernisa 8. Biennale Miniatury. Sporód 783 prac 279
autorów z 21 krajów jury zakwalifikowao na wystaw 267 prace 234 artystów. W tym roku miniatury oceniali: profesor Apoloniusz Wgowski (ASP
Warszawa), Irmina Dubaniowska-Kutek (krytyczka
sztuki z Warszawy), prof. Jolanta Jastrzb (kierownik Katedry Malarstwa ASP w Katowicach), profesor Grzegorz Banaszkiewicz (Wydzia Sztuki AJD).
Po raz pierwszy do organizatorów konkursu doczya Akademia im. Jana Dugosza w Czstochowie.
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Ostatni weekend sierpnia to tradycyjny ju
termin Dni Czstochowy organizowanych
w tym roku po raz dwudziesty drugi. Byy
koncerty, dzie otwarty w Parku Miniatur Sakralnych Zota Góra, Jurajski Jarmark Staroci na Rynku Wieluskim, a take XXIX Czstochowski Rajd Pojazdów Zabytkowych. By
to równie czas nagradzania najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych w dziedzinie
kultury.
W pitek w Urzdzie Miasta odsonito tablic upamitniajc Marie-Thérèse Chaubon, Honorow Obywatelk Czstochowy,
która wraz z mem Pierrem przyczynia si
do podpisania umowy o partnerstwie z Lourdes oraz by zaoycielk Stowarzyszenia
„Bkitna Gwiazda”. Wieczorem w Miejskim
Domu Kultury Prezydent Miasta wrczy nagrody twórcom i animatorom kultury. Wród
nagrodzonych dominowali czterdziestolatkowie. Za caoksztat dziaalnoci i osignicia
artystyczne wyróniono w tym roku: aktork Teatru im. Adama Mickiewicza w Czstochowie, Iwon Chouj (absolwentk Szkoy
Muzyczno-Teatralnej im. Danuty Baduszkowej w Gdyni), która na naszej scenie zagraa wiele doskonaych ról z repertuaru klasycznego oraz wspóczesnego, wystpia
w bajkach dla dzieci, sprawdzia si jako asystentka reysera oraz doskonaa interpretatorka piosenek; literaturoznawc i pisarza
Konrada Ludwickiego; rozpoznawalnego
nie tylko w miecie muzyka Olka Klepacza;
w dziedzinie sztuk plastycznych – fotografika wspópracujcego od lat z naszym teatrem,
m. in. autora plakatów, Piotra Dubaka,
oraz Ireneusza Kozer, dyrektora Filharmonii Czstochowskiej, za promocj i upowszechnianie kultury. Przyznano równie
honorowe nagrody dla Irit Amiel, która
w tym roku spotkaa si z czytelnikami w rodzinnym miecie i byo to jedno z literackich
spotka akcji „Aleje – tu si dzieje”, a o jej
twórczoci dyskutowano równie w budynku
Odwachu z okazji premiery filmu „To jednak
ja zwyciyam!”, oraz zmarego w tym roku pejzaysty Stefana Chabrowskiego. Tytu
Mecenasa Kultury otrzymay firmy Tauron
Dystrybucja S.A. oraz Multimedia Polska S.A. Wrczeniu nagród towarzyszy koncert Katarzyny Skrzyneckiej.
W sobot Urzd Miasta razem z Radiem
Zote Przeboje zaprosili mieszkaców na koncert Bajmu, Tribute to Boney M oraz zespou Taraki, twórców hymnu kijowskiego Majdanu „Podaj rk Ukrainie”. Imprez
prowadzi Zygmunt Chajzer, a o wraenia kulinarne zadba Robert Sowa. Centrum Umiechu przygotowao program dla dzieci „Warzywolandia” na temat zdrowego odywiania,
a nieopodal stano Miasteczko Zdrowia
z mammobusem. Byo wic smacznie, zdrowo, wesoo oraz edukacyjnie. Czstochowianie bawili si doskonale wokó sceny przy ptli tramwajowej.
Na nastpny równie udany koncert nie trzeba bdzie na pewno czeka do przyszego roku, miejskich masowych imprez jest przecie
coraz wicej, ale czstochowian tworzcych kultur, a take zaangaowanych w czstochowsk kultur warto obserwowa kadego dnia. Marzy mi si taki lokalny snobizm
na czytanie, a przede wszystkim dyskutowanie dzie czstochowian, tych pocztkujcych,
ale równie tych odnoszcych ju sukcesy,
na ledzenie artystycznych karier muzyków,
plastyków, ludzi teatru i filmu. I na szczcie
zaczyna si to spenia.

