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Prof. Jan Miodek zosta" laureatem I Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera
przyznanego po raz 25. przez Spo"eczne Stowarzyszenie Prasoznawcze
Stopka w #om$y. Gala odby"a si% 17 pa&dziernika br. – Jestem dumny
i szcz%'liwy, bo laureatem tej nagrody jest m.in. intelektualny bóg mojej
m"odo'ci Julian Krzy$anowski – podkre'li" prof. Jan Miodek, którego kapitu"a pod przewodnictwem prof. Janusza Tazbira nagrodzi"a za szerzenie
kultury j%zyka i rozwijanie 'wiadomo'ci j%zykowej Polaków.

W Akademii Sztuk Pi%knych w Katowicach, podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 odby"a si% uroczysto'( nadania prof. Tadeuszowi
Grabowskiemu (w 'rodku), prof. Romanowi Nowotarskiemu (nie by" obecny osobi'cie), prof. Romanowi Starakowi (z prawej) i prof. Stanis"awowi
Wieczorkowi (z lewej) statusu Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pi%knych w Katowicach. Tytu"ami zostali wyró$nieni wybitni profesorowie ASP,
którzy swoj) twórczo'ci) i dzia"alno'ci) w sposób wyj)tkowy zapisali si%
na kartach historii nie tylko samej uczelni, ale i sztuki polskiej.

Nasz!partner

Fot. Zbigniew Sawicz

25 pa&dziernika arcybiskup senior Damian Zimo+ obchodzi" 80. urodziny. Uroczyst) Msz% jubileuszow) w ko'ciele pw. Niepokalanego Pocz%cia NMP w Katowicach koncelebrowali biskupi z Katowic, Opola,
Gliwic, Wroc"awia, ksi%$a archidiecezji katowickiej i spoza jej granic,
a ko'ció" wype"nia" t"um wiernych, przyjació" abp. Zimonia, diecezjan
i parafian z ko'cio"a Mariackiego, którego przez 10 lat Jubilat by" proboszczem. Podczas urodzinowej Mszy 'w. s"owo do zgromadzonych
wyg"osi" abp Wiktor Skworc, a kazanie wyg"osi" przewodnicz)cy Episkopatu Polski, abp Stanis"aw G)decki.
Nast%pnego dnia odby" si% w Akademii Muzycznej dedykowany Jubilatowi uroczysty koncert w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Kameralnej pod batut) Micha"a Klauzy, która wykona"a m.in. utwory ulubionych
kompozytorów Jubilata: Henryka Miko"aja Góreckiego i Wolfganga
Amadeusza Mozarta.
I zespó" redakcji „*l)ska” sk"ada Jubilatowi najpi%kniejsze $yczenia
urodzinowe!

W odrestaurowanym i zmodernizowanym pa"acyku z 1907 roku, w *wi%toch"owicach przy ulicy Polaka 1, mie'ci si% Muzeum Powsta+ *l)skich. Remont obiektu z my'l) o muzeum rozpocz)" si% w 2011 roku. Oficjalne otwarcie Muzeum
Powsta+ *l)skich odby"o si% 18 pa&dziernika. Jest to nowoczesna, interaktywna ekspozycja muzealna, ukazuj)ca losy 'l)skich powsta+ców. W'ród eksponatów znajduje si% samochód pancerny „Korfanty”, odr%bne sale przeznaczono
na klas% szkoln) z okresu powsta+, mo$na wej'( do zabytkowego tramwaju,
zobaczy( bro+, dokumenty, mo$na przej'( si% odtworzon) uliczk), a tak$e zrobi( sobie zdj%cie w mundurze powsta+czym. Wszystkie pomieszczenia muzealne zosta"y tak zaprojektowane, by jak najciekawiej opowiedzie( nie tylko
o powstaniach, ale tak$e o tamtym czasie.

JERZY LUCJAN WO!NIAK
Matka
na "rodku kaplicy
trumna
jak zastyg#a #za
podnosz$ nie zagwo%d%one jeszcze wieko
dotykam twarzy
zimna jak kawa#ek lodu
parzy moj& pami$'
dziwi$ si$ %e teraz widz$
wszystko wyrazi"cie
jej "mier' we mnie tak obecna
jak w jej pami$ci by#o
moje narodzenie

Rys. Wojtek (uka

kr&%&cy smutek
spad# na mnie nagle
%ywy po pi$tnastu latach

Jerzy Lucjan Wo!niak – urodzony w 1939 r.,
mieszka w Sosnowcu. Autor tomików wierszy:
Pod skór! (1991), Rózga "wiat#a (1991), Szelest
czasu (1993), Z oczu bielmo z serca strach (1998),
W Tatrach (2001, wydanie poszerzone i zaktualizowane – 2014), Korowanie pokory (2003), Samotno"$ kota (2005), %limak na asfalcie (2009),
Drzewa przy drodze (2014 – wybór wierszy).
Aktualnie pracuje nad nowym tomikiem Ci&'ar
cienia.
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PUBLICYSTYKA
7. Wies!aw Kosterski PO CHOLER* NAM TAKIE GÓRNICTWO?
8. Beata Tomanek PRZE+Y,-GOLGOT*
11. Wojciech Michalewicz DZIE. OTWARTY NOTARIATU
12. Wies!awa Konopelska WKRACZAMY-W-20. ROK „)L/SKA”
16. Ryszard Kozio!ek O-DZIWNO)CI-UNIWERSYTETU
20. Grzegorz Sztoler LISO, WRÓ, DO KRAINY KWIATÓW
24. Katarzyna Bereta BY, KOBIET/ NA )L/SKU
31. Witold Turant BESTIE WOOSTER W TOSZKU
34. Jan Cofa!ka Z KO.CZYC DO KANADY
40. Adam Regiewicz, Micha! Wilk MASZYNY KRUSZENIA S$OWA
FELIETONY
23. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa"ski MNIEJSZO)CIOWE-POTYCZKI
27. Z MOICH GÓREK
Witold Turant SZKOCKI-DYLEMAT
33. PORADNIA J*ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas POLSKI-ZWI/ZEK-CZY-ZWI/ZEK-POLSKI
53. )L/SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek Z CHE$MU-)L/SKIEGO-I-Z-WIRKU
54. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
Wojciech Grabowski JAN MATEJKO
65. MI*DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek MUZYKA FORTEPIANOWA STEFANA KISIELEWSKIEGO
W NAGRANIU MAGDALENY LISAK. „KAR$OWICZ” PRZEDSTAWI$ M$ODYCH
KOMPOZYTORÓW.
76. Henryk Bzdok ANEGDOTY
PLASTYKA
48. Wies!awa Konopelska W-)WIECIE-PLAKATU-MICHA$A-KLISIA
49. MICHA$ KLI). ZNAK/)LAD. Rondo Sztuki Katowice
50. JERZY DUDA-GRACZ
51. Michalina Wawrzyczek-Klasik POZOSTA,-WIERNYM-SOBIE
76. „)L/SK” KOLEKCJA JUBILEUSZOWA. JOANNA PIECH
KINO
42. Ryszard Bednarczyk FILMOWA-DRUGA-LIGA-W-BYTOMIU
TEATR
55. Maria Sztuka PAN-+YCIA-I-)MIERCI
56. Joanna Waro"ska KRZYK HAMLETA
57. Witold Koci"ski ZELENKA BAWI I PRZERA+A
58. Aneta G!owacka TEATR – MEDIUM HISTORII LOKALNYCH
KSI"(KI
60. Henryka Andrzejczak O#LITERATURZE#DLA#DZIECI#I M$ODZIE%Y
61. Marek Kosma Cie&li"ski INNA-HANNA
62. Agnieszka Sikora ROZBIERANIE-)REDNIOWIECZA
63. Bogdan Widera PODRÓ+ W MUZYCZNY KOSMOS
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI/+KACH
POEZJA I PROZA
1. Jerzy Lucjan Wo'niak MATKA
18. Jerzy Lucjan Wo'niak WIERSZE
28. Géza Csáth ZAPOMNIANY SEN W NIEZNANYM DOMU. Prze"o'y" Feliks Netz
38. Zenon Karol Bajorowicz CENTOL POLSKI
EKOLOGIA
43. Jolanta Matiakowska NASZA-ZIEMIA, NASZE-MIEJSCE
44. Jolanta Karma"ska PIETROWICE WIELKIE-I-EKOLOGICZNE!
46. Ma!gorzata K!oskowicz ZBIORNIK-GOCZA$KOWICKI-DLA-)L/SKA
STA$E RUBRYKI
6. )L/SKI MIESI/C
66. Z +YCIA BIBLIOTEK
Anita Nalepa PO PIERWSZE DLA MIESZKA.CÓW
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. D/B-MA-NOWY-DOM-KULTURY!
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies!awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAG$*BIE
73. Jan Picheta BIELSKO-BIA$A
74. Joanna Kotkowska CZ*STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE
Henryk Bzdok, 20 lat „(l)ska”, grafika, 2014

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

nazwa odbiorcy

*
„#l$sk” ukazuje si! przez 12 miesi!cy w roku!

*
Zach!camy tak&e do odwiedzania strony
internetowej „#l$ska” oraz wydawcy
– Górno'l$skiego Towarzystwa Literackiego!
www.slaskgtl.com
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Dwudziesty rok istnienia miesi!cznika
spo"eczno-kulturalnego „#l$sk”
naszym Czytelnikom proponujemy rozpocz$%
od zamówienia prenumeraty na 2015 rok!
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Dzi!kujemy wszystkim dotychczasowym
prenumeratorom, zapraszamy nowych!
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Cena 1 egzemplarza od stycznia 2015 roku
wynosi% b!dzie 7 z"otych!
odcinek dla instytucji przyjmuj"cej zlecenie

Polecenie przelewu / wp!ata gotówkowa

*
POLE( „#L)SK”
SWOIM ZNAJOMYM I PRZYJACIO*OM
– WSZYSTKIM, KTÓRYCH INTERESUJE
#L)SK!
Polecenie przelewu / wp!ata gotówkowa

Prenumerata roczna wynosi 84 z"
Prenumerata pó"roczna wynosi 42 z"
Prenumerata kwartalna wynosi 21 z"

odcinek dla instytucji przyjmuj"cej zlecenie
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U progu 20-lecia
Kto! powie, "e „#l$sk” 20 lat b%dzie mia& dopiero za rok! Ale" oczywi!cie, bowiem pierwszy numer ukaza& si% w listopadzie 1995 roku. Chcemy
jednak, inauguruj$c tym wydaniem Rok ze „!l"skiem”, w sposób szczególny zaznaczy' licz$c$ dwie dekady obecno!' miesi%cznika w przestrzeni kultury. Kulminacj$, rzecz jasna, b%dzie listopad 2015 roku. Zatem przed nami 12 jubileuszowych wyda(!
Aby nasze wej!cie w „dwudziestk%” by&o huczne, poprosili!my najd&u"ej
wspó&pracuj$cego z nami grafika, naszego przyjaciela – Henryka Bzdoka, znanego Czytelnikom z publikowanych od lat (nie liczyli!my od ilu, ale chyba
od zawsze!) anegdot o !rodowisku artystycznym #l$ska, a od jakiego! czasu spe&niaj$cego si% równie" w roli znakomitego autora „Pogwarów artystycznych”, by do listopadowego numeru przygotowa& specjaln$ ok&adk%. No i jest!
Tak oto Henryk Bzdok widzi redakcj%, wspó&pracowników i Czytelników pisma. Jako! i nam zrobi&o si% ra)niej na duszy, bo czas dla „#l$ska” nie&atwy.
Lecz urodziny – i to zaplanowane na ca&y rok – nie mog$ skupia' si% na biadoleniu, chcemy dzieli' si% z Przyjació&mi i wiernymi nam od lat, a tak"e
nowymi, Czytelnikami wszystkim, co najlepsze, czego mamy pod dostatkiem.
A nie brakuje nam znakomitych piór, a tak"e redakcyjnych pomys&ów na jak
najciekawsz$ zawarto!' kolejnych numerów.
Z okazji rozpoczynaj$cego si% jubileuszu mamy dla naszych Czytelników
niespodziank%: przez kolejnych (co najmniej) 12 wyda( publikowa' b%dziemy – na trzeciej stronie ok&adki – Kolekcj# Jubileuszow" „!l"ska”, na któr$ z&o"$ si% grafiki i malarstwo autorstwa znakomitych artystów zwi$zanych
z naszym regionem. Inauguruje j$ grafika Joanny Piech. Kolekcja zosta&a tak
pomy!lana, by mo"na by&o prac% wyci$', oprawi' i zachowa'.
Nie mog&o te" na otwarcie Roku 20-lecia zabrakn$' opowie!ci o tym, jak
zmienia& si% #l$sk w ci$gu dwudziestu lat a jaki jest obecnie, bo przecie" ka"dy numer odnotowywa& bie"$ce problemy regionu i skupia& si% na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotycz$ce #l$ska i jego to"samo!ci: pocz$wszy od deklaracji Tadeusza Kijonki – za&o"yciela i pierwszego redaktora
naczelnego pisma – zatytu&owanej „Po pierwsze: #l$sk”, opublikowanej w numerze 1/1995. Z zamieszczonej w ci$gu tych lat poezji i prozy, cz%sto najwybitniejszych polskich autorów, mog&a by ju" powsta' odr%bna „Biblioteka #l$ska”. Opowiemy te" jak zmienia&o si% pismo, kto nam przez te lata
towarzyszy&, jakie nurtowa&y nas tematy, jakie i komu zadawali!my pytania,
kto komentowa& wa"kie sprawy spo&eczne, a kto zajmowa& si% artystyczn$
stron$ "ycia w regionie.
Lecz nie sam jubileusz nas zaprz$ta. W listopadowym wydaniu krótko i ostro
o stanie górnictwa pisze Wies&aw Kosterski, Beata Tomanek w reporta"u „Prze"y' Golgot%” wraca do wywózek Górno!l$zaków, drukujemy pierwszy z trzech
odcinków reporta"u pszczy(sko-ameryka(skiego Grzegorza Sztolera, Jan Cofa&ka po!wi%ca swój tekst wybitnemu ibery!cie Florianowi #miei. Piórem Ryszarda Kozio&ka zastanawiamy si% nad potrzeb$ istnienia uniwersytetów. Piszemy te" o znakomitym plakaci!cie Michale Klisiu i pami%tamy o 10. rocznicy
!mierci Jerzego Dudy-Gracza. Mamy te" dla Pa(stwa w%gierskiego prozaika Géz% Csátha w przek&adzie Feliksa Netza, proz% lingwistyczn$ Zenona Bajorowicza oraz wiersze Jerzego Lucjana Wo)niaka. Jak zwykle sporo jest recenzji teatralnych i omówie( ksi$"ek.
Nie zapomnieli!my zamie!ci' blankietu na prenumerat% „#l$ska”, który – szczególnie w roku jubileuszowym – serdecznie Pa(stwu polecamy!
Od numeru grudniowego proponujemy cykl „Rozmów na 20-lecie”. Go!ci' b%dziemy osoby, które swym autorytetem i niezwyczajnym postrzeganiem rzeczywisto!ci w rozmaitych kontekstach, ucz$ nas #l$ska, wskazuj$
drog% do jego poznania i zrozumienia. Poprzez te spotkania chcemy równie"
prze!ledzi', jak w ci$gu mijaj$cego dwudziestolecia zmieni& si% region.
WIES*AWA KONOPELSKA
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! ZY GU! to
nazwa ostatniego
z rodziny 30 Twistów, jakie kupi"y
Tramwaje !l#skie
w bydgoskich zak"adach Pesa. Zygusia – jak i innych
je go po bra tym ców – spotka$ b%dzie mo&na na liniach 15, 16 i 6.
Dla cze go tyl ko
tam? Bo torowiska
na tych odcinkach
s# na tyle w dobrym stanie (czytaj
wyremontowane),
&e mog# obs"ugiwa$ je bez przeszkód tramwaje niskopod"ogowe.
! JAWORZNO
jako pierwsze miasto w Pol sce
kupi"o ca"kowicie
elektryczny autobus. I ju& planuje
Zapis wydarze( zakup ca"ej takiej
z miesi#ca elektrycznej floty.
poprzedzaj#cego Elek tro bus (do zamkni%cie k"ad nie So la ris
numeru Urbino 12 Electric)
ma zacz#$ kursowa$ od przysz"ego
roku.
! ACHIM Godej! To tytu" ilustrowanej
ksi#&ki wydanej przez szacowny PWN,
która u"atwi$ ma zrozumienie i nauk% 'l#skiej gwary. Jej bohaterem jest Achim, 'l#ski ch"op i jego 'lubna, którzy z Czytelnika mi od kry wa j# za baw ne sy tu acje
wynikaj#ce z niezrozumienia 'l#skiej mowy przez – powiemy ogl%dnie – nietutejszych. Cztery lata temu PWN wyda" ilustrowany s"ownik 'l#szczyzny i w"a'nie ta
pu bli ka cja prze tar "a Achi mo wi szla ki
w tym powa&nym naukowym wydawnictwie. Autork# ksi#&ki jest Joanna Furgali(ska.
! „BOGOWIE”, czyli film o 'p. prof.
Zbigniewie Relidze i dokonywanych przez
niego przeszczepach serca, 'wi%ci triumfy.
Dopisuje widownia, zachwyceni s# krytycy, sypi# si% nagrody. 2 pa)dziernika mia"a miejsce prapremiera filmu w Zabrzu,
gdzie w 1985 roku dokonano pierwszego
udanego przeszczepu serca. „Bogowie”
zostali te& uhonorowani Z"otymi Lwami
na 39. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Relig% zabra" brawurowo Tomasz Kot. Premiera kinowa mia"a miejsce 10 pa)dziernika.

MIESI!C

! PARAFIANIE sosnowieckiej cerkwi
'wi%towali 125-lecie jej powstania. Do prawos"awnej parafii pw. ''. Wiery, Nadziei,
Luby i Matki ich Zofii nale&# wierni z aglomeracji 'l#skiej, rybnickiej, !l#ska Cieszy(skiego i Podbeskidzia. G"ównym celebransem ju bi le uszo we go na bo &e( stwa by"
arcybiskup "ódzki i pozna(ski Szymon.
! ZAPALI* si% metan w kopalni Weso"a. Do tragicznego w skutkach wypadku dosz"o 6 pa)dziernika o godz. 20.55 na g"%boko'ci 665 metrów. W rejonie zagro&enia
by"o 37 górników. W wyniku wybuchu kilkunastu górników odnios"o obra&enia. Pi%ciu ponios"o 'mier$. Do jednego z nich ratownicy dotarli dopiero po tygodniu, 18
pa)dziernika. Tym dlaczego fedrowano
mimo znacz#cego przekroczenia st%&e(
metanu zajmuje si% prokuratura.
! BEZCENNE relikwie 'w. Walentego
i b". Karoliny Kózkówny skradziono ze s"ynnej bazyliki pw. NMP w Rudach. Ale dla
zwyk"ego z"odzieja nie maj# wi%kszej warto'ci, bo „z"ote relikwiarze” wykonane zosta"y ze zwyk"ej stali. Relikwia b". Karoliny w postaci ko'ci palca trafi"a do rudzkiej
bazyliki w 2010 roku, natomiast relikwia 'w.
Walentego w XVII wieku.
! UKAZA*A si% nowa p"yta !l#skiej
Grupy Bluesowej pt. „Kolory Bluesa”. Nagrania do niej odby"y si% w lutym i marcu
w Jasnowicach ko"o Istebnej, a tak&e w studiu Katofonia Workshop w Katowicach.
W albumie prezentuje si% trzon grupy
w sk"adzie: Leszek Winder, Jan „Kyks”
Skrzek, Miros"aw Rzepa, Micha" „Gier”
Giercukiewicz i go'cie (w'ród nich m.in. Sebastian Riedel).
! OD!WIE+ONY zosta" równie& Pa"ac
Kultury Zag"%bia w D#browie Górniczej,
zbudowany w latach 1951-1958, po trzy
i pó" letnim remoncie, który kosztowa"
ok. 60 mln z". Pa"ac od 1979 roku wpisany
jest do rejestru zabytków.
! WYST,PIENIA w Sejmie prof. Zbigniewa Kad"ubka, pisarza, regionalisty, naukowca, sk#din#d 'wietnego, wys"ucha"a
w pi#tek 10 pa)dziernika ledwie garstka pos"ów. Profesor, który wypowiada" si% w imieniu twórców ustawy (m.in. Rady Górno'l#skiej), apelowa" o zrozumienie dla aspiracji
!l#zaków. Pos"owie postanowili zgodnie
o przekazaniu do komisji projektu obywatelskiej ustawy, w której 140-tysi%cy mieszka(ców Górnego !l#ska domaga si% uznania 'l#skiej mniejszo'ci etnicznej oraz
zmiany statusu 'l#szczyzny i ustanowienia
jej j%zykiem regionalnym.
! RAWA Blues Festival odbywa"a si%
w Katowicach po raz 34. przez dwa dni,
10 i 11 pa)dziernika. Pierwszego dnia, niety po wo w no wo cze snej sa li NO SPR,

Z wielkim smutkiem &egnamy tragicznie zmar"ych dziennikarzy,
którzy zgin%li w katastrofie
!p. BRYGID"

FROSZT"G"-KMIECIK
Jej M#$a

!p. DARIUSZA KMIECIKA
oraz Ich

synka !p. REMIGIUSZA
Rodzinie Zmar"ych i wszystkim Bliskim
sk"adamy wyrazy najg"%bszego wspó"czucia

6

ZESPÓ* REDAKCJI miesi%cznika „!L,SK”

a potem, drugiego dnia – jak zawsze
– w Spodku.
! UNIA stawia teraz na tramwaje a nie
autostrady. Nawet kilkadziesi#t kilometrów zupe"nie nowych linii tramwajowych
mo&e powsta$ na terenie naszego województwa.
! GWIAZDA kina niemieckiego lat 70.
i 80. ubieg"ego wieku rodem z Chorzowa,
Hanna Schygulla odwiedzi"a swoje rodzinne miasto. W planach by" spacer po Chorzowie i wzruszaj#ce spotkanie z pani# Urszul# Skop, niani# ma"ej Hani. Schygulla
go'ci"a ju& w 1998 roku w chorzowskim Teatrze Rozrywki, gdzie wyst#pi"a z recitalem.
Widzowie przyj%li j# owacyjnie – zw"aszcza wykonanie „Lili Marleen” pozostanie
w pami%ci. Aktorka gra"a przecie& Marlen% Dietrich w g"o'nym filmie Fassbindera.
! PROFANACJA zabytkowego, XVIII-wiecznego obrazu Matki Boskiej z Dzieci#tkiem mia"a miejsce w Skoczowie.
W p"ótnie, w miejscu twarzy MB kto' ordynarnie, ostrym narz%dziem zrobi" dziur%
i g"%bok# rys%. Policja poszukuje sprawców
tego aktu wandalizmu.
! KATOWICE i Gliwice znowu rywalizuj# – tym razem o wpis na presti&ow# list% UNESCO. Na razie jednak katedra
Chrystusa Króla w Katowicach i Radiostacja w Gliwicach staraj# si% o nadanie im statusu Pomnika Historii.
! !NIEG z deszczem spad" co prawda
pod koniec pa)dziernika w Beskidach, ale generalnie miesi#c ten by" ciep"y i pogodny, z"ocisty – typowy dla polskiej z"otej jesieni.
! CZTERY prz%s"a z zabytkowej konstrukcji katowickiej przedwojennej hali targowej, zaprojektowane jeszcze przez prof.
Stefana Bry"% ze Lwowa, umieszczone zosta"y w powstaj#cej galerii „Nowy Supersam”. Ka&de z nich wa&y 12 ton, ma 15 metrów wysoko'ci w kluczu i rozpi%to'ci
na 40 metrów.
! WIELKA przeprowadzka jeszcze
przed Muzeum !l#skim. Otwarcie 26 czerwca 2015 roku, ale przedtem trzeba zaanga&owa$ 90 ci%&arówek do przemieszczenia
zbiorów ze starej siedziby, do nowej,
od dawna ju& gotowej. Trzeba w sumie przenie'$ 115 tysi%cy eksponatów, a tak&e przygotowa$ sze'$ wystaw sta"ych, w tym malarstwa polskiego, plastyki, sztuki sakralnej
i historii Górnego !l#ska. Czekamy z niecierpliwo'ci#.
! POGRZEB ofiar wybuchu kamienicy
w Katowicach odby" si% 28 pa)dziernika.
Transmitowa"y go obszernie media. Setki
osób po&egna"o w katowickiej katedrze
ma"&e(stwo 'l#skich dziennikarzy, Brygid%
i Dariusz Kmiecików oraz ich dwuletniego
syna Remigiusza. Kamienica przy ul. Chopina zawali"a si% w wyniku wybuchu gazu
nad ranem 23 pa)dziernika. Ewakuowano
kilkadziesi#t osób. To tragiczne zdarzenie
wstrz#sn%"o wszystkimi.
! KRWISTA "una nad Sosnowcem. 29
pa)dziernika zapali"a katedra Wniebowzi%cia Naj'wi%tszej Marii Panny w Sosnowcu.
Zniszczeniu uleg" dach, zawali"a si% wie&yczka, od której prawdopodobnie zacz#" si%
po&ar. Zniszczeniu uleg"y bezcenne freski
W"odzimierza Tetmajera, z sufitu spad"y &yrandole. Wszyscy – nie tylko sosnowiczanie – by li po ru sze ni tym zda rze niem. I z miejsca ofiarowywali sw# pomoc
i wsparcie w odbudowie dopiero co wyremontowanego zabytku.
KRONIKARZ

Foto. Arkadiusz Gola

Po choler$ nam
takie górnictwo?
onflikt wokó! kopalni „Kazimierz
K
Ju liusz” bez li to "nie ob na #y!
wszystkie s!abo"ci górnictwa w$gla ka-

miennego, uruchamiaj%c kolejn% fal$
dyskusji nad uzdrowieniem bran#y.
Usypano ha!d$ recept, liczb, koncepcji,
rozwi%za&. Tych samych od lat. Proponuj$ wyrzuci' to wszystko na "mietnik
i zacz%' od zera.
Przede wszystkim pa&stwo polskie,
jako w!a"ciciel kopal&, musi sobie
w ko&cu odpowiedzie' na fundamentalne pytanie, czy za cen$ spokoju
spo!ecznego godzi si$ na utrzymanie
nierentownego górnictwa, czy te# chce
mie' w r$ku przemys!, do którego nie
b$ dzie my do k!a da'. To pod sta wa. I punkt wyj"cia do rozmowy o jakichkolwiek liczbach.
Poniewa# jednoznacznej decyzji
nie ma, 'wiczymy wariant trzeci,
najgorszy z mo#liwych, który jest
prób% po#enienia wody z ogniem. To
pu!apka bez wyj"cia, w któr% wpakowa no gór nic two, prze #y wa j% ce
w efekcie stosowania pó!"rodków cykliczne déjà vu wywo!ywane kolejnymi kryzysami.
Do zdecydowanego postawienia sprawy potrzeba jest wola polityczna i determinacja w jej urzeczywistnieniu.
A tego nie ma. Jedynie gabinet Jerze-

go Buzka odwa#y! si$ na zamkni$cie
nierentownych kopal&, którym ko&czy!y si$ z!o#a. Na stanowcze kroki nie
zdoby! si$ potem #aden inny rz%d, ani
PiS-u ani teraz PO-PSL.
Bo koalicja rz%dz%ca, tak jak jej poprzednicy, boi si$ wybuchu górniczego gniewu, a jeszcze bardziej perspekty wy utra ty elek to ra tu i kl$ ski
w wyborach. Umie kalkulowa' i wie,
#e stawiaj%c bran#$ z g!owy na nogi naruszy interesy nie tylko górników i straci kilkaset tysi$cy g!osów. Mamy rok
do wyborów, wi$c poza czo!ganiem nic
si$ nie wydarzy.
Oportunizm i partykularne interesy
partii politycznych wci%# bior% gór$
nad konieczno"ci% uporz%dkowania
bran#y i potrzebami gospodarki, opartej przecie# na energii pochodz%cej
w wi$kszo"ci z w$gla. W takiej atmosferze !atwo o patologie.
W bran#y rz%dz% w my"l zasady – im
ciszej tym lepiej -zamkni$te grupy interesów, powi%zane ze sob% w$z!ami
ró#nych zale#no"ci, z!o#one z kr$gu kilkudziesi$ciu, mo#e kilkuset nazwisk. Ci
sami reformuj%, ci sami kieruj%, ci sami psuj%, ci sami w ko&cu komentuj%.
Padaj% te same argumenty, a nowe
pomys!y, je"li ju# s%, przypominaj% leczenie d#umy choler%.

Kopalnie obsiad!y zwi%zki zawodowe, dowodzone od lat przez tych samych ludzi, dynastie zwi%zkowe, jak
za cz$ to ju# o nich mó wi'. Tzw.
uzwi%zkowienie przybiera posta' stanu chorobowego, w JSW si$gn$!o absurdalnego poziomu prawie 130 proc.
Spraw$, o czym wszyscy wiedz%,
przeci%' mo#e zmiana ustawy o zwi%zkach zawodowych, ale nikomu na tym
nie zale#y.
A co z przepisami o rentach i emeryturach górniczych, deputatach w$glowych, tzw. w$glu emeryckim, który
kosztuje setki milionów z!otych? Prób$ ograniczenia przywilejów, tak#e
tych rodem z PRL, zwi%zki traktuj% jak
zamach na górników i gro#% czwartym
powstaniem "l%skim. Si!a, która rozprawi!a si$ ze starym systemem, jest teraz
tego systemu kontynuacj% w najgorszym wydaniu.
Wypada zapyta' o nadzór w!a"cicielski. Przecie# nie mo#e si$ on sprowadza' wy!%cznie do rzucania na po#arcie g!ów szefów spó!ek w$glowych, by
wycisza' konflikty w bran#y, co zrobiono w przypadku Romana (oja, prezesa KHW. Jego odwo!anie nic nie zmieni!o, tym bardziej #e zdymisjonowany
prezes nie dzia!a! na w!asn% r$k$, lecz
odwrotnie – za wiedz% i przyzwoleniem
ministra gospodarki zamyka! kopalni$
„Kazimierz Juliusz”. G!owy powinny
si$ sypa' jak pi!ki tenisowe.
Od w$gla nie uciekniemy. Przez kilkadziesi%t najbli#szych lat, nawet je"li
jego znaczenie ograniczy polityka klimatyczna, nadal stanowi' b$dzie podstaw$ polskiej energetyki. Podobnie jest
w wielu krajach "wiata. Wi$c?
Czesi w „Silesii” pokazali, jak du#o
mo#na zmieni'. Zainwestowali, upro"cili system wynagrodze&, dogadali
si$ ze zwi%zkami. Maj% rocznie ponad
tysi%c ton wydobycia na jednego pracownika, podczas gdy my "rednio oko!o 700 ton. I o czym tu gada'. Gdyby
nie oni, na przynosz%cej za czasów KW
oko!o 100 mln strat rocznie „Silesii” trawa by ju# wyros!a.
Jeste"my w tej sytuacji, #e nie musimy za wszel k% ce n$ utrzy my wa'
wszystkich kopal& w$gla kamiennego
i si$ga' po coraz g!$bsze pok!ady,
mno#%c koszty i zagro#enia. Mamy alternatyw$ – gigantyczne z!o#a w$gla
brunatnego po Legnic% i Gubinem,
które na dziesi%tki lat zapewni% bezpiecze&stwo energetyczne Polski. Kierunek musi wybra' pa&stwo. I zdecydowa', co chce zrobi'.
A do tego potrzebny jest jeszcze
kto" taki, jak Zbigniew Religa. Cz!owiek z wizj% i charakterem. Ci, którzy nie wiedz%, o czym mówi$, niech
obejrz% „Bogów”, bo mo#e co" zrozumiej%.
WIES(AW KOSTERSKI
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„Krowiok” na radzionkowskim rynku

Prze!y"
Golgot#
Uwag! zwraca"y r!ce. Mówi#c wyrzuca" je w gór! jakby traci" równowag!. A przecie$ siedzia". By"y roz"o$yste
jak ga"!zie zdrowego drzewa. Du$e.
Mocne, owini!te wyra%nymi pod kruch#
skór# $y"ami jak kablem. D"onie unosz#ce si! w rytmie wypowiadanych
z trudem s"ów wyrzuca"y z siebie energi! z moc#, która przykuwa"a uwag!.
Elektryzowa"a s"uchaczy pobudzaj#c ich
wyobra%ni!. Zapewne to ona uratowa"a $ycie panu Ignacemu 70 lat temu.
Ignacy opowiada$ nieporadPan
nie. Dzi% 80-latek, urodzony
w malej wiosce pod Gliwicami mów-
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c& nigdy nie by$. Szuka$ s$ów, czasem
d$ugo, ale wszystkie brzmia$y banalnie.
Mówi$:
– Pracowali%my w lesie. To my gadali, zielanki. Taka zielanka to by$o
ze 5 ha tego lasa, i to wszystko wyr&bowa". I to roztomajtem by$o – sosna,
%wierk i takie li%ciaste drzewo. Ta sosna i %wierk to si# rz$o na 6,5m a te drugie na 4,5, ale to te! do pewnych grubo%ci. No i to potem to przyszed$
dziesiatnik i odbiera$ nam to drzewo.
Mieli my takie miarki, jako grube by$o, no to mu si# poda$o sorok to by$o
czterdzie%ci. Jeszcze tak trocha pami#tam – tu u%miechn&$ si# przepraszaj&co i wyja%ni$, !e te s$owa rosyjskie tak
zasz$y w pami#" !e nie potrafi ich za-

BEATA
TOMANEK

mieni" na inne. Po czym kontynuowa$
opowie%": – A potem wrzucali%my je
na wóz, te drzewa. Sami, z powrozem,
albo bez. Go$ymi r#kami, bo tam nie by$o jak dzisiaj d'wigów, urz&dze(. Samemu trzeba by$o.
Mówi$ w$a%ciwie beznami#tnie, jakby nie by$o o czym. Szuka$ w pami#ci
wydarze(, które zainteresowa$yby s$uchacza. To oddalanie si# w czasie trwa$o do%" d$ugo. A po powrocie do tera'niejszo%ci znów wysypywa$y si# z ust
s$owa suche.
– Pierwszy rok to pomarli. W tej Ratomce. To by$o te najgorsze. To tam
umierali, ho ho, 6–7 chopa dziennie.
Umierali te! na biegunka. To nos wyko(cza$o do reszty. Pracowali my wtedy na torfach. Kopali my te torfy
i na take kana$y ciepali, potym suszyli
te ca$e tereny tam. Mieli my takie wysokie szpadle, ucinali ten torf i wyci&gali a za% inksi to brali i do suszenia dowali. I potem jak to usch$o i zrobili takie
cho"by stogi. Tam by$o najgorsze.
A jak potem my byli w tym lesie, to ju!
tam, za ten czas, to 2 abo 3 umar$o,
w tym lesie. Jeden by$ komendantem
i te! umar$. Ale co tam si# sta$o, to si#
nikt nie dowiedzia$. Kaj my ich chowali? A gdzie tam na cmentarzu. Gadali
„na górce”. Tak jak umar$, jaki by$, tako dziura wykopali, na twarz trocha paproci i !egnaj duchu.

Po ka!dym fragmencie nast#powa$a
cisza. Wiedzieli%my, !e pan Ignacy
w$a%nie teraz odbywa dalek& w#drówk# mi#dzy obrazy przesz$o%ci. Co widzi, przy których si# zatrzymuje? Tego
si# nie dowiemy, ale wyobra!amy sobie jak przera!aj&ce musi by" to, co widzi, jak trudno wróci" stamt&d. Mo!e
twarze przyjació$ zatrzymuj& go próbuj&c o sobie przypomnie"? Wi#c czekamy cierpliwie.
– Kuzyna od mojej !ony zastrzelili
na moich oczach. W Ratomce. Ale to
by$y te pierwsze dni. Jak my byli w Ratomce. Oni we dwójka chcieli uciec. To
by$o, to by$o we wtorek. Jak dzi% pami#tam. Ten Rusin taki, my%my jeszcze
z nim rozmawiali, to on go strzelo$ z karabina, pierwszy raz to go trafi$ tukej – pan Ignacy pokazal miejsce
pod pach& – to mu potem ta r#ka…
ach – machn&$ r#k& – nie godom tego,
to nie ma sensu. To som takie rany nie
do zapomnienia, nie chc# tego wspomina" wi#cej... On by$ dwa lata starszy ode
mnie. On by$ rocznik ’25 zdaje si#. Ze
pa'dziernika abo co%.
Ignacy Kowol, rocznik 1927, mia$ 18
lat kiedy wraz z innymi mieszka(cami
Ostropy zosta$ wywieziony do obozu
pracy w Ratamce na Bia$orusi, potem
do Mi(ska i Krasnorocza. Tak wspomina chwile wywózki:
– … nas by$o mo!e 700 chopa.
Do Pyskowic i tam do wagonów, takich
krowich i heja. Do jednego co%, nie
wiem, 20, 25 osób. No to by$a zima, po%rodku by$ taki piecyk. A ust#p to
niech pani nie mówi. Tam my jechali 10
dni, do Ratomki. W Ratomce nas wy$adowali. Tam by$y takie baraki ustawione. No i do tych baraków, ale jakie te baraki by$y, ho, ho, ho. Takie klocki
z drzewa to by$y na pod$ogach, a jeszcze nie by$y obstrugane do porz&dku.
Ani koca, nic, ino go$e do$y. Potem co
chwila nas kaj indziej dawali.
W tamtych dniach, kiedy w krowich
wagonach jecha$ na Ukrain# by$ m$odym, silnym ch$opakiem i mia$ szcz#%cie. Prze!y$ swoj& „Golgot#” i wróci$
do domu 23 grudnia 1949 roku.
Górno!l"ska Golgota,
lub „tragedia %l&ska” tak okre%lany jest
cz#sto przez publicystów czas wywózek na Górnym )l&sku w 1945 roku.
Nazwy te powsta$y w %rodowiskach najbardziej dotkni#tych represjami wkraczaj&cych na ziemie %l&skie Sowietów. Niszczenie mienia, kradzie!e,
gwa$ty, morderstwa oraz wywózki
do obozów pracy dotkn#$y mieszka(ców Górnego )l&ska cz#sto jako odwet
za niemieck& okupacj#. Okrucie(stwo
wkraczaj&cych wojsk radzieckich „nios&cych wyzwolenie” podyktowane by$o ch#ci& zemsty za wojenne prze!ycia,
ale by$o te! cz#%ci& polityki. Tak wi#c
nie dla wszystkich mieszka(ców )l&ska

zako!czenie wojny by"o czasem rado#ci. Zw"aszcza w tej cz$#ci, która
przed wojn% stanowi"a cz$#& Rzeszy
Niemieckiej, czyli na przyk"ad w Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach, Opolu, Raciborzu i wioskach w tym rejonie. Tam
wszyscy zostali potraktowani jak Niemcy, na któ rych na le 'y si$ od ku&
za zbrodnie wojenne. Dla nich koniec
wojny by" pocz%tkiem kolejnej fali represji. Jednak ten podzia" na Niemców
i Po la ków w przy pad ku Gór ne go
(l%ska nie by" oczywisty. Przed 1939 rokiem obszar ten by" rejonem pogranicznym rozdzielonym pomi$dzy Rzeczpospolit% Polsk% i Rzesz$ Niemieck%.
Historyk, pracownik #l%skiego oddzia"u IPN, dr Dariusz W$grzyn w ksi%'ce
pt. „Wywózka” zwraca" uwag$ na to, 'e
podzia! by! sztuczny i po obu stronach
granicy mieszka!y osoby deklaruj"ce si#
narodowo$ciowo jako Polacy oraz
Niemcy. Charakterystycznym zjawiskiem regionu by!a te% spora grupa
o nieokre$lonej narodowo$ci, definiuj"ca si# poprzez przynale%no$& regionaln", zwi"zek z ziemi", na której %y!a.
Po zaj#ciu polskiej cz#$ci regionu we
wrze$niu 1939 roku, sytuacja jeszcze
bardziej si# skomplikowa!a, kiedy wprowadzono Niemieck" List# Narodowo$ciow". Zdecydowana wi#kszo$&, 70%
otrzyma!a III grup# DVL (obywatelstwo
niemieckie „na odwo!anie”).
Sebastian Rosenbaum, wspó"autor
ksi%' ki „Wy wóz ka” od no sz%c si$
do okre#le!: „Golgota Górno#l%ska”
oraz „Tragedia #l%ska” podkre#li", 'e
trzeba pami$ta&, i' s% one terminami publicystycznymi. Zawieraj% emocje i ocen$, a historycy musz% si$ z nimi konfrontowa&. Jest to te' termin obecny
w polityce regionu. (l%ski Sejmik podj%" ustaw$ o tym, 'e przysz"y rok po#wi$cony b$dzie deportacjom 1945 roku. Analizuj%c jednak to zagadnienie
g"$biej mo'na zauwa'y&, 'e ma ono
dwojakie znaczenie. W pierwszym dominuje tendencja do zaw$'ania ca"ego
kompleksu represji okre#lanych jako
„Tragedia (l%ska” do zbrodni radzieckich towarzysz%cych przej#ciu wojska
przez ziemie #l%skie traktowane jako teren wrogi. Druga rozci%ga interpretacj$
okre#lenia „Tragedia, Golgota Górno#l%ska” na sfer$ dzia"a! podj$tych przeciw rodzimej ludno#ci przez w"adze ju'
komunistyczne polskie. By"y one ekspozytur% interesów radzieckich i w ramach rozlicze! tworzy"y sie& obozów,
w których równie' gin$li ludzie.
40 lat milczenia
eportacje mieszka!ców Górnego
D
(l%ska do obozów pracy przymusowej w Zwi%zku Radzieckim obj$"y

przypuszczalnie ponad 50 tysi$cy ludzi.
Nieznana jest dok"adna liczba. Niemal
po"owa nie wróci"a. S% te' inne szacunki. W ksi%'ce „Wywózka” mo'na prze-
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czyta&, 'e wed"ug statystyk sowieckich
ogólna liczba Niemców deportowanych mi$dzy grudniem 1944 a ko!cem
kwietnia 1945 okre#lona zosta"a na
ok. 300 000 osób. Niemiecki Czerwony Krzy' podnosi te liczby do ok. pó"
miliona. Wywózka dotyczy"a g"ównie
m"odych i zdrowych m$'czyzn, ale
ostatecznie brano wszystkich, którzy
nadawali si$ do pracy. Stanowili oni pozbawion% praw tani% si"$ robocz%, któr% mo'na by"o wykorzystywa& na rzecz
odbudowy ZSRR. I tak na przyk"ad górno#l%scy górnicy jako si"a fachowa
trafili do zag"$bia w$glowego w Kazachstanie i Donbasie. Jednak #l%scy cywile pracowali w wielu innych obozach
od Ukrainy, Bia"orusi, poprzez Gruzj$,
Kazachstan po Syberi$ i daleki wschód;
Kamczatk$ i Workut$. W obozach panowa"y katastrofalne warunki higieniczno-sanitarne. G"ód, ci$'ka, ponad si"y
praca, choroby, zimno i brud dziesi%tkowa"y deportowanych. Losu wielu
z nich nigdy nie poznamy. Ci, którzy
prze'yli obozow% gehenn$ i wrócili
do swoich domów – milczeli. Milcza"y równie' ich rodziny, skutecznie zastraszane przez komunistyczny system. Ka'dy móg" wtedy pewnego dnia
po prostu „znikn%&”.
Bernard Ciszewski pracowa" w 1946
roku w Fabryce Maszyn i Kot"ów Parowych w Miko"owie. )o"nierze sowieccy zabrali go z zak"adu, wraz z inny mi pra cow ni ka mi, naj pierw
do wi$zienia, potem do wywózki. Po latach wspomina": Pod koniec marca
za!adowano nas do wagonów towarowych, a nast#pnie poci"g odjecha!.
Kiedy przeje%d%a! przez stacj# Mys!owice i zatrzyma! si#, na stacji zobaczy!em stoj"cego cywila na peronie, który
da! mi znak bym w pewnym momencie
wyrzuci! napisany przeze mnie gryps
do mojej matki. Gryps ten zawiera! in-

formacje, %e jad# do Rosji i %e jestem
zdrowy i nie maj" si# martwi&. Wiele takich wiadomo#ci pisanych na karteczkach owini$tych na kamykach, przypadkowych, dost$pnych przedmiotach,
kawa"kach deseczek wylatywa"o z poci%gów jak tylko zwolni", czy zatrzyma"
si$ na stacji. Czeka"y wzd"u' torów a'
kto# je dostrze'e i 'yczliwie dostarczy
adresatowi. Dzi$ki uprzejmo#ci przypadkowych ludzi cz$#& rodzin wiedzia"a gdzie „znikn$li” ich bliscy. Cz$#&
takich wiadomo#ci zachowa"a si$ i jest
zdeponowana w archiwach Instytutu Pami$ci Narodowej. Bernard Ciszewski
po tu"aczce po obozach pracy w Dzieszkazaganiu w Kazachstanie, potem
w Karagandzie, Brze#ciu, szcz$#liwie
wróci" do domu. W jego protokole
przes"uchania #wiadka spisanego 30 lipca 1990 roku czytamy m.in.: Przed
zwolnieniem zostali$my pouczeni, %eby
nic nie wspomina& sk"d wracamy, co
z nami czyniono, bo w przeciwnym razie wrócimy do obozu.
W okresie Polski Ludowej dramat deportacji, wywózek, tragicznych prze'y&
i #mierci w sowieckich obozach by"y tematami tabu. Nie rozmawia"o si$ o nich
w domach, tym bardziej nie omawiane
by"y publicznie. Nie by"y równie'
obecne w badaniach naukowych. Przetrwa"y w ludzkiej pami$ci. I kiedy wydarzenia roku 1989 przywróci"y w Polsce demokracj$ niemi dot%d #wiadkowie
tamtych wydarze! mogli swoimi relacjami uzupe"ni& brakuj%cy rozdzia"
w najnowszej historii Górnego (l%ska.
Stacja kolejowa Radzionków
ie wiel ki bu dy nek dwor ca pre zen tu je si$ dum nie ze #wie 'o
N
od no wio n% ele wa cj% z czer wo nej
ce g"y i drew nia ny mi wzmoc nie nia mi charakterystycznymi dla architek-
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tu ry prze my s!o wej ko" ca XIX wie ku. Trud no uwie rzy#, $e jesz cze
kilka miesi%cy temu by! nieciekaw&
ru in&. Trud no w to dzi siaj uwie rzy#, zw!aszcza tym, którzy s& w tym
miej scu pierw szy raz. Jak my,
uczest ni cy Dnia Otwar tych Drzwi
przysz!ego Centrum Deportacji. Patrz% na sta cyj k%, na prze je$ d$a j& ce
raz po raz po ci& gi to wa ro we. Sto j%
na ma lut kim pe ro nie, przed to ro wi skiem.
– Przypuszczam, $e wiem, o czym pani my'li – us!ysza!am zza pleców – ale
to nie st&d odje$d$a!y poci&gi z deportowanymi. Sowieci wywozili ich ze stacji w Bytomiu, Gliwicach (ab%dach.
St&d do !agrów wywieziono 250 osób,
g!ównie górników – zobaczy!am obok
siebie burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora, który osobi'cie oprowadza zainteresowanych tematem wywózek po zabudowaniach dworcowych
roztaczaj&c przed nimi wizj% przysz!ego Centrum Dokumentacji.
– To b%dzie miejsce symboliczne – dodaje. Udajemy si% do pomieszcze" zawiadowcy stacji.- Tutaj b%dzie
archiwum – wchodzimy kr%tymi, drewnianymi schodami na pi%tro. Przed nami otwiera si% widok na dwa du$e pomieszczenia. Ju$ wyko"czone, ale
puste. – To b%dzie miejsce dla badaczy.
Powstanie tu biblioteka oraz miejsce
do pracy dla studentów, historyków. Temat deportacji jest nie tylko niezagojon& ran& w 'wiadomo'ci mieszka"ców
Górnego )l&ska, ale te$ niezbadanym
do ko"ca zagadnieniem. To temat
otwarty wymagaj&cy studiów, podobnie jak nasze centrum, które ma formu!% otwart&.
Burmistrz Radzionkowa ma osobisty powód, by tak bardzo anga$owa#
si% w powstanie tego miejsca pami%ci o deportowanych i zam%czonych
w rosyjskich obozach pracy. Jego
dziadek by! jednym z nich. Pewnego
lutowego dnia 1945 roku mia! si% stawi# na wezwanie w!adz sowieckich
do kopania rowów. Kiedy przyszed!
do pracy okaza!o si%, $e by! to pretekst.
Wraz z innymi zosta! wywieziony
do Donbasu. Nie prze$y! i nie wiadomo, gdzie zosta! pochowany. Podobnie jak wiele tysi%cy )l&zaków, którzy
tam zgin%li. W ubieg!ym roku burmistrz by! w Donbasie i przywióz!
z Doniecka oraz z terenów w okolicy
kopalni „Rosija” symboliczn& gar'#
ziemi.
Krowiok dla ka!dego
rzed stacj& w Radzionkowie zbieraP
j& si% ludzie. S& ciekawi, co powstaje na ich dworcu, na rogatkach miastecz-
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ka. Zw!aszcza $e niedawno na skwerze
przed budynkiem postawiono na fragmencie szyn wagon towarowy. Taki, jak
si% kiedy' mówi!o, „krowiok”, bo

do przewo$enia byd!a. Idziemy w jego
kierunku.
– Braci mojego ojca wzi%li z kopalni Bytom, jak tylko wyjechali z szychty na powierzchnia – mówi starszy
pan – prosto do wagonów. Ju$ nie
wrócili.
– A jo s!yszo! !od ujka – w!&cza si%
do rozmowy kto' z grupy formuj&cej si%
przed wagonem – jo s!yszo!, $e z Huty Baildon w Katowicach to wziyli ca!o zmiana, ludzi i maszyny !oroz i razem wywie$li. Bo ruskie tych maszyn
nie po tra fi li ob su gi wa#. Po dob no
do Magnitogorska pojechali.
– Mój s&siad – odzywa si% inny – to
!on tam by!, ale goda# o tym nie chce.
Rozdrapywa# te straszne czasy, grzeba#
w tych ranach, nie chce do tego wraca#.
Pado, $e te prze$ycia ju$ zakopo!
do sarkofagu.
Po krótkiej drabince wchodzili'my
do wagonu. Po bokach prycze. Dziura
w pod!odze, czyli ubikacja. Dooko!a
mrok. Tylko przez szpary w deskach
próbuje si% wedrze# s!oneczny dzie".
T!oczno.
– A ich tak po osiemdziesi&t wciskali – kto' próbuje podzia!a# na nasz& wyobra*ni%. Jaros!aw Wro"ski, szef Dzia!u Pro mo cji w Urz% dzie Mia sta
Radzionków wyja'nia, $e nie jest to oryginalny „krowiok” z lat wywózek, $e
zosta! specjalnie wystylizowany. Jednak
robi wra$enie.
– Pami%tam takiego starszego Pana – opowiada – który wszed! tutaj i si%
rozp!aka!. Przypomnia! sobie, jak pewnego dnia odprowadzi! ojca do pracy
na kopalni%. Kiedy' by! taki zwyczaj.
Po$egnali si% i jak zwykle czeka!
na niego wieczorem, ale ojciec wróci!
dopiero po prawie dwóch latach. By! nie
do poznania. Skrajnie wyczerpany fizycznie i psychicznie. Bardzo d!ugo
trwa !a re ha bi li ta cja i je go po wrót
do normalnego $ycia. Milcza! przez
wszystkie lata komuny. Dopiero, kiedy
czu!, $e odchodzi, przed 'mierci& opowiedzia! swojemu synowi o piekle, jakie prze$y! na ziemi, w sowieckim !agrze.
– Wci&$ szukamy ludzi, 'wiadków
tamtych dni, albo bliskich, którzy wys!uchali ich historii. Szukamy dokumentów, listów, fotografii, przedmiotów, ja kich kol wiek okru chów
przesz!o'ci zwi&zanych z wywózkami – dodaje burmistrz, Gabriel Tobor. – Uruchomili'my specjaln& stron% in ter ne to w& oraz gru p%, któ ra
w ka$dej chwili pojedzie do ka$dego,
kto zaoferuje nam wspó!prac%. Tworzymy niezwyk!e muzeum, bo prawie
pozbawione eksponatów. Ich nie mo$e by#, bo ci którzy prze$yli, wracali
bez niczego.
Wchodzimy na stacj%. Zasadniczy budynek dworca za pi%knie odnowion&,
klinkierow& fasad& odkry! przed nami
na razie „koncepcyjny rozmach” wyra-

$aj&cy si% w surowym betonie. Jednak,
tylko my, odwiedzaj&cy, widzimy puste przestrzenie. Oprowadzaj&cy natomiast ju$ „widz&” to, co znajdzie si% tu
w niedalekiej przysz!o'ci.
– To b%dzie muzeum emocjonalne – wyja'nia Mieczys!aw Koszka,
wspó!autor koncepcji na realizacj%
Centrum Dokumentacji Deportacji
Górno'l&zaków do ZSRR. – Tutaj,
gdzie pani stoi, b%d& zaznaczone miejsca „Odjazdów”, w których znajdowa!y si% obo zy pra cy. Tam, gdzie
powinny by# „Przyjazdy” zostanie
wymowne puste miejsce. Na tej 'cianie powiesimy zdj%cia rodzin, takich
typowo 'l&skich: ojciec, matka, du$o
dzieci. Z drugiej strony przy wyj'ciu,
na tych zdj%ciach nie b%dzie ju$ ojców.
Z peronu b%dzie si% wchodzi# do wagonu, który nieoczekiwanie si% zamknie i ruszy. Oczywi'cie b%dziemy
imitowa# ten ruch, ale przez szpary
mi%dzy deskami wagonu b%dzie mo$na zobaczy# mijane miejsca, na suficie wy'wietlimy film.... w kolejnej sali b%dzie mo$na zobaczy# nieliczne
eksponaty: tekturowe walizki, nó$, listy, szczoteczki do z%bów, !y$ka, kubek itd. A tam na ko"cu, symboliczny cmentarz z ziemi& przywiezion&
z Donbasu...
Koszka mówi z pasj&, obrazowo.
Za oknem przeje$d$aj& raz po raz poci&gi. Towarowe wagony wystukuj&
g!o'no znajomy rytm. Betonowe 'ciany o$ywaj&. Widzimy ludzi, którzy
wchodz& do wagonów. S!yszymy jak
zasuwaj& si% z trzaskiem drzwi. Rozpoznajemy rosyjskie s!owa. Czujemy, jak
rusza poci&g wyrywaj&c z normalnego
$ycia ludzi, którzy chcieli si% cieszy#
ko"cem wojny.
14 lutego
1945 roku wyruszy! pierwszy transport.
W tym dniu 2015 roku planowane jest
uroczyste otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górno'l&zaków.
Ma ono formu!% otwart&, ka$dy mo$e
wzbogaci# zbiory i wzi&# udzia! w poszerzaniu wiedzy o „Górno'l&skiej
Golgocie”.
www.deportacje45.pl

!
Cytaty pochodz& z ksi&zki „Wywózka. Deportacje mieszka"ców Górnego )l&ska do obozów Pracy przymusowej w Zwi&zku Sowieckim w 1945
roku. Faktografia-konteksty-pami%#”
pod redakcj& Dariusza W%grzyna i Sebastiana Rosenbauma. IPN. Katowice. 2014.
S!owa Ignacego Kowola spisane wed!ug relacji zrealizowanej przez Ewelin% Ma!achowsk& i Ann% Skiendziel,
pracownice IPN 9.06.2014.

k cja ta, or ga ni zo wa A
na ju! po raz kolejny,
jest odpowiedzi" Samorz"du

„Porozmawiaj z notariuszem
o bezpiecznej jesieni !ycia. Maj"tek a prawo.”

Notarialnego na zapotrzebowanie zwi"zane z poszerzeniem w spo#ecze$stwie wiedzy o istotnych dla rodzin
kwe stiach ma j"t ko wych
i spadkowych.
Notariusze wielokrotnie
w swojej dzia#alno%ci zawodowej spotykaj" si& i pomagaj" w rozwi"zywaniu problemów maj"tkowych swoich
klientów, dotycz"cych ich
maj"tków rodzinnych, spadkobrania, nabywania nieruchomo%ci, testamentów i dziedziczenia.
Zdarzaj" si& jednak i takie
sytuacje, gdy nie jest mo!liwe rozwi"zanie problemów klientów w kancelarii
notarialnej, a niezb&dne jest rozstrzygni&cie s"dowe, ze wzgl&du na wcze%niej
podj&te b#&dne decyzje i pomini&cie
przy tym notariusza.
Decyzja Samorz"du Notarialnego
o prowadzeniu Dni Otwartych mia$a
na celu przybli!enie problematyki
zwi"zanej z ochron" maj"tków rodzinnych, rozporz"dzaniem tymi maj"tkami w sposób zgodny z interesami
klientów oraz zabezpieczaj"cy ich
prawa i spotka$a si# z ogromnym odzewem, o czym %wiadczy kilkana%cie
tysi#cy porad udzielonych przez notariuszy w ramach tej akcji.
Tematem pierwszego Dnia Otwartego
by#o spadkobranie, a jego celem by#o poszerzenie wiedzy o sposobach sporz"dzania testamentów, formach tych testamentów i spadkach. Drugi Dzie$ Otwarty
Notariatu po%wi&cony by# maj"tkom rodzinnym i ich bezpiecze$stwu. Kolejna edycja Dnia Otwartego Notariatu
(trzecia) to tematyka zwi"zana z ksi&gami wieczystymi i ochron" w#asno%ci.
Ubieg#oroczny Dzie$ Otwarty Notariatu
dotyczy# przekazywaniu maj"tku w rodzinie. Zakresy tematyczne kolejnych Dni Otwartych Notariatu mia#y na celu poszerzenie
wiedzy osób, które przyby#y
na miejsca spotka$ z notariuszami, jak równie! i tych którzy mieli mo!liwo%' zapoznania si& z materia#ami
pomocniczymi, na temat nabywania nieruchomo%ci, sposobów zbywania tych nieruchomo%ci, sposobów sporz"dzania
testamentów oraz ogólnej problematyki dotycz"cej dziedziczenia maj"tku.
Akcja ta ma charakter ogólnopolski i bior" w niej udzia#

na Dzie$ Otwarty Notariatu,
aby dzieli' si& swoj" wiedz"
i do%wiadczeniem z przyby#ymi osobami. Nie tylko notariusze, lecz tak!e asesorzy
i aplikanci notarialni, zaanga!owani s" w organizacje Dnia
Otwartego Notariatu.
Chc"c poszerzy' dost&p
do notariuszy i wychodz"c
naprzeciw zapotrzebowaniu
spo#ecznemu, kolejna pi"ta,
jubileuszowa edycja Dnia
Otwartego Notariatu w tym
roku, tj. 29 listopada, odbywa' si& b&dzie w czterech
miastach naszego województwa, czyli w:
– Katowicach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu &l"skiego przy ulicy
Jordana 18,
– Cz#stochowie w gmachu Muzeum Cz#stochowskiego przy Alei NMP 45,
– Bielsku-Bia$ej w gmachu Ksi"!nicy Beskidzkiej
przy ulicy S$owackiego 17A,
– Gliwicach w gmachu S"du Rejonotariusze zrzeszeni w Izbach Notanowego przy ulicy Powsta'ców Warrialnych na terenie ca#ego kraju.
Na terenie województwa %l"skiego, szawy 23.
Dzie$ Otwarty Notariatu rozpocznie
obj&tego dzia#aniem Rady Izby Notarialnej w Katowicach, pierwsze trzy edycje si& o godzinie 1000 i b&dzie trwa# do goDnia Otwartego Notariatu odbywa#y si& dziny 1600, a has#o przewodnie tegoroczw jednym miejscu, w stolicy woje- nego Dnia Otwartego Notariatu brzmi
wództwa %l"skiego, w Katowicach. Porozmawiaj z notariuszem o bezpieczKa!dego roku Dzie$ Otwarty Notaria- nej jesieni !ycia. Maj"tek a prawo. Tetu cieszy# si& ogromnym zainteresowa- matyka ta skierowana jest nie tylko dla
niem, o czym %wiadczy#y d#ugie kolej- osób w wieku podesz#ym, lecz równie!
ki oczekuj"cych na uzyskanie porady dla wszystkich tych, którzy chc" skutecznotarialnej. Nale!y podkre%li', !e zain- nie zabezpieczy' swój maj"tek w jesieteresowani przybywali z ró!nych cz&%ci ni swojego !ycia.
Na zainteresowanych czeka' b&d",
województwa %l"skiego. W ubieg#ym roku Rada Izby Notarialnej postanowi#a, jak co roku, notariusze, którzy na zada!e Dzie$ Otwarty Notariatu odbywa# si& ne pytania udziel" rzeczowych porad.
w trzech g#ównych o%rodkach naszego Samorz"d notarialny przygotowa# rówwojewództwa, czyli w: Katowicach, nie! na ten dzie$ publikacje i broszuCz&stochowie i Bielsku-Bia#ej. Dzi&ki ry tematyczne, mi&dzy innymi dotycz"tej decyzji wi&cej osób ni! w latach ubie- ce umowy do!ywocia, umowy renty,
g#ych mog#o skorzysta' z porad udzie- przew#aszczenia, czy te! pe#nomoclanych podczas Dnia Otwartego Nota- nictw, które na pewno przybli!" przyby#ym tematyk& czynno%ci notarialriatu.
Akcja naszego Samorz"du nie odby- nych.
Wszystkie osoby pragn"ce poszerzy'
#aby si& bez zaanga!owania naszych kolegów i kole!anek – notariuszy, którzy swoj" wiedz& prawnicz" zapraszamy
w ten listopadowy dzie$, kosztem swo- na Dzie$ Otwarty Notariatu do miejscojego wolnego czasu, licznie przybywali wo%ci wskazanych powy!ej.
Akcja Samorz"du Notarialnego ma charakter pro publico bono, s#u!y bowiem edukacji spo#ecze$stwa w istotnej
dla nas wszystkich wiedzy
na temat spraw maj"tkowych.
Warto równie! podkre%li', !e
po ra dy praw ne udzie la ne
w trakcie wizyt w kancelariach notarialnych s" równie! nieodp#atne.

Dzie$ Otwarty
Notariatu

Zdj#cia: RIN w Katowicach

Ju! po raz pi"ty w ostatni" so bo t# li sto pa da
(29.11.2014 r.) odb#dzie si#
kolejna edycja organizowanego przez Samorz"d
Notarialny Dnia Otwartego
Notariatu.

WOJCIECH
MICHALEWICZ
Notariusz
Rada Izby Notarialnej
w Katowicach
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Od czego zacz!" pisanie
o 20. latach „#l!ska”?
Na pewno kto$
spoza redakcji,
niezale%ny obserwator,
wiedzia&by znacznie lepiej,
widzia&by mo%e ostrzej,
bo nie zwi!zany
emocjonalnie,
bo bardziej ch&odnym
umys&em
ogarn!&by kolejne
wydania, kolejne lata.
Ale to mnie,
od pocz!tku zwi!zanej
z naszym pismem,
przypad&a rola
sprawozdawcy.

jawiaj" si! w publikowanych od lat na %amach
pisma „Anegdotach” Henryka Bzdoka. A ile opowie&ci i wspomnie( zwi"zanych z dawnym, $yciem artystycznym Katowic… z czasem, niestety, ubywa postaci z panteonu stworzonego
przez Dud!-Gracza, ale w „'l"sku” bardzo
wielu z nich ma swoje trwa%e miejsce.
Fenomen trwania
ocz"tek lat 90. by% czasem boomu nowych
gazet codziennych i pism, których tytu%y dzi&
P
pami!taj" tylko nieliczni. „'l"skowi” te$ nie

Wkraczamy
w 20. rok „'l"ska”
WIES*AWA
KONOPELSKA

Najwa!niejszej niew"tpliwie jest i b#dzie przykazanie g$ówne pisma: po pierwsze…
%L&SK… i my'l#, !e nam nie zdarzy si# grzeszy( przeciw niemu, cho( nie zawsze
nasze diagnozy i opinie zostan" uznane za s$uszne. Ale i o to tak!e chodzi: o szeroki,
spo$eczny dialog i spory, w s$usznej sprawie.
TADEUSZ KIJONKA
„!l"sk” Nr 1/95

ola to niezmiernie trudna, bo – powtórz! pyR
tanie – od czego zacz"#, kiedy wa$ne jest
to, $e wydanie listopadowe z tego roku, które

w%a&nie oddali&my do r"k Czytelnikom, nosi numer 228, a jednocze&nie wa$ne jest, $e od pierwszego numeru mamy sta%ych wspó%pracowników
i sta%ych czytelników, $e garn" si! do nas m%odzi literaci, krytycy, publicy&ci, twórcy sztuki,
$e pami!tamy o rocznicach, wydarzeniach spo%ecznych i kulturalnych, o najznakomitszych
przedstawicielach sztuki i kultury polskiej, dla
których zawsze znajdowali&my miejsce na %amach pisma, $e inicjowali&my wiele istotnych
dyskusji – od tych Przy redakcyjnym stole
„!l"ska” po kongresowe. Wa$ne by%o i to, $e
w redakcyjnej stopce od pocz"tku, przez 18 lat,
do grudnia 2012 roku, znajdowa%o si! nazwisko
twórcy pisma – Tadeusza Kijonki, bez niego
'l"sk by%by ubo$szy o pismo, którego credo zosta%o zapisane w s%owie wst!pnym redaktora na-

czelnego do pierwszego wydania „'l"ska”
w listopadzie 1995 roku: „Po pierwsze…
'l"sk”. Wa$ne by%o i jest to, $e wydawc" pisma
jest Górno&l"skie Towarzystwo Literackie,
stworzone przez Tadeusza Kijonk!, jego pierwszego i wieloletniego prezesa, a tak$e to, $e
wspó%wydawc" jest Biblioteka 'l"ska z profesorem Janem Malickim. Obydwie te instytucje
kultury w znacz"cy sposób okre&laj" to$samo&#
pisma i obszar spraw istotnych. A dla zespo%u
redakcyjnego wa$ne by%o i jest, $e od lat spotyka si! na cotygodniowych kolegiach przy tym
samym stole, pod obrazem Jerzego Dudy-Gracza „Parnas &l"ski”, który niejednokrotnie by%
swoistym natchnieniem do podejmowanych
tematów i dysput, tak$e niezliczonych ju$ spotka( literackich i artystycznych, no i oczywi&cie
towarzyskich, z okazji kolejnych rocznic czy to
„'l"ska”, czy GTL-u. Postaci z obrazu, a tak$e anegdoty z nimi zwi"zane po dzi& dzie( po-

KAZIMIERZ KUTZ:
– Powinni&cie towarzyszy# sprawie regionalizacji i tworzy# dla niej gleb!. Nie tylko stawia# pytania, ale i próbowa# na nie odpowiada#. I powinni&cie przynosi# 'l"zakom po prostu godziw"
refleksj! nad 'l"skiem.
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wró$ono d%ugiego $ywota – ot, najwy$ej kilka
lat. Ile trzeba by%o w%o$y# wysi%ku, by z uporem
wydawa# miesi"c w miesi"c kolejne numery
o ca%kiem sporej obj!to&ci, na przyzwoitym poziomie poligraficznym, by zdobywa# pieni"dze
(nie istnia%y jeszcze konkursy i granty ministerialne czy tzw. „marsza%kowskie”), wie tylko Tadeusz Kijonka. Ile wydeptanych &cie$ek, ile nie
zawsze szeroko otwieranych drzwi, ile rozmów
maj"cych przekona# potencjalnych sponsorów
i mecenasów do tego, $e warto postawi# na
„'l"sk”. Z czasem, kiedy pismo ugruntowa%o
swoj" pozycj!, zyskali&my wielu wiernych
przyjació% – w&ród samorz"dowców ró$nych
szczebli, przedsi!biorców, ludzi, którym na sercu le$a%y sprawy tego regionu.
Pierw sz" sie dzi b! re dak cja otrzy ma %a
od Urz!du Miasta Katowice – przy ulicy 3 Maja 7. Po czterech latach nast"pi%a przeprowadzka pod nowy adres: na Dworcow" 13 (tak$e dzi!ki Miastu Katowice), do niezwykle pi!knej, cho#
wówczas nieco podupad%ej kamienicy, w której
swoje lokum od lat ma katowicki Oddzia%
Zwi"zku Polskich Artystów Plastyków. Na reprezentacyjnej &cianie Sali Portretowej zawis%
oczywi&cie obraz Jerzego Dudy-Gracza.
Dobrym duchem „'l"ska” by%a te$ przez d%ugie lata Drukarnia im. Karola Miarki w Miko%owie, nale$"ca do Przedsi!biorstwa „Tolek”
Adolfa Ja(czyka. Nie bez kozery wybrali&my
w%a&nie t! drukarni! na naszego partnera – jej
rola i znaczenie dla historii 'l"ska znakomicie
wpisywa%y si! w wizerunek pisma. Niezwykle
cenny by% dla nas kontakt z obdarzaj"cymi pismo ogromn" $yczliwo&ci" i… cierpliwo&ci"
lud)mi – w%a&cicielami i pracownika drukarni.
Dzisiaj mo$emy im wszystkim podzi!kowa#
za wiele lat wspania%ej wspó%pracy.
Kiedy do poligrafii zacz!%y wchodzi# pierwsze tzw. sk%ady komputerowe, rzec mo$na, $e
na w%asnej, redakcyjnej skórze odczuwali&my
m!k! uczenia si! tego wszystkiego, co dzisiaj
jest tak oczywiste, a nikt nie wyobra$a sobie, $e
zdj!cia mog" przechodzi# przez chemigrafi! (co
to takiego?), $e kolejne strony powstawa%y
w tzw. „gor"cym” sk%adzie na terkocz"cych,
&mierdz"cych o%owiem linotypach. A to wszystko tak$e nasza historia. Przez meandry komputerowych tajników, a pó)niej internetu przeprowadza% nas b!d"cy do dzisiaj z nami Miros%aw
Korbel i pracownicy jego Studia Typografii Profesjonalnej „Korgraf” – wspó%prac! zaczynali&my jeszcze jako sk%ad Fibak Marquard Press
przy ulicy Opolskiej, co dokumentuj" stopki redakcyjne pierwszych wyda(.
***

rwamy… mimo zakr!tów, burz, wzloT
tów – ale nie upadków, troch! na przekór niedowiarkom, ku rado&ci tych, którzy oczekuj"

na kolejny numer.
Ale samo trwanie nas nie satysfakcjonuje – mamy wielk" potrzeb! rozwini!cia skrzyde%,
pój&cia nowymi drogami, z coraz to nowymi autorami z m%odego pokolenia, pokazywania 'l"ska przesz%ego i przysz%ego ich oczami. Zrobili&my pierwszy, wielki krok – od niedawna mamy
portal www.slaskgtl.pl i mo$emy spotyka# si!
w przestrzeni wirtualnej spo%eczno&ciowego Facebooka. Nie dopada nas jednak dylemat dwoisto&ci istnienia: „'l"sk” drukowany czy „internetowy”. Jeste&my i tu, i tu. Lubimy nasz"
staro&wiecko&# – to mo$e nieco zarozumia%e ze

Fot. Zbigniew Sawicz

Fot. Mieczys$aw Chudzik
Fot. Zbigniew Sawicz

Redaktor paryskiej „Kultury” Jerzy Giedroyc po przeprowadzonej przez Ewelin' Puczek rozmowie
dla naszego pisma z zainteresowaniem przegl#da$ pierwsze numery „"l#ska”., Maison Lafitte,
Pary%, 1996.

