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Fot. Roman Stotko

Fot. Robert Garstka /mat. Regionalnego O!rodka Kultury
w Katowicach

17 grudnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odby"o si# sympozjum naukowe z okazji 130. rocznicy Konferencji
Katowickiej, spotkanie zorganizowali: Instytut Historii Wydzia"u Nauk Spo"ecznych Uniwersytetu
$l%skiego, Klub Niezale&nych Stowarzysze'
Twórczych „Marcho"t” oraz Gmina Wyznaniowa
(ydowska w Katowicach. W Pa"acu M"odzie&y
odby" si# uroczysty koncert z okazji $wi#ta Chanuka. Podczas wieczoru wyst%pili: Camerata Silesia i Urszula Makosz z zespo"em, we foyer
Pa"acu prezentowana by"a wystawa „Polska i Palestyna – dwie ziemie i dwa nieba” przygotowana
przez (ydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.
Na zdj#ciu: $wiece chanukowe przed Pa"acem
M"odzie&y.

Komisarz UE El&bieta Bie'kowska, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanis"aw Nicieja oraz legendarny trener pi"karski Antoni Piechniczek zostali
uhonorowani tegorocznymi nagrodami im. Stanis"awa Ligonia, przyznawanymi przez Polskie Radio Katowice.
Uroczysto)* wr#czenia nagród odby"a si# w siedzibie rozg"o)ni. Laury przyznawane s% przez Radio Katowice od 1983 r.

Fot. Aleksandra Kiernas

(Wi"cej o Nagrodach im. S. Ligonia na str. 67.)

16 grudnia w Domu O)wiatowym Biblioteki $l%skiej zainaugurowany zosta" Zimowy Ogród Literacki. To nowe wydarzenie kulturalne zapewne
na sta"e zago)ci na mapie kulturalnej regionu.
Kluczow% ide% festiwalu jest wyj)cie poza uniwersytecki model czytania literatury i przybli&enie uczestnikom jej drugiego, popularnego
oblicza. Imprez# otworzy" prorektor Uniwersytetu
$l%skiego ds. Kszta"cenia i Studentów prof. Ryszard Kozio"ek. Na zdj#ciu od prawej: prof. R.
Kozio"ek, prof. J. Malicki, (który wyg"osi" wyk"ad
inauguracyjny pt. „Wiecznotrwa"e spory o dwa
pó"wersy drugiej zwrotki, czyli o wielkiej tajemnicy tworzenia, czytania i odczytywania”), prof.
K. Uni"owski i Piotr Zaczkowski, dyrektor IKKMO.

Nasz!partner

FLORIAN !MIEJA
Szkoda, "e nie g#si

Rys. Wojtek "uka

Ju' od rana patroluj% s%siedztwo
czujne g#si, godne kapitoli$skich
poprzedniczek zanotowanych w historii.
Intryguje ich nieustanny g#got
ewidentnie skuteczny kod rozmowy
potrzebnego ptakom porozumienia.
Szkoda, 'e Polacy nie g#si, mo'e
wtedy by si# mogli rychlej dogada).

Florian !mieja urodzi" si# w r. 1925 w Ko$czycach,
obecnej dzielnicy Zabrza. Nauka rozpocz%" w Ko$czycach, kontynuowa" w Tarnowskich Górach w gimnazjum
imienia ksi#cia Jana Opolskiego. W czasie wojny zosta"
wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, sk%d
po trzech latach zbieg" do Belgii, gdzie ochotniczo wst%pi" do wojska polskiego pod dowództwem gen. Maczka.
Trafi" do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej i zosta"
radiotelegrafist%. W 1944 roku dosta" si# do Anglii.
W Szkocji zda" matur#, nast#pnie podj%" studia z hispanistyki i anglistyki na Uniwersytecie Irlandzkim w Cork
i uko$czy" je w Anglii doktoratem.
By" lektorem j#zyka hiszpa$skiego w Londyn School
of Economics i pó&niej wyk"adowc% literatury hiszpa$skiej w University of Nothingam. Nale'a" do grupy poetów skupionych w Londynie wokó" pism „Merkuriusz
Polski” i „Kontynenty”, których by" wspó"za"o'ycielem
i redaktorem naczelnym. Tworzy" liryk# refleksyjn% o tematyce emigracyjnej, biblijnej i cywilizacyjnej. Debiutowa" w 1953 roku zbiorem wierszy „Czuwanie u drzwi”.
Autor wielu zbiorów wierszy, esejów, szkiców, rozmów.
W ostatnich latach staraniem Biblioteki !l%skiej w Katowicach ukaza"y sie trzy tomy prozy wspomnieniowej
Floriana !mieji; o tomie ostatnim (Zbli!enia i kontakty
po raz trzeci) pisali(my w listopadowym numerze. Florian
!mieja jest honorowym cz"onkiem Górno(l%skiego Towarzystwa Literackiego.
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PUBLICYSTYKA
7. „Rozmowa na 20-lecie”
ISTOTNY*JEST*DUCH*J+ZYKA. Z Wies"awem My#liwskim rozmawia Katarzyna Bereta
12. Henryk Szczepa!ski PRZEWRÓT W SO$TYSÓWCE
17. Agnieszka Sikora SPOTKANIE WSCHODU I ZACHODU
22. Jan Cofa"ka CZARNY#ANIO$ POLSKIEJ*PIOSENKI
27. Bogdan Widera JAK W XVI WIEKU
28. Marek Brze%niak Z METALOWCA I METRONOMU DO METROPOLITAN
30. Grzegorz Sztoler LISO, WRÓ, DO KRAINY KWIATÓW (3)
33. Ryszard Bednarczyk W*JEDNYM*AKCIE*O*)L-SKU*PO*POLSKU
38. Jerzy Paszek SZELMOWSKI STYL SELMY
42. Ryszard Bednarczyk TEATR*Z*CIA$A*I*W+GLA
44. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ-DU TERYTORIALNEGO
Krzysztof Kosi!ski 25 LAT... ISTOTY*DEMOKRACJI?
53. Jacek Kurek PIE). DLA BLUESA
56. Maciej Melecki INSTYTUT MIKO$OWSKI – XV-LECIE AKTYWNO)CI
65. Mi"os"awa Kowalska, Ryszard Kaczmarek OD*ENCYKLOPEDII WOJEWÓDZTWA*
)L-SKIEGO DO*)L-SKIEJ*BAZY NAUKOWEJ
76. BIBLIOGRAFIA OSOBOWA I RZECZOWA „)L-SK” 2014
FELIETONY
11. NOTATNIK SPÓ/NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa!ski 0YCIE, KOCHAM CI+ 0YCIE…
16. Z MOICH GÓREK
Witold Turant NADZIEJA, DETERMINACJA I CO) JESZCZE
40. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
Wojciech Grabowski HENRYK RODAKOWSKI
41. )L-SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek PIEJOKI I KOKOTY
59. Magdalena Dziadek MI+DZY NUTAMI
65. PORADNIA J+ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas SIOSTRY TLA$KÓWNY, CZYLI O NAZWISKACH W LICZBIE
MNOGIEJ
84. Henryk Bzdok ANEGDOTY
PLASTYKA
48. Wies"awa Konopelska KALENDARZ )L-SKI Z OKNEM W TLE
49. JAN SZMATLOCH. GRAFOTEKA
50. JACEK LIPOWCZAN. MALARSTWO
51. Witold Turant UCZYNI, MY)L WIDZIALN84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L-SKA”. ROMAN MACIUSZKIEWICZ
TEATR
58. Witold Koci!ski STRACH*SI+*BA,
KSI#)KI
60. Marta Fox KRYSTYNA*LARS*ZAPRASZA*DO*NIEBA*CA$Y*)WIAT
61. Marta Tomczok O*POCHODZENIU*J+ZYKA
62. Katarzyna M"ynarczyk DOSTOJNE, WYTWORNE, PI+KNE
63. Edyta#Korepta CZTERDZIE)CI LAT J+ZYKOWYCH*ZMAGA.
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI-0KACH
POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Florian &mieja SZKODA, 0E NIE G+SI
20. Florian &mieja WIERSZE
34. Andrzej Jarczewski SELMA (fragmenty powie#ci)
EKOLOGIA
46. Jolanta Matiakowska WODA NAJWA0NIEJSZA
STA%E RUBRYKI
6. )L-SKI MIESI-C
66. Z 0YCIA BIBLIOTEK
Helena Warczok POMY)LNY ROK DLA*KSI-0NICY
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
NAGRODY IM. STANIS$AWA LIGONIA WR+CZONE
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies"awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAG$+BIE
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ+STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK%ADCE:
Jacek Lipowczan, Zatrzyma' czas, 2009