Grand Prix otrzymaa Elbieta Radzikowska
z Poznania za cykl Góra 1, 2, 3, staa uczestniczka, która dwa lata temu zdobya wyrónienie.
Pierwsz nagrod przyznano Andrzejowi Desperakowi (dyrektor Instytutu Plastyki AJD) oraz Katarzynie Makiele-Organicie z Krakowa, drug – Paulinie Pocztej z Chruszczobrodu oraz
Barbarze Lis-Romaczukowej z Olsztyna, trzeci – Michaowi J. Wielowiejskiemu z Warszawy
i Paulinie Szymczyk z Krakowa. Przyznano równie trzynacie wyrónie, a nagrod specjaln Marzenie Rakoniewskiej z Gieratowic wrczy Dziekan AJD. Wystaw mona oglda w sali OPK
jeszcze w padzierniku, a jej komisarzami s Justyna Warwas i Robert Skiewicz.
Fotograficy na start!
Podczas Dni Europejskiej Kultury Ludowej,
6 wrzenia, odby si II Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reportau „Fotomaraton 2014” przygotowany przez Fundacj Sztuki Fotoreportau (prowadzon przez Marcina Szpdrow skiego),
a wzorowany na podobnych wydarzeniach europejskich. Zadanie nie jest proste. Od 9.00, gdy podano temat: Dzie z ycia europejskiego miasta,
przez osiem godzin naleao zbudowa ciekaw
opowie z 12 zdj (w tym zdjcia dokumentujce start i met). Dopuszczalna bya zaledwie minimalna obróbka techniczna, co wymagao
od uczestników sprawnoci warsztatowej, ale
przede wszystkim intuicji i yki odkrywcy.
A w miecie dziao si naprawd wiele i trudno byo narzeka na brak inspiracji. Wystarczy wymieni choby odbywajc si w tym czasie Krajow
Wystaw Rolnicz, Festiwal Produktów Tradycyjnych, Targi Sztuki Ludowej czy wystpy folklorystyczne na scenie zbudowanej przed Ratuszem. Tumy zwiedzajcych i wystawców.
Fina odby si nastpnego dnia w Pubie Sportowym „Stacherczak”, a obradom jury przewodniczy Maksymilian Rigamonti, wspópracownik
„Newsweeka” oraz „Wprost”. W tegorocznym
konkursie wziy udzia 84 osoby, a na podium stanli przedstawiciele regionu. Zwyciy Marcin Jdryka, II nagrod zdoby Jarosaw Respondek, III
– Grzegorz Majchrzak z Blachowni. Na zakoczenie odby si pokaz nagrodzonych prac oraz otwarte warsztaty fotograficzne.
Trylogia w Parku Jasnogórskim
O powieci Henryka Sienkiewicza spierano si
niemal od chwili ich powstania. Atakowano autora za niecisoci historyczne, cho jednoczenie zaczytywano si jego narracj. Nie ma wtpliwoci,
e utwory te uksztatoway wyobrani i wiatopogld wielu pokole Polaków, a cytaty utrwalane take przez wspóczesn reklam weszy do jzyka potocznego. 6 wrzenia, gdy caa Polska czytaa
Trylogi, chyba w niewielu miejscach Potop
brzmia tak, jak w pod murami klasztoru jasnogórskiego.
Od godziny 14.00 rozpocz si nad stawem piknik, podczas którego mona byo nie tylko posucha XVII- i XIX-wiecznej polszczyzny, gdy
przedstawiciele administracji pastwowej, edukacji i kultury przypominali najbardziej znane fragmenty miosne albo sceny batalistyczne (dotyczce obrony Jasnej Góry), ale równie podziwia
talenty muzyczne i taneczne Sienkiewiczaków
z dwóch czstochowskich szkó. Organizatorami
spotkania byli Urzd Miasta Czstochowy oraz Biblioteka Publiczna im. dra Wadysawa Biegaskiego we wspópracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Czstochowie.