Henryk Miko$aj Górecki z „Or$em "l#skim” – laurem przyznanym przez redakcj' „"l#ska” w 10. rocznic' istnienia pisma, 2005.
TADEUSZ RÓ!EWICZ
Z okazji 15-lecia „"l#ska”:
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Fot. Zbigniew Sawicz

Fot. Zbigniew Sawicz

Redakcyjnym skarbem jest zdj'cie wykonane podczas wizyty w „"l#sku” wielkiego poety – Tadeusza
Ró%ewicza, w pa(dzierniku 2006 roku. Poet' otaczaj# (od lewej) Feliks Netz, Bogdan Widera, Tadeusz
Kijonka, Barbara Gruszka-Zych, Wojciech )uka oraz (poni%ej) Marian Kisiel i Wies$awa Konopelska.

Go!ciem uroczysto!ci z okazji 150 numeru „"l#ska” by$ europose$ i by$y premier prof. Jerzy Buzek, który nie tylko wspiera redakcyjne wysi$ki, by pismo wci#% mog$o s$u%y& regionowi, ale potrafi te%
doceni&… smak prawdziwego !l#skiego ko$ocza. Teatr "l#ski, Katowice, 2008.

W gronie laureatów „Or$ów "l#skich” by$ tak%e
Wojciech Kilar, 2005.
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strony redakcji, ale upowa!nia nas do tego fakt,
!e mamy za sob" szmat ca#kiem ciekawej historii… poligrafii, fotografii analogowej i cyfrowej,
maszynopisów i wydruków komputerowych,
faxów, plików, maili i Bóg wie, czego jeszcze…
Z Ró!ewiczem
od pierwszego numeru
os#u!$ si$ not" bezstronnego autora zamieszczon" w leksykonie „Pisma kulturalP
ne w Polsce po 1989 roku”, wydanym przez Wy-
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Kolegium redakcyjne w siedzibie przy ul. 3 Maja – w#a$nie ukaza# si% pierwszy numer „!l"ska”.
Na zdj%ciu (od lewej): Krzysztof Karwat, Marian Kisiel, Wojtek &uka, Feliks Netz, Jan F. Lewandowski, Tadeusz Kijonka. Brakuje sekretarza redakcji – Wies#awy Konopelskiej, która w#a$nie to zdj%cie
wykonywa#a, 1995.

la i Zaolzia (z czasem dosz#a Cz$stochowa,
a od kilku miesi$cy obecne jest Zag#$bie).
I wydawa' by si$ mog#o, !e po 20 latach
„%l"sk” powinien by' nie do poznania! Nie bardziej z#udnego! Owszem kr"g zagadnie) i autorów jest ogromny – trudno wybra' kilka na-

szuli Kozio#, Feliksa Netza, Tadeusza Kijonki,
Krzysztofa Siwczyka, Macieja Meleckiego, Erwina Kruka, Charlesa Bukowskiego, poetów
z kr$gu Górno&l"skiego Towarzystwa Literackiego w tym liczne debiuty m#odych twórców.
Chc"c szczególnie uhonorowa' wybranych

JERZY DUDA-GRACZ:
– Czuj$, !e jestem ludziom, którzy tu mieszkaj", co& winien. Wydaje mi si$, !e „bycie artyst"”
w takim miejscu, jak to, ma g#$boki sens. Nie tylko twórczy, ale i spo#eczny.
„!l"sk” Nr 2/95

zwisk z tej znakomitej plejady. Jedno w&ród nich
jest absolutnie wyj"tkowe: Tadeusz Ró!ewicz!
Co i raz Jego nowe wiersze – pierwodruki! r$kopisy! – jak fragmenty poematu „Matka odchodzi” i wiele innych. Dla Niego samego warto by#o wydawa' „%l"sk”!
Ka!dy miesi"c przynosi# fragmenty twórczo&ci innych znakomitych prozaików, a w&ród nich
m.in. Wies#awa My&liwskiego „Widnokr"g”
zanim dosta# Nike, Stefana Szymutki „Nagrobek
ciotki Cili”, Feliksa Netza przek#ady Sándora
Márai’ego i wielkie s#uchowisko radiowe „Pokój z widokiem na wojn$ polsko- jaruzelsk"”,
Wojciecha Kuczoka, Henryka Wa)ka i poetów:
Juliana Kornhausera, Adama Zagajewskiego,
przek#ady Walta Whitmana, Andrzeja Szuby, Ur-

twórców, w 2013 roku wprowadzili&my tzw.
„wiersz na otwarcie”, b$d"cy swego rodzaju poetyckim wprowadzeniem w dalsz" materi$ pisma.
Filary „"l#ska”
iedy po latach przegl"dam dziesi"tki egzemK
plarzy, by wysegregowa' te najciekawsze,
najwa!niejsze, poruszaj"ce sprawy wielkiej
wagi dla regionu – nie wiem, które wybra': ka!dy wydaje si$ wa!ny, w ka!dym s" rozmowy,
wypowiedzi, zdj$cia, a nawet rysunki opowiadaj"ce i komentuj"ce histori$ i wspó#czesno&'.
Jedno jest bezsprzeczne: filarami „%l"ska”
przez lata byli Tadeusz Ró!ewicz, abp Damian
Zimo), Jerzy Duda-Gracz, Wojciech Kilar,

JERZY GIEDROY*:
– Zarówno w Polsce przedwojennej, jak i teraz nie docenili&my odr$bno&ci %l"ska i %l"zaków.
!l"sk Nr 3/96

Fot. Zbigniew Sawicz

dawnictwo Naukowe „%l"sk” w 2010 roku.
Czytamy w niej, !e „%l"sk” „Jest pismem spo#eczno-kulturalnym skupiaj"cym wokó# siebie
g#ównie artystów zwi"zanych ze %l"skiem oraz
badaczy z Uniwersytetu %l"skiego w Katowicach. Tytu# pisma jest jednocze&nie deklaracj"
programow": miesi$cznik ma integrowa' !ycie
kulturalne regionu, (re) prezentowa' %l"sk,
pokazuj"c równocze&nie jego miejsce w ogólnopolskiej przestrzeni kulturalnej”. Dalej zacytowana jest wspomniana przeze mnie deklaracja Tadeusza Kijonki „Po pierwsze… %l"sk”. To
podstawowe zadanie tego miesi$cznika. Jednak
kamyk rzucony na spokojn" wod$ roztacza wokó# siebie kr$gi. I ju! pierwszy numer pisma pokaza#, jakie to b$d" kr$gi: na ok#adce – przypomi na nej pó( niej przy oka zji ko lej nych,
„okr"g#ych” wyda) (50, 100, 150., 200.) robotnicza dzielnica Rudy %l"skiej z szybem kopalnianym w tle, z krzy!em zwróconym w g#"b
osiedla – to odchodz"cy, ale ci"gle obecny
w przestrzeni materialnej i duchowej %l"sk,
na drugiej stronie ok#adki grafika Knippla z wizerunkiem Katowic z 1865 roku i druga – pokazuj"ca nowoczesne miasto – w domy&le z jego wszyst ki mi pro ble ma mi – to uj$ cia
symboliczne otwieraj"ca pierwsze wydanie.
A dalej: by rzec po domowemu „od progu”
Literacki Nobel ’95 – Seamus Heaney w przek#adzie Feliksa Netza, dalej „Ró!ewicz w Gliwicach” i „Czas zapisany” – rzecz o Ró!ewiczu
Tadeusza Kijonki, rozmowa Mariana Kisiela
z prof. Henrykiem Markiewiczem o literaturze
i badaniach literackich, fragment „Ch#opców” – prozy Kazimierza Kutza, i rozmowa z autorem,. Jest %l"sk z jego skomplikowanymi problemami widziany oczami ks. Emila Szramka
w opublikowanym szkicu z 1934 roku, zatytu#owanym „%l"sk jako problem socjologiczny”.
Wspó#czesne oblicze tej ziemi pokazuj" naukowcy – socjologowie prof. Marek Szczepa)ski
i prof. Jacek Wódz. Obszar zainteresowa)
okre&laj" kolejne tematy: Opole i powsta#y tu
Uniwersytet, „Jak by' Polakiem w Niemczech?” – pyta Krzysztof Karwat, jest wspomnienie „Odry” – niegdy& wydawanej w Katowicach,
a od lat w Opolu, opowie&' o Bogumile Kobieli – aktorze st"d, o pokoleniu m#odych kompozytorów, s" spotkania z ksi"!k" – wa!ny dwug#os o „Urodzonym w %wi$to Zmar#ych”
Feliksa Netza i inne recenzje, ze sztuk" scenografii Andrzeja Kreütza Majewskiego i sztuk"
Polaków z Zaolzia. Na sta#e ju! zagoszcz" recenzje teatralne, koncertowe i operowe. Odt"d
nie b$dzie te! miesi"ca bez poezji i prozy: zacz$#o si$ od znakomitych strof Marii Korusiewcz
i Janusza Stycznia, prozy Kazimierza Kutza.
Pojawili si$ pierwsi autorzy pierwszych sta#ych
felietonów: Antoni Halor i jego „Pejza! mitologiczny”, literackie „Starty i falstarty” Mariana Kisiela, „%cie!ki i rozdro!a” Krzysztofa Karwata
i „Pod ostrym k"tem” Micha#a Smolorza. Z czasem w gronie sta#ych felietonistów znale(li si$ Jan
Miodek, Marek S. Szczepa)ski, Magdalena
Dziadek, Jan F. Lewandowski, Feliks Netz,
Marta Fox, Krzysztof Krasuski, Krzysztof K#osi)ski, Marek Baster, Wojciech Janota, a sta#ym
komentatorem bie!"cych wydarze) – tak!e politycznych – by# Tadeusz Kijonka. W ostatnich
latach pojawi#y si$ felietony Krystiana Ga#uszki, Wojciecha Grabowskiego, Witolda Turanta,
Katarzyny Wyrwas. Odnotowa' trzeba trwaj"ce
po najnowszy numer „Notatniki kulturalne”
opisuj"ce wiele zdarze) artystycznych i kulturalnych w rejonach Katowic, Bielska-Bia#ej, Opo-

Za nami 200 wyda' „!l"ska”! Po spotkaniu ze wspó#pracownikami i licznie przyby#ymi go$(mi w Kinoteatrze „Rialto”, pozowali$my do kolejnego w naszej kolekcji zdj%cia. Od lewej: Feliks Netz, Miros#aw Korbel – szef STP Korgraf wraz z )on" Halin" (na ko'cu tego szeregu), Wies#awa Konopelska, Bogdan Widera, Maria Sztuka, Tadeusz Kijonka, Wojtek &uka, 2012.

Abp DAMIAN ZIMO+:
– Dzi% najwi&kszym skarbem tej ziemi ju" nie s# bogactwa naturalne, ale ludzie, którzy przy ich
wydobywaniu wykszta!cili takie cechy charakteru jakie bardzo s# potrzebne nie tylko w Polsce czy
w Europie, ale te" i w ca!ym wspó!czesnym, skomplikowanym %wiecie.

HENRYK MIKO)AJ GÓRECKI
Z okazji przyznania Or!ów $l#skich z okazji 10-lecia „$l#ska”:
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Henryk Miko!aj Górecki, tak"e prof. Jerzy Buzek i Kazimierz Kutz. Niew#tpliwie jest nim Feliks Netz – niezast#piony autorytet w dziedzinie prozy i poezji, nieustannie obecny na !amach
„$l#ska” jako poeta, prozaik, autor licznych przek!adów literackich, publicysta, twórca s!uchowisk, znawca literatury polskiej i %wiatowej, krytyk filmowy.
W zale"no%ci od podnoszonych problemów
i tematów dyskusji o opinie prosili%my ekspertów w swoich dziedzinach – najcz&%ciej naukow-

naczelny, Feliks Netz – zast&pca redaktora naczelnego (do2014), Wies!awa Konopelska – sekre tarz re dak cji, Krzysz tof Kar wat
(do 2010) – dzia! kulturalny, Marian Kisiel
(do 2002) – dzia! krytyki i eseju, Jan F. Lewandowski (do 2001) – dzia! spo!eczno-kulturalny,
Wojciech )uka – dzia! graficzny. W kolejnych
latach byli z nami jako kierownicy dzia!ów: Marek Baster (2002-2004), Barbara Gruszka – Zych
(2002-2006), Andrzej Ku%nierczyk (20002002), Stefan Szymutko (1999-2000). W 2004

Prof. JAN MIODEK:
– Moj# ulubion# gwar# %l#sk# jest w!a%nie mowa tamtych [Cieszyn, Pszczyna – przyp. red.] stron,
w ogóle po!udniowego $l#ska. Ona jest naj!adniejsza melodycznie, najbardziej archaiczna, staropolska. To jest polszczyzna Reja i Kochanowskiego – jak mawia! Aleksander Brückner.
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do!#czy! do grona redakcji Bogdan Widera
(dzia! spo!eczno-historyczny), a w 2010 roku
Maria Sztuka (dzia! kulturalny), która od 2005
roku co miesi#c przygotowywa!a publikowany
na !amach miesi&cznika Wojewódzki Informator Kulturalny oraz opiekowa!a si& i by!a
wspó!autork# ciesz#cego si& du"# popularno%ci#
cyklu tzw. „Zwiadów kulturalnych”.

WOJCIECH KILAR:
– ,yj#c w%ród ludzi potwornie ci&"ko i z takim po%wi&ceniem pracuj#cych, chwilami czuj& si& wr&cz upokorzony, "e sam robi& co% tak niepotrzebnego. I dlatego musze pisa' tak, aby ludzie s!uchaj#c moich utworów, stawali si& cho' troch& lepsi (…) w!a%nie $l#sk tej odpowiedzialno%ci artystycznej mnie nauczy!.
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autonomii i o %l#sko%ci, o %rodowiskach twórczych i m!odoliterackich, prowadzili%my sonda"e artystyczne, szukali%my odpowiedzi na pytania o to"samo%', rozmawiali%my o architekturze
i organizacji przestrzeni miejskich.
Trzeba jednak, mówi' o pi%mie jako ca!o%ci
tekstowo – graficznej, przywo!a' nazwiska
wybitnych fotografów, z którymi mieli%my
i nadal mamy przyjemno%' wspó!pracowa'. Ich
prace nieraz znacz# wi&cej ani"eli wiele zapisanych stron, s# komentarzami b#d( rozszerzeniem podj&tej my%li, chocia" cz&sto po prostu
znakomit# ilustracj# reporta"u czy tekstu publicystycznego. W tym gronie stale obecni byli najwybitniejsi: nie"yj#cy ju" Bogdan Dworaczyk
i Stanis!aw Gadomski, Józef Wróbel, s#: Bogdan Ku!akowski, Stanis!aw Jakubowski, Zbigniew Sawicz, Arkadiusz Gola, Arkadiusz
)awrywianiec, Krzysztof Lisiak i Tomasz Zakrzewski. To prawdziwi arty%ci i mistrzowie
obiektywu. Obok fotografików swoje miejsce
mieli i maj# rysownicy: Eugeniusz Rze"ucha
i Marek Pola*ski, potem Marek Michalski
i Henryk Bzdok. Rysowane anegdoty z ci&tym
komentarzem b#d( obrazy refleksyjne to dzi%
bezcenny skarb, a ich twórcy s# na przys!owiow# wag& z!ota. A có" dopiero, kiedy – jak Henryk Bzdok – okazuj# si& równie" gaw&dziarzami przechowuj#cymi w pami&ci obraz "ycia
artystycznego Katowic, jakiego ju" dzi% nie ma,
a ju" rzadko kto pami&ta.
I jeszcze kto% – grafik Wojtek )uka – autor
winiety i – jak to si& dzi% mówi – layout’u pisma, ilustruj#cy od 20 lat sw# charakterystyczn# kresk# poezj& i proz&. Tych prac zapewne
nazbiera!o si& co najmniej kilkaset, je%li nie
wi&cej.

W 2013 roku nast#pi!a zmiana na stanowisku
redaktora naczelnego – Tadeusz Kijonka swoje ukochane dziecko – „$l#sk” – odda! w r&ce
nast&pcy, którym zosta! Krystian Ga!uszka (kierowa! redakcj# do czerwca 2013 roku). W lipcu 2013 roku nast#pi!a kolejna zmiana – redakcj& powierzono Witoldowi Turantowi (redaktor
naczelny do maja 2014 roku). W czerwcu tego
roku stanowisko redaktora naczelnego obj#!
prof. dr. hab. Dariusz Rott. Nast#pi!y równie"
zmiany w sk!adzie redakcji: do grona redaktorów do!#czy!a Katarzyna Bereta, która prowadzi dzia! krytyki literackiej oraz portal internetowy www.slaskgtl.pl. Do zespo!u powróci! – po
kilkumiesi&cznej przerwie – Feliks Netz, który
prowadzi dzia! poezji i prozy. Sekretarzem redakcji pozostaje – od 20 lat – Wies!awa Kono-
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pelska, która równocze%nie od pa(dziernika 2014
roku jest zast&pc# redaktora naczelnego.
Nie mo"emy nie wspomnie' o osobie, która
swoim czujnym okiem, z du"ym znawstwem,
pochyla si& nad wszystkimi tekstami: z wielk#
pasj# czyni to Irena Falkin-Sibiga, wcze%niej
wspomagana przez Ann& Strumi!owsk#.
***

Có"

zatem mo"na robi' w tak – naszym
zdaniem – doborowym zespole? Ano,
tylko wraz z Wydawc# – Górno%l#skim Towarzystwem Literackim i jego prezesem Tadeuszem
Siernym oraz Honorowym Przewodnicz#cym
GTL-u Tadeuszem Kijonk#, a tak"e Wspó!wydawc# – Bibliotek# $l#sk# i jej dyrektorem prof.
Janem Malickim, przy wsparciu znakomitych autorów, licznych (oby!) i hojnych mecenasów
i sponsorów i – najwa"niejsze – coraz liczniejszego grona czytelników – prowadzi' pismo – tu pos!u"& si& rysowanym cytatem Marka Pola*skiego sprzed 20. lat! – „Ku lepszemu!”!

!
Rys. Marek Pola#ski

ców zwi#zanych z Uniwersytetem $l#skim,
Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademi# Muzyczn# i Akademi# Sztuk Pi&knych w Katowicach, twórców teatru, filmu, kompozytorów
i wielu innych. Zawsze pytali%my o $l#sk – z perspektywy problemów socjologicznych, edukacyjnych, rodz#cej si& samorz#dno%ci, podejmowali%my dyskusje o bezrobociu, losie %l#skiego
górnictwa, o regionalizmie, o stanie rodz#cej si&

W redakcyjnej stopce
isz#c o 20-leciu nie sposób pomin#' redaktorów – kierowników dzia!ów, którzy zwi#P
zani byli ze „$l#skiem”. Pierwszy sk!ad redakcji by! nast&puj#cy: Tadeusz Kijonka – redaktor
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Fot.Agnieszka Sikora

„Przez nie bd mia saw u ludzi, i uczczenie modych od
starych. I bd ostry w rozsdku, i u monych dziwny. I przez
nie mie bd niemiertelno i pami wieczn.”
(Piotr Skarga)

O dziwnoci
uniwersytetu
padziernika 2014, na piknym
11
dziedzicu Politechniki Warszawskiej odbyo si kolejne rozdanie „dia-
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mentowych grantów” – najwyszej nagrody, jak otrzyma moe w Polsce
wybitnie uzdolniony student, który ukoczy trzeci rok studiów. Okoo trzystu
zgromadzonych tam studentów i doktorantów z caej Polski, to – bez wielkiej
przesady – elita przyszej polskiej nauki,
a wielu z nich bdzie te decydowa o rodzaju i bada naukowych, a nawet
o ksztacie caego szkolnictwa wyszego.
Na konferencji „Zawód naukowiec”
zorganizowanej przy tej okazji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, mona byo posucha, co myl
o polskim yciu naukowym najwybitniejsi modzi naukowcy, tzw. Ambasadorowie Nauki. Ich reprezentacj stanowia czwórka utytuowanych ju, mimo

RYSZARD
KOZIOEK

modego wieku, badaczy: archeolog,
chemiczka, onkoloka i fizyk. Swoje cele badawcze oraz przeszkody stojce im
na drodze prezentowali w obecnoci pani minister i zgromadzonych. Cho kady z dyskutantów eksponowa inny
aspekt problemów, jakie ma badacz
w Polsce, to wszyscy zdawali si by
zgodni, co do nastpujcych potrzeb: 1)
niezbdne jest wicej pienidzy budetowych na nauk; 2) brakuje przedsibiorców, którzy chcieliby wdroy osignicia polskich badaczy; 3) doskwiera
im archaiczna organizacja pracy naukowej; 4) brakuje swobodnej wymiany midzynarodowej; 5) niektórzy potrzebuj te studentów, ale raczej tych
dobrych, którzy byliby kandydatami
na czonków zespoów badawczych.
Jedna potrzeba, której wyczekiwaem
najusilniej, nie zostaa wypowiedziana

podczas caej rozmowy. Otó nie dowiedzia em si do cze go mia no wi cie
potrzebny jest im uniwersytet? Czekaem, cho raczej si jej nie spodziewaem. Nie dziwi mnie bowiem szczególnie brak tej refleksji u najzdolniejszych
naukowców modego pokolenia, ponie wa dzia a j oni co raz cz ciej
w ramach wyizolowanych jednostek
i zespoów badawczych, które – w ich
mniemaniu – funkcjonowayby efektywniej bez dydaktycznych obcie, uwolnione od kolektywnych rytuaów wspólnot akademickich. Zreszt, niezwykle
wysoki poziom specjalizacji ich prac naukowych nie pozwala zwykle na wprowadzenie ich w regularne ksztacenie studentów.
Niestety, skutkiem nieobecnoci uniwersytetu w ksztaceniu badaczy jest zjawisko naukowej ograniczonoci. Objawia si ona ostrym kontrastem midzy
bardzo wysok wiedz i kompetencjami
badacza w obrbie uprawianej dyscypliny a jego intelektualn mizeri, jeli idzie
o rozumienie np. spoecznych i politycznych konsekwencji uprawianej profesji.
Niemal zawsze naukowej ciasnocie towarzyszy niewiedza, lekcewaenie lub
pogarda dla innych dyscyplin, ni uprawiana przez siebie. Tymczasem zawód
akademika zyskuje doskonao, kiedy
towarzyszy mu powoanie do zajmowania si take problemami innymi, ni jego wasne – tak naukowymi, jak i spoecznymi i politycznymi.
Widziaem wic w oczach i syszaem
w sowach modych luminarzy polskiej
nauki wypeniajcych dziedziniec Politechniki tsknot do efektywnej selekcji: kandydatów na studia, studentów,
doktorantów, samodzielnych badaczy,
ich metod, tematów, finansowania. Re-

prezentowali oni podany dzi typ badacza, o którym Dominik LaCapra pisze, e to naukowiec „biegy w administra cji, za wsze w to ku wdra a nia
jakiego nowego planu lub akademickich
ustale, i cigle w ruchu. To wysoce rynkowy towar, który zdoby wiele grantów
i podanych stypendiów; czsto zmienia stanowiska […], i ma yciorys rozmiarów przecitnej ksiki telefonicznej.
Bdcy na czasie globtroter wydaje si
egzystowa w superprzestrzeni midzy
deleuzjaskimnpomad a dyrektorem
wykonawczym Reeboka” (Uniwersytet
w ruinie?, prze. K. Bojarska).
Wbrew ironii LaCapry trzeba pamita, e nie jest to bynajmniej bohater lansowany wycznie przez biznesowo nastawione uniwersytety amerykaskie, ale
promowany równie na polskich uniwersytetach publicznych. W opozycji do niego jest „lokalny bohater”, zaangaowany i od da ny wa snej wspól no cie
akademickiej, gardzcy neoliberalnymi
tendencjami w nauce i ksztaceniu.
Oczywicie oba typy s skrajne, ale obrazuj dobrze rozdarcie dzisiejszego
wiata akademickiego na model korporacyjny i solidarnociowo-kolegialny
(LaCapra). Tkwimy w rodku tej dychotomii, a podsycanie konfrontacji przez
media nie przynioso, jak dotd, rozwizania. Niewtpliwie uniwersytet musi
bra odpowiedzialno za uyteczny
zwizek bada i nauczania z rzeczywistoci spoeczn i zawodow poza murami akademii. Nie wolno mu jednak
przeksztaci si w biznes, gdzie jego
gówny beneficjent (spoeczestwo) zostanie wycznie definiowany jako klient,
paccy podatkami za usugi. Gorczkowe oczekiwania, aby uniwersytet dostosowa si do rynkowych realiów kóc
si z utyskiwaniem przedstawicieli rodowisk gospodarczych, e absolwenci s
coraz gorzej wyksztaceni w zakresie
ogólnej wiedzy o wiecie i jego funkcjonowania.
Zdecydujmy si zatem, czy podani
s wycznie wysokiej klasy specjalici,
czy te równie mocno zaley nam
na ksztatowaniu osobowoci uniwersyteckiej, a wic ludzi zdolnych do rozumienia innych oraz dziaania na rzecz
wspólnot. Trwaa konfrontacja tych modeli jest zreszt szkodliwa i naleaoby
raczej pyta, jaka forma poczenia
tych dwóch modeli pozwoli najlepiej realizowa podstawowe zadania uniwersytetu: badanie, nauczanie, usugi oraz
pocznie nauki z pedagogik dla ksztacenia obywateli zdolnych do intelektualnego zaangaowania w sfer pozaakademick, np. spoeczn i polityczn.
Przyczyny naszych wewntrz akademickich dylematów nie tkwi wycznie w przemianach systemowych ksztacenia wyszego w Polsce. Nie ma
wtpliwoci, e zmieni si model wiedzy, która dzi w znacznej mierze jest
w dyspozycji technologii, a nie uczonej
jednostki czy nawet zespou uczonych.
Dzi student ze smartfonem w rku
przyapie kadego profesora na czcio-

wej cho niewiedzy o jego wasnym
przedmiocie. Dodajmy do tego niezwykle dynamiczny rozwój form ksztace nia in te rak tyw ne go dzi ki sie ci,
a stopniowo moe nam zacz wita
myl nie tylko o kryzysie, ale wrcz
o schyku uniwersytetów. W takim
post-uniwersyteckim wiecie istniayby
z jednej strony najlepsze, szczodrze finansowane instytuty badawcze, np.
KNOWy (Krajowe Naukowe Orodki
Wiodce), z drugiej MOOCsy (Massive Open Online Courses) oferujce
wykady, wiczenia i seminaria, w których mogliby uczestniczy studenci ze
wszystkich stron wiata, bez ruszania si
z domu. Garstka najlepszych, po odpowiednich testach, doczaaby do zespoów badawczych. Prawda, jakie proste
i efektywne?
Szczliwie, póki co, to niemoliwe,
a uniwersytet wci nie jest jeszcze
aplikacj na komórk. Dziesitki tysicy modych ludzki studiuje na Uniwersytecie lskim i na innych wyszych
uczelniach nie tylko po to, aby otrzyma
dyplom. Dla czci z nich (wierz, e
sporej) zmiana dostpu do wiedzy uczynia uniwersytet jeszcze bardziej istotnym. Kandydaci na studia wiedz lub
tylko wyczuwaj, e neo-encyklopedyczny ogrom informacji jest niefunkcjonalny, e prowadzi do histerii i melancholii spowodowanymi nadmiarem
informacji. Dostp do „faktów”, których
znacze (funkcji, celowoci, moliwoci adaptacji, itp.) nie znamy, pogra nas
w chaosie, z którego prowadzi prosta
droga do upraszczajcych ideologii lub
teorii spiskowych nioscych ulg zmczonemu umysowi. Pocztkiem dobrego nauczania jest pozbawienie wiedzy statusu informacji, któr mona
sobie doranie aplikowa. Std, moe nigdy dotd tak wana w nauczaniu nie bya bezporednia relacja z nauczycielem, którego rol nie jest weryfikacja
in ter ne to wej wie dzy, ale wspól ne
z uczniem studiowanie nowych lub nierozwizanych problemów. Taka wiedza
nie jest nigdy zewntrzna wobec nauczyciela i ucznia. Jak podkrela Levinas,
„mistrz – zjednoczenie nauczania z nauczajcym – nie jest adnym faktem.
Obecno mistrza, który uczy, pokonuje anarchi faktu”. Realno nauczania
uniwersyteckiego stoi w opozycji do wirtualnoci komunikacji sieciowej, która
nie stawia oporu naszym mylom, ani sdom. Nauczyciel opiera si egotystycznemu „Ja myl” ucznia; odwleka t formu do momentu, kiedy ucze podejmie
prób zrozumienia, co myli inny. Ale te
ucze zmusza nauczyciela do wykazania, e warto powici czas i wysiek
dla mylenia i pracy nad zrozumieniem
tego, co dawne lub inne.
niwersytet to dziwne miejsce. Nieustannie, intensywnie tasuje si
tam nowe z dawnym. Nowe da, aby
dawne ustpio mu miejsca – w spisach
lektur, kanonie wiedzy, skadach osobowych instytutów, katedr i zakadów,
przydziale rodków na badania. Dawne,

U

z kolei, nie chce by starym, minionym,
anachronicznym. Broni swego trwania
w polu wiedzy aktualnej i uytecznej domagajc si statusu „klasycznoci”,
tzn. przekonujc, e wiedza i sztuka
przeszoci, które wyrway si z obj
historii s równie niezbdne w ksztaceniu uniwersyteckim, co metody i efekty bada najnowszych. Upieramy si
wic, e Kochanowski i Darwin, Szekspir i Einstein nale wci do przyszoci, a wic kade nowe musi si z nimi
liczy i zrobi im miejsce. Jeszcze
wiksz dynamik w wiat uniwersytetu wprowadzaj studenci. W coraz krótszych interwaach boloskich, trzy lub
dwuletnich, stykaj si, mieszaj, konfrontuj si z nami kolejne roczniki modych ludzi. Oni jeszcze bardziej eksponuj dziwno uniwersytetu. Czekamy
na nich i potrzebujemy ich innej wiedzy
lub innej niewiedzy; oczekujemy, eby
byli inni, ni my – teraz np., eby znali jzyki, nowe technologie i byli otwarci na wiat. Ale w tym samym momencie damy uznania tradycji, studiów
historycznych, ryzyka bezinteresowne go po zna wa nia. Wy da je si to
sprzeczne, a w najlepszym razie zapowiada wspólnot agoniczn, trawion – niech bdzie – konstruktywnymi
konfliktami, które poprzez konkurencj
uczonych miayby rozwija badania
i nauczanie studentów. Sowem, nowe
powinno wyprze stare oraz dokonywa
systematycznego sprawdzania, czy przypadkiem klasyczne nie jest li tylko nobliw fasad nieaktualnych rupieci.
Czy nie jest to nazbyt idealna wizja
studiowania w dzisiejszym ksztaceniu
masowym, a tym bardziej w jego wirtualnej odmianie? Niewtpliwie, dostrzegamy deficyt relacji personalnych w edukacji wyszej, ale czasem wystarczy to
jedno pytanie, aby moga si ona narodzi, a mylenie zacz si od nowa.
W powieci Teodora Parnickiego pt. Koniec „Zgody Narodów” jest scena, w której bohater idcy na mier wypowiada
synne zdanie Protagorasa: „Czowiek
jest miar wszechrzeczy”. Wówczas
towarzyszcy mu stranik wygasza
jedno w caej powieci pytajce zdanie:
„Tak, ale który, o panie”. Zadajc takie
lub podobne pytanie student poddaje
w wtpliwo wiedz mistrza, a ten jest
mu za to wdziczny i nagradza najwyszym stopniem. Dziwno uniwersytetu polega na pokojowym poczeniu szacun ku dla tra dy cji i go to wo ci
zaczynania mylenia od nowa. Warto uczelni publicznych polega na ich
zobowizaniu do zachowania równowagi midzy pragmatyzmem bada i ksztacenia a powoaniem do bezinteresownego poznawania.



Ryszard Kozioek, profesor U,
literaturoznawca, prorektor ds. ksztacenia i studentów Uniwersytetu lskiego.
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Rys. Wojtek (uka

JERZY!LUCJAN WO"NIAK
Wiersz przychodzi
krz!ta si"
wije
w tobie gniazdo
drugi dom odskoczni"
milcz! skrzypce
przylatuje w#a$ciwy ptak
czujesz si" sob!
z postrz"pionych ob#oków
sp#ywa zagadkowa melodia
gniazdo o%ywa
wykluwaj! si" ptaki
rosn! zaczynaj! lata&
odlatuj! ju% nie twoje
z klangorem który nadal trwa
drzemie
niekiedy wraca
jak ozdrowie'czy deszcz

Wspomnienie
w zielonym p#aszczu
od najmodniejszego krawca
poszed# prosto na dworzec
czeka# na ekspres –
pami"&
pachnia#a panuj!c! wiosn!
my$la# i marzy#
poci!g przyjecha# jakby pusty
gdy tych dwoje
upojnie wtopi#o si" w siebie
w ge$cie powitania
zrozumia# warto$& swojego wspomnienia

!wiat"o i ciemno#$
umieranie jest ci"%kie
najci"%sze ze wszystkiego
nie ma porównania do m"ki
niedotlenionego biegacza
wysi#ku boksera na ringu
wielka ciemno$& i codzienne
widzenie $wiat#a –
przera%aj!cy kontrast mi"dzy nimi
boli jak %o#nierz w okopach konaj!cy
w zgryzocie przegranej
gdy odejdzie to $wiat#o
oczy sierotami nie do wyobra%enia –
ich martwo$& ma szczególny wymiar
jak zasypany z obu stron
tunel pod wielk! gór!
wizja zupe#nej ciemno$ci zmusza
do pokory trwogi
ci!g#ego nawrotu op"ta'czej my$li
bezwzgl"dnego ko'ca
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Chaszcze

Moje miejsce

jakbym by! w obj"ciach brata
gdy wchodz" do lasu

jest miejscem
cz"sto dla mnie niezrozumia!ym

bezkres trwania chwiejba drzew
przypomina mi morze

znajduj" je na wietrze
w ta'cu z ga!"ziami drzew
zapasach z czasem
w wylocie ulicy gdy sanitarka
wyje jak zarzynana %winia

le#$c na polanie
poprzez korony drzew
patrz"
na przep!yw i taniec chmur
kuku!ka przywo!uje rzeczywisto%&
id" w%ród chaszczy
czepiam si"
s$ przed!u#eniem ramion
g!aszcz$ po twarzy
na skraju pe!ny podziwu
m$drzejszy
id" w %miej$ce si" s!o'ce
po raz setny
a wci$# pierwszy

na samym dnie w sobie
poni#ej rozpaczy poniewa# wiem
#e moje cia!o jest ma!o warte jak
zamkni"cie oczu jedno z miliardów
b!ysk burzy
wtedy jad" do odleg!ego lasu
rozmy%laj$c nad sob$
turkot poci$gu mi nie przeszkadza
bo ju# wchodz" w cisz" i zrozumienie
ju# si" p!awi" w elastyczno%ci
poddaj$cych si" wiatrowi drzew –
migaj$cych za oknem –
ju# ch!on" cisz" we mnie
jak wielk$ poezj"

Poza ogrody
sp!ynie na ciebie z którym% %witem
lub z którym% cierpieniem
%wiat!o wyra#ania siebie
i up!ynie jeszcze troch" czasu
nim zrozumiesz na czym polega –
b"dzie lekarstwem podnosz$cym z kolan

gdy te ogrody za tob$ –
cierpkie czasem rodzi!y owoce –
rozpoznasz fa!szyw$ !z"
co w twoje #ycie spad!a
chc$c odebra& mu mo#no%&
b!ysku

JERZY!LUCJAN WO"NIAK

Rys. Wojtek (uka

ani pomy%lisz #e masz by& sob$ –
bo b"dzie w tobie jak krew i my%l
a nawet na tobie jak rzep
wczepiony w sztruksow$ kurtk"
!agodz$cy strach
przed up!ywaj$cym czasem
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Od Redakcji
Co sta!o si" z Lis# Heilman z Florydy, która kilkana$cie lat temu szuka!a
na Górnym %l#sku swoich korzeni (o tym pisa! „%l#sk” nr 2/2002 i 2/2003)?
Co u niej s!ycha&? Opowiemy o tym w trzech najbli'szych numerach piórem
Grzegorza Sztolera. I b"dzie to ostatnie nasze spotkanie z t# przesympatyczn#,
57-letni# Amerykank#. Dlaczego? Odpowied( poni'ej…

Chuck Davidson, Lisa Heilman i moja #ona Urszula (w !rodku). Rok 2006, Pszczyna, tu# przed wizyt%
u 80.kilkuletniej Marii Flak, odnalezionej krewnej Lisy.

Liso, wró!
do krainy kwiatów
Tekst i zdj%cia:

GRZEGORZ
SZTOLER

"a#ciwie to nie wiem jak zacz$!.
W
Móg"bym zamiesza!, unie#miertelni! Lis%, sprawi!, by &y"a zawsze… Zresz-
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t$ poniek$d tak jest – cz%sto o Niej my#l%,
jak i o naszych rozmowach. Zw"aszcza ta
jedna mog"aby stanowi! punkt odniesienia.
Savannah, wieczorem, przy basenowym hotelu, z piwem, tylko ja i ona, rozmawiamy – o wszystkim. O 'l$sku, Polsce,
Ameryce, naszej znajomo#ci, przyja(ni, co
robimy teraz, co b%dzie potem – o wszystkim. Tematy si% tocz$, a my rozumiemy si%
bez s"ów. Rozmawiamy, milczymy jak
trzeba, cieszymy si% ka&d$ chwil$ naszej
obecno#ci. Nie wiemy, &e ostatni$. Nie wiemy tego, nawet o tym nie my#limy, nie
przypuszczamy. To nam nawet nie przychodzi do g"owy. Nie mog"o przyj#!, bo zdawa"o si% niemo&liwym. A jednak…
To by"o lato 2012. I nasza druga wizyta w Stanach. Pó" roku pó(niej Lisa odesz"a. Nagle.
Czemu sta"o si% to w moje imieniny? 12
marca 2013, kpin$ losu chyba, Lisa odesz"a w moje imieniny.

I dot$d nie mog% uwierzy! w to, &e Lisy nie ma, &e Lisa zmar"a. Nie wierz%
w to. I nie uwierz% nigdy. Dla mnie Lisa
i Chuck &yj$ dalej. Razem. I tak ich chc%
zapami%ta!. W"a#nie idziemy, jedziemy
na pla&%…
S"oneczn$ pla&% w Daytonie.
Korzenie
isy Heilman, czyli Elisabeth Ann
Heilman, Amerykanki ze s"onecznej
L
Florydy si%ga"y Pszczyny. Pisa"em o tym

wielokrotnie (i na "amach „'l$ska”,
w „Dzienniku Zachodnim”, i mojej
ksi$&ce „'cie&ki #l$skie”). Pozna"em j$
na zamku w Pszczynie, w 2000 roku,
w tutejszym archiwum – gdy usi"owa"a
odnale(! informacje o swoich przodkach.
Traf chcia", &e si% tam znalaz"em i pozna"em Lis% z towarzysz$cym jej w tych poszukiwaniach m%&em Chuckiem Davidsonem, potomkiem Indian i szkockich
osadników. Prosto z zamku przyjechali#my z Amerykanami na „mój plac”, jak

to wspomina moja &ona Urszula, a dla naszych go#ci znalaz" si% przys"owiowy
„garniec #lonskigo &uru”. A potem ruszyli#my po okolicy, by zgodnie ze wskazaniem pani Marty z pszczy)skiego archiwum, rozpyta! o okolicznych Gacków,
o ich przesz"o#!.
Te poszukiwania da"y cz%#ciowy efekt
i sprawi"y, &e Lisa rozkocha"a si% Pszczynie. Bo st$d pochodzi"a jej prababka Bibiana Gacek, która pracowa"a w zamkowej kuchni u pi%knej ksi%&ny Daisy.
Prosz% sobie wyobrazi!, &e przez lata Lisa karmiona by"a opowie#ciami o przepi%knym mie#cie „mie#cie Pless” po"o&onym gdzie# na 'l$sku. Kiedy dodawa"a,
&e prawdopodobnie to cudowne miejsce
le&y niedaleko Auschwitz, jej ameryka)scy s"uchacze zawsze wyra&ali wspó"czucie, bo byli pewni, &e przodkowie Lisy zgin%li w obozie koncentracyjnym.
Lisa by"a oczywi#cie i w O#wi%cimiu,
i w Katowicach – gdzie chcia"a kupi! bilet kolejowy do miejscowo#ci Pless. Niestety, &adna kasjerka nie wiedzia"a, o co
jej chodzi. Ta w%drówka we mgle historii nabra"a tempa ju& w Pszczynie, po objechaniu okolicznych wsi, probostw, poszukiwaniach w !wiklickich metrykach.
Wertowaniu ksi$g i kronik, wszystkie te
elementy zacz%"y si% powoli uk"ada! i zyskali#my pewno#!, &e Lisa jest pszczyniank$ – po prababce.
A po artykule w pszczy)skim tygodniku „Dziennika Zachodniego”, w 2002 roku, uda"o si% odnale(! &yj$c$ krewn$ Lisy, jej ciotk% Mari% Flak i doprowadzi!
do wizyty. To by" prawdziwy prze"om. Lisa, a tak&e jej krewny Swen, us"yszeli kilka interesuj$cych historii rodzinnych.
A moja przyja() z Lis$ trwa"a w najlepsze. Mieli#my plany, z których na szcz%#cie cz%#! uda"o si% zrealizowa!. W 2006
roku go#cili#my ich po raz ostatni, Lis%
i Chucka, u siebie. Dwa lata pó(niej
Chuck umiera. To by" cios dla Lisy. Przesta"a mie! ochot% na jakiekolwiek woja&e. Zosta"a sama na Florydzie.
Chocia& nawet tam w Daytonie mia"a
oddanych ludzi. Mia"a to szcz%#cie. Czy
to s$siad, który gada" o ko)cu #wiata, Larry, ale traw% przystrzyg" i domu upilnowa". Czy to jedna z przyjació"ek, której Lisa powierzy"a wykonanie swojej ostatniej
woli…
Kiedy by"em tam w 2012 roku, nie s$dzi"em, &e ta nasza przyja() sko)czy si%
tak nagle. 57-letnia Lisa, piel%gniarka
z zawodu, szuka"a co prawda nieustannie
pracy [a nami%tny palacz ma zawsze
z tym pewne trudno#ci], ale wydawa"o si%,
&e od&y"a w niej dawna pasja. Ch%!
do &ycia. Zwiedzili#my Charlestone, Savan nah, Or lan do i le niu cho wa li #my
na pi%knej pla&y w Daytonie. I rozmawiali#my wieczorami o wszystkim i o niczym.
O Pszczynie te&…
To si% ju& wi%cej nie powtórzy.
Kochana Liso,
Je!li teraz przyjecha"aby! do Polski, zasta"aby! !nieg i mróz. Poniewa# lubisz cieplejsze klimaty pewno !wi$ta sp$dzisz
jak zwykle zbieraj%c muszle nad zatok%
meksyka&sk%.

U nas w Polsce od pocz!tku grudnia jest
"nieg i mróz. I jeszcze do tego mg#a, drog$ któr! pokonuj$ zwykle w 20 minut,
wczoraj jechali"my blisko godzin$, bo by#y mg#y i "lisko. A to tylko 20 kilometrów.
Jechali"my na urodziny mojego taty.
Jeszcze w listopadzie walczy# o %ycie.
Trafi# do szpitala w Tychach na oddzia# intensywnej terapii, przez kilka dni le%a#
w "pi!czce, ale cudem si$ obudzi#. Ordynator mówi#, %e to zdarza si$ raz na milion. I do ko&ca nie wiedz!, co si$ sta#o.
Najpierw mojego ojca #ama#o w ko"ciach,
nast$pnego dnia temperatura, a potem
straci# przytomno"'. Trafi# z podejrzeniem
zawa#u, ale to na szcz$"cie wykluczyli. Nie
pracowa#y w ogóle organy – w!troba, nerki, tracili"my nadziej$. I nagle cud, wszystko zacz$#o „pracowa'”, wyniki si$ poprawi#y, a ojciec nast$pnego dnia ju% si$
wybudza#. Twierdzi, %e widzia# jakie"
anio#y, bardzo kolorowe, intensywnie.
Nie pami$ta nic z tego, co si$ dzia#o,
od kiedy zacz!# traci' przytomno"'.
Tak wi$c by#a okazja, %eby wypi' zdrowie ojca, jak to w tradycji u nas i chyba
wsz$dzie w cywilizowanych krajach jest.
Mamy si$ z czego cieszy'. Zamie"ci#em nawet w gazecie podzi$kowania dla szpitala, jego pracowników za uratowanie %ycia i pomoc mojemu ojcu.
Amelia chodzi do pierwszej klasy szko#y podstawowej. Przed wakacjami, jak
wiesz, za bardzo nie chcia#a o tym s#ysze',
byli"my wi$c pe#ni obaw, ale po wakacjach
„przej"cie” do nowej rzeczywisto"ci okaza#o si$ nie tak bolesne, jak si$ wszyscy bali"my. Nowi koledzy, kole%anki. Klasa zaledwie dziewi$cioosobowa. W ca#ej szkole
jest 56 dzieci. Warunki wymarzone, rodzinna atmosfera. Amelia umie ju% czyta', gorzej z pisaniem, wi$c w#a"ciwie wszystko
jest na w#a"ciwej drodze. Mimo to potrafi#a si$ zgubi' nauczycielom ju% drugiego
dnia pobytu w szkole, bo posz#a zbiera'
stokrotki. To jej hobby i trudno jej by#o wyt#umaczy', %e w zimie ich nie b$dzie, bo
wywo#uje to jej protesty, jest niestety,
uparta.
Poza tym wszystko po staremu. Moja
Ula dalej je(dzi do szko#y w Pszczynie, tam
uczy w gimnazjum i liceum. Przygotowywanie si$ codzienne do lekcji zajmuje jej
troch$ czasu. A z Ameli! regularnie je(dzi' trzeba po lekarzach i na ró%ne zaj$cia. Ale jest efekt. Jest zdolnym dzieckiem,
cho' troch$ „artystycznym”, niepasuj!cym
do utartych standardów edukacyjnych
i spo#ecznych. Ale utalentowana muzycznie, lubi ta&czy' i "piewa', z niesamowit! pami$ci! do j$zyków ["wietnie #apa#a
angielskie zwroty u Ciebie, zreszt! uczy si$
tego j$zyka w szkole]. I jest bardzo gadatliwa, dociekliwa, jak co" j! zaciekawi to
pyta i dr!%y.
U mnie bez zmian, pracuj$ w archiwum
mojej gazety, najcz$"ciej przy komputerze,
czasami wyjmuj$ tylko stare gazety redaktorom. I pisz$ te% dalej reporta%e do miesi$cznika „)l!sk” w Katowicach. T$sknimy za Dayton!, tym spokojem, pi$knymi
pla%ami i dobrym ameryka&skim jedzeniem
Amelia, gdy j! pytamy, chce jecha'
do Ameryki, do ciebie. Marzy o pla%y, zabawie w oceanie…

Naprawiam Lise ko#o, czyli rower na którym doje%d%a na pla%$…

)ledzimy wszystko co mówi! w telewizji i Internecie o wydarzeniach w Ameryce, o wyborach prezydenckich, kataklizmie,
który sparali%owa# Nowy Jork, a wzburzona woda morska pozbawi#a pr!du i dachu
nad g#ow! mieszka&ców. Mamy nadziej$,
%e to co z#e ju% poza nami, %e przysz#y rok
b$dzie spokojniejszy. *yczmy sobie tego,
po co nam kataklizmy, wojny. Lepiej %y'
w pokoju, spokojnie, dla naszych dzieci – bo co po nas zostanie?
A co tam u Ciebie? Co w pracy, jak Ci
idzie? Czy dobrze trafi#a"? A jak si$
sprawuje samochód i rower? A jaka pogoda jest w Daytonie? Czy "wieci s#o&ce?
A mo%e pada deszcz?
*yczymy Ci Lisa, spokojnych, zdrowych )wi!t
Pozdrawiamy serdecznie
[Nasz ostatni list do Lisy, !wi"ta Bo#ego Narodzenia 2012]
Lisa z krainy kwiatów. Na tropach
tajemnic (lato 2012)
acz"$o si" jak zwykle, od niespoZ
dzianki. Kiedy wyl%dowali!my w Orlando, utkwili!my w „samolotowym”

korku, a naszej przyjació$ce Lisie na pi"&
mil przed lotniskiem zepsu$ si" samochód.
Po czci wa, dzie si" cio let nia Hon da
po prostu si" przegrza$a. Zadymi$o, co!
trzasn"$o w silniku, i jak relacjonowa$a mi
Lisa przez telefon, samochód stan%$
przy „haj$eju”, czyli autostradzie. Zupe$nie jak dziesi"& lat wcze!niej, kiedy go!cili!my na Florydzie, a samochód, w samo !wi"to dzi"kczynienia, w lipcu,
odmówi$ pos$usze'stwa na zupe$nym
pustkowiu. Co jest grane, zachodzi$a
w g$ow" nasza przyjació$ka, czemu znów
nas co! prze!laduje?
Ale nie ma z$ego co na dobre by nie wysz$o. Nasza Lisa, nale#y do pokolenia
przedsi"biorczych i upartych Amerykanek,
wi"c po niespe$na godzinie dysponowa$a ju# nowym „carem”, dodgem, tymczasowo wypo#yczonym z przylotniskowej
wypo#yczalni. A my m"czyli!my si" jesz-

cze w kolejce do checkpointu, ale szcz"!liwie i tu, po godzinie czekania w kolejce, przepu!ci$ [a wcze!niej #yczliwie wy$owi$] czarnoskóry stra#nik. Dzi"ki temu
byli!my przynajmniej o kolejn% godzin"
do przodu.
Po pó$nocy, wyczerpani, dotarli!my
do Daytony Beach, miejsca zamieszkania
naszej przyjació$ki, Lisy Heilman, któr%
poznali!my podczas szukania !l%skich
przodków w pszczy'skim archiwum. My,
czyli ja i moja !lubna, Ula, a teraz jeszcze
w naszej podró#y towarzyszy$a nam dzielnie nasza sze!cioletnia córka Amelia,
która zauroczy$a Lis". Ostatni raz, widzia$a j% równo pi"& lat temu, a wi"c bodaj
w 2006 roku Lisa, wtedy jeszcze z m"#em
Chuckiem [który przywióz$ jej tajemniczy
turkusowy, india'ski kamie']. Amelia
by$a wtedy jeszcze ma$ym dzieckiem. Teraz wyros$a z niej pi"kna, cho& nieco uparta pannica…
W Daytonie Beach,
ma$ym, ameryka'skim domku z zieleni%
i patio nie zmieni$o si" wiele [poza przebudowan% kuchni%]. Lisa, jak mi si" wydawa$o, chcia$a znowu nas zobaczy& spotka&, i chyba przywo$a& dawne, odkurzy&
nieco zapomniane chwile, cho& czasu
cofn%& si" nie da$o. Daytona Beach to bardzo popularne w Stanach miejsce, znane
g$ównie z wy!cigów samochodowych
i przepi"knych pla#. Dawniej, wy!cigi odbywa$y si" na pla#y [teraz jest imponuj%cy tor wy!cigowy, a odg$osy !cigaczy nios% si" po reszcie mie!ciny], zosta$a po tym
osobliwa pami%tka – na pla#" mo#na
wjecha& samochodem, za pi"& dolców. Pilnowa$ tego biznesu Barry, znajomy Lisy,
a ona sama okazjonalnie samochód zostawia$a przed szlabanem. Bo zwykle [przez
reszt" roku] doje#d#a$a tu rowerem. Mia$a blisko, ca$kiem blisko. Mieszka$a
w cz"!ci Daytony po$o#onej mi"dzy rzek% Halifax a Oceanem. – Je!li kto! pyta,
gdzie w Daytona Beach #yj", odpowiadam
„przy pla#y” – podkre!la$a nieustannie Li-
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sa. – I jestem bardzo dumna z faktu, !e
mieszkam tu! przy pla!y.
Limuzyna hyundai benz
aprawa samochodu Lisy okaza"a si#
N
nieop"acalna. Wycena dokonana przez
serwis mówi"a, !e za mniej wi#cej tysi$c
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dolarów trzeba zdj$% pokryw# silnika, by
sprawdzi%, co jest do wymiany, i to jednak
nie gwarantowa"o sukcesu. Nale!a"o wy"o!y% kolejny tysi$c z hakiem, by s#dziwa
ju! limuzyna mog"a ruszy% z miejsca, i to
bez gwarancji, !e w przysz"o&ci, nawet niedalekiej sytuacja si# nie powtórzy. I do tego dochodzi"o jeszcze to, !e koszt tej ca"ej operacji wynosi" dok"adnie po"ow#
jego rynkowej warto&ci. Kilkunastoletnie
hondy, sk$din$d porz$dne, na chodzie,
kosztowa"y równo pi#% tysi#cy dolarów.
Uznali&my wi#c, !e szukamy dobrego, u!ywanego auta. Ale "atwo powiedzie%…
Przedmie&cia Daytony pe"ne s$ salonów
samochodowych, nowych i u!ywanych,
ma"ych i wielkich placów, placyków,
w których mo!na si# porozgl$da%. Nasze
poszukiwania trwa"y trzy dni. Zacz#li&my
od niewielkiego placu na którym sta"o troch# przypadkowych olbrzymich ameryka'skich ucisków, terenowych i limuzyn.
(adna jednak nie przypad"a do gustu Lisie [która nieustannie pyta"a mnie o zdania], ale spotkania te by"y zawsze powodem, by si# pochwali% [to czyni"a Lisa],
!e jeste&my z Polski, !e jestem dziennikarzem, !e napisa"em o Lisie ksi$!k# i kilka artyku"ów. Po ka!dej wyliczance, s"ysze li &my ty po we „wwwo oouwww”,
oznaczaj$ce zachwyt, podziw, które odwzajemniali&my kilkoma ciep"ymi epitetami na temat Daytony, Ameryki i… pogody. Ale samochodu, który spe"nia"by
wymagania Lisy, jako& nie by"o…
W ko'cu trafi" si# Ford Taurus z 2002,
starszy nieco od dotychczasowej limuzyny Lisy. Wzbudzi" zachwyt Amelki. Zakup
by" ju! niemal dogadany, po obowi$zkowym obje)dzie. Sprzedawca mia" zadzwoni% jutro, gdyby pojawi" si# ch#tny. Lisa
mia"a pierwsze'stwo. Samochód, nieco
u!ywany, by" przyzwoity, cho% kosztowa"
siedem tysi#cy bugsów. Tyle musi, wzrusza" ramionami sprzedawca, trudno znale)%,
przekonali&cie si# o tym sami, dobr$ okazj# poni!ej dziesi#ciu tysi#cy. Mia" racj#,
kr$!yli&my i kr$!yli&my. Ale nie by"a to
wersja ostateczna.
Wieczorem odkryli&my w gazecie og"oszenie o nowych kiach za dziesi#% tysi#cy, postanowili&my sprawdzi% okazj#. Gazety jednak k"ami$. Na miejscu okaza"o si#,
!e owszem kia s$, ale najta'sze id$ za szesna&cie. I mimo !e kia by"a blank nowa, !e
zachwala" j$ sprzedawca, !e mia"a klim#
i odtwarzacz cd, co zaimponowa"o Lisie,
to jednak nie by"o to auto ameryka'skie,
w którym Lisa by si# wygodnie czu"a. Zrozumia"em to, gdy przebieg"y sprzedawca
zaproponowa" przeja!d!k# dostojnym lincolnem z olbrzymim powerem pod mask$.
Nasza Lisa by"a zauroczona, my zreszt$ te!.
Auto mia"o skórzane wyko'czenia, by"o
obszerne, jazda nim przypomina"a !eglowanie po oceanie, a nie przebijanie si#
przez jeziorko kajakiem, niczym w ciasnej,

Ponownie pla!a w Daytonie. Wypoczywa moja po"owica z córk#. Gdzie podzia"a si$ Lisa, znowu
mi uciek"a spod obiektywu.

topornej – mimo swej nowoczesno&ci – "ódeczce typu kia. Niew$tpliwie by"o to dobre auto na europejskie warunki, gdzie liczy" si# rozmiar auta [ma"y] i zu!ycie
paliwa [te! ma"e]. Amerykanie na to nie patrz$, chc$ auta wygodnego, w nim bowiem
sp#dzaj$ po"ow# !ycia, nawet &pi$c [trudno si# temu dziwi%]. Nie istnieje dla nich
ekonomia europejska, cho% licz$ si# z kosztami tankowania. Ale gdzie tam przy naszych zarobkach ich oszcz#dno&%. Ich litr
paliwa [przeliczam prowizorycznie z galonów], to cena litra gazu u nas, a wi#c
mocno poni!ej trzech z"otych, to koszmarnie ma"o nawet dla nas. Ale koszty transportu s$ ma"e, i dzi#ki temu gospodarka si#
nie dusi tak jak w Europie, gdzie ponad po"owa zawy!onej ceny benzyny to pa'stwowe podatki. WAmeryce ceny s$ ni!sze, decyduj$cy wp"yw na ich wielko&% maj$
nawet lokalne samorz$dy taksuj$ce je odpowiednio w gór# lub w dó".
Wi#c nie kia, i niestety, cho% Lisa
wzdycha"a i zapewnia"a, !e ch#tnie by go
kupi"a, je&li nie teraz to w przysz"o&ci, mo!e niedalekiej, dla niej – czuli&my to – lincoln by" symbolem ameryka'skiego mitu, sukcesu, a Amerykanie lubi$ symbole
[szczególnie w czasach kryzysu]. Teraz
jednak odk"ada"a to wszystko na bok
&wiadoma, !e lincoln „lubi si# napi%”, wi#c
jego utrzymanie sporo kosztuje. W odpowiedzi us"ysza"a od sprzedawcy, !e mo!e kupi dodga, ale Lisa nie chcia"a o tym
s"ysze%, dla niej to auto by"o zbyt tanie
i zbyt, jak to zrozumieli&my, powszednie.
Taki motoryzacyjny „kundel”, Lisa za&
szuka"a czego& extra…

Nazw! Floryda zawdzi!czamy hiszpa"skiemu podró#nikowi Juan Ponce de León. W 1513 roku, w sam$ Wielkanoc, wyl$dowa" on na wschodnim
brzegu Ameryki, niedaleko dzisiejszego St. Augustine. Odkrywca nazwa" to
miejsce „La Floryda” ze wzgl#du
na ogromn$ ilo&% cudnych, kolorowych i wszechobecnych kwiatów.

Czas mija", a decyzji nie by"o. Lisa, i my
z ni$ razem, czuli&my coraz wi#kszy m#tlik. Lisa chcia"a si# w rozliczeniu transakcji, pozby% zepsutego auta, i tego nie zapewnia" jej sympatyczny sprzedawca
oferuj$cy taurusa. Je)dzili&my wi#c dalej
i dalej [dos"ownie], po Daytonie. Wreszcie trafili&my, cho% pocz$tkowo nie by"o
to takie oczywiste...
Najpierw oczywi&cie trafi" nam si#
dziwny, zupe"nie dziwny salon, w którym
dystyngowany starszy pan zapewnia" nas,
!e zdradzi cen#, je&li wsi$dziemy, i przejedziemy si# dowolnym carem. Nie mieli&my a! tyle czasu, by bawi% si# w takie
„zgadywanki”. Strasznie zirytowa"a nas ta
forma sprzeda!y, brak ceny i przebiegu samochodu na przedniej szybie. Odebrali&my to jako lekcewa!enie klienta.
Zrezygnowani podjechali&my do nast#pnego. I tu o niechcenia m"ody sprzedawca, niejaki Jack, zaoferowa" nam
w"a&nie hyundaia sonat#, rocznik 2006,
poni!ej 10 tysi#cy, z wzi#ciem w rozliczeniu starego auta Lisy, a dodatkowo zdaniu wypo!yczonego, bia"ego dodga. Kiedy strony si# dogada"y, a trwa"o to
dos"ownie pó" godziny, trzeba by"o tylko… przepakowa% rzeczy. Lisa wreszcie
by"a sob$, by"a zauroczona autem, zachwycona, !e kilka problemów naraz
spad"o jej z g"owy, cho% wci$! zastanawia"a si# po cichu nad sensem zakupu
[prosi"a nas zreszt$, by&my na to uwa!ali
i odci$gali j$ od powzi#cia pochopnej decyzji]. Ale nam równie! ten fioletowy samochód si# spodoba", a urzek"o nas to,
Lis# szczególnie, !e by"… czysty, wychuchany wr#cz. W &rodku i na zewn$trz,
mia" wzgl#dnie ma"y przebieg, i co najwa!niejsze by" por#czny, i wygodny. Lisa mog"a spokojnie pod"o!y% torebk#
obok siebie, a nie z ty"u, czego nie znosi"a. I dotkn$% kierownicy bez uczucia
obrzydzenia. Sonata by"a zadbana, jej historia, któr$ wydrukowa" nam z federalnej bazy danych, równie! by"a spokojna.
Mieli&my chyba nosa.
(cdn.)

• Pogranicze w Sejmie
W Sejmie Rzeczypospolitej rozpocz"#a si" debata nad uznaniem Górno!l$zaków
za mniejszo!% etniczn$. Na marginesie tej
dyskusji prowadzonej przy pustej niemal
sali parlamentu pojawi# si" spór o regiony pogranicza kulturowego, w których ulokowa#y si" mniejszo!ci narodowe i etniczne. Regiony pogranicza kulturowego s$
wyra&nie obecne na mapie Polski i z ca#$ pewno!ci$ nale'y do nich szeroko pojmowany (l$sk, rozci$gaj$cy si" mi"dzy
Zgorzelcem, Legnic$, Wroc#awiem, Opolem, Katowicami a czeskimi Opav$,
Krnovem i Cieszynem. Nie jest to oczywi!cie obszar wyj$tkowy i do analogicznego miana pretenduj$ Pomorze, Wielkopolska, Warmia czy Mazury. Szczególnym
obszarem pogranicza kulturowego jest,
a mo'e raczej by#, Górny (l$sk, definiowany jako cz"!% historycznego (l$ska,
obejmuj$ca opolski, katowicki i czeski
fragment regionu.
• Matuzalem na Górnym !l"sku
Regionom pogranicza kulturowego
przypisa% mo'na wiele cech wyró'niaj$cych. Z ca#$ pewno!ci$ nale'y do nich
zmienna przynale'no!% polityczna. Regiony pogranicza stawa#y si" bowiem #upami, terytoriami zdobywanymi przez kolejne systemy pa)stwowe. (l$sk nale'a#
w przesz#o!ci do Pa)stwa Wielkomorawskiego, Ksi"stwa Czeskiego, Ksi"stwa i Królestwa Polskiego, znowu Królestwa Czech, Królestwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego i w ko)cu Polski
i Czechos#owacji. Mówi$c inaczej, mieszkaniec regionu, w wieku matuzalemowym,
nie ruszaj$c si" z miejsca by#by poddanym
licznych w#adców wielkomorawskich,
czeskich, polskich, habsburskich, pruskich, niemieckich i wreszcie polskim.
W tak wielkiej zmienno!ci, miejscem
trwa#ym, niezniszczalnym i bliskim stawa#y si" ojczyzna prywatna i spo#eczno!% lokalna. Ponad nimi toczy#y si" wojny, dokonywa#y rewolucje, zmieniali si" w#adcy, ale one same pozostawa#y trwa#ym
uk#adem odniesienia.
• Funeralia i gruzi#ski toast
Szczególn$ rol" w tym przypisaniu odgrywaj$ groby naszych bliskich, cmentarz
jest bowiem miejscem magicznym w funkcjonowaniu wszystkich spo#eczno!ci. Stanowi bowiem miejsce skupienia dla trzech
kategorii ludzi: po pierwsze, tych, których
kwatery odwiedzamy, po wtóre, nas, którzy do nich trafiamy i wreszcie, po trzecie, tych którzy w przysz#o!ci u'ycz$ nam
swojej obecno!ci. Ten funeralny nastrój
z ca#$ pewno!ci$ znosi stary gruzi)ski toast: Oby d"by, z których zrobi$ nasze trumny, ros#y jeszcze sto lat.
• Przystacze, przy$enieni i bastardzi
Mieszka)cy regionów pogranicza kulturowego definiuj$ si" zazwyczaj poprzez relacje z innymi, nietutejszymi
i obcymi. Czasem byli obcy swoi, czasem
obcy inni, a w ko)cu obcy wrodzy. To zupe#nie normalne w ma#ych spo#eczno!ciach. W wielu górno!l$skich spo#eczno!ciach lokalnych nietutejszy definiowany
jest wielorako: jako gorol, czyli przybysz

granic RP. Na pó#nocnym wschodzie
swoj$ ojczyzn" prywatn$ odnale&li Litwini i Bia#orusini. Oprócz j"zyka, zwyczajów i obyczajów ró'ni ich od wi"kszo!ci
polskiej sztuka kulinarna. Prawd" powiedziawszy regiony pogranicza maj$
bogaty repertuar kulinarny, stanowi$cy hybryd" wielu tradycji komensalistycznych.
Zepeliny, kartacze, znakomite wódki i likiery to kompetencja wyrózniaj$ca mniejszo!% litewsk$. Podobnie jak kluski !l$skie,
rolada i modra kapusta na górno!l$skim
pograniczu. W województwie podlaskim,
w Kruszynianach i Bohonikach swoje
miejsce maj$ polscy Tatrzy, modl$cy si"
w lokalnych meczetach, grzebi$cy ziomków w mizarach i ofereuj$cych niebywa#e frykasy, takie cho%by jak nie!miertelny pierekaczewnik. Na !rodkowym i po#udniowym wschodzie rozmieszczeni s$
Ukrai)cy, cho% kilkadziesi$t tysi"cy obywateli tego kraju uzyska#o prawo sta#ego
pobytu w RP, lokuj$c sie g#ównie w najwi"kszych miastach kraju.

Mniejszo!ciowe
potyczki
spoza regionu, jako krojcok czyli cz#owiek
zrodzony z matki (l$zaczki lub ojca (l$zaka oraz matki lub ojca gorolki lub gorola. Prawd" mówi$c okre!le) na nietutejszych w warunkach górno!l$skich jest
przynajmniej kilkadziesi$t. To mi"dzy
innymi krzoki, ptoki, werbusy, kresowiacy, przystacze, przy'enieni czy w ko)cu bastardzi. Najgorszym jednak sortem
gorola jest, a mo'e ju' by#, hotelok, czyli
mieszkaniec hotelu robotniczego.
• Mozaiki na pograniczach
Ludzi pogranicza kulturowego cechuje to'samo!% mozaikowa, a to oznacza, 'e
ich autoidentyfikacje s$ niejednorodne i labilne. Na Górnym (l$sku bez trudu znale&% mo'na osoby, które definiuj$ si" jako Niemcy, Polacy, (l$zacy, Niemcy-(l$zacy, Polacy-(l$zacy czy (l$zacy-(l$zacy. Mo'liwe s$ oczywi!cie jeszcze
inne konfiguracje i identyfikacje. Zawsze jednak zwi$zane s$ one z przypisaniem do regionu, miejsc i przestrzeni
oraz uogólnionych obcych, czyli nietutejszych ró'norako opisywanych. Przy okazji warto mo'e podkre!li%, 'e kto! kto trzydzie!ci lat temu odpowiada# ankieterowi,
'e czuje si" !l$skim Niemcem, dzisiaj deklarowa% mo'e, i tak cz"sto si" zdarza, zupe#nie inn$ opcj" narodow$.
• Zeppeliny, kartacze i pierekaczewnik
Polskie regiony pogranicza kulturowego ulokowane s$, co oczywiste, wzd#u'

• Karczma w Jurgowie
Na po#udniu Polski w regionie Jurgowa
i Cieszyna znajduj$ si" mniejszo!ci s#owacka i czeska, cho% t" ostatni$ odszuka%
mo'na równie' w !rodku kraju, mianowicie w Zelowie, w województwie #ódzkim.
W ka'dym jednak miejscu osiedlenia
symboliczne i rozpoznawcze funkcje pe#ni$: knedle, becherowka i zró'nicowane
marki piwa. W regionie !l$skim i opolskim
oprócz osób deklaruj$cych nardowo!%
!l$sk$ znajduje si" liczna grupa obywateli
de kla ru j$ cych na ro do wo!% nie miec k$. I wreszcie na pó#nocnym wschodzie
odnajdujemy *emków i Bojków, ulokowanych tutaj w wyniku zorganizowanej
tu' po wojnie akcji Wis#a.
• Obwarzanek Pi%sudskiego
na zako#czenie
Budowie spo#ecze)stwa obywatelskiego towarzyszy% musi respekt dla mniejszo!ci narodowych i etnicznych zamieszkuj$cych kraj i regiony pogranicza kulturowego, tworz$cych barwny kulturowo
oraz cywilizacyjnie kontrapunkt dla wi"kszo!ci polskiej. Ju' dawno upad# lansowany w realnym socjalizmie mit jedno!ci narodowej, a mniejszo!% niemiecka,
bia#oruska czy ukrai)ska na trwa#e wpisa#y si" w polski obwarzanek – jak nazwa#by go Marsza#ek Pi#sudski. By% mo'e ju' wkrótce, pomimo politycznej niech"ci i idiosynkrazji, status grupy etnicznej uzyskaj$ (l$zacy, a ich j"zyk otrzyma status j"zyka regionalnego. Niezwykle korzystne dla Polski jest w tym kontek!cie oficjalne stanowisko Unii Europejskiej i kluczowych jej instytucji podkre!laj$cych rodzimy respekt dla mniejszo!ci, krytykuj$cych jednocze!nie innych
cz#onków UE za brak tolerancji. Czechom
dostaje si" regularnie za z#e traktowanie
Romów, S#owakom za marginalizacj"
W"grów i Romów, a Esto)czykom za polityk" naturalizacyjn$ wobec Rosjan.
Mo'na by% pewnym, 'e respekt dla ulokowanych w granicach RP mniejszo!ci
w 'aden sposób nie narusza integralno!ci
pa)stwa i jego unitarno!ci.