Projekt obj'ty
mecenatem
MIASTA KATOWICE

"l(ski Zwi(zek
Gmin i Powiatów

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
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Drodzy Czytelnicy
Stycze! (o czym tr"bi#y wszystkie media) jest dla wielu ludzi czasem podejmowania noworocznych postanowie!. $eby – na przyk#ad – rzuci% palenie albo zacz"% si& „na serio” odchudza%. W ka'dym razie odmieni% co( w dotychczasowym 'yciu, wprowadzi%
w swoj" egzystencj& co( nowego. Tak si& sk#ada, 'e nasz „Nowy Rok”, który jest ju'
dwudziestym istnienia miesi&cznika !l"sk, zacz"# si& nie w styczniu, ale w listopadzie,
w zwi"zku z czym nasze „postanowienia”, czyli pomys#y na nowe rubryki oraz rozmaite zmiany, rodzi#y si& na d#ugo przed godzin" odpalania fajerwerków i otwierania (te'
z hukiem) butelek szampana. Mamy nadziej&, 'e mimo braku takiej oprawy z gatunku
„(wiat#o i d)wi&k”, uda nam si& przynajmniej w cz&(ci spe#ni% pok#adane w nas Wasze oczekiwania.
Z tego, co ju' do mnie dotar#o, spodoba#a si& Kolekcja Jubileuszowa „!l"ska”, to jest
prezentowanie na trzeciej stronie ok#adki reprodukcji grafik i malarstwa najlepszych artystów naszego regionu, i to w takiej formie, 'e mo'na ka'd" z prac wyci"% oraz oprawi%. Ka'dy wi&c mo'e w swoim mieszkaniu albo w zak#adzie pracy stworzy% w#asn"
„galeri&” plastyki województwa (l"skiego. Jedno tylko mnie niepokoi. Otó' do(% pobie'nie (a w#a(ciwie tylko wst&pnie) usi#owa#em policzy% znakomito(ci z naszego (rodowiska artystycznego i wysz#o mi, 'e ich liczba znacznie przekracza „dwunastk&”, która ozdobi ok#adki roku jubileuszowego. Ju' wi&c zg#aszam w#asnemu redaktorowi
naczelnemu oraz reszcie zespo#u redakcyjnego pomys# powi&kszenia tej prezentacji. Mo'e da#oby si& zaprezentowa% dwudziestu (przynajmniej) twórców na dwudziestolecie?
Rozpisa#em si& o Kolekcji… nie bez powodu. Otó' jeden z moich znajomych, kompletnie „g#uchy” na wspó#czesne sztuki pi&kne, po wydaniu numeru grudniowego, w którym ukaza#a si& reprodukcja obrazu Antoniego Cygana Maria z Dzieci"tkiem, powiedzia# ze zdziwieniem, ale i podziwem:
– To oni jeszcze tak potrafi" malowa%?
Zapewni#em go, 'e tak, i 'eby si& o tym przekona%, trzeba chodzi% na wystawy do galerii i muzeów. Przyrzek#, 'e tak zrobi. Podejrzewam jednak, i' jego obietnic& mog& zaliczy% do kategorii nigdy si& niespe#niaj"cych postanowie! noworocznych.
Ta anegdota jest dobrym wst&pem, 'eby porozmawia% troch& o Was, Drodzy Czytelnicy. Tak si& sk#ada, 'e los cz&sto stawia Was na mojej drodze. Wtedy przewa'nie mi
si& obrywa. Za „literówki”, za to, 'e komputer przy sk#adaniu albo ju' w drukarni „zjad#”
dwie-trzy ostatnie linijki tekstu, 'e w materiale na jaki( znany dobrze mojemu rozmówcy temat pomin&li(my istotny – jego zdaniem – szczegó#, albo 'e )le ocenili(my jakie(
wydarzenie. Brzydka ok#adka, niewyra)ne zdj&cia, za ma#a czcionka… Itd. Itp. Nie jestem jednoosobowym instytutem bada! prasoznawczych, ale nawet najbardziej zjadliwe uwagi mnie ciesz", tym bardziej 'e pó)niej nast&puje „ci"g dalszy”. Tylko w ostatnim czasie kilka osób powtarza#o opini&, 'e !l"sk jest potrzebny. Ich wypowiedzi dedykuj&
moim redakcyjnym kole'ankom, bo sprowadzaj" si& przede wszystkim do docenienia
ich pracy przy przygotowywaniu Notatników kulturalnych. Czytelnicy zaczynaj"
od narzekania, 'e prasa, która ukazuje si& w naszym regionie, kultur" zajmuje si& rzadko i niech&tnie. Dawne tygodniki kulturalne „pad#y”, a dzienniki maj" wa'niejsze sprawy na g#owie, na przyk#ad – co jeden polityk powiedzia# o drugim. I s#ysz&:
– Za dwadzie(cia, trzydzie(ci, pi&%dziesi"t lat kulturoznawca, polonista, historyk tylko u was znajdzie informacj& o tym, 'e w jakiej( gminie, w jakiej( galerii, w jakim( teatrze, w jakiej( sali koncertowej, w regionalnym muzeum co( si& odby#o, co( zorganizowano, co( wystawiono, wydano…
Moi rozmówcy dodaj", 'e animatorzy wydarze! kulturalnych oraz dzia#acze kultury, zw#aszcza lokalni, bardzo sobie ceni" nawet lakoniczne notki informacyjne, bo kiedy co( ukaza#o si& „czarno na bia#ym” jest to dowód na to, 'e kto( (z dum" mog& powiedzie% – my!) ich prac& zauwa'y# i doceni#. My(l&, 'e redaktorki i autorzy tych kronik,
z#o'onych z lakonicznych informacji, nie zastanawiali si& nad tym, jak wa'ne s" dla ró'nych (rodowisk. A mo'e i potomno(ci…
Rozwodz& si& tak nad moimi – w cudzys#owie – „badaniami na niereprezentatywnych
grupach”, chc& Was bowiem, Drodzy Czytelnicy, zach&ci% do pisania listów do naszej
redakcji – z uwagami krytycznymi, z postulatami dotycz"cymi tre(ci, z propozycjami
tematów. Dobrze by by#o, gdyby ten jubileuszowy rok sta# si& okazj" do rozmowy.
Ko!cz"c polecam w bie'"cym numerze prawdziw" „pere#k&” – Rozmow# na 20-lecie
naszego miesi&cznika, jak" Katarzyna Bereta przeprowadzi#a z Wies#awem My(liwskim.
$ycz& interesuj"cej lektury –
BOGDAN WIDERA
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! POCZ!TKIEM
grudnia ubieg"ego ju#
roku trwa"o za$nie#anie Beskidów, ale poje%dzi& na nartach
mo#na by"o tylko
na Bia"ym Krzy#u
w Szczyrku Salmopolu. Armatki $nie#ne
pracowa"y te# na Górce 'rodulskiej w Sosnowcu. Nikt si( nie
spodziewa", #e grudzie) b(dzie $nie#ny.
Nie by"o jednak tak
%le. Lekko pobieli"o
i pomrozi"o, i w 'wi(ta, i w Sylwestra.
! PREMIER Ewa
Kopacz go$ci"a w tegoroczn* Barbórk(
w Sosnowcu, gdzie
spotka"a si( z #onami
górników i w L(dzinach, gdzie na kopalni Ziemowit odby "y si( cen tral ne
obchody barbórkoZapis wydarze) we Kompanii W(z miesi*ca glowej.
! ZMAR+ katopoprzedzaj*cego
zamkni(cie wiczanin Kazimierz
numeru 'wito), znany zwi*zko wiec i dzia"acz
opozycyjny w PRL-u.
Wspó"twórca Ruchu
Obrony Praw Cz"owieka i Obywatela na 'lasku. W 1978 roku wzi*" udzia" w powo"aniu
pierwszego w Polsce komitetu Wolnych
Zwi*zków Zawodowych. Dzia"acz „Solidarno$ci” by" jednym z najbardziej represjonowanych dzia"aczy opozycji. Mia" 83 lata.
! NOWY zupe"nie burmistrz Miko"owa
Stanis"aw Piechula zadziwia. W"a$nie og"osi" nabór na swoich dwóch zast(pców – ale
og"osi" go na popularnym portalu spo"eczno$ciowym Facebook. Jedni mówi*, „jaki nowoczesny”, sam za$ zainteresowany twierdzi #e
„chcia" da& wszystkim równe szanse”. Politolog dr Tomasz S"upik komentuje, #e to ma"o powa#ne, powinno jednak by& bardziej
„urz(dowo”.
! HALA Kapelusz si( zu#y"a – wynika
z ekspertyzy technicznej kultowej hali w Parku 'laskim, która od maja 2014 roku stoi zamkni(ta. W"adze Parku przygotowuj* si(
do jej gruntownej modernizacji. Uszkodzenie
Kapelusza okaza"o si( powa#niejsze ni# przypuszczano – p(k" jeden z g"ównych d%wigarów podtrzymuj*cych konstrukcj(, a drugi zosta" nadwer(#ony.
! CELIBAT podwa#aj* ju# nie tylko
$wieccy, ale i duchowni. Ksi*dz Wojciech
Grzesiak na "amach „Dziennika Zachodniego” zada" pytanie o jego sens – wywo"uj*c
burz(. Zaprotestowa"a zielonogórska kuria,
a katowicka archidiecezja podkre$li"a, #e to
tylko „prywatna opinia ksi(dza misjonarza,
a nie ofi cjal ne na ucza nie Ko $cio "a”.
Ale# – zauwa#y ka#da owieczka – ksi*dz
przecie jest cz($ci* Ko$cio"a. I to o wiele
wi(ksz*…
! PROKURATURA Okr(gowa w Cz(stochowie po d"ugim $ledztwie skierowa"a do s*du akt oskar#enia przeciw dwójce dy#urnych
ruchu odpowiadaj*cych za katastrof( 3 marca 2012 roku po Szczekocinami, w której zgin("o 16 osób. Zgromadzono 127 tomów akt
i przes"uchano 400 $wiadków.
! GONDOL! nad ,orami? Jest taki plan.
Miasto ma ju# bezp"atn* komunikacj( autobusow*, a teraz chce wdro#y& w #ycie nowy
projekt – nad ,orami mia"aby je%dzi& kolej linowa. Tylko czy to jest potrzebne? Wygl*da
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to raczej na ekstrawagancj(, któr* – je$li dojdzie do jej realizacji – ufunduje Bruksela.
! ZESPÓ+ Myslowitz wyda" utwór pt.
„Tysi*c #urawi”, z którego dochód ze sprzeda#y wspomo#e rodziny górników rannych
w wybuchu metanu w kopalni Mys"owice-Weso"a. Do wypadku tego dosz"o 6 pa%dziernika 2014 roku, 665 metrów pod ziemi*. Zmar"o pi(ciu górników – czterech w szpitalu, jeden
na dole.
! JAKIE s* sposoby na czyst* wod(? Filtry i chlorowanie – ka#dy odpowie. Ale jak
to sprawdzi&? W Jaworznie i Cieszynie jako$& wody pitnej sprawdzaj*… ma"#e. Natomiast w D*browie Górniczej testerzy wody, czy li oso by o wra# li wym sma ku.
W laboratorium Pracowni Analiz Organoleptycznych d*browskich wodoci*gów pracuje w sumie siedmioro osób, które zajmuj* si(
ocen* smaku i zapachu tutejszej wody wodoci*gowej.
! FILM „Bogowie”, co potwierdzaj*
transplantolodzy, zdzia"a" cuda. W pa%dzierniku wyra%nie wzros"a liczba dawców serca
oraz dawców szpiku. – Pozytywny przekaz filmu o $p. prof. Zbigniewie Relidze dzia"a na ludzi, zw"aszcza m"odych, którym imponuje
buntownik Religa – podkre$la kardiochirurg
prof. Marian Zembala, ucze) Religi.
! TYSKIE skarbonki trafi* na tegoroczny
fina" Wielkiej Orkiestry 'wi*tecznej Pomocy. Do tej pory produkowano je w Ostro"(ce
i Mosinie. Tym razem po raz pierwszy opuszcz* Zak"ad Stora Enso Poland w Tychach.
4 grudnia tyskie skarbonki dla wolontariuszy
WO'P osobi$cie sprawdza" Jurek Owsiak.
Skarbonek wyprodukowano a# 160 tysi(cy
sztuk.
! 'L!SKIE $wierki z Istebnej s* wyj*tkowe. Dawniej ich sadzonki brali Szwedzi
i Francuzi. Dzisiaj kupuj* je m. in. niemieccy rolnicy. W roli $wi*tecznego drzewa najlepiej – wiadomo – sprawdzaj* si( jod"y
i $wierki. W$ród tych ostatnich „królem” jest
$wierk istebnia)ski. Jego nasiona i sadzonki
trafi"y tak#e do ponad stu nadle$nictw w ca"ej Polsce.
! NEGATYWNIE zaopiniowa"a Komisja
Wspólna Rz*du i Mniejszo$ci Etnicznych obywatelski projekt ustawy uznaj*cy 'l*zaków
za mniejszo$& etniczn*, cho& popar"o go
a# 140 tysi*ce osób. Pewno dlatego, #e akcj(
zainicjowa" RA'.
! PODATEK od jasnogórskich pielgrzymów marzy si( prezydentowi Cz(stochowy. Podatek zwany nie by"by op"at* klimatyczn* (cho&
cudowny wp"yw na zdrowie duchowe jest powszechnie znany), lecz zwyczajnie – op"at*
miejscow*. Lewicowego prezydenta, chyba radni nie popr*… Chocia# gdy pomy$le&, #e rocznie pielgrzymuje na Jasn* Gór( 3,5 miliona
osób – to taki podatek sam si( nasuwa ka#dej
w"adzy…
! MO,ESZ zoperowa& si( w Czechach.
NFZ zap"aci a ty ominiesz kolejki. Od 15 listopada 2014 roku, kiedy wesz"y w #ycie przepisy umo#liwiaj*ce zwrot kosztów za leczenie za granic* (dyrektywa transgraniczna),
do $l*skiego oddzia"u NFZ wp"yn("y ju#
42 wnioski od chorych, którzy nie chcieli i nie
mogli czeka& w kolejkach na zabieg w Polsce
i zdecydowali si( na operacj( poza krajem. Najwi(cej wniosków dotyczy operacji za&my,
na któr* w naszym regionie czeka si( prawie
dwa lata.
! GÓRNICZY emeryci z"o#yli ju# prawie 20 tysi(cy pozwów przeciw Kompanii
W(glowej, by odzyska& bezprawnie odebran* im równowarto$& tony w(gla (tj. ok. 600 z"
na osob(). Zarz*d KW podj*" decyzj(, #e wyp"aci zaleg"e deputaty.
! PO+OWA grudnia – i $niegu dalej brak.
Ale narciarze mog* ju# poszale&. Na Soszowie jest 30 cm $niegu, na Bia"ym Krzy#u