 Zagrali: Cafe & Restaurant Dobry Rok – Hania Stefaniak; plac Biegaskiego – 7A Blues; OPK
Gaude Mater – Yves; MDK – Piotr Szczepanik; klub
Disco Ray – Blue Cafe; Cafe Belg – The Jet-Sons
oraz Moriak Woods; Muzyczna Meta – K. K. Blues Band; boisko przy SP nr 17 – T. Love i Shamboo.
 Wystawy: Wejciówka – Adrianna Zawadzka; CPM –Profilowanie Joanny Wowrzeczki;
PTTK – Plakaty powstaczej Warszawy.
 Kolejne akcje „Po_czytaj!”, tym razem:
Tramwaj typograficzny malowany przez Cezarego opaciskiego oraz spotkanie w CPM-ie
z Grzegorzem „Gino” Nit, autorem komiksu Banzaj: Kniaziówna Eryka.

 Pierwsze spotkanie Latajcego Klubu Przygody Humanistycznej Mai i Leszka Engelkingów
dotyczyo poezji.
 We wrzeniu w OKF-ie odby si przegld filmów wytwórni Warner Bros.
 Promocja ksiki Katarzyny Bodziachowskiej Ksina Izabela Czartoryska.
 Pokaz filmu Krwawy poniedziaek w Czstochowie Wojciecha Kosuta, opowiadajcego o wydarzeniach pocztku II wojny.
 V Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów
zorganizowaa Filharmonia Czstochowska
oraz Stowarzyszenie Sympatyków „Collegium
Cantorum”.

Hej, koo Cieszyna
bya wystawa...

JACEK SIKORA

Mosteckie „posiadowe tacowani”
Dom PZKO w Mostach koo Jabonkowa
rozbrzmiewa 6 wrzenia góralsk muzyk,
a przed budynkiem snuy si zapachy smakowitych regionalnych potraw. Mosteczanie bowiem zaprosili mioników folkloru na drugie
ju góralskie „posiady”, tym razem powicone ludowej kulturze tanecznej.
Spotkania te odbywaj si w ramach projektu „ywe lekcje tradycji. Zachowanie
wspólnego dziedzictwa kulturowego górali
lskich na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt ten organizuj mosteccy PZKO-wcy
wspólnie z Muzeum Beskidzkim im. A. Podorskiego w Wile, a jego celem jest przyblianie i popularyzowanie najpikniejszych
wartoci góralskiej kultury.
„Posiadowa” publiczno moga najpierw
wysucha wykadu, a raczej ciekawej gawdy,
któr o tacu ludowym w naszym regionie
wygosi prof. Karol Daniel Kadubiec. Opowiada o tym, jakie taniec peni funkcje w yciu naszych przodków, czym róniy si tace
góralskiej czci regionu od tych dolaskich
lub o tym, jak mieszkacy lska Cieszyskiego przetwarzali twórczo tace i muzyk,
która przychodzia do nas z innych regionów.
Po gawdzie publiczno moga sama obejrze tace góralskie w wykonaniu zespoów
„Górole” z Mostów oraz „Zaolzi” i „Zaolzioczek” z Jabonkowa. Jak taczono w sowackiej czci uku Karpackiego zaprezentowa
za go ze Sowacji, zespó „Oravan”. O muzyczn opraw imprezy zatroszczyy si kapele: „Górole”, „Lipka”, „Polynica” i „Oravan”.
Sto lat od wymarszu Legionu lskiego
Dokadnie przed stu laty, 21 wrzenia 1914
roku, w Parku Adama Sikory mieszkacy lska Cieszyskiego poegnali grup ponad 400
ochotników, onierzy Legionu lskiego. Wyjechali oni do Mszany Dolnej, gdzie po reorganizacji wczeni zostali do 1. batalionu 3. puku
piechoty II Brygady Legionów Polskich. Tamto wydarzenie sprzed wieku uczczono w niedziel 21 wrzenia odsoniciem w Parku Sikory tablicy pamitkowej.