!
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lochowi – anonimowo&ci, gro!"cemu
rozbiciem wi'zów rodzinnych, stanowi%
(…) jeden z g%ównych w"tków (dziewi'tnastowiecznej ) przyp. KB) kultury masowej”. I mo!na powiedzie$, !e
przetrwa% on nie tylko w obyczajowo&ci
&l"skich rodzin w XX wieku, ale równie!
w literaturze i filmie poprzedniego stulecia. Nie brakuje przecie! powie&ci, ró!nego rodzaju wspomnie#, esejów oraz
obrazów filmowych, w których podkre&la si' ow" &l"sk" rodzinno&$ i buduje
wokó% niej fabu%' lub czyni j" osi" rozwa!a#.
Negatywne skutki
matczynego wp!ywu
swoisty kult domu ma tak!e
Ten
swoj" z%" stron', o której cz'&ciowo ju! wspomnia%am. Jest ni" wy-

By$ kobiet"
na (l"sku

KATARZYNA
BERETA

Gramatyka polska przypisa!a "l#skowi rodzaj m$ski, w rzeczywisto%ci
przejawia on jednak o wiele wi$cej
cech kobiecych. Jest kapry%ny, gdy
ukry wa skar by jak w le gen dzie
o Szarleju, co zala! pok!ady srebra
w Bytomiu. Nieobliczalny, gdy jednym t#pni$ciem zabiera matkom,
&onom i córkom ukochanych synów,
m$&ów i ojców. Mroczny, gdy rozk!ada na niebie czarny trójk#t, pod którym po win na pa no wa' je dy nie
%mier'. Zmienny, gdy tu& za szerokimi !#kami Opolszczyzny zamyka
krajobraz ram# z ceg!y familoków, by
dalej zaskoczy' urozmaicon# przestrzeni# Beskidu. Opieku(czy i troskliwy, gdy daje prac$ i chleb „na ziemi i pod zie mi#”. "l#sk o wie le
bardziej jest wi$c kobiet#, Silesi!. Nawet przemys!owe symbole regionu )
kopalnia i huta ) s# rodzaju &e(skiego, cho' ich wn$trza zaludniaj# g!ównie m$&czy*ni. Jak to zatem jest by'
kobiet# na "l#sku?
M#& i dom
na pocz"tku rozwa!a# trzeba
stwierdzi$, !e nie jest %atwo.
Ju!
Sfeminizowanie &l"skiej ziemi na pozio-
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mie semantycznym i wytworzona tutaj
kultura matriarchatu w niczym bowiem
nie pomagaj". Do dzisiaj w niejednym

domu dziewczyna my&l"ca o studiach,
karierze naukowej, artystycznej lub czasami nawet po prostu zawodowej mo!e
us%ysze$ zdanie podobne do wypowiedzianego przez bohaterk' ksi"!ki Marii
Klimas-B%ahutowej Przedmie!cie: „Ucz
si', dzioucha, roboty. Czy to ci' kiedy&
twój ch%op zapyta o obrozki? Nie. Ale
o to, czy poredzisz uwarzy$ i do porz"dku upra$ i uprasowa$ (…)”. Oczywi&cie
cytat ten wpisuje si' w socrealistyczn"
stylistyk' powie&ci, niemniej mówi wiele o sposobie my&lenia matek, które dla
swych córek od pokole# przewidywa%y
g%ównie jedn" drog' !yciow": zam"!pój&cie i prowadzenie gospodarstwa domowego.
Czy jest to zwyczaj &ci&le &l"ski?
Zdecydowanie nie. Nale!y go raczej
uto!samia$ z kultur" wiejsk" i wywodz"c" si' z niej kultur" robotnicz", które s"
charakterystyczne dla Górnego (l"ska.
To w%a&nie w tych dwóch kr'gach dom
jest najwa!niejszym miejscem, wokó%
którego wszystko si' toczy. Jego rola
wzros%a silnie w XIX wieku, kiedy to
cz%owiek sta% si' uczestnikiem i &wiadkiem takich procesów, jak umasowienie,
mechanizacja, urbanizacja, uprzemys%owienie. Krystyna Kossakowska-Jarosz
w ksi"!ce "l#sk znany, "l#sk nie znany
pisze: „Kult rodziny, domu, bliskich
zwi"zków pokrewie#stwa, swojsko&ci,
jako przeciwstawienie miejskiemu mo-

chowywanie dziewczyn na kobiety wy%"cznie skupiaj"ce si' na obowi"zkach
matki i !ony. Nie by%oby to jeszcze najgorsze ) wiele jest bowiem kultur
na &wiecie, w których pi'kna p%e$ jest
stra!niczk" domowego ogniska, a brzydka biega za zwierzyn" po d!unglach lub
stepach ) gdyby nie dalsze konsekwencje matczynego wp%ywu na dorastaj"ce
córki.
Bywa mianowicie tak, !e d"!enie rodzicielki do wydania za m"! swej latoro&li jest niezwykle silne, jak chocia! by w po wie &ciach Ja no scha
Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny oraz Szcz$!liwy, kto pozna% Hrdlaka. Wszystko inne ) w tym osobiste
szcz'&cie ) schodzi wtedy na plan dalszy, a rodzina m%odej panny upita
swym matrymonialnym sukcesem &piewa rado&nie: „Byle momy zi'cia, co
nom bydzie pranie pro%”. Bywa, !e organizacja wesela jest centralnym wydarzeniem rodzinnego !ycia, a gospo dy ni wy ko rzy stu je uro czy sto&$
weseln" do pochwalenia si' przed s"siadami swoj" hojno&ci", gospodarno&ci", zdolno&ciami kulinarnymi czy
urod" córki, jak w ksi"!ce Horsta
Bienka Pierwsza polka i w drugiej
wspo mnia nej po wie &ci Ja no scha.
Wreszcie mo!e by$ równie! tak, !e
matka sama wybiera narzeczonego,
kieruj"c si' przy tym w%asn" sympati"
(przyk%adem mo!e by$ (wi'tkowa,
która uzna%a Detleva Hübnera za najlepsz" parti' dla swej najm%odszej
pociechy ) Tekli) lub niech'ci" do ukochanego córki. W drugim przypadku
matka potrafi w taki sposób pokierowa$ krokami dziewczyny i zewn'trznymi okoliczno&ciami, !e doprowadza
do jej zam"!pój&cia z kim& zupe%nie innym ni! ten, kogo m%oda sama pokocha%a.
Podobna historia mia%a miejsce w !yciu mojej babki. Urodzona w Chorzowie
zakocha%a si' w ch%opaku z Sosnowca.
Postawa mojej prababki w kwestii ich
znajomo&ci i &lubu by%a nieugi'ta. Zdoby%a si' wi'c na i&cie szata#ski sposób,
bo przechwytywa%a poczt' sosnowiec-

kiego amanta do jej córki i przechowywa!a j" g!#boko ukryt" w bieli$niarce.
Brak kontaktu pomi#dzy zakochanymi
skutecznie doprowadzi! do os!abienia
uczucia i w ko%cu jego naturalnej &mierci. Dopiero wówczas, przypadkiem,
babcia odkry!a listy do niej adresowane,
ale by!o ju' za pó$no.
Nie!atwe by!o zatem 'ycie &l"skich
kobiet, bo w du'ej mierze niesamodzielne. Mo'na powiedzie(, 'e w wielu wymiarach codziennej egzystencji znajdowa !y si# pod sil nym wp!y wem
kulturowych norm, a czasami ich 'ycie
stawa!o si# cz#&ci" obyczajów, tradycji,
rodzinnych czy spo!ecznych nakazów.
Tak przynajmniej ukazuje je literatura.
Powie&ci" opowiadaj"c" o próbie zerwania z wyznaczonym przez otoczenie losem jest Ziemia El!biety Poli Gojawiczy%skiej. Chocia' nie jest w pe!ni
udan" proz", pos!uguje si# bowiem
stereotypami Górno&l"zaczek, które ju'
w mi#dzywojniu ) jak pisze Zdzis!aw
Hierowski ) zosta!y odrzucone przez
czytelników jako nazbyt obce i niepasuj"ce do wytworzonego wcze&niej
idea!u, jednak pokazuje, 'e m!oda *l"zaczka mo'e mie( inne priorytety, marzenia, ambicje ni' jej matka, babka czy
najbli'sze s"siedztwo. Oczywi&cie nie
mo'na zapomina(, 'e Ziemia El!biety
to przede wszystkim powie&( nale'"ca
do nurtu realizmu spo!ecznego lat trzydziestych, a d"'enia tytu!owej bohaterki do zerwania z rodzinn" tradycj"
w du'ej mierze wpisuj" si# w spo!eczne przemiany tamtych lat oraz pragnienia zawodowej i mentalnej niezale'no&ci kobiet. El'bieta staje si# przez
to typem kobiety jako takiej, nie za&
szczególnie zwi"zanej ze *l"skiem.
Naukowa, spo!eczna
i polityczna kariera
zasami której& udawa!o si# jednak
osi"gn"( zamierzony cel, np. zdoC
by( wy'sze wykszta!cenie lub zrobi(

karier# naukow" czy artystyczn", ale
droga do tych nietypowych niegdy&
na *l"sku osi"gni#( nie by!a !atwa.
Przyk!adem mo'e by( chocia'by historia Doroty Simonides, któr" interesuj"co opisa!a we wspomnieniowej ksi"'ce Szcz" #cie w gar #ci. Z fa mi lo ka
w szeroki #wiat. Profesor nauk humanistycznych, wybitna folklorystka, pos!anka na Sejm, senator pi#ciu kadencji, cz!o nek Ko mi te tu do Spraw
Demokracji, Praw Cz!owieka i Kwestii
Humanitarnych OBWE urodzi!a si#
w dzielnicy Katowic ) Nikiszowcu, któr" wielu uto'samia ze stereotypami
utrwalonymi chocia'by przez Lecha
Majewskiego w filmie Angelus, ale
równie wielu dostrzega w niej duchow" g!#bi#, niezwyk!" atmosfer# podobn" do Giszowca opisanego przez Ma!gorzat# Szejnert w Czarnym ogrodzie.
W gronie kobiet zwi"zanych ze *l"skiem, którym uda!o si# uczyni( wyj"tkowy atut ze swoich regionalnych ko-

rzeni, rozwin"( naukowo lub zawodowo, a cz#sto i rozs!awi( region poza jego granicami poprzez dzia!alno&( polityczn" czy spo!eczn" znajduj" si#
niew"tpliwie m. in. Krystyna Bochenek,
Krystyna Doktorowicz oraz Maria Pa%czyk-Pozdziej. Coraz pot#'niejsze jest
grono badaczek z ró'nych dziedzin
pochodz"cych ze *l"ska, pracuj"cych
nie tylko w lokalnych uczelniach. Nie
mo'na te' pomin"( milczeniem tych
kobiet, które tu przyjecha!y z innych regionów i pozostawi!y w &l"skiej kulturze i nauce niezatarty &lad, jak chocia'by Zofia Kossak czy profesor Irena
Bajerowa.
By" nauczycielk#
tak dawno trudno by!o na *l"sku
Nie
tak 'e na uczy ciel kom. Ob raz
szkolnego personelu nabiera szczególnie

przygn#biaj"cych rysów pod piórami
Gustawa Morcinka (Wyorane kamienie)
i Kazimierza Go!by (M$odzie!owcy).
Pierwszy autor literackie symbole oracza
i kap!ana, u'ywane w odniesieniu do pedagogów, przedstawia jako „(…) blag#
i k!amstwo, którymi karmi si# kandydatów do zawodu (…)”, jak pisze Krystyna Heska-Kwa&niewicz. Nauczycielki
z jego prozy to nie 'adne „wyorane kamienie”, ale przede wszystkim gru$liczki )
przysz!e, obecne lub by!e. Warto odnotowa( pe!ne realizmu, ale i bolesnej drwiny „opowie&ci Szeherezady”, snute przez
Wand#, Jank# i Bronk# ) hospitalizowane rechtorki. Najbardziej zaprawiona
kpin" jest riposta Bronki na wyznanie
Wandy o pragnieniu wst"pienia do klasztoru. Kole'anka stwierdza: „Szkoda, 'e&
nie posz!a. Nie mia!aby& gru$licy, a wybra!aby& najlepsz" cz"stk#, o dziewico!”. Mo'emy odczyta( w tym cytacie
wyra$n" aluzj# do przypowie&ci o Marcie i Marii. Przy czym ewangeliczny
wybór Marii jest rzeczywi&cie najlepsz"
cz"stk". Wybór Wandy to jakby groteskowa namiastka po&wi#cenia i czysto&ci,
gdy' nauczycielstwo nie da!o jej nic
w zamian za dobrowolne oddanie si#
na s!u'b# o&wiacie. To, co mia!o by( jej
„najlepsz" cz"stk"” jako kobiety-nauczycielki, a wi#c szacunek i powa'anie ) nigdy si# nie pojawi!o. W ich miejsce natomiast pa%stwo obdarzy!o j" ustawow"
samotno&ci" (ustawa Sejmu *l"skiego
z 1926 roku), po&wi#cenie za& doprowadzi!o do choroby. Zamiast obiecywanej
i oczekiwanej symboliki Heleny, Sofii
i Marty codzienno&( wpisa!a j" w obraz
umar!ej dziewicy. Taki by! los kobiet pracuj"cych w o&wiacie jeszcze w dwudziestoleciu mi#dzywojennym. Dzi& mo'e nie ma ju' gru$licy i nikt nie zwalnia
z powodu zam"'pój&cia, jednak praca
w szkole, zw!aszcza w dzielnicach tak
biednych i z tak wieloma problemami spo!ecznymi, jak Chropaczów, Lipiny, Szopienice, tzw. chorzowska Cwajka, to czasami wyzwanie ponad w"t!e si!y p!ci
pi#knej, a przecie' to ona przede wszystkim po&wi#ca si# wychowaniu i edukacji.

By" wdow#
imo wielu widocznych zmian spoM
!ecznych nadal trudno jest by(
kobiet" na *l"sku. Nie!atwo jest bowiem

by( wdow" samotnie wychowuj"c" potomstwo, gdy m"' zgin"! w górniczych
podziemiach. Trzeba doda(, 'e dawniej
móg! jeszcze straci( 'ycie w biedaszybie lub na wojnie w mundurze Wehrmachtu. Literatura i film utrwali!y wiele sylwetek samotnych matek okrytych
'a!obnym kolorem. W filmie Antoniego Halora Siedem zegarków Gustawa
jest wyj"tkowa scena: torami nale'"cymi prawdopodobnie do kopalni wiezione s" liczne trumny z cia!ami karwi%skich górników, a za nimi sunie milcz"cy
pochód czarnych postaci: matek, 'on, córek, sióstr. To obraz zaczerpni#ty z Czarnej Julki Gustawa Morcinka, sama za&
historia tragicznego wypadku w Karwinie w 1894 roku nie opuszcza!a wyobra$ni pisarza i znalaz!a swoje odbicie
w niejednej jego fabule. Nale'y wspomnie(, 'e wci"' &wie'a w pami#ci *l"zaków jest katastrofa, do której dosz!o 21 listopada 2006 roku w Rudzie
*l"skiej Halembie. Ziemia zabra!a wówczas 23 m#'czyzn. Jak wygl"da! rudzki kondukt 'a!obny? Jak wygl"da 'ycie
kobiet, dla których osiem lat temu &wiat
wywróci! si# do góry nogami? Wiedz"
o tym jedynie one same. I niech tak pozostanie!
A ile' jeszcze takich konduktów by!o i b#dzie…?!
Podczas II wojny i tu$ po niej

ie!atwo jest roz!"czy( si# z synem
N
czy m!odym ma!'onkiem i pos!a(
go na front. O takiej konieczno&ci opowiada z kolei ksi"'ka Alojzego Lyski
Duchy wojny. Na roli pozostaje te&ciowa z synow" i nowo narodzonym wnukiem. Kobiety samodzielnie zajmuj"
si# gospodark" w trudnych czasach
okupacji niemieckiej, ca!y czas czekaj"c na powrót Alojza z Wehrmachtu. Jednak bieda im podobnych nie sko%czy!a
si# wraz z og!oszeniem pokoju.
Nowa w!adza ludowa pokazywa!a rodzinom, w których m#'czy$ni nosili
niegdy& mundur hitlerowskiej armii
lub której cz!onkowie podpisali volkslist#, 'e s" lud$mi gorszego gatunku,
niepo'"danymi w socjalistycznej ojczy$nie. Jedn" z najtragiczniejszych artystycznych wizji opisuj"cych tamten
okres jest sztuka Ingmara Villqista Mi$o#% w Königshütte. Elwira ) wi#$niarka Obozu Zgoda w *wi#toch!owicach,
grana przez Dari# Polasik ) to posta(,
która skupia w sobie ca!y dramat kobiet
pozbawionych po wojnie jakiejkolwiek pomocy, rzuconych na pastw# losu. Czym bowiem zawini!a ta m!oda
dziewczyna? Tym, 'e nie mia! jej kto
broni( podczas okupacji i po niej, 'e dawa!a sobie rad#, jak umia!a najlepiej, 'e
chcia!a prze'y( wojn#? A mo'e kupi!a 10 kg cukru jak kobieta skazana za ta-
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ki w!a"nie czyn na 18 miesi#cy obozu,
dla której Morcinek wyprosi! u!askawienie?
II wojna "wiatowa i nazistowska ideologia chyba najbardziej do"wiadczy!y
p!e$ pi#kn% na &l%sku, gdy' postawi!y
j% przed konieczno"ci% dokonywania wyborów, jakich dot%d nie musia!a czyni$
i do których nie by!a w ogóle przygotowana. Groteskowo ukazuje ten problem Ja nosch w Cho lon ku. Sta nik
z Michci% wiod% wystawne 'ycie podczas okupacji dzi#ki wst%pieniu m#'a
za namow% Detleva do partii faszystowskiej. Ten wybór okazuje si# jednak
zgubny w chwili wkroczenia na teren
&l%ska Armii Czerwonej. Powie"$ ukazuje zagubienie i brak kr#gos!upa moralnego Michci, ale czy jest ona wyobra'eniem &l%zaczki jako takiej w tamtym
czasie? Zdecydowanie nie. Istniej% "wiadectwa wielu bohaterskich i patriotycznych postaw kobiet, które pomimo biedy i zagro'enia 'ycia nie podpisa!y
volkslisty, które broni!y polsko"ci swego domu, które anga'owa!y si# nawet
w podziemn% walk#. Ponadto wiele
podpisa!o dokument tylko dlatego, by
uratowa$ siebie i dzieci. Tak% postaw#
rozgrzesza! sam biskup katowicki (
Stanis!aw Adamski. Nie mo'na oczywi"cie zupe!nie wykluczy$ istnienia pojedynczych przypadków takiego zapatrzenia w hitlerowskie Niemcy, jakie
reprezentowa!a chocia'by Klara Krauze z opowiadania pod tym samym tytu!em autorstwa Wilhelma Szewczyka.
Równocze"nie trzeba jednak pami#ta$,
'e tytu! ten nale'y do prozy realizmu socjalistycznego, a wi#c odznacza si# siln% tendencyjno"ci%.
By! matk" w czasach kryzysu
porym problemem by!a równie'
S
bieda mi#dzywojnia, chocia' mo'na odnale)$ w literaturze opisy kobiet,
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które prze'ywa!y j% m#'nie, z po"wi#ceniem i niez!omno"ci%. Dobrym przyk!adem jest Otrembina z powie"ci dla
m!odzie'y Po kamienistej drodze Morcinka, wzorowana na matce autora (
Mariannie. Bohaterka poszukuj%ca w#gla na ha!dzie, wykopuj%ca ziemniaki,
pior%ca bielizn# w bogatszych domach,
sprz%taj%ca kancelari#, wydaj%ca narz#dzia z kopalnianego magazynu oraz
mieszkaj%ca w zaple"nia!ej suterenie to
posta$ stale krocz%ca „po kamienistej
dro dze”. Rów no cze "nie to ko bie ta
twardsza od kamienia, której 'yciowe
przeciwno"ci nie krusz% charakteru,
nie roz!upuj% psychiki, nie '!obi% bruzd
w sercu, ale utrwalaj% mi!o"$ do jedynaka i gotowo"$ do po"wi#cenia. Wyj%tkowo"$ Morcinkowego obrazu matki polega na tym, 'e wraz z „twardo"ci%”
Otrembowej poznajemy tak'e 'ar jej
serca, które nie hardzieje, nie przemienia si# w nieczu!y kamie*, ale b#d%c wyj%tkowo silne, pozostaje czu!e
i !agodne. Im bardziej kamienista by!a
jej droga, tym wi#ksza rozpala!a j% mi-

!o"$. Tak% wizj# autor opar! na osobistych do"wiadczeniach. W eseistycznym
zbiorze Listy z mojego Rzymu zapisa!:
„(…) przypominam sobie swoj% matk#
(…). Oczy jej by!y szare i ogromnie m%dre. D!onie (…) chropowate, spracowane, twarde w dotyku, lecz jak bardzo !agodne, ciche i radosne!... A jej serce!
Nie, w ludzkiej mowie nie znajdziesz ju'
na to okre"lenia. Znalaz! je chyba m!ody Micha! Anio!, kiedy (…) przyst%pi!
do bry!y bia!ego marmuru, by wyrze)bi$ (…) «Piet#»”.
Literackie urzeczywistnianie
wspomnie#
odobnych obrazów matek, babek
P
czy ciotek ( zapracowanych w domu, w polu, w jakim" zak!adzie pracy,

m%drych 'yciowo, oddanych rodzinie
i bli)nim, potrafi%cych umiej#tnie pokierowa$ swoim potomstwem, tworz%cych
wyj%tkow% atmosfer# domowego ogniska, maj%cych zawsze w zanadrzu mnóstwo opowie"ci, legend, wiców, autorek
doskona!ych potraw, których smak towarzyszy dzieciom jeszcze w doros!o"ci (
takich obrazów utrwali!a literatura chyba najwi#cej. W ka'dym razie wi#cej ni'
owych z!ych i smutnych przyk!adów,
o których pisa!am na pocz%tku. Wystarczy wspomnie$ ciotk# Cil# z ksi%'ki Stefana Szymutki, babci# Franciszk# z Lajermana Aleksandra Nawareckiego,
matk# Rozali# ze wspomnie* Doroty Simonides Szcz!"cie w gar"ci, pobo'n%
ciotk# Rozali# i nieco surow% babk# Ann# z Pi#tej strony "wiata Kazimierza
Kutza czy szereg kobiet opisanych
w Czarnym ogrodzie Ma!gorzaty Szejnert. Równie odwa'na i niez!omna by!a wdowa po Wa!oszku z Wyr#banego
chodnika Morcinka. One wszystkie s%
eseistycznym lub literackim urzeczywistnieniem wspomnie* naszych w!asnych
babek i ciotek oraz t#sknoty za prawdziwym domem, w którym mieszkaniec
i go"$ czuj% si# jednakowo bezpiecznie.
S% dobr% stron% kultu swojsko"ci tak charakterystycznego dla kultury Górnego
&l%ska. S% tak'e prób% mityzacji kraju
lat dziecinnych, poszukiwania kulturowych sensów smaków, zapachów, d)wi#ków i obrazów, które zapami#ta!o si#
z babcinych czy matczynych ramion, fartuchów, kuchni i ogródków.
Kobiety wype$niaj" pami%!
&l"skich dzieci

szkicowano by jednak takich
Nie
portretów, gdyby nie fakt, i' to
g!ównie kobiety wype!nia!y i wype!nia-

j% pami#$ "l%skich dzieci. M#'czy)ni s%
w du'ej mierze wielkimi nieobecnymi.
Rzadka bytno"$ ojców w domu by!a celebrowana w robotniczych rodzinach
specjalnymi rytua!ami, które znalaz!y
swoje odbicie w literackich opisach
oraz filmowych kadrach. Klasyczna
jest ju' chyba scena z Per$y w koronie
Ka zi mie rza Kut za, gdy Ja" wra ca

z szychty do domu. Oczywi"cie, jest to
obraz oparty na stereotypie, który znacz% co zu bo 'a ar ty stycz ny prze kaz
i upraszcza psychologiczny portret, ale
równocze"nie pewne jego komponenty
sprzyjaj% nawi%zaniu porozumienia pomi#dzy twórc% a odbiorc%. W tym sensie s% przestrzeni% wspóln% dla obu
uczestników kulturowej komunikacji.
Tomasz Boche*ski pisze wr#cz, 'e
„(…) gwarantuj% [one ( przyp. KB] bezpieczn% komunikacj# wewn%trz grupy
(…)”. Ich powielanie za" nie wyczerpuje owej kliszy, ale utrwala j%. Dopiero
wówczas, gdy naruszenie wyobra'enia
nikogo nie prowokuje, mo'emy mówi$
o jego zu'yciu.
Wspó$czesny 'l"sk
owstaje zatem pytanie: czy wspó!czeP
snych mieszka*ców &l%ska podobne sceny poruszaj% jeszcze do jakiej"

o'ywionej dyskusji? A mo'e powielane
wielokrotnie schematy zu'y!y si#? Mo'e &l%zacy s% ju' zupe!nie inni? A wraz
z nimi i "l%skie kobiety? Mo'e obecne
tutaj co najmniej od czasów reformacji
europejskie wp!ywy kulturowe doprowadzi!y do umniejszenia znaczenia i os!abienia wyrazisto"ci cech regionalnych?
Mo'e postawy takie, jakie reprezentowa!y Marianna Morcinek, El'bieta Lukrecja (opisana przez Zofi# Kossak w zbiorze Wielcy i mali) czy "w. Jadwiga
(sportretowana przez powie"ciopisark#
w Legnickim polu), zachowa!y si# jedynie w legendach, listach i osobistych mitach? Mo'e coraz cz#"ciej bli'ej nam (
kobietom ( do Zuli Kornackiej, której
tragiczn% drog# do kreacji femme fatale nakre"li! w M$odzie%owcach Kazimierz Go!ba? Mo'e wi#cej jest w nas
Celindy z Historii Ondraszka Szebesty,
zbójnika Zofii Kossak albo te' jakich"
cz#sto niezrozumia!ych melancholii,
jak u kobiet kre"lonych przez Leona
Wantu!#?
Gdybym mia!a prawo wyboru, pozostawi!abym przy 'yciu dawny "wiat, nawet je"li by! on w du'ej mierze jedynie
pobo'nym 'yczeniem, usakralizowanym wspomnieniem, mityzacj% domu
czy legendotwórcz% opowie"ci%. Nawet,
je'eli wszystkie opisane babki, ciotki
i matki nie by!y w rzeczywisto"ci takie
dobre, ich kuchnie takie czyste, ich bie'niki wykrochmalone, a rolady doskona!e. Tamten "wiat by! wprost stworzony
do mitów, dzi#ki czemu dawa! si#
oswoi$. W takim swojskim krajobrazie
cz!owiek móg! za" !atwiej si# odnale)$
i pewniej zakorzeni$. Natomiast dzisiejszy ( z wielorakim zagubieniem, wykorzenieniem, bezdomno"ci%, brakiem
wierno"ci, wirtualno"ci%, deficytem
wi#zi, obco"ci% i spo!eczn% znieczulic% ( sprzyja chyba jedynie nerwicy, depresji i wszelkiego rodzaju uzale'nieniom. Jaki wi#c mo'e by$ chleb z tej
m%ki?

!
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ami!tam z czasów m"odo#ci pierwsze kontakty
z Brytyjczykami, których
do dzi# cz!sto zdarza si!
nazywa$ Anglikami. Tak dla uproszczenia. Pami!tam te% doskonale reakcje Szkotów, którzy tych Brytyjczyków jeszcze jako# znosili, ale kiedy
nazywano ich Anglikami… dos"ownie mieli pian! na ustach. Mnie to nie
dziwi"o, bowiem wychowa"em si!
m.in. na lekturze Waltera Scotta i Roberta Louisa Stevensona. Jako# te lektury zapad"y mi w serce i chroni"y
przed tego rodzaju omy"kami. Wraca"em do nich tak%e pó&niej, ale by"y
to zupe"nie inne powroty, podbudowane pewn' wiedz' historyczn' i polityczn'. Pami!tam bezmierne zdumienie #.p. prof. Zygmunta Czernego,
literaturoznawcy europejskiego formatu, kiedy na egzaminie zaproponowa"em omówienie powie#ci „Rob
Roy” W. Scotta. Z niejakim rozbawieniem zaakceptowa" moj' propozycj!, traktuj'c to zapewne jako egzaminacyjny unik i prób! pój#cia
na "atwizn!, czego odpowiednikiem
mog"oby dzi# by$ omawianie „Harry’ego Pottera”. Jednak kiedy do#$
szczegó"owo przedstawi"em t"o historyczne powie#ci i ró%ne jej subtelno#ci, wys"ucha" mnie z zainteresowaniem, a na koniec (troch! si! wtedy
rozgada"em) zaproponowa" powrót
z wycieczki po wrzosowiskach i postawi" mi ca"kiem przyzwoita ocen!.
Wspominam o tym dlatego, %e pewne my#li zawarte w tej powie#ci, tak%e w utworze „Waverley” tego samego autora oraz m.in. w „Porwanym
za m"odu” R.L. Stevensona nagle powróci"y do nas z ca"kiem sporym impetem i nieoczekiwanie okaza"y si!
czym# znacznie wi!cej, ni% tylko romantycznymi rojeniami przebrzmia"ych klasyków. Szkockie referendum,
mimo, %e nie przynios"o Albie*) pe"nej niepodleg"o#ci, pokaza"o jak silne s' d'%enia tego narodu. Odr!bno#$ i to%samo#$ Szkotów s' bardzo
wyraziste, szczególnie na gruncie tego, co nazywamy tradycj' i kultur'.
Widoczne (i s"yszalne) atrybuty tej
to%samo#ci doskonale znamy – to kilt
i bu(czuczne brzmienie dud, nie wiedzie$ dlaczego nazywanych u nas
kobz'. Tak bu(czuczne, %e po jednym z powsta( szkockich zakazano
gry na tym instrumencie, uznaj'c go
za #mierciono#n' bro(, i nie bez racji, bo Szkoci od stuleci znani byli jako doskonali wojownicy, pod jednym
wszak%e warunkiem – %e do boju prowadzi" ich dudziarz i jego pibroch
**). Bez tego ani rusz.
S' jednak elementy tej tradycji,
któ re nie s' ju% tak oczy wi ste.

Z moich Górek
WITOLD+TURANT

ponowa$. Tak%e przedwczesna okaza"a si! histeria „jasnowidzów” przepowiadaj'cych pierwszy etap atomizacji Europy czy nawet rozpad Unii.
Szkoci wiedz', %e niepodleg"o#$ to
pi!kna rzecz, ale najwidoczniej doszli do wniosku, %e jeszcze nie w tej
chwili. Poza tym po ponad trzystu
latach ma"%e(stwa nie odchodzi si!
z domu ot tak sobie.
*l'sk a Szkocja? Nie widz! wspó"czesnych analogii, a naci'ga$ nie chc!.
Historycznie? Owszem by"y zwi'zki
i to na ca"kiem wysokim szczeblu.
Kiedy ród Sobieskich przeniós" si!
do Brzegu, córka Jakuba, a wnuczka
króla Jana skupi"a na sobie zainteresowanie tzw. Starego Pretendenta, pozbawionego tronu Jakuba Stuarta i zosta"a jego %on', a tak%e matk' M"odego
Pretendenta, Karola Edwarda, z jednaj strony sprawcy wielu nieszcz!#$,
jakie spotka"y Szkocj! po 1745 roku,
a z drugiej legendarnej postaci, przedmiotu kultu wielu Szkotów i bohatera niezliczonych ballad i legend. Pó&niej, w pocz'tku XIX w. pojawili si!
bracia Stuart-Sobieski, malarze z zawodu, i wymy#lili barwy szkockich
tartanów, stosuj'c mistyfikacj! w sporych dawkach. Nie jest natomiast mistyfikacj' s"u%ba *l'zaków w niektórych zna nych szkoc kich pu" kach.
Zna"em kilku, którzy w 1940 zdezerterowali z Wehrmachtu we Francji
i trafili do takich jednostek. Pytani
o s"u%b!, odpowiadali, %e nie by"o
&le, tylko te spódnice… Pal sze#$, %e
kraciaste.
A w moich Górkach? Nie, my tu
jeszcze nie my#limy ani o autonomii, ani o niepodleg"o#ci, cho$ by"y
kiedy# takie pomys"y, %eby od"'czy$
si! od gminy Brenna – na pytanie
po co, nikt jednak nie potrafi" udzieli$ mi sensownej odpowiedzi. Kilku
s'siadów wyjecha"o za prac' do Szkocji, ale ich relacj! us"ysz' zapewne
w czasie #wi't. Zanim to jednak nast'pi, patrz'c na nieszkockie góry
mog! pos"ucha$ pibroch w mistrzowskim wykonaniu maestro Lindsaya
Davidsona, szkockiego dudziarza,
który dzieli swoje %ycie mi!dzy Szkocj! i Polsk! i o kilka kropel nadw'tli$ moj' kolekcj! usige beatha****)
single malt*****). Slainte, Alba! Slainte, Górki!

"
"
Szkocki
dylemat

– Pic na wod! i fotomonta% – powiadaj' nawet Anglicy o niektórych zabytkach szkockiego pi#miennictwa,
jak „Pie#ni Osjana”. Podobnie traktuj' sm!tne ballady mówi'ce o bohaterskich wyczynach jakobitów, zwolenników „królów za wod'”, czyli
przep!dzonej z wysp dynastii Stuartów. Zauwa%my jednak, %e taki „podrasowany” folklor i narodowa mitologia powstawa" tak%e gdzie indziej
i nie&le spe"nia" swoj' rol! (w Czechach „R!kopis Królodworski” czy
stworzony przez St. Witkiewicza styl
zakopia(ski).
Szkocja i Polacy? To spora ksi!ga,
do której w"a#nie dopisano nowy rozdzia". Mieli#my si! sta$ j!zyczkiem
u wagi. Ponad trzydziestotysi!czna grupa mniejszo#ciowa w pi!ciomilionowym narodzie, kiedy ankiety wie #ci "y nie mal rów no wa g!
mo%liwych g"osów za „aye” i „nay”
***), ma znaczenie. A my, jak zwykle w takich przypadkach podzieli#my swoje g"osy. Z jednej strony
przypominano has"o „za wolno#$ wasz' i nasz'” a z drugiej widzia"o si!
niepokój wywo"any nieprzewidywalnymi skutkami secesji. Wszystko jednak sprowadzi"o si! do formatu burzy w szklance wody, jako %e opcja
„nay” jednak zwyci!%y"a. W sumie
przypomina"o to troch! wk"adanie
palca mi!dzy drzwi. Na szcz!#cie
nikt ich nie zatrzasn'". Zaimponowa" mi jednak premier autonomicznej po dawnemu Szkocji, który, cho$
g"osowa" za niepodleg"o#ci', zaapelowa" o uznanie wyników referendum i uszanowanie woli wi!kszo#ci.
)adnego tupania i pokrzykiwania
o ha(bie, oszustwie i kpinach. Ailig
(Alex) Salmond zachowa" si! jak
prawdziwy m'% stanu i to musi im-

*) celtycka nazwa Szkocji.
**) utwór, g"ównie o wojskowym charakterze, wykonywany na dudach.
***) tak i nie w u%ywanej przez Szkotów angielszczy&nie
****) celt. woda %ycia, whisky
*****) ang. s"odowa whisky

!
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Rys. Wojtek !uka

Zapomniany sen

GÉZA CSÁTH

Z w#gierskiego
prze!o%y!

FELIKS NETZ

1.

Nigdy nie widzia!em tego miejsca.
"ó!ty, pobielony wapnem, wysoki, dwupi#trowy dworzec
z br$zowymi %aluzjami w oknach. Obok szyn kwitn$ %ó!te dziewanny. A z najwy%szego bocznego okna wychyla si# Glowa mojego ojca. Przywo!uje mnie bez s!owa. Czy mam wej&' na gór#? Czego mo%e chcie'? I jak tutaj trafi!?
Ale% to wcale nie jest mój ojciec. Ten cz!owiek, którego twarz
rysuje si# na zalanym s!o(cem murze, przypomina raczej owego torreadora, którego przed laty widzia!em w Barcelonie.
– Och, Barcelono, kochane, ciep!e, pachn$ce miasto! Och. Carmencito, jedyna mi!o&ci mojego serca!

2.

Musz# pój&' obok szyn, a mo%e spotkam kogo&. Ech! – tak
mi lekko na sercu. No to co, %e nikogo nie spotykam. Je&li mi si# zechce, wyjd# sobie za miasto. Nie jestem zm#czony
i nie boj# si# %ycia. Id)my wi#c!
Ale, ale! Teraz widz#, %e przecie% ta &cie%ka prowadzi do naszego domu! To jest &cie%ka p r o w a d z $ c a d o d o m u! T$ &cie%k$ prosto z !$ki docieram do naszego leciwego sadu. Do ma!ej furtki na jego ty!ach! Wszystko jedno, nie ma powodu, aby mia! si#
l#ka' powrotu domu. Czasami, owszem, my&l o powrocie wydaje mi si# czym& okropnym, ale teraz, gdy nogi nios$ manie tak lekko, a w g!owie mam taki spokój – teraz nie! Id)my wi#c!

3.
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Z naprzeciwka nadchodzi mój m!odszy brat. Patrzy
przed siebie. Odwraca g!ow#. Dlaczego? Zatrzymuj# si#
przed nim. Nie poznaje mnie
– Kogo pan szuka?
– Starszego brata!
– Przecie% to ja!
Nie odpowiada, odwraca si#, odchodzi. Id# za nim. Droga zmienia si#, ale to nic, ja tutaj wsz#dzie trafi#. Przecie% szed!em ju%
t#dy, ale… kiedy?
Raz jeden. Ju% wiem, to Miasto Utrapienia. Wszystko w porz$dku. Mam zapa!ki, i serce tam, gdzie trzeba.

– No prosz# – mówi mój brat – tutaj jest pan Béla.
– Dlaczego nie zwracasz si# do mnie na ty?

4.

Nie odpowiada. Przez wpó!otwart$ bram# wchodzi
do jakiego& domu. Kiwa na mnie z podwórza.
*wieci si# tam jeszcze bladziutko lampa naftowa. Wida' otwarty korytarz z balustrada, sk$d k!ania si# s!u%$cy, zupe!nie oboj#tnie, milcz$co sztywno. Za nim natomiast, niczym cienie skradaj$ si# ludzie o ciemnych twarzach, z workami.
– Czego tutaj szukam, i co to obchodzi mojego brata, je&li kogo& okradaj$!
Ludzie z workami przechodz$ przez korytarz d!ugim szeregiem,
gro)nie i wyst#pnie.
– Dlaczego ten ch!opak &ci$gn$! mnie tutaj?
Mój brat wyjmuje z kieszeni sznur i podrzuca go s!u%$cej.
Dziewczyna przywi$zuje go do kraty, ale s!abiutko, chyba nawet ledwo-ledwo. Lecz brat nie dba o to, daje mi znak, i zaczyna si# wspina'. Ruszam za nim, poniewa% boj# si# k!opotów
i prawdopodobnie nie mam wiele do tracenia.
– Dawno nie wspina!em si# po sznurze, chyba od ch!opi#cych
lat.
A jednak jako& tam si# wspinam; brat mi pomaga, patrzymy
na milcz$c$ s!u%$c$. Nieruchoma, zawzi#ta, z!a twarz! Niegdy&
by!a %on$ naszego win ogrodnika, trafi!a do wi#zienia, poniewa%
chcia!a otru' swojego m#%a.

5.

Wchodzimy w pó!otwarte drzwi, sk$d prze&wituje czerwony blask lampy. Jest to cichy, opuszczony pokój, w którym nikt nie mieszka, i w którym ca!ymi nocami jarzy si# p!omie( lampy, chocia% nikt jej nie zapala. Ot, taka lampa, której
&wiat!o nikomu nie jest potrzebne, której olej cicho si# zu%ywa,
gdy mija z bólem noc za noc$! Dziwny i straszny jest ten opuszczony pokój, pusty i bezsensowny. Wszystko mo%e si# tutaj zdarzy'! Mo%e nawet zabija si# w nim ludzi?
– Ty, uwa%ajmy, %eby kto& nie zatrzasn$! za nami drzwi! – mówi# szeptem, s!ysz$c doskonale swój przera%ony g!os.
– Chod) tu!

6.

Brat idzie przodem i otwiera drzwi oklejone tapet$. Przechodzimy przez jeszcze jeden. pokój. W!a&ciwie jest to
rozleg!a, nieobj#ta dla oka sala. A os!oni#ta, nisko opuszczon$
lamp$, jakby zwisa!a z niedosi#%nej wysoko&ci. O&wietla jedynie martw$ kobiet# le%$c$ po&rodku sali.
– Jak tutaj dosta! si# ten trup?
Nie &miem si# odezwa'. Mój brat post#puje krokiem równym
i energicznym, jak kto&, kto spe!nia jak$& &wi#t$ powinno&' i nie
istniej$ dla niego %adne przeszkody. Chcia!bym si# zatrzyma' i popatrze' na t# cudown$ kobiet#, któr$, Bóg jeden wie, kto pozostawi! w tym miejscu, w tym ponurym osamotnieniu, skazuj$c
j$ na niechybn$ &mier', ale mowy nie ma o chwili przerwy. Docieramy do korytarza i schodzimy ciasnymi schodami po&ród &witaj$cej, przedporannej szarówki.
– Dok$d idziemy? – pytam szeptem, prawie nie oddychaj$c.
Znam to miejsce, to uliczka w Wenecji. Byli&my tu raz z Carmencit$. O, tam mieszkali&my, na drugim pi#trze.
– Pi#kne, szcz#&liwe czasy; co od tamtej pory mog!o si# sta'
z pi#knymi ustami Carmencity!...

7.

Powietrze jest nieruchome.: Prawdopodobnie ma si# ju%
pod jesie(, bo kolory &witu lekko zachodz$ mg!$.
Z b!ogim, !agodnym utrudzeniem w kolanach, id# w stron# Canale Grande, poprzez mnóstwo uliczek i mostów. Nie sarkam,
owszem, rozgl$dam si# z zaciekawieniem.
– Jak%e tu pi#knie. Jak%e pi#kna jest ta zielona woda. Jak%e czyste powietrze.
Musze pomy&le', kiedy% to ja tutaj by!em. Przed o&miu, dziesi#ciu laty, wtedy równie% sam, ale szcz#&liwy, bo potrafi!em d!ugo spa'. Spa' bez przebudzenia, a sen by! s!odki jak cukrowane mleko!
Wreszcie wydosta!em si# na Plac *wi#tego Marka. By! pusty, chocia% pe!en &wiat!a. I ani jednego cz!owieka, %adnego d)wi#ku.
– A có% to, czy%by to miasto wymar!o?
Krzycz#:
– Ho, ho, ho!
Mój g!os rozchodzi si# po wielkich kamiennych kostkach, ale
nie pokazuje si# %adna %ywa istota. Ani %aden ptak.
– Co mam tu teraz robi'? Ju% wiem. Wejd# na dzwonnic#, mo%e uda mi si# kogo& zobaczy'.

Ale dzwonnica wci!" jeszcze nie jest gotowa. To niepoj#te,
czy"by zaniechano restaurowania? Cichaczem prze$lizguj# si#
przez drzwi pod brudnymi, zakurzonymi rusztowaniami,
i wst#puj# na nieko%cz!ce si# schody. Powietrze jest tutaj d&awi!ce, to; przera'liwa atmosfera przesz&o$ci. Albo te" mojej
przysz&o$ci?
Ka"dy mo"e tu dopa$( cz&owieka, nie ma gdzie si# ukry(; dok!d si# st!d wydostan#, co zobacz#, gdzie zawal! si# schody razem ze mn! – w owej chwili nie mog&em sobie tego wszystkiego wyobrazi(. Bo je$li nawet przedstawi# sobie co$ najgorszego,
najstraszliwszego, przysz&o$( wci!" jeszcze mo"e mnie przelicytowa(!
Na przyk&ad: gdyby kto$ teraz zamkn!& drzwi od dzwonnicy,
gdyby murarze szybko je zamurowali, a "elazne drzwi na górze
okaza&yby si# zamkni#te… Na pró"no bym ko&ata&, bo i tak nie
móg&bym wydosta( si# na wolne powietrze, aby zeskoczy(, "eby krzykn!(, by wyzwoli( si# z niewoli.
To jest straszne w tej sprawie, "e zwleka&bym – w nadziei, "e
si# st!d wydostan# – z samobójstwem, jakie móg&bym pope&ni(
bez trudu, w ci!gu kilku minut!, przy pomocy mocnej jedwabnej apaszki. Jest wielce prawdopodobnym, "e w zakurzonych,
d&awi!cych ciemno$ciach, d&ugo szuka&bym jakich$ wyj$(
i okien. A szukaj!c, by( mo"e, przedrzema&bym par# godzin na jakich$ schodach, mo"e uporczywie obdrapywa&bym mury, a" by
mi krew sp&ywa&a z palców… i umar&bym z g&odu, bo wtedy nie
mia&bym ju" ani si&y woli, ani si&y mi#$ni, aby sko%czy( ze sob! przez samouduszenie.

To krzyk mojej m&odszej siostry. Strach $ciska jej gard&o, dlatego ma taki ochryp&y, taki mocny i twardy g&os, "e nie sposób
go rozpozna(. Pochyla si# przede mn! i podnosi co$ z ziemi.
– To jego serce – mówi, szlochaj!c – serce Zsolego. Jeszcze
bije. Trzeba mu je odda(.
– Niech pani st!d odejdzie!
– Dobrze, ale zabierzmy psa.
– Tylko, prosz#, szybko.
– Dobrze, ale najpierw w&ó"my mu z powrotem serce, bo umrze.
– Nic mnie to nie obchodzi.
– Dobrze, tylko niech pan nie dopu$ci, aby ten pies zmar& przez
pana.
– Bo zawo&am policjanta.
– Prosz# bardzo.
– Chod', zabierzmy st!d szybko Zsolego.
– Ale poplamisz sobie krwi! fartuszek.
– Nie szkodzi!
– Przez ten czas na pewno umrze.
– Tylko pr#dko.
– No0 dobrze, ale je"eli je upu$cimy, to ju" naprawd# niczego nie da si# zrobi(.
– Trzeba b#dzie je umy(.
– Ale sk!d przyniesiemy wod#?
– Przynie$ psa!
– Poci!g ju" nadje"d"a.
– Biegnijmy.
– Straszne, straszne!

!

W nieznanym domu

8.

– Wszystko jedno, chod'my na gór#!
Wreszcie po d&ugich, d&ugich minutach dostajemy si#
na galeri#. Nie jest zamkni#ta. Mog# si# rozejrze(. )adnego cz&owieka, "adnego statku, ani $ladu dymu.
– Ale" to miasto jest wymar&e.
Rzecz w tym, "e w&a$nie takie, jakie by&o wtedy, kiedy widzia&em je ostatni raz. Nikogo. Nikt tutaj nie "yje, to pewne. Dlaczego? Mo"e odp&yn#li na statkach? W&osi, kupcy, gondolierzy,
dziewczyny o smuk&ych &ydkach, w pi#knych chustkach z fr#dzlami? I cudzoziemcy: rudzi Amerykanie i australijskie milionerki w z&otych pantofelkach, $niadolice, których oczy podziwia&em tam, w kawiarni Floriana?... Niepoj#te. )ebym ujrza& bodaj
jednego, jedynego go&#bia.
Znowu musz# schodzi(, potykaj!c si#, ale spójrzcie, teraz idzie
mi tak zr#cznie, tylko dwa zakr#ty i ju" jestem na wolno$ci. Musz# dosta( zawrotu g&owy od tego silnego, po&udniowego blasku.
Nie wiem, nie widz#, co jest doko&a mnie.
S&ysz# jedynie glos mojego ojca:
– Chwy( mnie za r#k#, synku!
Chwytam. Ma olbrzymi! r#k#. Ca&a moja d&o% ledwie obejmuje jego wskazuj!cy palec.
– Dobrze, dobrze, przecie" tu nie zostan#!
– No to id' sobie, dok!d chcesz!
Id#. Twarz ojca jest blada, pe&na bólu, ale widz#, "e ju" przedyskutowa& z sob! ca&! spraw#, nie zatrzymuje mnie. Odwraca
si# plecami.
– A id'"e, id'"e sobie st!d! – mówi# w duchu, nie ogl!daj!c
si# za siebie.
Ale nie potrafi# i$( przed siebie. Droga pe&na jest ma&ych "ab i innych, nagich, ró"owych zwierz!tek. Co to za stworzenia? Przedwcze$nie urodzone psy i koty? A mi#dzy nimi, spójrzcie, le"y Zsoli, nasz stary, pi#kny, bia&y pies. Krwawi, a jego brzuch zieje pustk!,
w przydro"nym pyle wala si# przed nim jego w&asna w!troba. Li"e j!. Jest dok&adnie tak, jak wtedy, gdy na dworcu potr!ci& go poci!g. Z bólu i gniewu gotów bym zap&aka(.
– Dlaczego wtedy zabrali$my Zsolego na dworzec?
To ja chcia&em tego ze wszystkich si&. Ojciec powiedzia&: „Niech
Zsoli zostanie w domu”, ale ja si# upar&em. Pewnych rzeczy cz&owiek nie mo"e obróci( na dobre. Ba, niczego nie mo"na obróci( na dobre. W&a$ciwie to z ka"dym krokiem wspomagamy w&asn! i cudz! zag&ad#.
– Zsoli, Zsoli!
Chcia&bym ukl#kn!(, chcia&bym uca&owa( to kochane, mi&e
stworzenie, tego dobrego kompana. Chcia&bym, aby na mnie spojrza&, aby mi wybaczy&, aby mnie uwolni& od tego przera"aj!cego samooskar"enia, od tej udr#ki. Nie patrzy na mnie. S!dz!c z jego oczu, jeszcze "yje, ale patrzy w bok, na ziemi#. Ma o wiele
wi#ksz!, powa"niejsz! spraw#, by zajmowa( si# mn!. My$li. My$li o tym, "e on ju" umiera i "e to jest kres wszystkiego.
– Jezu Chryste!

1.

Io umar&a w Peszcie przy ulicy Váci w roku 1843
albo 44. I gdy przedwczoraj, pó'nym wrze$niowym
zmierzchem zab&!dzi&em do owego domu, obj#&a mnie w ciemno$ciach &agodnie, jak jaki$ pachn!cy wietrzyk, który unosi si#
nad oleandrami. Podwórze, na którym to si# zdarzy&o, dok!d
si# przyb&!ka&em, by&o ciasne, a na drugim pi#trze, w trójk!cie dachu, nader jaskrawo ja$nia&a szarozielona barwa zmierzchaj!cego nieba.
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Obejrza#em, wszystkie pi"tra, ale nikogo nie zauwa!y#em. Natomiast za oknami ukrywa#y si" obumar#e u$miechy, i Io znowu
obj"#a mnie w ciemno$ciach, #agodnie, jak jaki$ wonny wietrzyki poca#owa#a mnie w usta. Boja(liwie, przelotnie. Tak jakby tylko przytkn"#a mi"kkie wargi do moich ust. A jej usta jakby si"
unosi#y w powietrzu, tu! przed moimi wargami.

2.

W owej chwili zobaczy#em j%. Nadchodzi#a z lamp%
oliwn% w r"ce, w ko'cu korytarzyka na drugim pi"trze.
Podnios#em na ni% wzrok, u$miechn"#a si" do mnie jak niewinna dziewczyna, która pierwszy raz u$miecha si" do m"!czyzny.
Rozejrzalem si" po podwórzu i spostrzeg#em, !e zamkni"to bram". Stara kobieta otulona w zielon% chust", zawiesi#a lamp"
oliwn% na $cianie i usiad#a na krze$le. Za$ Io zesz#a do mnie
w%skich spiralnych schodach. Nuci#a star% pie$', i u$miechn%wszy si" blado i skromnie, wyci%gn"#a do mnie r"k".
– Io – powiedzia#em – ty zna#a$ dziadka.
Dziewczyna nie odpowiedzia#a. Na jej czerwonej, lekkiej sukience, i obna!onej, pachn%cej szyi, ta'czy#y drobne, $wietliste
pier$cienie.. Szeroko otwartymi oczami, milcz%c wpatrywa#a si"
w moj% twarz.
– Io – powiedzia#em – je!eli nie chcesz mówi&, zabierz mnie
do swojego pokoju.

3.

Odwróci#a si" i ruszy#a na gór" po kr"tych drewnianych
schodach. Gdy dotarli$my na pierwsze pi"tro, zobaczy#em, !e wszystkie drzwi szeroko otwieraj% si" na korytarz, i wychodz% przez nie dziewcz"ta w kolorowych sukienkach.
Wszystkie by#y brzydkie i antypatyczne, i powinienem by# ba&
si" ich truj%cych perfum, których drobny ob#oczek przelatywa#
od nich do mnie. Io spieszy#a si". Gdy znalaz#em si" na drugim pi"trze ju! widzia#em $wiat#a na dole. Co wi"cej, wydawa#o mi si", !e wszystko, co tam by#o, zapad#o si", znikn"#o
w otch#ani, i nie ma niczego prócz tych drzwi, a za nimi pokój
Io. Zadr!a#em na t" my$l i prawdopodobnie run%#bym w przepa$&, gdyby Io nie obj"#a mnie i popchn"#a do niewielkiego pokoju. W oknie wisia#y bia#e firany. Przy $cianie sta#a wysoka,
kanciasta szafa i #ó!eczko z baldachimem. Jej #ó!eczko.
– Io – powiedzia#em – po#ó! si" do swojego $miertelnego #o!a i za$nij.
Nie wyrzek#szy s#owa zacz"#a si" rozbiera&. )ci%gaj%c po'czochy, zdejmuj%c czerwone pantofelki i lekki jedwabny p#aszczyk,
u$miecha#a si" do mnie wymuszenie i zarazem nieskromnie. Potem usiad#a na #ó!ku, po chwili, u$miechaj%c si", u#o!y#a g#ow"
na poduszce i wsun"#a pod narzut" dziwnie drobne, dziewcz"ce, blade nogi.

4.

– Och, ja wiem, Io, to by#a wiosna, kiedy spotka#a$ si"
z dziadkiem. I ujrza#a$ na jego siedemnastoletniej, ró!owej, ch#opi"cej twarzy b#ogos#awie'stwo mi#o$ci. Prawda, Io, !e
by# on najpi"kniejszy po$ród tych ch#opców, którzy wówczas studiowali farmacj" na uniwersytecie. Przecie! zna#a$ ich wszystkich. Jego delikatne, bia#e r"ce by#y g#adkie, bez zmarszczek, a niebieskie !y#y, które pó(niej, kiedy ja ju! !y#em, nabrzmia#y
i wypuczy#y si", wtedy jeszcze by#y ukryte po$ród $wie!ych, pulsuj%cych !yciem mi"$ni. Prawdopodobnie ca#owa#a$ tak!e jego
r"ce, czemu wcale bym si" nie dziwi#, poniewa! kocha#a$ go, Io,
i dlatego uwodzi#a$ go w tym pokoju.
Ile! to razy potem dziadek siadywa# obok ciebie? A ty, na jego pi"kn%, m#od% twarz nak#ada#a$ cienkimi warstwami
brzydko pachn%ce pi!mo, które przechowywa#a$ w pude#eczku. To, Io, sprawi#a$, !e na ró!owej twarzy dziadka osiad#y
drobne zmarszczki, i to tak wcze$nie, wokó# oczu i obok nozdrzy.
Nie oskar!am ci", Io, chc" ci tylko powiedzie&, !e z twojego powodu p#aka#a babcia ilekro& ogarnia# j% l"k, !e dziadek
ju! jej nie kocha. Bo te! ju! jej nie kocha#. W ca#ym swoim
!yciu kocha# tylko ciebie, Io, o czym, by& mo!e, nie wiesz?
Natomiast ja wiem niemal na pewno, !e dziadek zanim wyjecha# z Pesztu na letnie ferie, d#ugo obca#owywa# twoj% szyj",
tak!e usta, a nawet zap#akane fio#kowe oczy. Ty by#a$ przepe#niona mi#o$ci% do niego niczym upojona nektarem pszczó#ka, która spadla z krzewu bzu i $ni o tym, co b"dzie i o tym,
co by#o.

30

5.

Dziadek wróci# do domu – dobrze o tym wiem – a ty
potem zgrzeszy#a$. Pope#ni#a$ najwi"kszy grzech, Io; zapomnia#a$, zapomnia#a$. Dla kobiet, takich jak% ty wtedy by#a$,

jest to grzech najci"!szy. Nigdy nie mog#a$ tego naprawi&. To zapomnienie zrujnowa#o twoj% m#odo$&, przyspieszy#o bieg czasu,
wskutek czego szybko postarza#a$ si", sta#a$ si" z#% kobiet%, poniewa! wyrzek#a$ si" pami"ci o s#odyczy jego poca#unków,
i po prostu ca#owa#a$ si" z innymi. I kiedy ju! znacznie pó(niej
dziadek przyjecha# do Budapesztu z ze swoim synkiem, a moim
ojcem, spotkali$cie si" na ulicy Stació. Pami"tasz? Czy zapomnia#a$ tak!e i to? To by#o w dniu $w. Stefana. Ojciec trzyma# si" wskazuj%cego palca u lewej r"ki dziadka, a szeroko otwartymi, br%zowymi ocz"tami gapi# si" na cuda wielkiego, nieznanego
miasta. A ty przystan"#a$ na rogu ulicy i nie pozna#a$ dziadka, potrafi#a$ zapomnie&, !e niegdy$ tak gor%co kocha#a$ jego twarz, usta,
oczy… Och ty, pod#a!

6.

Wtedy twoja dusza by#a ju! do cna zepsuta – ty sama j%
zrujnowa#a$ – i by#a$ do tego stopnia bezlitosna i nieczu#a, !e kiedy dziadek zauwa!y# ci", odwróci#a$ si" ode' plecami
i odesz#a$ w przeciwnym kierunku.
Dziadek d#ugo my$la# o tobie, i kocha# ci" tak samo jak przedtem. Mia# bowiem prawdziwie szlachetn%, m"sk% dusz" i nic nie
mog#o ze' wyrwa&. korzeni pierwszej mi#o$ci. Owego dnia wieczorem, kiedy po#o!y# spa& zm"czonego synka, a mojego tatusia, d#ugo si" zastanawia#, czy nie powinien wyruszy& na poszukiwanie ciebie. W ko'cu jednak nie wyruszy#. Siedz%c przy $wietle
$wiecy w swoim pokoju w hotelu „Bia#y ko'”, nie zmru!y# oka
do samego $witu, i pozwoli#, aby wspomnienia twoich dawnych
poca#unków gra#y mu w duszy nastrojow% muzyk" najpi"kniejszych lat jego m#odo$ci.
Có! mam ci jeszcze powiedzie&, Io. Nawet na #o!u $mierci dziadek my$la# o tobie. A tam, obok #ó!ka sta#% babcia, ta
pi"kna, cudownie mi#a, wierna kobieta, i podawa#a mu lekarstwa, i ociera#a mu pot z czo#a. A jednak dziadek my$la#
o tobie.

7.

To wszystko chcia#em ci powiedzie&, Io. Chcia#em te!
poprawi& zas#ony wokó# twojego $miertelnego #o!a, a tak!e zapali& kaganek pod $wi"tym obrazem. A teraz pozwól, !e
odejd".
Io sk#oni#a g#ow" na poduszk", przygl%da#a mi si" ze smutkiem,
i wyci%gn"#a si" na #ó!ku jak jakie$ martwe koci%tko. Poprawi#em bia#e zas#ony baldachimu i zapali#em kaganek z niebieskim
szk#em pod obrazem Panny Marii. Fio#kowe, otwarte oczy Io,
widziane poprzez bia#% koronkow% woalk", wyda#y si" ciemne
jak dwa biedne, zab#%kane, nie!ywe chrz%szcze.
– Io – powiedzia#em – nie ma dla ciebie lito$ci na tym $wiecie. Nigdy nie zaznasz spokoju, i nocami b"dziesz musia#a chodzi& po korytarzu i klatce schodowej, aby widmowym poca#unkiem p#oszy& serca ch#opców i m"!czyzn wracaj%cych pó(no
do domu. *al mi ciebie z powodu tak smutnego !ycia. Nie ma
dla ciebie przyjemniejszych miejsc na spacery nad te ma#e, drewniane schody i ciasny korytarz w bladym $wietle naftowej lampy. Zw#aszcza, gdy dozorca jest sk%pcem i lampa w tego powodu !a#o$nie kopci… Musz" ju! i$&, Io, niebawem zapadnie noc,
Bóg z tob%!

8.

Wyszed#em z pokoju. Potykaj%c si", dotar#em na dziedziniec, opu$ci#em ten dom. Up#yn"#o jednak wiele nocnych
godzin, nim dotar#em do mojego domu. Kiedy mi otwierano bram", poczu#em lekkie dotkni"cie w rami" i przeszy# mnie
dreszcz. Jakby mnie na moment pochwyci#a kobieca r"ka, jakby jaki$ wietrzyk albo duch poca#owa# mnie w szyj".
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GÉZA CSÁTH (1887-1919) uwa!any jest za ojca nowoczesnej noweli w"gierskiej. Z wykszta#cenia lekarz-neurolog, by#
tak!e cenionym krytykiem muzycznym, do swoich utworów scenicznych komponowa# muzyk" i projektowa# dekoracje. Jego
nowela pt. „Matkobójstwo” porównywalna jest z arcydzie#ami
gatunku takich mistrzów jak A.E. Poe czy Guy de Maupassant.
Modernistyczna aura, oniryczne wizje zderzone z suchym, pow$ci%gliwym realizmem, pod$wiadomo$&, przemo!ne odczucie tajemnicy bytu – oto trwa#e walory prozy w"gierskiego mistrza z pocz%tku ubieg#ego stulecia. Cz#owiek ocieraj%cy si"
o genialno$&, wskutek uzale!nienia od opium, zrujnowa# swoj% karier", i zdrowie, zako'czy# !ycie samobójstwem.

tyjskiego humorysty, bez którego twórczo!ci nie by#oby wielu dzisiejszych seriali BBC, a kto wie, mo$e nawet
Monty Python by#by mniej zabawny.
Drugim sztandarowym bohaterem prozy Wodehouse’a jest Jeeves, uosobienie wszystkich mo$liwych cech idealnego angielskiego butlera, z absolutn%
lojalno!ci% wobec swego chlebodawcy i spor% doz% opieku"czo!ci na czele. Opieku"czo!ci, albowiem Bertie,
czy mo$e raczej lord Bertram Wooster,
niepoprawny lekkoduch i utracjusz
opieki bezwzgl&dnie wymaga. Inaczej nieraz wpad#by w powa$ne tarapaty natury towarzyskiej czy finansowej, al bo co gor sza, przy j%# by
o!wiadczyny jakiej! nieodpowiedniej
panny. No i Jeeves bywa niezast%piony je!li trzeba sporz%dzi' mikstur&
#agodz%c% objawy tzw. syndromu nast&pnego dnia. Przecie$ mówi#em – jest
niezast%piony. Poza tym pojawia si&
w tych utworach, okre!lanych przez samego Wodehouse’a, jako literatura
lekka, ca#a galeria mniej lub bardziej
osobliwych postaci, na czele których
wypada#o by wymieni' lorda Emsworth z Blandings, który wzorem
wielu arystokratów, mia# swoje s#abostki, a jedn% z nich by#a Cesarzowa Blandings, dorodna... maciora, ozdoba jego hodowli. Kiedy akcja przenosi si&
do Londynu, poznajemy ca#% galeri&
bywalców ekskluzywnych klubów,
modnych pubów i eleganckich przyj&'.
W!ród nich uwag& zwracaj% niew%tpliwie Piccadilly Jim czy Psmith, ozdoby tego towarzystwa, funkcjonuj%ce
w nim cz&sto na pieczeniarskich zasadach. Pojawia si& tak$e niejaki Spode,
parweniusz i cz#owiek z innej rzeczywisto!ci, o którym tu si& jeszcze co nieco powie, oraz mniej lub bardziej wyrafinowani koledzy Jeevesa po fachu.

Bertie
Wooster
w Toszku
!ród"o: http://en.wikipedia.org/wiki/P._G._Wodehouse

to Bertie Wooster? Bohater
wielu powie!ci i opowiada"
Kto
P.G. Wodehouse’a, legendarnego bry-

P.G. Wodehouse w 1904 roku

WITOLD TURANT

scenarzysta czy autor tekstów piosenek,
z których kilka sta#o si& przebojami.
Wspó#pracowa# z takimi gwiazdami
Broadwayu jak Jerome Kern czy Cole Porter. Debiutem powie!ciowym
by#a opublikowana w 1902 roku humoreska zatytu#owana „Pothunters”, której akcja rozgrywa si& w fikcyjnej
Wypracowana lekko!" bytu
prywatnej szkole, której uczniowie
odnosz% sukcesy sportowe, a jeden ze
zdo by tych przez nich pu cha rów
bohaterowie jednak s% tu naj- (w slangu uczniowskim „pot”) staje si&
wa$niejsi, a sam autor. Trud- #upem w#amywacza, co stwarza preno by#oby twierdzi', i$ niepoprawny tekst do ukazania ca#ego #a"cucha zaBertie Wooster jest autoportretem Wo- bawnych sytuacji i po$artowania z andehouse’a, ale pewna typowa dla tej gielskiej policji. Potem ruszy#a lawina,
klasy spo#ecznej lekko!' bytu, jak% zo- której nie zatrzyma#a nawet !mier'
sta# obdarzony, niew%tpliwie nie jest dziewi&'dziesi&cioczteroletniego autopozbawiona elementów autoironii. ra w 1975 roku. Okaza#o si& bowiem,
A jednak na pierwszy rzut oka wida' $e nie zostawi# po sobie pustych szupowa$ne rozbie$no!ci. Autor „Rado!ci flad; ró$nego kalibru inedity ukazywao poranku” by# cz#owiekiem bardzo #y si& jeszcze w kilka lat po jego
pracowitym. Nie licz%c ogromnej ilo- !mierci.
!ci felietonów, opublikowa# oko#o 120
Wo de ho use przy szed# na !wiat
powie!ci i zbiorów opowiada". Ale to w 1881 roku w rodzinie kolonialnego
nie wszyst ko. Uczest ni czy# tak $e s&dziego w Hong Kongu. Odebra# staw wielu ameryka"skich produkcjach ranne wykszta#cenie, aczkolwiek nie
musicalowych – jako pomys#odawca, zwie"czone stopniem uniwersytec-

Nie

kim. Ojciec przewidzia# dla niego karier& w bankowo!ci, co zupe#nie nie odpowiada#o m#odemu Pelhamowi, który do!' wcze !nie ob ja wi# ta lent
literacki. Prawd& mówi%c, oszcz&dzono mu wiele zgryzot i rozczarowa" nieobcych wielu pocz%tkuj%cym pisarzom, gdy$ na je go sa ty rycz nym
talencie pozna#y si& szybko redakcje
presti$owych magazynów po obu stronach Atlantyku. I tak te$ mia#a przebiega' ca#a pó(niejsza kariera wielkiego
humorysty: pomi&dzy Londynem i Nowym Jorkiem. Jego literacka p#odno!' zapewni#a mu znacznie wi&cej ni$
przyzwoity status finansowy. Stosunkowo wcze!nie sta# si& tym, o czym
mo$e tylko marzy' wielu artystów
jak i wyrobników pióra: bardzo bogatym cz#owiekiem. I osi%gn%# co! jeszcze: sta# si& klasykiem, a jego ksi%$ki
uchodz% do dzi! za kwintesencj& tego,
co s#usznie czy nie, nazywamy angielskim poczuciem humoru. Twórczo!'
P.G. Wodehouse’a cieszy si& uznaniem
granicz%cym z uwielbieniem na ca#ym
!wiecie, a jego entuzja!ci nawet w Rosji maj% swoj% stron& internetow%.
It’s a long way to… Toszek
czasach kiedy w Polsce dokonuW
jemy wiwisekcji naszego minionego $ycia literackiego, warto przy-

pomnie', $e i Anglicy maj% za sob% taki
okres. Rozrachunki te dotyczy#y okresu wojny, a ich motywacja, podobnie
jak u nas, by#a dosy' zró$nicowana.
Morali!ci i ideowi purytanie chcieliby
widzie' pisarzy jako istoty $yj%ce
w absolutnej zgodzie z g#oszonymi
przez nich idea#ami i pogl%dami. Postulat mo$e i s#uszny, ale czy realny?
Osobi!cie w%tpi&. Innym motywem by#a i jest ch&' dopasowania wielko!ci
do gabarytów przeci&tniactwa, jako $e
$adna krucjata nie mo$e si& bez tego
obej!'. Jeszcze inne pobudki, to zwyczajna ch&' dokopania, nic nie szkodzi,
$e le$%cemu; ta sytuacja zawsze stwarza szans& b#y!ni&cia w mediach.
W powojennej Anglii nie by#o inaczej.
Kiedy postulowano usuni&cie pisarza
i jego ksi%$ek raz na zawsze z $ycia publicznego po zako"czeniu wojny, bez
znaczenia by# fakt, i$ MI5, komórka
brytyjskiego wywiadu, której zadaniem
by#o wytropienie zdrady, jakiej niektórzy Brytyjczycy dopu!cili si& podczas
wojny i dostarczenie materia#u dowodowego dla s%du, orzek#a, i$ w przypadku autora „Aunts Are Not Gentlemen” o $adnej zdradzie nie mog#o by'
mowy. Oficer zajmuj%cy si& t% spraw%,
major Cussen stwierdzi#, $e w gr&
wchodzi#a tu raczej spora doza niefrasobliwo!ci i brak zdroworozs%dkowej
oceny sytuacji.
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Powiedzmy mo!e wreszcie, o co
konkretnie chodzi"o i wyja#nijmy
tak!e zwi$zek literackiego giganta
z Toszkiem. Otó! w chwili wybuchu
wojny, we wrze#niu 1939 roku Wodehouse rozkoszowa" si% sielskim
!yciem w swym domu w Le Touquet we Francji, dok$d wyemigrowa",
pokazuj$c fig% fiskusowi brytyjskiemu i ameryka&skiemu. Poniewa! nigdy nie by" zwierz%ciem politycznym,
rozwój wydarze& pod koniec lata
owego pami%tnego roku potraktowa" jako niewiele znacz$c$ dla Brytyjczyka, chwilow$ kontynentaln$
zadymk%, z której nic istotnego dla literackiej gwiazdy nie mo!e wynikn$'.
Nie zmieni" swojego nastawienia nawet w 1940 roku, kiedy Le Tourquet zosta" zgarni%ty przez fale niemieckiego blitzu. W ko&cu jego ksi$!ki
znane by"y tak!e w Niemczech. No
i sta"o si%. Zosta" pocz$tkowo internowany w Belgii, a nast%pnie przeniesiony do Toszka. Nie by" zachwycony swoim nowym lokum. „– Skoro
tak wygl$da Górny (l$sk – zapisa"
w swoich notatkach z tamtego okresu – wol% sobie nie wyobra!a', jak
wygl$da Dolny.”
Czas internowania skraca" sobie
i towarzyszom niedoli opowiadaniem
dow cip nych dyk te ry jek opar tych
na w"asnych prze!yciach. Zak"adam,
i! musia" sta' si% popularnym, lubianym wspó"towarzyszem internowania.
Z pewno#ci$ jednak nie te opowiastki by"y powodem, dla którego zwróci" na niego uwag% Goebbels i inni propagandy#ci III Rzeszy. Taki autor
by"yby ozdob$ nazistowskiej anteny
radiowej i znakomitym uzupe"nieniem ujadania Lorda How How.(1)
Ostatecznie Duce mia" swojego Ezr%
Pounda, to czemu Berlin nie mia"by
mie' swojego Wodehouse’a. Ale tu
Niemcy si% przeliczyli, nie doceniaj$c
ducha niemog$cego nigdy dorosn$'
Bertie Woostera, który nagle i niespodziewanie od!y" w pisarzu. Kiedy
po latach opublikowa" teksty pogadanek wyg"oszonych dla niemieckiego
radia, okaza"o si%, !e by"a to jedna wielka zgrywa. Do pilnie skrywanych przez Brytyjczyków sekretów, jakie autor postanowi" ujawni' dobrze
traktuj$cym go nazistom nale!a" m.in.
gwarantowany sposób odgrzewania...
ziemniaków na kaloryferze, tak by nie
traci"y swoich walorów smakowych.
Od tej chwili Wodehouse sta" si% bardziej k"opotliwym, ni! cennym nabytkiem dla wo jen nej pro pa gan dy
Niemiec. W 1941 roku na mocy konwencji genewskiej autor „Dewizy
Woosterów” zosta" zwolniony z internowania i na jaki# czas zamieszka"
w berli&skim hotelu „Adlon”, a nast%pnie przeniesiono go do Pary!a, gdzie
doczeka" ko&ca wojny.