i w Nowej Osadzie te#. Na trasach Z"otego
Gronia pokrywa ma metr. Wyci*gi dzia"aj*.
! 'WI!TECZNY tramwaj wyruszy" ju#
po raz trzynasty na $l*skie tory. To wspólna
inicjatywa Muzeum 'l*skiego i KZK GOP.
W zesz"ym roku $wi*teczn* wystaw( w tramwaju obejrza"o 4,5 tys. osób. Sk"adaj* si(
na ni* m. in. tradycyjna szopka, #ywe choinki z ozdobami i wystawa bo#onarodzeniowych
kartek i fotografii.
! LUDZIE popieraj* zdecydowan* postaw( policjantów. 15 grudnia w czasie napadu
na bank w Sosnowcu Zagórzu postrzelono
$miertelnie jednego z bandytów. – Tak powinna interweniowa& policja – podkre$laj* mieszka)cy dzielnicy.
! S!D w Gliwicach wys"ucha" „ostatniego s"owa” oskar#onych w procesie dotycz*cym
katastrofy w rudzkiej kopalni Halemba. 21 listopada 2006 roku w wyniku wybuchu metanu i py"u w(glowego zgin("o tam 23 górników.
Zarzuty postawiono 17 osobom. Kolejna rozprawa – i by& mo#e wyrok – 8 stycznia.
! ROZBÓRKA wie#owca DOKP w Katowicach ruszy dopiero w marcu, ale ju# teraz
rozpocz("y si( prace przygotowawcze do niej.
Mówiono o nim „$l*ski Pentagon”, bo z tego
miejsca zarz*dzano kolej* w ca"ym województwie. 17-pi(trowiec oddano do u#ytku w 1974
roku. Pracowa"o tu dwa tysi*ce osób.
! ZA+OGA gliwickich zak"adów Bumar-+ab(dy grozi strajkiem w stolicy. Powód – decyzj* Ministerstwa Obrony Narodowej 320
milionów dolarów zamiast do polskiej zbrojeniówki trafi do korea)skiej firmy Samsung.
Tyle wynosi kontrakt na dostaw( podwozia
do haubicoarmat Krab. Brak kontraktu grozi
utrat* pracy 2 tysi*com osób.
! INTERAKTYWN! instalacj( po$wi(con* brutalnej pacyfikacji kopalni Wujek
otwarto w 'l*skim Centrum Wolno$ci i Solidarno$ci w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65. Aplikacja pozwala na trójwymiarowe zwiedzanie kopalni Wujek. To wspólny
projekt Spo"ecznego Komitetu Pami(ci Górników KWK Wujek i Muzeum Historii Polski realizowany w ramach programu „Patriotyzm jutra”.
! ZAWIEDZINA mi"o$& sta"a si( prawdopodobnie przyczyn* wstrz*saj*cego zdarzenia na katowickim Tysi*cleciu. W pi*tek19
grudnia m"ody sprawca rani" $miertelnie no#em kobiet(, po czym spad" (pope"ni" samobójstwo?) z 12. pi(tra. Para mia"a wspóln*
przesz"o$&, by"a zar(czona. M(#czyzna nie
móg" pogodzi& si( z perspektyw* rozstania.
! WIRTUALNE muzeum po$wi(cone pami(ci katowiczanina Jerzego Kukuczki, zdobywcy wszystkich 14. o$miotysi(czników,
otwar" jego syn Wojciech, który po$wi(ci" mu
kilka lat pracy. Na stronie www.jezykukuczka.pl
znalaz"y si( fotografie, filmy, materia"y audio,
skany odr(cznych zapisków i dokumentów
zwi*zanych z postaci* najs"ynniejszego polskiego himalaisty.
! MAP- 'l*ska na at"asowym jedwabiu
z ok. 1735 roku zdoby"o Muzeum w Raciborzu. Mia"a trafi& do zatwierdzenia przez cesarza austriackiego Karola IV. Mapa ukazuje Górny 'l*sk sprzed wojen pruskich tj.
z czasów, gdy nale#a" on w ca"o$ci do Cesarstwa Austriackiego.
! SMUTNE oblicze $wi*t – marnotrawstwo. Osiedlowe $mietniki – co wida&, a bardziej czu& – pe"ne s* jedzenia. W 2014 roku
na $wi*teczn* #ywno$& wydali$my $rednio a#
po 500 z", z czego cz($& – wedle niektórych
nawet po"owa – trafi"a do kosza. Czego
w tych hasiokach cz"owiek nie ujrzy? S* tam
i opakowania po prezentach, i stroiki $wi*teczne, ale przede wszystkim kilogramy zmarnowanego jedzenia i butelki po alkoholu. Czy to
ju#… tradycja?
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Rozmowy na