Jednym zdaniem

Salwa z dziaka Cieszyskiego Bractwa Kurkowego, któr odpali wiceburmistrz Cieszyna, Jan Matuszek, otworzya w sobot 20 wrzenia oficjalnie
w Domu PZKO w Mostach koo Cieszyna dwudniow wystaw „Hej, koo Cieszyna – Kolem Tína”.
Atrakcyjn ekspozycj o historii
i wspóczesnoci ksicego miasta
przygotowa prezes Miejscowego Koa
Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego Czeski Cieszyn-Mosty, Wadysaw Kristen wspólnie z czonkiniami
Klubu Kobiet. A byo co oglda.
Na wystawie mona byo podziwia,
na przykad, bogat kolekcj czepców,
ywotków i hoczków z kobiecego stroju
cieszyskiego, model cieszyskiego
zamku, strzelb cieszynk z warsztatu
rusznikarza Jerzego Wagi, sporo dokumentów, zdj, ksiek... Ba, bya nawet
specjalna kurtka, któr nie tak jeszcze
dawno uywali do przerzutu przez granic butelek alkoholu przemytnicy zwani „mrówkami”.
– Cieszyn, miasto ksice, jedno
z najstarszych w Polsce, na pewno
na tak wystaw zasuguje – powiedzia
podczas wernisau prof. Karol Daniel
Kadubiec. – Pokazuje ona najróniejsze
oblicza Cieszyna i Ziemi Cieszyskiej.
Na uwag zasuguj, na przykad, wspaniae druki z wydawnictwa Feitzingera,
które bardzo si zasuyo w szerzenie
owiaty nad Olz. Dziki temu by ten
region kiedy najbardziej rozczytanym
w tej czci Europy. Przepikne s stroje cieszyskie... Autor tej wystawy zasuguje na najwysze uznanie – doda znany jzykoznawca i etnograf.
Sam Kristen poinformowa, e korzysta ze zbiorów miejscowych pasjonatów. – Nie yjca ju zaolziaska poetka,
Agnieszka upiska-Piegza, powiedziaa w wierszu: „Patrzcie ludzie, jaka
szkoda, wszystko to pikno z naszej kultury, chce zabra woda...”. Pasjonaci,
o których wspominaem, robi wszystko,
eby tak si nie stao – podkreli autor
wystawy.
Dodajmy, e wystaw wysoko ocenili
równie obecni na wernisau wiceburmistrz Cieszyna Jan Matuszek i przewodniczcy Rady Powiatu Cieszyskiego Stanisaw Kubicius. Kilka pieni
zapiewa podczas uroczystego otwarcia Chór im. Jana Pawa II ze Strumian koo Wieliczki. Jak poinformowaa uczestników imprezy czonkini
czeskocieszyskiego chóru „Harfa”,
Ewa Sikora, oba zespoy wspópracuj
od kilku ju lat, a dyrygentem strumiaskiego chóru jest brat dyrygenta „Harfy”, Tomasza Piwki, Piotr.
Szkoda, e t ciekaw i atrakcyjn
wystaw mona byo zwiedza tylko
podczas weekendu. Moe jakie inne
Koo PZKO zwróci si do Wadysawa
Kristena i zaprezentuje ekspozycj
u siebie? Na pewno byoby warto.