Przed literack! inkwizycj!
iew$tpliwie "agodne obchodzeN
nie si% Niemców z Wodehousem
stanowi"o, zw"aszcza w powojennym

klimacie politycznym Anglii, okoliczno#' obci$!aj$c$. Bior$c pod uwag%
cierpienia, jakich dozna"a ludno#' wyspy, !e nie wspomn% o innych narodach
Europy, to nie by"o si% czym chwali'.
Mocno podejrzany tropicielom zdrady
i kolaboracji wydawa" si% tak!e fakt, i!
koszty pobytu pisarza w Berlinie
i w Pary!u pokrywa"y, jak domniemywano, w du!ym stopniu w"adze hitlerow skich Nie miec. Kie dy upa d"y
oskar!enia o zdrad% i kolaboracj%, nie
brakowa"o uszczypliwo#ci ze strony
kolegów po piórze, m.in. A.A. Milne’a i Seana O’Caseya. Szczególnie
zjadliwe by"y ataki tego ostatniego, który domaga" si%, by w imi% resztek godno#ci brytyjskiego !ycia literackiego,
wymaza' w ogóle twórczo#' Wodehouse’a z pi#miennictwa angielskoj%zycznego. Z niektórych bibliotek publicz nych usu ni% to je go ksi$! ki.
Natomiast w obron% brali humoryst% tacy pisarze, jak Evelyn Waugh czy
George Orwell. Jak wida', nie by"o symetrycznego podzia"u na prawic% i lewic%.
No có!, ka!de spo"ecze&stwo rozlicza sprawy domowej ha&by, prawdziwej czy domniemanej, po swojemu. Szkoda tylko, !e dokumenty
wyja#niaj$ce w sposób jednoznaczny
spraw% Wodehouse’a rz$d brytyjski
zdecydowa" si% odtajni' dopiero wiele lat po #mierci pisarza. Okaza"o si%
wtedy, i! #rodki, które pozwala"y
mu na stosunkowo wygodne !ycie
w Niemczech czy we Francji pochodzi"y cz%#ciowo z tantiem za ameryka&skie wydania jego ksi$!ek, a cz%#cio wo by "a to za licz ka je go
hiszpa&skiego wydawcy, i by"y w sposób legalny transferowane do niemieckiego banku.
Pisarz postanowi" jednak zmieni' klimat i skorzysta" z ameryka&skiego
obywatelstwa swojej !ony i przeniós"
si% za ocean, gdzie mieszka" do ko&ca swoich dni. W 1955 roku otrzyma"
obywatelstwo ameryka&skie i do Wielkiej Brytanii ju! nie powróci". Niejako zaocznie w dwadzie#cia lat pó)niej
twórca Jeevesa zosta" mianowany komandorem Orderu Brytyjskiego Imperium, i w tym samym roku otrzyma" tytu" szlachecki. W wywiadzie dla BBC
powiedzia", !e „nie ma ju! !adnych
ambicji. Otrzyma" tytu" szlachecki,
a jego podobizna znajduje si% w muzeum figur woskowych Mme Tussaud” (2). Zmar" w USA w 1975 roku.
Jednak!e mimo jego pe"nego skromno#ci o#wiadczenia angielski #wiat li-

teracki w 2000 roku postanowi" uczci'
go nagrod$ jego imienia przyznawan$
co roku autorowi najzabawniejszego
dzie"a literackiego. – I to jest to – chcia"oby si% powiedzie'. Podobnie, jak
wtedy, kiedy mi"o#nicy jego stylu
i poczucia humoru podziwiaj$ jaki#
wyj$tkowo finezyjny dowcip, czy to
w utworze którego# ze wspó"czesnych
angielskich humorystów, czy to w którym# ze znakomitych seriali BBC
– od „Pan dzwo ni", Mi lor dzie?”
do „Dawnton Abbey”.
Apologia
czy krzywe zwierciad"o?
ozostaje jeszcze kwestia j%zyka.
P
Badacze jego twórczo#ci uwa!aj$,
!e uchroni" j%zyk klas wy!szych,

a w dodatku wzbogaci" go o slang ekskluzywnych pubów i kr%gów by"ych
oksfordczyków czy studentów Cambridge. Kiedy czytam wynurzenia
Bertie Woostera czy Piccadilly Jima,
mam w uszach jeden z wierszy Sir Johna Betjemana zatytu"owany „Varsity
Rag” wykonywany przez autora w formie melorecytacji(3). To przecie! wspomnienia Bertie Woostera z czasu studiów. Po wta rza si% te! od cza su
do czasu zarzut, i! pisarstwo Wodehouse’a to nie tylko pusta i bezideowa
rozrywka, ale pomnik wystawiony
angielskiej arystokracji, a sam pisarz
!y" i tworzy" w ca"kowitej izolacji
od spo"ecze&stwa i nurtuj$cych go wyda rze&. Rze czy wi #cie, nie by "a
to literatura tak zaanga!owana, jak
twórczo#' Grahama Greena, Evelyna Vaugha czy George’a Orwella, ani
tak pe"na niezadowolenia spo"ecznego, jak utwory „m"odych gniewnych”,
to oczywiste. By"a tak!e mniej zjadliw$ satyr$ od utworów Spike’a Milligana, ale !eby a! pomnik czy apologia klas wy!szych? Owe klasy by"y
#rodowiskiem naturalnym pisarza,
wi%c trudno wymaga', !eby tworzy"
raporty z !ycia mieszka&ców slumsów
czy robotniczych dzielnic. Gdyby jednak uprze' si%, !e mia"by to by' pomnik, to by"by on skonstruowany
na zasadzie krzywego zwierciad"a raczej czy gabinetu osobliwo#ci, ale
tworzonego raczej z ciep"ym i dobrodusznym humorem rodem z Dickensa, ni! zjadliw$ ironi$ wspomnianych
ju! „m"odych gniewnych”. A rzeczywisto#' spo"eczna? To wspomniany ju!
wcze#niej Spode, a dok"adniej Sir
Roderick Spode, nacjonalista przewodz$cy bandzie rozwrzeszczanych m"okosów w krótkich spodenkach i dr$cych si% przy ka!dej okazji „heil
Spode”, to karykatura angielskiego faszysty, Sir Oswalda Mosleya. Je#li kogo# to nie przekonuje, trudno.

Reputacja pisarza
Toszek odegra! istotn" rol#
Czy
w $yciu autora powie%ci
„Inimitable Jeeves”? Z pewno%ci"

tak, cho& zapewne nie by!a to rola inspiruj"ca. Najprawdopodobniej tu
w!a%nie zakie!kowa!y ziarna skandalu. Tak w!a%nie brytyjska badaczka,
Margaret Drabble okre%la(4) sytuacj#
powojenn" Wodehouse’a. Miasteczko,
które nale$y z pewno%ci" do naj!adniejszych na 'l"sku dla angielskiego
pisarza okaza!o si# nie tylko niezbyt
interesuj"ce, jako $e trudno w odosobnieniu i pod stra$" rozkoszowa& si# jego urokami, ale i pechowe. Wszystko
wskazuje bowiem na to, i$ tu w!a%nie
podj"! ow" niefortunn" decyzj#. Zachowa! si# jak Bertie Wooster i nie by!o przy nim Jeevesa, by wyt!umaczy&
mu jej dalekosi#$ne skutki. Toszek
przeszed! zatem do historii literatury
angielskiej (jest wymieniany niemal
w ka$dym opracowaniu dotycz"cym
Wodehouse’a) jako miejsce mo$e nie
tyle upadku czy ha(by, ale pora$ki
pewnej postawy tak piel#gnowanej
przez Anglików poprzez stulecia,
a któr" okre%laj" jako „stiff the upper

Chcia!bym zarejestrowa" zwi#zek
pasjonatów polskiej motoryzacji.
Nazwa mia!aby zaczyna" si$ od s!ów
polski zwi!zek, a ko%czy" s!owami
motoryzacji zabytkowej. Brakuje mi
w niej s!owa-klucza, które wska&e, &e
chodzi wy!#cznie o polsk# motoryzacj$, tj. rowery, motory, auta osobowe,
ci$&arowe, traktory i maszyny rolnicze. S!owo rodzima wydaje mi si$
rzadko u&ywane i przestarza!e. Pozosta!y jeszcze s!owa krajowa, ojczysta i narodowa. Pomó&cie pa%stwo,
bo potrzebuj$ nazwy uniwersalnej,
ponadczasowej.

Polski Zwi#zek
czy
Zwi#zek Polski
polszczy)nie rzeczownik zwi!W
zek oznacza zespó! ludzi, instytucji, pa(stw zorganizowanych, dzia-

!aj"cych wspólnie, maj"cych wspólne
cele. S"ownik skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego pokazuje, $e w nazwach organizacji s!owo zwi!zek najcz#%ciej !"czy si# z rzeczownikami

lip”(5). Pisarz nie zacisn"! z#bów,
a w ka$dym razie nie wystarczaj"co.
Patrz"c na to od drugiej strony, to
i sam Toszek mia! pecha. Móg! przej%&
do historii literatury, jako miejsce
pobytu pisarza %wiatowej s!awy, co
by!by najprawdopodobniej kolejnym
listkiem wawrzynu w wie(cu historycznych wydarze( zwi"zanych z miastem, mo$e zyska!by jak"% atrakcj# turystyczn" zwi"zan" z pisarzem, która
dzi% przyci"ga!aby mi!o%ników jego
twórczo%ci, których, jak tu ju$ wspomniano, jest na ca!ym %wiecie ca!kiem
spore grono, cho&by ulic# nazwan" jego imieniem. A tak? K!opot dwuznaczno%ci, której i bez Wodehouse’a w dziejach %l"skich miast bywa
ca!kiem sporo. I pomy%le&, $e ca!e to
zamieszanie z powodu pi#ciu radiowych pogadanek. Wygl"da na to, i$ reputacja pisarza przypomina troch#
reputacj# kobiety – nic nie plami jej
tak jak atrament. Nawet male(kie
plamki trudno wywabi& mimo up!ywu lat.
Druga strona medalu wygl"da tak,
$e nikt nie jest w stanie przewidzie&,
jakie skutki przyniesie ze sob" publiczne wyst"pienie, na co dowody
znajdujemy niemal codziennie w mediach. Czasem niewinna lub beztrosko

nazywaj"cymi ludzi, np. Zwi!zek Artystów Scen Polskich, Zwi!zek Maklerów Papierów Warto#ciowych, Polski
Zwi!zek Dzia"kowców. S" te$ po!"czenia z rzeczownikami oznaczaj"cymi
in sty tu cje, pa( stwa, jak Zwi! zek
Ochotniczych Stra$y Po$arnych, Zwi!zek Banków Polskich, Zwi!zek Spó"dzielni Rybackich, Zwi!zek Socjalistycz nych Re pu blik Ra dziec kich.
Wynika z tego, $e zwi"zek zwykle grupuje ludzi, a nie np. maszyny, dlatego
niefortunne by!oby po!"czenie Zwi!zek Motoryzacji, zw!aszcza $e jego
cz!onkami mieliby by& mi!o'nicy motoryzacji. Czy nie lepiej brzmi Zwi!zek Mi"o#ników? Innym problemem
jest to, $e s!owniki nie odnotowuj" rzeczownika motoryzacja w znaczeniu
‘pojazdy”, podaj" jedynie, $e motoryzacja to zjawiska zwi"zane z pojazdami wyposa$onymi w silnik. Rozumiem
intencj#, by jedn" nazw" obj"& ogó!
pojazdów, ale s"dz#, $e po!"czenie motoryzacja zabytkowa nie jest poprawne semantycznie. Mo$e wi#c lepiej
w nazwie u$y& wyrazu pojazd, maj"cego ugruntowane w naszym j#zyku,
a zarazem szerokie znaczenie ‘urz"dzenie do transportu l"dowego przy-

wypowiedziana uwaga mo$e wywo!a& lawin# krytyki i tzw. hejterstwa,
w przypadku internetu. Czy chcemy
tego czy nie, pisarz, jako osoba publiczna, a mo$e nawet wysokiego
publicznego zaufania, znajduje si#
w sposób szczególny pod lup" opinii
spo!ecznej. Tak naprawd#, to ka$dy
z nich powinien si# liczy& z tym, i$
pr#dzej czy pó)niej mo$e znale)& si#
w takiej sytuacji, jak Wodehouse
w Toszku. Jak si# wtedy zachowa? Je%li mi powie, $e wie na pewno, i$ odegra rol# niez!omnego ksi#cia roz%mieszy mnie do !ez. Cho& szczerze
mówi"c, powie%ci Sir Pelhama s"
znacznie bardziej zabawne.

!
(1) Ameryka(ski renegat William Joyce, na%laduj"cy
na antenie radia Hamburg w nazistowskim programie
propagandowym „Germany Calling” sposób
mówienia brytyjskiego arystokraty. Uj#ty w 1945 na
terenie Niemiec przez Brytyjczyków i stracony.
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/P.G._Wodehouse
(3) https://www.youtube.com/watch?v=A3LwX84RRc (tu w wykonaniu Nigela Hawthorna)
(4) Margaret Drabble: The Oxford Companion To
English Literature. Oxford University Press, Oxford
1985
(5) Usztywnianie górnej wargi – odpowiednik
polskiego zaciskania z#bów.

stosowane do poruszania si# na ko!ach,
g"sienicach lub p!ozach po szynach”,
które obejmie wszystkie wymienione
przez Pana pojazdy. Je%li natomiast
chce Pan podkre%li&, $e idzie o wy!"cznie polskie pojazdy, mo$e Pan u$y&
przymiotnika rodzimy, nie jest to bowiem wyraz przestarza!y, ma jedynie
charakter ksi"$kowy i oznacza ‘w!a%ciwy danemu narodowi, krajowi, domowi, pochodz"cy z niego”, np. rodzimy kra jo braz, ro dzi ma kul tu ra,
rodzimy wyraz, rodzimy przemys".
Przymiotnik krajowy ma w miar#
neutralne znaczenie: ‘pochodz"cy
z kraju – pa(stwa, ojczyzny, w!a%ciwy
jakiemu% krajowi”, do potrzebnej Panu nazwy jest wi#c równie odpowiedni (mamy np. krajowe jab"ka, krajow! literatur%, krajow! produkcj%).
Przymiotniki ojczysty i narodowy
do nazwy zwi"zku o charakterze niepolitycznym, niepatriotycznym wnios!yby natomiast nastrój zbyt podnios!y, uroczysty, tote$ zdecydowanie
nie polecam ich stosowania w odniesieniu do pojazdów mechanicznych.
Ostatecznie proponuj# zastanowi& si#
nad nazw" Zwi!zek Mi"o#ników Polskich Pojazdów Zabytkowych. Nazwa ta z pomini#ciem s!owa Mi"o#ników by!aby nieszczególnie fortunna,
poniewa$ to w!a%nie mi!o%nicy i ich pasje s" sercem i si!" zwi"zku.
KATARZYNA WYRWAS
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W mundurku na wojn#
miesi)c przed wybuchem wojny
Ju#
w 1939 roku w Ko!czycach co noc
s"ycha% by"o wystrza"y. Ojciec Floriana, czu-

Florian !mieja – iberysta, poeta, t"umacz, redaktor pism emigracyjnych, podró#nik.

Z Ko!czyc
do Kanady
JAN COFA*KA
pyta"em prof. Jana Miodka, czy nie
S
wie, gdzie mo#e si$ podziewa% poszukiwany przeze mnie a zaprzyja&niony z nim,

prof. Florian 'mieja, odpowiedzia" b"yskawicznie:
„Jak to gdzie, w drodze z Kanady do Polski lub na odwrót”. Ostatnio jednak, po obchodach diamentowych godów ma"#e!skich i uko!czenia 89. roku #ycia, straszy,
#e nie wie, czy b$dzie móg" przyjecha%
do Wroc"awia, by odebra% przyznany mu
w"a(nie przez uniwersytet tytu" doktora honoris causa.
Po !l"sku

lorian 'mieja urodzi" si$ w rodzinie
w której mówiono po (l)sku, co znaczyF
"o po polsku. Ojciec pochodzi" z Dobrzenia
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Wielkiego, matka ze Starych Sio"kowic,
gdzie prawie wszyscy mieszka!cy godali
po polsku.

Jego dziadkowie mieli nadziej$ na powrót
'l)ska do Macierzy, gdy jednak po powstaniach (l)skich i plebiscycie, tylko jego cz$(%
przypad"a Polsce, pomogli rodzicom urz)dzi%
si$ po polskiej stronie. Trafili do Ko!czyc,
pierwszej polskiej miejscowo(ci przylegaj)cej do przypisanego Niemcom Zabrza. W"a(nie w Ko!czycach urodzi" si$ 22 sierpnia 1925 roku najstarszy ich syn Florian.
Ma"y Florian bardzo chcia" si$ uczy%.
Przekonanie o tym ojca nie by"o "atwe, bo
uwa#a", #e syn powinien szybko zdoby% jaki( konkretny fach, usamodzielni% si$ i zarabia% na #ycie. – Czytanie ksi)#ek – twierdzi" – temu nie s"u#y. Ty za( – wymawia"
mu – nic nie robisz tylko ksi)#ki czytasz!
W ko!cu jednak uprosi" rodziców, by pod koniec szko"y podstawowej przenie(li go do Tarnowskich Gór do tzw. %wiczeniówki z internatem przy seminarium nauczycielskim, aby
mia" wi$ksze szanse na pomy(lne zdanie egzaminu do gimnazjum.

j)c co si$ (wi$ci, spakowa" rodzin$ i zawióz"
do wuja w Katowicach. Tam pojawi" si$ jego
znajomy, in#ynier, który wraca" do pracy
pod Stryjem. Uzgodni" z nim, #e zabierze z sob) Floriana, bo tam b$dzie bezpieczniejszy. Spakowano mu walizeczk$ i, ubrany w mundurek
gimnazjalny, z niklowan) wiatrówk), z"otym
kieszonkowym zegarkiem ojca oraz stuz"otowym banknotemwyruszy" 1 wrze(nia 1939 roku na wschodnie kresy Drugiej Rzeczypospolitej.
Na dworcu w Katowicach panowa" potworny t"ok. Po drodze zobaczyli pierwsze eskadry niemieckich samolotów i trupy przy torach kolejowych. We Lwowie, w oczekiwaniu
na przesiadk$, prze#yli pierwszy alarm, kiedy zawy"y syreny i w pobli#u zaterkota"y karabiny maszynowe. Pod wieczór odjechali jednak w kierunku Stryja.
Na miejscu Florian zamieszka" w chacie zaprzyja&nionego z in#ynierem gospodarza, p"ac)c za stancj$ i kupuj)c chleb, mas"o i mleko. Tym sa mym, ja ko czter na sto la tek,
rozpocz)", z daleka od domu, samodzielne #ycie. Wkrótce gruchn$"a wie(% o wkroczeniu
Armii Czerwonej na tereny wschodniej Polski. In#ynier Wieczorek, po(piesznie spakowa" rodzin$ w swój ma"y samochód, jemu za(
kaza" wraca% na 'l)sk na w"asn) r$k$.
Na szcz$(cie pojawi"o si$ tu trzech pocztowców ze 'l)ska, którzy nie chcieli wpa(%
w r$ce Sowietów ani Ukrai!ców i pozwolili, aby si$ do nich przy")czy". Uciekaj)c wpadli jednak na posterunek niemiecki. Pocztowcy znali niemiecki. Niemcy odebrali im bro!
i wypisali przepustk$ upowa#niaj)c) do przejazdu na 'l)sk. Z tym glejtem dotarli do Krakowa, gdzie pocztowcy postanowili pozosta%.
Florian, w gimnazjalnym mundurku, ale ju#
bez czapki zgubionej po drodze, zosta" sam.
Do tego pozbawiony jakiegokolwiek dokumentu, który by stwierdza" sk)d i dok)d jedzie. Uda"o mu si$ jednak w(lizgn)% do poci)gu wioz)cego konwojowanych do obozów
je!ców wojennych. Mia" szcz$(cie, bo poci)g
ten przeje#d#aj)c przez dworzec w Katowicach, zatrzyma" si$. Wyskoczy" wi$c na peron, na którym roi"o si$ od niemieckich #o"nierzy i po(pieszy" w kierunku wyj(cia.
Pojawi" si$ k"opot, bo nie posiada" #adnego
biletu, a przy kolejarzu odbieraj)cym bilety
od podró#nych sta" #o"nierz. Namaca" jednak
w kieszeni proszek od bólu g"owy tzw. „kogutek”, którego opakowanie nie ró#ni"o si$
prawie od kartonika biletu. Dostrzeg" te#, #e
kolejarz odbieraj)cy bilety nie bardzo si$ im
przygl)da, wi$c kiedyprzysz"a na niego kolej, sprytnie w"o#y" „kogutka” mi$dzy odbierane bilety, po czym wybieg" z dworca, by niebawem zapuka% do mieszkania wuja. By" 27
wrzesie! 1939 roku.
Wyjazd na zawsze

styczniu 1940 roku, ci)gle jeszcze
W
czternastoletni Florian 'mieja otrzyma",
jako zdolny do pracy na roli, pismo wzywa-

j)ce go do stawienia si$ na stacji kolejowej
w Chebziu, Wyl)dowa" w Meklemburgii. Jego bauer gdy go zobaczy", zdumia" si$. Czeka" na ros"ego parobka do roboty, a sta"o
przed nim jakie( przestraszone chuchro. I to
chuchro, nienawyk"e do ci$#kiej pracy fizycznej, musia"o przez ponad trzy lata, dwa razy
dziennie wyrzuca% gnój od dwudziestu krów,

oporz!dza" je oraz opiekowa" si# koniem.
Do tego ledwie rozumia$ bauera, bo s$abo zna$
niemiecki.
Kiedy Hitler zacz!$ przegrywa" wojn#,
zdarza$y si# ucieczki z robót przymusowych i przypadki przenoszenia si# robotników do innych bauerów. Wiosn! 1944 roku,
uda$o si# Florianowi, dzi#ki po%rednictwu
pewnego ogrodnika z pochodzenia Polaka,
przenie%" si# do sadowników pod Antwerpi!,
gdy za% weszli tam &o$nierze I Dywizji
Pancernej gen. Tadeusza Maczka, zg$osi$ si#
na ochotnika do Polskich Si$ Zbrojnych
na Zachodzie.
Z wojska do szko!y
iedy ko'czy$a si# II wojna %wiatowa
mia$ 19 lat i uko'czone dwie klasy tarK
nogórskiego gimnazjum. Wraz z tysi!cami

&o$nierzy polskich, jacy znale(li si# na Wyspach Brytyjskich stan!$ przed dylematem:
co dalej robi"? On chcia$ si# uczy". Nie bez
k$opotu uda$o mu si# dosta" do Liceum Wojskowego im. Juliusza S$owackiego w Glasgow i wyl!dowa$ w Garelochhead w Szkocji, gdzie szko $a otrzy ma $a sie dzi b#
w opuszczonych przez marynarzy blaszanych
barakach. Tam w 1947 roku uzyskuje %wiadectwo maturalne, z zach#t! poszukania jakiego% praktycznego zawodu, chocia& chcia$
si# dalej uczy".
Trudna decyzja

lorian )mieja przyznaje, &e po zako'czeF
niu wojny by$ totalnie zdezorientowany
i nie bardzo wiedzia$ co robi". Z domu do-

tar$a wiadomo%", &e najbli&sza rodzina wojn# prze&y$a. Wtedy chcia$ wraca" do Polski,
ale ci!gle si# waha$, cho" odczuwa$ napór
na pozbycie si# z Wysp Brytyjskich niepotrzebnych ju& po wojnie Polaków. Pytano go,
jeszcze w Szkocji, gdy chodzi$ w polskim
mundurze, dlaczego nie wraca do kraju.
Wielu polskich &o$nierzy jednak uwa&a$o, &e
co% im si# od Brytyjczyków, za obron# ich
kraju nale&y i powinni oni im pomóc w przygotowaniu si# do &ycia w cywilu.
Ostatecznie na jego decyzj# o pozostaniu
na obczy(nie wp$yn#li polscy oficerowie z armii gen. W$adys$awa Andersa, którzy znali
prawd# o Katyniu i wielu z nich- zanim trafi$o do polskiej armii – prze&y$o sowieckie
wywózki na Sybir. Do tego rozpoczyna$a si#
tzw. „zimna wojna” mi#dzy komunizmem
i kapitalizmem gro&!ca, jak si# wówczas wydawa$o, rych$ym wybuchem III wojny %wiatowej.
Florian )mieja po latach wyzna, &e nie liczy$ na to, i& si# zakorzeni i pozostanie za granic!: „Ja czu$em si# cz$owiekiem, który tam
zosta$, ale w$a%ciwie czeka$ na powrót”.
Studia
osta" si# na jak!kolwiek uczelni# tu&
po wojnie by$o niezwykle trudno, bo
D
do nauki garn#$y si# rzesze m$odych ludzi. Po-

nadto jego interesowa$y studia humanistyczne, których Brytyjczycy raczej nie przewidywa li dla cu dzo ziem ców. Cho dzi$ wi#c
po ró&nych stowarzyszeniach w Londynie
szukaj!c szansy aby studiowa".
W ko'cu w Fundacji Veritas trafia na cz$owieka, który uzna$, &e Polsce b#d! tak&e potrzebni wykszta$ceni na Zachodzie humani%ci i zakwalifikowa$ go na studia w Cork,
w po$udniowej Irlandii, intratne, bo na mocy porozumienia z brytyjskimi w$adzami, Irlandczycy, kszta$c!c by$ych &o$nierzy, otrzy-

Florian !mieja w mundurku gimnazjalnym z m"odszymi bra#mi Alojzym (po lewej) i Jerzym (po
prawej stronie) oraz kolegami w Ko$czycach, 17 sierpnia 1938.

mywali dla nich stypendia z Wielkiej Brytanii. Studia ko'czy$y si# licencjatem. Na starcie musia$ wybra" pi#" j#zyków. Do $aciny
i greki, które zadeklarowa$ studiowa", do$o&ono angielski, niemiecki i hiszpa'ski, bo taki tu by$. W nauce hiszpa'skiego pomaga$a
mu znajomo%" podstaw $aciny, któr! wbili mu
do g$owy $acinnicy jeszcze w Tarnowskich
Górach.
W 1950 roku wraca z Irlandii do Anglii
i zostaje asystentem prof. Jerzego Pietrkiewicza w Uniwersytecie Londy'skim, który
namówi$ go, aby od razu, zapisa$ si# do King`s
College, gdzie uzyska$ magisterium z filologii hiszpa'skiej, co mia$o dla niego decyduj!ce znaczenie, bo brytyjska szko$a iberystów
mia$a wysok! mi#dzynarodow! renom#.
Jako magister filologii hiszpa'skiej uczy
tego j#zyka &o$nierzy ameryka'skich w ró&nych bazach na terenie Wielkiej Brytanii i podejmuje studia doktoranckie. Przedmiotem jego zainteresowania sta$ si# z$oty wiek
literatury hiszpa'skiej w okresie baroku.
Obroniony w 1962 roku doktorat w King`s
College otwar$ mu mo&liwo%" zatrudnienia
w Londy'skiej Szkole Ekonomii i Politologii, zaliczanej do najwa&niejszych ekonomicznych i po li tycz no -spo $ecz nych uczel ni
na %wiecie, która chlubi si# 13 absolwentami laureatami Nagrody Nobla i kilkudziesi#cioma obecnymi i by$ymi szefami pa'stw,
w tym prezydentem USA Johnem F. Kennedym. Florian )mieja przepracuje tu sze%" lat,
wyk$adaj!c równie& na uniwersytecie w Nottingham w %rodkowej Anglii. Wybiegli%my
jednak za bardzo do przodu.
"lub z Zofi# Poniatowsk#!
dniu 17 lipca 1954 roku Florian )mieja, &eni si# w Londynie z przedstawiW
cielk! jednego z najznakomitszych arystokra-

tycz nych ro dów pol skich – Zo fi!
Poniatowsk!. Na ich %lub przyby$a marsza$kowa Aleksandra Pi$sudska.
M$odsza od niego o siedem lat Zofia Poniatowska przyjecha$a do Anglii z rodzin!
w 1948 roku, do przebywaj!cego tu ojca Józefa, przedwojennego pos$a na Sejm RP
i dyrektora Biura Ekonomicznego Prezesa Ra-

dy Ministrów, &o$nierza 2. Korpusu Polskiego gen. W$adys$awa Andersa, który po demobilizacji pracowa$ w Londynie i by$ jednocze%nie ministrem spraw krajowych w Rz!dzie
na Wychod(stwie.
Do te%cia przyje&d&a$ kuzyn, Juliusz Poniatowski, przedwojenny minister rolnictwa,
który zaprosi$ nowo&e'ców do siebie do Pary&a. Postara$ si# dla nich o pokoik i przygotowywa$ im posi$ki, z wybornymi sa$atkami.
Po Pary&u Pa'stwo M$odzi udali si#, z plecakami, autostopem do Hiszpanii.
Kiedy Florian )mieja si# o&eni$ mia$
wydany w 1953 roku tomik wierszy pt.
„Czuwanie u drzwi”, by$ te& autorem zauwa&anych publikacji. Dzi#ki jednej z nich pozna$ przysz$! &on#, zaprzysi#g$! harcerk#.
Dosz$o do tego za spraw! profesora romanistyki Stanis$awa Stro'skiego (wicepremiera i ministra w rz!dzie gen. W$adys$awa Sikorskiego), który po jednym z artyku$ów
Floriana )mieji, zapragn!$ go pozna". Zwróci$ si# do m$odziutkiej studentki Zofii Poniatowskiej, aby go z nim, kiedy przyjdzie na jego wyk$ad, skontaktowa$a. Do spotkania
z profesorem dosz$o – i jak napisze po latach
Florian )mieja: „A po%redniczk! zaj!$em si#
tak troskliwie, &e zgodzi$a si# zosta" moj!
&on!”.
Wej%cie w rodzin# Poniatowskich z pewno%ci! nobilitowa$o Floriana )miej#, ale
na emigracji liczy$ si# jego pragmatyzm,
wolny od romantycznych uniesie' i wielkich patriotycznych gestów, %l!skie poczucie realiów i praca. Zdobywa$ sobie tym
uznanie w sk$óconym emigracyjnym %rodowisku. Tym za%, co si# dzia$o w jego
wn#trzu i domaga$o si# refleksji, wype$nia$
swoje wiersze.
Powiew intymno$ci
iersze pisa$ zawsze, lecz zacz!$ je upublicznia" oko$o 1950 roku, gdy pozna$
W
uznanego poet# Józefa Bujnowskiego i ten

oceni$, &e nale&y je drukowa". Po debiutanckim tomiku „Czuwanie u drzwi”, wyda jeszcze w Londynie w 1964 roku, „Powik$ane
%cie&ki”. Nast#pne opublikuje ju& w Kanadzie
i w Polsce, najwi#cej gdy przeszed$ na eme-
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rytur! i móg" skupi# si! na dzia"alno$ci wydawniczej.
Jego poezja – jak twierdz% znawcy – jest
niestandardowa w sensie ujmowanych w%tków. Znajduje si! w niej sporo refleksji intelektualnej, z pytaniami o sens egzystencji
ludzkiej poddanej okrucie&stwom historii i zagro'eniom cywilizacyjnym jakich do$wiadcza"o jego pokolenie. Jest w niej wyczuwalne zawieszenie poety w skomplikowanym
$wiecie, w którym usilnie poszukuje miejsca
dla siebie. Z wiekiem pojawia si! w%tek przemijania. No i sporo w niej, zrozumia"ej
przecie', nostalgii emigranta za ziemi% ojczyst%. Pisze wiersze j!zykiem bardzo intymnym,
dlatego s% one nade wszystko powiewem intymno$ci i jako takie towarzysz% (pomagaj%) mu w wieloletnim wzmaganiu si! z losem
emigranta.
Emigracyjne swary
prócz pracy naukowej i dydaktycznej
O
Florian (mieja niezwykle aktywnie
uczestniczy w 'yciu literackim i wydawni-

czym emigracji, która by"a bardzo wrogo nastawiona do powojennej Polski. On za$ uwa'a", 'e powinno si! utrzymywa# kontakty
w kraju z tymi, którym najdro'sze s% tradycje narodowe. Takimi osobami godnymi zaufania byli dla niego m.in. ludzie z kr!gu
„Tygodnika Powszechnego” z którymi potajemnie utrzymywa" kontakty.
Florian (mieja redagowa" m.in. wychodz%cy w Londynie, wydawanyprzez Zrzeszenie
Studentów i Absolwentów Polskich dodatek
do tygodnika „)ycie”, nast!pnie w 1957 roku podj%" si! przebudowy, aby sprosta" zmieniaj%cym si! wyzwaniom, „MerkuriuszaPolskiego”
W „Merkuriuszu” ukaza" si! artyku"
Boles"awa Taborskiego pt. „Prawo moralne”, w którym skrytykowa" niektóre poczynania emigracji i wyrazi" stanowisko, i' powinno si! jednak wspó"pracowa# z krajem,
bo tam jest nasz naród, historia, za$ na emigracji za bardzo krytycznie na kraj patrzymy. Artyku" nie spodoba" si! liderom emigra cji, oka za" si! ki jem w"o 'o nym
w emigracyjne polityczne mrowisko. Mocodawcy pisma postanawiaj% zrobi# porz%dek z grup% „Merkuriusza” -jak ich nazwano. Florian (mieja podaje si! do dymisji,
bo na nim, jako redaktorze naczelnym, skupi"o si! odium za dopuszczenie do druku artyku"u, który – zdaniem w"adz emigracyjnych – móg" zosta# odczytany w kraju jako
sygna" z Londynu do ewentualnego nawi%zania dialogu.
Na walny zjazd Zrzeszenia Studentów
i Absolwentów Polskich na Uchod*ctwie
przyby" osobi$cie gen. W"adys"aw Anders, by
sam% obecno$ci%, wp"yn%# na wymian! niewygodnej politycznie grupy „Merkuriusza”.
„Grupa” si! jednak nie podda"a i ju' w styczniu 1959 roku tworzy nowe pismo „Kontynenty” miesi!cznik polskich studentów i absolwentów szkó" wy'szych w Londynie,
ukazuj%cy si! w znacznym, jak na emigracyjne warunki, nak"adzie 4 tys. egzemplarzy. Florian (mie ja kie ro wa" nim w la tach 1962- 1964.

Z !on" Zofi" w towarzystwie Czes#awa Mi#osza.

tu im. gen. W"adys"awa Sikorskiego w Londynie, w najbardziej presti'owej sali z polsk%
flag% spod Monte Cassino i gablot% z wy"o'onym mundurem patrona Instytutu. „Starszyzna” mog"a zgodzi# si! na zaproszenie Mi"osza, tylko gdyby przyby" tu jak do Canossy,
upokorzony i pe"en skruchy, dlatego te' ostro
zaatakowano organizatorów spotkania. Czo"owy publicysta w londy&skim „Dzienniku
Polskim” napisa": „To pewne, 'e odczyt nie
powinien si! odby# w gmachu przyozdobionym sztandarami wojska polskiego. Trzeba ten
gmach wykadzi#”.
Florian (mieja, redaktor naczelny „Merkuriusza”, stan%" w obronie Czes"awa Mi"osza
nazywaj%c felieton w „Dzienniku” „niewybredn% napa$ci% na osob! poety”, wytykaj%c
autorowi, 'e nie ma prawa wyrokowania, czy
zaproszony go$#, wybitny polski poeta, jest
osob% godn% przemawiania w Instytucie im.
gen Sikorskiego, podobnie jak nie ma prawa
nazywania intelektualistów i twórców odwiedzaj%cych Londyn z paszportami PRL, wys"annikami re'imu.
Siedem lat pó*niej, 26 czerwca 1963 roku
Czes"aw Mi"osz jako profesor uniwersytetu
w Berkeley w USA, by" w tej samej sali go$ciem „Kontynentów”. Witaj%c poet! Florian
(mieja wyrazi" rado$# z ponownego spotkania, wspominaj%c tamto sprzed lat.

Urok t!umacze"
lorian (mieja zawsze "%czy" w sobie kilF
ka pasji: prac! dydaktyczno-naukow%
z translatorsk%, twórczo$# literack% z eseisty-

k% i publicystyk% oraz pasj% podró'nika.
Jedna jego pasja uzasadnia nast!pn%. Pasja podró'nika-szperacza pozwala"a mu odkrywa# w bibliotekach ró'nych klasztorów
hiszpa&skich nieznane dot%d, a wa'ne w literaturze hiszpa&skiej r!kopisy, które t"umaczy". Przyst!puj%c za$ do t"umaczenia utworu, który go zafascynowa", stara si! wpierw
wnikliwie pozna# „okolice poety, 'eby go zrozumie#”. Dzi!ki czemu jego przek"ady zyskiwa"y na autentyczno$ci.
Z kr!gu kultury iberyjskiej prze"o'y" na j!zyk polski: J.R. Jimeneza „Srebro& i ja”,
M. Azueli „Gniew”, J.M. Ferreira de Castro
„Misj!”, J.M. Martina – Santosa „Czas
milczenia”, J. Goytortua „Zadumana” oraz
„Poezje arabsko-andaluzyjskie”. „Misja”,
po ukazaniu si! w Polsce zosta"a przerobiona na scenariusz teatralny. Na potrzeby
grupy aktorskiej „Pro Arte” w Londynie
przet"umaczy" gran% z powodzeniem „Przedziwn% szewcow%” Federico Garcii Lorca
oraz „Ko"ysank!” Gregora Martineza Sierry. Przysposobi" tak'e dwie sztuki Chilijczy-

Awantura o Mi!osza
tarszyzna emigracyjna” z m"odsz% dynamiczniejsz% generacj% mia"a te' k"o„S
poty innego rodzaju. W 1957 roku, gdy Cze-
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s"aw Mi"osz zdecydowa" si! na zerwanie
z PRL i pozosta" na Zachodzie, „Merkuriusz”
zaprosi" go na spotkanie do gmachu Instytu-

Zofia i Florian $miejowie z dzie%mi (od lewej stoj": Asia, Basia, Juliusz i Marek) przed domem w London,
Kanada, 1986.

ka Egona Wolfa „Naje!d!ców” i „Papierowe kwiaty”, grane we Wroc"awiu i w #odzi.
Jego dokonania jako twórcy i organizatora
$ycia literackiego, doceni" Zwi%zek Pisarzy Polskich na Obczy!nie przyznaj%c mu dwukrotnie, w 1959 oraz w 1991 roku swoj% nagrod&.
Jednak Kanada
igdy nie marzy" o wyje!dzie do Ameryki
$eby tam $y' a jednak w ko(cu tam wyN
l%dowa" i mieszka. Sta"o si& to za spraw% An-

glika, który jako tzw. profesor go)cinny przebywa" w 1967 roku w Kanadzie i po powrocie
przyszed" z wiadomo)ci% i$ poszukuj% tam intensywnie dobrego hispanisty zAnglii, wi&c poleci" w"a)nie jego. W rok pó!niej, bo wcze)niej
nie móg", Florian *mieja, z rodzin%, $on%
i z czwórk% dzieci, z których najm"odszy syn
mia" sze)' miesi&cy, wyrusza na rok do Kanady, sprawdzi' jak tam si& pracuje i $yje.
Po kilku miesi%cach pracy Florianowi
*mieji zaproponowano sta"y kontrakt i awans.
W 1970 roku zostaje profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Zachodniego Ontario
w London, zatrudniaj%cym ponad 1160 pracowników naukowych i przepracowa" w tej
uczelni a$ 26 lat, przez wiele lat kieruj%c katedr% iberystyki. W 1994 roku *miejowie
przenosz% si& z London do nieodleg"ego, ponad 700 tysi&cznego miasta Missassauga,
z du$ym skupiskiem Polonii, okre)lanego najwi&kszym przedmie)ciem Toronto. Kupili
tu dom, który nazywaj% rodzinn% rezydencj%.
W Kanadzie mogli te$ zrealizowa' wielkie marzenie $ony o letnim domku na niewielkiej dzia"ce w lesie tujowym nad pi&knym jeziorem Huron. Za jej spraw%, bo ona ten
domek wymy)li"a i harowa"a aby go zrealizowa', wybudowali go g"ównie si"ami rodziny i znajomych. W domku nad Huronem urodzi"o si& sporo jego wierszy. Niektóre z nich
by"y publikowane w miesi&czniku „*l%sk”.
Kanadyjskie wyznania
anada swoim rozleg"ym terytorium
utrudnia kontakty. Vancouver od ToronK
to, z najwi&kszymi skupiskami polonijnymi,

dzieli cztery tysi%ce kilometrów. Mimo to, aby
Polacy mieli si& gdzie spotyka', z podobnymi do siebie entuzjastami ze starszej emigracjizak"ada w 1972 roku w London, istniej%cy do dzi), Klub Dyskusyjny. Podj%" te$ prób&
zmontowania zespo"u pisarzy mog%cych powo"a' do $ycia literacki kwartalnik w Toronto, lecz z wi&kszym powodzeniem uda"o si&
rozkr&ci' dzia"alno)' wydawnicz%.
W lokalnej telewizji w London skutecznie
prze"ama" niem% rol& Polaków w Kanadzie,
realizuj%c 150 pó"godzinnych audycji, w których poruszano wiele polskich tematów.
W kanadyjskiej prasie polonijnej, g"ównie
w „Zwi%zkowcu”, publikuje liczne artyku"y
oraz reporta$e, równie$ z Polski, któr%
po przej)ciu na emerytur& cz&sto odwiedza.
Podró!nik – reporter

iekawo)' )wiata, poszukiwanie materia"ów do kolejnych prac badawczych i puC
blikacji, pcha"y go do w&drówek. Dusz&

w&drownika posiada tak$e jego $ona, wi&c ich
podró$e maj% charakter rodzinny z udzia"em,
nawet jeszcze malutkich ich dzieci.
W tych wyprawach bywa" zarówno kierowc%, przystosowanego do campingu autobusiku, jak i reporterem przesy"aj%cym regularne odcinki do gazet polonijnych. W „*ladach
)wiat"a” zapisze: „Nasza wyprawa samochodowa do Kalifornii obci%$y"a licznik 16 ty-

Z !on% Zofi% w Arizonie, 2010.

si%cami kilometrów, za to lizn&li)my Meksyk
i miasto Tihuana, a tak$e tuzin s"awnych parków z Yellowstone na czele”.
T"skni si" do tego, co si" zna
wojnie w Londynie, który pozostawa"
Po
centrum emigracji $o"nierskiej i siedzib% polskich w"adz na wychod!stwie uznawa-

no, ka$dy bez ma"a kontakt z krajem, za politycznie niepoprawny i podejrzany, za)
przybywaj%ce z kraju do Londynu osoby, jako wys"anników komunistycznego re$imu.
Po )mierci Stalina i po polskim Pa!dzierniku 1956 roku, kiedy cz&)' emigrantów zdecydowa"a si& wróci' do kraju, ten kategorycznie negatywny stosunek do kraju nieco os"ab".
Coraz wi&cej uznanych pisarzy i intelektualistów z kraju przyje$d$a"o do Londynu, mia"o tu wieczory autorskie oraz wyk"ady.
Florian *mieja po raz pierwszy, oficjalnie,
przyjecha" do Polski w 1963 roku zaproszony na wyk"ady przez Uniwersytet Jagiello(ski. Wówczas jednak w kraju by"o si& bacznie kontrolowanym przez wiadome s"u$by, co
wymaga"o ostro$no)ci. St%d przed 1989 rokiem jego kontakty w kraju musia"y si&
ogranicza' do zaufanych )rodowisk, „Tygodnika Powszechnego” czy „Wi&zi” oraz wizyt na rodzinnym *l%sku. Zawsze odwiedza"
Jerzego Turowicza, u którego w gabinecie pozna" kiedy) Wis"aw& Szymborsk%.
W 1991 roku uczestniczy" w pierwszym
kilkudniowym spotkaniu pisarzy z Polski z pisarzami na emigracji, w Warszawie. W programie spotkania, by" wyjazd do wybranego
miasta w Polsce. Wybra" Wroc"aw, bo zaproszono go tam na wyk"ad na iberystyce, co
w konsekwencji zaowocowa"o wieloletni%,
bardzo owocn%, jego wspó"prac% z Uniwersytetem Wroc"awskim.
Po przej)ciu na emerytur& cz&sto je!dzi"
do kraju pomaga' kszta"ci' iberystów: do Krakowa, Wroc"awia, Opola i Cz&stochowy. Od lat
uczestniczy w ró$nych konferencjach naukowych zwi%zanych z iberystyk% oraz po)wi&conych literaturze emigracyjnej, organizowanych przez uniwersytety: we Wroc"awiu,
Katowicach, Toruniu i Rzeszowie. W czasie pobytów w kraju kilkakrotnie odwiedzi" Tadeusza
Ró$ewicza, najpierw w Gliwicach, a potem we
Wroc"awiu, ks. Jana Twardowskiego w stolicy,
Jaros"awa Marka Rymkiewicza w Milanówku.
W 2012 roku pojawi"y si& dwie niezwyk"e
jego ksi%$ki: „Zapiski o )wicie” wydane
w Rzeszowie i bli!niacze „*lady )wiat"a”
w Kanadzie. Motywacj% ich wydania jest
)wiadomo)' przemijania i zamiar ocalenia pa-

mi&ci o bardzo wielu wydarzeniach i niezwyk"ych ludziach, w znacznej cz&)ci emigrantach, bez których kultura polska by"aby
ubo$sza, cho' ich twórczo)', wci%$ jest ci%gle za ma"o znana i doceniana w kraju.
Dlaczego Rzeszów?
lorian *mieja, z racji bliskich mu miejsc
F
i przyja!ni z wieloma osobami najcz&)ciej
odwiedza *l%sk. Przyja!ni" si& z Wilhel-

mem Szewczykiem i Boles"awem Luboszem. #%czy go )l%ska wspólnota z Janem Goczo"em, Tadeuszem Kijonk%, prof. Janem
Miodkiem. Jest cz"onkiem honorowym Górno)l%skiego Towarzystwa Literackiego, a Biblioteka *l%ska wyda"a trzy, w znacznej
mierze autobiograficzne, jego ksi%$ki powsta"e w rezultacie namów, przez jej wieloletniego dyrektora prof. Jana Malickiego. Dlatego
nieco musi dziwi' fakt, $e nikt nie wpad"
na *l%sku na pomys" przej&cia od niego niezwykle bogatego, gromadzonego przez lata
archiwum, z r&kopisami utworów, korespondencj% z wybitnymi poetami (Czes"awem Mi"oszem, Tadeuszem Ró$ewiczem, Wis"aw%
Szymborsk%), pisarzami i badaczami kultury oraz bezcennego zbioru bardzo rzadkich
ksi%$ek i czasopism wydawanych i redagowanych przez niego po wojnie na emigracji.
Profesor Florian *mieja przekaza" te archiwalia do Rzeszowa, bo tam si& nimi zainteresowano. W Katowicach – jak s%dzi – wyl%dowa"yby zapewne w jakiej) przepastnej
piwnicy, w Rzeszowie za) jest $ywe zainteresowanie polsk% literatur% powstaj%c% poza
granicami Polski i ch&' pomna$ania zbiorów
z pozyskiwaniem podobnych darów.
***
Ze *l%skiem, poza umi"owaniem stron rodzinnych, "%czy Floriana *mieja, trwaj%ce od dzieci(stwa, kibicowanie dru$ynie chorzowskiego
Ruchu, która upar"a si& i nie chce po raz pi&tnasty zdoby' mistrzostwa Polski w pi"ce no$nej. Na razie wi&c, sportowo rzecz bior%c, Florian *mieja ma na koncie tyle samo, bo
czterna)cie, wydanych zbiorów wierszy, co Ruch
tytu"ów mistrza Polski. Ale co) mi si& wydaje,
$e lada moment niespo$ytemu poecie urodzi si&
nowy tomik, a z Ruchem bywa ró$nie.

!

Powy!szy tekst stanowi fragment wi"kszej
ca#o$ci przygotowanej przez autora do nowej
ksi%!ki pt. „Poza $l%skim niebem” o znanych
&l%zakach w $wiecie.
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Wykorzystano fragmenty utworów
A. Fredry, Z. Krasi!skiego, A. Mickiewicza, Cz. Mi"osza, C.K. Norwida, J. S"owackiego, a tak#e
z listów Fryderyka Szopena.

centon polski
[fragmenty]

szlachta nie by!a kast" ale cz#$ci" ludno$ci stanowi"c" naród
ma wspólne wady i zalety solidarnie za tych%e skutki odpowiada
bez zasady s" kl"twy na panów co byli szczytami wystrzelonymi
nad powierzchni" narodu czy szczyty drzew s" winne %e skr#caj"
a nie nasienie z których wyros!y i ziemia która soków dostarcza
utraciwszy swój kszta!t polityczny lecz zachowawszy w ca!o$ci
swego ducha spo!ecznego i %ywa w grobie nie pozwoli!a nigdy
napastowa& zachodu broni"c $mia!o sta!a nieprzebyt" zapor"
nie$miertelna mi#dzy wszystkimi narodami ziemia przeznaczona
na ofiar# m#cze'stwo katusze konania i na zmartwychwstanie
pisz# jak wiesz prosto z mostu i jego prosz# aby o co mu chodzi
!opat" do !ba wk!ada! ale ten urodzony my$liciel tak wszystko
w sosie filozofii topi %e ani poj"& o co chodzi tak najzwyklejsz"
rzecz zapl"cze %e mózg ci o !ba $ciany jak ptak w klatce si# t!ucze
a wszystko na nic zrozumienie za trudne niech r#ka boska broni
s!ucha!em go jak ponurego proroka ale s!uszno$& mu przyzna!em
pociechy szuka!em w naszym polskim lepiej mo%e kiedy$ b#dzie
i jego stara!em si# tym pocieszy& potem jeszcze polska zagra!em
poemat narodowy polski w którym jedz" pij" i grzyby zbieraj"
b#dzie na zawsze arcydzie!em przez sztuk# przez mistrzowskie t!a
doskonalsze od najczarowniejszych p!ócien ruysdaela to poema
satyryczne polskie i genialna satyra na rozmi!owanie si# w woni
ziemia'skiej lasu barszczu zrazów bigosu i ogórków kwaszonych
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gdyby$ przeszed! bory i podszyte knieje trafisz w g!#bi na wa! pni
k!ód korzeni obronny trz#sawic" tysi"cem strumieni sieci" zielsk
zaros!ych kopcami mrowisk gniazdami os szerszeni k!#bami w#%y
co krok czyhaj" niby wilcze do!y jeziorka traw" zaros!e na po!y
woda tych studni sklni si# plamista rdz" krwaw" z wn#trza dymi
zion"c wo' plugaw"od której drzewa wko!o trac" li$& i kor# !yse
skar!owacia!e robaczliwe chore pochyliwszy konary i pnie siedz"
woko!o wody jak czarownice nad kot!em w którym warz" trupa

38

s" z was niektórzy co mówi" niech lepiej polska le%y w niewoli
ni% gdyby zbudzi& si# mia!a wed!ug arystokracji a drudzy lepiej
niech le%y ni% gdyby zbudzi& si# mia!a wed!ug demokracji a inni
niech lepiej le%y ni% gdyby mia!a granice takie a inni owakie
ci wszyscy s" lekarzami nie synami i nie kochaj" matki ojczyzny
zaprawd# powiadam wam nie badajcie jaki b#dzie rz"d w polsce
ka%dy w duszy ma ziarno praw i granic o ile polepszycie dusz#
o tyle polepszycie prawa wasze oraz powi#kszycie granice wasze
dajcie mi proch zamkni#ty w narodowej urnie z niego wskrzesz#
lud postawi# na mogi! koturnie a z przebudzonych rycerzy
zerw# ca!un zgni!y wszystkich obwiej# nieba polskiego b!#kitem
o$wiec# duszy promieniem i $witem urodzonych nadziei kiedy$
przejd" przed wami pozdrowieni u$miechem po%egnani !zami

naród cho! ujarzmiony nie wyrodzi" si# na trzod# niewolników
cze$! jak% ma dla dostojnych wspomnie& swej historii pozwoli"a
zachowa! w kajdanach godno$! ludzi wolnych i rycersk% prawo$!
polski lud jest "atwym do rz%dzenia byle w"adza która prowadzi
trzymaj%c w karno$ci nie by"a zbyt s"ab% ani uciskaj%c% naród
cz"owiek poczciwy pe"ne ma serce mi"o$ci ojczyzny czuje prawd#
owo' i prawodawcy pe"ni mi"o$ci ojczyzny postanowi% urz#dy
w kraju stosownie do potrzeby i b#dzie kraj urz%dzony dobrze
podobna jest rzeczpospolita któr% za"o'y! macie do lasu który
sieje gospodarz nasienie dobre na ziemi dobrej mo'e by! pewny
i' drzewa si# urodz% i nie ma potrzeby my$le! o formie drzew
ani l#ka! si# zasiewajcie wi#c mi"o$! ojczyzny i po$wi#cenia si#
ducha b%d(cie pewni i' wyro$nie rzeczpospolita wielka i pi#kna
lasy pe"ne krasy czeremchy oplatane dzikich chmielów wie&cem
jarz#biny ze $wie'ym rumie&cem obok leszczyna z zielonymi ber"y
dziatwa le$na g"óg w obj#ciu kalin o'yna czarne usta tuli do malin
drzewa i krzewy li$!mi wzi#"y si# za r#ce jak do ta&ca staj%ce
nad le$n% gromad% wzniesiona brzoza bia"a z ma"'onkiem grabem
a dalej jak gdyby starce patrz% siedz%c w milczeniu s#dziwe buki
tam matrony topole i mchami brodaty d%b garbaty wspiera si#
na grobów po"amanych s"upach przodków skamienia"ych trupach
dwór soplicowo inne widzia" szaty twarzy zupe"nie si# odmieni"
ów las topoli ju' si# wi#cej nie zieleni" dziedziniec gdzie b"awatki
cykorie i maki barwi"y si# teraz o zimo twoj# pi#kno$! czuj# dzi$
na kszta"t czasu i uroku bom w 'yciu przyszed" na sm#tn% por#
która wszystko ucisza pod $niegiem ch"onie z mi"o$ci% ustronie

narodowym autorem jest ten w którego sztuce naród ma udzia"
jak% cz#$! ten'e zajmuje w rozwoju dziejów ludzko$ci i dlatego
od grobu chopina rozwinie si# nasza sztuka jak powoju wieniec
o formie 'ycia to jest o kierunku pi#kna i tre$ci 'ycia w stron#
dobra i prawdy artyzm tak si# u"o'y w ca"o$! narodowej sztuki
przesypuj%c w palcach piasek odkryli$my s"odkie imi# ojczyzny
piachem i szumem wiatru w pio"unach niczym jest bez przesz"o$ci
s"owem co w po"owie d(wi#ku traci sens i $cian% w$ród p"omieni
w piasku by" popió" stuleci zmieszany z krwi% $wie'% naówczas
odst%pi"a nas pycha i niski pok"on z"o'yli$my ludziom minionym

!
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a ja si# po cichu $miej# i my$l# 'e od ma"ego zaczyna! potrzeba
jestem fortepianist% tylko a je'eli jestem co$ wart to i dobrze
gdy' po mnie wi#ksi przyjd% co szerzej muzyk# ogarn% i melodia
polska rozszerzy si# i rozkwitnie my$l# 'e lepiej zrobi! ma"o
ale za to dobrze jak si# wszystkiego chwyta! lecz (le wykona!
od tego nigdy nie odst%pi# jak ci# kocham chcia"bym tylko
napisa! i pozostawi! abecad"o tego co jest naprawd# polskie
a nauczy! odrzuca! polsko$! fa"szowan% mo'e to si# jako$ uda
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Maszyny
kruszenia
s!owa
mieniaj"ca si# na naszych oczach
Z
pod wp!ywem nowych mediów i technologii kultura poci"ga za sob" zmiany

w komunikacji kulturowej (w tym literackiej), a tak$e w samym sposobie do%wiadczania audiowizualno%ci. Szczególnie od czasu tzw. prze!omu cyfrowego
i towarzysz"cej mu intensywnej transformacji literatury i eksplozji multimediów,
coraz wyra&niej rysuje si# potrzeba opisywania nowych zjawisk z tym zwi"zanych. Sztuka s!owa poddana presji wysokiej tech no lo gii do ma ga si# dzi%
dookre%lania obecnej kondycji pisma,
mowy i werbalno%ci uwik!anych w rozmaite formy niewerbalno%ci i komunikacji sieciowej. Stajemy si# bowiem %wiadkami rodz" ce go si# no we go pa ra dyg ma tu
kulturowego, opartego z jednej strony
na ideach wolno%ci, równo%ci, wspó!uczestnictwa, czego wyrazem s" zjawiska
tak charakterystyczne dla kultury WEB 2.0
jak: usieciowienie, pozwalaj"ce na komunikacj# wielu do wielu; konwergencja, b#d"ca pod!o$em kultury fanowskiej zacie ra j" cej gra ni ce mi# dzy tre %cia mi
amatorskimi a profesjonalnymi; prosumpcja, wyra$aj"ca si# w postawie koprodukcji znacze' kulturowych, a z drugiej
na rozwoju technologii, która w sposób
znacz"cy narusza uk!ad dzie!o-twórca,
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wchodz"c nie tyle w rol# po%rednika, ile
cz#sto wspó!twórcy efektu finalnego.
Czym s" bowiem tytu!owe „maszyny
kruszenia s!owa”, je%li nie metafor" technologii wdzieraj"cej si# w twórczo%( literack", które korzystaj"c z mechanizmu automatyzacji jej przypisanego dokonuj"
aktu re.kreacji. Tym samym wspó!czesne
zjawiska literackie zarzucaj" dotychczasowe tradycyjne poj#cia jak autorstwo, podmiotowo%( czy natchnienie na rzecz „kombinacji”, „obróbki”, „gry” czy „strategii”.
Maszyna zatem zostaje w!"czona w proces
twórczy na prawach artysty, zmieniaj"c dotychczasowe rozumienie dzie!a sztuki, nie
tylko w jego warstwie znaczeniowej, tre%ciowej czy kompozycyjnej, ale tak$e pi%miennej, j#zykowej, estetycznej, na co pozwala intermedialny charakter przekazów
w nowych mediach dzi#ki reprezentacji numerycznej. Wraz z dzie!em poddanym
technologii zmienia si# tak$e rola twórcy
i odbiorcy, bowiem dzi#ki wspó!dzia!aniu
maszyny i cz!owieka pojawia si# niezwyk!e sprz#$enie zwrotne, którego objawem
jest tak znacz"ce dzi% w komunikacji kulturowej zjawisko interaktywno%ci.
Maj"c %wiadomo%( zmieniaj"cej si# sytuacji w komunikacji literackiej, od czterech lat w Cz#stochowie organizowany jest
Festiwal Dekonstrukcji S!owa „Czytaj”,
podczas którego prezentowane s" nowe zjawiska literacko-medialne, prowadzone
warsztaty czytania zdigitalizowanych tekstów, spotkania autorskie, projekcje filmów
i koncerty, gdzie nowe media obecne s" zarówno w temacie, jak i sposobie prezentacji. W tym roku w dniach 6 do 12 pa&dzierni ka fe sti wal ten za pro po no wa! a$
trzydzie%ci imprez, podczas których uczestnicy mogli m.in. czyta( ksi"$ki w sposób
hipertekstowy, bra( udzia! w odczytaniach performatywnych, d&wi#kowych,
z towarzyszeniem muzyki granej na $ywo,
mogli „dotkn"(” czytania itp. Uczestnicy
przygotowanych przez organizatorów imprez mieli okazj# do wzmocnienia swojej
kreatywno%ci, a to dzi#ki zestawowi (wicze' rozwijaj"cych pomys!owo%(, my%lenie abstrakcyjne i metaforyczne w postaci li ku pro po zy cji sa mo dziel ne go
konstruowania tekstu czy to tradycyjnego
czy te$ za pomoc" kodu HTML pozwalaj"cego na stworzenie wielu hipertekstowych
powi"za'. W%ród wielu autorskich spotka'
warto wyró$ni( to z Witem Szostakiem, autorem cyklu powie%ci fantasy o Smoczo-

górach oraz tzw. trylogii krakowskiej:
Chocho!y, Dumanowski i Fuga. Ta ostatnia ksi"$ka sta!a si# inspiracj" dla zespo!u RAGAZZI CLAVI, który w Regionalnym O%rod ku Kul tu ry w opar ciu
o barokowe dzie!a, szuka! wspó!czesnych
rozwi"za', takich jak po!"czenie elektroniki z $ywymi instrumentami (np. viol" da
gamba czy klawesynem). Podobny multimedialny charakter mia!o zderzenie literatury, filmu oraz muzyki, za które odpowiedzialny by! multiinstrumentalista Krzysztof
Nied&wiecki. Jego literacka taperka, czyli
improwizowane d&wi#kowe odczytanie
ulubionej lektury, w tym roku dotyczy!a powie%ci Henryka Sienkiewicza pt. Krzy!acy, a filmowy obraz, który towarzyszy! muzy ce, wy re $y se ro wa ny zo sta! przez
Aleksandra Forda. Relacja s!owa i obrazu
w budowaniu wspó!czesnej komunikacji literackiej towarzyszy!a wielu spotkaniom,
czy wystawom malarstwa inspirowanego
tekstami literackimi, czy przedstawieniu teatralnemu opartemu na interpretacji fragmentów sztuki Thierry’ego Debroux pt. Biblio pa ta i opo wia da j" ce mu hi sto ri#
mi!o%nika ksi"$ek, który potrafi pozna( za-
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warto!" woluminu na podstawie jego zapachu, czy wreszcie prezentacji premier
„Wydawnictwa Ha! art”, które podnosi#y
tak wa$ki dzi! temat ikoniczno!ci pisma
i oralno!ci obrazu w literaturze eksperymentalnej, komputerowego generowania
tekstu literackiego i tym podobnych.
pozycji festiwalu, któr% orgaJTeoniedriizan%toLizrzyteproraprzy
gotowali wraz z Zak#adem
tury Akademii im. Jana D#u-

gosza by#o seminarium otwarte Maszyny
kruszenia s!owa, w którym wzi&li udzia#
prof. dr hab. Ryszard Waldemar Kluszczy'ski (U(), prof. dr hab. Andrzej G#owacki (UJ), dr hab. Piotr Zawojski (U)),
dr Piotr Marecki (Londyn), dr Mariusz Pisarski (UAM), dr Bogus#awa Bodzioch
Bry#a (Ignatianum), dr Gra$yna Pietruszewska-Kobiela (AJD), dr Agnieszka
Przybyszewska (U(), dr Monika Górska-Olesi'ska (UO) oraz dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD, a którego tematem by#a dystrybucja s#owa i ksi%$ki w dobie
nowych technologii.
Podj&te przez uczestników seminarium zagadnienia wpisuj% si& w dyskusj& nad wspó#czesn% sytuacj% literatury i innych wyrazów
artystycznych ze wzgl&du na rozwijaj%ce si&
dzi! nowe media. Niew%tpliwie – jak zauwa$a Tadeusz Miczka – sztuka s#owa poddana
presji wysokiej technologii, domaga si& dookre!lenia obecnej kondycji pisma, mowy
i werbalno!ci uwik#anych w rozmaite formy
niewerbalno!ci i komunikacji sieciowej.
Maj%c !wiadomo!", $e zmieniaj%ca si& komunikacja literacka wymaga od wspó#czesnego
literaturoznawcy wyj!cia poza granice dyscyplinowe ku zjawiskom artystycznym, medialnym, technologicznym do udzia#u w seminarium zaproszono nie tylko teoretyków
zajmuj%cych si& literatur%, ale w#a!nie przedsAtawicieli dzia#a' nieliterackich (artystów,
medioznawców), z którymi literatura – rozumiana tu zarówno w kontek!cie tekstowo!ci,
jak i literacko!ci – wchodzi w zadziwiaj%ce
relacje, o czym przypomnieli Ryszard Kluszczy'ski, Piotr Marecki i Mariusz Pisarski,
wskazuj%c na prace artystów nie zwi%zanych
z literatur%, ale w#a!nie filmem, projekcjami
wideo, muzyk% – slam poetry, grami
wideo itp.
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uwa$a Gra$yna Pietruszewska-Kobiela,
zjawiska liternetowe tego typu „odwo#uj%
si& do metaforyki chaosu, [opieraj%c si&]
na hipertekstowych odno!nikach, uk#adach fraktalnych i afabularnych – przynosz% narracj& dyskursywn%”. Jedn% z wielu
propozycji takiej lektury zaproponowa#
prof. Andrzej G#owacki w Archetypturze
magicznej rzeczywisto"ci. Ta aplikacja
ksi%$kowa zmienia czysto wizualny, statyczny sposób percepcji literatury w twórczy
i dynamiczny proces poszukiwania i konstruowania nowych znacze'. Parafrazuj%c
s#owa Rolanda Barthesa, wieszcz%cego
„!mier" autora”, projekt ten zapowiada
„!mier" czytelnika” i narodziny „u$ytkownika ksi%$ki”, tym samym zmusza
do ponownego zdefiniowania sytuacji lektury i miejsca czytelnika w relacji do tekstu. Jeszcze dalej id% projekty living letterforms (o$ywionych glifów), stwarzaj%cych
wra$enie quasi-autonomicznych form, które w !rodowisku wirtualnym zachowuj% si&
niczym organizmy biologiczne, ulegaj%c
ewolucji, krzy$owaniu si&, rozmna$aniu,
konsumowaniu itp. W klasyfikacji takich
form Monika Górska-Olesi'ska zauwa$a
„o$ywanie” liter przy pomocy algorytmów zachowania $ywych organizmów,
„o$ywanie” energi% i sygna#ami pochodz%cymi z cia#a, hodowanie s#ów i atomów j&niezwyk#y maria$ sztuki s#owa zyka w biologicznym substracie (w tym takz innymi wyrazami my!lenia sym- $e hodowanie bakterii/poetów i krytyków)
bolicznego zaowocowa# nowymi formami oraz eksperymenty bio-typograficzne,
obecno!ci tekstu w komunikacji literackiej, do których nale$% animistyczne czy quasiktórych kszta#t jest definiowany poprzez re- -organiczne fonty.
lacj& z mediami audiowizualnymi, grafik%
Wraz z pojawieniem si& nowych przecyfrow%, kompozycj% hipertekstow%, kom- strzeni komunikacji kulturowej, nowych
binatoryk% gier wideo itp. Jak pokazali urz%dze', no!ników, inaczej mówi%c – nouczestnicy seminarium, „tekst literacki wych obszarów, w które wchodzi literatu(i generowany przez niego przekaz) cz&sto ra, pojawiaj% si& te$ nowe reakcje, zachookazuje si& by" z medium nie tylko sprz&- wania od biorcze, a nawet – rzec
$onym, lecz na nim si& zasadza" i z niego mo$na – nowi uczestnicy kultury literackiej:
bezwzgl&dnie wynika". Specyfika samego zarówno po stronie twórców, jak i po stromedium przenosi si& wi&c na literatur&”, nie czytelników czy krytyków. Zmieniaj%o czym !wiadcz% przywo#ane przez Bogu- ca si& obecnie pozycja ksi%$ki jako przeds#aw& Bodzioch-Bry#& powie!" Schemat miotu materialnego wymusza tak$e nowe
Konrada Polaka czy dokonania Zenona Faj- strategie czytelnicze, o czym mówi#a
fera (Powieki). Te hipertekstowe czy libe- Agnieszka Przybyszewska, zwracaj%c uwarackie pomys#y kompozycyjne tak jeszcze g&, $e literatura elektroniczna „anga$uje
niedawno szokuj%ce scen& literack%, zosta- w proces czytania inne ni$ wy#%cznie
j% dzi! wypierane przez inne zabiegi stwa- wzrok zmys#y, zapraszaj%c do poznawania
rzaj%ce mo$liwo!" niesko'czonego od- opowie!ci poprzez czytelnicze gesty i ficzytywania tekstu poprzez przypadkowo!" zyczn% aktywno!"”. Mówi%c inaczej, koszeregu znaczeniowego, a poprzez to eks- nieczne wydaje si& porzucenie przyzwyczaplorowanie dodatkowych znacze'. Jak za- je' czytelniczych, którym towarzyszy#a
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lektura zmys#owa, cicha, wy#%cznie intelektualna, niecielesna, na rzecz do!wiadczenia,
immersji, czytania jako wykonywania
okre!lonych czynno!ci, które posuwaj%
wydarzenia fabu#y, a nawet wp#ywaj%
na ich konstrukcj& narracyjn% w zale$no!ci
od dokonywanych wyborów. Tym samym
czytanie staje si& wspó#tworzeniem nie
tylko sensu przekazu, ale jego ci%gu znaczeniowego czy struktury fabularnej.
Dzi!, z pozycji badacza znajduj%cego si&
tak naprawd& w samym oku cyklonu przeobra$aj%cych si& i konwerguj%cych ze sob% nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze wszech miar ryzykown%
by#aby próba poddawania ocenie wymienionych zjawisk w makroskali, cho" i takie
uj&cia ju$ zd%$y#y si& pojawi" przynajmniej
w odniesieniu do historii zjawisk liternetowych lub w kontek!cie „archeologii mediów” podkre!laj%cej awangardowe *ród#a
wspó#czesnych eksperymentów literackich
w po#%czeniu z technologi%. Bardziej uprawomocnione jednak wydaj% si& oceny formu#owane w odniesieniu do skali mikro,
konkretnych zjawisk, czy te$ – jeszcze lepiej – poszczególnych wytworów kultury,
utworów literackich, co starali si& uczyni"
bior%cy udzia# w seminarium go!cie.
Zorganizowany po raz czwarty w Cz&stochowie Festiwal Dekonstrukcji S#owa „Czytaj!” udowodni#, $e z #atwo!ci% i przyjemno!ci% mo$na po#%czy" wiele dziedzin
z literatur%, bez $adnego uszczerbku dla tej
ostatniej. Co wi&cej, u!wiadomi# jak wa$ne
jest czytanie i odbiór tekstów cyfrowych, których do!wiadczenie jest dzi! cz&!ci% obiegu
literatury, a sam akt lektury powi%zany jest
z kompetencjami gracza, performera czy
po prostu widza. I chocia$ ksi%$ka wspó#cze!nie przechodzi wiele przeobra$e', jednak
nadal istnieje w swojej tradycyjnej formie,
co potwierdza#oby my!l Umberto Eco, który w rozmowie z Jean-Claudem Carriere
stwierdzi#, $e ksi%$ki w wersji papierowej nie
znikn%, ale stan% jednym z mo$liwych obiegów literatury pozostaj%cym w hybrydycznym zwi%zku z obiegiem elektronicznym.
Zaproponowane przez organizatorów festiwalu „Czytaj” spotkania zdaj% si& potwierdza" intuicj& w#oskiego semiologa, zderzaj%c tradycyjne czytanie z nowymi formami
komunikacji, które z pewno!ci% nie powiedzia#y swego ostatniego s#owa.
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atarzyna Panas jest studentK
k! zarz!dzania kultur!. Micha# Tyszkiewicz licealist!. Kie-

tomia, ale mieszkaj!cym w Wiesbaden, jego re"yserem Andrzejem
Klamtem, zarazem producentem
dy spotkali si% w styczniu 2014
i za#o"ycielem firmy „Halbtotal
roku, w g#owach za$wita# im poFilm”.
mys# zorganizowania przegl!du
Na nadspodziewanie dobrym
filmów. Doszli do wniosku, "e
poziomie artystycznym sta# sam
w Bytomiu, gdzie tak dobrze
konkurs, do którego zakwalifirozwija si% teatr ta(ca czy opera,
kowano kilkana$cie filmów krótprzyda#aby si% cykliczna imprekometra"owych. Jury uzna#o
za filmowa. Pocz!tkowo mia# to
za najlepszy film pt. „Arena” wyby' jednodniowy przegl!d krótre"yserowany przez Martina Rakiego metra"u, w ca#o$ci tematha, studenta #ódzkiej filmówki,
tycznie zwi!zany tylko z ich
który otrzyma# 2 tys. z# nagrody.
miastem. Pó)niej impreza si%
Za $wietne zdj%cia w tym filmie
rozros#a do trwaj!cego trzy dni
nagrodzony tysi!cem z#otych zoogólnopolskiego festiwalu dosta# Bartosz &winiarski. Autorzy tekumentalistów.
go niespe#na pó#godzinnego obraJury nagrodzi!o film Korea"czyka Suk-hwa Honga pt. „Trzeci pokój” zu krótkometra"owego w bardzo
Poniewa" nie mieli ani grosza,
rozpocz%li w%drówk% w poszuki- za najlepsz# re$yseri%.
atrakcyjny sposób ukazali Bieszwaniu pieni%dzy na sfinansowaczady i zamieszkuj!cych je ludzi.
nie imprezy. Na pocz!tek trafili
Przypadkowy autostopowicz, któdo bytomskiego Urz%du Miejry trafi# do grupy uciekinierów
skiego.
od cywilizacji, zaj!# si% razem
– Us#yszeli$my nie$mia#! zaz nimi wycink! drzew. Akceptacj%
ch% t%, "e mo "e my spró bo w grupie uzyska#, gdy pokona# jedwa' – wspomina Micha# Tyszkienego z bieszczadników w si#owawicz, organizator Bytom Film
niu si% na r%ce. Jednak nie mia# a"
Festival 2014.
takiej si#y ducha, "eby zar"n!' myNast%pnie wst!pili w progi za$liwskim no"em sarn%. Z tego
s#u"onego w dzia#alno$ci kultupowodu opu$ci# grup% drwali.
ralnej Towarzystwa Mi#o$ników Bytomia, nadali festiwalowi. Troch% czasu min%#o, W ko(cowej scenie kamera pokaza#a go podrógdzie uzyskali ju" konkretn! pomoc w posta- zanim do r!k organizatorów zacz%#y dociera' "uj!cego autostopem z holenderskimi turystaci obs#ugi ksi%gowej festiwalowych finansów, krótkie obrazy dokumentalne, których twór- mi. Zako(czenie filmu, do$' niejednoznaczne
na któr! zgodzi#a si% El"bieta Plewniak. cami byli przede wszystkim studenci #ódzkiej i otwarte co do dalszych losów bohatera,
Po mozolnych próbach uda#o im si% zebra' szko#y filmowej. Organizatorom spad# kamie( wzmocni#o wymow% ideow! dokumentu.
potrzebn! kwot%: 5 tysi%cy z#otych z Urz%du z serca, bowiem nagrody, jakie pocz!tkowo
Za najlepsz! re"yseri% jury nagrodzi#o
Miejskiego w Bytomiu i 2 tys. z# od bytom- oferowali nie by#y imponuj!ce. Zwyci%zca film Korea(czyka Suk-hwa Honga pt. „Trzeskiego Zarz!du Budynków Mieszkalnych. mia# otrzyma' 500 z#otych, wyró"nieni jesz- ci pokój”. To kilkunastominutowy ci!g obraDopomog#y im obchody 760-lecia istnienia cze mniej. Na szcz%$cie w ostatniej chwili pre- zów ukazuj!cych ostatnie chwile przed wymiasta i w zwi!zku z tym wzmo"ona ch%' zydent Bytomia Damian Bartyla przekaza# prowadzk! trzyosobowej korea(skiej rodziny
w#adz do organizacji jak najwi%kszej liczby wi%ksz! kwot% i nagrod! g#ówn! by#o 2 ty- z domu matki do nowego mieszkania. Kameimprez kulturalnych.
ra beznami%tnie rejestrowa#a codzienne czynsi!ce z#otych.
– Dostali$my jedena$cie razy mniej ni" jedZ powodu obaw o nisk! frekwencj%, wpa- no$ci bohaterów, praktycznie bez "adnych dianodniowy miejski zlot pojazdów militar- dli na pomys# zorganizowania trzeciego dnia logów. Do widzów przemawia# obraz gestów
nych i dwa razy mniej ni" godzinny koncert festiwalowego, bardziej komercyjnego, pod- i zachowa( ludzi. Zw#aszcza fina#owa scena,
organowy – mówi Micha# Tyszkiewicz.
czas którego z widzami spotka# si% Lech Ma- gdy g#owa rodziny w nowym mieszkaniu
To na barkach organizatorów spocz%#y jewski. Znany re"yser wpad# do Bytomia za- z nostalgi! buja fotel, na którym zawsze zasprawy rozreklamowania festiwalu i poszu- pre zen to wa' swój naj now szy film siada#a matka pozosta#a w swoim domu. Nakania miejsca projekcji filmów konkurso- „Onirica – Psie Pole”, dzie( po festiwalu fil- grod% publiczno$ci i prezydenta Bytomia – rawych. Znale)li je w sali widowiskowej mowym w Gdyni. I odniós# sukces, bo s#aw- zem tysi!c z#otych – otrzyma# film Edyty
Bytomskiego Centrum Kultury. Sami przy- nego twórc% zapragn%#y zobaczy' t#umy. Remba#y pt. „Father”. Chocia" spore szanse
gotowali stron% internetow! festiwalu, roze- Publiczno$' przyci!gn%#y tak"e – prowadzo- na wyró"nienie mia# te" – dopuszczony
s#ali 400 maili z zawiadomieniami o konkur- ne przez jurorów festiwalowych Jakuba Pu- do pokazu laureatów – film Marcina Strausie i nawi!zali kontakt z redakcjami. Chocia" de#k%, Mariusza Szemalikowskiego, Leszka cholda pt. „Enrichment” o pobudzaniu do akodzew mediów by# niewielki. Telewizja Ca- Staronia – warsztaty dla szkó# na temat teo- tywno$ci zwierz!t we wroc#awskim ogrodzie
nal Plus wyemitowa#a spot reklamowy, rii i praktycznej realizacji krótkich form fil- zoologicznym.
I Bytom Film Festiwal 2014, cho' zorganiw „*yciu Bytomskim” ukaza#a si% zaledwie mowych oraz sposobów pozyskiwania przez
krótka wzmianka. Najwi%cej miejsca po- filmowców publiczno$ci. Konkursowi towa- zowany za niewielkie pieni!dze przez bardzo
$wi%ci# festiwalowi miejscowy portal Bytom- rzyszy# przegl!d dokumentalnych filmów m#odych zapale(ców, wypad# bardzo dobrze.
ski.pl.
o Bytomiu z okresu mi%dzywojennego i po- Je"eli organizatorom wystarczy zapa#u ma
– Mieli$my k#opoty z wywieszaniem pla- wojennego. Okras! by# pokaz filmu „Podzie- szanse sta' si% cyklicznym konkursem krótkiekatów, w ostatniej chwili sami rozklejali$my lona klasa” i spotkanie z pochodz!cym z By- go metra"u o sporym znaczeniu – uwa"aj!
znawcy tematu.
je w niedozwolonych miejscach.
– Spo$ród setek festiwali filNa szcz%$cie nie z#apa#a nas
mowych organizowanych w PolStra" Miejska – opowiada Katasce, mamy pierwsz! lig% i czwarrzyna Panas.
t!. Bytomski Film Festiwal ma
Swoje wsparcie zaoferowa#
szans% szybko do#!czy' do druza to Bytomski Teatr Ta(ca i Rugiej ligi – chwali Jakub Pude#ko,
chu „Rozbark”, udost%pniaj!c
mened"er filmowy, nagrodzony
dla uczestników festiwalu noclena ostatnim Festiwalu Filmogi w swoim hotelu dla artystów.
wym w Gdyni przez Polski InstySkorzysta#o z nich 6 m#odych filtut Sztuki Filmowej za prowadzemowców.
nie w Tarnogórskim Centrum
Zanim rozpocz!# si% konkursoKultury najlepszego w Polsce
wy przegl!d, mimo solidnej praDyskusyjnego Klubu Filmowecy organizatorów, pocz!tkowo
go „Olbrzym”.
nie nap#ywa#y "adne zg#oszenia
dokumentalnych filmów krótkoRYSZARD BEDNARCZYK
metra"owych, bo taki charakter