lecie

Fot. Zbigniew Sawicz

– W Nagim sadzie napisa! Pan, "e
„w miejscu, gdzie si# cz!owiek urodzi!,
wszystko jest mu przyjazne”. Czy taka jest Pana ziemia-ko!yska, pos!uguj$c si# okre%leniem z powie%ci Kamie!
na kamieniu? Ile jej jest w Pana powie%ciach?
– Dzieci$stwo w du%ej mierze sp#dzi&em na wsi. Tam ukszta&towa& si# mój
pierwszy 'wiat, najwa%niejszy 'wiat dla
pisarza, ale i dla ka%dego cz&owieka.
Wie' zatem prawdopodobnie jest obecna w ka%dej z moich ksi(%ek, nawet
w tych, w których bezpo'rednio o niej nie
pisz#, poniewa% ten pierwszy 'wiat
ukszta&towa& moj( wyobra)ni#. I to jest
w&a'ciwie wyobra)nia, która ju% nigdy
nie opuszcza cz&owieka. Po drugie,
miejsce urodzenia i miejsce tego pierwszego 'wiata tak determinuje, %e w gruncie rzeczy okre'la te% granice wyobra)ni. Nawet je'li Pani wychodzi poza ni(,
to ona podskórnie daje zna* o sobie. Kiedy' powiedzia&em, %e o czymkolwiek
bym pisa& i gdziekolwiek by si# dzia&a
moja ksi(%ka, to )ród&em wyobra)ni by&aby moja ziemia rodzinna. Nie w znaczeniu realiów, ale w znaczeniu wolno'ci pierwszego 'wiata, wolno'ci, która
wówczas kszta&tuje si# w cz&owieku
i któr( pó)niej ca&e %ycie nosi si# w sobie. A co najwa%niejsze dla pisarstwa, ten
pierwszy 'wiat kszta&tuje stosunek do j#zyka, poniewa% my si# uczymy najpierw
mówi*, a nie pisa*. A kiedy zaczynamy
pisa*, to jeste'my tak nasyceni mow(
ludzk(, %e ona zostaje w nas na zawsze.
Nie tylko w znaczeniu s&ownictwa, metaforyki, ale w znaczeniu wolno'ci j#zyka mówionego, bo tylko on jest j#zykiem
wolnym. J#zyk pisany jest wtórny w stosunku do mowy, jest sztuczny. Co prawda, my dzisiaj wszyscy mówimy pismem, ale kiedy w dzieci$stwie cz&owiek
nasyci si# mow( %yw(, to pó)niej odkrywa jedn( rzecz, %e )ród&em literatury jest
mowa %ywa, a nie j#zyk pisany. Nie chodzi tu o reprodukowanie mowy %ywej,
bo to jest bez sensu, ale o stosunek do j#zyka, o wolno'* w j#zyku. Ja zawsze si#gam w ka%dej ze swoich ksi(%ek do tej
mowy %ywej, do tego, co nazywam duchem j#zyka. Nie pisz# gwar(, bo nie ona
jest istotna. Istotny jest duch j#zyka.
– Pozosta&my przy zapo"yczeniach
z Nagiego sadu, moim zdaniem Pana
najlepszej powie%ci obok Pa"acu. Zapisa! Pan takie zdanie: „ojciec (…)
mia! jedynie zaufanie do w!asnej wyobra'ni, do %wiata, który sam sobie
stworzy!, w którym "y( potrafi! prawdziwiej ni" w prawdziwym %wiecie”.
Czy to opis bli"szy charakterystyce pisarza czy te" cz!owieka w ogóle? Bo
chyba ka"dy z nas "yje bardziej
w %wiecie, który stworzy! w sobie samym?
– My'l#, %e to jest charakterystyka
ka% de go cz&o wie ka. Ka% dy z nas
w gruncie rzeczy %yje w sobie, a pisarz

Z WIES!AWEM MY"LIWSKIM
rozmawia KATARZYNA BERETA

Istotny jest
duch j#zyka
to tylko wykorzystuje do tworzenia.
Kto', kto nie pisze, te% %yje w sobie, we
w&asnej wyobra)ni, a nie na zewn(trz.
Na zewn(trz %yjemy w stereotypach.

+yjemy w tym, czego si# nauczyli'my,
co nam si# ci(gle nadaje, co widzimy,
co s&yszymy, w co nas wci(gaj(. Natomiast prawdziwie %yjemy tylko w so-
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bie. Tylko w sobie jeste!my wolni.
Niektórzy ju" si# w ogóle przenie!li tutaj (pisarz wskazuje gestem na telewizor). To jest gro$ne, bo to jest co!, co
konkuruje z naszym wn#trzem, wyobra$ni%, naszym w&asnym j#zykiem.
Ale taki jest wspó&czesny !wiat, który
próbuje nas odindywidualizowa'. Niepotrzebni jeste!my !wiatu jako indywidualno!ci, potrzebni jeste!my jako
klienci, konsumenci. Niepotrzebni jeste!my jako jednostki samodzielnie
my!l%ce, "yj%ce we w&asnych !wiatach.
Z nas chce si# zrobi' wspólny mianownik !wiata. I dopóki sta' nas b#dzie
na w&asny wewn#trzny !wiat, dopóty
ocalejemy, b#dziemy lud$mi. Ka"dy
cz&owiek ma swój j#zyk, niezale"nie
od tego, "e wszyscy mówimy jednym,
ale to robimy na zasadzie niepisanej
umowy spo&ecznej, w celach komunikacyjnych. Oprócz tego mamy j#zyk
wewn#trzny, którym rozmawiamy z sob%, bo jeste!my naturami dialogowymi.
Ju" kiedy! powiedzia&em, "e nie ma takiej rzeczywisto!ci, która by&aby tym samym dla wszystkich, chocia" ci%gle pos&ugujemy si# poj#ciem rzeczywisto!ci,
która narzuca nam si# jako ogólny
standard, który wszyscy mamy przyj%'.
A ja pytam si#: co to jest rzeczywisto!'?
Bo ja nie wiem, co to jest rzeczywisto!'.
To, co czytamy? To, co ogl%damy? To,
czego s&uchamy? A przecie" sk%d my
wiemy, "e widzimy to samo, nawet patrz%c na to samo?
– Czy to nie oznacza, !e jako ludzie
z ró!nych "wiatów w#asnych skazani jeste"my na nieporozumienia, obco"$ i samotno"$? Tacy s% w#a"ciwie
wszyscy bohaterowie Pana powie"ci. Mo!e najlepiej rozumia# to ojciec
z Nagiego sadu, gdy godzinami i miesi%cami milcza#, prze!ywaj%c !ycie
w sobie samym. O osobno"ci ludzi pisze Pan równie! w Ostatnim rozdaniu.
– Szansa na porozumienie istnieje tylko w sferze, powiedzia&bym, praktycznej. Ale w innej nie. Samotni jeste!my.
To jest nasza natura. To jest nasza indywidualno!'. My p&acimy wysok%
cen# za nasz% indywidualno!'. Ona nie
jest darmowa. Cen% jest samotno!'.
Zreszt% we wspó&czesnym !wiecie to
wyra$nie wida', jak si# pozrywa&y
zwi%zki, jak zanika "ycie towarzyskie,
jak nie mamy na nic czasu, jak przestali!my rozumie', co to znaczy spotka'
si# z cz&owiekiem. Przestali!my rozumie', "e to nie jest to samo, co porozumiewanie si# telefoniczne, esemesami
itd. To s% ju" tylko porozumienia techniczne. Ta samotno!' jest dzisiaj bardzo
widoczna. Wszyscy si# na to skar"%.
Ale jednak tej naszej indywidualno!ci, odr#bno!ci musimy broni', nawet
kosztem relacji, bo wszystkie relacje
i wszystkie kompromisy s% przynajmniej cz#!ciow% rezygnacj% z samego
siebie.