Niedziela bya uwieczeniem obchodów 100-lecia wymarszu Legionu lskiego.
Ju o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Ratusza
w Cieszynie odbya si uroczysta poczona sesja Rady Miejskiej Cieszyna i Rady Powiatu Cieszyskiego z udziaem m.in. przedstawicieli wadz województwa lskiego,
Czeskiego Cieszyna oraz polskich organizacji z Republiki Czeskiej. Wykady o Legionie
lskim wygosili Stefan Król z Ksinicy
Cieszyskiej i prezes Kongresu Polaków, historyk Józef Szymeczek.
Tablic pamitkow w Parku Adama Sikory
odsonito tu przed poudniem. Z czeskiej
strony Olzy za uczestnicy uroczystoci, do których za mostem Wolnoci doczyli onierze
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna Stray Granicznej,
przeszli w pochodzie pod Wzgórze Zamkowe.
Tam zoono wiece pod Pomnikiem Legionistów, zabrzmia Apel Polegych, przemówienia
goci, a burmistrz Cieszyna, Mieczysaw
Szczurek, przeczyta wystosowany do uczestników uroczystoci list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisawa Komorowskiego.
O opraw muzyczn zadbay poczone chóry
z obu stron granicy pod batut Tomasza Piwki.
Andrzej Cielar
wystawia w Hawierzowie
„Andrzej Cielar – Obrazy” tak prost
nazw nosia wystawa dzie tego modego
zaolziaskiego artysty plastyka, któr mona byo do koca wrzenia zwiedza w Galerii „Radost” w Hawierzowie.
Urodzony w 1981 roku w Czeskim Cieszynie Andrzej Cielar jest synem znanego architekta Karola Cielara. Jest absolwentem kierunku propagacji i reklamy redniej Szkoy
Zawodowej we Frydku-Mistku i Wydziau
Artystycznego – Instytutu Sztuki Uniwersytetu lskiego w Katowicach. W swoim czasie przez kilka lat by pracownikiem technicznej grupy Teatru Cieszyskiego i to tam
wanie, w teatralnej Café Galeria, mia swoj pierwsz indywidualn wystaw. Obecnie
mieszka w Hluczynie, wspópracuje jednak
nadal z czeskocieszyskim teatrem. W aktualnym sezonie bdzie autorem scenografii
i lalek do sztuki „Trzy winki” Sergiusza Michakowa, któr wystawi Scena Lalek „Bajka” w reyserii Jakuba Tomoszka.
Cielar ma za sob kilka wystaw indywidualnych, m.in. w Ostrawie, Bratysawie,
Hluczynie, Pradze, a nawet w bawarskim
Wurzburgu. Bra te udzia w wystawach
zbiorowych, m.in. w Czstochowie, Gliwicach, Czeskim Cieszynie, sowackiej Trnawie, czy chorwackiej Puli.

 Weronika Schönwald zostaa mistrzyni
Republiki Czeskiej w woltyerce. Uczennica
czwartej klasy Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie zdobya dwa zote medale w kategorii juniorów – w klasyfikacji indywidualnej
oraz druynowej.
 W sobot 13 wrzenia w Cierlicku-Kocielcu spotkali si budowniczowie i sympatycy Domu Polskiego im. wirki i Wigury. Okazj bya 20 rocznica oddania obiektu do uytku.
 Siedemdziesiciu dwóch pielgrzymów wyruszyo w sobot 13 wrzenia z kocioa parafialnego w Czeskim Cieszynie na dwunast piesz
pielgrzymk do bazyliki Nawiedzenia Marii
Panny we Frydku.
 „Mali Bdowianie”, dziecicy zespó taneczny dziaajcy pod kierownictwem Dagmar
Owczarzy przy Polskiej Szkole Podstawowej
w Hawierzowie-Bdowicach, reprezentowali
Zaolzie na festiwalu Babilonfest w Brnie.
 Nawsianie maj powód do dumy. Dziaajcy przy ich Kole PZKO Chór eski „Melodia”
powróci z Hiszpanii ze zotym i srebrnym dyplomem. Zespó wypiewa te nagrody na odbywajcym si 16-20 wrzenia w hiszpaskich miastach
Lloret de Mar i Barcelona IV Midzynarodo-

wym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Cano
Mediterrania”.
 26 i 27 wrzenia mieszkacy Pragi mogli
próbowa najbardziej typowych da i smakoyków kuchni polskiej, a take posucha muzyki
w wykonaniu kilku polskich kapel. To wszystko
w ramach imprezy pn. „Dni Polskiej Kuchni
i Kultury”, zorganizowanej przez Instytut Polski w Pradze.
 Przez tydzie uczniowie Polskiej Szkoy
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabonkowie poznawali obce kraje. Przewodnikami
po ich kulturze, historii, obyczajach i tradycjach
kulinarnych byli studenci, którzy przyjechali
nad Olz w ramach projektu „Edison”.
 W ostatni pitek wrzenia na Zaolzie powrócili uczestnicy drugiego turnusu Zielonej
Szkoy nad Batykiem. W siódmej ju edycji tej
inicjatywy przygotowywanej przez Kongres Polaków w RC nad Batyk na 12 dni wyjechali
wszyscy uczniowie klas siódmych polskich szkó
podstawowych na Zaolziu. Dla wielu by to
pierwszy w yciu wyjazd nad polskie morze.
 Jubileusz 30-lecia swojego Domu PZKO
witowali w ostatni sobot wrzenia Polacy
z Milikowa-Centrum.
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Jeanine Cohen i Javier Fernandez
w Galerii Sztuki Wspóczesnej BWA
w Katowicach