Filmowa druga
liga w Bytomiu
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Od szczytów Himalajów po g!"biny
mórz. Od bieguna po!udniowego po
pó!nocny. W przestrzeni ziemskiej i kosmicznej. Wsz"dzie #mieci, których nie
ubywa. W $adnym, dost"pnym dla ludzi, miejscu na #wiecie.
I dalej za#miecamy nasz% planet". Bez
opami"tania. Z t% ró$nic%, $e od ponad
dwudziestu lat, ka$dego roku od nowa,
szturmem zaczynamy j% sprz%ta&.
W tym globalnym przedsi"wzi"ciu,
dzi"ki Fundacji Nasza Ziemia, uczestniczy równie$ Polska. Na 'l%sku sprz%tamy z Zielona Lig%.

tywnie gromadzi& do ponownego wykorzystania b!d) recyklingu.
Sprz!tanie Polski jest te# okazj! do jej
upi%kszania: zak"adania ziele'ców, sadzenia drzew, krzewów i kwiatów, rywalizowania w konkursach ekologicznych, organizowania wystaw, ognisk, festynów czy
rajdów rowerowych i pieszych po czystych szlakach turystycznych.
Swoj! specyfik% ma akcja „Sprz!tanie
(wiata – (l!sk”. Nabra"a ona tempa, gdy
w"!czy"a si% do niej przed siedemnastoma
laty – Fundacja „Zielonej Ligi”, wydaj!ca
od lat miesi%cznik pod tym samym tytu"em.

lobalne sprz!tanie spontanicznie rozG
pocz!" Ian Kiernan, australijski #eglarz i mi"o$nik przyrody. W 1987 roku,

Sprz%tanie na 'l%sku

po powrocie z rejsu dooko"a $wiata doskwiera"y mu wspomnienia z Morza Sargassowego. Spodziewa" si% tam ujrze&
prawdziwe cuda przyrody. S"ynne dryfuj!ce na pe"nym Atlantyku ogromne "!ki
pokryte glonami, przypominaj!cymi ki$cie winogron. Zobaczy" morze pe"ne niezniszczalnych odpadków. Zu#ytych stringów, wiaderek plastikowych, pieluch
jednorazowych, tubek po pa$cie do z%bów i niezliczone ilo$ci toreb z tworzyw
sztucznych. Prze#y" szok. Nie ostatni. Podobnie by"o, gdy wp"yn!" do Zatoki Sydnejskiej. Postanowi" co$ z tym zrobi&.
Skrzykn!" spor! grup% przyjació"
i obro'ców czystego $rodowiska, ch%tnych
do posprz!tania portu i pla# zatoki. Zebra"o si% jakie$ czterdzie$ci tysi%cy ludzi. Ian
uzna", #e w ten sam sposób mo#na sprz!ta& Australi%, a mo#e nawet ca"y $wiat.
Jego marzenie si% spe"ni"o. W 1993 roku akcj% sprz!tania (wiata (Clean up the
world) wspar" Program (rodowiskowy
ONZ.
W gronie aktywnych ochotników sprz!tania (wiata w Australii, by"a mieszkaj!ca
tam Polka, Mira Stanis"awska-Meysztowicz. Gdy rok pó)niej wybiera"a si% do rodzinnego kraju, postanowi"a „przy"!czy&”
go do tej globalnej akcji „Sprz!tania (wiata”, w której uczestnicz! ka#dego roku miliony ludzi ze stu kilkudziesi%ciu krajów
$wiata.
Min"!o 20 lat i...
by"o "atwo, wspomina dzi$ Mira
Nie
Stanis"awska-Meysztowicz.
Urz%dnicy tradycyjnie nie palili si% do do-

datkowej pracy. Ale nie rezygnowa"am.
Postanowi"am za"o#y& Fundacj% pod nazw! „Nasza Ziemia”, która rozpocz%"a
dzia"alno$& w 1994 roku. To nazwa nieprzypadkowa. Chcemy ni! przypomina&,
#e nasza planeta to nasze miejsce do #ycia
i nasza odpowiedzialno$& za jego trwanie
na Ziemi.
W tym samym roku odby"a si% pierwsza
wspólna akcja pn. „Sprz!tanie (wiata – Polska”. Od lat nie jest ona wy"!cznie
masowym, dobrze zorganizowanym, sztur-

Mira Stanis#awska-Meysztowicz posadzi#a
na "l!sku niejedno drzewo

Nasza Ziemia,
nasze miejsce
mem na $mieci, zbierane w lasach, parkach, na pla#ach, w dolinach rzek czy w samych akwenach przez ekipy nurków.
Uczestniczy w nich m"odzie# szkolna z nauczycielami, harcerze, sportowcy, tury$ci,
wolontariusze. Nieoceniona jest pomoc pozarz!dowych organizacji ekologicznych,
le$ników, lokalnych stowarzysze' czy pracowników ró#nych firm specjalistycznych.
Podczas sprz!tania Polski nie odstaje
#adne województwo. Wszyscy rywalizuj!,
by zebra& jak najwi%cej $mieci i zrobi& co$
wi%cej. Przed trzema laty pad" rekord – sto
tysi%cy ton! Ilo$& uczestników przekroczy"a 160 tysi%cy! Ale to tylko liczby.
Najwi%ksz! warto$ci! powszechnego
zbierania $mieci jest wspólna lekcja poszanowania $rodowiska naturalnego i promocja ekologicznego post%powania z odpadami na co dzie'. Nabieranie nawyku,
by „produkowa&” ich jak najmniej; selek-

Sprz!tanie "wiata z Zielona Lig!

szystko zacz%"o si%, wspomina AnW
na Tarkowska, prezes tej Fundacji,
od wizyty Miry w naszej redakcji w 1997

roku. Rozumia"y$my si% znakomicie.
W tym samym roku Zielona Liga zorganizowa"a pierwsze sprz!tanie w Miko"owie-Mokrem. Miejscu, gdzie dzi$ rozci!ga si% ogród stworzony z marze' grupy
zapale'ców – (l!ski Ogród Botaniczny
i pr%#ny O$rodek Edukacji Ekologicznej.
Kolejn! akcj! „Sprz!tania (wiata” Zielona Liga obj%"a Zespó" Parków Krajobrazowych w Smoleniu. Wkrótce przyst!pili
do niej le$nicy z Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pa'stwowych w Katowicach. Ich
pomoc jest nieoceniona dla obu stron.
Sprz!taj!cy Polsk% zyskali konkretne
wsparcie, le$nicy obro'ców i spo"ecznych
opiekunów lasu.
Po wspólnych akcjach (a by"o ich sporo
m.in. w Katowicach, Rudach Raciborskich,
Brynku, Suchej Beskidzkiej, Ustroniu, Koniecpolu, Kosz%cinie, Bielsku-Bia"ej, Wi$le, Opolu czy Rudzi'cu) w lasach jest
czy$ciej, rosn! nowe drzewa i odbywaj! si%
najpi%kniejsze lekcje ekologii przez ca"y
niemal rok.
Równie# dzia"alno$& Fundacji Nasza
Ziemia nie ko'czy si% wraz z akcjami
sprz!tania (wiata. I ta Fundacja prowadzi
ca"oroczn! edukuj% na rzecz ekorozwoju,
zach%ca skutecznie lokalne spo"eczno$ci
do praktycznej ochrony przyrody i $rodowiska. W kampaniach takich jak: Mi%dzynarodowe Sprz!tanie Ba"tyku, Kluby
Naszej Ziemi, Zielona Stopa Filantropa,
Firma z klimatem czy Czysta Gmina
uczestnicz! tysi!ce Polaków. Tak samo
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
i coraz to nowych dzia"aniach dla ka#dego. W$ród tych ostatnich popularny jest
program „Ogród ostoj! zwierz!t”, s"u#!cy ochronie bioró#norodno$ci czy „Pomó#my kasztanowcom”.
T% dzia"alno$& doceniaj! wszyscy. Wydatnie wspier! j! Wojewódzki Fundusz
Ochrony (rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Tylko w 2014 roku przekaza" na rzecz organizacji ekologicznych
w regionie oko"o 1,5 mln z"otych.

JOLANTA MATIAKOWSKA
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ierw szym
kro kiem
P
w kompleksowym porz!dkowaniu polskiej go-

innych ni' w gminach miejskich, cz%sto nietypowych,
indywidualnych rozwi!za),
czego na pocz!tku tworzenia
Krajowy Program... dostatecznie nie uwzgl%dni#. A to
mo'e nas s#ono kosztowa&.
Je"li nie osi!gniemy za rok
zak#adanego efektu ekologicznego w oczyszczaniu
"cieków, Unia Europejska
Nieoczyszczone "cieki komunalne, przenikaj#ce do "rodowi- mo'e za'!da& zwrotu dotacji.

Pietrowice Wielkie
i ekologiczne!

spo dar ki "cie ko wej by #o
przygotowanie w 2003 roku
Kra jo we go
Pro gra mu
Oczyszczania $cieków Komunalnych. Identyfikowa#
on nie tylko potrzeby i koszty, jakie trzeba b%dzie ponie"&, by osi!gn!& standardy
Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Wytyczy# równie' ska naturalnego, maj# ogromn# si!$ ra%enia. W Polsce zbyt d!upozbywali"my si$ ich metod# „wprost do rzeki, jeziora czy
Pu!apki aglomeracyjne
obszary i granice 1378 aglo- go
na pola”. Z wszelkimi tego konsekwencjami. Dla rolnictwa, zameracji komunalnych, dla sobów wód pitnych, zdrowia ludzi.
których przewidziano wspólnie mal
pew nik.
Takie by!y realia. W miastach brakowa!o oczyszczalni "cieków.
ne, mi%dzygminne przed- Na terenach wiejskich i w ma!ych miejscowo"ciach podstawoW danym nam do
si%wzi%cia. Budow%, rozbu- wym elementem techniki sanitarnej by!y nieszczelne szamba. dyspozycji czasie nie zaOgromne zaniedbania w gospodarce wodno-"ciekowej dys- ko)czymy wszystkich zadow% b!d( modernizacj%
oczyszczalni "cieków oraz kwalifikowa!y nas jako cz!onka Wspólnoty Europejskiej. planowanych inwestycji.
zbiorczych systemów kana- Z mizern#, przestarza!# infrastruktur# komunaln#, nie mo%- Nie spro sta my w pe# ni
lizacyjnych. Wszystkie in- na by!o sprosta& wymaganiom unijnej dyrektywy z 1991 ro- unijnym standardom, zapiwestycje mia#y by& gotowe ku, dotycz#cej oczyszczania "cieków komunalnych.
sanym w dyrektywie „"cieUda!o si$ na szcz$"cie wynegocjowa& w Traktacie Akcesyjdo ko)ca przysz#ego roku! nym
okresy przej"ciowe, dostosowawcze. W praktyce dodat- kowej”.
Zaraz po starcie okaza#o kowy czas (do ko'ca 2015 roku!) na nadrobienie zasz!o"ci cyPotrzebujemy wi%cej ni'
si%, 'e Krajowy Program... wilizacyjnych w technice i technologii sanitarnej.
rok czasu, by naprawi& b#%wy ma ga ko rek ty. Je go
Czy zd#%ymy? Co si$ zmieni!o dot#d w polskiej gospodar- dy w wytyczaniu granic
pierwsz! aktualizacj% prze- ce wodno-"ciekowej? I co maj# do tego Pietrowice Wielkie? aglomeracji komunalnych.
prowadzono ju' w 2005 roTworzy#y je dla wspólnych
ku. Dotyczy#a zwi%kszenia
inwestycji, g%sto zabudowaliczby aglomeracji, a wi%c
ne miasta i ma#e gminy, ba
i inwestycji wodno-"ciekonawet so#ectwa, nierzadko
wych.
o mocno rozproszonej zabuCelem kolejnej korekty
dowie. Taki maria' cz%sto
by#o wskazanie tych prioryokazywa# si% pu#apk! dla
tetowych inwestycji w aglotych drugich. To prawda.
meracjach, na których trzeNie by#o innej mo'liwo"ci,
ba si% skon cen tro wa&
by ma#e, wiejskie gminy
w pierwszej kolejno"ci. To
mog#y samodzielnie skorzywa ru nek, by w ter mi nie
sta& z unijnych programów
sprosta& unijnym standarpomocowych, przeznaczodom w oczyszczaniu "cienych dla mi%dzygminnych
ków komunalnych.
inwestycji.
Trze cia
ak tu ali za cja
A te cz%sto okazywa#y si%
w 2011 roku wprowadzi#a
pu#apk!.
zmiany, wymuszone opó(W tak! pu#apk% aglomeranieniami w terminowym zacyjn! w województwie "l!ko)czeniu poszczególnych
skim wpad#a m.in. gmina
inwestycji.
Krzy 'a no wi ce, wpi sa na
Ostatnia, czwarty audyt
za
swoj! zgod! w sk#ad
Hubert Rzytki z dum! pokazuje w swoim ogrodzie oczyszczone "cieki...
prawdy o realizacji Krajowewodnokanalizacyjnej agloRównie' stan systemów wodoci!go- meracji Racibórz. Pocz!tkowo by#
go Programu Oczyszczania $cieków
Komunalnych jest analitycznym pod- wo-kanalizacyjnych, rozbudowywa- w tym sens.
sumowaniem jego sukcesów i pora'ek nych w du'ych i mniejszych aglomeMiasto Racibórz za pieni!dze z Funracjach oraz poszczególnych gminach, duszu Spójno"ci rozbudowa#o i unowona rok przed unijnym rozliczeniem.
Trudno dzi" nie doceni& wielkiego mo'na uzna& za zadowalaj!cy. Za- cze"ni#o swoj! oczyszczalni% "cieków.
boomu inwestycyjnego w sferze gospo- awansowany jest proces kanalizowa- Mia#a ona "wiadczy& us#ugi komudarki wodno-"ciekowej, jaki dokona# nia wielu mniejszych miejscowo"ci. nalne ch%tnym gminom powiatu. To
si% w wolnej Polsce. Dzi%ki unijnemu Ale...
wymaga#o wybudowania w nich wiePorz!dkowanie gospodarki "cieko- lokilometrowych kanalizacji. Ma#o kto
wsparciu, w ca#ym kraju powsta#y
setki nowoczesnych technicznie i tech- wej na terenach wiejskich, niezurbani- wówczas my"la#, 'e ceny us#ug komunologicznie oczyszczalni. Drugie tyle, zowanych, gdzie budownictwo jest nalnych (pobór wody, odprowadzanie
a mo'e i wi%cej, zmodernizowano rozproszone, wci!' pozostawia wiele "cieków) "wiadczone odleg#ym miejdo 'yczenia. Takie miejsca wymagaj! scowo"ciom b%d! wy'sze ni' w Racina unijn! miar%.
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sowano zakup i monta% 1170
przydomowych biologicznych oczyszczalni &cieków.
Ju% pracuj', oczyszczaj'c
85 proc. gminnych &cieków.
Udzia! w!asny mieszka$ców w inwestycji wyceniono jednorazowo na 1845
z!otych. Comiesi#czne koszty wywozu osadu, op!at#
karty SIM do monitorowania
pracy ka%dej przydomowej
oczyszczalni, przegl'dów
serwisowych itp., w sumie
ich utrzymania i obs!ugi
w ci'g!ym ruchu, wycenioTego typu obiekty przydomowych oczyszczalni doskonale sprawdzaj! si"
no na 29 z!otych!
nie tylko w Pietrowicach.
Pietrowickie biologiczne
i podziemnych. Zmian# tej sytuacji oczyszczalnie &cieków, wyposa%one
pietrowicka spo!eczno&( potrakto- w optymalne technologie, funkcjonuOczyszczalnie obywatelskie
wa!a priorytetowo!
j' bez zak!óce$. Prac# ka%dej z nich
Zanim jednak zdecydowano o wybo- nadzoruje program komputerowy,
nna gmina z powiatu raciborskiego – Pietrowice Wielkie, która od lat rze sposobu uporania si# z problemem, który w razie awarii przesy!a sygna!
s!ynie z aktywno&ci obywatelskiej gmina przeprowadzi!a ekonomiczn' poprzez system GSM. Nadzór nad tym
i ekologicznej, nie pope!ni!a tego b!#- i techniczn' analiz# budowy b'd" mo- programem i serwis urz'dze$ zapewdu. )wiadomie i bez wahania wybra- dernizacji lokalnej sieci sanitarnej. nia Zak!ad Gospodarki Komunalnej,
!a w!asn' drog# w porz'dkowaniu go- Przy uwzgl#dnieniu naturalnych wa- w którym uruchomiono specjalne larunków terenu. Jej wynik nie pozosta- boratorium do badania jako&ci &ciespodarki wodno-&ciekowej.
ków.
To gmina nietypowa. Liczy zaled- wia! wyboru.
Zbyt kosztowna okaza!a si# budowa
S' czyste, prawie jak woda z kranu,
wie 6,5 tysi'ca mieszka$ców, ale rozci'ga si# na powierzchni ponad 68 ki- sieci kanalizacji sanitarnej. Na skana- zapewnia! dziennikarzy Hubert Rzytlometrów kwadratowych. G!ównie lizowanie Pietrowic Wielkich trzeba by ki, w swoim przydomowym ogródku.
na terenach u%ytków rolnych, w&ród poci'gn'( rury o d!ugo&ci dziewi#(- Ta biologiczna trzykomorowa oczysz!'k, pastwisk, lasów, zagajników. Mi- dziesi#ciu kilometrów. Gminy nie by- czalnia, której nie wida(, oczyszcza
mo to, od kilkunastu lat si#ga po euro- !o na to sta(. Wybór pad! na przydomo- &cieki w 95 procentach! Nie zamieni!pejskie standardy nie tylko w ochronie we, biologiczne oczyszczalnie &cieków bym jej na %adna inn'.
Przekonajcie si# sami. W oczyszczo&rodowiska. Nawet odleg!o&ci pomi#- nowej generacji.
Nie dziwi, %e t# obywatelsk' i eko- nych &ciekach nie ma ani zawiesiny, ani
dzy jej jedenastoma so!ectwami, oddalonymi od siebie w rozpi#to&ci od jed- logiczn' gmin# oraz jej pilota%owy pro- smrodu. Takiego efektu nie spodziewanego do dwudziestu kilometrów, nie s' jekt, wspar! Narodowy Fundusz Ochro- li&my si#, dodawa! jej dumny w!a&ciciel.
Do&wiadczenia Pietrowic Wielkich
przeszkod' we wspólnym kreowaniu ny )rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Udzieli! jej dotacji w wysoko&ci 9 mln w zastosowaniu innowacyjnej metody
rozwoju.
Ma swoje sukcesy. Jednym z nich z!otych i w takiej samej wysoko- gospodarki &ciekowej na terenach zajest bynajmniej nie lokalna, organizo- &ci – po%yczki. Za te pieni'dze sfinan- budowy rozproszonej, by!y prezentowane w trakcie specjalnie
wana od 14 lat wielka ekozorganizowanej konferencji.
logiczna wystawa i towarzyPodczas jej trwania pad!a
sz' ce jej wy da rze nia.
zapowied" Gabrieli LenartoNa sta!e wpisane w kalenwicz, prezes Wojewódzkiego
darz regionalny.
Funduszu Ochrony )rodowiObecnie wszystko wskaska i Gospodarki Wodnej
zuje na to, %e Pietrowice
w Katowicach, o udzieleniu
Wielkie si#gn' po najwy%szy
Pietrowicom Wielkim prefelaur w kraju za uporz'dkorencyjnej po%yczki w wysowanie gospodarki &ciekoko&ci 1,3 mln. Pozwoli ona
wej.
na wybudowanie 200 kolejDo 2012 roku i ta gmina
nych, potrzebnych tej gminie
wyposa%ona by!a w bezprzydomowych biologiczodp!ywowe, przestarza!e
nych oczyszczalni &cieków.
szamba w poszczególnych
B#dzie to prawdziwy rekord
po se sjach miesz kal nych.
Polski.
U%ytkowane, cz#sto nawet
kilkadziesi't lat, sta!y si#
JOLANTA
"ród!em ska%enia gruntów,
Ogrodowe kompozycje doskonale maskuj! posadowione g#"boko w ziemi
KARMA*SKA
wód po wierzch nio wych urz!dzenia biologicznej oczyszczalni $cieków.
borzu. Przesy! kosztuje. Im
dalej od "ród!a, tym wi#cej.
Mieszka$cy Krzy%anowic,
którzy policzyli aglomeracyjne op!aty za wod# i &cieki, nie chc' ju% takiego rozwi' za nia. Ich w!a dze
postanowi!y wyst'pi( z komunalnej aglomeracji Racibórz. Jest to trudne, ale
mo%liwe. W ostatniej aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania )cieków Komunalnych weryfikacja granic i obszarów aglomeracji
zosta!a uwzgl#dniona. Zainteresowane strony musz'
doj&( do porozumienia.

Fot. Gra%yna Kurowska
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Fot. Agnieszka Sikora
Naukowcom w prowadzeniu bada' od samego pocz"tku towarzyszy U(ka, %ód) badawcza Uniwersytetu (l"skiego. U%atwia ona pobieranie prób do bada', liczenie ptaków i ryb, obserwowanie ruchów
wody, pi!trzenia, badanie ro$linno$ci.

Zbiornik
Gocza!kowicki dla "l#ska
MA*GORZATA
K*OSKOWICZ

Oddany do eksploatacji w 1955 roku
zbiornik zaporowy w Gocza!kowicach
pe!ni! pocz"tkowo dwie funkcje: chroni!
przed powodzi" tereny po!o#one poni#ej
zapory oraz stanowi! $ród!o zaopatrzenia w wod% mieszka&ców aglomeracji katowickiej i rybnickiej. Przemiany spo!eczno-gospodarcze spowodowa!y, #e dzi'
zbiornik ten pe!ni wi%cej funkcji, ni# pierwotnie zak!adano, a proces starzenia
si% obiektów akwenu znacz"co komplikuje realizacj% podstawowych zada&.
Kluczem do rozwi"zania tych problemów
jest system informacyjny wspomagaj"cy zarz"dzanie sztucznymi zbiornikami
zaporowymi, opracowany przez zespo!y
badawcze w ramach projektu ZiZOZap, którego koordynatorem by! Uniwersytet (l"ski w Katowicach.
Wszystko o zbiorniku
ci#gu ostatnich czterech lat mieszka$cy terenów s#siaduj#cych ze zbiorniW
kiem Gocza!kowice mogli wielokrotnie

dostrzec p!ywaj#c# !ód% badawcz# U"k&,
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a w niej naukowców, którzy pobierali próby wody, osadów dennych, flory i fauny
wodnej. Otrzymany w ten sposób materia!
do bada$ stanowi! jedno z wielu %róde! danych tworz#cych rozbudowan# baz& informacji o Zbiorniku Zintegrowanego Systemu Wspo ma ga j# ce go Za rz# dza niem
i Ochron# Zbiornika Zaporowego (ZiZOZap). Ponad stu naukowców pracowa!o
nad stworzeniem numerycznych modeli
sztucznego zbiornika wodnego, umo'liwiaj#cych nie tylko bie'#c# ocen& jego stanu
ale tak'e prognozowanie zmian.
Zbiornik w Gocza!kowicach, jeden z najwi&kszych obiektów tego typu w Polsce, zosta! potraktowany jako obiekt modelowy.
Aby móc identyfikowa( problemy oraz proponowa( mo'liwe rozwi#zania, realizatorzy projektu postanowili go zbada( i dok!adnie opi sa(, uwzgl&d nia j#c wszyst kie
mo'liwe czynniki maj#ce wp!yw na jego
funkcjonowanie. – Nie da si! racjonalnie
zarz"dza# $rodowiskiem, je$li bierzemy
pod uwag! tylko jeden element, na przyk%ad
ptaki maj"ce swoje siedliska w obr!bie
zbiornika. Dla uzyskania rzeczywistego

obrazu zbiornika wa&ne s" relacje mi!dzy
faun" i flor", ukszta%towanie terenu, dynamika przep%ywów wody, warunki meteorologiczne, uk%ad dna akwenu czy zasoby wód
podziemnych i wiele innych. Dlatego nasz
projekt nastawiony by% na propagowanie
sposobu zarz"dzania zbiornikiem zaporowym, opartego na zachowaniu równowagi pomi!dzy poszczególnymi elementami
– mówi dr Andrzej Wo%nica z Uniwersytetu "l#skiego, z-ca koordynatora projektu ZiZOZap.
Uwzgl&dnienie wszystkich aspektów
funkcjonowania zbiornika w Gocza!kowicach okaza!o si& mo'liwe wy!#cznie
dzi&ki wspó!pracy mi&dzy zespo!ami badawczymi reprezentuj#cymi ró'ne dyscypliny naukowe. W realizacj& projektu zaanga 'o wa !o si& po nad stu na ukow ców,
g!ównie ze )l#skich i ma!opolskich o)rodków naukowych, a tak'e przedstawiciele instytucji zwi#zanych z gospodark# wodn#.
Koordynatorem projektu by! Uniwersytet
"l#ski, natomiast g!ównymi realizatorami
zada$ – Politechnika Krakowska (PK),
Instytut Ekologii Terenów Uprzemys!owionych w Katowicach (IETU) oraz Instytut
Podstaw In'ynierii "rodowiska PAN w Zabrzu (IPI"), a partnerami strategicznymi
Górno)l#skie Przedsi&biorstwo Wodoci#gów SA (GPW SA) oraz Regionalny Zarz#d
Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Wspólny cel
pocz#tku by!a burza mózgów. InicjaNa
torzy projektu prof. Pawe! Migula
(U"), dr hab. Piotr *aszczyca (U"), dr Andrzej Wo%nica (U"), dr Czes!aw Kli) (IETU), dr Antoni Bojarski (PK) i prof. El'bieta Nachlik (PK), a tak'e Andrzej Siudy
(GPW SA) wielokrotnie dyskutowali podczas przygotowywania wniosku na temat
zakresu bada$. Ustalali wst&pn# liczb& zespo!ów badawczych, kategorie informacji
oraz sposób ich gromadzenia. Wraz z rozpocz&ciem realizacji projektu, informatycy
zacz&li budowa( struktur& bazy danych.
Znaczna cz&)( informacji pochodzi!a
z monitoringu automatycznego. Na zbiorniku i w zlewni Wis!y wyznaczono ponad 190 punktów, w których zmierzono
i opisano prawie 2,4 tys. parametrów. Automatyczne sondy umieszczono na wlocie
i wylocie zbiornika, a w jego najg!&bszym
punkcie zosta!a zamontowana p!ywaj#ca
stacja hydro-meteorologiczna. Dzia!aj#cy
od czerwca 2010 roku system umo'liwia!
monitorowanie stanu fizykochemicznego
wód zbiornika, temperatury i wilgotno)ci
powietrza, pr&dko)ci i kierunku wiatru,
przesy!aj#c dane bezpo)rednio do bazy co
pi&tna)cie minut.
Ponadto naukowcy z poszczególnych
zespo!ów analizowali próby pobierane

Niebagatelne znaczenie dla prac nad numerycznymi modelami zbiornika mia!y
nietypowe warunki klimatyczne oraz hydrologiczne w okresie monitoringu badawczego i operacyjnego – od powodziowych
w 2010 roku, przez „przeci#tne” w 2011 roku a$ do suszy hydrologicznej w 2012 roku. Okoliczno&ci okaza!y si# zatem „sprzyjaj"ce” z perspektywy przygotowanych
modeli zbiornika dla skrajnych warunków
&rodowiskowych.
Wspomniane powy$ej funkcje s" ze sob" &ci&le powi"zane. Mi#dzy nimi zachodz" bowiem istotne relacje. Powi#kszanie
sta!ej rezerwy powodziowej przez obni$anie poziomu pi#trzenia wody mo$e mi#dzy
innymi skutkowa% obni$eniem jako&ci wody, co z kolei ma znaczenie dla mo$liwo&ci zaopatrzenia aglomeracji w wod# przydatn" do spo$ycia.
Zbiornik Gocza!kowice to bujny cho%
sztucznie stworzony ekosystem, obj#ty obszarem Natura 2000 ze wzgl#du na swoje
znaczenie przyrodnicze. Model jako&ciowy
zbiornika pozwala okre&li% racjonalny poziom ochrony tego obszaru, nie ograniczaj"cy innych pe!nionych przez niego funkcji.

Fot. Marek Grucka

hydrogeologami, modelarzami, matematykami czy informatykami. Po#%czy# nas
wspólny cel – mówi dr Wo(nica.
Funkcje zbiornika
godnie z za!o$eniami projektu ZiZOZap
Z
zrównowa$one zarz"dzanie zbiornikiem retencyjnym powinno zosta% uwzgl#d-

na zbiorniku w Gocza!kowicach, interpretowali otrzymane wyniki i uzupe!niali powstaj"c" baz#. Wyniki monitoringu badaw cze go i ope ra cyj ne go s!u $y !y
do modelowania pozwalaj"cego na obrazowanie i prognozowanie zmian parametrów fizykochemicznych, hydromorfologicznych i biologicznych zbiornika.
Z tego powodu monitoring musia! by% rozszerzony, w stosunku do wymaganego
przepisami prawa, pod wzgl#dem zakresu rzeczowego, metodyki oraz cz#stotliwo&ci bada'.
Monitoring biologiczny dostarczy! danych o biomasie i sk!adzie taksonomicznym fitoplanktonu oraz zooplanktonu. Liczebno&% ryb szacowano na podstawie
analizy obrazów sonarowych, wykorzystuj"c opracowany w projekcie specjalny algorytm, pozwalaj"cy na nieinwazyjn"
i szybk" kontrol# populacji ryb w akwenach
wodnych. Monitoring ornitofauny by! odpowiedzi" na konflikty pomi#dzy potrzebami ochrony ptaków na obszarze Natura 2000 obej mu j" cym cz#&% akwe nu,
a funkcjami gospodarczymi i przeciwpowodziowymi zbiornika, przek!adaj"cymi
si# na problemy w jego zarz"dzaniu. Ptaki rybo$erne s" istotnym konsumentem ryb,
co w konsekwencji mo$e oddzia!ywa%
po&rednio na fito- i zooplankton oraz jako&%
wody. W projekcie testowano równie$
system monitoringu szuwarów, bazuj"cy
na analizie satelitarnych obrazów terenu.
Rozpoznawana by!a zmienno&% sezonowa
zdolno&ci wi"zania biogenów i zanieczyszcze' przez szuwary.
Dzi& mo$na ju$ mówi% o sukcesie, a interdyscyplinarna wspó!praca, jak przyznaj" realizatorzy, okaza!a si# skuteczna. – Jeste!my dumni, "e uda#o nam si$ po#%czy&
prace tak ró"nych zespo#ów badawczych.
Pokazali!my, "e mo"e doj!& do konsensusu mi$dzy przyrodnikami, hydrotechnikami,

Nauka – biznes – administracja
iZOZap jest projektem komercyjnym,
Z
dlatego spó!ka celowa Uniwersytetu
)l"skiego zajmie si# wdro$eniem narz#dzi

Fot. Marek Grucka

Pomiar lokalizacji boi lodowych na Zbiorniku
Gocza#kowickim.

nione w „scenariuszach pracy zbiornika”.
Badacze rozpoczynali od ustalenia jego
g!ównych funkcji oraz wp!ywaj"cych na nie
czynników. Nast#pnie monitorowali aktualny stan zbiornika, identyfikowali problemy oraz proponowali podj#cie okre&lonych
dzia!a' s!u$"cych eliminowaniu czynników
zak!ócaj"cych jego funkcjonowanie. Scenariusze pozwalaj" sprawdza%, w jaki sposób podejmowane dzia!ania wp!yn" na pozosta!e elementy zbiornika i, czy nie
doprowadz" do kolizji pe!nionych aktualnie funkcji.
Jednym z istotnych problemów w zarz"dzaniu zbiornikiem w Gocza!kowicach
jest ilo&% oraz jako&% wody do zaopatrzenia )l"ska. Analiza danych jako&ciowych
wskazuje czynniki wp!ywaj"ce na obni$enie klasy wody w zbiorniku oraz okresy,
w których wody zbiornika nie nadaj" si#
do spo$ycia i, tym samym, do zaopatrzenia
aglomeracji.
Efektywno&% przeciwpowodziowa uzale$niona jest natomiast od stanu technicznego akwenu, jego pojemno&ci oraz od hydro lo gicz nej cha rak te ry sty ki wód go
zasilaj"cych. Utworzone dynamiczne modele zbiornika w Gocza!kowicach pozwalaj" monitorowa% tak$e te czynniki i umo$liwiaj" &ledzenie ró$nych scenariuszy
sytuacyjnych na zbiorniku. Innymi s!owy,
to w!a&nie dzi#ki nim osoba zarz"dzaj"ca
obiektem mo$e bezpiecznie sprawdzi%,
w jakim stopniu dzia!ania podj#te w sytuacjach kryzysowych, takich jak powód( czy
susza, wp!yn" na ekosystem zbiornika.

Przemys#aw Ziemski oraz dr Andrzej Wo'nica
pobieraj% próby wody i osadów do dalszych bada(.

przygotowanych i wykorzystanych podczas
czteroletnich bada'. Przetestowane na zbiorniku w Gocza!kowicach, mog" wspomaga%
zarz"dzanie pozosta!ymi ponad sze&%dziesi#cioma sztucznymi zbiornikami wodnymi w Polsce. Jak przyznaje dr Wo(nica, jest
to kolejne wyzwanie. Wszystkie wysi!ki realizatorów koncentruj" si# obecnie na przygotowaniu ofert rynkowych. W tej chwili
mog" przedstawi% ju$ czterdzie&ci sze&%
produktów i us!ug, w tym wspomaganie zarz"dzania przeciwpowodziowego, system
analizy liczebno&ci ryb, sposoby regulacji
powierzchni szuwarów czy wycen# &wiadcze' ekosystemów.
– Na pocz%tku nie wiedzieli!my, "e wielu analiz nie da si$ zrobi&, i pewnie dlatego nam si$ uda#o! Za wcze!nie jednak
na og#aszanie pe#nego sukcesu. Satysfakcj$
poczuj$ dopiero wtedy, gdy zobacz$, "e uda#o nam si$ zatrzyma& zespó# naukowców,
z którymi wspó#pracowali!my. To s% wiarygodni ludzie. Ka"dy zespó# zg#asza# swoje
produkty i, tak"e w przypadku z#o"onego
wdro"enia, b$dzie nadal z nimi powi%zany.
Miejmy nadziej$, "e po#%czenie nauki, biznesu i administracji oka"e si$ dla wszystkich
satysfakcjonuj%ce – mówi dr Wo(nica.
Jednym z narz#dzi jest równie$ !ód( badawcza U)ka. W tej chwili zosta!a zabezpieczona przed zim", ale z pewno&ci"
mieszka'cy okolic zbiornika Gocza!kowickiego znów b#d" mogli zobaczy% j" „w akcji” na wiosn# 2015 roku.
Projekt ZiZOZap zosta! dofinansowany
ze &rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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tem codzienno!ci. Towarzyszy#y rozmaitym wydarzeniom spo#ecznym, imprezom
kulturalnym – profesjonalnym, ale te%
tym bardziej ambitnym, organizowanym
przez amatorski ruch filmowy czy teatralny. Anonsowa#y premiery teatralne,
konkursy literackie, przegl"dy i festiwale – od folklorystycznych po !wiatowe np.
z dziedziny muzyki powa%nej. Kiedy
na s#upach og#oszeniowych czy w gablotach instytucji kultury pojawia# si$ nowy
plakat wystarczy# zwykle jeden rzut oka by
stwierdzi& czy to „Grabowski”, czy „Kalarus”, a mo%e „Kli!”. Tych nazwisk oczywi!cie by#o o wiele wi$cej. Ale wszystkie
rozpoznawalne poprzez kresk$, liternictwo,
sposób budowania obrazu, znaku. Te plakaty tworzy#y niejedn" kolekcj$, pieczo#owicie przechowywane jako co! nieroz#"cznego z wydarzeniem, w którym si$
uczestniczy#o. Rzecz jasna, %e nie by#y to
egzemplarze jednostkowe – jak
dzi! cz$sto bywa, b"d' raptem
dru ko wa ne – ze wzgl$ du
na koszty – plakaty w kilkunastu egzemplarzach. Oczywi!cie dzisiejsze technologie daj" takie mo%liwo!ci, ale plakat
przesta# by& wszechobecny
w prze strze ni pu blicz nej.
Na ten temat zapisano ju% wiele stron, tak%e w miesi$czniku
„(l"sk”.
Do t$sknoty za plakatem jako zjawiskiem powszechnym,
zwykle prowokuj" takie wystawy, jak wielka ekspozycja retrospektywna autorstwa Micha#a Klisia – jednego
z tytanów tej dziedziny sztuki – w katowickim Rodzie Sztuki. W tej „industrialnej” przestrzeni plakaty maj" si$ znakomi cie. A pla ka ty Mi cha #a Kli sia
szczególnie, bo troch$ jakby na zasadzie
kontrastu: pe#ne malarskiego gestu, ledwo uchwytne, czasem operuj"ce prostym
skrótem, czasem wyrafinowan" kresk",
tak%e rozmalowane, mieni"ce si$ kolorami i beskidzkim temperamentem.
Ekspozycja w Rondzie jest wielkim
nagromadzeniem nie tylko prac Micha#a
Klisia, ale zosta#a pomy!lana jako w$drówka: od spraw intymnych, rodzinnych, starych fotografii ojca i matki, fotografie które za trzy ma #y w ka drze pa no ra my
ukochanych miejsc, górskich widoków,
wspomnie) m#odo!ci, poprzez prywatne
szkice zanotowane na kartkach, w notesach, na serwetkach, utrwalone na czymkolwiek w momencie pojawienia si$ sugestii czy po my s#u na ja ki! te mat. Ta
intymno!& zosta#a oddzielona od pozosta#ej cz$!ci ekspozycji !cianami, zamkni$ta niczym w domowym zaciszu. Do tej prywat nej prze strze ni na le %" tak %e
obrazy – wszak Micha# Kli! jest te% malarzem. Te fragmenty wystawy to jego pejza% wewn$trzny. Reszt$ ekspozycji zajmuj" plakaty i znaki graficzne. A wszystko to
opatrzone krótkim wspólnym tytu#em,
jednosylabowymi s#owami: znak, !lad.
Wi$kszo!& plakatów Klisia jest jak te
s#owa. Pisz$ „wi$kszo!&”, bo s" w!ród nich
te opowiadaj"ce o niezwyk#ym folklorze
jego ukochanych Beskidów, które a% dr%"

Fot. Zbigniew Sawicz

ieli plakaci!ci tzw. „!l"skiej szko#y
M
plakatu” szcz$!cie, %e ich prace by#y przez wiele lat nieod#"cznym elemen-

prasza nas do chodzenia po jego !ladach,
do odnajdywania kolejnych tropów. (lady
Micha#a Klisia przez lata prowadzi& b$d"
nasz" pami$& do miejsc, zdarze), do ludzi.
Wszystko co zapowiada#y – przemin$#o.
Pozosta# plakat, który wcieli# si$ w kolejn" rol$ – nie tylko przechowuje pami$&, ale
sta je si$ sa mo ist nym dzie #em sztu ki. I w tym te% jest wielka rola plakatu.
Ogl"daj"c t$ ogromn" ekspozycj$ podziwiamy dzie#a Micha#a Klisia, ale zarazem
u!wiadamiamy sobie ilu zdarzeniom towarzyszy#y. Dzi$ki plakatom Klisia posta#y
w naszej pami$ci – i to niekoniecznie
za spraw" naszego bezpo!redniego uczestnictwa w danym wydarzeniu. Nie musimy
by& na ka%dej z anonsowanych wystaw czy
premierach teatralnych, nie musimy uczestniczy& w festiwalach folkloru beskidzkiego, %eby nie kojarzy& plakatów tego artysty z konkretnymi wydarzeniami.
Jeszcze wi$ksze skupienie uzyskuje
Micha# Kli! tworz"c na zamówienie instytucji znaki graficzne – wprawdzie znakomicie funkcjonuj"ce w naszej
rzeczywisto!ci, #atwo rozpoznawalne, ale na swój sposób
anonimowe. Ca#" palet$ znaków mo%na by#o równie% zobaczy& na ekspozycji w Rondzie Sztuki.
Ale, moim zdaniem, do najbardziej ujmuj"cych nale%"
pierwsze szkice do powstaj"cych plakatów – b$d"ce zapisem impulsu, u#amka sekundy,
który w kolejnej fazie twórczo!ci ulega& b$dzie dalszym
przeobra%eniom. A w ka%dej
nawet najdrobniejszej kresce, mie!ci si$
tyle skupienia, tyle g#$bokiego namys#u
i refleksji, %e starczy#oby na niejeden obraz. Plakaty Micha#a Klisia – pozbawione gadulstwa, naznaczone wewn$trzn",
ale jak%e m"dr" prostot".

W !wiecie
plakatu
Micha#a Klisia
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od koloru, rozta)czone, pe#ne muzyki, #"cz"ce wysublimowan" sztuk$ plakatu
z tym co najpi$kniejsze w ludowej tradycji. S" te% inne, bardzo malarskie – jak plakaty zapowiadaj"ce Bielsk" Jesie) czy wystaw$ z okazji 150. Rocznicy urodzin
Juliana Fa#ata. S" zatem w twórczo!ci Micha#a Klisia takie sytuacje, kiedy plakat nie
sprowadza si$ do wyrafinowanego znaku.
Obraz drog" eliminacji, staje si$ wypreparowanym sensem, sednem, ale nie pozbawionym anegdoty. Jak to dzieje si$ na przyk#ad w plakatach teatralnych, których
g#ównie dla bielskiego Teatru Banialuka
stworzy# ogromne ilo!ci. Ka%dy – podobnie jak kolejne spektakle – w innej poetyce, !ci!le powi"zany z zapowiadanym
dzie#em, oddaj"cy jego niepowtarzalny
charakter.
Plakat zgodnie ze swym przeznaczeniem
musi odbiorc$ na swój sposób zaczepia&,
sprawia&, %eby si$ zatrzyma#. Plakat jest informacj", ale te% zaproszeniem, preludium do tego, co sam zapowiada. Spoczywa wi$c na je go twór cy wiel ka
odpowiedzialno!& – i Micha# Kli! z tej odpowiedzialno!ci wywi"zuje si$ od 40 lat
znakomicie. Nie ma w twórczo!ci Klisia jakiego! artystycznego „wytrycha”, ka%dy
plakat to indywidualna interpretacja wydarzenia, o którym mówi, do którego si$ odnosi. Jak w katalogu towarzysz"cym wystawie napisa# Tadeusz S#awek: „[…]
cz#owiek chce zostawi& po sobie !lad wierz"c, %e archiwizowanie tych%e !ladów pomo%e przetrwa& kulturze, wtedy, gdy fizycznie nie b$dzie ju% autorów materia#ów
zebranych w archiwum”. Micha# Kli! za-

WIES*AWA KONOPELSKA
Prof. zw. Micha! Kli" – grafik, plakacista, rektor pierwszej Akademii Sztuk Pi$knych w Katowicach. Urodzony 13 wrze!nia 1945 roku w Bielsku – Bia#ej. Studiowa#
na katowickim Wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pi$knych w Krakowie (dyplom g#ówny w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza
Grabowskiego, dodatkowy z projektowania
ksi"zki u prof. Stanis#awa Kluski oraz
z malarstwa u prof. Andrzeja S. Kowalskiego). Od 1974 r. jest nauczycielem akademickim. W latach 1993-1995 dziekan katowickiego Wydzia#u Grafiki, nast$pnie prorektor
ASP w Krakowie do spraw Filii w Katowicach. Od 2001-2005 – rektor samodzielnej
ASP w Katowicach. Obecnie prowadzi
Mi$dzykierunkow" Pracowni$ Projektowania Plakatu oraz Pracowni$ Projektowania Alternatywnego w ASP w Katowicach.
Bra# udzia# w ponad 150 wystawach
w kraju i zagranic". Wielokrotnie nagradzany najwy%szymi laurami na mi$dzynarodowych i krajowych konkursach graficznych, laureat licznych nagród i wyró%nie).
Twórca wielu znaków graficznych – m.in.
Województwa (l"skiego i Europejskiego
Centrum Solidarno!ci w Gda)sku. Jego prace znajduj" si$ zbiorach muzealnych w kraju i zagranic" m.in. w Japonii, Lahti, Nowym Jorku, Watykanie, Sydney i Pary%u.

XXVI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa
Bielska Jesie$, offset, 1989

Gianni/Jan/Johan, O!rodek Teatralny
Banialuka, druk cyfrowy, 1994

XXIII Tydzie$ Kultury Beskidzkiej,
druk cyfrowy, 1986

Szkice z Becketta, O!rodek Teatralny
Banialuka, offset, 2000

15 Biennale Plakatu Polskiego, sitodruk, 1997

Micha"

Byki – wystawa malarstwa Micha"a Klisia, BWA w Bielsku-Bia"ej,
sitodruk, 2009

KLI!

ZNAK/!LAD
Rondo Sztuki Katowice

Julian Fa"at 1853-2003 – w 150. rocznic# !mierci, offset 2003
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(1941-2004)

JERZY DUDA-GRACZ

Wie! Kamion. Zmory dzieci$stwa, Nr 1712, 60x80 cm, 1994

Autoportret (Ora et Colabora), Nr 615, 20x60,7 cm, 1982
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I co dalej najmilsza moja jedyna, Nr 1463, 122x224 cm, 1991

Reprodukcje: Zbigniew Sawicz

Wie! Kamion. Drugi brzeg, Nr 1722, 60-180 cm, 1994

Wie! Trz#siny. Straszny dwór, Nr 1891, 81x199 cm, 1995

Wie! Jod"owa. Sp"oszone ptaki, Nr 1907, 52x119 cm, 1995

Przedstawiciel groteski

Ju!

od swojego debiutu, na pocz"tku lat 70., Duda-Gracz uznawany by# za przedstawiciela groteski.
W swoich pracach #"czy# $wiat realny
z wyobra!onym, pi%kno z brzydot".
Specyficzna atmosfera dziwno$ci, tragikomiczny wyraz i deformacje postaci
cz%sto budzi#y skojarzenia z twórczo$ci"
Witolda Wojtkiewicza czy Pietera Bruegela. Za pomoc" karykatury, satyry wytyka# wady ówczesnego systemu i uwik#anych w niego ludzi. Krytykowa#
rewolucj% przemys#ow". Brak poszanowania natury, brak poszanowania cz#owieka. Demaskowa# g#upot%, chamstwo, uka zy wa# spo #ecz ne l% ki
i kompleksy. Do tego celu stworzy#
swoj" „posta&”, wyolbrzymiaj"c, przerysowuj"c ludzk" sylwetk%. Tak jak
w obrazie „'niadanie na trawie” z cyklu
„Tryptyk polski”, b%d"cym parodi"
s#ynnego obrazu Maneta, gdzie zamiast
dostojnych jegomo$ci umie$ci# obok
betoniarki trzech rubasznych m%!czyzn
w beretach z antenk", a przy nich dwie
pot%!ne, odpychaj"ce kobiety. Czy tak
jak w obrazie „Józefowi Che#mo(skiemu”, gdzie na #"ce, z g#ow" przy odbiorniku radiowym, le!y posta& ogromnej
baby, której noga i biodro przes#aniaj"
prawie ca#y horyzont. Bohaterowie jego scen rodzajowych s" brzydcy, cz%sto
wr%cz odpychaj"cy, wyniszczeni, niezdrowi, ale w tym wszystkim jakby zagubieni, apatyczni, smutni, $wiadomi
swojego beznadziejnego po#o!enia. Jak
pisa# o malarstwie artysty Krzysztof
Teodor Toeplitz, jest to $wiat, w którym

10. rocznica $mierci
Jerzego Dudy-Gracza

skiej spo#eczno$ci, ukazywa# j" przy pracy, na tle wiejskiego pejza!u, podczas
ró!nych uroczysto$ci. Odnajdujemy
tam rzemie$lników, grajków, rabinów,
narzeczonych. To nie tylko ciekawe
spojrzenie na grup% etniczn" ale przede
wszystkim prace te s" pretekstem dla zabawy kompozycj", kontrastem, dla !ywego i odwa!nego rysunku. Niewielki
format, czer( – biel, proste formy. Ekspresyjny wyraz, swoboda $ladu. Prace te
maj" „oddech”, stanowi" przeciwie(stwo
niektórych, silnie dopracowanych formalnie obrazów artysty.
Meloman
ocha# muzyk% i przyja)ni# si% z wieK
loma muzykami. Z tej bliskiej, kole!e(skiej relacji powsta# cykl obra-

Fot. Zbigniew Sawicz

Jerzy Duda-Gracz zmar! nagle, podczas snu, 5 listopada 2004 r. Mia! 63 lata. Przebywa! wówczas na plenerze
malarskim w "agowie. Pozostawi!
po sobie ogromny dorobek twórczy. Bo
te# tworzy! ca!y czas. Sztuka by!a dla
niego sposobem na postrzeganie $wiata, na jego komentowanie, na komunikowanie si% z drugim cz!owiekiem
i z samym sob&. Jego obrazy, grafiki,
scenografie przysporzy!y mu wielkiej
popularno$ci. W ocenie Polaków to
w!a$nie Duda-Gracz zas!uguje na miano najpopularniejszego polskiego
malarza po 1945 r. (dane wg ogólnopolskich bada' TNS OBOP). Prostolinijny, szczery, niewysokiego wzrostu
z w&sikiem, cz%sto we flanelowej koszuli. Profesor, pedagog. Autor 168 indywidualnych wystaw w kraju i zagranic&, reprezentant Polski na weneckim
Biennale w 1984 r., artysta, którego
prace zasilaj& kolekcje najwa#niejszych polskich muzeów oraz m.in.
Muzeum Uffizi we Florencji, Muzeum Watyka'skiego czy moskiewskiego Muzeum im. A. Puszkina. Na jego do ro bek ma lar ski sk!a da si%
blisko 3000 p!ócien. Ch%tnie kupowany i kolekcjonowany. Ale te# wci&# budz&cy kontrowersje.

Pozosta&
wiernym sobie
cz#owiek nie potrafi znale)& wewn%trznej harmonii i godnego miejsca.
Malarz
alarstwo Dudy-Gracza to jednak
M
zdecydowanie nie tylko „literatura”.
W jego twórczo$ci wida& zachwyt obra-

zami dawnych mistrzów. Wa!ne dla niego by#y rysunek, kolor, $wiat#o. Pod tym
wzgl%dem by# klasykiem, a jego umiej%tno$ci wpisuj" go w tradycj% malarstwa
polskiego, stawiaj"c obok takich mistrzów jak Gierymski, Grottger, Che#mo(ski, Malczewski, Stanis#awski. Nak#ada#
cienk", cz%sto laserunkow" warstw% farby z widocznym $ladem p%dzla. Operowa# zarówno monochromatyczn" gam"
barwn", $wiat#ocieniem, rysunkiem, jak
i !ywymi kolorystycznymi zestawieniami. Stworzona przez niego posta& ma interesuj"c", rozpoznawaln" form%. Umi#owa# sobie te! pejza!. Cz%sto jest on
w obrazie tak samo wa!ny jak posta&,
przeciwstawia# jej brzydocie jego czysto$&
i naturalne pi%kno. Pejza! w pracach Dudy-Gracza urzeka. Zawsze typowo polski – b%d"cy odzwierciedleniem kraju artysty, którego wsie i peryferia odwiedza#
na wielu plenerach.
Grafik

szyscy znaj" obrazy Dudy-Gracza,
W
nie ka!dy jednak wie, i! by# on te!
$wietnym grafikiem. Wykona# m.in.
obszerny cykl linorytów i drzeworytów
pt. „Judaica”. Tematyka tych prac inspirowana by#a !yciem i tradycjami !ydow-

zów ilustruj"cych utwory Wojciecha
Kilara. Jak opowiada# w rozmowie ze
S#awomirem Zygmuntem: Obrazy te
na ma lo wa !em z dwóch po wo dów.
Po pierwsze, bo kompozytor Wojciech
Kilar jest moim przyjacielem. Po drugie,
bo !"czy nas mi!o#$ do gór, zw!aszcza
do pejza%u tatrza&skiego. Podczas tej
pracy nie zawsze si' zgadzali#my, np.
afirmatywne przes!anie „Exodusu”,
które mi t!umaczy! Kilar nie bardzo si'
pokrywa!o z tym, czego wys!ucha!em, bo
dla mnie exodus jest tragiczny, z coraz
bardziej narastaj"cym dramatem. Ale
w sumie uwa%am, %e ta wspó!praca
przynios!a bardzo ciekawe rezultaty,
zarówno mnie jak i Wojtkowi Kilarowi.
Po wizycie w Muzeum Beethovena
w Bonn, artysta zacz"# rozwa!a& mo!liwo$& namalowania obrazów inspirowanych jego muzyk". Jednak w ko(cu wybra# in nego kompo zy to ra, któ rego
twórczo$& obecna by#a w jego rodzinnym
domu. Podj"# si% zilustrowania utworów
Chopina. Do pracy nad tym monumentalnym cyklem przygotowywa# si% dwa
lata. Studiowa# biografi% kompozytora, jego listy, wyszukiwa# informacje na temat
utworów. Pod"!aj"c $ladami kompozytora, artysta odwiedzi# oko#o 97 miejscowo$ci w $rodkowo-wschodniej Polsce.
Ich krajobrazy by#y dla niego podstawow" inspiracj". Prace z cyklu „Chopinowi” stanowi" prawdziw" afirmacj% polskiego pejza!u. S" esencj" romantyzmu.
Realny $wiat miesza si% tu z ba$ni". Niezwyk#e przestrzenie, pochylone polskie
wierzby, #any zbo!a, #"ki. O ró!nych porach dnia i nocy. Przeczesywane wiatrem,
ton"ce we mgle. A nad nimi unosz"ce si%
zwiewne postaci, rodem z mickiewiczowskich ba$ni. Stonowana kolorystyka, mi%kkie, przenikaj"ce si% ze sob" plamy barwne. Uczta dla oka. Razem 313
obrazów ilustruj"cych wszystkie utwory
Chopina. Jeden z najwi%kszych cykli nowo!ytnego malarstwa. Cykl sk#ada si%
z serii prac akwarelowo-temperowych
(„Etiudy”, „Preludia”, „Pie$ni”), olejnych
(pozosta#e formy muzyczne), oraz ca#unów – prac na materiale, symbolizuj"cych
zaginione utwory.
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Twórca autoportretów

artyst$ w niewyra%nym odbiciu telewizyjnego ekranu. Pisa!: moje obrazy s!
nieustaj!cym, póki "yj#, ci!giem autoportretów, które kszta$tuje tera%niejszo&', [...] uto"samiam si# w nich z m#drkiem i z g$upcem, z grubym i z chudym,
z humanist! i z bydlakiem, z per$!
i &mieciem, bo jestem tym wszystkim naraz, jak ka"dy, tyle "e usi$uj# to, co we
mnie zmaterializowa' jako& i uzewn#trzni'.. Ale oprócz „zdeklarowanych”
autoportretów na wielu obrazach mo#na odnale%& jego posta&. Na zadane mu
przez S!awomira Zygmunta pytanie
o to, kto jest na tych portretach odpowiedzia!: To wszystkie moje autoportrety.
Staram si# wygrzeba' i obna"y' to
wszystko, co cz$owiek ma do schowania
za ubraniem, to, co nosi w sobie. To mnie
najbardziej interesuje. Poniewa" najlepiej mo"na obna"y' siebie, poprzez siebie pokazuj# innego cz$owieka. To jest
totalny striptiz.

artysta doda! jeszcze obrazy pt. „Zmartwychwstanie”, „Tomasz”, „Galilea”
i „Wniebowst"pienie”. Jest to cykl pe!en symboli i postaci odwo!uj"cych si$
do historii polskiego narodu – od 'wi$tych przez powsta(ców i wi$%niów
obozów koncentracyjnych po ró#norodne typy ludzkie. Wszystkie one poddane s" typowej dla artysty deformacji.
Co ciekawe, córka artysty – Agata Duda-Gracz w jednym z wywiadów wspomina:
Ma$o kto wie, "e ojciec malowa$ Golgot# dwa razy. Mieli&my taki zwyczaj
w domu, "e od czasu do czasu, gdy ojciec
co& namalowa$, organizowali&my tam
wernisa"e. Tak te" by$o, gdy ojciec
po raz pierwszy, po trzech latach pracy
chcia$ pokaza' Golgot#. Przyjecha$ Ernest Bryll, napisa$ wiersze. Potem, w nocy, s$ycha' by$o ojca w pracowni, t$uk$
si# jak pot#pieniec. Rano siedzia$ nadal
w pracowni, w garniturze, a wszystkie 18
obrazów by$o zamalowanych na bia$o.
Zapytali&my dlaczego. Bo nikt z was nie
powiedzia$, "e to jest z$e. I przez nast#pne trzy lata malowa$ now! Golgot#
na tych bia$ych p$ótnach.

Cz!owiek wiary

„Chory” na Polsk"

amalowa! kilkadziesi"t autoportreN
tów. Pierwszy powsta!, gdy mia! 11
lat. Ostatni, pod koniec #ycia, ukazuje

samego pocz"tku w twórczo'ci
olska obecna jest we wszystkich
Od
Dudy-Gracza pojawia si$ w"tek Ppracach artysty. Jej mieszka(cy,
religijny. Urodzony w Cz$stochowie ustrój polityczny, tradycje, wady, zalety,
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artysta wspomina!, #e jego rodzinne
miasto i zwi"zany z nim religijny kult
mia!y na niego du#y wp!yw. Kwestie
wiary podejmowa! w swojej twórczo'ci
na ró#norodne sposoby. Od krytyki napompowanych religijnych uroczysto'ci, u#ywania religii dla w!asnych celów,
jak np. w pracach „Tryptyk Cz$stochowski”, „Odpust” i „Quo Vadis Homine?”
po realizacje Dróg Krzy"owych, w których podejmowa! g!$bok", osobist" refleksj$ nad m$k" Chrystusa. Pierwsz"
z nich wykona! w 1973 r. w technice litografii. Nie brakowa!o w niej elementów satyry i groteski. Cykl ten pos!u#y!
za ilustracje dla wydawanych poza cenzur" wierszy Joanny Kulmowej pt. „Jak
to Pan Jezusek cierniowy po 'wiecie
przepatrywa!”.
Kilka lat pó%niej namalowa! kolejn"
Golgot$ do kaplicy domu Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Brennej. S" to niedu#e, formatu 30x30cm obrazy – studia samej g!owy Chrystusa
i odmalowuj"cej si$ na jego twarzy
m$ki. Cykl ten jest wyj"tkowo silny
w wyrazie. Nast$pnie powstaj" Droga
Krzy#owa dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w kaplicy klasztornej
w Katowicach oraz kolejna, do niewielkiej kaplicy przydro#nej w Nadrzeczuk
Bi!goraja. Jednak najwi$kszym marzeniem artysty, które towarzyszy!o mu podobno od dzieci(stwa, by!a ch$& pozostawienia swoich obrazów na Jasnej
Górze. Wiosn" 2000 r. rozpocz"! prac$
nad „Golgot" Jasnogórsk"”. Do 2001 r.
powsta!o 18 stacji – do 14 tradycyjnych

jej pejza#. Pisa!: Urodzi$em si# w Cz#stochowie, mieszkam na (l!sku, maluj#
wy$!cznie w Polsce, bo jestem cz$owiekiem chorym na Polsk#. Mog# "y' i pracowa' tylko tutaj. Gdzie& w &wiecie, najpewniej zg$upia$bym do reszty, zmarnia$
i wreszcie umar$ z t#sknoty. Jestem przywi!zany do tego, co moje, bliskie, lokalne i zanurzaj!c si# w polsko&' malarstwa,
muzyki i literatury, od sarmackich trumniaków, poprzez Chopina do Gombrowicza, próbuj# ten ukochany peryferyjny
grajdo$ nie tyle „podnie&' do wymiarów
wszech, do wymiaru kosmicznego”, ile
wyrazi' tak, "eby adresaci moich obrazów nie zapierali si# rodzinnej ojcowizny,
nie wstydzili w$asnej s$omy w butach,
swojej tubylczo&ci i odr#bno&ci, bo s! jak
linie papilarne, niepowtarzalni w tym co
dobre i z$e...
By! te# Duda-Gracz przywi"zany
do Katowic. To tutaj przez wi$kszo'&
swojego #ycia pracowa!, mieszka! i tworzy!. W tutejszym artystycznym 'rodowisku funkcjonowa!. I pozostawi! po sobie dla niego wyj"tkowy prezent. Jest to
obraz pt. „Parnas )l"ski”. Jak wspomina Tadeusz Kijonka, obraz ten malowany by! przez artyst$ przy wielu towarzyskich spotkaniach i toastach w 1973 r.
w budynku zebra( „katowickiej bohemy” – w Klubie Zwi"zków i Stowarzysze( Twórczych w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 37. Jego format i kszta!t
dostosowany zosta! do pomieszczenia,
w którym by! malowany i gdzie mia! pozosta& – by!a to piwniczka o owalnym
stropie. Na obrazie ukazanych zosta!o 78

osób. Portrety wykonywane by!y na podstawie zdj$&, co zreszt" zosta!o napisane na wst$dze wymalowanej nad g!owami artystów: PARNAS )L*SKI CZYLI
WIERNY WIZERUNEK PLASTYKÓW TUTEJSZYCH I ICH NIEKTÓRYCH POPLECZNIKÓW WY+*CZNIE NA PODSTAWIE DOST,PNYCH
FOTOSÓW R,CZNIE MALOWA+
JERZY DUDA GRACZ. Po likwidacji
Klubu obraz „w$drowa!” po Katowicach, a# znalaz! swoje reprezentacyjne
miejsce w sali Górno'l"skiego Towarzystwa Li te rac kie go w Ka to wi cach,
przy ul. Dworcowej 13.
Krytykowany i uwielbiany
ztuka Jerzego Dudy-Gracza cieszy
S
si$ zainteresowaniem szerokiej publiczno'ci. Jest zrozumia!a, wpisuje
si$ w estetyk$ dawnego malarstwa, zachwyca doskona!o'ci" warsztatu. To
wszystko zapewni!o arty'cie du#" popularno'&, ró#nego rodzaju nagrody
i odznaczenia oraz wysokie noty na aukcjach sztuki. Mimo to ca!e #ycie musia! stawia& czo!a krytyce, która zarzuca !a mu zbyt ni" „li te rac ko'&”,
krytykowa!a niektóre podejmowane tematy oraz brak nowoczesnego – czy te#
wpisuj"cego si$ w aktualne nurty, podej'cia do obrazu. Zaszczyty i popularno'& oraz odmienno'& jego sztuki nie
zjednywa!y mu artystycznego 'rodowiska. Jak wspomina Andrzej Giza, prezes Fundacji Conspero On sam na swoje suk ce sy pa trzy$ z po b$a" li wym
u&miechem, traumatycznie odczuwaj!c ka"dy kolejny atak wymierzony
w jego osob#. Jako cz$owiek dumny,
&wiadomy swojej warto&ci nie umia$ zgina' karku, co przyp$aca$ coraz to nowszymi konfliktami. Pe$en wewn#trznych
rozterek nie przetrzyma$ czwartego zawa$u serca, odszed$ nagle bez po"egnania. Czy w!a'ciwym jednak jest krytykowanie artysty za to, #e nie mo#na go
zaklasyfikowa&? -e jego twórczo'&
biegnie innym torem ni# pozosta!ych
wspó!czesnych mu twórców? Czy umiej$tno'& dotarcia do szerokiego odbiorcy, je#eli nie wynika z celowego dostosowywania si$ do gustów, mo#e by&
wad"? Dorobek Jerzego Dudy-Gracza
jest ogromny, jego sposób wypowiedzi
charakterystyczny i rozpoznawalny.
Nie ujmujmy mu z jego wielko'ci.
Cieszmy si$, #e mieli'my – mamy, takiego artyst$. Indywidualno'&, siln"
osobowo'&, któr" sta& by!o na zachowanie odr$bno'ci i pozostanie wiernemu
sobie.

MICHALINA
WAWRZYCZEK-KLASIK
Redakcja serdecznie dzi"kuje #onie
artysty pani Wilmie Dudzie-Gracz
za udost"pnienie dzie! Jerzego DudyGracza.