– Po"piech sprzyja emocjonalnej
i intelektualnej mizerii. Czy wobec coraz wi&kszego tempa !ycia oraz faktu, i! ów p&d staje si& powszechn%
norm%, grozi ludzko"ci kulturalna
i emocjonalna "mier$?
– Nie. Tu jestem optymist%. Dlaczego ma grozi'? Literatura b#dzie dot%d
istnia&a, dopóki cz&owiek b#dzie chcia&
siebie opowiedzie'. Cz&owiek jest istot% opowiadaj%c%, a nie s&uchaj%c%. Ka"dy cz&owiek chce siebie opowiedzie'.
Literatura wynika z normalnej ludzkiej
potrzeby opowiedzenia siebie. Dlaczego ma si# sko(czy'? Mo"e sko(czy' si#
tylko wraz z cz&owiekiem. Ona b#dzie
zmienia&a formy i to si# dzieje ca&y czas,
ale nadziej% literatury jest cz&owiek, jego istnienie.
– Mo!na powiedzie$, !e literatura
jest wpisana w istnienie cz#owieka,
ludzko"ci.
– Oczywi!cie, ona wyrasta w gruncie
rzeczy z istnienia cz&owieka. Jest pochodn% jego indywidualno!ci. Gdyby
nas zrównano, zamieniono w klientów,
konsumentów, wtedy to móg&by by' koniec literatury. Ale cz&owiek si# temu nie
podda.
Z drugiej strony jest w nas potrzeba
"ycia w t&umie, co wyra$nie wida' we
wspó&czesnych czasach. Te wszystkie
sylwestry na placach, szalone, ogromne, wydawa&oby si# niezrozumia&e.
A to jest próba przynajmniej za&agodzenia swojej samotno!ci, bo przecie" nie
jest tak, "e jest nam z ni% dobrze. Nie
jest nam dobrze, wi#c szukamy na to
sposobów.
– Powiedzia# Pan, !e „pisa$ ksi%!ki powinno si& dopiero, gdy cz#owiek
naprawd& czuje, !e nie ma ju! !adnego innego wyj"cia (…), wtedy, kiedy
jest si& przekonanym, !e ma si& co"
naprawd& do powiedzenia komu"
drugiemu”. Kogo ze wspó#czesnych
pisarzy polskich móg#by Pan wskaza$ jako realizatora tej zasady? Kto
ma nam co" naprawd& wa!nego
do powiedzenia?
– To trudne pytanie, poniewa" nie
lubi# wdawa' si# w ocen#, gdy" to jest
niebezpieczne. Wymieni# jedno nazwisko, drugiego nie i zaczynaj% si#
anse i d%sy. Ja nie chcia&bym nikogo
urazi', ale mog# powiedzie' ogólnie,
"e s% w!ród m&odszych i najm&odszych generacji zdolni ludzie. A je"eli nie s% jeszcze spe&nieni, to s% szanse, "e si# spe&ni%, bo s% za m&odzi,
"eby si# ju" spe&nili. Jest przynajmniej
par# osób autentycznie utalentowanych. Poetów jest zatrz#sienie, jak Pani wie, wi#c nie b#d# ich wymienia&.
Bardzo utalentowana jest na przyk&ad
Joanna Bator, Sylwia Chutnik. Piekielnie zdolny jest Janusz Rudnicki,
chocia" ci%gle czekam na jego opus
magnum. Jest Jacek Dehnel. Móg&bym
wymieni' ca&y szereg zdolnych. No,

Mag da le na Tul li. Ce ni# pi sa rzy
po tym, "e maj% swój j#zyk, bo jak
ma j% swój j# zyk, to ma j% i swój
!wiat. To j#zyk jest kreatorem !wiata, a nie fabu&y. Fabu&y si# zdegradowa&y, zdeprecjonowa&y. Szczególnie
wi da' to w fil mie, któ ry po "ar&
wszystkie fabu&y, jakie tylko s% mo"liwe na tym !wiecie. O mi&o!ci, bo to
najbardziej wyeksploatowany w%tek,
mo"na powiedzie' co! nowego tylko,
je!li si# ma swój j#zyk. Bez j#zyka nic
si# nie powie, "eby nie wiem jakie perypetie i perturbacje na&o"y' na taki
temat jak mi&o!', to si# nic nie powie,
je!li si# nie ma swojego j#zyka.
– To wida$ w Pana powie"ciach, !e
one s% przede wszystkim narracj%,
strumieniem "wiadomo"ci, snuciem
si& od my"li do my"li. S% przede
wszystkim mow%, j&zykiem, s% opowiedziane. Mog#yby nawet nie mie$
!adnej fabu#y. Wida$ i s#ycha$, !e
pracuje w nich j&zyk, a nie kolejne
obrazki, intrygi, przygody.
– Bardzo pi#knie to Pani odczyta&a.
Tak to jest. Bo w gruncie rzeczy chodzi
o to, ju" to kiedy! mówi&em, "e literatura jest sztuk% s&owa. Niczym innym. To
s&owo kreuje !wiat ka"dej ksi%"ki. Nie
fabu&a. Jakie s&owo, taki !wiat. Po drugie, sztuka w ogóle, a w tym literatura,
jest form%, nie tre!ci%. Je!li nie jest form%, nie jest sztuk%. A forma ma si&# przyci%gania magnesu. Co chce, to przyci%gnie. Co tylko uzna, "e mo"e by' dla niej
po"yteczne, "e mo"e j% inspirowa', to
przyci%gnie. Ja mam cz#sto takie, by'
mo"e zarozumia&e, wra"enie, "e w&a!ciwie znam wszystkie fabu&y. Po pierwsze,
"yj# do!' d&ugo. Po drugie, naczyta&em
si# mnóstwo rzeczy, naogl%da&em mnóstwo filmów. I da&oby si# wszystkie te
fabu&y u&o"y' w kilka, kilkana!cie stereotypów. Jak z takiej ogromnej masy fabu& stworzy' literatur#? Tylko forma mo"e to zrobi'.
– Nadmiar tre"ci powoduje, !e literatura wik#a si& w intrygi, którymi
próbuje co" uatrakcyjni$.
– Tak jak Pani powiedzia&a, szukaj%c
fabu&, próbuje uatrakcyjni', czyli znale$' co! niesamowitego, granicz%cego
z horrorem, absurdem, "eby to by&o inne. A tymczasem literatura s&owa dr%"y bana&. Tak, bo przecie" nasze "ycie
jest ci%giem bana&ów. Zdarzenia trafiaj% si# rzadko. W gruncie rzeczy jeste!my zanurzeni w codzienno!ci, mo"na
powiedzie' ka"dy w takiej samej. Gdyby zastanowi' si# nad tym, jak up&ywa
nam dzie(, to w&a!ciwie w takich rytualnych bana&ach, ale to w nich kryje si#
istota naszego bytu. Bana&y s% bowiem
skarbcami tajemnic. I forma potrafi
z bana&u wyci%gn%' przynajmniej jak%!
cz%stk# tajemnicy. Spojrze' na niego
inaczej, nak&u' go. I wtedy okazuje si#
bardzo cz#sto, "e to jest prawie jak nak&ucie per&op&awa.

– A ja ki wp!yw na li te ra tu r" ma
dzi siej sza wy daw ni cza nad pro duk cja?
Co to znaczy nadprodukcja? Nadprodukcja to jest upowszechnianie si!
tzw. popkultury, amatorszczyzny, kiczowato"ci itp. Obserwuj!, #e to ma bardzo du#y wp$yw na wiele umys$ów, #e
tak ju# si! w tym pogr%#aj%, tak przyjmuj% za dobr% wiar!, #e zaczynaj% ju#
nie rozró#nia& rzeczy dobrych od z$ych.
Na wszystko patrz% z perspektywy
popkultury. To wida& u wielu tzw.
krytyków. Mówi! tak zwanych, bo co
to s% za krytycy, je"li nie s% w stanie
spojrze& na literatur! inaczej ni# poprzez popkultur!. Ona zamula nasze
umys$y, zamula nasz% wyobra'ni!. Co
wi!cej, deprawuje nasze kryteria. Nadprodukcja ma zatem fatalny wp$yw, dlatego literatura wymaga obrony. Wbrew,
pod pr%d. Wymaga uprawiania jej jako formy, jako sztuki s$owa. Ale mo#e tak zawsze by$o. Nie przes%dzam, #e
teraz jest jaka" eksplozja tego zjawiska.
Mo#na przypuszcza&, #e proporcjonalnie nadprodukcja istnia$a zawsze.
– #yjemy dopiero $wier$ wieku
po %mierci kultury socjalistycznej.
Czy przez te 25 lat zdo!ali%my podnie%$ si" z duchowego marazmu realnego socjalizmu, czy zdo!ali%my
nawi&za$ zerwan& na blisko pó!wiecze ni$ tradycji? Jak Pan to postrzega?
– Protestuj! przeciwko Pani sformu$owaniu. Nie by$o #adnego duchowego
marazmu. Ja go nie odczuwa$em. To jest
pogl%d polityczny. Jaki by$ duchowy
marazm? Ogl%da$em "wietne filmy,
a wów czas by $a szczy to wa epo ka
w "wia to wym ki nie. Cho dzi $em
do wspania$ego teatru. Czyta$em "wietne ksi%#ki. Przecie# #yli pisarze, którzy
pisali "wietne ksi%#ki. Andrzejewski,
Iwaszkiewicz, Rudnicki, Ku"niewicz,
Buczkowski. (wietni pisarze! Nie ma
dzisiaj takich. Gombrowicz. Niedost!pny, ale kto chcia$, to go mia$. Jak
kto" chcia$ uprawia& marazm duchowy,
to go uprawia i dzisiaj. Ja go nie odczuwa$em. Po 1956 roku Polska przet$umaczy$a gros literatury zachodniej. Nawet
Ulisses Joyce’a wyszed$ w tamtych latach. Mann, Hemigway, Faulkner, Camus. Polska odrobi$a dziesi!ciolecia, je"li chodzi o przek$ady z literatury
Zachodu. A czytelnictwo by$o takie, #e
ksi%#ki spod lady si! kupowa$o. To by$y wówczas objawienia nieba. Te ksi%#ki mia$y ogromny wp$yw, w towarzystwie si! o nich dyskutowa$o. Kto
dzi siaj dys ku tu je w to wa rzy stwie
o ksi%#kach? To co mówi!, jest bardzo
niewygodne dla uprawianej obecnie polityki, która chcia$aby, #eby wtedy by$o szaro, ponuro i nieciekawie. Wcale
nie. By$o ca$kiem ciekawie. Mniej si!
interesowali"my polityk%, bo ona by$a
rytua$em. Na tym polega$a samodziel-