weny. Takie przestrzenne uoenie wókien stwarza struktur, która odbiera i przetwarza
wiato w specyficzny sposób, pozwalajc mnoy na
aurice Denis pisa: kapowierzchni tkaniny wietlne
dy obraz zanim staje
i kolorystyczne refleksy. Tu
si koniem bitewnym, kobierównie temat nie ma znacym aktem czy bukietem kwiaczenia, liczy si, czysty, zmytów, jest przede wszystkim
sowy odbiór pracy. Odczytapask powierzchni pokryt
Kolor to „postrzegana wzrokowo waciwo przedmiotu, nie jej atmosfery, pozwolenie
kolorami, uporzdkowanymi
wedle jakiej zasady. Podej- zalena od stopnia pochaniania lub przepuszczania promie- aby jej struktura przemówia
cie do obrazu od tego czasu ni wietlnych”. To wany element naszego wiata, wpywa- do nas poza sowami. Jak móznacznie ewoluowao, wy- jcy na uczucia, psychik, ale te oddziaujcy bezpored- wi sam artysta: Na czym polezwoli si on od przymusu od- nio na ciao. – Czerwie podnosi cinienie krwi, bkit je ga radykalno mojej twórczotwa rza nia rze czy wi sto ci, obnia, ale pobudza prac umysu, jasna ziele koi, ó ci? Przede wszystkim na
otwar na eksperyment, prze- przykuwa uwag. Kolory towarzysz wspomnieniom, eliminowaniu poj, które dla
spraw artystycznych wydaj mi
strze, a nawet jak twierdzi- emocjom, wyobrani. S te podstaw malarstwa.
si obce. Dlatego moich prac
o wielu, par razy przey
swoj mier. Pomimo to, kolor wci od biaej ciany. W efekcie kolory te nie dotyczy ani naturalistyczna interpredla wielu artystów ma kluczowe znacze- obecne s jedynie jako odbita powiata, tacja, ani idealistyczny cel. Nie opieraj
nie. Tak jest w przypadku dwojga bel- ukazujca si na cianie przy kraw- si na uczuciach ani te na potrzebie wygijskich twórców – Jeanine Cohen i Ja- dziach obiektu. Dziki temu asamblae raania siebie. Ale tkaniny to nie wszystviera Fernandeza, których prace moemy artystki staj si lekkie, odnosi si wra- ko. Rozwiniciem uzyskiwanego w nich
oglda do koca padziernika w Gale- enie, e lewituj w powiacie subtelne- wizualnego efektu s realizacje wideo. Tu
rii Sztuki Wspóczesnej BWA w Kato- go wiata. Co wicej, „wychodz” po- nadal wane s kolor i tekstura. Jak moza swoje krawdzie, angaujc ciany emy przeczyta w katalogu wystawy:
wicach.
Wystawie, powstaej dziki wspópra- galerii. Tak wic miejsce, w którym s Ostatnie prace wideo z serii Continuum
cy z brukselsk galeri Atelier 340, to- prezentowane, staje si czci malarskiej (2013–2014) s hipnotycznymi, dugimi
wa rzy szy ch uka za nia obec ne go struktury. Surowa faktura drewna – ta- ujciami krconymi nieruchom kamer,
u obojga artystów poszukiwania koloru ka jaka wystpuje z tyu blejtramu, brak bez wyranego pocztku i koca. Maniw czystej postaci oraz podkrelenie od- bezporedniej moliwoci zobaczenia ko- pulacja sprawia, e obraz jest cakowicie
miennoci ich dziaa mimo zbienoci loru, a jedynie dostrzeganie jego „pozo- abstrakcyjny, zredukowany do esencji, czyposzukiwa. Ponadto, jak informuj staoci” w formie powiaty, wprowadza- li subtelnoci koloru i zudzenia ruchu.
organizatorzy, artyci ci od 30 lat s pa- j do cyklu prezentowanych prac element Jednak wci przywouje skojarzenia
r – ta blisko, wzajemne dzielenie si dekonstrukcji obrazu. Jak podkrela ar- z przedmiotem, na przykad z misistymi,
przemyleniami i odkryciami, wspólne tystka, jej prace to czyste abstrakcje, na- gstymi zasonami poruszanymi wiatrem.
wyjazdy, nie pozostaj bez echa w ich rzucanie jakiegokolwiek tematu nie jest Kolor i wszystkie jego odcienie migotaj
jej celem. Liczy si kolor, który pozwa- na zagiciach tkaniny, odsyajc do pierwtwórczoci.
Jeanine Cohen inspiruje miasto. Jego la odwoa si do naszych odczu, emo- szego obszaru twórczoci artysty.(…).
struktura, detale architektoniczne, kolo- cji i wywoywa rónorodne, czysto Pracy towarzyszy subtelny, trudny