K

iedy moja kole!anka z katowickiej polonistyki prof. Helena Synowiec wspomina
w takiej czy innej rozmowie swój rodzinny Che"m #l$ski, zawsze wyró!nia g"osowo jego dope"niaczow$
ko%cówk& „-u”: z Che!mu, do Che!mu. In n$ po sta' s"y sz& i wi dz&
przy znanym Che!mie ze wschodu
Pol ski: z Che! ma, do Che! ma
(w S"owniku ortoepicznym Stanis"awa Szobera z roku 1937 przy ha(le Che!m czytamy: z Che!ma, rzadziej z Che! mu; wspó" cze sne
wydawnictwa poprawno(ciowy polecaj$ ju! tylko wariant z Che!ma,
ostrzegaj$c przed brzmieniem z ko%cówk$ „-u”).
Preferencja ko%cówki „-a” w wypadku nie(l$skiego Che!ma jest typowym spe"nieniem a! nadto wyra)nej
w odmianie nazw miejscowych tendencji do ucieczki przed fonetycznie
identyczn$ postaci$ wyrazu pospolitego: poniewa! he!m „ochronne nakrycie g"owy” ma w drugim przypadku stabiln$ form& he!mu (nie w!o"y!
he!mu) – z ko%cówk$ „-u” – nazwa
miejscowa Che!m przyjmuje na ogó"
odmienn$ ko%cówk& „-a” (jestem
z Che!ma, jad# do Che!ma).
I na odwrót: poniewa! od rzeczownika pospolitego z$b wszyscy
tworzymy dope"niacz z#ba z ko%cówk$ „-a” (nie ma z#ba, brakuje z#ba),
nazwa miejscowo(ci Z$b, z której pochodzi nasz znakomity skoczek narciarski Kamil Stoch, ma w dope"niaczu form& z ko%cówk$ „-u”, czyli
z Z#bu, do Z#bu – tak jak ka!dy warszawiak powie w tym przypadku
gra ma tycz nym No we go %wia tu,
bo – dajmy na to – &wiata za kim& nie
widzi.
Wracajmy jednak na #l$sk! – W trzecim wersie popularnej piosenki Marii Pa%czyk i Grzegorza Spyry „Pogodomy po naszymu”, niezmiennie
otwieraj$cej co roku fina"ow$ batali&
konkursu gwarowego, znajdujemy
frag ment: „Ma ma z Wir ka, ta ta
z Chebzio” – z dope"niaczow$ ko%cówk$ „-a” nazwy Wirek (dzi( – cz&('
Rudy #l$skiej) – strukturalnie poprawn$, a w skali ogólnopolskiej zdecydowanie cz&stsz$ ni! wariantywne „-u”.
W tym wypadku jednak miejscowa
ludno(' tradycyjnie u!ywa formy
z „-u” – z Wirku, do Wirku, a potwierdzeniem tego s$ i zdanie z Internetu:
„Dzi( powierzchnia Wirku to 5,9 kilometrów kwadratowych”, i tytu" pracy Antoniego Ratki: „Od osady Villa Nova do Wirku”.
Chebzie – dopowiedzmy – to rzeczownik rodzaju nijakiego, wi&c
ko%cówka „-a” jest jedynie mo!liwa:

Z Che"mu
#l$skiego
i z Wirku
z Chebzia – jak z Nak!a, z Za!#"a,
z Podlesia, z Bielska itp. (w piosence Pa%czyk i Spyry zapisano j$ jako „o”, co odpowiada gwarowej
wymowie dawnych d"ugich samog"osek).
Wspó"wyst&powanie ko%cówek „a” i „-u” w drugim przypadku liczby pojedynczej rzeczowników m&skich jest bar dzo trud ne do
opisania – zarówno w odniesieniu
do wyrazów pospolitych, jak i nazw
w"asnych. Jedyn$ niezawodn$ regu"$ jest ta, która mówi, !e formy !ywotne maj$ „-a”: ojca, brata, wujka,
dziadka, Franciszka, Jana, Marcina,
Wiktora, Huberta, lwa, psa, kota, tygrysa, hipopotama, skunksa, kreta

(tradycyjne wyj$tki: wo!u, bawo!u).
Zachowanie fleksyjne innych rzeczowników uzale!nione jest wy"$cznie od zwyczaju, bo nie mo!na przecie! wyja(ni', dlaczego z jednej
strony mamy seri& lasera, komputera, a z drugiej – radaru, motoru, dlaczego Chorzowa, Pszowa, Rybnika,
Cieszyna, Radzionkowa, Kosz#cina,
Brynka, Kluczborka – ale Che!mu
%l$skiego i Wirku (patrz wy!ej),
a tak!e Szczyrku, E!ku czy %remu, Pary"a, Berlina – ale Londynu, Madrytu – tak jak nie jestem w stanie wyt"umaczy', czemu wiele wyrazów
rodzaju m&skiego przyjmuje w drugim przypadku wariantywne brzmienia, aprobowane przez norm&, np.
krawata – krawatu, filara – filaru.
W gwarach (l$skich na pewno
cz&stsza jest ko%cówka „-a”: s"yszy
si& nawet autobusa, poci$ga, &niega,
zeszyta, d!ugopisa (wobec ogólnopolskich: autobusu, poci$gu, &niegu,
zeszytu, d!ugopisu).
Jakie formy fleksyjne s$ jeszcze
charakterystyczne dla naszego regionu? – W celowniku rzeczowników
m& skich ko% ców ka „-owi” ma
na pewno jeszcze szerszy zakres
u!ycia ni! w j&zyku ogólnym, bo s"yszy si& na co dzie% takie brzmienia,
jak kotowi, psowi, panowi, bratowi
(a nie zgodne z norm$ standardow$
kotu, psu, panu, bratu).
W miejscowniku bardzo cz&sto
u!ywanych s"ów syn i dom z regu"y
pojawiaj$ si& postacie z ko%cówk$ „e”: o synie, przy domie (a nie o synu,
przy domu).
Pi&kn$ staropolsk$ skamielin$ gramatyczn$ jest dope"niacz !e%skich
rzeczowników mi&kkotematowych
z ko%cówk$ „-e”: ze ziymie, do piekarnie, od babcie (z ziemi, do piekarni, od babci).
W liczbie mnogiej zdecydowanie
cz&(ciej ni! w j&zyku ogólnym u!ywa si& ko%cówki „-ów” w dope"niaczu, np. sanków, !oknów, szklónków, jeleniów (sanek, okien, szklanek,
jeleni), w narz&dniku za( króluje
ko%cówka „-ami” – "$cznie z formami, które w j&zyku literackim maj$
„-mi”: ksiyndzami, koniami, go&ciami, dzieciami, li&ciami (ksi#"mi,
ko'mi, go&(mi, dzie(mi, li&(mi).
Za bardzo charakterystyczne trzeba
te! uzna' deklinowanie zaimków
on, ona, ono: w gwarach (l$skich
przyjmuj$ one w przypadkach zale!nych formy onego, onyj, onymu,
onym, onych, zachowuj$c w odmianie ten sam temat fleksyjny (w j&zyku ogólnym mamy zmian&: on, ona,
ono – jego, jej, jemu).
!
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Jan Matejko, „Ostafi Daszkiewicz”, 1874

Jan Matejko
toi ma!y, w czapie, ze strzelb" gotoS
w" do strza!u i zdaje si# pyta$: Kto%
ty?! Nie wiem jednak, czy zd"&y!oby si#
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odpowiedzie$, bo ten kozacki hetman
móg!by wypali$ na wszelki wypadek.
Urodzony do walki, niez!omny, z m"drymi oczyma. „Ostafi Daszkiewicz„(1874).
Ten obraz Jana Matejki wygl"da jak
wyci#ty fragment z jakiego% innego monumentalnego dzie!a artysty. Fragment
bardzo wyrazisty, &ywy, filmowy. Mo&na powiedzie$, &e malarz dobrze dobra!
aktora.
Portret Daszkiewicza pozwala zrozumie$ fenomen tej twórczo%ci. Otó& Ma-

tejko by! w!a%ciwie re&yserem, i to wybitnym.
Ca!y problem z re&yserowaniem filmów (szczególnie wielkich historycznych
produkcji) polega na tym, &e trzeba skoordynowa$ niesko(czenie wiele dzia!a(
ró&nych osób. Kubrick powiedzia!, &e re&yserowa$ film to tak, jakby wi"za$ but
prowadz"c jednocze%nie samochód i rozmawiaj"c przez telefon. Trudno%$ polega na tym, &eby to wszystko co dzieje si#
na planie stopi$ w jedn" wizj#.
A Matejko robi! superprodukcje. I znalaz! sposób, &eby decydowa$ absolutnie
o wszystkim. W pracowni malarskiej

spe!ni! najwi#ksze marzenie re&yserów:
sam na sam z materi" dzie!a. Sam studiowa! obyczaje, stroje, uzbrojenie i rysy twarzy dawnych w!adców (!"cznie z zagl"daniem do kró lew skich gro bów),
prowadzi! badania archeologiczne.
Otwórzcie jeden z wielu albumów po%wi#conych Matejce i zobaczcie dobr" reprodukcj# np. „Konstytucji 3 Maja”. Wpatruj"c si# w ten obraz zaczniecie ogl"da$
znakomity film. W centrum triumf, uda!o si# dokona$ wielkiej rzeczy, niesiony jest
na r#kach marsza!ek Ma!achowski z wysoko uniesion" konstytucj". Ale ile dzieje si# po bokach! S" entuzja%ci i przeciwnicy, ka&dy swoj" rol# odgrywa %wietnie.
Jest dramatyczny epizod z oszala!ym Janem Suchorzewskim, przeciwnikiem konstytucji, który w ob!"ka(czym ge%cie
chce zabi$ swojego synka. W ostatnim momencie, chwytem jak z d&udo, zapobiega
temu pose! Stanis!aw Kublicki. Lecz
oprócz wielu takich mocnych i pe!nych
wyrazistych gestów scen jest fascynuj"ce
t!o wydarze(. S" mniej zainteresowani
spraw", s" przyklaskiwacze, pochlebcy,
a szlachcic z za!o&onymi r#kami (ca!kiem
po prawej) ju& my%li o tym co b#dzie na kolacj#. S" aktorzy drugiego, trzeciego
i czwartego planu, a ka&dy wa&ny dla ca!o%ci. Tak potrafi! montowa$ wewn"trz kadru jedynie Fellini – z przesuwaj"cymi si#
na pierwszym planie statystami wybranymi z wielkiej ksi#gi niezwyk!ych g#b.
Mo&na powiedzie$, &e Matejko opanowa! monta& wewn"trzkadrowy. Polega on
na tym, &e uj#cia w filmie nie s" zestawiane ze sob" na zasadzie ci#$, ale w jednym
szerokim planie rozwija si# i komplikuje akcja, bo jeden si# usuwa, drugi wchodzi, a trzeci unosz"c r#k#, ods!ania zdumion" twarz czwartego.
Wielkie formaty u Matejki robi!y z obrazu film. Kamer" jest tu nasz wzrok, który sam sobie buduje dramaturgi#.
To samo dzieje si#, ale ju& w skrajnej
postaci, w „Bitwie pod Grunwaldem”.
Wszystko jest %ci%ni#te, zag#szczone
w k!#bowisko. Montowa$ akcj# musimy
jeszcze szybciej. Zarzucano Matejce
brak oddechu, zró&nicowania planów, perspektywy. Ale niew"tpliwie uda!o mu si#
jedno: nasz wzrok pracuje, chodzi, myszkuje, wraca, przebiega.
Drugi obraz z M) to Portret Józefa
Ciecho!skego (1873). Spokój, klasyczny uk!ad portretowy, ale w rysach i spojrzeniu si!a. Ten szlachcic móg!by znale*$
si# na p!ótnie dramatycznym, w trakcie
kluczowych dla Polski wydarze(. I tu ciekawostka: za portretowanym jest gruba
draperia, na której dziej" si# jakie% historie, s" bojarzy, woje, gesty i spojrzenia.
Tak, jakby Matejko nie móg! si# bez tej
filmowej narracji obej%$.
Matejko czasami bywa na zapleczu
wielkich spraw i wtedy tworzy przenikliwe, wyciszone obrazy jak autoportret
w stroju Sta(czyka. Ale najcz#%ciej jest
w samym %rodku wielkiego planu, wielkiej bitwy i ustawia, przestawia, dyryguje. Cisza. Kamera! Akcja!!!
WOJCIECH'GRABOWSKI

jasne. Faworytem by"o powstaj!ce przez
8 (!) lat Miasto 44 Jana Komasy, wed"ug
p#kaj!cego z dumy producenta opowiadaj!ce o „m"odo$ci, mi"o$ci i walce”. Sta"o si# inaczej. Najwa%niejsze nagrody, w
tym za najlepsz! rol# m#sk! i najlepszy
film roku przypad"y Bogom w re%yserii
&ukasza Pa"kowskiego.
Zbigniew Religa (Tomasz Kot, chyba jedyny cz!owiek zdolny do wcielenia si" zarówno w najwi"kszego polskiego lekarza, jak
i w najwi"kszego polskiego bluesmana) ma
marzenie – chce dokona# pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce. Zamiar wydawa!oby si" szlachetny, ale tak jak w przypadku jego poprzednika, Jana Molla
(W!adys!aw Kowalski), który tak$ prób" podj$! ju% w 1969 roku, nie wszyscy mu sekunduj$. Gdy przekonuje si", %e jego warszawscy zwierzchnicy nigdy do tego nie
dopuszcz$, decyduje si" na dramatyczny krok
– porzuca prac" w stolicy i wys!u%onym Fiatem 125p jedzie do Zabrza, gdzie postanawia w!asnymi r"kami zbudowa# now$ klinik". Dos!ownie.
Cho# za sukcesem Bogów stoi re%yser, którego ostatni film opowiada! o kobiecie robi$cej zdj"cia... penisom, najwi"kszym zaskoczeniem jest nie tyle sukces w Gdyni,
wyprzedane do ostatniego miejsca seanse, czy
wyj$tkowo entuzjastyczne recenzje. Najwi"ksz$ niespodziank" stanowi to, %e dramat
o Relidze i jego zabrza&skich pocz$tkach
'wietnie si" ogl$da. W przeciwie&stwie
chocia%by do Onirici, czyli spektakularnego potkni"cia Lecha Majewskiego, Bogowie
stanowi$ przyk!ad kina na poziomie, do którego nie trzeba si" zmusza#.
Zbigniew Religa to instytucja; wybitny lekarz, niedosz!y prezydent, silna osobowo'#.
Film Pa!kowskiego pokazuje jednak, %e po%ycie z tym pal$cym nawet podczas snu i
zwalniaj$cym co 5 minut najbli%szych wspó!-

pracowników cz!owiekiem bywa!o, delikatnie mówi$c, trudne. O tym, jak doskona!y
jest Tomasz Kot w wymagaj$cej roli powiedziano ju% tak du%o, %e nie warto si" powtarza# – jest tak charyzmatyczny, %e parafrazuj$c Voltaire’a, gdyby Religa nie istnia!,
trzeba by by!o go wymy'li#. To spektakularna
kreacja, która jednocze'nie nie wydaje si" by#
na pokaz. Ka%dy, kto widzia! obsypywane nagrodami przerysowane portrety s!ynnych i zas!u%onych zrozumie, jak du%y to komplement.

Pan %ycia
i 'mierci
Bogowie nie s$ filmem pozbawionym
wad i Pa!kowskiemu zdarza si" powtarza#
pewne schematy – jak przysta!o na film biograficzny o s!ynnym m"%czy(nie, %ona
g!ównego bohatera (niewykorzystana Magdalena Czerwi&ska) g!ównie siedzi w pustym
domu i cierpi, a w$tek przyja(ni z chor$
dziewczynk$ doklejono chyba tylko po to, by
g!ówny bohater nie wyda! si", prosz" wybaczy# niezamierzon$ gr" s!ów, zupe!nie pozbawiony serca. Wszelkie niedoci$gni"cia rekompensuj$ jednak dialogi, co w kinie
polskim stanowi rzadko'# i niepoprawny politycznie, wisielczy wr"cz humor broni$cy
przed popadni"ciem w !atwy sentymentalizm.
„Tylko %eby to nie by! jaki' peda! albo )yd”
– wzdycha jeden z pacjentów godz$c si" na
przeszczep. Scenarzy'ci „Lekarzy” pewnie
dostan$ zawa!u.
Dzi"ki scenografii Wojciecha )oga!y realia smutnych lat 80. ukazane s$ na tyle subtelnie, %e mo%na o nich czasem zapomnie#
i na tyle umiej"tnie, %e w pokazywany przez
Pa!kowskiego 'wiat odpalaj$cych jednego pa-

pierosa od drugiego lekarzy i herbaty w
szklance mo%na bez trudu uwierzy#. Debata na temat moralno'ci zabiegu przeszczepu
serca przypomina troch" zacietrzewienie, jakie wzbudza dzi' samo poruszenie tematu in
vitro i powo!ywanie si" przez lekarzy na klauzul" sumienia. „Nie wiem czemu wy kardiochirurdzy uwa%acie si" za bogów” – s!yszy w pewnym momencie Religa. „Serce w
naszym kraju jest relikwi$”. „Ale to te% mi"sie&” – odpowiada kardiochirurg. Brzmi
znajomo?
W momencie, kiedy czarno-bia!a pere!ka
Paw!a Pawlikowskiego wci$% jeszcze mo%e
zdoby# nagrod" Europejskiej Akademii Filmowej i Oscara, wielu zadaje sobie pytanie,
czy Bogowie maj$ szans" powtórzy# sukces
Idy za granicami kraju. Filmowi Pa!kowskiego do Idy wprawdzie daleko, ale rzeczywi'cie mo%e okaza# si" kolejnym sukcesem eksportowym polskiej kinematografii.
G!ównie dlatego, %e jest to film o cz!owieku, a nie kolejna rozprawa z bolesn$ histori$ i martyrologi$. O cz!owieku, który najpierw stwierdza, %e „z samymi !ó%kami to
mo%emy burdel zrobi#, a nie klinik" kardiochirurgiczn$”, a potem wbrew powszechnemu marazmowi tworzy o'rodek
znany na ca!ym 'wiecie. Je'li tak ma wygl$da# nowe polskie kino ku pokrzepieniu
serc, to zaczyna si" robi# naprawd" ekscytuj$co.
P.S.
Wracaj$c poci$giem z Warszawskiego
Festiwalu Filmowego dopiero po chwili zorientowa!am si", %e zupe!nie obcy sobie
wspó!pasa%erowie rozpocz"li za%art$ dyskusj" na temat Bogów. „Ten film nie by! laurk$” – zauwa%y!a pewna elokwentna pani.
„Religa lubi! sobie !ykn$#, a nie pali! chyba
tylko podczas operacji. Ten film pokazuje,
%e mia! wady i zalety i to mi si" najbardziej
podoba!o.” Nic doda#, nic uj$#.

MARTA BA*AGA
copyright: Fot. Jaros!aw Sosi"ski / Watchout Productions / NEXT FILM

niespodziance, jak! by" triumf Idy
Po
na zesz"orocznym festiwalu w Gdyni, tym razem wszystko wydawa"o si#
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Czstochowski Hamlet (Maciej Pótorak)
to buntownik, dla którego Dania jest za ciasna.

Krzyk
Hamleta

TEATR

recenzowaniu dramatu Szekspira
marzyam, odkd tylko zainteresowaam si teatrem. Niezmiennie
zachwycam si t sztuk, konstrukcj wtków
i kreacjami postaci, znam propozycje odczyta, take tych teatralnych – gdy Dania stawaa si metafor Polski, istniejcej przecie
na obrzeach wiata przedstawionego, a Duch
ojca przybiera ksztat husarza. Pod zaborem
rosyjskim Hamlet uchodzi za utwór tak bardzo niebezpieczny, e nie pomogy nawet nalegania Marii Kalergis i Heleny Modrzejewskiej, daremnie próbujcych przekona Siergieja
Muchanowa, prezesa Dyrekcji Teatrów Rzdowych, e sztuka Szekspira opowiada niemal
wycznie o sprawach rodzinnych.
Taki kierunek wybra André Hübner-Ochodlo z czstochowskim zespoem. Gównym tematem uczyni psychologi czonków królewskiej rodziny i ich problemy; eksponuje
samotno, róne odmiany mioci, take tej
niemoliwej i prowadzcej do szalestwa. Nie
jest to spektakl o pastwie ani o wadcy, cho
o Hamlecie wszyscy mówi „ksi”, ale raczej o dorastaniu, potrzebie kreowania losu
i podporzdkowaniu sobie wiata, to raczej
wspóczesna odmiana Freuda stosowanego.
Czstochowski Hamlet (Maciej Pótorak)
to buntownik, dla którego Dania jest za ciasna, ale zamiast studenta dyszcego kiedy potrzeb zmiany wiata jak naukow teori, filozoficznym systemem, widzimy artyst
amatora, troch piosenkarza rockowego, troch aktora… Gra na pianinie i harmonice ustnej, moduluje gos, parodiuje, drwi, a przy tym
spala si w histerycznej potrzebie dziaania.
Marzy o zemcie, ale tragiczny fina nie jest
skutkiem jego aktywnoci, cho przypomina
troch wspóczesn masakr.
Klaudiusz (Adam Hutyra) jest dorobkiewiczem, który gotowy jest wykorzysta kad
okazj, cho wraz z rozwojem akcji, odczuwa
coraz wikszy strach, by wreszcie w scenie modlitwy sta si dalekim krewnym Gustawa/Konrada, który mocuje si z Bogiem.
Gertuda (Teresa Dzielska) to przede wszystkim zawiedziona kochanka; poprzedni m albo jej obrzyd albo znudzi j miertelnie
(w rozmowie z synem pluje na wizerunek starego Hamleta), jego brat zapowiada wic now namitno, cho wraz z rozwojem akcji sia ich podania wyranie sabnie… Jest
jeszcze doskonaa Ofelia (Martyna Kowalik,
czstochowianka, obecna ju na warszawskich scenach), wzruszajca, naiwna i tragiczna w swoim szalestwie. Ale Ofelia zawsze taka bya, sytuujc si poza wiatem dworskiej
polityki. Pozostae postacie: Poloniusz (Piotr
Machalica), Horacjo (Adam Machalica, student
warszawskiej Akademii Teatralnej), Laertes
(Daniel Misiewicz), Ozryk i Rosenkrantz (Waldemar Cudzik), Guildenstern (Bartosz Kope),
to raczej figury pozbawione psychologii, no moe w przypadku Laertesa zwraca uwag jego
czua relacja z siostr Ofeli. Aktorzy zagrali doskonale; chwilami jedynie Laertesowi brakowao gosu, ale to pewnie ze wzruszenia,
a i inni niektóre kwestie wypowiadali zbyt cicho, mimo wyranego skupienia na widowni.
wiat pokazany przez Ochodlo poszukuje
uniwersalnoci, jakiego bezczasu; o wspóczesnoci przypominaj rekwizyty (pistolet), ekrany, a nawet psychologia postaci, które posugujc si nieco odmiennym, chwilami
niezwykle poetyckim jzykiem, jednak przepenionym prawdziwymi emocjami, zachowuj si zupenie tak samo, jak widzowie. Oczywicie, pokazan wspóczesno doprawiono
szczypt mrocznego redniowiecza – Duch ojca pojawia si na scenie, by jeszcze zza grobu rzdzi ywymi (drczy Gertrud i przeksztaca syna w bicz boy, wic Hamlet

próbuje zreformowa wiat, który nie potrzebuje takich reform), a dym wydobywa si zbyt
obficie z otwartego grobu. Dla wspóczesnego widza to tylko gra z konwencj…
W stechnicyzowanym wiecie moemy
ledzi albo raczej podglda reakcje postaci
dziki ekranom, gdy Horacy za kamer utrwala to, w czym nie uczestniczy. W ten sposób
staje si stranikiem pamici nie tylko o Hamlecie, ale o caej tragedii pastwa duskiego.
Jego wiadectwo oraz tama wyznacz kolejne opowieci, a odpowiednie kadrowanie obrazu utrwali najdrobniejsze szczegóy – gesty,
mimik, ukad doni, buty.
Ten wiat zdaje si troch nieprawdziwy,
przygotowany na pokaz; najbardziej niedostpny fragment sceny, przestrze intymnoci narusza lustro umieszczone na suficie i skierowane w stron widowni. Niezmienn scenografi
(André Hübner-Ochodlo, wspópraca Stanisaw
Kulczyk) tworzy srebrne to oraz plastikowa,
przezroczysta konstrukcja – paszczyzna dzielca scen na cz przedni i tyln (staje si
ona cian kani albo miejscem walki z Bogiem), a take brya, która suy jako mównica, klatka lub katafalk. Z lewej strony znajduje si sofa, z prawej kamera Horacja, w gbi
pianino. Widownia zostaa pomniejszona,
a rozbudowane proscenium wyznacza scen dla
piewajcego Hamleta (owietlonego wówczas
reflektorem punktowym) czy cmentarz. Wan rol odgrywaj efekty wietlne; w finale midzy ostatnim wypowiedzianym sowem, a zalegajc widowni ciemnoci, scena zaczyna
falowa czerwieni. To sygna, e dopenio si;
krwawy rytua dobieg koca i zgadzi wszystkich – dobrych i zych.
Przez wiksz cz spektaklu scena i postaci utrzymane s w kolorze biao-srebrnym,
dwór królewski ubrany jest w stylizowane biae stroje (kostiumy Aleksandra Sosnowska-Krywult), by podkreli brak aoby, nastrój
weselny albo rozsdn biel myli, o której mówi Hamlet. To wiat zachowujcy si zgod-

nie z logik, pragmatyk, wiat doskonale potraficy ukry niewygodne emocje. Na tym tle
wyrónia si Hamlet, od pocztku ubrany
w ciemny kostium. Ale wraz z rozwojem akcji ukad ulega stopniowo rozchwianiu. Ksi dojrzewa, zaczyna rozumie zasady rzdzce wiatem, a pozostali nie mog pozosta
obojtni wobec wydarze. Jeszcze przed wysaniem Hamleta do Anglii, matka w rozmowie z synem ubrana jest w ciemny szlafrok,
a w finaowej rozgrywce biae kostiumy nosz jedynie Hamlet, Horacy oraz Laertes.
W takim wiecie chyba ju nikogo nie zainteresuje, co czyta Hamlet, cho kiedy byo to pytanie niemal podstawowe. On zreszt
wydobywa z siebie jakie trudne do zrozumienia sowa, egzotyczne albo znieksztacone, co
jeszcze bardziej upodabnia go do bohaterów
literatury popularnej… W takim wiecie nie ma
czasu na Szekspirowskie monologi. Stefania
Skwarczyska ju w 1970 roku ubolewaa
nad ich uciliwoci dla wspóczesnego widza. Ochodlo zamieni je w bardziej wiarygodny sposób ekspresji, w piosenki, songi (muzyka Adam u chow ski, to kom po zy tor
zadecydowa o wykorzystaniu w przedstawieniu przekadu Jerzego S. Sity). Tak sowo stao si krzykiem, uzewntrznion emocj. Piosenka wprawdzie uprawdopodabnia monologi,
ale jednoczenie eksponuje (mniej czy bardziej
celowo) ekshibicjonizm wspóczesnej kultury, przeksztacajc spektakl i wymarzony
przez reysera rytua w popis (rzeczywicie
Pótorak doskonale piewa). A e czasami
w nerwowym rytmie suchacz gubi tekst? Znaczeniem krzyku s przecie emocje.
Ten wiat daremnie poszukuje sensu, cho
marz o tym postacie i widzowie; ideay Hamleta przestay by obowizujce. Finaowy pojedynek jeszcze bardziej ujawnia sztuczno
tego wiata – przez goniki Hamlet i Laertes kóc si o pchnicia i przyznane punkty,
cho na scenie to po prostu walka na mier
i ycie pod pozorem jakich zawodów ujtych
w regulamin. Ch zemsty, bierne przyjcie
losu, zatrute wino, zatruta szpada – to wszystko sprawia, e zagada tego wiata jest ju tylko kwesti czasu. Kto teraz decyduje o wiecie? Król Klaudiusz? Hamlet (wcigajcy
innych w swoj gr i udawanie, prowadzcy
tragików i przeksztacajcy si w konferansjera)? A moe Duch ojca?
mier ksicia jest przedwczesna. Historia
o dorastaniu koczy si klsk, a Hamlet nie
rozwizuje swoich problemów. I cho potrafi rozróni dobro od za, zabrako mu pewnoci siebie i skutecznoci w dziaaniu, moe dlatego, e nie potrafi jednoznacznie
okreli swoich postaw; on jednoczenie kocha matk i nienawidzi jej. W chwili mierci Hamlet i widzowie raz jeszcze sysz gosy bohaterów sztuki (jak w suchowiskach
radiowych). To one go ksztatoway i one
umieraj wraz z nim. Pozosta tylko krzyk, jako wyraz przeraenia i niezgody na taki
wiat, krzyk, który w ostatecznym rozrachunku okazuje si bezsilny, a nawet bezsensowny… Czstochowski Hamlet spala si
w dziaaniu, a jego mier przypomina samobójstwo, zapowiadajce wytchnienie po krótkim i wyczerpujcym yciu…

JOANNA WAROSKA
Hamlet William Szekspir, spolszczy: Jerzy
Sito, opracowanie tekstu, reyseria, scenografia: Andre Hübner-Ochodlo, muzyka: Adam
uchowski, kostiumy: Aleksandra Sosnowska-Krywult, wspópraca scenograficzna: Stanisaw Kulczyk, przygotowanie wokalne pieni
Ofelii – Marzena Lamch-oniewska. Premiera w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Czstochowie 13 wrzenia 2014 r.

ochamy czeskich artyK
stów, chocia! czasem g"o#no wy#miewamy ich dokona-
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koholik, niczym diabe" mami,
tumani, przestrasza. To budz%cy lito#&, odpychaj%cy, pozbania. Nadal pokutuje mit, !e
wiony wszelkich zasad cynik
czeski film to taki – co to
z wy!artym przez wód$ mó„nikt nic nie wie”, a przecie!
zgiem. Aktor pokaza" delirk$
doskonale rozumiemy o co
niczym prawdziwy alkoholik
chodzi, wzruszamy si$, #miew dokumencie o odwyku. Przyjemy, troch$ nawet zazdro#ciby" obsadzany jest w tak dramy naszym s%siadom dystanstycznych i wymagaj%cych
su z jakim potrafi% pokaza&
ogromnego wysi"ku rolach, !e
najokrutniejsze sytuacje. Autor
zaczynam obawia& si$ o psywystawianej w"a#nie w Techiczn% wytrzyma"o#& tego
atrze 'l%skim sztuki „Dubznakomitego aktora. Dariusz
bing Street” Petr Zelenka poChojnacki (Karol) skupiony, ciwiedzia": Bo moim zdaniem
cho prowadz%cy wewn$trzn%
Polacy to tak naprawd! Czewalk$ ze swoim homoseksualisi plus papie" (Rzeczpospoli- Barbara Lubos (Ewa) i Grzegorz Przyby# (Micha#).
zmem, któr% bole#nie przegryta). Trudno mu nie przyzna&
wa dopisuje kolejny aktorski
racji.
sukces na swoim koncie. MiOtwarcie 107. sezonu Teatru 'l%skiego
Akcja sztuki Petra Zelenki,
cha# i Karol to !ywe trupy. Najim. Stanis"awa Wyspia(skiego
napisanej pierwotnie specjalbardziej podoba" mi si$ jednak
nie dla obsady z Teatru DejvicMarcin Szaforz (Pawe#), który
kiego w Pradze, toczy si$
ci%gle jeszcze ma marzenia
w ma"ym upadaj%cym studiu
i wierzy, !e wszystko si$ na lepdubbingowym. My wolimy
sze odmieni. Pozornie g"upia
lektora i napisy, ale Czesi niescena z dubbingowaniem ordymal wszystko, co pokazuj%
narnej kreskówki dla dorow TV i w kinie dubbinguj%.
s"ych – majstersztyk! Najbli!Wraz z wolno#ci% zapotrzebosza poetyki teatru Zelenki jest
wanie na te us"ug$ wzros"o. To
Barbara Lubos (Ewa) – taka
studio akurat pada, bo w nim
zwyczajna, uleg"a kobieta, ale,
zebrali si$ ludzie toksyczni, poale… To pe"na niedomówie(,
kr$ceni, zdziwaczali. Gadaj% cytatami z te- z telewizyjnych ekranów. Za co jeszcze psychologicznych niuansów rola. Wielkie
lenoweli, dzia"aj% niczym bohaterowie lubi$ twórczo#& tego czeskiego mistrza ki- brawa! Swoje pi$& minut ma tak!e aktornajg"upszych seriali. Ca"kowicie pogubili na i sceny – ano za to, !e swoimi og"upia- ka, która nigdy mnie nie zawiod"a. )al tylsi$ w rzeczywisto#ci. To nie jest, nieste- "ymi bohaterami nigdy nie gardzi.
ko, !e perfekcyjnie wykreowana przez AnRobert Talarczyk nale!y do grona szcze- n$ Kadulsk% terapeutka Jana tak krótko jest
ty, jedynie czeska przypad"o#&, tak samo
bywa i u nas – przecie! najordynarniej- gólnych adoratorów sztuki czeskiej, zarów- obecna na scenie. Postaci wiernej i kochasze i najg"upsze telewizyjne zwroty tra- no kina, jak i teatru, kabaretu literackiego, j%cej do ko(ca, kobiety op$tanej przez czafiaj% do codziennego j$zyka. Na pocz%t- czy piosenki. Jest wielbicielem Joramira rusia-alkoholika, która nie da"a si$ zniszku wydaj% si$ zabawne, potem ju! tylko Nohavicy i niezrównanym interpretatorem czy&, zapomnie& nie sposób. No i wreszcie
denerwuj%… Ma"o dochodowy interes jego twórczo#ci, o czym niejednokrotnie najm"odsza i najmniej sympatyczna posta&,
prowadz% Ewa i Pawe# – ma"!e(stwo mog"em si$ przekona&. To przecie! ta sa- czyli Lada – jej bezmy#lny konsumpcjoprze!ywaj%ce kryzys, nad stron% technicz- ma #l%ska wra!liwo#&! Któ! wi$c inny nizm, brak zasad i uczu& przera!a najbarn% czuwa znosz%c wszelkie niedogodno- móg"by lepiej ukaza& wszystkie smaczki dziej. Po wyj#ciu z teatru to na niej wie#ci, z brakiem zarobków w"%cznie, ich sztuki Zelenki polskiej publiczno#ci? Re- szamy psy. Nie"atwo a! tak widza
przyjaciel Karol – brat Lady, dziewcz$- !yser dobra" najlepiej pasuj%cych aktorów rozdra!ni& – tym wi$ksze uznanie dla Kacia do cna zepsutego i bez skrupu"ów. Tra- do wymy#lonych przez autora posta- tarzyny B"aszczy(skiej!
fia do nich z dziwn% propozycj% tajemni- ci – wszyscy wywi%zali si$ z powierzoneScenograf Marcel S"awi(ski zagospoczy Micha#, który chce wynaj%& studio dla go zadania znakomicie. Grzegorz Przyby" darowa" scen$ w Malarni po mistrzowsku.
swoich „muzycznych” eksperymentów. (Micha#) jest do bólu prawdziwy jako al- Nie by"o to "atwe, bo miejsca tyle co kot
Chodzi z wielkim futera"em na kontrabas,
nap"aka". Mam tylko jedn% uwag$ do rew którym ma ca"kiem niez"y „zestaw mu!ysera i jednocze#nie autora opracowania
Petr Zelenka – czeski dramaturg,
zyczny do tr%bienia”... Jak si$ okazuje to
muzycznego Roberta Talarczyka. Nie
scenarzysta i re!yser (urodzi" si$ w 1967
alkoholik próbuj%cy zerwa& z na"ogiem alwszystkie piosenki zdobi% spektakl. Z nieroku), kontynuator humoru spod znabo raczej pragn%cy si$ zapi& na #mier&. No
których #mia"o mo!na zrezygnowa& albo
ku Hrabala, Havla czy Menzla. Jego fili zaczyna si$ dzia&. Jest weso"o i straszzast%pi& je innymi…
my i sztuki teatralne portretuj% dziwano, smutno z nadziej% i bez nadziei. FarZapewniam, !e przedstawienie warto
ków i ekscentryków, których !ycie
sowo i tragicznie. Kiedy autor przerazi nas
zobaczy&. Troch$ si$ przestraszy&, podusk"ada si$ z nieprzewidywalnych zachoscen% ponur% i okrutn% to zaraz rozbawi
ma& i po#mia&…
do "ez jakim# b"aze(stwem. Wszystko
wa( i absurdalnych zbiegów okoliczko(czy si$ tak, jak w najdurniejszym seWITOLD KOCI*SKI
no#ci. W Polsce Zelenka ceniony jest
rialu morderstwem i samobójstwem...
nie tylko za tragikomiczne filmy, takie
Teatralna wizja #wiata w wykonaniu Zejak „Guzikowcy”, „Opowie#ci o zwyPetr Zelenka: Dubbing Street, przek!ad:
lenki do tego przecie! prowadzi, a jednak
czajnym szale(stwie” czy „Samotni”
Gabriela Ga"czarczyk, re#yseria i opracowajeste#my zaskoczeni banalno#ci% i g"upow re!. Davida Ond+í,ka. Wyre!yseronie muzyczne: Robert Talarczyk, scenograt%… Nie dajmy si$ ca"kiem otumani& ró!wa" tak!e swoj% sztuk$ „Oczyszczenie”
fia: Marcel S!awi"ski, kostiumy Marcel S!anym medialnym szamanom!
wi" ski, Mag da le na Par ty ka, re ali za cja
w Narodowym Teatrze Starym im.
$wiat!a: Ireneusz Pawliszyn, realizacja d%wi&W cenionym u nas dorobku Petra ZeHeleny Modrzejewskiej w Krakowie
ku: Pawe! Szymkowiak, animacje: Kamil Malenki t$ sztuk$ potraktowano po macoszeoraz nakr$ci" w Nowej Hucie film
!ecki, Pawe! Szymkowiak, projekt lalek:
mu i troch$ si$ za ni% autorowi oberwapt.”Bracia Karamazow”, który Czeska
Agata Kurzak, Berta Witowska, realizacja
"o. Mnie si$ po prostu podoba. Budzi
animacji: Krzysztof Wo%niak. Prapremiera:
Akademia Filmowa i Telewizyjna wyw#ciek"o#&, sprzeciw, staje si$ tarcz%
Teatr 'l(ski im. Stanis!awa Wyspia"skiego
typowa"a jako kandydata do Oscara
w Katowicach – Scena w Malarni 17 pa%dzierobronn% przed destrukcyjnym z"em wyw roku 2009.
nika 2014.
lewaj%cym si$ nieprzerwanym potokiem

Zelenka bawi
i przera!a
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Fot. Maciej Stobierski/mat. Teatru
W historii z pocz$tków ubieg"ego wieku zakorzeniony jest najnowszy spektakl sosnowieckiego
teatru, „Czerwone Zag"#bie” na podstawie dramatu Jaros"awa Jakubowskiego.

Teatr – medium
historii
lokalnych
ANETA
G)OWACKA

okalno!" to coraz cz#!ciej istotny eleL
ment w tworzeniu relacji z publiczno!ci$ na Górnym %l$sku. Teatry ch#tnie
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wykorzystuj$ narracje odwo&uj$ce si#
do przesz&o!ci miejsca i kulturowej to'samo!ci jego mieszka(ców w celu zbudowania wspólnotowych narracji, zrewidowania stereotypów i dominuj$cych
wersji historii, czy przyjrzenia si# wspó&czesnym problemom ekonomicznym
i spo&ecznym. Tym samym – podobnie
jak kiedy! o!rodki w Legnicy, Wa&brzychu czy Gda(sku – d$'$ do wykreowania teatru jako medium historii lokalnych.
Powstaj$ce w nich przedstawienia podejmuj$ w$tki dotycz$ce nie tylko specyfiki konkretnego miejsca, ale równie' ca&ej !l$ skiej aglo me ra cji (kry ty ka
patriarchatu w spektaklu Ko!, kobieta
i kanarek w re'yserii Remigiusza Brzyka z Teatru Zag&#bia w Sosnowcu, 2014),
przywo&uj$ historie dotycz$ce zarówno
przesz&o!ci miasta, jak i !l$sko-zag&#biowskich animozji (Korzeniec w re'yserii Remigiusza Brzyka, Teatr Zag&#bia
w Sosnowcu, 2012 i zrealizowane w tym
samym teatrze Czerwone Zag"#bie w re'yserii Aleksandry Pop&awskiej i Marka
Kality, 2014), albo podejmuj$ temat nie&atwej dwudziestowiecznej historii regio-

nu i etnicznych napi#" wynikaj$cych
z ró'nic kulturowych i historycznych do!wiadcze( (Pi$ta strona %wiata w re'yserii Roberta Talarczyka z Teatru %l$skiego im. S. Wyspia(skiego, 2013, czy
kontrowersyjna Mi"o%& w Königshütte Ing ma ra Vi lqu ista z Te atru Pol skie go
w Bielsku-Bia&ej, 2012).
Jeszcze kilka lat temu pomys& wystawienia sztuki o tematyce !l$skiej w publicznym teatrze wydawa& si# niedorzeczny. Nie przypadkiem Cholonek
(w re'yserii Roberta Talarczyka i Miros&awa Neinerta, 2004), pierwszy spektakl,
który na szersz$ skal# podj$& temat kulturowej odmienno!ci %l$zaków, a dzi!
uchodzi za przedstawienie kultowe, powsta& w prywatnym Teatrze Korez w Katowicach. Dyrektorzy od'egnywali si#
od tej inicjatywy, swoj$ decyzj# t&umacz$c brakiem wystarczaj$co dobrych
tekstów dramatycznych, które w niebanalny sposób, odbiegaj$cy od stereotypów i uproszcze(, przedziera&yby si#
przez historyczn$, spo&eczn$ i polityczn$ specyfik# regionu. Te diagnozy potwierdzi& Polterabend Stanis&awa Mutza
(2008), wyre'yserowany przez Tadeusza Bradeckiego w Teatrze %l$skim, drugi, po Cholonku, !l$ski spektakl i, nieste-

ty, wobec niego epigo(ski. Nawet ówczesny publicysta „Dziennika Zachodniego”,
Micha& Smolorz, znany or#downik twórczo!ci teatralnej w gwarze, krytykowa& go
za uproszczenia i schematyczne potraktowanie losów rodziny Jorga i Berty.
Wydawa&o si# wi#c, 'e o ile skomplikowana kulturowa przesz&o!" miejsca
i baga' wspó&czesnych do!wiadcze( mog$ by" interesuj$ce dla twórców i widzów
w Legnicy czy w Wa&brzychu, których teatry na tym fundamencie zbudowa&y
swój sukces, o tyle portrecist$ Górnego
%l$ska na zawsze pozostanie Kazimierz
Kutz i jego nostalgiczno-mityczne filmowe obrazy, Lech Majewski jako twórca
s&ynnego Angelusa (2001) oraz sportretowani w tym filmie, prezentuj$cy !l$sk$
rzeczywisto!" w groteskowym odkrzywieniu malarze prymitywi!ci z Grupy Janowskiej.
Dyrektorzy teatrów t&umaczyli si#
brakiem atrakcyjnych literacko tekstów,
ale – trzeba doda" – 'aden z nich nie zamówi& sztuki o tematyce !l$skiej ani nie
og&osi& stosownego konkursu, chocia'
by&y takie plany. Nie bez znaczenia by&o zapewne my!lenie, 'e je'eli utwór ma
dotyczy" regionu, to musi by" napisany
gwar$, co w oczywisty sposób redukowa&o grono potencjalnych autorów. Poza tym wydawa&o si#, 'e kluczowe tematy, a te wi$ za no przede wszyst kim
z dwudziestowieczn$ histori$ %l$ska, ju'
zosta&y wyeksploatowane w filmie. Trudno wi#c b#dzie powiedzie" cokolwiek
nowego o powstaniach !l$skich, tragicznych losach %l$zaków podczas drugiej wojny !wiatowej i po jej zako(czeniu, czy o konsekwencjach trudnych
polsko-!l$skich relacji. By" mo'e drzwi
teatrów przed lokalno!ci$ zamyka&o
równie' uto'samienie !l$skiej tematyki
z plebejskim wymiarem tej kultury – Poz"acany warkocz Katarzyny Gärtner
(1980), pierwsze widowisko s&owno-muzyczne napisane gwar$ i wystawione na scenie, si#ga& w&a!nie do tego ludowego rezerwuaru. Wreszcie, coraz
bardziej aktywna dzia&alno!" Ruchu Autonomii %l$ska mog&a rodzi" obawy
uwik&ania teatru w lokaln$ polityk#,
co – jak pokaza&a medialna i polityczna
kariera Mi"o%ci w Königshütte – nie by&o, nawet je!li z innych powodów, nieuzasadnione.
Niedobór !l$skich autorów i sztuk
mia& zmieni" og&oszony po raz pierwszy
w 2011 r. na &amach „Gazety Wyborczej”
kon kurs na na pi sa nie jed no ak tów ki
po !l$sku. Jego pomys&odawc$ by& pochodz$cy z Chorzowa dramatopisarz Ingmar
Villqist. Podczas pierwszej edycji sp&yn#&o stosunkowo du'o, bo blisko czterdzie!ci prac o bardzo ró'nej tematyce,
jakkolwiek przede wszystkim dotycz$cej
codzienno!ci wspó&czesnego mieszka(ca tej cz#!ci Polski i dylematów wynikaj$cych z tradycyjnie rozumianej !l$skiej
to'samo!ci (m.in. problem zaakceptowania w konserwatywnej rodzinie Wietnamczyka czy konieczno!" uporania si#
z przesz&o!ci$ reprezentowan$ przez
wujka, który by& w Wehrmachcie). Konkurs zako(czy& si# czytaniem w Teatrze
Korez nagrodzonych sztuk. W kolej-

nych latach by! kontynuowany, jakkolwiek nie przyniós! spektakularnych dramatopisarskich odkry", nie uda!o si#
równie$ zaistnie" tym tekstom na scenach
lokalnych teatrów. Z dzisiejszej perspektywy inicjatywa Villqista, jakkolwiek
warta podtrzymania, nie wydaje si# ju$
tak wyj%tkowa. W ostatnim czasie nast%pi! bowiem wysyp spektakli eksploruj%cych lokalne tematy.
W repertuarze niemal$e ka$dego tutejszego teatru mo$na znale&" spektakl,
który odwo!uje si# do lokalnej historii,
miejskiej legendy albo podejmuje prób#
zdiagnozowania rzeczywisto'ci mieszka(ców. W niektórych przypadkach tytu! z lokalno'ci% w tle pojawia si# incydentalnie, jako wyraz chwilowej mody,
próba zró$nicowania repertuaru albo
owoc obliczonej na szybki efekt, co nie
znaczy, $e zawsze skutecznej, strategii
marketingowej. W innych – jako wyraz
'wiadomie prowadzonej polityki repertuarowej, która w mentalno'ci mieszka(ców ma zwi%za" teatr z miejscem funkcjonowania, uczyni" go depozytariuszem
zbiorowej pami#ci i platform% dyskusji
o wspó!czesno'ci.
Wydaje si#, $e w tym kierunku d%$y!
Teatr Polski w Bielsku-Bia!ej za dyrekcji Roberta Talarczyka (2005–2013),
który oprócz lekkiego, komediowego
repertuaru skierowanego do mniej wymagaj%cego widza, proponowa! równie$
spektakle osadzone w historii miasta
i problematyzuj%ce jego wielokulturow%,
chocia$ nie zawsze chlubn% przesz!o'",
jak !yd Artura Pa!ygi (re$. Robert Talarczyk, 2008) albo odnosz%ca si# do wspó!czesnych wydarze(, napisana przez tego
samego autora, Bitwa o Nangar Khel (re$.
)ukasz Witt-Micha!owski, 2011). Nastawienie dyrekcji na lokalny kontekst
przyczyni!o si# zreszt% do rozpocz#cia
wspó!pracy Pa!ygi z teatrem, dla którego napisa! swój pierwszy tekst dramatyczny, odwo!uj%cy si# do historii Bielska Testament Teodora Sixta (2006). Najbardziej
spektakularnym – przede wszystkim ze
wzgl#dów medialnych (o recepcji spektaklu pisa!y nawet ogólnopolskie media) – tytu!em w okresie dyrekcji Talarczy ka by !a nie w%t pli wie Mi "o#$
w Königshütte w re$yserii Ingmara Villqista. Spektakl, w do'" uproszczony
sposób podejmuj%cy temat tragicznej
przesz!o'ci *l%ska i ciemnych kart z historii polsko-'l%skich relacji, niespodziewanie sta! si# medium wyzwalaj%cym
mówienie o traumatycznej przesz!o'ci,
od lat dost#pnej w opracowaniach historycznych, jednak – jak si# okaza!o – nieobecnej w codziennej rozmowie. Okaza!
si# równie$ doskona!ym przyk!adem
na przechwytywanie sztuki przez polityk#, która natychmiast kanalizuje spo!eczne emocje.
zesz!ego roku Talarczyk jest dyrektorem Teatru *l%skiego w Katowicach, któremu równie$ próbuje nada"
wyrazisty, naznaczony lokalno'ci% rys.
W rozmowie dla miesi#cznika „*l%sk”,
przeprowadzonej tu$ po otrzymaniu dyrektorskiej nominacji, re$yser jako g!ówny mianownik programu artystycznego
katowickiego teatru wskazywa! na regio-
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nalizm. Sugerowa! jednak, $e b#dzie on
wykracza! poza tradycj#, kultur# i histori# Górnego *l%ska, poniewa$ teatr znajduje si# w stolicy województwa, które
sk!ada si# z obszarów nale$%cych kiedy'
do trzech ró$nych jednostek administracyjnych. Si!% rzeczy pami#" i przesz!o'"
ich mieszka(ców ró$ni si# wi#c od do'wiadcze( rdzennych *l%zaków.
Tak poj#ta misja teatru znalaz!a odzwierciedlenie w dwóch projektach realizowanych przez teatr od zesz!ego sezonu artystycznego. Pierwszy z nich to
Puder i py", cykl spotka( z artystami
i specjalistami z ró$nych dziedzin sztuki i humanistyki, dyskutuj%cych o istotnych zjawiskach artystycznych i spo!ecznych zwi%zanych z regionem, zarówno
w per spek ty wie hi sto rycz nej, jak
i wspó!cze'nie. Drugi projekt to pomys!
realizacji spektakli, eksploruj%cych 'l%skie tematy, prezentowanych w ramach
cyklu „*l%sk 'wi#ty/*l%sk przekl#ty”.
Dotychczas powsta!y dwa przedstawienia: Skazany na bluesa – opowie'" o legendarnym frontmanie zespo!u D$em
w re$yserii Arkadiusza Jakubika, który
bardziej sprawdzi! si# jako koncert ani$e li spek takl oraz wy re $y se ro wa ny
przez Waldemara Patlewicza na podstawie tekstu Jakuba Roszkowskiego W popiele diament – fantazja na temat Zbigniewa Cybulskiego (przez krótki czas
mieszkaj%cego w Katowicach). W listopadzie odb#dzie si# premiera Morfiny
Szczepana Twardocha w re$yserii Eweliny Marciniak, w przekorny sposób zajmuj%ca si# 'l%sk% to$samo'ci%, a w planach jest re ali za cja utrwa la j% ce go
mitologi# miejsca Czarnego Ogrodu
Ma!gorzaty Szejnert. Nie mo$na równie$
pomin%" Pi%tej strony #wiata (2012)
na podstawie ksi%$ki Kazimierza Kutza,
któr% Talarczyk przygotowa! w Teatrze
*l%skim zanim zosta! jego dyrektorem.
Przedstawienie mo$na wi#c uzna" za zapowied& polityki repertuarowej realizowanej dzisiaj, której g!ówny trzon stano wi% 'l% skie nar ra cje, utrzy ma ne
w nostalgiczno-sentymentalnym tonie.
Z tego zestawu wy!amuje si# ostatnia
premiera, Dubbing Street Petra Zelenki
w re$yserii Talarczyka, która – zgodnie
z zapowiedzi% sprzed roku – wysz!a poza mitologiczn% 'l%sk% swojsko'". Akcja spektaklu dzieje si# bowiem wspó!cze 'nie u na szych po !u dnio wych
s%siadów.
W nieco odmienny sposób do tworzenia 'wiadomo'ci miejsca i budowania
zbiorowej to$samo'ci podchodzi trzeci
z teatrów – Teatr Zag!#bia w Sosnowcu,
od 2011 r. prowadzony przez Dorot#
Ignatjew i Zbigniewa Leraczyka. Ten rok
oznacza przede wszystkim zmian# jako'ciow% proponowanych w Sosnowcu
spektakli. Tradycyjnie wystawian% klasyk#, spektakle komediowe, farsy i lektury szkolne, zast%pi!y przedstawienia odwo!uj%ce si# do do'wiadcze(, pami#ci
i 'wiadomo'ci wspó!czesnych mieszka(ców. Teatr z jednej strony proponuje krytyczny namys! nad wspó!czesno'ci% – spektakl Mi&dzy nami dobrze jest
(2011) na podstawie tekstu Doroty Mas!owskiej w re$yserii Piotra Ratajczaka

rysowa! obraz wspó!czesnego spo!ecze(stwa, cechuj%cego si# rosn%cym
rozwarstwieniem ekonomicznym i kultu ro wy mi po dzia !a mi, wi docz ny mi
zw!aszcza w mniejszych o'rodkach,
z drugiej – spektakle tworz%ce mitologi#
miejsca, odwo!uj%ce si# do jego historycznych pocz%tków, kluczowych wydarze(
i szczególnych postaci. Korzeniec (2012)
w re$yserii Remigiusza Brzyka na podstawie historyczno-obyczajowej powie'ci Zbigniewa Bia!asa – najwi#kszy
do tej pory sukces artystyczny teatru, doceniony na wielu festiwalach – si#ga
do czasów, gdy miasto nazywa!o si#
jeszcze Sosnowice. W historii z pocz%tków ubieg!ego wieku zakorzeniony jest
równie$ najnowszy spektakl sosnowieckiego teatru, Czerwone Zag"&bie na podstawie dramatu Jaros!awa Jakubowskiego. Twórcy przedstawienia prowadz%
ni" narracji od rewolucji 1905 r. a$
do czasów wspó!czesnych, mocuj%c j%
o tzw. „miejsca pami#ci”: obros!e legend% spotkanie Pi!sudskiego ze Stalinem,
nieudany zamach na Gierka, wreszcie
wprowadzaj% na scen# samego pierwszego sekretarza, który poza Janem Kiepur% jest najbardziej znan% postaci% urodzon% w Sosnowcu. Stosunek do miasta
i jego przesz!o'ci nie jest w tych spektaklach tak apologetyczny jak w 'l%skich
przedstawieniach. W sekwencje nostalgicznych obrazów zostaj% wplecione
portrety krytyczne, a przesz!o'" okazuje si# tak samo wa$na jak wspó!czesne
do'wiadczenia.
Pisz%c o przedstawieniach osadzonych
w lokalno'ci, na koniec nie mo$na nie
wspomnie" o spektaklu, który powsta!
poza teatrem instytucjonalnym, w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Synek
(2013) – w re$yserii Macieja Podstawnego na podstawie tekstów Marcina
Gaw!a, Zbigniewa Stryja i Zbigniewa
Kad!ubka – zosta! pomy'lany jako kompilacja monodramu, perfomansu i instalacji, w której Bohater (grany przez Marcina Gaw!a), przedzieraj%c si# przez
rozmaite stereotypy i wspomnienia,
próbuje zdefiniowa" to$samo'" wspó!czesnego *l%zaka. Ten za' jedn% nog%
za ko rze nio ny jest w tra dy cji, dru g% – funkcjonuje w ponowoczesnym
'wiecie ze 'wiadomo'ci%, $e dawny
*l%sk bezpowrotnie odchodzi w przesz!o'". Spektakl, chocia$ grany rzadko,
cieszy si# du$% popularno'ci% i zdaje si#
idealnie wpisywa" w oczekiwania widzów. Lokalno'" jako temat spektakli
okazuje si# niewyczerpanym &ród!em inspiracji i rezerwuarem tematów do przepracowania, co teatry na *l%sku od
jakiego' czasu zacz#!y wreszcie dostrzega".

!
Tekst jest zmodyfikowan% wersj% referatu wyg"oszonego podczas Mi&dzynarodowej konferencji naukowej „Teatr historii lokalnych w Europie 'rodkowej”,
która odby"a si& na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 'l%skiego w Katowicach 24 i 25 wrze#nia 2014 r.
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O Literaturze
dla dzieci
i m!odzie"y

Literatura dla dzieci i m!odzie"y (19451989). T. 4. Red. K. Heska-Kwa!niewicz, K.
Ta"u#. Katowice 2014, ss. 349.
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atowickie !rodowisko m"odych
badaczy pi!miennictwa dla ma"ego i m"odego czytelnika, skupionych wokó" prof. Krystyny Heskiej-Kwa!niewicz i dr hab. Katarzyny Ta"u#,
wyda"o pod redakcj$ obu Pa% kolejn$
cenn$ publikacj&. Nak"adem Wydawnictwa
Uniwersytetu 'l$skiego ukaza" si& 4. tom
serii skryptów Literatura dla dzieci i m!odzie"y. Ze wzgl&du na zawarto!# tre!ciow$ i uk"ad strukturalny komponuje si& on
w ca"o!# z wydanym rok wcze!niej tomem 3. To ci$g dalszy historyczno- i krytycznoliterackich rozwa(a% o twórczo!ci
dla dzieci i ludzi m"odych powsta"ej
w okresie PRL-u.
Tom 4. otwiera przegl$d dokona% powojennej krytyki tej literatury, z charakterystyk$ o!rodków badawczych w Polsce,
z prezentacj$ autorytetów w tej dziedzinie
wiedzy i omówieniem ich dokona% w zakresie bie($cej oceny utworów dla dzieci,
inicjatyw badawczych i prób systematyzowania materia"u )ród"owego w postaci
s"owników, podr&czników i innych opracowa% syntetycznych.
Drug$ cz&!# publikacji, zatytu"owan$
Poezja i proza, wype"nia osiem tekstów,

z których ka(dy stanowi tematyczne opracowanie jakiej! formy literackiej. Ka(dy
wywód wpisano w kontekst historycznoliteracki. Przywo"anie pisarskich dokona%
w okresie mi&dzywojnia, kondycji poszczególnych gatunków literackich w tym czasie i tradycji ich uprawiania ma uzmys"owi# skutki powojennej indoktrynacji i ingerowania w proces twórczy.
Wszystkie zagadnienia osadzono równie( w szerokim kontek!cie krytycznoliterackim. Autorki ukazuj$ zawsze dotychczasowy stan i zakres bada%, traktuj$c swoje rozwa(ania albo jako ich dope"nienie w kwestiach z wiadomych powodów przemilczanych lub zniekszta"conych, albo jako polemik, albo te( jako ci$g
dalszy w zakresie nowych zdarze% literackich lub postrzeganych na nowo z perspektywy czasowej i w odmiennej sytuacji kulturotwórczej, bez ideologicznych obci$(e%.
Na wielkie uznanie zas"uguje ogrom materia"u badawczego, jaki w poszczególnych
opracowaniach zosta" uwzgl&dniony, cho#
z regu"y pomijano teksty, które doczeka"y si& wcze!niejszych solidnych omówie%, a uwag& skupiono na utworach reprezentatywnych i tych, które w czasach
PRL-u uznano za niezgodne z ówczesn$
ideologi$ i które z tego wzgl&du rugowano z obiegu czytelniczego, z zasobów bibliotecznych i ofert wydawniczych. Powojenne losy poszczególnych form genologicznych wyznaczaj$ znamienne okre!lenia czasowe: do roku 1949, w latach 1949-1956, po roku 1956, lata 70. i 80.
W odniesieniu do wszystkich niemal(e rodzajów i gatunków literackich oznaczaj$
one kolejno: kontynuacj& tradycji sprzed
wojny, okres silnych represji wobec twórców, co przek"ada si& na zubo(enie tre!ciowe i obni(enie walorów artystycznych dzie"
lub ca"kowite zaniechanie tematyki, czas
odwil(y, nast&pnie próby odradzania si&
tradycji obok ujawniania si& nowych trendów. Ka(de z opracowa% literaturoznawczych bogato ilustruje te procesy konkretnymi przyk"adami utworów i dowodzi
ostatecznego wyzwolenia si& twórców
z cenzuralnych rygorów, cho# nie zawsze
ze schematów i uproszcze%.
Z opracowa% wy"ania si& rzetelny wizerunek analizowanej literatury. Jest tu ukazana ogromna ró(norodno!# stylistyczno-estetyczna i strukturalno-nowatorska powojennej poezji z jej ewoluowaniem
w stron& „wiersza dzieci&cego” o postaci
bez przy miot ni ko wej. Wy ka za no, jak
dalece niewygodna by"a literatura harcerska, zw"aszcza teksty szaroszeregowe
sprzed 1949 r., dlatego w latach stalinowskich dokonano jej unicestwienia. Powrót tekstów nast$pi" dopiero w latach 80.
W mi&dzyczasie, od pó)nych lat 50., tradycyjn$ tematyk& harcersk$ podejmowano rzadko w ró(nych realizacjach: od ksi$(ki biwakowo-obozowej po drobne motywy czy marginalne wzmianki w powie!ci
przygodowej.
Powie!# dla dziewcz$t z lat 1969-1980
ukazano w odniesieniu do bohaterek: ich
dorastania na oczach czytelniczek i kreacji
charakterologiczno-osobowo!ciowej. Dowiedziono, (e ten typ powie!ci zyska"

na problematyce, sposobach jej prezentacji i na ró(norodno!ci kreacji postaci niedaj$cych si& sprowadzi# do dawnych
schematów. Na przyk"adzie powie!ci historycznej ukazano proceder manipulowania materi$ historyczn$ – kamuflowania
niewygodnych dla w"adzy faktów i zdarze%, ich wybiórczego traktowania albo
jawnego fa"szowania, co w oczywisty
sposób wp"yn&"o na warto!# (nie) poznawcz$ tekstów lub ca"kowity niebyt
w przestrzeni czytelniczej twórców niepokornych, si&gaj$cych po tematy zakazane.
Na obfitym materiale )ród"owym pokazano te( ró(nego rodzaju próby zachowania
postawy neutralnej, czyli ucieczki w tematy bezpieczne.
Podobnych okalecze% dozna"a powie!#
biograficzna; tak(e i tu próbowano narzucone dyrektywy obej!#, podsuwaj$c m"odemu czytelnikowi g"ównie sylwetki „poprawnych politycznie” artystów, co spowodowa"o schematyzm portretowania postaci, mitologizacj& ich dokona% i przek"amania interpretacyjne. Tekst po!wi&cony
ró(nym publikacjom fantastycznonaukowym ujawnia, jak manipulowano m"odzie($, wykorzystuj$c jej zainteresowania
rozwojem nauki i techniki, jak kosztem artyzmu wykorzystywano popularno!# fantastyki naukowej do oddzia"ywania ideologicznego. Próby sterowania m"odzie($
ob j&"y tak (e wy daw nictwa ko mik so we – postrzegane jako pozbawione warto!ci estetycznych i literackich, a wi&c ostro
krytykowane, tymczasem niezwykle popularne w!ród m"odych, obecne w obiegu
czytelniczym w ró(norakich formach.
W kolejnej cz&!ci skryptu Szko!a – biblioteka – ksi#garnia czytelnik znajdzie kolejne ciekawe opracowania. Pierwsze stano wi ana li z& pro gra mów na ucza nia
w szko"ach podstawowych pod k$tem
kanonów lektur w poszczególnych okresach PRL-u, drugie omawia dzia"alno!# bibliotek publicznych na rzecz wychowania
dzieci i m"odzie(y, za! cztery pozosta"e dotycz$ polityki wydawniczej wobec ksi$(ki dzieci&co-m"odzie(owej, a wi&c publikacji ba!ni, seryjnego wydawania ksi$(ek,
wznawiania dzie" z okresu mi&dzywojennego i wreszcie ksi$(ki-zabawki. W osobnej cz&!ci Sztuka ksi$"ki zamieszczono
opracowanie po!wi&cone ilustracjom. Te
cz&!ci skryptu przenosz$ uwag& z procesów twórczych na problematyk& organizowania kon tak tów dzieci i m"o dzie(y
z ksi$(k$. To !wietne dope"nienie obrazu
literatury dla dzieci i m"odzie(y z lat 19451989, zw"aszcza (e te tematy krytyka podejmowa"a rzadko.
Tomy 3. i 4. Literatury dla dzieci i m!odzie"y stanowi$ istotny przyczynek do wiedzy o tym pi!miennictwie w Polsce Ludowej. To dzie"o zbiorowe przygotowane
z dba"o!ci$ o wiarygodno!# przekazu,
rzetelno!# informacji i dope"nienie dotychczasowego stanu bada%. Zajmuj$ca tre!#
obu tomów i przyst&pna narracja czyni$
z nich ciekaw$ lektur& dla wszystkich zainteresowanych komunistycznymi praktykami fa"szowania polskiej tradycji i kultury dla celów wychowawczych.
HENRYKA ANDRZEJCZAK

skutecznie, acz bez osza!amiaj#cego
sukcesu, potrafi!a odnale$( si" tak&e
w Hollywood. Praca w Stanach Zjednoczonych zaowocowa!a udzia!em w kilku komercyjnych produkcjach, z których najbardziej znany jest sensacyjny
Oddzia% Delta w re&yserii Menahema
Golana z roku 1986, z udzia!em Chucka Norrisa, o czym pisze Magdalena
Kempna-Pieni#&ek, dociekaj#c, dlaczego kariera w kinie ameryka*skiego
mainstreamu nie potoczy!a si" dalej.
Schygulla nie skupia!a si" zreszt# wy!#cznie na kinie, po'wi"caj#c czas tak&e muzyce i estradzie. Wykonywana
na wielu scenach piosenka o Lili Marleen przynios!a jej, znów nies!uszne, porównania do Marleny Dietrich, podczas
gdy nagra!a przecie& kilka w!asnych albumów solowych, na co zwraca uwag" Magdalena Dziadek, pisz#c tak&e
o wyst"pach w ró&norodnym repertuarze teatralnym, m.in. wg tekstów
Brechta, a nawet Gombrowicza. Zwraca te& uwag" na wa&ne w &yciu autorki podró&e w poszukiwaniu inspiracji,
które prowadzi!y od szko!y filmowej
w Hawanie, po legendarny moskiewski
teatr MChT. Ca!o'ci tomu dope!nia
szkic Jana F. Lewandowskiego, konsekwentnego tropiciela historycznych zagadek, który rekonstruuje pierwsz# wizyt" artystki w Chorzowie Starym, jaka mia!a miejsce w roku 1998.
Autorzy skupiaj# si" na pokazaniu
nieznanego w Polsce oblicza gwiazdy
i odej'ciu od postrzegania jej bohaterek
przez stereotyp zmys!owych i rozerotyzowanych kobiet. Z powodzeniem
przytaczaj# nieznane wcze'niej informacje, np. o kulisach wyczerpuj#cej pracy z Godardem, czy te& o wp!ywie, jaki wywar!a aktorka na rozwój kina
spod znaku kampu i queer. Ograniczona obj"to'( ksi#&ki nie jest w stanie pomie'ci( wszelkich mo&liwych w#tków
i zach"ca do dalszego zg!"biania tematu; ewentualny niedosyt kompensuj#
nieopatrzone fotosy, ilustruj#ce ró&ne
etapy kariery, oraz kilka indeksów filmograficznych.
Si!# Dziewi!ciu spotka# z Hann$
Schygull$ jest jednak przede wszystkim
udana próba okre'lenia fenomenu artystki, urodzonej w tym samym miejscu, co
inni znani, a czasem wielcy twórcy.
Do filmowców-chorzowian nale&# przecie& tak&e: wynalazca efektów specjalnych operator Günther Rittau, dwukrotnie nagrodzony Oskarem kompozytor Franz Waxman czy te& wielu Polaków, w'ród których najja'niej 'wieci
znakomita autorka kostiumów Barbara
Ptak. By( mo&e wszyscy oni maj# t" sam# cech" wspóln#, któr# ksi#&ka Andrzeja Gwo$dzia przypisuje Hannie
z Chorzowa Starego: „W podstawówce
z powodu dziwnego nazwiska nazywali
mnie «polskim brzd#cem». Nic sobie
z tego nie robi". Zdaje si", &e nawet mi
to pochlebia. A wi"c jestem inna (…).
Ale w!a'nie jestem inna i wszystko, co

Urok melancholii. Dziewi!" spotka# z Hann$ Schygull$. Red. Andrzej Gwó!d!. Katowice 2014, ss. 186.
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anna Schygulla, niemiecka aktorka znana przede wszystkim z ról w filmach Rainera
Wernera Fassbindera, doczeka!a si"
pierwszej w j"zyku polskim monografii przygotowanej pod redakcj# Andrzeja Gwo$dzia, od lat konsekwentnie badaj#cego i promuj#cego bogate tradycje regionalnej kinematografii Górnego %l#ska.
W najnowszej ksi#&ce zatytu!owanej
Urok melancholii. Dziewi!" spotka#
z Han n$ Schy gul l$, stwo rzo nej
przy udziale o'miorga innych autorów, 'l#ski filmoznawca stara si" przedstawi( bogate oblicze ekranowe i zró&nicowany dorobek zawodowy gwiazdy
o niekwestionowanej europejskiej renomie, która w Polsce rozpoznawana
jest – nies!usznie – g!ównie przez pryzmat efektownych kreacji w filmach
Ma%&e#stwo Marii Braun, Lili Marleen,
czy w popularnym niegdy' serialu Berlin Alexanderplatz, powsta!ych w latach 1979-1981. W ka&dym z nich zagra!a bohaterki dramatycznie uwik!ane
w szeroko zarysowan# histori" spo!eczn# Niemiec, si"gaj#c# narodzin Trzeciej
Rzeszy. Tymczasem ekranowy dorobek
tej aktorki si"ga roku 1968, kiedy to
po studiach w Bawarii zaanga&owa!a
si", podobno przez przypadek – na co
zwraca uwag" Monika W#sik, w tworzenie ruchu kontestacyjnego „antyteatru”, i równocze'nie sta!a si" czo!ow#
twarz# nurtu Nowego Filmu Niemieckiego, analizuj#cego fenomen kraju
odradzaj#cego si" po II wojnie, o czym
pisze Gwó$d$, wskazuj#c, &e to w!a'nie
g!ówny mentor aktorki Fassbinder
(wspólnie z Schygull# pracowali a&
przy osiemnastu filmach) stara! si"
wykreowa( Hann" na ekranow# div",
uzyskuj#c jednak efekt „ekwiwalentu
cudu gospodarczego lat 60. ubieg!ego
stulecia”.
Nie ulega w#tpliwo'ci, &e w kolejnych
latach Schygulla „pobi!a” inne wspó!czesne jej aktorki, robi#c prawdziwie
mi"dzynarodow# karier". „Ikon# kina
transnarodowego” nazywa Hann" Magdalena Podsiad!o, zwracaj#c uwag" nie
tylko na jej prac" pod kierunkiem wybitnych re&yserów ró&nych narodowo'ci (Schlöndorf, Branagh, Varda, Godard, Saura, Wenders), ale i na fakt wyj#tkowego otwarcia si" na ró&ne w#tki
kulturowe, analizuj#c typy postaci, które aktorka kreowa!a na ekranie. Co
mog!a ofiarowa( europejskiemu kinu,
i czego szukali w aktorce re&yserzy? – tego za' docieka Barbara Kita,
omawiaj#c kulisy powstania Pasji Godarda, na planie której aktorka wyst#pi!a zreszt# z Jerzym Radziwi!owiczem.
Polskie kino nie potrafi!o skorzysta(
z talentu gwiazdy. Zaledwie dwie role
) w Mi%o'ci w Niemczech Andrzeja Wajdy i w Tragarzu puchu Janusza Kijowskiego ) to z pewno'ci# zbyt ma!o jak
na potencja! urodzonej w 1943 roku
w Chorzowie Starym aktorki, która

inne, mnie poci#ga” – mówi cytowana
w tomie artystka, która w innym miejscu stwierdza: „By!am zawsze ch"tna,
by przekracza( granice (…). Mnie fascynuje wszystko, co jest cho( odrobin" inne i obce”. Ów oryginalny koncept postrzegania Schygulli przez pryzmat wykluczenia (Podsiad!o) wydaje si" by(
szczególnie trafiony w przypadku aktorki o tak mocno urozmaiconej biografii,
i z pewno'ci# mo&e by( zastosowany
tak&e do jej krajan, a zarazem kolegów,
po – szeroko rozumianym – fachu.
Warto si"gn#( po kolejn# ju& publikacj" zg!"biaj#c# 'l#skie genius loci
w rozwoju sztuki filmowej. Co ciekawe, autorzy tomu rysuj# nadziej" na kolejne wydawnictwa i publikacje prowadzo nych ba da*. „Moc no wie rzy my – mówi Mariusz Wróbel, dyrektor
Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach, a zarazem jeden z dwóch
wspó!wydawców ksi#&ki – &e w!a'nie
film stanowi jedno z najlepszych mediów oddzia!uj#cych na dyskurs spo!eczny”, natomiast Rafa! Bartek, dyrektor gliwickiego Domu Wspó!pracy Polsko-Niemieckiej, dodaje: „Dzi"ki temu
przyczyniamy si" do (…) wzbudzenia
'wiadomo'ci, &e %l#sk – jako wielokulturowy obszar pogranicza – ma tylko
jedn# przysz!o'(: wspóln#”.
MAREK KOSMA CIE%LI+SKI
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Rozbieranie
#redniowiecza