no"& spo$ecze)stwa przy tamtej w$adzy,
#e potrafi$o stworzy& kultur! i w niej
#y&. A dzisiaj #yje w polityce. Na tym
te# polega$a niepokora spo$ecze)stwa
wobec re#imu, #e w jego ramach potrafi$o sobie stworzy& w$asny "wiat. Ale te#
mia$o materi! do stworzenia sobie tego "wiata, bo jednak kino, teatry, ksi%#ki by$y.
– Ponad 15 lat temu na !amach
„'l&ska” (11/1999) powiedzia! Pan,
(e jako pisarz czuje „odpowiedzialno%$ tylko wobec drugiego cz!owieka”. Wi&(e si" ona tak(e z tym, (e odrzu ca Pan s!u( b" ja kim kol wiek
ideologiom, gdy( „nawet najbardziej szlachetne, s& nieszcz"%ciem
dla sztuki”. Wyczuwa si" to od pierwszej Pana powie%ci Nagi sad, poprzez Pa!ac, a na monumentalnym
dziele Kamie" na kamieniu sko)czyw szy. Wszyst kie wy mie nio ne
ksi&(ki powsta!y przed 1989 rokiem,
a ich fabu!y w mniejszym lub wi"kszym stopniu ocieraj& si" o ówczesn&
powojenn& tera*niejszo%$, jedynie
subtelnie j& muskaj&c, na zasadzie
wskazania jakiej% granicy czasowej.
Tylko ostatni tytu! po%wi"ca wi"cej
uwagi socjalistycznym reformom
i deformacjom. Jak uda!o si" Panu
unikn&$ takich mielizn, na jakie natkn&! si" chocia(by Jan Baranowicz
w powie%ci Ko!acz i razowiec czy
Jan Brzoza w Ziemi?
– To nie polega$o na tym, #e mnie si!
uda$o. Ja po prostu mia$em inny pogl%d
na literatur!, inaczej sobie odpowiada$em na pytanie: czym ona jest, czym powinna by&, czym mo#e by&. To by$ wynik mojego my"lenia o niej i mojej
koncepcji literatury, która do dnia dzisiejszego jest dla mnie istotna i aktualna. Literatura ma by& o cz$owieku egzy sten cjal nym, a nie o cz$o wie ku
politycznym, a nawet spo$ecznym. Ma
by& o ludzkiej egzystencji, a nie o otoczeniu spo$ecznym czy politycznym.
Niedawno powiedzia$em, #e dla mnie to
nie cz$owiek przep$ywa przez histori!,
to historia przep$ywa przez cz$owieka.
Historia jest taka, jak% prze#ywa jednostka, a nie jak% prze#ywa spo$eczno"&. We
wn!trzu cz$owieka b!dzie to zawsze
mia$o aspekt egzystencjalny. Wojna to
nie wybuchy, walki itd., ale to, jak on
cierpi, jak go to dotyka, zmienia, jak
na jego podwórku toczy si! ta wielka
wojna.
Poza tym cenzura zawsze istnia$a. Literatura rosyjska XIX wieku, wielka rosyjska powie"& wyros$a przecie# w atmosferze istnienia ostrej cenzury. Sztuka
zawsze ma cenzur!, jak nie tak%, to inn%. A dzisiaj nie ma? Dzi" cenzura jest
najmniej widoczna, ale najbardziej dojmuj%ca. A cenzura w postaci urz!du nie
jest jeszcze taka gro'na, najgro'niejsza
jest ta, która przerasta nasze #ycie,
czyha na nasz% wewn!trzn% wolno"&.

Tak wi!c ze swoimi ksi%#kami, o dziwo, nie mia$em k$opotów w cenzurze.
– We wspomnianym wywiadzie
powiedzia! Pan, (e nie bawi Pana
folklor, a nawet, (e uwa(a go Pan
za co% fa!szywego, gdy( „ch!op nie
wiedzia!, jaki jest jego folklor, ch!op
wiedzia!, jaki jest jego los”. Jak Pan
ocenia dzisiejsz& mod" na folklor?
– To nie jest moda na folklor, bo ja
przez folklor rozumia$em obraz wsi, jaki tworz% etnografowie. Oni natomiast
tworzyli ten obraz po ró#nych wytworach: od $y#ek, misek, do strojów i pie"ni. Otó# ch$op, wytwarzaj%c te rzeczy,
nie mia$ "wiadomo"ci artystycznej.
W ogóle lud nie mia$ "wiadomo"ci artystycznej. Wszystko, co robi$, robi$
w celach u#ytkowych i u#ytecznych.
Ale to nie by$ dla mnie obraz kultury
ch$opów polskich, poniewa# wed$ug
mnie kultura ta to by$ system warto"ci
codziennego #ycia, zdolno"& przetrwania, sposoby na przetrwanie, jakie wytwarza$ ch$op, to jak w swojej zamkni! tej prze strze ni po tra fi$ si!
urz%dzi&, by nie by& bezradnym. Poza
tym ustala$ w tej swojej niewielkiej
przestrzeni relacje ze wszystkim: z ziemi%, z kosmosem, z przyrod%, z narodzinami, ze "mierci%. By$a to w gruncie rzeczy kultura afirmatywna, która
wytworzy$a w$asne sposoby afirmacji.
To by$a te# kultura mowy. Nam ludziom
pisma trudno jest nawet wyobrazi& sobie, jak mo#na by$o #y& w kulturze mowy. My dzisiaj na potwierdzenie wszystkiego potrzebujemy pisma. Je"li go
nie mamy, to nas nie ma. A oni #yli
w mowie. Nic nie by$o zapisane. Co wobec tego znaczy$o wtedy s$owo? Czym
ono by$o? Jak% mia$o odpowiedzialno"&? S$owo mia$o charakter, godno"&. Dzisiaj mamy s$owo bez charakteru.
– Pana wewn"trzna wolno%$ zaowocowa!a bardzo trafnym opisem epoki komunizmu w powie%ciach napisanych po 1989 roku. Nie bez powodu
Jan B!o) ski uzna! Wid no kr#g
za prawdomówn& powie%$ o czasach
powojennych. Unikn&! w niej Pan nie
tylko zak!ama) i ubarwie), ale i niepotrzebnego ferowania wyroków, samobiczowania czy tak modnej swego
czasu lustracji. Postawi! Pan tylko i a(
lustro na ówczesnym go%ci)cu.
– To wynika$o ca$y czas z mojej
koncepcji literatury, o której ju# mówi$em. Nie ma mojej szczególnej zas$ugi w unikni!ciu tych wszystkich pokus politycznych, socjologicznych
czy in nych, ja kie za wsze czy ha j%
na pisarza. Uwa#a$em, #e ka#da ideologia, nawet s$uszna, grozi zawsze
kl! sk% li te ra tu ry, ten den cyj no "ci%,
wulgarn% intencjonalno"ci%. Napatrzy $em si! tro ch! "wia ta. *y $em
w czterech epokach. Urodzi$em si!
przed wojn%, sporo rzeczy pami!tam.
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Druga epoka to okupacja. Potem PRL,
który mo!na podzieli" na par# epok.
No, i czas po trans for ma cji. Mój
ogl$d %wiata jest wynikiem do%wiadcze& wszystkich tych epok. W zwi$zku z tym mam mo!liwo%ci porównawcze. Najistotniejsze jest dla mnie,
w jaki sposób cz'owiek jako jednostka, osobno%" ocali' si# przez ten d'ugi czas. Ja nie mam poczucia, jak niektórzy najm'odsi pisarze, !e %wiat
si# rozpocz$' w 1989 roku. Nie zacz$'
si#. Na pocz$tku lat 90. panowa'o takie przekonanie w%ród m'odych, !e
my stworzymy dopiero now$ literatur#. Nie stworzyli. Literatura nie uznaje cezur politycznych. Literatura jest
ci$g'o%ci$. Najlepszym przyk'adem
jest literatura rosyjska po rewolucji.
Nic nowego nie powsta'o pod jej
wp'ywem, ale rozwin#'y si#, rozbucha'y wszystkie w'a%ciwie kierunki w poezji, prozie, które pojawi'y si# dawno
przed rewolucj$ i przed I wojn$ %wiatow$. Pó(niej dopiero Stalin to przyt'umi'. Uk'adanie sobie zatem epok
literackich wed'ug prze'omów politycznych jest bezsensem. Sztuka idzie
swoim torem. Ma swoj$ wolno%", odr#b n$ od wol no %ci oby wa tel skiej.
Sztuce nie mo!na ofiarowa" wolno%ci,
poniewa! sztuka z istoty jest wolna.
Albo nie jest sztuk$.
– Zastanawiaj!c si" nad wspó#czesnymi pu#apkami i pokusami, nasuwa mi si" refleksja, $e zagra$a nam
przede wszystkim jaki% wprost niewyobra$alny absurd. Doskonale odda#
to Pan w powie%ci Kamie! na kamieniu: „Ich tam nie obchodzi to czy
tamto, tylko wszystko naukowo. Krowa, $eby mia#a sze%& cycków, zbo$e
po dwa k#osy, %winie cztery szynki.
A nied#ugo b"d! chcieli tamten %wiat
zaora&, zasia&”. Czy nie brzmi to
na wskro% wspó#cze%nie mimo up#ywu trzydziestu lat?
– No có!, cywilizacja jest ambiwalentna. Niektórzy myl$ kultur# i cywilizacj#, a to nie jest to samo. Zagra!a
nam cywilizacja, poniewa! jest pe'na
pokus. Przynosi wygod#, czego nie da
si# ukry". Ale ona jednocze%nie coraz
bardziej nas wsysa w siebie, chce nas
znie wo li". I znie wa la. Cz'o wiek,
na szcz#%cie, zaczyna sobie z tego powoli zdawa" spraw#. Zaczyna nawet
odczuwa" l#k przed cywilizacj$. We(my taki internet. By" mo!e ud'awi si#
sam sob$, bo je%li nie, to stanie si# bardzo gro(ny. Mo!na sobie wyobrazi",
!e nie b#dzie ju! wojen zbrojnych; !e
to wszystko !eliwo, z którego powstaj$ tak wspania'e czo'gi, samoloty, bomby, jest szmelcem; !e najgro(niejsze b#dzie to, kiedy nauczymy
si# wdziera" w systemy informatyczne w sposób dowolny. Taki, !e b#dziemy mogli na przyk'ad zatrzyma" ca'y
system komputerowy Nowego Jorku.