do okrelenia dwik przypominajcy
ry. Podczas swoich podróy fotografu- sensualne skojarzenia.
szum, który stanowi dobre dopenienie
je wszystko co przycignie jej uwaolor, wiato, przestrze, geometria to abstrakcyjnej caoci.
g – konstrukcj drewnianej palety
równie kluczowe sowa dla twórczoopartej o cian w Tel Awiwie, czerwowoje artystów, minimalizm, abstrakno-biae framugi okienne gdzie w hisz- ci Javiera Fernandeza. Jednake bardzo
cja, kolor. Dwie róne odpowiedzi
paskiej Tudeli czy na przykad znale- róni si jego prace od prac Jeanine. Tka
zione w Lizbonie aluminiowe drzwi on wielkoformatowe, wielobarwne, gru- na te same zagadnienia. Kobieta i mz fragmentem fluorescencyjnego oran- be tapiserie o strukturze przypominajcej czyzna. Cho w ich wypadku ciko
u. Jak mówi: Fotografia to dla mnie relief. Jego prace wymagaj bezpored- przyporzdkowa prace pci. Jeanine
swego rodzaju szkicownik. Zbieram wi- niego kontaktu, wymykaj si reproduk- Cohen tworzy due, trójwymiarowe konzualne znaleziska jako moliwe inspira- cji. Wielka paszczyzna misistej tkaniny strukcje z drewna, wymagajce „stolarcje dla przyszych prac. Pamitki z po- oddziauje na widza ca powierzchni ki” i obróbki kojarzonej z typowo „mdró y, jak mo e my prze czy ta swojej rónorodnej struktury, skal i ma- sk” prac. Równoczenie dodaje do nich
w katalogu wystawy, artystka umieszcza s. Sam artysta mówi, e widzi swoj kolor i wiato, które nadaj pracom elenad biurkiem w swojej pracowni. Zbiór twórczo jako wiczenie „ducha i ciaa”. ment kobiecy – staj si lekkie, ulotne,
fotografii i znalezionych przedmiotów Zaley mu gównie na pracy z kolorem efemeryczne. Javier Fernandez natostanowi wyjcie dla abstrakcyjnych, i materiaem w celu produkcji obiektu miast wykonuje prace w technice tkactwa
przestrzennych konstrukcji dopenio- sztuki. Forma prac jest prawie zawsze pro- przypisywanej od zawsze kobietom. Ale
nych intensywnymi kolorami. Mate- stoktna, co poniekd narzucane jest jego tkaniny s monumentalne, cikie,
ria, z którego Jeanine Cohen buduje przez stosowan przez niego technik. o mocnej, grubej strukturze. Sam sposób
swoje obiekty, to listwy przypominaj- Wielko jest ograniczana jedynie prak- tkania nie jest wic typowo kobiecy. I to
ce malarskie krosna. Drewniane elemen- tycznymi czynnikami, takimi jak wyso- dodatkowa warto tej wystawy – jej niety tworz trójwymiarowe ukady zoo- ko cian galerii czy objto warsztatu jednoznaczno, zacieranie granic, przene z pionów i poziomów. Niektóre tkackiego. Kolor jest gównym elemen- mieszanie pierwiastka mskiego i eskiez desek pomalowane s na intensywny tem pracy. Wszechobecne piony splotu, go. A wszystko to wyraane poprzez
kolor. Dopenia on caoci geometrycz- kompozycje oparte czsto na zasadach zo- abstrakcyjne, minimalistyczne gry z przenej, wywaonej kompozycji. Ale to, co tego podziau, wprowadzaj geometri, strzeni, barw i wiatem. Pozwalajce
sprawia, e prace te s wyjtkowe w od- która spaja i porzdkuje cao. wiato stan naprzeciw prac emanujcych kobiorze, to efekt uzyskany poprzez pokry- wydobywa jej przestrzenno i sprawia, lorem. Kolorem dajcym czyst wizualcie tylniej (niewidocznej dla widza) e drga ona w oczach. Uzyskanie takie- n przyjemno.
strony pracy fluorescencyjnymi farbami go efektu wymaga od artysty mozolnej
MICHALINA
(ziele, ó, ró, bkit, pomaracz) i za- pracy. W jego tkaninach cienka, koloroWAWRZYCZEK-KLASIK
wieszenie ich w niewielkim odstpnie wa osnowa gsto owija wtek z grubej baPierwsz zasug malarstwa jest – by uczt dla oka
(Delacroix)
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Naprzeciw koloru
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Jeanine Cohen, PLENTY OF EMPTY N XIV, 2007