Adam Regiewicz: Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014.

ediewalizm to w du!ym uproszczeniu zwrócenie si" ku #redniowiecznej tradycji, ale tak!e badanie pó$niejszych obecno#ci dorobku
#redniowiecza. Dyscyplina naukowa
pod t% nazw% pojawi&a si" dopiero w II po&owie XX wieku. Na wst"pie Adam Regiewicz wyznaje, !e jego ksi%!ka ma
za zadanie cz"#ciowo zape&ni' luk"
w przestrzeni bada( mediewalistycznych. Jak sam autor twierdzi, to jedna
z pierwszych prób na gruncie polskim
omówienia kategorii mediewalizmu wraz
z ca&ym aparatem metodologicznym i poj"ciowym.
Swoj% analiz" autor rozpoczyna od rozpatrzenia #redniowieczno#ci jako fantazmatu kultury, jako rzeczywisto#ci wyobra!onej, kostiumu, maski, #wiata ukrytego pod marzeniami czy skrywanego
za zas&on% nie#wiadomo#ci. Zauwa!a, !e
#redniowieczno#' jest konstrukcj% mentaln%, obrazem #redniowiecza kreowanego w danej rzeczywisto#ci kulturowej warunkowanej historycznie, która nie tyle
dotyka istoty wieków #rednich, ile poddaje analizie zagadnienia zwi%zane z cza-
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sem, w którym si" pojawia. Jest wyra!ana za pomoc% j"zyka obrazowego – ikonografii, symboli i mitów. Ka!da nast"pna epoka kulturowa nak&ada czy raczej
nadpisuje na poprzedni% kolejne warstwy
znacze(. Dodarcie zatem do narracji
pierwotnej wymaga „rozebrania” wszystkich nadpisanych warstw.
Autor przypomina, !e przez lata, a nawet setki lat (bo od ko(ca XVIII wieku),
#redniowiecze „zaros&o” wieloma negatywnymi ocenami, pocz%wszy od okre#lania go jako czasu anarchii, bezprawia,
zabobonów, po epok" p&on%cych stosów z czarownicami. *ród&a tego typu
krytycznych opinii Regiewicz upatruje si"
w odmiennych za&o!eniach ideologicznych #redniowiecza oraz o#wiecenia,
w których inaczej pojmowano znaczenie
takich poj"', jak: wolno#', równo#', tolerancja czy prawa cz&owieka.
Autor zwraca uwag" na przekaz ikoniczny ilustrowanych kodeksów #redniowiecznych, których zasada dzia&ania zosta&a prze&o!ona na malarstwo, witra!e,
sztuk" iluminatorsk% – nie tylko o tre#ciach
biblijnych. To potoczne rozumienie Biblii
ubogich, charakteryzuj%ce si" czytelnym
i jednoznacznym obrazem, pozwala na odniesienie tego zjawiska do wspó&czesnej
kultury telewizyjnej jako najbardziej aktywnie odnosz%cej si" do wyobra$ni odbiorcy. Telewizja sta&a si" oknem na #wiat,
poprzez które wida' tylko to, co zechce
pokaza' producent. Daje pozory autentyczno#ci, pozory charakteru edukacyjnego i pozory wiarygodno#ci.
W dalszej cz"#ci swoich rozwa!a( autor zwraca uwag" na wiele innych aspektów wspó&czesnej (XX i XXI wiek) #redniowieczno#ci: jej polifoniczno#', autoreferencjalno#' z elementami autoparodyjno#ci, uzale!nienie od kultury masowej, a szczególnie kina. Filmy przynosz%ce wizerunek #redniowiecza zwi%zane s%
przede wszystkim z kultur% rycersk%.
Twórcy si"gaj% do celebrowania dekoracji, scen walki, gotyckiej architektury,
emanowania groz% i prezentacji niesprawiedliwego (feudalnego) porz%dku #wiata. Ca&y ten malowniczy entourage potwierdza jednak schematyczne wyobra!enia o #redniowieczu.
Szczególnym przypadkiem, na który
wskazuje Adam Regiewicz, jest równie!
wykorzystanie #redniowieczono#ci w przestrzeniach nietypowych, a mianowicie
pornografii filmowej. Autor tej tematyce
po#wi"ca ca&y rozdzia&, cho' sam przyznaje, !e podj"cie si" badania tego w%tku nara!a go na pojawienie si" wielu zastrze!e(
zarówno ze wzgl"dów moralnych, psychologicznych, jak i estetycznych. Ponadto rodzi niebezpiecze(stwo zakwestionowania
przedmiotu bada( jako czego# niepowa!nego lub wr"cz nagannego. Uwa!a jednak,
!e warto spojrze' na filmowy tekst pornograficzny jako istotny element wspólnoty komunikacyjnej: mitów, tradycji i narracji kulturowych, w której #redniowieczno#' staje si" j"zykiem, a zarazem kontekstem owego aktu.
Druga cz"#' ksi%!ki po#wi"cona jest widowiskowo#ci, która uobecnia si" – korzy-

staj%c z wyobra!e( o #redniowieczu – we
wspó&czesnej muzyce popularnej, szczególnie heavymetalowej (koncertach,
ok&adkach p&yt, teledyskach) oraz w rekonstrukcjach historycznych, parkach rozrywki czy widowiskach nawi%zuj%cych do gier
komputerowych. Autor zwraca uwag"
na teatralizacj" wyst"pów muzycznych,
podczas których #redniowiecze uobecnia
si" za przyczyn% ró!norodnych rekwizytów. Szczególnie w przekazie heavymetalowym wskazuje na dominacj" mroczno#ci, energii, dynamiki, brutalno#ci,
a nawet agresji. )redniowieczno#' wpisuje si" w warstw" muzyczn%, dekoracyjn%,
elementy ubioru. Mo!na zauwa!y' nawi%zania do postaci rodem ze skandynawskiej
mitologii, #redniowiecznego danse macabre i personifikacji )mierci czy demonologii z zast"pami wied$m i diab&ów.
W przypadku rekonstrukcji historycznych Regiewicz zwraca uwag" na ludyczny charakter tego typu imprez, wykorzystanie artefaktów oraz swobodne podej#cie do przesz&o#ci, które definiuje si" jako „zabaw" w histori"”. Szczególnym
przypadkiem jest zjawisko gier fabularnych, popularnie zwanych RPG (role-playing game), w których przestrze( historyczna stanowi swego rodzaju plansz" do gry
oraz tworzenia swoistej narracji. Koncepcja RPG z jednej strony przypomina ide"
dzie&a literackiego (konstrukcja i charakterystyka postaci, schemat fabularny,
#wiat przedstawiony), z drugiej za# ide"
„dzie&a otwartego”, w którym u!ytkownik jest wspó&twórc%.
W trzeciej cz"#ci ksi%!ki autor skierowuje swoje badania w stron" nowych mediów. Rozwa!a poj"cie anamnesis i jego
wp&yw na kultur" #redniowiecza. Zauwa!a, !e anamnez" mo!na rozumie' nie
tylko jako koncepcj" teologiczn% realizowan% w ró!nych formach przekazów #redniowiecznych, ale tak!e ujrze' j% w kontek#cie przemian technologicznych. Technologia staje si" now% struktur%, w której
funkcjonuje zglobalizowana rzeczywisto#'. Media masowe zmieniaj% przede
wszystkim wymiar !ycia spo&ecznego, niweluj%c granice przestrzenne i czasowe,
te ostatnie czasami do zera. Czas staje si"
momentalny, nanosekundowy, a jednocze#nie wiecznie tera$niejszy. Nowe media
charakteryzuj% si" takimi cechami jak:
usieciowieniem, digitalno#ci% przekazu
i interaktywno#ci%, a tak!e natychmiastowo#ci%. )wiat nowych mediów jest zwielokrotniony, samostwarzaj%cy si", opcjonalny, pomna!any niemal automatycznie
za pomoc% kolejnych cyfrowych wariacji.
Podsumowuj%c swe rozwa!ania, Adam
Regiewicz zaprzecza jakoby „czytanie”
zjawisk medialnych mediewalizmem by&o postmodernistyczn% zabaw%. Autor
uwa!a, !e ta metoda pozwala zrozumie'
zarówno przedsi"wzi"cia kulturowe wspó&czesnego cz&owieka w szerszym kontek#cie cywilizacyjnym, jak i z perspektywy
antropologicznej przygl%da' si" pod&o!u
jego funkcjonowania wobec technologii,
b"d%cej narz"dziem globalizacji.
AGNIESZKA SIKORA

pisarzy, artystów, wreszcie samych muzyków, których wypowiedzi stanowi$
punkt wyj!cia do podejmowanych tematów albo argument za (lub przeciw) stawianymi tezami. Pojawiaj$ si" wi"c mi"dzy innymi: Arystoteles, William Blake,
Cortazar, Derrida, Hermann Hesse, Sartre, Szekspir itd. Baudelaire i Proust s$ nawet bohaterami jednego ze szkiców, #$czy ich bowiem przyrównanie muzyki
do morza, które ogarnia cz#owieka.
Teksty sk#adaj$ce si" na ksi$&k" podzielono na trzy cz"!ci. Pierwsza – „Dwoisty
kosmos muzyki” – rzeczywi!cie otwiera przed czytelnikiem „kosmos”. Ju&
staro&ytni Grecy byli przede wszystkim
wychowani (wyedukowani) przez muzyk", tymczasem postrzegani s$ jako arty!ci przede wszystkim poprzez architektur" i rze'b". Zwraca na to uwag" Henri-Irenee Marou. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „czym jest muzyka” jest
jednym ze sposobów na zadanie pytania
„czym jest cz#owiek”. Ks. Tischner napisa#, &e sposób bycia istoty ludzkiej przypomina dzie#o muzyczne. Adorno mówi
o „g#upocie s#uchania”. Wybra#em tylko
kilka opinii z bardzo ciekawego eseju
Krzysztofa Maliszewskiego, który stwierdza, &e „muzyka (podobnie jak wyk#ad
czy lekcja) – uwa&nie s#uchana i mistrzowsko wykonywana – to do!wiadczenie 'ród#owo pedagogiczne, czyli przemieniaj$ce i kszta#tuj$ce.” Muzyka a pedagogika, muzyka a mit, muzyka a prze&ycie – to tylko niektóre zagadnienia omówione w tym szkicu. Problemem muzyka a historia zajmuje si" z kolei *ukasz
Michalski, a Piotr Chlebowski pisze
o warto!ci ciszy w muzyce.
Drug$ cz"!% ksi$&ki „Fuga buntu i afirmacji” wype#niaj$ teksty zwi$zane z konkretnym czasem czy te& zjawiskiem.
Marek Toporowski zajmuje si" etyczno!ci$ muzyki dawnej (przy okazji sprzeciwia si" etykietkom #atwo nadawanym
przez akademizm twórcom lub kompozycjom charakterystycznym dla poszczególnych epok, na przyk#ad: Bach – matematy ka, po za tym nu da, klasycyzm – ugrzecznienie, romantyzm – wolno!%). Jaros#aw Nowosad pisze o rockach
(nie ma jednego!), a Weronika Le!niak
przypomina histori" polskiego punk rocka – muzyki zbuntowanego pokolenia lat
osiemdziesi$tych XX wieku, która wbrew
wielu opiniom tak&e odwo#ywa#a si"
do warto!ci (cho%by negatywnych).
Cz"!% trzecia „Mi"dzy d'wi"kami”
zajmuje si" – jakkolwiek to troch" uproszczenie – s#owami i obrazami towarzysz$cymi muzyce. Jest w tej cz"!ci miejsce
na poezj", teksty !piewane, ale i na rozmow" o muzyce – jej tradycjach, roli,
miejscu w &yciu ludzi. W tym miejscu
warto przytoczy% zdanie Jana „Ptaszyna”
Wróblewskiego, który nie uznaje podzia#u mu zy ki na do br$ i z#$, ale
na „uczciw$” i „t" drug$”. To, &e d'wi"kom towarzyszy#y obrazy jest spraw$
oczywist$. Po!wi"cono jej dwa materia#y. Pierwszy dotyczy Jerzego Dudy-Gracza i jego monumentalnego dzie#a inspirowanego kompozycjami Fryderyka Cho-

Muzyka i warto!ci. [Red. Jacek Kurek,
Krzysztof Maliszewski]. Seria: Medium Mundi X. Wyd. Miejski Dom Kultury „Batory”
w Chorzowie, Chorzów 2014, s. 220.
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awsze !ledz" publikacje z tej serii z zainteresowaniem, tym razem jednak tytu# wr"cz mnie zaintrygowa#, podobnie jak ok#adka Tomasza Wenklara nawi$zuj$ca do dekalogu.
By% mo&e dlatego, &e jestem zwyczajnym
„u&ytkownikiem” muzyki od zawsze.
Od mojego urodzenia w domu gra#o radio. Wtedy, poza piosenkami (i pie!niami masowymi), nadawano „klasyk"”
a nawet muzyk" ludow$. Nieco pó'niej
wystarczy#o przej!% przez podwórko,
aby pos#ucha% WOSPR, któr$ dyrygowa#
w tamtym czasie Jan Krenz. Potem byli
Bitelsi, Burano, Demarczyk, itd… S#ucha#em i s#ucham praktycznie wszystkiego.
Jednak nie. Nie potrafi" si" zmusi% do odbioru utworów sonorystycznych, unikam techno, nie przepadam za nowoczesnym jazzem… Ale bawi mnie na przyk#ad Village Anka wykonywana przez
udaj$cy folklor zespó# „Same Suki”. Jestem wi"c niefachowcem, dlatego te& moje przemy!lenia oko#omuzyczne by#y –jak
teraz widz" – do!% ubogie. Obserwuj$c
ko#ysz$c$ si" festiwalow$ publiczno!%
i pogo pod scen$ uzna#em, &e muzyka to
jednak atawizm odziedziczony po zwierz"tach. My!la#em tak&e, &e muzycy to
maj$ dobrze, uprawiaj$ bowiem sztuk"
niewerbaln$, wi"c wymykaj$c$ si" w#adzy cenzury, co pozwoli#o na przyk#ad radzieckiemu kompozytorowi zmieni% tytu# pie!ni na cze!% Stalina na song o pokoju, przez co nadal mo&na by#o sobie tego utworu s#ucha%. Jak wida% obce mi by#o wi$zanie muzyki z warto!ciami wykraczaj$cymi poza krain" d'wi"ków i nut.
Ju& jednak otwieraj$cy ksi$&k" esej Jacka Kurka zmusi# mnie do refleksji. Przez
lata tytu# publikowanej w Polityce rubryki Jerzego Waldorffa „Muzyka #agodzi
obyczaje” wydawa# mi si" stwierdzeniem
oczywistym, przyjmowa#em go zatem
bezkrytycznie. Kurek pokazuje, &e z powodzeniem mo&na si" z tak$ opini$ nie
zgodzi%, a przynajmniej zg#osi% szereg
w$tpliwo!ci. Przyk#ady hitlerowskich
melomanów z obozów koncentracyjnych przemawiaj$ do wyobra'ni.
Autorzy tekstów zamieszczonych
w ksi$&ce nie narzucaj$ jednak czytelnikowi w#asnych s$dów, unikaj$ kategorycznych rozstrzygni"%, stawiaj$ natomiast pytania, cz"sto zaskakuj$ce. Pierwsze ju& zosta#o zasygnalizowane: czy
muzyka na pewno #agodzi obyczaje?
Czy muzyka mo&e zniszczy% &ycie kogo!,
kto traktuje j$ bardzo serio, zastanawia si"
Aleksandra Kunze. Czy muzyka jest
etyczna? – takie pytanie stawia Marek Toporowski. Dominika Szczawi(ska-Ziemba audycj" „Mi"dzy buntem a pods#uchiwaniem nieba” przygotowan$ wspólnie
z Bart#omiejem Majzlem wyemitowan$
przez Radio eM zaczyna pytaniem: jak by
wygl$da# !wiat bez muzyki? W krótkiej
recenzji nie da si" wymieni% wszystkich
autorów tekstów, które z#o&y#y si"
na ksi$&k". Nie da si" tak&e przytoczy%
stawianych przez nich pyta( ani poruszanych problemów, tym bardziej &e w tych
erudycyjnych esejach pojawia si" ca#e
mnóstwo nazwisk filozofów, poetów,

pina, drugi prezentuje twórczo!% zafascynowanej muzyk$ i Ignacym Paderewskim
Marii Wollenberg-Kluzy. Oba teksty bogato ilustrowane.
Do publikacji do#$czono p#ytk" „Eine
kleine nichtmusic” w wykonaniu Tadeusza S#awka i Bogdana Mizerskiego.
Ksi$&ki Muzyka i warto!ci na pewno
nie da si" przeczyta% „jednym tchem”.
My!l", &e wynika to wystarczaj$co wyra'nie z mojego z konieczno!ci do!% skróto wego omó wienia jej zawar to !ci.
Ale – cho% to lektura &mudna i trudna – zach"cam do niej z pe#nym przekonaniem. Wprawdzie wielo!% w$tków,
tropów i cytowanych przez autorów zda(
najró&niejszych ekspertów nie tylko
„od muzyki” zmusza nie tylko do wyt"&enia uwagi a czasem powrotu do wcze!niejszych fragmentów, ale za to otwiera nam oczy na wiele spraw, nad którymi si" wcze!niej nie zastanawiali!my.
Sk#ania do w#asnych przemy!le(, rozwijania przeczytanych wywodów, albo
i niezgody na niektóre tezy, co na pewno mo&e by% 'ród#em czytelniczej satysfakcji. )ycz" wi"c fascynuj$cej podró&y
w muzyczny kosmos.
BOGDAN WIDERA
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Suchacka: Transformacja regionu przemys!owego
w kierunku regionu wiedzy. Ma!gorzata Studium socjologiczne województwa "l#skiego. Wyd. Uniwersytetu "l#skiego, Katowice 2014, s. 406.
Tytu! mo"e laika odstraszy#. Tymczasem praca napisana jest w!a$ciwie j%zykiem ca!kiem przyst%pnym.
Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak bardzo ostatnie dziesi%ciolecia oswoi!y nas z ekonomi& i terminologi&, któr& si% pos!uguje. Transformacja, spo!eczna odpowiedzialno$# biznesu, innowacyjno$# gospodarki, kapita! ludzki – to ju" nie s& poj%cia wymagaj&ce ka"dorazowo szukania definicji w leksykonach.
Zach%cam wi%c wszystkich zainteresowanych przemianami zachodz&cymi w regionie do zajrzenia
do tej publikacji. Osobi$cie najbardziej zainteresowa!
mnie problem innowacji, konkretnie za$ jakiego$ zdumiewaj&cego braku zdolno$ci porozumienia si% „aktorów” uczestnicz&cych w tej dziedzinie. Biznesmeni narzekaj& na naukowców (musimy sami wszystko
robi#, bo oni s& zapó'nieni), naukowcy – na przedsi%biorców (s& zainteresowani tylko zyskiem, a nie badaniami rozwojowymi), a jedni i drudzy na decydentów-urz%dników.
Ty górnicza $mijo! Rozmowy z profesorem Andrzejem Karbownikiem o restrukturyzacji polskiego górnictwa w%gla kamiennego. Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o., Katowice 2014, s. 398.
Mo"na powiedzie#, "e to w pewnym sensie „ci&g
dalszy” opisu transformacji w du"ej cz%$ci dotycz&cej na sze go re gio nu, któ ra do ko na !a si% w la tach 1989-2001. Tematem tej publikacji s& przemiany jakie zasz!y w jednej tylko dziedzinie – w górnictwie w%gla kamiennego w!a$nie. Przedstawione s&
z punktu widzenia jednego z przedstawicieli „decydentów”, zaanga"owanego w restrukturyzacj% profesora Karbownika, który zgodzi! si% na cykl rozmów
opowiadaj&cych o ca!ym procesie z jego osobistej perspektywy. Dzi%ki temu mo"emy pozna# kulisy ca!ej
operacji, dowiedzie# si% wiele o ludziach w ni& zaanga"owanych, z którymi profesor wspó!pracowa!,
wreszcie prze$ledzi# chronologicznie poszczególne
etapy reformy wi&"&cej si% z tak bolesnymi skutkami jak na przyk!ad likwidacja wielu kopal(. Zmiany nie by!y !atwe, za$ ocena osób, które za nimi sta!y, cz%sto bywa!a skrajna, o czym najlepiej $wiadczy
ju" sam tytu! ksi&"ki.
Profesorowi w ho!dzie. Publikacja po$wi%cona setnej rocznicy urodzin profesora Jana Szczepa&skiego. [Red. Daniel Kad!ubiec]. Wyd. Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT S.C., Cieszyn 2014,
s. 128.
Profesor Jan Szczepa(ski trwale zapisa! si% w dziejach polskiej nauki swoimi badaniami i pracami. Poza tym jednak by! „stela” – z Ziemi Cieszy(skiej,
o czym najlepiej $wiadczy jego autobiograficzna,
niewielka ksi&"eczka Korzeniami wros!em w ziemi$,
ale tak"e idea powo!ania w Ustroniu „Wolnej Szko!y
Nauk Filozoficznych i Spo!ecznych”. Ten pomys!, jak
to wynika z prowadzonych przez Szczepa(skiego
Dzienników, narodzi! si% w roku 1940, co t!umaczy i dodatkowo podkre$la u"ycie przymiotnika „wolna”.
Marzenie profesora zi$ci!o si% po wielu latach, bowiem
w roku 2013 zapocz&tkowa!a swoj& dzia!alno$# „Letnia Szko!a Nauk Filozoficznych i Spo!ecznych im. prof.
Jana Szczepa(skiego”. O tym i o wielu innych aspektach dzia!alno$ci wielkiego uczonego (w tym jego wp!ywie na socjologi% czesk&) traktuj& teksty autorstwa pracowników naukowych zawarte w tej pi%knie wydanej
rocznicowej publikacji.

Miros!aw S!omczy&ski: Kamerzysta. Telewizyjne
epizody i historyczne zdrapki. Wyd. PROGRES, Katowice 2013, s. 378.

Autor jest dziennikarzem telewizyjnym, specjalizuje si% te" w biografiach, mia! wi%c szczególne
predyspozycje do napisania tej ksi&"ki o Mieczys!awie Chudziku, tytu!owym kamerzy$cie telewizyjnym, ale tak"e filmowym. Znam bohatera opowie$ci S!omczy(skiego, cz%sto si% mijamy podczas
rozmaitych imprez i wymieniamy uk!ony, czasem
jakie$ drobne uwagi, ale – poniewa" zazwyczaj jeste$my obaj „w pracy” – nigdy nie rozmawiali$my
d!u"ej. Mog!em wi%c tylko przypuszcza# (mam takie do$wiadczenia z fotoreporterami prasowymi),
"e w zwi&zku ze swoim zawodem pozna! wielu
ciekawych ludzi i odwiedzi! niezwyk!e miejsca.
Kamera to przecie" rodzaj „paszportu” umo"liwiaj&cego dotarcie do przestrzeni dla zwyk!ego $miertelnika niedost%pnych. Jednak bogactwo wspomnie(, ilo$# rewelacyjnych anegdot, a tak"e ogrom
kontaktów z prawdziwymi luminarzami z rozmaitych dziedzin mnie zaskoczy!a. Czyta si% to $wietnie, przy czym jest to tak"e swoisty i nie-nudny
podr%cznik najnowszej historii.
Ks. Leon Stasi&ski: B%dzin pierwsze dni wojny 1939 r. Wyd. JONA, B%dzin 2014, s. 56.
Zapiski ksi%dza Stasi(skiego zaczynaj& si% 1 wrze$nia 1939 roku. Pierwsze s!owo tego dziennika to „Nalot!”. Zaczyna si% wi%c dramatycznie. Ale poza zwi%z!ym zapisem okropno$ci wojny notatki dotycz& codziennego "ycia, banalnych zdarze(, rejestracji kap!a(skiej pos!ugi. Pojawia si% te" tragedia )ydów b%dzi(skich. Najpierw ksi&dz odnotowuje ucieczk% ubogich.
Ko(czy zdaniem zaczynaj&cym si% od s!ów: „Rzadko
w "yciu p!aka!em...” 9 wrze$nia spalona zostaje synagoga, ksi&dz jest te" $wiadkiem mordowania )ydów.
Pisze: „Unika!em podawania nazwisk )ydów. Kartki
by!y odpowiednio przechowywane, aby nikogo nie nara"a#”. Teksty wprowadzaj&ce do lektury dziennika napisali Ewelina Konopczy(ska-Toto i Adam Szyd!owski. Ten ostatni by! równie" inicjatorem zorganizowania 12 wrze$nia 2009 roku rekonstrukcji wydarze( z roku 1939 przygotowanej na podstawie zapisków ksi%dza Stasi(skiego. Zdj%cia z tego wydarzenia s& poruszaj&cym uzupe!nieniem publikacji, która dzi$ jest cennym 'ród!em historycznym.
Janina Barbara Soko!owska: Deklinacja. Wiersze
dawne i nowe. Wyd. ADVERT STUDIO, Chorzów 2014, s. 76.
W „Pos!owiu” prof. Marian Kisiel zauwa"a, "e uczucia wyra"one w wierszach Janiny Barbary Soko!owskiej zwi&zane s& z imieniem (podmiotem), a nie z czasem, który i tak wygra. Ja natomiast s&dz%, "e czas jest
w tej poezji istotny i nie bez powodu poetka zaznacza
w podtytule „Wiersze dawne i nowe”. We'my na przyk!ad taki fragment utworu „rozpoczyna si% od strajków”:
stoj$ w kolejce po pi$% paczek klubowych. mówi& / 'e
po po(udniu przywioz& brazylijsk& po dwie na g(ow$
/ i toaletowy który zawiesz$ jak sznur agatów // triumfalnie nios$ zdobycz. w domu pali si$ )wiat(o / opuszcza mnie panika. Miasto w nocy le'y nieruchomo. Nie
w&tpi%, "e to wiersz dawny. Zawarte w nim obrazy odwo!uj& si% do konkretnych do$wiadcze(. Dla m!odzie"y trzeba by do tego tekstu doda# historyczny komentarz. Dla mnie jest poruszaj&cy, budz&cy wspomnienia.
Poza tym zgadzam si% z profesorem: Deklinacja „jest
tomem wierszy bardzo pi%knych i egzystencjonalnie
przejmuj&cych”.
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ilka miesi)cy temu na rynku ukazaK
$a si) nowa p$yta Magdaleny Lisak,
zawieraj(ca obszerny wybór utworów

fortepianowych Stefana Kisielewskiego.
Pomys$ $(czy si) ze stuleciem urodzin Kisiela, które przypad$o w 2012 roku, sama
publikacja ma jednak o wiele wi)kszy ci)*ar gatunkowy, ni* ten, który by wynika$
z samej „rocznicowo%ci”. Otrzymali%my
bowiem po raz pierwszy mo*liwo%# poznania twórczo%ci fortepianowej autora
Z!ego (a by$ on doskona$ym pianist(,
posiadaj(cym dyplom przedwojennego
konserwatorium warszawskiego) w jej
ewolucyjnym przekroju, z uwzgl)dnieniem nie tylko rzeczy m$odzie&czych,
utrzymanych w atrakcyjnym stylu neoklasycznym, ale i dzie$ pó'nych, w których
kompozytor aspirowa$ do mierzenia si)
z wielk( tradycj( muzyki fortepianowej.
P$yt) otwiera cz)sto dzi% grywany Danse vive z 1939 roku, o quasi-ludowym charakterze, zapowiadaj(cy ju* s$ynn( „zadziorno%#” Kisiela-kompozytora. Po nim
id( praktycznie nieznane Preludium i fuga, napisane w czasach okupacji. Mo*na
w nich widzie#, jak w wielu innych „wojennych” polskich utworach, np. w kompozycjach Lutos$awskiego, przejaw szlachetnej izolacji od okrutnej rzeczywisto%ci.
Materia tej pary utworów jest tak wysublimowana, i* mog$aby s$u*y# jako inkorporacja muzyki, któr( komponowa$ bohater jednego z muzycznych szkiców E.T.A.
Hoffmanna – der Dichter und der Komponist (Poeta i kompozytor), nie dostrzega j(c, jak do je go iz deb ki wla tu je
ka wa $ek ce g$y od$u pa ny gra na tem…
W Toccacie oraz Moto perpetuo, których
s$uchamy dalej, powracamy na chwil)
do przedwojennego idiomu neoklasycznego spod znaku Prokofiewa, ciesz(c si)
wcale nie wyblak$ymi jeszcze „barbaryzmami” wspó$brzmie& i prowokacyjn(
„maszynowo%ci(” narracji. Wspomnian(
dyskusj) z wielk( tradycj( muzyki fortepianowej podejmuje Kisielewski w II Sonacie na fortepian z 1955 roku. W tym
utworze neoklasyczne formu$y mieszaj(
si) z tematami i modelami fakturalnymi
stanowi(cymi symboliczne odniesienia
do mu zy ki kla sycz no -ro man tycz nej,
przede wszystkim do Beethovena i Liszta. Czy uda$o si) kompozytorowi stworzy#
spójn( ca$o%# z tak ró*norodnego stylistycznie materia$u? To pytanie zostawmy
bez odpowiedzi. Z 1955 roku pochodzi
tak*e nagrana przez Magdalen) Lisak
Suita na fortepian, dla odmiany, ca$kowicie spójna, niemal „grzeczna” w swojej
stylistycznej czysto%ci. W porównaniu
z ni( napisana ponad dziesi)# lat pó'niej
Berceuse (1968) brzmi wr)cz prowokacyjnie „niegrzecznie” – wbrew konwencji gatunku wprowadza niepokój, szorstko%#, ha$as. Mija znowu ponad dziesi)# lat i oto
Kisiel komponuje, po d$ugiej przerwie,
Trzy sceny burzliwe (1983). Jest to utwór-plakat, zawieraj(cy tre%# pozamuzyczn(
przywo$uj(c( tragiczne wydarzenia stanu
wojennego. Artysta pos$u*y$ si) w nim

Pora przedstawi# m$odych kompozytorów i ich utwory. Jako pierwsza zabrzmia$a pie%& Dominika Nied'wieckiego Reve
de Baleine (Wielorybie sny) do wiersza Roberta Desnos ze zbioru Chantefables, który, jak wiadomo, zainspirowa$ niegdy% samego Witolda Lutos$awskiego. Wykonali
j( sopranistka Marzena Michalczyk i pianista Barbara Pakura.
Dominik Nied'wiecki zaprezentowa$
si) nast)pnie jako klarnecista, wspó$wykonuj(c z klarnecistk( Karolin( Stanoszek
oraz pianistk( Barbar( Pakur( w$asny
utwór Seria Cavata delle parole. Obydwie
kompozycje %wiadcz( o tym, i* m$ody
kompozytor odkry$ ju* „swoj(” muzyk).
Jest ona w miar) nowoczesna, wysublimowana w brzmieniu, introwertyczna. Dominikowi Nied'wieckiemu idzie, jak si)
wydaje, o wydobywanie niuansów ekspresji. Pe$en dystansu Lutos$awski nie jest tu
dobrym porównaniem; powinno by ono i%#
raczej w kierunku dzie$ muzyki ekspresjonistycznej z pocz(tku XX wieku.
Igor Bojczuk zaprezentowa$ si) jako auczytelnymi cytatami-symbolami, s$yszymy m.in. d'wi)ki chopinowskiego Mar- tor Miniatury op. 1 nr 2 na fortepian oraz
sza #a!obnego. Omawiana p$yta ma wiel- Miniatury op. 2 nr 2 na flet i fortepian (wyk( warto%# poznawcz(, zw$aszcza *e konawcy: Wojciech Zbro*ek – fortepian,
w booklecie zamieszczono kompetentne Igor Bojczuk – flet). Te utwory nawi(zyomówienie pióra Ma$gorzaty Komorow- wa$y bezpo%rednio do tradycji muzyki toskiej, autorki monografii Kisielewskiego nalnej XIX wieku. Jak wida#, w tej konjako muzyka. Ale przecie* nie jest to tyl- wencji mo*na si) jeszcze z powodzeniem
ko kolejny „muzealny” dokument, praca odnajdywa#.
W wykonaniu oboistek Alicji Matuszdomowa na temat „zapomniani polscy
kompozytorzy”. Muzyka nagrana na p$y- czyk i Mai +agowskiej, puzonistów Patrycie, a przynajmniej jej cz)%#, funkcjonu- ka Makowskiego i Micha$a Sinkowskieje w *ywym repertuarze, a kilka utworów go oraz kon tra ba si stów Alek san dra
(Danse vive, Toccata) zdoby$o prawdzi- Górnego i Jakuba Zonia us$yszeli%my
w( popularno%# na antenie radiowej. Cel kompozycj) Artura Dobiji In memoriam
zosta$ zatem osi(gni)ty – Kisielewski René de Chalon. Jako *e do partytury
powróci$ do nas jako autor muzyki forte- utworu zosta$ do$(czony wizerunek rze'pianowej, i to w wielkim stylu, o co za- by, któr( przywo$ano w tytule (chodzi
dba$a pianistka, prezentuj(ca %wietny o s$ynny pomnik renesansowego ksi)cia
warsztat i m(dre podej%cie do wykonywa- w kszta$cie odra*aj(cego ko%ciotrupa, s$unej muzyki. P$yta ukaza$a si) nak$adem *(cy w dodatku za rodzaj upiornego reli,l(skiego Towarzystwa Muzycznego, re- kwiarza – rze'ba trzyma w r)ku autentycz*yserem d'wi)ku jest Beata Jankowska- ne serce zmar$ego w$adcy, oczywi%cie
-Burzy&ska Nagranie zrealizowano w Sali stosownie opakowane), mo*na traktowa#
Koncertowej Akademii Muzycznej im. go jako ekfraz) i w nutach kompozycji, starannie wyselekcjonowanych i u$o*onych
K. Szymanowskiego w Katowicach.
w statyczne wi(zki, ujrze# co% na podobie&stwo szkieletu. Efekt á la Poe osi(gn($
„Kar!owicz” przedstawi!
m$ody twórca poprzez zastosowanie %rodm!odych kompozytorów
ków sonorystycznych.
Na koniec zabrzmia$y, w wykonaniu ryblonem warsztatów dla m$odych twórców, które zorganizowa$a katowicka nickiego chóru pod dyrekcj( Joanny Glenc,
Szko$a Muzyczna im. M. Kar$owicza we- dwa utwory religijne Przemys$awa Kad$ubspó$ ze Stowarzyszeniem Muzycznym ka: Sta!a Matka bole"ciwa i Laudate Doim. Stefana Mariana Stoi&skiego wiosn( minum. Nawi(zuj( one do popularnego
tego roku by$ koncert prawykona& utwo- idiomu u*ytkowej muzyki chóralnej, gdy*
rów, które powsta$y w ramach tych*e s( napisane z my%l( o tym, by wygodnie
warsztatów. Koncert odby$ si) 1 pa'dzier- je by$o %piewa#. Dobra faktura i forma oraz
nika w szkolnej auli, z udzia$em uczniów ciekawe pomys$y melodyczne %wiadcz(
jako wykonawców (solistami byli wycho- o wyrobieniu muzycznym autora (jest on
wan ko wie „Kar $o wi cza”, po nad to organist( – praktykiem).
Cieszy fakt, *e m$odzi twórcy wykonali
goszczono chór „Dominanta” szko$y
mu zycz nej im. K. i A. Sza fran ków swoj( prac) obywaj(c si) bez komputera
w Rybniku pod dyrekcj( Joanny Glenc). i innych „polepszaczy”. S$uchali%my doNad ca$o%ci( czuwa$a w sensie organiza- brej, rzetelnie napisanej muzyki, %wiadcz(cyjnym i merytorycznym Anna Stachu- cej nie tylko o tym, *e kompozytorzy otrzyra-Bogus$awska. Akcentem „profesor- mali solidne wykszta$cenie muzyczne,
skim” by $o rów nie* wy ko na nie, na ale i o tym, *e potrafi( samodzielnie popocz(tku koncertu fortepianowych Dzwo- szukiwa# inspiracji i twórczo si)ga# po odnów Andrzeja Dziadka (który by$ wyk$a- powiadaj(ce im wzory.
dowc( warsztatów) przez Gabriel) SzenMAGDALENA DZIADEK
dzielorz.

MI!DZY"NUTAMI

Muzyka fortepianowa
Stefana Kisielewskiego
w nagraniu Magdaleny Lisak
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ocz!tki Gminnej Biblioteki PuP
blicznej w Zbros"awicach si#gaj! 1946 roku. Wtedy ksi!$nica

Z )YCIA
BIBLIOTEK

szy – „Mama, tata i maluch w biblio te ce” – skie ro wa ny by"
do najm"odszych mieszka'ców
roz po cz# "a swo j! dzia "al no%&
i ich rodziców. Uczestnicy spow ma"ym, licz!cym zaledwie 24
tykali si# ze specjalistami, m.in.
m2, pomieszczeniu, znajduj!cym
z psychologiem dzieci#cym, tesi# w budynku Prezydium Rady
rapeutk! integracji sensoryczNarodowej. W ci!gu 68 lat istnienej, lekarzem pediatr!, dietenia biblioteka kilkakrotnie zmieniatyczk!. Wys"uchali równie$ porad
"a siedzib#. Cz#sto nie wi!za"o si#
Doroty Zawadzkiej, znanej z proto z popraw! warunków lokalogramu telewizyjnego Superniawych. Prze"om nast!pi" w 1993 ronia. Celem drugiego przedsi#ku, kiedy bibliotek# przeniesiono
wzi# cia – „Ak tyw ny Se nior
do budynku w centrum Zbros"aw Bibliotece” – by"o zach#cenie
wic. Dogodna lokalizacja i pomiesz ka' ców w wie ku 60+
wierzchnia (152 m2), pozwalaj!ca
do aktywnego sp#dzania wolnena wyeksponowanie ksi#gozbioru,
go czasu, m.in. poprzez nauk#
korzystnie wp"yn#"y na jej dzia"alnordic walking, spotkania z kono%&. Niestety, w 2008 roku ten losmetyczk!, specjalistami od bezkal równie$ przysz"o bibliotece
piecze'stwa osobistego i pierwopu%ci& i wróci& na poprzednie
szej pomocy.
miejsce, znacznie oddalone od cenWychodz!c naprzeciw oczekitrum. Szcz#%liwie by"a to sytuacja
waniom seniorów, zorganizowaprzej%ciowa, gdy$ w 2010 roku Budynek zbros!awickiej biblioteki noc"
no – we wspó"pracy z Latarnikarozpocz#"a si# budowa nowoczemi Pol ski Cy fro wej – kurs
snego, przestronnego budynku,
komputerowy „Srebrni Surferzy”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbros"awicach Aktualnie realizowanym przedsi#który wyró$nia si# innowacyjn!
form! architektoniczn!.
wzi#ciem jest „Akademia JesieMie%ci si# tu biblioteka na miani” – seria zaj#& dla mieszka'ców
r# XXI wieku. Na parterze znajgminy po pi#&dziesi!tym roku
duj! si#: wypo$yczalnia i czytel$ycia. Go%ciem pierwszego sponia dla dzie ci oraz sa la
tkania by" znany aktor, piosenkarz
konferencyjna, a na pi#trze wypoi kabareciarz Krzysztof Respon$yczalnia dla doros"ych, czytelnia
dek. Kolejne zaj#cia prowadzili
czasopism i nowoczesne stanowispecjali%ci z zakresu ogrodnicska komputerowe z bezp"atnym
twa i dietetyki. Do ko'ca roku zadost#pem do Internetu. W buplanowano jeszcze konsultacje
dynku zastosowano rozwi!zania
z prawnikiem, informatykiem,
u"atwiaj!ce korzystanie z obiektu osobom nie- g"o%ne czytanie bajek. Od kilku lat z okazji rocz- psychologiem i floryst!.
pe"nosprawnym. Otwarcie nowej siedziby nicy urodzin H. Ch. Andersena w bibliotece groBiblioteka otwiera szeroko drzwi przed loodby"o si# 14 wrze%nia 2011 roku. Od tego madz! si# mali czytelnicy, by wzi!& udzia" w za- kalnymi artystami oraz pasjonatami zamieszkumomentu biblioteka nieustannie poszerza bawach i konkursach wiedzy o jego twórczo%ci j!cymi gmin# i jej okolice, umo$liwiaj!c im wyofert# kulturaln! i edukacyjn! dla mieszka'- i pos"ucha& ba%ni. Spotkania do 2012 roku od- stawienie prac i przybli$enie innym swoich
ców gminy. W tym samym roku przyst!pi"a bywa"y si# w ramach „Wieczorów z Anderse- zainteresowa'. Dotychczas mo$na by"o zobado Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Spo- nem”, a od dwóch lat dzieci sp#dzaj! noc w bi- czy& wystaw# malowanych i haftowanych ob"ecze'stwa Informacyjnego, który umo$liwi" bliotece.
razów oraz kolekcj# starych zegarów. W tym roSpotkania autorskie to skuteczna forma po- ku odby"a si# po raz trzeci Gminna Wystawa
jej pracownikom udzia" w szkoleniach, co zaowocowa"o stworzeniem Planu Rozwoju Bi- pularyzacji ksi!$ki i czytelnictwa. W bibliote- Koron )niwnych, która nawi!zuje do tradycji
blioteki 2012–2015. Uzyskano nowoczesny ce go%cili m.in. tacy pisarze tworz!cy dla rolniczych gminy Zbros"awice. Czytelnicy
sprz#t komputerowy wraz z oprogramowaniem m"odych czytelników, jak: Wies"aw Drabik, mieli te$ okazj# spotka& si# z finalistkaAleksandra Rogala, Bogumi"a Rostkowska, Jo- mi I i II edycji kulinarnego show MasterChef
i aparaty cyfrowe dla filii.
Wydarzenia organizowane przez GBP i jej lanta Reisch-Klose, El$bieta Bednarczyk. – King! Paruzel oraz Mari! O$g! i pozna& tajfilie kierowane s! do szerokiej grupy odbior- Pod has"em „Franklinowe odwiedziny na tere- niki programu.
ców. Z my%l! o dzieciach od pierwszego nie naszej gminy” odbywaj! si# spotkania
Naszym priorytetem jest zerwanie ze stereodo pi!tego roku $ycia powsta" w bibliotece K!- z lubian! przez dzieci bajkow! postaci! – )ó"- typem biblioteki, chcemy pokaza&, $e jest to
cik Malucha (dzi#ki wspó"pracy z Fundacj! J. wiem Franklinem. W czasie zaj#& zimowych miejsce nie tylko wypo$yczania ksi!$ek, ale
A. Komenskiego), wyposa$ony w kolorowe i letnich dzieci wykonuj! prace plastyczne, np.: równie$ aktywnego i twórczego sp#dzania
meble, zabawki, gry edukacyjne. Systematycz- zielniki, makiety, origami. Prowadzone s! te$ wolnego czasu, rozwijania zainteresowa' oraz
nie odbywaj! si# w nim spotkania Grup Zaba- warsztaty z filcowania i decoupage’u. W%ród nawi!zywania nowych znajomo%ci. Najwa$niejwowych. W ofercie adresowanej do dzieci znaj- tych atrakcji nigdy nie brakuje zabawy z ksi!$- sze jest, aby mieszka'cy naszej gminy wiedzieduj! si# tak$e: bal karnawa"owy, (wi#to k! i g"o%nego czytania.
li, $e biblioteka istnieje przede wszystkim dla
Przyst!pienie do konkursu grantowego nich.
Ziemniaka, Dzie' Pluszowego Misia, Dzie'
Czekolady, konkursy na najpi#kniejsz! pisan- „Aktywna Biblioteka” umo$liwi"o ksi!$nicy
ANITA NALEPA
k# i bombk# choinkow!, lekcje biblioteczne, realizacj# dwóch du$ych projektów. PierwZdj#cia z archiwum GBP w Zbros!awicach

Po pierwsze
dla mieszka'ców
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Promocja czytania w$ród najm!odszych – spotkanie z bajkow" postaci"

Akademia Jesieni – wizyta aktora i kabareciarza Krzysztofa Respondka

D!b ma nowy
dom kultury!

Z

Zdj!cia: Zbigniew Sawicz

Znaki i twarze
miasta

achwyca swym wygl!dem nowoczesna architektura wpisana w zabytkowe otoczenie ulicy Krzy"owej w dzielnicy
Katowic – D#bie. Jest fili! MDK „Koszutka”. Uroczyste otwarcie odby$o si# 21 pa%dziernika br. Budynek powsta$ niedaleko parku, w którym dawniej znajdowa$ si# zrujnowany gmach
kopalnianego domu kultury. Decyzj# o budowie nowego podj#to w 2005 roku (miasto przej#$o wówczas budowle od Katowickiego Holdingu W#glowego). Architekci z Pracowni Architektury i Urbanistyki Rafa$a Mazura zaproponowali, aby
powsta$a bry$a rozbita by$a kilkoma patiami, a tak"e kilkoma
wej&ciami. Jedno z nich prowadzi z poziomu terenu chodnika na uko&ny, zielony dach, gdzie znajduje si# zielony taras
i $awki. Budowla jest dwukondygnacyjna. Na parterze umieszczono siedzib# Miejskiego Domu Kultury, na pierwszym pi#trze znajduje si# Biblioteka Publiczna. W nowym MDK jest
takze sala baletowa i widowiskowa, któr! bez problemu mo"na b#dzie zamieni' w otwarty amfiteatr, bowiem jedna z jej
&cian dzia$a jak &ciana gara"owa.
Wszyscy zainteresowani mogli odwiedzi' nowy obiekt podczas Dnia Otwartego. Na dzieci czeka$y gry i zabawy, spektakl teatralny, warsztaty cyrkowo-kuglarskie, szczudlarze,
warsztaty plastyczne i wiele innych atrakcji.
(wk)
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XXV NAJAZD POETÓW
NA ZAMEK PIASTÓW !L"SKICH
W BRZEGU
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu: wieczór autorski z okazji
25-lecia pisma „Znad Wilii”: (od lewej) prowadz#cy spotkanie Janusz Wójcik
oraz poeci z Wilna – Józef Szostakowski, Henryk Ma$ul, Romuald Mieczkowski
(red. naczelny) i Wojciech Piotrowicz

Zamek Piastów %l#skich w Brzegu: koncert fina&owy XXV Najazdu Poetów
na Zamek, recital piosenki poetyckiej z udzia&em Agaty Klimczak i Romana
Ko&akowskiego

T

egoroczny Najazd Poetów na Zamek Piastów !l"skich w Brzegu
zainaugurowano Zamkowym Turniejem Poetyckim dla m#odzie$y
szkolnej z udzia#em ponad 40 uczestników, który nawi"zywa# do tradycji ksi"$%cego dworu, kiedy konkursy poetyckie by#y ozdob" &wi%ta brzeskich $aków Gimnazjum Piastowskiego. Wspó#organizatorem
turnieju od kilku lat jest Zespó# Szkó# Zawodowych nr 1 w Brzegu.
W&ród go&ci XXV Najazdu byli poeci z Wilna: Romuald Mieczkowski,
Józef Szostakowski, Henryk Ma$ul, Wojciech Piotrowicz, poeci czescy z O#omu'ca: Franti(ek V(eti)ka, Ale( Kauer, poetki ukrai'skie
z Iwano-Frankiwska: Natalia Tkaczyk, Maria Tkaciwska, Natalia Asaturian oraz liczne grono poetów z Opola, Wroc#awia, Nysy, Gdyni i Krakowa. Podczas Najazdu w czytelni WBP w Opolu odby#o si% spotkanie
„Wilno miasto w chmurach” z okazji 25-lecia pisma literackiego „Znad
Wilii”, którego redaktorem jest Romuald Mieczkowski. Poeci spotkali
si% równie$ z m#odzie$" brzeskiego II LO im. Z. Herberta w auli szko#y. Festiwal zako'czy#a „Noc Poetów”, prowadzona przez Janusza
Wójcika – dyr. departamentu kultury, sportu i turystyki UMWO, animatora wszystkich edycji Najazdu Poetów. Komplet publiczno&ci w najwi%kszej sali Zamku oklaskiwa# Romana Ko#akowskiego i Agat%
Klimczak podczas koncertu pie&ni do wierszy poetów polskich oraz
bardów &wiatowej s#awy (Okud$awy, Wysockiego, Cohena, Waitsa).
Spotkanie zako'czy# maraton poetycki dedykowany pami%ci Tadeusza
Ró$ewicza, wzbogacony piosenkami m#odych wokalistów z Iwano-Frankiwska i Opola. Organizatorami XXV Najazdu Poetów by# Urz"d
Marsza#kowski Województwa Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Muzeum Piastów !l"skich w Brzegu, Zespó# Szkó#
Zawodowych nr 1 w Brzegu. Patronat nad imprez" obj"# Marsza#ek
Województwa Opolskiego.
dks

Zdj!cia: "ukasz Józwenko

Publiczno'( podczas koncertu fina&owego XXV Najazdu Poetów wype&ni&a
niemal do ostatniego miejsca zamkow# sal! Pinottiego
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Laureatki Zamkowego Turnieju Poetyckiego: (druga od lewej) Agnieszka
Tomaszewska (ZSZ nr 1 w Brzegu), która zaj!&a pierwsze miejsce w kategorii szkó& ponadgimnazjalnych

Zamek Piastów %l#skich: laureaci Zamkowego Turnieju Poetyckiego dla
m&odzie$y szkolnej z organizatorami imprezy i jurorami

Poeci na !l"skim Wawelu

JANUSZ WÓJCIK

IV Opolski Festiwal Fotografii
Ponad dwa tygodnie trwa! „Opolski Festiwal
Fotografii OFF” zorganizowany przez Fundacj" Warsztatów Fotograficznych 2.8. Has!o
tegorocznej edycji – „Bez granic” zainspirowa!o wielu twórców do realizacji oryginalnych
prac. Artystyczne wyzwanie podj"li m.in. Eustachy Kossakowski, Marek Arcimowicz, Wojciech Grz"dzi)ski, Adam Pa)czuk, Maksymilian Rigamonti, Tomasz Tomaszewski, Grzegorz
We!nicki, Slav Zatoka, Piotr Zbierski oraz
Robert Danieluk, a tak#e studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz cz!onkowie
Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.
W bogatym programie OFF zaprezentowano interesuj%ce wystawy: „6 metrów przed Pary#em”
Eustachego Kossakowskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz Marka Arcimowicza, fotografa, który w ci%gu 20 lat pracy odby! szereg dalekich podró#y po $wiecie.
W Muzeum (l%ska Opolskiego go$ci!y wystawy: „Sugar Town” Tomasza Tomaszewskiego,
„Eli, Eli” Grzegorza We!nickiego, „Afganistan
jest w nas” Maksymiliana Rigamontiego oraz
„(wiat!a pó!nocy” Robert Danieluka. Podczas
festiwalu rozstrzygni"to równie# konkurs fotograficzny im. Tadeusza Kwa$niewskiego, organizowany przez „Now% Trybun" Opolsk%”.
Zwyci"#y!o zdj"cie „Cud narodzin” autorstwa
Moniki Piechowskiej z &owicza. Natomiast
w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby!o si"
spotkanie ze Slavem Zatok% – fotografikiem
i filmowcem o mi"dzynarodowej s!awie, który od kilkunastu lat tworzy w USA. Uzupe!nieniem cz"$ci artystycznej OFF by!y warsztaty:
„Adobe Lightroom bez tajemnic” oraz „(wiat!o w fotografii studyjnej i plenerowej”.
XXII (l$ski Festiwal
im. Ludwiga van Beethovena
Tegoroczny (l%ski Festiwal im. Ludwiga
van Beethovena rozpocz%! si" koncertem Micha!a Kryworuczko, który wykona! fortepianow%
transkrypcj" Liszta – V Symfonii c-moll op. 67
Ludwiga van Beethovena. Koncerty z udzia!em
znacz%cych artystów z kraju i z zagranicy (Rosji, Czech i W"gier) cieszy!y si" sporym zainteresowaniem publiczno$ci. Festiwal nawi%zuje w swojej genezie do historycznych wydarze)
zwi%zanych z pobytem Ludwiga van Beethove-
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Zapewne jedn! z ostatnich strof w czasach "wietno"ci "l!skiego Wawelu zapisa# w 1675 roku poeta Kaspar von Lohenstein, op#akuj!c przedwczesn! "mier$
ostatniego Piasta – Jerzego IV Wilhelma:
P#y%cie #zy czule, p#y%cie na lica i papier/Piastów ga#!& ostatnia, ksi!'( szlachetny tu le'y/Z nim w grób zapada cedru wysokie drzewo/Co przez dziewi($
wieków cie% dawa#o krajowi. W pierwszej po#owie XIX w. zachwycali si( Zamkiem Piastów )l!skich, ubolewaj!c jednocze"nie nad jego losem – Julian Ursyn
Niemcewicz i Bogusz Zygmunt St(czy%ski. Na kilka wieków w murach zniszczonej rezydencji zamilk#o poetyckie s#owo,
dopiero w 1990 r. podczas I Najazdu Poetów – opolscy i dolno"l!scy poeci powrócili do renesansowych sal, gdzie
niegdy" recytowano poezje Jana Kochanowskiego, zarówno w oryginale jak
i w j(zyku niemieckim, dzi(ki Scherfferusowi, nadwornemu poecie, który prze#o'y# fraszki mistrza z Czarnolasu. Niemal
do pó#nocy w blasku "wiec czytano
wiersze i nikt nie spodziewa# si(, 'e to
spotkanie zamieni si( w mi(dzynarodowy festiwal poezji, który trwa ju' $wier$
wieku. W kolejnych jego ods#onach
wzi(#o udzia# ponad tysi!c go"ci (poetów,
t#umaczy, naukowców, dziennikarzy, aktorów, plastyków, muzyków, pie"niarzy)
nie tylko z krajów europejskich (takich jak
Niemcy, Czechy, S#owacja, Austria, W(gry, Grecja, Rumunia, Ukraina, Bia#oru", Rosja, Litwa, Francja, W#ochy, Anglia, Szwajcaria) ale tak'e z Iraku,
Tunezji i USA. W"ród uczestników byli
twórcy ró'nych pokole%, stowarzysze% literackich, kr(gów kulturowych i orientacji "wiatopogl!dowych. Sta#e grono stanowili przedstawiciele Polonii i Polaków
zza oceanu, Litwy, Zaolzia i Ukrainy oraz
Serbo#u'yczanie – poeci najmniejszego
s#owia%skiego narodu Europy. Oprócz
maratonów poetyckich, spotka% i lekcji
literackich w szko#ach, odbywa#y si(
spektakle, wystawy, sesje popularno-naukowe i koncerty, przyznawano równie' nagrod( literack! im. M. Jod#owskiego. W kolejnych Najazdach Poetów
brali udzia#: W. Siemion, Z. Zapasiewicz,
J. Zelnik, D. Olbrychski, A. Awdiejew,
H. Banaszak, A. Zarycki, R. Ko#akowski.
Impreza przyczyni#a si( do promocji
Brzegu i regionu w mass mediach. Liczne publikacje z festiwalu ukazywa#y si(
w czasopismach, arty"ci zainspirowani
pobytem w Brzegu tworzyli nowe dzie#a: wiersze oraz ich przek#ady, obrazy,
utwory muzyczne. To co wydarzy#o si(
podczas jego wszystkich ods#on wymaga#oby opisania w obszernej pracy naukowej. Najazd przechodzi# zmienne koleje losu, od edycji pe#nych rozmachu
z gwiazdami, po wyciszone spotkania poetyckie z bezdomnymi w schroniskach im.
Brata Alberta i sieroci%cach. Dzieli# si(
s#owem przy stole misterium chleba
i na stronach almanachów, z przekonaniem, 'e poezja mo'e zbli'a$ do materialny wymiar naszej egzystencji.

na w rezydencji Oppersdorffów w G!ogówku
w 1806 r. Organizacja festiwalu w zabytkowych
wn"trzach obiektów G!ogówka i Prudnika
przyczynia si" do popularyzacji muzyki klasycznej oraz promocji zabytków i dziedzictwa kulturowego regionu: willi Fraenklów w Prudniku,
Muzeum Regionalnego w g!ogóweckim zamku a tak#e ratusza i barokowych ko$cio!ów $l%skiego miasteczka. Odby!o si" 11 koncertów
w wykonaniu blisko 40 muzyków, docenianych
na salonach muzycznych oraz mi"dzynarodowych konkursach. Rozbrzmiewa!a muzyka
m.in. F. Liszta, I. J. Paderewskiego. Rosyjska pianistka E. Iwanowa wykona!a utwory Karola Szymanowskiego oraz Sergiusza Rachmaninowa.
Natomiast &ukasz Miko!ajczyk po raz pierwszy
na festiwalu zagra! II Koncert fortepianowy
f -moll op. 21 Fryderyka Chopina. Wydarzeniem
artystycznym festiwalu by! koncert organowy
wirtuoza tego instrumentu – prof. Juliana Gembalskiego. W miejscowych zabytkach koncertowa!y równie# zespo!y: Campagnuollo Barock
Ancamble, Krios Quartet oraz kwintet smyczkowy Altra Voltra.
Opolanie po#egnali Ró#! Bednorz
W wieku 94 lat odesz!a pani Ró#a Bednorz – nestorka opolskich dziennikarzy i muzealników, posta' szlachetna o znacz%cych zas!ugach dla Polski i (l%ska. Pochodzi!a z rodziny
o g!"bokich korzeniach patriotycznych, zwi%zanej z tradycj% powsta) $l%skich. W czasie okupacji, kiedy by!a !%czniczk% Armii Krajowej
(pseudonim Iza) w konspiracji pozna!a przysz!ego m"#a – literata Zbyszko Bednorza (pseudonim Józek). W latach stalinowskiego terroru podj" !a he ro icz n% i sku tecz n% wal k" o je go
uwolnienie z ci"#kiego wi"zienia. Z Opolem
zwi%za!a si" od 1954 r., pozostaj%c nieco w cieniu Zbyszko Bednorza i po$wi"caj%c si" rodzinie, publikowa!a cenne artyku!y popularyzuj%ce kultur" i dzieje (l%ska Opolskiego m.in.
na !amach prasy polonijnej za oceanem. Dzi"ki temu zdo!a!a nawi%za' dobr% wspó!prac" z Poloni% w Kanadzie, co zaowocowa!o lokalizacj%
i sfinansowaniem w Opolu budowy nowoczesnego Zespo!u Szkó! Technicznych i Ogólnokszta!c%cych im. Kazimierza Gzowskiego, popularnej „kanadyjki”. Pani Ró#a Bednorz by!a
równie# d!ugoletnim pracownikiem Centralnego Mu zeum Je) ców Wo jen nych w Opo lu – &ambinowicach, autorem wielu cennych
wystaw oraz publikacji po$wi"conych tematyce jenieckiej. W opolskim oddziale stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prowadzi!a aktywn%
dzia!alno$' m.in. na rzecz Polaków z Zaolzia.
Za swoje dokonania zosta!a uhonorowana Nagrod% im. Karola Miarki a tak#e laurem honorowego cz!onka Stowarzyszenia Absolwentów
i Nauczycieli Zespo!u Szkó! Technicznych
i Ogólnokszta!c%cych im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Ró#a Bednorz spocz"!a na opolskiej
nekropolii na Pó!wsi.

! Podczas dwunastej edycji Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, poza projekcjami filmów,
wr!czono statuetk! Honorowej Lamy 2014 Kazimierzowi Barabaszowi oraz przyznano nagrody w ramach Konkursu G"ównego dla najlepszych etiud filmowych i filmów amatorskich.
! O #yciu i osi$gni!ciach profesora Damiana
Tomczyka – badacza losów najm"odszych je%ców
wojennych i by"ego dyrektora Muzeum, opowiadano podczas spotkania z cyklu „Twarze Opola”
w Centralnym Muzeum Je%ców Wojennych.
! Politechnika Opolska wraz z Towarzystwem
Spo"eczno-Kulturalnym Polonia – Kresy zorganizowa"a konferencj! naukow$ „Osi$gni!cia
gospodarcze na dawnych Kresach Rzeczpospolitej” z referatami wyst$pili m. in.: prof. dr hab.
S. Nicieja, A. Wilgusiewicz, K. Zio"o, którzy
przedstawili sylwetki wybitnych postaci Opolszczyzny wywodz$cych si! z dawnych kresów II RP.
! Zdj!cia Wojciecha G!dzi%skiego mo#na by"o ogl$da& podczas wystawy fotografii „Afganistan” w Centralnym Muzeum Je%ców Wojennych w Opolu, która pokazywa"a codzienn$
s"u#b! #o"nierzy, którzy wchodz$ w sk"ad polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie.

! W Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego odby"a si! konferencja naukowa „Wielokulturowo'& na (l$sku Opolskim i w Kazachstanie”, w trakcie której przedstawiono referaty
dotycz$ce mniejszo'ci narodowych, stosunków
Polski z Kazachstanem oraz osiedlenia repatriantów z Kazachstanu na Opolszczy)nie.
! Z okazji 60 rocznicy internowania Stefana
Wyszy%skiego w klasztorze ojców Franciszkanów
w Prudniku, Muzeum Ziemi Prudnickiej wraz
z Prudnickim O'rodkiem Kultury zorganizowa"y Ogólnopolsk$ Konferencj! Naukow$ „Prymas
Stefan Wyszy%ski – wi!zie% Prudnika”, która zainaugurowa"a obchody Prudnickiego Roku Prymasowego.
! Józef Chy#y, absolwent Instytutu Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego, artysta wspó"pracuj$cy z Galeri$ Sztuki Wspó"czesnej, uroczy'cie
otworzy" now$ wystaw! „Pog"os horyzontu”
w Galerii ZPAP w Opolu.
! Podczas Zamkowego Wieczoru Artystycznego w Muzeum Piastów (l$skich w Brzegu koncercie z cyklu „Wieczory Lisztowskie” wyst$pi" wybitny pianista Eugen Indjic, zaprezentowano równie#
wystaw! zbiorow$ artystów z Grupy O(cienia.
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Pami!ta"
– nie tylko w rocznic!
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WIES!AWA KONOPELSKA

Pod patronatem „"l#ska”
Akademia Polskiego Filmu w Tychach
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego Wydzia$ Zamiejscowy w Tychach zaprasza zainteresowanych: studentów, nauczycieli, uczniów szkó$ licealnych oraz wolnych
s$uchaczy na Akademi% Polskiego Filmu – bezp$atny dwuletni kurs historii polskiego kina. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych histo ri# ki na i kul tu ry, a w szcze gól no &ci dla
studentów, nauczycieli prowadz#cych w swoich
szko $ach lek cje Fil mo te ki Szkol nej oraz dla
uczniów, którzy planuj# studiowa' na wydzia$ach
humanistycznych. Na kursie uczniowie b%d# mieli okazj% zobaczy' arcydzie$a polskiej kinematografii, wys$ucha' akademickich wyk$adów o polskim ki nie oraz po dy sku to wa' nie tyl ko ze
specjalistami filmoznawcami i kulturoznawcami, a tak(e z twórcami kina.
Spotkania Akademii Polskiego Filmu s# otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych histori#
polskiego filmu i chc#cych poszerzy' swoj# wiedz%
na ten temat, tak(e nieb%d#cych studentami Wydzia$u Zamiejscowego ani s$uchaczami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Akademia Polskiego Filmu powsta$a z inicjaty wy Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej.
APF organizowana jest ju( od paru lat w kinie Kultura w Warszawie. Nast%pnie zaj%cia APF zosta$y zorganizowane w !odzi w kinie Polonia, pó)niej w Kielcach, a od jesieni tego roku b%d#
odbywa$y si% równie( w Tychach w „Pasa(u Andromeda”
Spotkania Akademii Polskiego Filmu s# otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych histori# polskiego filmu i chc#cych poszerzy' swoj# wiedz%
na ten temat, tak(e nieb%d#cych studentami Wydzia$u Zamiejscowego ani s$uchaczami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Miejsce odbywania si% Akademii Polskiego Filmu w Tychach, sala kinowa w Pasa(u Kultury „Andromeda”, plac Baczy*skiego 2, Tychy.
W programie Akademii Polskiego Filmu w Tychach
s# nast%puj#ce spotkania: 25. listopada 2014 (wtorek)
godz. 15.30 – Przygoda na Mariensztacie, 1953 r., 93
min, Celuloza, 1954, 120 min; 2. grudnia 2014 (wtorek) godz. 15.30 – Godziny nadziei, 1955 r., 87 min,
Cz$owiek na torze, 1956 r., 80 min; 9. grudnia 2014
(wtorek) godz. 15.30 – Zimowy zmierzch, 1956 r., 87
min, Zagubione uczucia, 1957, 75 min; 16. grudnia 2014 (wtorek) godz. 15.30 – Kana$, 1956 r., 91
min, Eroica, 1957 r., 78 min; 7. stycznia 2015 (!roda) godz. 15.30 – Popió$ i diament, 1958 r., 97 min,
Krzy( walecznych, 1958 r., 84 min; 13. stycznia 2015
(wtorek) godz. 15.30 – Ostatni dzie* lata, 1958 r., 66
min, Baza ludzi umar$ych, 1958 r., 104 min; 20. stycznia 2015 (wtorek) godz. 15.30 – Po(egnania,
1958 r., 97 min, Poci#g, 1959 r., 93 min; 27. stycznia 2015 (wtorek) godz. 15.30 – Do widzenia, do jutra, 1959 r., 80 min, Niewinni czarodzieje, 1960 r., 83
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Ka!dego roku odchodz" z tego #wiata
wybitni arty#ci. Ani si$ ogl"dniemy, jak
brakuje wokó% nas tych, bez których jeszcze chwil$ temu nie wyobra!ali#my sobie
&l"ska… Pozostaj" wspomnienia i powracanie do ich twórczo#ci w kolejne rocznice #mierci. Dedykowane s" tym niezwyk%ym postaciom festiwale, ich nazwiska
nadawane s" przybytkom kultury i ulicom,
ustawia popiersia w Galerii Artystycznej.
A za !ycia? A za !ycia nie zawsze doceniani, albo raczej nie do#' doceniani. Najcz$#ciej doceniamy ich dzie%o dopiero, gdy ich
ju! nie ma, a odchodz" czasem znienacka, cho' spodziewanie.
Jerzy Duda-Gracz – cho' osiad% w Katowicach i tu jest jego miejsce wiecznego
spoczynku, nie ma swojego trwa%ego #ladu – poza nazw" ulicy, która znalaz%a si$
w tzw. katowickiej Strefie Kultury, nieopodal nowego Muzeum &l"skiego i siedziby
NOSPR. W 10. rocznic$ #mierci artysty jedynie Opera &l"ska w Bytomiu przygotowa%a skromn" – na miar$ swoich mo!liwo#ci – wystaw$ jego kilkunastu prac
z cyklu chopinowskiego, dodaj"c do niej
folder z tekstem Tadeusza Kijonki i reprodukcjami obrazów. Lecz nadal nie ma Duda-Gracz swojego trwa%ego miejsca w Katowicach. Zapewne w owej Strefie Kultury
nie powinno zabrakn"' miejsca dla tej wybitnej postaci.
A Piotr Szmitke? Artysta niespokojny
i niepokorny – równie! od roku nie ma go
w#ród nas. Z szerokiego #wiata powróci%
do Katowic i pozosta%… przy Francuskiej.
Mo!e niewystarczaj"co poznali#my si$
na tej twórczo#ci? Jego pami$ci przygotowano Metavera Art. Festiwal. By% to przegl"d i ogl"d mo!liwo#ci artystycznych
Piotra Szmitke – od rysunków po teoretyczne analizy podczas konferencji w Wy!szej
Szkole Technicznej z któr" by% zwi"zany,
od koncertu jego utworów w wykonaniu
przyjació% po prezentacj$ autorskich spektakli w Teatrze &l"skim i Radiu Katowice. I mamy w pami$ci niezwyk%y spektakl
„Muzeum Histeryczne Mme Eurozy”, który by% – jak na dzie%o operowe przysta%o – konglomeratem wszystkich zdolno#ci
artystycznych i talentów Piotra Szmitke.
Szokowa%, ale zachwyca%, a wszystko to
wi"za%… swoim niezwyk%ym wielotalentem:
muzycznym, literackim, aktorskim, malarskim, graficznym i wszelkim innym. Ekscentryczny, ale przecie! znakomicie funkcjonuj"cy w codzienno#ci artystycznej
&l"ska. Niezapomniany. Czy na pewno? Bo
kiedy zako(cz" si$ festiwale, wyst"pienia
i wszystko to, co z%o!y%o si$ na wielodniowy, znakomity sk"din"d program – co pozostanie? Kolejna rocznica? I jemu z pewno#ci" warto odda' sta%e miejsce w – b"d)
co b"d) – Strefie Kultury, któr" na swój
sposób wspó%tworzy%. By% przecie! iskrz"cym elementem w stworzonej przez siebie
metawerystycznej przestrzeni Sztuki.
Kiedy zmar% przed rokiem, w „&l"sku”
pisa% o swoim Przyjacielu Roman Maciuszkiewicz: „Ta wiara w #wiat idei, w nadrz$dn" rol$ sztuki w !yciu, niezgoda na bana%, przekora i upór pozosta%y w Piotrze
do ko(ca”. Potrzeba i nam troch$ przekory i uporu, by znalaz% swoje miejsce – trzeba si$ o nie upomina'. A lista nazwisk
„do zapami$tania” jest coraz d%u!sza.

Wojciech Kilar uhonorowany we Lwowie
Z inicjatywy Towarzystwa Mi$o&ników Lwowa
i Kresów Po$udniowo-Wschodnich w dniu 12 pa)dziernika 2014 r. we Lwowie mia$a miejsce uroczysto&' ods$oni%cia tablicy po&wi%conej Wojciechowi
Kilarowi. Wydarzenie to by$o cz%&ci# organizowanego przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie 3. Przegl#du Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem”. Tablica
zosta$a umieszczona na budynku, w którym urodzi$
si% kompozytor. W&ród obecnych na ceremonii byli
mi%dzy innymi: Konsul generalny RP we Lwowie
Jaros$aw Drozd, marsza$ek województwa &l#skiego
Miros$aw Seku$a oraz wiceprezydent Miasta Katowice Micha$ Luty.

Odszed$ Karel Bro+ek
21 pa)dziernika w swoim domu w Kladnie zmar$
w wieku 79 lat Karel Bro(ek, wybitny re(yser, aktor teatralny i filmowy, wspó$twórca legendarnego
czeskiego teatru SEMAFOR, zwi#zany te( ze s$ynn# Latern# Magik#, z któr# zwiedzi$ niemal ca$y
&wiat. Od prawie 30 lat podziwia' mo(na w Pradze
zrealizowanego przez Niego w marionetkach Don
Giovanniego Mozarta. Pracowa$ do ostatnich dni,
na 10 dni przed &mierci# odby$a si% przygotowana
przez Niego premiera w Teatrze im. Klicpera
w Hradcu Kralove. Bro(ek od wielu lat zwi#zany by$
ze "l#skim Teatrem Lalki i Aktora „Ateneum”, w którym w latach 2007-2012 pe$ni$ funkcj% zast%pcy dyrektora do spraw artystycznych. W Katowicach zrealizowa$ dziesi%' przedstawie*. Za Króla Jelenia
Gozziego uhonorowany zosta$ „Z$ot# Mask#”. Jego zas$ug# by$o wprowadzenie na lalkow# scen%
spektakli dla widzów doros$ych – Jamy Kafki oraz
Joanny d’Arc skomponowanej przez Artyst% z kompilacji tekstów po&wi%conych Dziewicy Orlea*skiej
przez ró(nych dramaturgów.
Odszed$ wielki Artysta a zarazem wspania$y, ciep$y Cz$owiek, który pozostanie w pami%ci Jego katowickich przyjació$.