B#dziemy w stanie zneutralizowa"
jedni drugich.
– To jest chyba ta wojna XXI wieku, która przenios#a si" do wirtualnej
przestrzeni i teraz w niej anektuje nowe terytoria dla w#asnych potrzeb, bity informacji, dorobek twórczy kogo%,
finanse itd. Je%li „ka$de pokolenie musi mie& swoj! wojn"”, jak pisze Pan
w Traktacie o "uskaniu fasoli, to tak
wygl!da chyba w#a%nie wojna naszych czasów?
– B#dziemy mogli zniszczy" ludzko%" bez jednego wystrza'u. Gdy sobie pomy%l#, !e zosta'y wy'$czone
wszystkie systemy komputerowe, przestaj$ dzia'a" windy, pr$d, koleje, sygnalizacje itp. I ta ludzko%" nagle zastyga w tym wszystkim, bo jest ju! tak
zelektronizowana. )wiat sta' si# coraz
mniej pewny, st$d nasze l#ki. St$d te!
nasze powroty do (róde'. I to ciekawe,
nie synowie, tylko wnukowie wracaj$. Te ró!ne zespo'y, trawestacje, si#ganie do pie%ni. Tego jest coraz wi#cej. Ci m'odzi by" mo!e maj$ do tego
bardziej estetyczny stosunek, ale szukaj$ jakiej% autentyczno%ci, pierwszej
r#ki, (róde'. I na tym polega ich powrót
wywo'any przez l#k przed cywilizacj$.
A prosz# spojrze", co si# dzieje
z ograniczaniem swobód obywatelskich, których nie chcemy zauwa!a".
Na lotniskach ci$g'e rewidowanie nas,
prze%wietlanie. I to powszechne infiltrowanie, nas'uchiwanie. Jeste%my
na permanentnym ogromnym pods'uchu i podgl$dzie.
– Oprócz pisania zajmowa# si" Pan
równie$ prowadzeniem periodyków.
W latach 1975-1999 redagowa# Pan
kwar tal nik spo #ecz no -kul tu ral ny
„Regiony”, a w latach 1993-1999
dwutygodnik kulturalny „Sycyna”.
Jak ocenia Pan wspó#czesne pisma
spo#eczno-kulturalne?
– Fatalnie. S$ przewa!nie niszowe.
Jest ich sporo. Ale to, czego nie ma, to
nie ma tego, co by'o za PRL-u, a by'y
wówczas tygodniki kulturalne. Dla pisarzy by'o to wielkim udogodnieniem,
gdy! w tych pismach jakie% ciekawsze
czy tylko interesuj$ce debiuty znajdowa'y swoje odbicie. Poza tym ludzie
czytali je i dowiadywali si#, co si# aktualnie dzieje w literaturze. Dzisiaj nie
bardzo maj$ sk$d si# dowiedzie". Pisma, które wychodz$, maj$ 500, maksymalnie 1500 egzemplarzy nak'adu,
a bywaj$ i takie, które wychodz$ w 300
egzemplarzach, wi#c jak$ one pe'ni$
spo'eczn$ rol#? Mo!na powiedzie", !e
literatura zosta'a opuszczona przez
czasopi%miennictwo. Zreszt$ nie tylko
ona, inne sztuki te!. Opuszczona zosta'a przez media. Tak wi#c po'o!enie sztuki, literatury w tej sytuacji jest przykre.
– By& mo$e troch" scedowano t"
funkcj" informowania o nowo%ciach
na internet?

– Przy ca'ej powszechno%ci internetu, nie ma on jednak takiego oddzia'ywania jak mia'y pisma, które by'y czyta ne, do któ rych czy tel nik by'
przyzwyczajony. Nie istnia'o to tylko
w czasach PRL-u, przed wojn$ te! by'y tygodniki kulturalne np. „Wiadomo%ci Literackie”. Je!eli o ksi$!ce ukaza'a si# pozytywna recenzja, to ona
od razu wysy'a'a ludzi do ksi#gar&.
– Niestety dzisiejsza krytyka przekszta#ci#a si" w wi"kszo%ci przypadków w recenzyjno%&.
Tak, i to w tak$ recenzyjno%" uk'adow$, koniunkturaln$, koteryjn$ itd. Poza tym istnienie pism mia'o jeszcze jedn$ zalet#: tworzy'o krytyków. A dzisiaj,
co ma tworzy" krytyków? Dlatego
krytyka staje si# popkulturowa, jej poziom jest mizerny, cz#sto !a'osny. Nie
widz# jednak na razie szans na odrodzenie si# czasopi%miennictwa. Trend ich
upadania jest zreszt$ ogólno%wiatowy.
Tak jest nie tylko w Polsce, we Francji
równie!.
Zdumiewa mnie natomiast pozytywnie jedna rzecz, !e mimo braku informacji, osamotnienia literatury tylu jest
nadal czytelników dobrych ksi$!ek,
tylu mi'o%ników literatury. Nie mi'o%ników czytania, bo to jest co% innego, ale
literatury. Zdumiewa mnie, jakimi
%cie!kami, kana'ami ta wiedza o ksi$!kach do nich dociera. By" mo!e spo'ecze&stwo samo wykszta'ci'o sobie sposoby informacyjne tak, jak zawsze
wytwarza to, czego brakuje.
– My%l", $e wspólnym mianownikiem pisz!cego i czytaj!cego jest
potrzeba. Prawdziwa literatura powstaje z potrzeby powiedzenia drugiemu czego% wa$nego, a prawdziwy
czytelnik po prostu potrzebuje kontaktu z dobr! literatur! i sam jej poszukuje.
– Te! tak my%l#. Ale du!$ w tym rol# odgrywaj$ biblioteki. Tam pracuj$
na ogó' pasjonaci, którzy potrafi$ zach#ci", poinformowa". To jest niezniszczalna instancja wi$!$ca pisarza z czytelnikiem. Zawsze odgrywa'a tak$ rol#,
a w tej sytuacji, w której teraz jeste%my,
odgrywa szczególn$ rol#. Biblioteki s$
sprzymierze&cami pisarzy i czytelników,
i to wiernymi, kompetentnymi.
– Czy Ostatnie rozdanie to ostatnie
Pana s#owo?
– Nie wiem. Nie wiem, czy b#dzie mi
si# chcia'o pisa", czy b#d# mia', co pisa", czy warto jeszcze pisa". Nie mam
poczucia, !e musz# si# potwierdza" kolejn$ ksi$!k$. Obcy mi jest taki niepokój, jaki spotykam czasami u m'odych
twórców, !e jak mnie nie ma w danym
roku, to nie istniej#. Nie lubi#, nie
umiem i uwa!am za bezsensowne takie
%ciganie si# z czasem. A napisa" jeszcze
tak$ sam$ ksi$!k#… to po co?