Fragment splotu tkaniny Javiera Fernandeza

Jeanine Cohen, PLENTY OF EMPTY N XXVII, 2013

Javier Fernandez, blue, 280 cmx400 cm

JEANINE COHEN
i JAVIER FERNANDEZ
BWA Katowice
Jeanine Cohen, WINTER SERIES, N 3, 2013

Prace Jeanine Cohen, fragment wystawy

„Jestemy w naszym wspólnym domu” – mówia podczas oficjalnego otwarcia Joanna Wnuk – Nazarowa dyrektor naczelna i programowa NOSPR. W ceremonii otwarcia
uczestniczyli m.in. b. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, prezydent Katowic Piotr Uszok, Tomasz Konior – projektant gmachu NOSPR.

Yasuhisa Toyota z firmy Nagata Acoustic – najsynniejszy
akustyk: „Wymylcie architektur tej sali, a ja wymyl do tego akustyk”. N/s z dyrektor Joann Wnuk-Nazarow.

Na chwil przed uroczystym koncertem: prof. Tomasz
Miczka rektor AM w Katowicach (z lewej), pianista prof.
Andrzej Jasiski (z prawej), dyrygent Kazimierz
Kord – w latach 1969-73 dyrektor i kierownik artystyczny
WOSPR (obecnie NOSPR).

W gronie zaproszonych goci – dyrygent prof. Tadeusz
Strugaa (z prawej).

Na kilka dni przed wielkim otwarciem: konferencja prasowa z udziaem minister kultury prof. Magorzaty Omilanowskiej (trzecia z lewej) oraz (od lewej): arch. Tomasza
Koniora, prezydenta Katowic Piotra Uszoka, dyrektor Joanny Wnuk-Nazarowej i Alexandra Liebreicha dyrektora
artystycznego NOSPR.

Wielka sala koncertowa to 1800 miejsc rozmieszczonych na piciu poziomach.
Estrada o powierzchni ponad 250 m2, zapewnia komfort pracy 120-osobowej orkiestry
i 100-osobowego chóru. W czoowej cianie sali za estrad docelowo bdzie umieszczony prospekt organowy.
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Dla kadego miejsca z osobna przeprowadzono studia
syszalnoci i widocznoci.

Przewodniczcy KRRTV Jan Dworak i Waldemar Dbrowski dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie.
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W nowej Sali NOSPR zapewne równie bdzie mona wzi udzia w koncercie Józefa Skrzeka.

„Zadzwonili” i zagrali Wojciechowi Kilarowi w trakcie wykonania „Krzesanego”, podczas nadania jego imienia reprezentacyjnemu placowi przed NOSPR.