! „Za wolno!", prawd# i chleb” – pod takim
tytu$em Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
przygotowa$o wystaw# w 30. rocznic# !mierci b$.
ks. Jerzego Popie$uszki patrona Solidarno!ci.
! Muzeum Historii Katowic zaprasza$o do odwiedzenia wystawy po!wi#conej postaci znakomitego aktora – Zbigniewa Cybulskiego, znanego przede wszyst kim z ta kich fil mów jak
„Pokolenie”, „Popió$ i diament” czy „R#kopis
znaleziony w Saragossie”, tragicznie zmar$ego
w 1967 roku.
! Instytut Miko$owski zaprasza$ na wystaw# Grupy Fotograficznej „Karbon” zatytu$owanej „Planeta Silesia. Górni nie z tej ziemi”,
na której swoje prace pokazali Kaja %wi#tochowska, Damian Cyfka, Tomasz Rybok i Maciej Mutwil.
! Koncert inauguruj&cy tegoroczny XXIV
Mi#dzynarodowy Festiwal M$odych Laureatów
Konkursów Muzycznych z udzia$em Kingi Bo-

Zi#tara w galerii ArtNova2
Tadeusz Zi%tara jest
absolwentem Pa*stwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Krakowie i Akademii Sztuk
Piek nych w Krako wie – Wydzial Grafiki
w Katowicach. Dyplom
z medalem otrzyma$
w 1982 roku. Studiowa$
grafik% i malarstwo. Jest
cz$on kiem Zwi#zku
Polskich Artystów Plastyków i Stowarzysze-

rowskiej (mezzosopran), 'ukasza Hajduczenia
(baryton), Grzegorza Biegasa (fortepian), Bartosza Ko$suta (akordeon, bando neon) oraz Humi Accordion Band pod dyrekcj& Artura Miedzi(skliego odby$ si# Sali koncertowej Akademii
Muzycznej w Katowicach.
! %l&ska Orkiestra Kameralna pod dyrekcj& Roberta Kaba$y oraz soli!ci: Simone Rubino (W$ochy) – perkusja, Florian Mitrea (Rumunia) – fortepian i Andrei Ionit) (Rumunia)
– wiolonczela, wyst&pi$a w Sali koncertowej
Akademii Muzycznej w ramach Mi#dzynarodowego Festiwalu M$odych Laureatów Konkursów Muzycznych organizowanego przesz
Instytucj# Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
! 21 pa*dziernika w Studio Koncertowym Radia Katowice po raz pierwszy zabrzmia$ Kwartet fletowy Piotra Mossa pt. „Angst Und Vertrauven”, któ re go wy ko naw ca mi by li 'u kasz

nia Twórców Form Z!otniczych. Zajmuje si" twórczo#ci$ w dziedzinie srebrnej bi%uterii unikatowej, grafiki warsztatowej i malarstwa. Zawodowo zwi$zany
jest z Zespo!em Sztuk Plastycznych w Katowicach.
W pa&dzierniku 2014 roku jego prace malarskie
i grafik" mo%na by!o ogl$da' podczas wystawy w galerii ArtNoiva2 ZPAP w Katowicach.
Wcze#niej wystawia! m.in. w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, Muzeum Miejskim Jaworzna, galerii „Obok” w Tychach, MDK w Miko!owie, Galerii krakowskiej „La Passion du Vin”,. Jest
uczestnikiem wystaw poplenerowych oraz wystaw
zbiorowych w kraju i zagranic$.

Micha! Korchowiec w bytomskiej „Kronice”

do poszukiwa( twórczych, które zaowocowa!y powstaniem obrazów nienamalowanych – fetrografii.
Na pierwszy rzut oka robi$ wra%enie obrazów olejnych lub akwarel. Jednak to nie p"dzel i farba s$ jej
podstawowym narz"dziem malarskim. Ewa Misiak
opracowa!a w!asn$ technik" malowania obrazów,
opieraj$c si" na spil#nianiu pojedynczych w!ókien
we!ny. Tworzy obrazy figuratywne, cho' w jej dorobku nie brak pejza%y, portretów i abstrakcji.
Na wystaw" pokazan$ w galerii Foyer teatru )l$skiego z!o%y!o si" 20 obrazów. Artystka wzi"!a udzia!
w kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju
i zagranic$, a jej prace znalaz!y si" w galeriach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Francji i Anglii.

Wystawa Micha!a Korchowca „Cztery pory roku, lecz bez wiosny” sk!ada si" z monumentalnej,
tytu!owej instalacji interaktywnej oraz wyboru najnowszych obrazów artysty. To wielkopowierzchniowa instalacja, zajmuj$ca ca!$ przestrze( pierwszego pi"tra „Kroniki”, zrealizowana przy u%yciu
ready made z elementów, które s$ szczególne dla dotychczasowych realizacji scenograficznych artysty
w najwa%niejszych polskich teatrach. Projekt zrodzi! si" poniek$d z niezgody na stereotypowe postrzeganie scenografa przez #rodowisko krytyków teatralnych jako osoby, która rzemie#lniczo projektuje t!o
do dramatu. jak i nieufnego stosunku artworldu, dla
którego scenograficzne my#lenie zaburza przyzwyczajenia sterylno#ci white-cube’u. Tu scenografia staje si" materia!em instalacji. Obie kategorie
transdyscyplinarnie staj$ si" nierozdzieln$ ca!o#ci$.
Druga cz"#' wystawy, prezentowana w dawnych
przestrzeniach mieszkalnych „Kroniki”, to wej#cie
w prywatn$ przestrze( artysty – dom, którego pozbawia rodzinnych tabu.
Micha! Korchowiec (ur. 1987) – artysta wizualny u%ywaj$cy m.in. medium malarstwa, instalacji czy
wideo, scenograf teatralny (m.in. stale wspó!pracuje przy spektaklach Moniki Strz"pki i Paw!a Demirskiego; autor scenografii do teledysków Mister D.).
Uko(czy! Akademi" Sztuk Pi"knych w Krakowie.
Jego prace pokazywane by!y na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranic$. Mieszka w Warszawie.
Wystawa wspó!organizowana wspólnie z Centrum
Scenografii Polskiej w Katowicach – oddzia! Muzeum )l$skiego w Katowicach.

Magia Biskupic

Anna66 Andrzejewska w ZPAF

W Zabrzu Biskupicach realizowany jest ciekawy
projekt dla mieszkaj$cej tam m!odzie%y. – Naszym
celem jest pokazanie dzieciakom inspiruj!cych form
sp"dzania wolnego czasu. Chcemy rozbudzi# w nich
ciekawo$# $wiata, a tak%e udowodni# im, %e potrafi! same du%o zrobi#. Je$li przy okazji uda si" pokaza# ciekawe oblicze Biskupic, b"dzie to dodatkowym
efektem naszej pracy – mówi Agnieszka Kurda – autorka projektu „M!odzi Gniewni kr"c$ film”.
Mimo %e projekt uruchomiono w czerwcu br. to
osoby z nim zwi$zane mog$ czu' si" dumne ze swojej pracy. Ju% uda!o si" nakr"ci' kilkunastominutowy film w oparciu o scenariusz stworzony przez m!odych mieszka(ców dzielnicy Zabrze Biskupice,
przy wsparciu specjalistów z Gliwickiego Klubu Filmowego „Wrota”. W filmie pokazano mo%liwo#ci
sp"dzania czasu wolnego, jakie maj$ m!odzi ludzie
na Biskupicach i ciekawe miejsca w dzielnicy.
Jak mówi$ realizatorki projektu, udzia! w nim
wzmaga, szczególnie w jego starszych uczestnikach,
poczucie odpowiedzialno#ci za m!odszych kolegów
i kole%anki. Jednocze#nie m!odzi ludzie otwieraj$ si"
na nowe pomys!y i !atwiej nawi$zuj$ kontakty z innymi. Osoby zaanga%owane w projekt staraj$ si" pokaza' jego uczestnikom, %e wspólnie mo%na wiele
zrobi' zarówno dla siebie, jak i swojej dzielnicy.
Projekt ma jeszcze inny cel – nauczenie m!odych
ludzi krytycznego spojrzenia na informacje, jakie poprzez ró%ne kana!y (radio, tv, prasa, internet) docieraj$ do nich. U!atwi im to podejmowanie #wiadomych decyzji %yciowych oraz w!$czanie si" w %ycie
spo!eczne.
Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 roku przez Zabrza(skie Stowarzyszenie
Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga”
i Dzielnicowy O#rodek Kultury w Zabrzu Biskupicach. Projekt jest dofinansowany ze #rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Potrzeba niekonwencjonalnego sposobu wypowiedzi artystycznej sk!oni!a artystk" – Ew" Misiak

Zwi$ zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków
Okr"g )l$ski by! oirganiuzatorem wystawy fo to gra fii An na 66 An drze jew ska „Urlop. Czas
i przestrze(”. Artystka (rocznik 1977) jest cz!onkiem Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków. Dok to rantka ASP w Kato wicach. Zajmuje
si" fotografi$ kreacyjn$. Wyra%a si" za po moc$
szeroko rozu miane go por tre tu.
Wa%nym elemen tem jej zdj"' jest
kolor, ale lubi te%
czar no -bia !y mi nimalizm, pi"kn$
brzydot" i balansowanie na granicy kiczu. W foto grafii ceni so bie
mo% li wo#' kre owa nia rze czy wi ste go #wia ta
o nierealnej struktu rze. Lau re at ka
wielu konkursów.
Anna66Andrzejewska,
Na swoim koncie
„Urlop. Czas i przestrze&” ma wy sta wy in dywidualne
i zbioro we. Ceni twór czo#' Zofii Rydet, Natalii LL. Waldemara Jamy.
– Cykl fotografii analogowej „Urlop. Czas
i przestrze&” stanowi pretekst do zadania pytania,
jak d'ugo wizerunek osób, krajobrazu, rzeczy poznanych podczas wakacji przetrwa w mojej pami"ci? – mówi!a o wystawie autorka. – Zestaw ten
sk'ada si" z 20 fotografii analogowych wykonanych w celu zobrazowania pobytu w K!tach Rybackich w 2014 roku. Jest moim pierwszym dokumentem, dzi"ki któremu nie grozi mi ucieczka czasu
i utrata przestrzeni. A przecie%, moja pami"# jest
zawodna. Z biegiem lat, ka%de prze%yte przeze
mnie wakacje nak'adaj! si" na poprzednie i jeszcze na poprzednie, nie potrafi" poda# dok'adnego czasu wyjazdu czy spotka&.

Na zaproszenie Centralnego Muzeum W!ókiennictwa Grupa PRZEKAZ prezentuje wystaw" zatytu!owan$ „Sztuka w!ókna na )l$sku”. Wernisa% odby! si" 9 pa&dziernika 20 b.r. Swoje prace prezentuj$:
Ewa Bergel, Maria Blotko, Ireneusz Botor, Renate Domke, Aleksandra Herisz, Ewa J"dryk-Czarnota, Aleksander Olo Kiszka, Violetta Malczyk-Kotarska, Gra%yna Malinowska-Krakowczyk, Barbara
Nachajska-Bro%ek, Aleksandra Polanowska, Sonia
Pryszcz-Botor, Ewa Rosiek-Buszko, Dominika Rzycho(, Hanna *ywicka.
O pracach artystek zwi$zanych z Grup$ PRZEKAZ pisa!a dr Jolanta Rusinowska-Trojca w katalogu wystawy w Oberschlesisches Landesmuseum,
Ratingen 2008 r: – To%samo$# Górnego (l!ska nabiera w pracach artystów grupy PRZEKAZ nowego wyrazu. Jednocze$nie dzi"ki zastosowaniu formu 'y sztu ki uni wer sal ne praw dy zo sta j!
odszyfrowane w sposób dost"pny dla tych, którzy
chc! si" na ni! otworzy#. Grupa PRZEKAZ ulega
przemianom. Górny (l!sk si" tak%e
zmie nia. Ar ty styczne poszukiwa nia no wych
dróg to jed na
z mo%liwo$ci konfrontacji z tematem prze mian
struk tu ral nych
w regionie i spo'ecze&stwie. Sztuka
twórców PRZE KA Zu za pra sza
do refleksji na ten
temat.

D!ugosz – flet, Rados!aw Pujanek – skrzypce, Katarzyna Budnik-Ga!"zka – altówka i Rafa! Kwiatkowski – wiolonczela.
! 23 i 25 pa#dziernika IPiUPM „Silesia” zorganizowa!a swoje koncerty w nowej Sali kameralnej
mieszcz"cej si$ w nowo oddanym gmachu Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a wyst"pili: piani%ci Daria &urawska i Arnold Gniwek oraz laureaci VIII Mi$dzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Micha!a Spisaka: saksofonistka Aleksandra
Ma'kowska, klarnecista Bart!omiej Dobrowolski
oraz wroc!awska orkiestra kameralna Inter>Camerata pod batut" Jana Jakuba Bokuna.
! Wystaw$ malarstwa Urszuli Figiel-Szczepki – absolwentki Pa'stwowej Wy(szej Szko!y Sztuk
Plastycznych w Poznaniu (dyplom w 1990 r.) oraz Studium Podyplomowego w Instytucie Sztuki Uniwersytetu )l"skiego w Cieszynie (grafika komputerowa),
mo(na ogl"da* w Muzeum Miejskim w Siemianowicach )l"skich.

! Na wystaw$ malarstwa „Horyzonty” Zbigniewa
Furgali'skiego – absolwenta katowickiego Wydzia!u
Grafiki ASP w Krakowie w pracowniach grafiki
warsztatowej oraz ilustracji ksi"(kowej profesorów
Stanis!awa Kluski i Stanis!awa Gawrona, zaprasza!o Muzeum Historii Katowic.
! 85. jubileuszowy rok akademicki 2014/2015
rozpocz$!a 14 pa#dziernika Akademia Muzyczna
w Katowicach: wyk!ad inauguracyjny zatytu!owany
„Cantare amantis Est. Pi$kno, mi!o%*, muzyka” wyg!osi! ks. prof. Jerzy Szymik, natomiast wieczorem odby! si$ koncert w wykonaniu Akademickiej Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyrekcj" Micha!a Klauzy z udzia!em solistów: Eszter Karaszon – wiolonczela i Mateusz Borowiak – fortepian,
którzy wykonali utwory Ern+ Dohnányi’ego i Andrzeja Panufnika.
! W Muzeum Górnictwa W$glowego w Zabrzu odby!a si$ promocja ksi"(ki Iwony Schymalli i Macieja Zdziarskiego pt. „CzwartePrzykazanie.pl”.

! Spotkanie autorskie z Tadeuszem Kijonk" po!"czone z promocj" ksi"(ki „44 sonety brynowskie z obrazami Jerzego Dudy-Gracza” odby!o si$ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Zabrzu.
! Wydzia! Zamiejscowy w Tychach Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
zainaugurowa! nowy rok akademicki 2014/2015,
a wy k!ad in au gu ra cyj ny „Wol no%* s!o wa
w dzia!alno%ci administracji publicznej” wyg!osi!
dr Mar cin Sa la -Szczy pi' ski wi ce dzie kan
Okr$ go wej Izby Rad ców Praw nych w Kra kowie.
! Miejski Dom Kultury Po!udnie w Katowicach
zaprasza na wernisa( komiksu i ilustracji Anny
Krzto' ubieg!orocznej absolwentki ASP w Katowicach (kierunek grafika warsztatowa) i Krzysztofa
Haina – studenta V roku tego samego kierunku,
którzy podczas wystawy pt. „Ludzie i potwory”
pre zen tu j" ilu stra cje, a tak (e frag men ty ko miksów.

Z w!ókien we!ny – malarstwo Ewy Misiak

PRZEKAZ w ,odzi
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Po!ar
w sosnowieckiej katedrze

MARIA SZTUKA

Tropem Kolberga
Ocali! od zapomnienia – to najkrótsze
przes"anie projektu „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zag"#bia
D$browskiego”. Zadania tego podj#li si#
Regionalny O%rodek Kultury w Katowicach
i Muzeum Zag"#bia w B#dzinie. Badania
rozpocz#"y si# w styczniu. W pierwszym
ich etapie, przy wspó"udziale wspó"pracuj$cych szkó", o%rodków kultury i stowarzysze&, w dziesi#ciu miejscowo%ciach Zag"#bia D$browskiego przeprowadzono krótkie
badania etnograficzne pi#ciu wybranych
zwyczajów dorocznych oraz rodzinnych.
Drugi etap skoncentrowa" si# na kwestionariuszowych badaniach terenowych, które dotyczy"y dorocznych oraz rodzinnych
zwyczajów i obrz#dów w 24 wsiach i miejscowo%ciach le'$cych na terenie zag"#biowskich gmin i parafii ((elis"awice, Kozieg"owy, Niegowa, Niegowonice, Tucznawa,
Targoszyce/Toporowice, Siemonia, Bobrowniki, Psary, Ogrodzieniec). Zwie&czeniem projektu by"o zgromadzenie dokumentacji i przygotowanie cyklu fotografii
uroczysto%ci ko%cielnych, zachowa& ludycznych oraz obrz#dów rodzinnych na terenie pogranicza ma"opolsko-%l$skiego.
Zdj#cia wykonano w 28 miejscowo%ciach
le'$cych na terenie Zag"#bia D$browskiego m.in. w D$biu, Niegowonicach, Mzurowie, Tucznawie, Psarach, Le%niakach,
Kozieg"ówkach oraz S$czowie. W ramach
ministerialnej Promesy – Kolberg 2014
zgromadzono równie' fotografie tradycyjnego budownictwa w 10 zag"#biowskich
miejscowo%ciach i dzielnicach, m.in.
w Czeladzi, Górze Siewierskiej, Kolonii
Cie%le, Pi&czycach, Postaszowicach, S"awkowie, Strzemieszycach, Trzebiniowie,
Wierzbicy oraz Winownie.
28 pa)dziernika w Pa"acu Mieroszewskich w B#dzinie odby"o si# spotkanie podsumowuj$ce projekt. W Muzeum w B#dzinie mo'na ogl$da! wystaw# fotografii
dokumentuj$cych realizacj# przedsi#wzi#cia a przed realizatorami pozostaje najwa'niejsze zadanie – rozpropagowanie zdobytej wiedzy.
110. urodziny chóru „Lutnia”
Jest m"odszy od miasta zaledwie o 2 lata, cho! z dat$ powstania mo'na dyskutowa!, poniewa' tradycje %piewacze w bujnie rozwijaj$cych si# Sosnowicach si#gaj$
g"#boko w wiek XIX. Formalnie chór

Jednym
zdaniem
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Noc z 28 na 29 pa'dziernika tragicznie
zapisa$a si% w historii Sosnowca, z niewiadomych przyczyn ogie" ogarn&$ najcenniejszy i najpi%kniejszy zabytek miasta – ko#ció$ pw. Wniebowzi%cia Naj#wi%tszej
Maryi Panny, który decyzj& Ojca (wi%tego Jana Paw$a II, po utworzeniu 25 marca 1992 r. diecezji sosnowieckiej, zosta$
podniesiony do godno#ci katedry biskupa
sosnowieckiego. (wi&tynia zaprojektowana przez architekta Karola Koz$owskiego
wzniesiona zosta$a w latach 1893–1901.
)ywio$ strawi$ prawie ca$y dach, zawali$a si% tak!e wie!yczka, od której, prawdopodobnie rozpocz&$ si% po!ar, z sufitu odpad$y !yrandole… Niepowetowan& strat&
jest jednak zniszczenie znacznej cz%#ci
bezcennych fresków, dzie$a W$odzimierza Tetmajera, twórcy m.in. polichromii
w katedrze na Wawelu i Henryka Uziemb$y, autora m. in. plastycznej oprawy oficjalnego aktu za#lubin Polski z morzem,
które odby$y si% 10 lutego 1920 w Pucku.
(ciany i sklepienie #wi&tyni wype$nia
czterna#cie scen historyczno-religijnych,
sze#*dziesi&t dwa wizerunki #wi%tych.
O dziele krakowskich twórców informuje
umieszczona na #cianie w kruchcie ko#cio$a inskrypcja: „Ko#ció$ ten staraniem
przewielebnego ksi%dza Dominika Zmirocha Milberta proboszcza naonczas w Sosnowcu z dobrowolnych ofiar przez artystów z Krakowa: panów W$odzimierza
Tetmajera i Henryka Uziemb$o w roku 1904–1906 malowaniem ozdobiony
zosta$ ku Bo!ej chwale i Rzeczypospolitej
nieszcz%#liwej. Wspomo!eniu dla d'wigni%cia serc wszystkich Polaków ozdobiona
#wi&tynia niechaj b%dzie przybytkiem wiary w sprawiedliwo#* Bo!&”. Sceny figuralne s& dzie$em W. Tetmajera, motywy ornamentalne – H. Uziemb$y. O$tarz g$ówny jest
kopi& o$tarza krakowskiego ko#cio$a Bo!ego Cia$a z r. 1634. To dzie$o w stylu renesansowym ufundowali robotnicy i majstrowie Walcowni Milowickiej a wykona$
go rze'biarz z Olkusza Pawe$ Turbas,
ponadto w o$tarzu g$ównym znajduje si%
namalowany przez Tetmajera obraz Wniebowzi%cia Matki Boskiej.
O dramacie sosnowieckiej katedry zdecydowa$a czyja# nieuwaga, niedopatrzenie, mo!e nawet beztroska. Znalezienie
przyczyny a nawet winnego niczego jednak
nie zmieni. Odnowienie monumentalnych
fresków trwa* b%dzie przez d$ugie lata i poch$onie ogromne #rodki, których zdobycie
zapewne nie b%dzie $atwe. Spontaniczne zapewnienia o wsparciu, pozostaj& jak na razie w sferze deklaracji i coraz bardziej niepokoj& apele i pro#by o przyspieszenie
robot zabezpieczaj&cych przed nieuchronnie nadchodz&c& zim&, która zniszczenia
i straty mo!e znacznie pomno!y*. W Sosnowcu niejeden obiekt znikn&$ ju! bez #ladu, cho* ich unicestwianiu towarzyszy$y
okrzyki !alu i sprzeciwu, Ma$o kto dzi# pami%ta cerkiew #w. Miko$aja Cudotwórcy,
Dom Czterech Kupców, gmach kina Udzia$owego (potem Zag$%bie), restauracj% i kawiarni% Savoy, komor% celn& w Maczkach… Oby bezcenne malowid$a matki
wszystkich ko#cio$ów diecezji sosnowieckiej nie spotka$ podobny los.

powo"a" do 'ycia ks. Roch Milbert, budowniczy i pierwszy proboszcz parafii Wniebowzi#cia Naj%wi#tszej Maryi Panny
w Sosnowcu a ówczesny organista Antoni Lewandowski by" pierwszym dyrygentem chóru, którym kierowa" do 1930 r.
Jak pisze Czes"aw Ryszka: Ju! jako ucze"
gimnazjum im. S. Staszica w Sosnowcu,
#piewa$ w ko#ciele Wniebowzi%cia Jan Kiepura, co najmniej kilkana#cie razy wyst%powa$ w mariackiej #wi&tyni. Szczególnie
zapad$o s$uchaczom w pami%ci jego wykonanie Ave Maria Franciszka Szuberta.
W 1936 roku mia$o miejsce ostatnie spotkanie z Kiepur& po jego #lubie z Mart&
Eggerth. Obydwoje z$o!yli wizyt% po!egnaln& ks. proboszczowi Teofilowi Jankowskiemu. W ko#ciele Wniebowzi%cia wyst%powa$
równie! brat Kiepury, W$adys$aw, zwany
Ladis Kiepura, oraz jego !ona, znana sopranistka Violezza (W$oszka).
Najwi#ksze sukcesy chór odnotowa"
w latach 80. Swoimi g"osami wspomagali
go wówczas m.in. Czes"aw Ga"ka, Janusz
Jaronicki, Wies"awa Oramus. W 'yczliwej
pami#ci mieszka&ców Sosnowca szczególnie zachowa"y si# koncerty w okresie
stanu wojennego, kiedy to %piewacy towarzyszyli uroczysto%ciom patriotycznym,
w których uczestniczyli m.in. Maja Komorowska i Daniel Olbrychski.
Chór wyst#powa" równie' podczas
pierwszej i drugiej pielgrzymki Ojca *wi#tego do Polski, w Cz#stochowie, gdzie 18
czerwca 1983 roku „Lutnia” – jako jedyny chór obecny na l$dowisku w Cz#stochowie – za%piewa"a Ojcu *wi#temu Gaude
Mater Polonia. Od 2009 r. chórem kieruje Ryszard M"y&czak. 23 pa)dziernika
w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sosnowcu mia"y miejsce uroczyste obchody 110. rocznicy powstania chóru
„Lutnia”.
Nasze spotkania z Janem Paw"em II
To tytu" wystawy, któr$ mo'na ogl$da!
do 23 grudnia w Muzeum Miejskim ,,Sztygarka” w D$browie Górniczej. Na ekspozycje sk"adaj$ si# fotografie, pami$tki, dzie"a sztu ki, pre zen ta cje mul ti me dial ne
i %wiadectwa ze spotka& z Ojcem *wi#tym.
Znajduj$ si# tam m.in. osobiste pami$tki
wypo'yczone z Centrum Jana Paw"a II
,,Nie l#kajcie si#” w Krakowie, kolekcja
medali wykonanych przez prof. Czes"awa
D)wigaja; kilkadziesi$t fotografii Papie'a autorstwa re'ysera Zdzis"awa Sowi&skiego pod wspólnym tytu"em ,,Spotkanie
z Janem Paw"em II”; kilkaset zdj#! osobistego fotografa Papie'a – Arturo Mari, wypo'yczonych od kolekcjonera z D$browy
Górniczej Tomasza Grabiwody; wystawa
fotografii „Pielgrzymki do tej Ziemi”
z Niepo"omic, prezentuj$ca niepublikowane nigdzie wcze%niej fotografie autorstwa Arturo Mari, opatrzone cytatami
z wyst$pie& Jana Paw"a II.

! 3 pa!dziernika w Muzeum „Saturn” w Czeladzi odby" si# wernisa$ malarstwa i rysunku Teresy Strojniak, absolwentki katowickiego Wydzia "u Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pi#k nych
w Krakowie.
! 7 pa!dziernika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu odby"o si# spotkanie upami#tniaj%ce rotmistrza Pileckiego.

! 18 pa!dziernika w Teatrze Zag"#bia w Sosnowcu wyst%pi"a Katarzyna Skrzynecka, artystka zaprezentowa"a romantyczne brzmienia, pop
z domieszk% r’n’b oraz piosenki z w"asnego repertuaru.
! 24 pa!dziernika w Galerii Extravagance zainaugurowano XVII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne Plener Fotograficzny pt. „Morze, mo$e”.

JAN PICHETA

Londyn po raz pi!)dziesi%ty
Podczas II Festiwalu Poezji S!owia"skiej, który odby! si# od 16 do 19 pa$dziernika w Polskim O%rodku Spo!eczno-Kulturalnym w Londynie, koncertowa!
bielski kompozytor i pianista Janusz Kohut. By! to jego 50. koncert w tym mie%cie! W Londynie – w%ród kilkudziesi#ciu
poetów s!owia"skich od Warny po Wilno
i Dublin – bawili równie& rudzicki liryk
i sa ty ryk Ju liusz W' tro ba oraz biel ski
twór ca Jan Pi che ta, któ ry przy go to wa!
specjalnie na t# okazj# tom wierszy w polskiej i an giel skiej wer sji j# zy ko wej pt.
„góra issy” w t!umaczeniu bielszczanki
Julii Dziubek. Podczas prezentacji Juliuszowi W'trobie i Janowi Pichecie towa-

23 pa$dziernika w Ksi'&nicy Beskidzkiej
jubileusz czterdziestolecia obchodzili twórcy
z nauczycielskiej grupy poetyckiej „Apostrofa”. Z tej okazji zaprezentowano wiele ciep!ych wierszy autorów, którzy od czterech dekad maj' siedzib# – pod skrzyd!ami
nieocenionej opiekunki Barbary Nowickiej
– w przytulnych wn#trzach Klubu Nauczyciela na bielskim Wzgórzu. Podczas uroczystego
wieczoru odby!a si# prezentacja tomu poezji
pt. „Apostrofa wczoraj i dzi%”, na który z!o&y!y si# wiersze by!ych i obecnych twórców grupy. Na szczególn' uwag# zas!uguj' zapewne
dojrza!e utwory Zbigniewa Huberta, Danuty
Niemczyk, Krystyny Krzy&anowskiej-Nastulczyk, Agnieszki Lubos czy Janiny Pieni'&ek,
które roztaczaj' przed czytelnikiem rozleg!e
pejza&e intelektualne.

Twórcy „Apostrofy” w Klubie Nauczyciela w Bielsku-Bia#ej.
Fot. Renata Cygan

Powrót Franciszka Dzidy

50. koncert Janusza Kohuta w Londynie.
rzyszy! Janusz Kohut ze sw' improwizowan' muzyk'. W festiwalu uczestniczyli
równie& inni – znani ju& w Londynie czechowiczanie – Ryszard Grajek i Dominik
Witosz oraz pomys!odawca festiwalu poeta Aleksy Wróbel. Jest on liderem grupy
artystycznej KaMPe przy Zwi'zku Pisarzy Polskich na Obczy$nie, która znakomi cie zorga ni zo wa !a im pre z# – przy
wspó! pra cy z re dak to rem cza so pi sma
„Po ezja dzi siaj” Alek san drem Na wroc kim. Muzycznymi akcentami by!y wyst#py wokalne innych czechowiczan – Anny
i Se ba stia na Ga bry siów oraz Ewe li ny
Stanclik z Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento. Kolejny akt Festiwa lu Po ezji S!o wia" skiej od b# dzie si#
od 21 do 23 listopada br. w Czechowicach-Dziedzicach – w go%cinnych salach
MDK i Pa!acu Kotuli"skich.

Jednym zdaniem

6 pa!dziernika 2014 r. w Pary"u zmar# najbardziej znany na Zachodzie polski artysta
rze!biarz Igor Mitoraj. Urodzi# si$ 26 marca 1944 w Oederan z matki Polki zes#anej
na roboty do Niemiec i ojca Francuza – je%ca
wojennego. Prze"y# s#ynne bombardowanie
Drezna przez aliantów w lutym 1945 r., traktowane jako pomoc dla Armii Czerwonej
i uwiecznione m.in. przez Kurta Vonneguta
w „Rze!ni nr 5”. Dzieci%stwo sp$dzi# w Grojcu pod O&wi$cimiem. Przyj'# nazwisko ojczyma. Ju" wtedy nade wszystko ceni# wolno&(.
Nauczy#a go tego mama: – Przyzwyczaja#a
nas, "eby nie poddawa( si$ przeciwie%stwom.
Walczy#a u siebie na wsi z ró"nymi elementami
politycznymi. Dlatego nie mieli&my "adnych
stypendiów czy innej pomocy. Byli&my tylko
my – klan Mitorajów (czterech braci i siostra) – zwierzy# mi si$ w Pietrasancie w 1998
r. Twierdzi# te", "e wcze&nie zacz'# marzy( o nauce w Liceum Technik Plastycznych w bielskim Zamku Su#kowskich.
Marzenie spe#ni# w latach 1958-1963.
Do ko%ca "ycia pami$ta# swe nauczycielki – historyczk$ sztuki Iren$ Gocman i „Sizalow'
Wró"k$” Halin$ Gocy#$-Kocybow'. Mieszka#
w bielskim internacie. Cz$sto nie mia# nawet,
co je&(. Koledzy z klasy dzielili si$ z nim kromk' chleba. Jednym z nich by# pó!niejszy rektor
katowickiej ASP Micha# Kli&. Wraz ze starszym
o rok koleg' z „Plastyka” Bogus#awem Kiercem oraz Stanis#awem Gol' i Mieczys#awem
Stanclikiem Igor Mitoraj nale"a# do grupy poetyckiej „Skarabeusz”. Prowadzi#a j' w swym
mieszkaniu przy ul. Wyspia%skiego s#ynna bielska nauczycielka, pani Lala – El"bieta Smoleniowa, mama Bohdana Smolenia. Przysz#y
rze!biarz nie pisa# jednak wierszy; próbowa# si#
w prozie. Drukowa# nawet opowiadania w Kronice Beskidzkiej. 40 lat pó!niej mia#em zaszczyt
publikowa( na #amach kwartalnika Polonia
W#oska – tych samych, na których on pisywa#
szkice o sztuce.
W czasie studiów w krakowskiej ASP nie by#
zainteresowany rze!b'. Zreszt' ma#o kto si$
tam t' trudn' dyscyplin' sztuki interesowa#,
gdy" – jak wyzna# – w akademii by#a tylko godzina rze!by tygodniowo i wszyscy nudzili si$
okropnie. Po przerwanych studiach jeszcze nie
by# pewien, co chce w "yciu robi(. My&la# nadal o malarstwie. Dopiero pod koniec lat 60.
w Meksyku zdecydowa#, "e po&wi$ci si$ rze!bie.
Wróci# na Stary Kontynent. Rze!bi#, ale na "ycie zarabia#, wnosz'c fortepiany i meble
na szóste pi$tra paryskich kamienic. Jego dzie#a doczeka#y si$ rych#o pochlebnych recenzji.
Pracowni dorobi# si$ w Pary"u, w miejscu,
w którym wcze&niej sp#on$#a twórcownia Pabla
Picassa. Aby czerpa( z tych samych !róde#
marmuru co Micha# Anio#, w 1983 r. osiad#
w toska%skiej Pietrasancie.
W halach po manufakturze przy ul. Garibaldiego stworzy# dom i pracowni$. W ogromnej
antresoli salonu zgromadzi# mnóstwo ksi'"ek,
&wiadectw jego erudycji. Pod nimi utworzy# lapidarium z dzie# w#asnych i swych przyjació#, m.
in. Niki de Saint Phalle. Otacza# si$ tam nie tylko pi$knymi rze!bami, ale i pi$knymi lud!mi
p#ci obojga. Mia# te" w Toskanii inne miejsca
twórczego odosobnienia, w których pracowa#
koncepcyjnie, odci$ty od telefonów i ludzi.
Pod koniec "ycia naby# obok Via Aurelia w Prowansji XII-wieczn' warowni$ zbudowan' na ruinach rzymskiego zamku. By( mo"e kupi# j' dlatego, "e przypomina#a mu bielski Zamek
Su#kowskich, w którym przez pi$( lat pobiera#
nauki? Wszak na #amach Polonii W#oskiej pisa#
jeszcze kilka miesi$cy przed &mierci', "e wszyscy jeste&my zwi'zani z przesz#o&ci': – Tera!niejszo&ci i przesz#o&ci nie mo"na rozdzieli( – tyle tylko "e niektórzy z nas nie zdaj' sobie z tego
sprawy. Mówi# ponadto: – Dla mnie idea#em
by#oby zrobienie tak doskona#ego dzie#a, aby
w nim znikn'( i dokona( metamorfozy cia#a
w ide$. Czy" nie jest ju" teraz idei tej bliski?

40 lat z „Apostrof%”

Fot. Archiwum klubu

BIELSKO-BIAŁA

Po !ladach Micha"a Anio"a

Od 14 pa$dziernika do 21 listopada potrwa wystawa dzie! Franciszka Dzidy w galerii ATH, której by! pomys!odawc' i kierownikiem zmar!y rok temu artysta.
Eksponowane s' obrazy, rysunki i fotografie
z ró&nych okresów twórczo%ci. Szczególnie
wzruszaj'ce s' jego dzie!a malowane tu&
przed %mierci'. Podczas wernisa&u zaprezentowano tak&e filmy o Franciszku Dzidzie – m.in. z udzia!em Krzysztofa Kie%lowskiego – oraz wiele dzie! filmowych twórcy
AKF „Klaps” w Chybiu, wieloletniego pracownika Filii Politechniki (ódzkiej i ATH
w Bielsku-Bia!ej, laureata Z!otego Medalu
Mi#dzynarodowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego i Video UNICA. Byli rektorzy %l'skich uczelni, np. prof. Marek Trombski czy
prof. Micha! Kli% podkre%lali jego uwielbienie dla sztuki i umiej#tno%) rozbudzania entuzjazmu. W jego filmach wyst#powali
za darmo tak znani arty%ci jak Anna Guzik,
Piotr Machalica czy Jan Nowicki. Na &yciowe niedostatki Franciszek Dzida mia! recept#, któr' przepisywa! ludziom tak&e Tadeusz Kantor. – Trzeba widzie) w sobie nadal
ma!ego ch!opca, który prowadzi nas za r'czk# z wiar', &e %wiat jest pi#kny.

! Nagrod! "piewaka Roku 2014 w XXI edycji
jednej z presti#owych niemieckich nagród muzycznych Echo Klassik otrzyma$ czechowicki tenor Piotr
Becza$a ("piewaczk% Roku zosta$a Anna Netrebko).
! P$yta „Missa de Maria a Magdala” w wykonaniu Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia$ej pod dyr. dra hab. Jana Borowskiego otrzyma$a Grand Prix Orphee
d’Or – francuskiej Académie du Disque Lyrique.
! Jerzy Fryckowski z D!bnicy Kaszubskiej
otrzyma$ Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Impulsy i niuanse” MDK w Czechowicach-Dziedzicach (wyró#nienie przyznano
m.in. Marcie Jurkowskiej z Olkusza).
! Andrzejowi Panufnikowi by$ m. in. po&wi!cony XIX Festiwal Kompozytorów Polskich im.
Prof. H.M. Góreckiego, który odby$ si! od 9 do 11
pa'dziernika w Bielsku-Bia$ej.
! Od 4 pa'dziernika do 16 listopada potrwa VIII Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni

„Nie-widoki. O pejza#u wspó$cze&nie” Jolanty
Ciesielskiej.
! Rozpocz!$a si! realizacja projektu Galerii
Bielskiej BWA pn. „oBBraz miasta”, w którym
o wielkoformatowe murale przestrze( Bielska-Bia$ej wzbogacaj% Artur Bosowski, Izabela O$dak i Maciej Szymonowicz.
! Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Bia$ej
zorganizowa$o w pa'dzierniku festiwal czeskiej
sztuki pn. „Czuli barbarzy(cy” 2014”.
! 16 pa'dziernika w Ksi%#nicy Beskidzkiej
podczas spotkania z cyklu „Bohaterowie Kalendarza Beskidzkiego” go&ci$ Tomasz Jastrun.
! 24 pa'dziernika w bielskiej Galerii ROK
od by$ si! kon cert Ka pe li Bra ci Byrt ków
z Pewli Wielkiej po$%czony z promocj% najnowszej p$yty Edwarda i W$adys$awa Byrtków.
! W pa'dzierniku w Bielsku-Bia$ej odby$
si! XXX Tydzie( Kultury Chrze&cija(skiej.
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JOANNA KOTKOWSKA

Po"'czy" ich Stradivarius
Ambicj! organizatorów X Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronis"awa Hubermana (4–14 X) by"o zaprezentowanie muzycznych mo#liwo$ci skrzypiec. Do Filharmonii Cz%stochowskiej zaproszono
wi%c wirtuozów, Joshu% Bella, który wyst!pi"
u nas po raz drugi dzi%ki wsparciu Zygmunta Rolata i zagra" na czerwonym stradivariusie nale#!cym kiedy$ do cz%stochowskiego patrona festiwalu, ale tak#e polskich mistrzów – Konstantego
Andrzeja Kulk%, Adama Ba"ycha (Adam Ba"ych
Imaginary Quartet). Wyst!pili równie# zwyci%zcy
ubieg"orocznego Mi%dzynarodowego Konkursu
Muzyki Kameralnej, Magdalena Bojanowicz (wiolonczela) oraz Mischa Koz"owski (fortepian).
G"ównym wydarzeniem by" koncert Bella – brzeg sceny ustrojono strelicjami i czerwonymi li$&mi d%bu; przemówienia wyg"osili Ireneusz
Kozera, Krzysztof Matyjaszczyk oraz Waldemar
D!browski, dyrektor Teatru Wielkiego, Opery Narodowej. Mistrz z orkiestr! symfoniczn! prowadzon! przez Adama Klocka zagra" utwory Feliksa Men dels soh na -Bar thol dy’ego, a na bis
– Jana Sebastiana Bacha. Po koncercie otrzyma"
bukiet czerwonych ró# w kszta"cie skrzypiec, a nast%pnie cierpliwie rozdawa" autografy.
W programie festiwalu przygotowanym przez
dyrektora filharmonii do spraw artystycznych,
Adama Klocka, znalaz"y si% ró#ne utwory, style muzyczne, a nawet niezwyk"e instrumenty. Dzi%ki temu Wariacji Goldbergerowskich Jana Sebastiana Bacha mo#na by"o pos"ucha& w klasycznym
wykonaniu Trio Leopoldium (wyk"adowców Akademii Muzycznej im. Karola Lipi'skiego we
Wroc"awiu), a nast%pnie zespo"u jazzowego Atom
String Quartet. By" Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Antonio Vivaldi, Karol Lipi'ski (Konstantemu
Andrzejowi Kulce towarzyszyli Agnieszka (uksza
z Filharmonii Cz%stochowskiej, Wojciech Koprowski i Nikolay Grabovskiy; koncert prowadzi"
Jan Mi"osz Zarzycki), a tak#e repertuar wspó"czesny (Adam Strug zaprezentowa" materia" z p"yty
Adieu, na scenie pojawi" si% m.in. z Mateuszem
i Szczepanem Pospieszalskimi). Cz%stochowscy
melomani poznali tak#e mo#liwo$ci wiolonczeli
klawiszowej, zbudowanej wg projektu Leonarda da
Vinci przez S"awomira Zubrzyckiego.
W czasie festiwalu zaprezentowano te# film
na podstawie ksi!#ki Piotra Szalszy, wydanej
przez Muzeum Cz%stochowskie w 2001, Bronis!aw
Huberman, czyli pasje i nami"tno#ci zapomnianego geniusza, a we foyer przygotowano wystaw%
fotografii Zbigniewa Burdy, dokumentuj!cych
kolejne ods"ony festiwalu.
Czytania wielorakie
W drugim tygodniu pa)dziernika ju# po raz
czwarty odby" si% Festiwal Dekonstrukcji S"owa

Jednym zdaniem

Na prze!omie wrze#nia i pa*dziernika Teatr
im. Adama Mickiewicza w Cz"stochowie zaprosi! na VIII Przegl)d Przedstawie+ Istotnych
„Przez dotyk”. Podobnie jak w ubieg!ym roku
tematem przewodnim by!a Kobieta. Program
wype!ni!y propozycje teatrów sto!ecznych: Teatru Dramatycznego, Ateneum, Och-Teatru
Warszawa, Teatru Polonia, oraz teatrów z Bielska-Bia!ej, Sosnowca, Kielc. W programie znalaz!y si" te% dwa spektakle-koncerty – inauguracyjna „Piaf” z Teatru Lubuskiego w Zielonej
Górze w re%yserii J. Szurmieja i fina!owy koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w re%yserii Artura Barcisia. To inscenizacje nagradzane
i dyskutowane, by wymieni' cho'by „Poskromienie z!o#nicy” Szekspira w re%yserii Katarzyny Deszcz czy „Tramwaj zwany po%)daniem”
Tennessee Williamsa re%yserowany przez Bogus!awa Lind".
Subiektywny przegl)d teatralnych wydarze+
ubieg!ego sezonu (poza „Zbrodni)” przygotowan) przez Teatr Polski z Bielska-Bia!ej cztery lata temu na podstawie „Zbrodni z premedytacj)” Witolda Gombrowicza) zosta!
dostosowany do mo%liwo#ci finansowych teatru
i terminarza go#ci. Dziesi"' spektakli wed!ug
sztuk klasycznych oraz wspó!czesnych na dwóch
scenach stworzy!o opowie#' o kobietach, ich relacjach ze #wiatem oraz o sposobach realizacji obowi)zuj)cych regu! – jak wygl)da' i jak
si" zachowywa'. Oprócz wi"c zagadnie+ uniwersalnych pojawi!y si" tematy dyskutowane
wspó!cze#nie, np. prawo do aborcji czy mi!o#'
homoseksualna. A poniewa% trudno wyobrazi'
sobie kobiet" w izolacji, na scenie obserwowali#my przede wszystkim konfrontacj" dwóch p!ci,
ich wra%liwo#ci czy #wiatopogl)dów.
O znaczeniu norm i ról spo!ecznych opowiada!o przedstawienie „Ko+, kobieta i kanarek”
(re%. Remigiusz Brzyk, dramaturgia Tomasz
(piewak), rzecz o górnikach i ich sposobie postrzegania #wiata, gdy grupa zdaje si" dominowa' nad indywidualno#ci) bohaterów, co troch"
przypomina!o cz"stochowsk) „Moralno#' pani
Dulskiej”. Przeciwnym biegunem by!y „Konstelacje” (Nick Payne, re%. Adam Sajnuk), ujawniaj)ce konsekwencje niepowtarzalno#ci %ycia,
a nawet jego przypadkowo#ci. O tym, %e najdrobniejsze zachowania, mimowolne gesty, przej"zyczenia, mog) mie' dalekosi"%ne znaczenia przekonuj) m.in. badacze zajmuj)cy si" teori)
chaosu. Tym samym by!a to kolejna sztuka naukowa, odwo!uj)ca si" do mechaniki kwantowej,
teorii wzgl"dno#ci, teorii wielu #wiatów, w programie pojawi!y si" przecie% nazwiska fizyków-noblistów Maxa Plancka, Alberta Einsteina czy
zmarnowanego geniusza Hugh Everetta III, ale
tak%e do wzorca dramatu naukowego, reprezentowanego w polskim mi"dzywojniu cho'by przez
Brunona Winawera czy Antoniego Cwojdzi+skiego. To niezwyk!a opowie#' o nietrwa!o#ci relacji mi"dzy postaciami, gdy ich ocena cz"sto zale%y równie% od przyj"tego punktu widzenia, jak
w wyznaczaniu kszta!tu gwiezdnych konstelacji.
Wystarczy wi"c drobne poruszenie obserwatora,
by wprowadzi' zmian".
Ró%ne typy kobieco#ci prezentowa!y bohaterki, aktorki, re%yserki (Ewelina Pietrowiak,
Ewelina Marciniak, Katarzyna Deszcz czy Maria Seweryn), a nawet autorki (Ama Conroy, Gabriela Zapolska, a tak%e Agnieszka Osiecka).
W przeciwie+stwie do m"skich opowie#ci, historie kobiece zdaj) si" odwa%niejsze wobec obowi)zuj)cego schematu – inny Szekspir, inna Zapolska, co by' mo%e wynika!o tak%e z potrzeby
adaptacji klasyki do oczekiwa+ wspó!czesnej publiczno#ci.
Oczywi#cie, przegl)d by! równie% doskona!)
okazj) do refleksji nad scenografi), muzyk) teatraln) i innymi #rodkami tworz)cymi przedstawienia. Imprez) towarzysz)c) by!o spotkanie autorskie Agaty Pruchniewskiej, odtwórczyni
Juliasiewiczowej w „Moralno#ci pani Dulskiej”, autorki ksi)%ki „I Bóg stworzy! kobiet"”.
O kobiecie mo%na niesko+czenie, wi"c z zaciekawieniem nale%y oczekiwa' przysz!orocznego tematu przegl)du.

„Czytaj!”. Tegoroczne spotkanie by"o niezwykle
ró#norodne i bogate w wydarzenia. Rozmawiano
o tradycyjnych ksi!#kach (spotkania z pisarzami – Krzysztofem Varg!, Witem Szostakiem,
Rafa"em Kosikiem, Kalin! B"a#ejowsk!), komiksach, zaproponowano g"o$ne czytanie z udzia"em zawodowych aktorów, ale przede wszystkich
spotkania po$wi%cono sile s"owa, pozwalaj!cej literaturze przekroczy& Gutenbergowsk! form%.
W tym roku po raz pierwszy Akademia im. Jana D"ugosza w"!czy"a si% w przygotowanie seminarium otwartego Maszyny kruszenia s!owa, co wyznaczy"o teoretyczny fundament. W dyskusji
uczestniczyli m.in. Ryszard W. Kluszczy'ski,
Andrzej G"owacki, Piotr Zawojski oraz Gra#yna Pietruszewska-Kobiela.
Dekonstrukcje s"owa rozgrywa"y si% w rozmaitych stylach muzycznych (wyst!pili: hiphopowy sk"ad z Cz%stochowy Wszystko Jasne,
Bionulor uczci" setn! rocznic% urodzin Williama S. Burroughsa, autora $puna i Nagiego lunchu, wyst!pi" zespó" Mi%$nie, Ragazzi Calvi,
a Krzysiek Nied)wiecki zaprezentowa" swoj!
mu zycz n! wer sj% Krzy %a ków), i two rzy wach – fotografii, sztuce filmowej, teatralnej
oraz sztukach plastycznych (Obraz w literaturze – Literatura w obrazie Piotra Kanieckiego,
wystawa inspirowana pracami Stanis"awa Ignacego Witkiewicza oraz Etgara Kerela, Bibeloty
Marceliny Amelii Gawro'skiej). Przygotowano
równie# warsztaty literackie, hipertekstowe czy
ksi!#ki dotykowej. Wiele propozycji kontynuowa"o dzia"ania z poprzednich lat, inne proponowa"y zupe"nie nowe aktywno$ci, zgodnie
z przekonaniem, #e o literaturze i s"owie mo#na przecie# niesko'czenie.
Honorowy profesor
7 pa)dziernika w czasie inauguracji roku akademickiego w Akademii im. Jana D"ugosza honorowym profesorem zosta" Zygmunt Rolat, cz%sto cho wia nin i jed no cze $nie jej Ho no ro wy
Obywatel, który w czasie wojny pracowa" przymusowo w zak"adach Hasag Pelcery, a potem
przez Francj% wyjecha" do USA. Od lat 60. ch%tnie wraca do Polski, a przede wszystkim do Cz%stochowy. Obecnie jest m.in. przewodnicz!cym
ameryka'skiego komitetu wspierania Muzeum Historii *ydów Polskich w Warszawie, poza tym
przyczyni" si% tak#e do wystawy &ydzi Cz"stochowia nie. Wspó! ist nie nie. Ho lo caust. Pa mi"'.
W uroczysto$ci wzi%"y udzia" dzieci Zygmunta Rolata, jego syn Goeffrey i córka Samantha. Laudacj% wyg"osi" prof. Jerzy Mizgalski, przyjaciel wyró#nionego.
Z tej okazji w Muzeum Dobrej Sztuki pracownicy Instytutu Plastyki AJD przygotowali wystaw% Odcienie pami"ci, na któr! z"o#y"y si% prace
o wojnie, #ydowskim losie oraz cz"owieku-tu"aczu, m.in. cykl Grzegorza Banaszkiewicza (ciana p!aczu (1987–1990), Walizy o#wi"cimskie czy
(wi"to Tr)bek Zdzis"awa Wiatra, grafiki, fotografie, Sztandar Spalonej Synagogi W"odzimierza Kuleja czy Ikar Andrzeja Desperaka.
Nie by"a to jedyna forma u$wietnienia tego wydarzenia. Biblioteka G"ówna AJD zaprosi"a na wystaw% „I da!em im miejsce i imi"…”, w Sali Reprezentacyjnej Ratusza odby"a si% promocja
ksi!#ki To%samo#' i stereotypy – &ydzi i Polacy redagowanej przez Jerzego Mizgalskiego oraz Ma"gorzat% Soj%, a studenci Instytutu Muzyki wystawili spektakl.

! Zagrali: klub Rura – Pokahontaz; OPK
Gaude Mater – Agata !lazyk, The Jan Ga"ach
Band, Pawe" #owicki; Klub Muzyczny Klimaty – Janusz „Yanina” Iwa$ski, El%bieta Adamiak;
Filharmonia Cz&stochowska – Justyna Steczkowska; TfP – Alcoholica; MDK – Zbigniew Wodecki; Kamil Bednarek.
! W OPK Gaude Mater retrospektywna wystawa z 10 plenerów Artystycznych ISD Huty
Cz&stochowa.
! V Free Art Fest from Poland, czyli spotkania ze sztukami plastycznymi, fotografi', muzyk', literatur', po"'czone z warsztatami animacji kulturalnej.
! W TfP spektakl 1913; scenariusz i re%yseria Jaros"aw Filipski; scenografia i kostiumy Joanna Chwastek; obsada: Wojciech Kowalski oraz
Pawe" Ziegler; (piewa"a Iwona Cho"uj;
! Inauguracja 70. sezonu artystycznego Filharmonii Cz&stochowskiej; utwory W. A. Mozar-

ta oraz L. van Beethovena na fortepianie zagra"
Andrzej Jasi$ski.
! VII Mi&dzynarodowy Festiwal Chóralnej
Pie(ni Maryjnej Cz&stochowa i Kozieg"owy
pod patronatem abp. Wac"awa Depo; polskie,
czeskie i bia"oruskie chóry walczy"y o Z"ot' Pochodni&; sk"ad jury: dr Beata M"ynarczyk (przewodnicz'ca), prof. Kazimierz Szymonik, dr
hab. Jolanta Szybalska-Matczak (AM Wroc"aw), dr Anna Waluga (AM Katowice), Anna #uszczyk-Matyja (sekretarz, chórmistrzyni
Pochodni).
! W IX Cz&stochowskich Dniach Muzyki Organowej wyst'pili Pierre Pincemaille, Trio Wojciecha Karolaka oraz Józef Serafin, organista
z Krakowa.
! Aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza,
Ewa Agapsowicz, (wi&towa"a 35-lecie pracy artystycznej 26 wrze(nia w Mayday (Ray Coney,
re%. W. Pokora).

nej kariery” opartym na dramacie patrona szko!y.

Dla kogo nagroda
„Z!oty jestem”?

Gimnazjum "wi$towa!o
Absolwenci, dawni i obecni nauczyciele, rodzice i m!odzie" #wi$towali
w sobot$ 11 pa%dziernika wielki jubileusz swojej szko!y. Polskie Gimnazjum
im. Juliusza S!owackiego w Czeskim
Cieszynie obchodzi!o podwójny jubileusz. Dok!adnie za# 105. rocznic$ za!o"enia Gimnazjum Realnego im. J. S!owackiego w Or!owej-Obrokach oraz 65.
rocznic$ usamodzielnienia si$ polskiej
placówki gimnazjalnej w Czeskim Cieszynie.
Uroczysto#ci rocznicowe rozpocz$to
w Or!owej, w miejscu, gdzie sta!o kiedy#
pierwsze na terenie dzisiejszego Zaolzia
polskie gimnazjum. Od pi$ciu lat jego
obecno#& tu przypomina pomnik. Helena Pszeniczka, z domu Siudówna, odwiedzi!a to miejsce po 45 latach. Matur$ zdawa!a w 1957 roku. – Przyjecha!am, "eby spotka& si$ z kole"ankami i kolegami,
których niestety ubywa. Przyprowadzi!
mnie sentyment. To by!y bardzo !adne lata. Wszystko wtedy by!o !adne... – wyznaje.
Spotkania absolwentów, kolegów i kole"anek ze szkolnej !awki, odbywa!y si$
przez ca!e popo!udnie w budynku czeskocieszy'skiego gimnazjum, pó%niej zabawa przenios!a si$ do o#rodka kulturalno-towarzyskiego „Strzelnica”.
Punktem kulminacyjnym obchodów
by!a gala jubileuszowa w Teatrze Cieszy'skim, gdzie z ust zaproszonych go#ci, a w#ród nich ambasador RP w Pradze, prof. Gra"yny Bernatowicz, zabrzmia!y s!owa uznania pod adresem
szko!y. Nieko'cz(ce si$ brawa nale"a!y
za# do wyst$puj(cej na scenie m!odzie"y gimnazjalnej – zarówno tej #piewaj(cej w chórze „Collegium Iuvenum”, jak
i tej recytuj(cej poezj$ S!owackiego
oraz graj(cej w spektaklu „Historia jed-

Jednym zdaniem

Dyrektor Gimnazjum Polskiego Andrzej Bizo!, chór „Collegium Iuvenum” z dyrygentem Leszkiem Kalin",
plastyk Bronis#aw Liberda, Chór $e!ski „Melodia”, ZPiT „Olza”, literatka
Renata Putzlacher, wolty%erka Weronika Schönwald, fotograf Marian Siedlaczek, pianista Micha# &upák czy redaktor Otylia Tobo#a i operator kamery Ji'í
Brzóska... Kto z nich zostanie laureatem
tytu#u „Z#oty Jestem 2014” w tegorocznej edycji konkursu Kongresu Polaków
w RC „Tacy Jeste(my”? Werdykt zostanie og#oszony w sobot) 29 listopada
w Teatrze Cieszy!skim.
– B)dzie to podwójny werdykt, poniewa% zostan" przyznane dwie równorz)dne nagrody: dwa bony o warto(ci 15 tys.
koron. Podobnie jak w poprzedniej
edycji, o zwyci)zcy jednej z nagród zadecyduje kapitu#a konkursowa, o zwyci)zcy drugiej: publiczno(* – mówi
Aneta Roszka z Kancelarii Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Jak dodaje, nagroda publiczno(ci zostanie przyznana na podstawie wyników g#osowania, które rozpocz)#o si) w po#owie pa+dziernika i potrwa do niedzieli 23 listopada. G#osowa* mo%na b)dzie na dwa
sposoby – za pomoc" SMS-ów oraz
na oryginalnych kuponach, które przez
najbli%sze cztery tygodnie b)d" publikowane w jedynej w Republice Czeskiej
polskiej gazecie, „G#osie Ludu”.
Dziesi"tk) nominowanych spo(ród
przesz#o dwudziestu propozycji wybra#a specjalna kapitu#a, w tym roku z#o%ona nie tylko z cz#onków Kongresu Polaków, ale równie% z przedstawicieli
ró%nych (rodowisk. – Po raz kolejny
okaza#o si), %e rok na Zaolziu by# bardzo bogaty i ró%norodny. Wyró%ni#y si)
zarówno zespo#y, jak i poszczególne osoby. Niektórzy przedstawiciele naszej
grupy narodowej s" tak aktywni, %e pojawiaj" si) w(ród nominowanych dosy*
cz)sto. To jednak wcale nie (wiadczy
o monotonii naszego %ycia spo#ecznego
i kulturalnego, ale przeciwnie – o wielkim zaanga%owaniu i ci"g#o(ci pewnych
dzia#a! – powiedzia# prezes KP, Józef
Szymeczek, który czuwa# nad pracami
kapitu#y.
Zaolziacy b)d" si) mogli osobi(cie
spotka* z nominowanymi podczas koncertu galowego, w sobot) 29 listopada,
w Teatrze Cieszy!skim w Czeskim Cieszynie. Razem z nimi przedstawi si) pochodz"ca z Zaolzia piosenkarka Renata Drössler, która przyjedzie do Czeskiego Cieszyna z premierowym programem.
Projekt „Tacy Jeste(my 2014” realizowany jest dzi)ki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury RC, Województwa Morawsko-,l"skiego, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie oraz
Miasta Czeski Cieszyn.
JACEK SIKORA

Szukaj*c „wysepek normalno"ci”...
Uczniowie bystrzyckiej polskiej podstawówki im. Stanis!awa Hadyny od wakacji realizuj( nowy projekt ekologiczny.
W ramach „Do %róde!” odkrywaj( tajemnice dorzecza potoku Suchego.
Przed rokiem m!odzi bystrzyczanie ratowali lasy na wznosz(cej si$ nad ich wiosk( Praszyw(. Przy tej okazji mogli si$ te"
sporo dowiedzie& na temat powi(za'
mi$dzy przyrod( a dzia!alno#ci( cz!owieka, o tym, jakie ma ona negatywne i pozytywne konsekwencje. – Projekt bardzo
si$ uczniom podoba!. Postanowili#my
wi$c przygotowa& taki ekologiczny tryptyk projektowy. Pierwsza jego cz$#& jest
za nami. Bohaterem obecnej, drugiej,
cz$#ci jest przyroda dorzecza potoku Suchego. Nazwali#my ten projekt „Do %róde!”. Chodzi nie tylko o rzeczywiste %ród!a tego strumienia, znajduj(ce si$ na )(czce, ale te" o %ród!a nas samych, o poznawanie historii regionu, jego przyrody,
"ycia naszych przodków. Dla wielu
uczniów udzia! w tym projekcie to pierwsza mo"liwo#& g!$bszego poznania swojej ma!ej ojczyzny – wyja#nia Roman Wróbel, dyrektor polskiej podstawówki w Bystrzycy.
Zako'czy!o si$ Babie Lato Filmowe
Nagrod$ Z!oty Debiut 22. Babiego
Lata Filmowego jury przyzna!o filmowi
„Hany” re"ysera Michala Samira. Jednocze#nie nagrod$ publiczno#ci otrzyma!
film „D*ti” w re"yserii Jaroslava Vojtka.
Obaj re"yserzy musieli niestety wyjecha&
przed og!oszeniem wyników, przekazali
jednak swe pozdrowienia festiwalowej publiczno#ci za po#rednictwem !(cza telefonicznego.
Tegoroczne Babie Lato Filmowe trwa!o od 8 do 12 pa%dziernika. W tym czasie mi!o#nicy dobrego kina obejrzeli 23
polskie, czeskie i s!owackie filmy. Baz(
sztabu festiwalowego i miejscem, gdzie
odbywa!a si$ wi$kszo#& projekcji, by!o kino gminne w Bystrzycy. Festiwalowe filmy wy#wietlano jednak równie" w innych
miejscowo#ciach Zaolzia.

! Jury XIV Festiwalu Dramaturgii Wspó!czesnej „Rzeczywisto"# przedstawiona”, który odby! si$ w Teatrze Nowym w Zabrzu 18 – 26 pa%dziernika, przyzna!o wyró&nienie Joannie Litwin-Widerze, aktorce Sceny Polskiej Teatru Cieszy'skiego za rol$ Claudi Roe w spektaklu „Enron”.
! S!awne „Reqiuem” Wolfganga Amadeusza Mozarta zabrzmia!o w niedziel$, 2 listopada, w ko"ciele pw. "w. Marii Magdaleny w Stonawie. Utwór zaprezentowa!a Orkiestra Kameralna Janá(ka z Ostrawy.
! 23 pa%dziernika sala konferencyjna Rady
Ko"cielnej )l*skiego Ko"cio!a Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie
na Niwach go"ci!a uczestników Konkursu Recytatorskiego Poezji Chrze"cija'skiej.
! Zespo!y teatralne dzia!aj*ce przy miejscowych ko!ach Polskiego Zwi*zku Kulturalno-O"wiatowego mog* wzi*# udzia! w przegl*dzie
teatralnym Melpomeny 2014, który 12 i 13
grudnia odb$dzie si$ w W$dryni. Imprez$ w tamtejszej Czytelni przygotowuje Zespó! Teatralny
im. Jerzego Cie'cia!y, dzia!aj*cy przy w$dry'skim Kole PZKO.
! Z dwiema z!otymi i jedn* srebrn* nagrod*
powróci! z Korei Po!udniowej chór Permoník.
Karwi'ski zespó!, który zje%dzi! ju& spory kawa-

!ek "wiata, tym razem wybra! si$ do po!udniowokorea'skiego miasta Busan.
! )wi$to ziemniaka w Suchej Górnej co roku odbywa si$ w zape!nionej sali Domu Robotniczego. Nie inaczej by!o 18 pa%dziernika. „Wykopki” zorganizowane przez Miejscowe Ko!o
PZKO po!*czone by!y z promocj* nowej p!yty
„Chórku” i kapeli „+myk,a”.
! Du&y sukces odniós! Polski Zespó! )piewaczy „Hutnik” z Trzy'ca. Na X Mi$dzynarodowym
Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Bia!ej, w kategorii Chórów Seniora, "piewacy z Zaolzia wywalczyli pierwsze miejsce.
! Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, Dariusz Piotr Bonis!awski, obejrza!
w sobot$ 11 pa%dziernika na Zaolziu dwie du&e
inwestycje, które rosn* dzi$ki wsparciu pa'stwa
polskiego – Dom PZKO w Karwinie-Frysztacie
oraz polskie przedszkole w Gnojniku.
! Polskie Gimnazjum im. Juliusza S!owackiego w Czeskim Cieszynie go"ci!o uczniów i nauczycieli 16 szkó! nosz*cych imi$ poety. W czwartek 9
pa%dziernika uroczystym „Gaude Mater Polonia”
w wykonaniu szkolnego chóru „Collegium Iuvenum” zosta! zainaugurowany XXX jubileuszowy
Zlot Europejskiej Rodziny Szkó! im. Juliusza S!owackiego.
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Anegdoty
HENRYK*BZDOK
ag!"bi!em si" ostatnio w listy
Z
Andrzeja Czeczota, z pierwszego okresu pobytu w Stanach

Zjednoczonych, opisuj#c wra$enia stamt#d, pisze: „Uczucia s#
rzeczywi%cie mieszane: zachwyt
i obrzydzenie – z tym, $e zachwyt i fascynacja zdecydowanie przewa$aj#.”
To zrozumia!e, $e takie by!y
wra$enia, wszak wyjecha! z Polski w jej najciemniejszych latach.
Zdawa!o si", $e wtedy nawet
s!o&ce %wieci!o nam w dni pogodne jakby s!abiej a pejza$ w odleg!ej perspektywie spostrzegany
by! przez lepk# wilgotn# cuchn#c# mg!" stanu wojennego.

Odwiedzaj#cy mnie wtedy zagraniczni Przyjaciele po przej%ciu przez miasto powiedzieli:
„Mówi!e%, $e nie ma u Was
herbaty, a ja widzia!am jej wiele
w sklepie tu zaraz za winklem...”
Tak zgadza si", le$a!a p!asko
wy!o$ona na pó!kach, nie herbata a Herbatniki, to ma!a ró$nica
w pisowni, du$a w smaku, która by!a dla nich nieuchwytna. I dalej pisze: „Reklamy to
zaraza w zarazie, ale dzi"ki niej
TV jest bezp!atna...
Super g!upie „Myd!a” czyli
„Soap” komedie kretynów dla
kretynów z nagranymi wybuchami %miechu, $eby mato!y
wiedzia!y kiedy si" %mia'!!!
Soap – Opera – w!a%nie, to
jest ów przysmak ameryka&skich durniów.”
Znalaz! si" i u nas geniusz co
pod!o$y! %miech pod serial
o Mato!ach dla mato!ów.
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Ja, który si" praktycznie rzemios!a reklamy uczy!em...
(wszak nasza katowicka uczelnia zwa!a si" ongi% Wydzia!em
Grafiki Propagandowej), dzi% jej
wszechobecnemu przerostowi
jestem przeciwny.
Dla potrzeby Reklamodawców stworzono poj"cie – Ogl#dalno%ci.
Termin ten kszta!tuje ca!y
program telewizyjny – dotarcie
wszelkimi %rodkami do najszerszego grona ogl#daczy sta!o si"
jedynym celem. Popo!udniowe
transmisje maratonów kabaretowych w amfiteatrach dorównuj#cych Colosseum, gromadz#

t!umy rechocz#cych z tekstów,
których komizmu trudno si" doszuka' w kiepskich tekstach, $enuj#co kiepskich wykonawców.
Spójrzmy na ulice, zdobne
w angloj"zyczne nazwy sklepów i us!ug.
Markety czynne s# 24 h, nic
to, $e pod tym skrótem literniczym w tym kraju zupe!nie inne
s!owo si" rozumie. Dosz!o
do tego $e b"d#c w Anglii poczu!em si" bardzo swojsko, kiedy na fasadach nieco innej architektury znalaz!em naszo
brzmi#ce szyldy znane z kraju:
For sale, Market, Shop, Night
Club, Car wash, Cinema, itp.
Zamerykanizowa!o si" ju$
prawie wszystko a zaczyna!o si"
niewinnie pod „Pewex’sem”
s!owem „Czincz many...”
Naonczas tak$e us!ysza!em
pod Hotelem Katowice zawo!anie Panienek, do wychodz#cych

obcokrajowców z Klubu nocnego: „Hello panie Johny, my som
tukej.”... to chyba by!y jedyne
próby !#czenia naszej godki ze
%wiatem...
(o!... Nie mówi Och, mówi
si" Wow...
!

zieje si" od lat tak, $e w dni
D
pogodne i %wi#teczne, wybieram si" na podmiejski spacer

zdrowotno-fotograficzny z by!em scenografem Telewizji Katowickiej i artyst# malarzem Józefem Krup#.
Chodzimy, pstrykamy, przysiadamy, gadamy... Coraz cz"%ciej siadamy i coraz d!u$ej gadamy, z prostej przyczyny nie
bycia ju$ rumakami.
Czego to ju$ w tych tematach
nie by!o:
Ano nie by!o o sporcie, bo to
nie nasz temat.
Nie by!o o polityce, bo
i po co, jest jaka niestety jest.
Bywa o telewizji, w której
w latach siedemdziesi#tych Józek wprowadza! mnie w tajniki
grafiki ekranowej.
Omawiamy tak$e kolegów,
których ju$ tylko wspomina'
mo$na, o wydarzeniach minionych cz"sto zabawnych...
Tak to wspomnia! mi Józek,
o reakcji swego mailowego
przyjaciela na wie%' o tym, $e
ruch to zdrowie i $e dlatego
wi"cej si" porusza' musi, miast
siedzie' przed komputerem czy
te$ telewizorem, $e w tym celu
musi poszuka% sobie jak#%
zgrabn# lask"...
Pisa!: „Widzia!em, tak#, która
by!aby dla mnie pasowna, gi"tka, a nie gruba. Tak# zauwa$y!em, gdy by!em w supermarkecie. Nabra!bym znów pewno%ci
i porusza! bym si" $wawiej. Zapomnia! bym o dolegliwo%ciach.
Troch" trudno mi si" zdecydowa' bo wybór jest do%'
du$y”.
No i wnet otrzyma! odpowied), by!a w gwarze, bo jak
mówi – Cz"sto tak do siebie pisujemy...
Zabrzmia!o to dosadnie: „Nie
je $e% m!ody synek, kieby% szpaciyrowo! se z jakom laskom,
za kierom $e% %lypiami przewroco! we markecie. Dej se pozór,
bo baba Cie kulokiym zdzieli.
O szukaniu laski, ani mi nie
godej. U nos doma, blisko
Czech si" tak nie prawiy!o, bo to
brzydko by!o tak rzondzi'. Stary chop $e% je, to si" opamiyntej
i czas by% o dobro kryka si" wystara!, $eby%cie za% mogli dalij
chodzi' po tym parku za Siemianowicami i od czasu do czasu siednon' si" tam po drodze
na !awce”.
Odpowied) Józka by!a krótka:
Laska, to ju$ nie dla mnie.
Dobra kryka jest w moim wieku
potrzebna.
!

kolekcja jubileuszowa
Redakcja miesi!cznika
„"l#sk” wkraczaj#c w 20.
rok istnienia, pragnie z tej
okazji sprezentowa$ Czytelnikom publikowan# co
miesi#c „Kolekcj! jubileuszow#”. Z%o&# si! na ni#
grafiki i malarstwo wielu
znakomitych artystów
z regionu 'l#skiego. Ka&dej pracy towarzyszy$ b!dzie nota o autorze. Mamy
nadziej!, &e nasz pomys%
Pa(stwu si! spodoba.

Joanna
Piech
Lau re at ka Grand Prix
Mi"dzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2009.
Uprawia grafik" warsztatow#
– g!ównie linoryt i drzeworyt, malarstwo i ilustracj".
W jej dorobku znajduj# si"
m.in. monumentalne polichromie w ko%ciele krakowskiego zakonu Zmartwychwsta&ców. Ma na swoim
koncie liczne wystawy indywidualne (Katowice, Bielsko-Bia!a) i zbiorowe (Wiede&, Sofia, Essen, Kijów,
Kraków). Jest m.in. laureatk# srebrnego medalu na 14.
Mi"dzynarodowym Biennale Grafiki – Tajwan 2010
oraz stypendystk# Ministra
Kul tu ry i Sztu ki (1998).
W 2012 ro ku uzy ska !a
pierwsz# nagrod" w ramach
CANSON – 8 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.
Jest absolwentk# katowickiego Wydzia!u Grafiki Akademii Sztuk Pi"knych w Krakowie (dyplom w 1978). Artystyczn# aktywno%' !#czy
z praktyk# pedagoga – w Instytucie Sztuki Uniwersytetu +l#skiego w Cieszynie
prowadzi autorsk# pracowni"
druku wypuk!ego.

Joanna Piech, Odmienne stany !wiadomo!ci, linoryt, 115x 150 cm, 2012