!

• Mi!dzy przyjemno"ci# i szcz!"ciem
Blisko trzydzie$ci lat temu Edyta
Geppert, dzisiaj ju# nieco zapomniana gwiazda estrady, brawurowo za$piewa%a na festiwalu opolskim piosenk", która w istocie by%a pochwa%& #ycia i jego uroków. Artystka,
chc&c lub nie chc&c, zmusi%a s%uchaczy do refleksji nad losem cz%owieka. Z jednej strony, mo#e on odda'
si" codziennym przyjemno$ciom
i p%awi', je$li to mo#liwe, w materialnym luksusie. Mówimy wówczas
o postawie hedonistycznej, której celem i sensem jest czerpanie rado$ci
z #ycia. Z drugiej za$ – wcale nie
rzadkie jest przekonanie, czy nawet
pewno$', #e #ycie zmusza do autorefleksji, poszukiwania szcz"$cia,
spe%nienia i namys%u nad jego trwaniem. Przyjmujemy wtedy postaw"
eudajmonistyczn&, w której szcz"$cie, bez wzgl"du na materialne zasoby, jest warto$ci& bezcenn&. Prawd" mówi&c, najlepszym i najbardziej rozumnym rozwi&zaniem tego
dylematu by%oby po%&czenie obu
postaw i czerpanie rado$ci z codziennego trwania, przy jednoczesnym poszukiwaniu g%"bszego sensu oraz szcz"$cia w ludzkim #yciu.
Takie po#enienie obu postaw, cho'
mo#liwe, jest zazwyczaj teoretyczne, a problem by' lub mie' pozostaje nierozwi&zany.
• $ycie pocz!te, czyli jakie?
Od wielu lat toczy si" w Polsce zasadniczy spór nie tyle o drogi #yciowe cz%owieka i jego codzienne wybory, ale raczej o sens ludzkiego istnienia. !ycie ludzkie jest warto$ci&
fundamentaln& i ostateczn&. Ten pogl&d podziela wi"kszo$' obywateli
transformacyjnej Rzeczypospolitej.
Jednak cz"$' rodaków, zazwyczaj
nieliczna, cho' gotowa do spektakularnych dzia%a(, g%osi pogl&dy nonszalanckie czy radykalne. Ci pierwsi twierdz&, #e ka#dorazowo kobieta winna decydowa' o losach nienarodzonego, ci drudzy – #e nie jest to
uprawnienie ludzkie, a dysponentem
#ycia jest Bóg, istota metafizyczna,
ponadcz%owiecza. Typ przekona(
przes&dza postaw" w dostrzegalnym obecnie sporze o zmian" ustawy aborcyjnej i, przede wszystkim,
ustawy zasadniczej RP, czyli Konsty-

!ycie,
kocham ci"
#ycie...
tucji. Jedni #&daj& bezwzgl"dnego jej
zliberalizowania, inni – oczekuj&
fundamentalnego zaostrzenia. Warto w kontek$cie tego sporu, poruszaj&cego, bo odwo%uj&cego si" kanonów etycznych podkre$li', i# Polska
ma jedn& z najbardziej czytelnych
ustaw w tym zakresie.
• Mi!dzy Malt# a Niemcami
O #ycie pocz"te z równym pietyzmem dbaj& tylko najwa#niejsze akty prawne Irlandii oraz Malty. Jestem
przekonany, #e zaostrzenie ustawy
aborcyjnej, opartej na trudnym, cho'
dzisiaj stabilnym kompromisie spo%ecznym i politycznym skutkowa'
mo#e dwojako. Po pierwsze, sprzyja' b"dzie zapewne zabiegom aborcyjnym wykonywanym poza granicami kraju przez kobiety zdeterminowane i jednoznacznie zdecydowane. Z wielu fragmentarycznych informacji wiemy, #e tak ju# si" dzieje.

Pami"tajmy, ze sze$' lat temu Polska
sta%a si" cz%onkiem uk%adu z Schengen i granice znikn"%y definitywne,
a gabinety ginekologiczne sta%y si"
dost"pne od Lizbony po Bukareszt,
Ploeszti czy Sofi". Po wtóre, restrykcje sprawi' mog& powi"kszanie
aborcyjnego undergroundu, podziemia przest"pczego, kusz&cego jednak
pieni"dzmi, szybkimi i %atwymi, jak
s&dz& niektórzy. Wypracowany z takim mozo%em kompromis prawny
i ludzki warto zachowa', wspominaj&c spo%eczn& rozwag" oraz roztropno$', eksponowan& wiele stuleci
wstecz przez Arystotelesa, filozofa
z%otego, nie oportunistycznego, $rodka. Wszystko wskazuje na to, #e tak
w%a$nie si" sta%o i tysi&ce ci"#arnych
Po lek piel grzy mu j& do kra jów
o$ciennych, w których ustawy aborcyjne s& bardziej liberalne, a lekarze
nie zwi&zani rygorystycznymi przepisami. Mam pe%n& $wiadomo$' tej
szczególnej hipokryzji, ale nie potrafi" znale)' lepszego od niej rozwi&zania. W niektórych klinikach niemieckich, czeskich czy s%owackich
do perfekcji opracowano procedury
aborcyjne, obliczone na polskie pacjentki.
• Co robi%? Oto jest pytanie
Przed wielu laty przywódca rewolucji rosyjskiej W%odzimierz Ilicz Lenin zada% k%opotliwe pytanie: co robi'? To kwestia aktualna w warunkach polskich, zw%aszcza w odniesieniu do sporu o istot" #ycia ludzkiego. Jestem g%"boko przekonany, #e
najlepszym wyj$ciem w obecnej sytuacji jest nicnierobienie. A zw%aszcza nie majstrowanie w ustawie
aborcyjnej. Ka#dy bowiem w niej
zwrot poruszy uczestników sporu.
Jedni wska#& na jej liberalizm, a inni podkre$l& rygoryzm, nazywany
w socjologicznym #argonie – punitywizmem. Tak czy owak, nie warto wraca' do wyniszczaj&cego konfliktu, w którym nie ma ani zwyci"zcy, ani pokonanych. I nie jest to postawa oportunistyczna, tylko oparta
na racjonalnym przemy$leniu nadzwyczaj trudnej sprawy. Nic ju# nie
zatrzyma turystyki aborcyjnej, ale
by' mo#e polska stanowczo$' prawna, ograniczy jej zasi"g i zmusi
do g%"bszej refleksji osoby najbardziej zainteresowane.
!
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eszcze w 1865 r., gdy król pruski WilJcomhelm
I Bia!obrody przyzna! Katowiprawa miejskie, na parceli gmachu
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dzisiejszego teatru sta!a drewniana chata, pod!u"n# bry!# przypominaj#ca barak
albo wagon kolejowy. Spo$ród innych
„pokrytych s!om# domów” wyró"nia! j#
gontowy dach z kalenic#. Zajmowa!a
dzia!k% na skraju targowiska z przeciwnej strony zabudowanego karczm# "ydowskiego arendarza. Jest widoczna
na litografii Ernsta Knippla z 1850 r. Autochtoni nazywali j# „so!tysówk#”.
Tutaj urz%dowa! szef wiejskiego samorz#du, przez Niemców tytu!owany
„Schultheiß”, i !awnicy wchodz#cy
w sk!ad gminnej rady. Na $cianie jego
izby wi sia! ma je sta tycz ny kro wi
róg – tradycyjny atrybut w!adzy przynale"ny wodzowi plemienia. Takim
instrumentem, &l%"anie a tak"e ich
s!owia'scy pobratymcy z Wielkopolski, Ma!opolski i Mazowsza, od wieków tr#bili na alarm w chwilach niebezpiecze'stwa albo z okazji wa"nych
uroczysto$ci wspólnoty. W kancelarii

150 LAT,KATOWIC

150 lat temu, katowickie jarmarki odbywa!y si" na placu
pomi"dzy budynkiem gminy
a karczm# Heimanna Frölicha,
przed murowanymi hotelami
„Welta” i „De Prusse”, tu$ obok
ku%ni, w której Carl Sommer
ku! konie – co wtedy by!o tak
wa$ne jak dzi& naprawa samochodu.

Przewrót
w so!tysówce

za $cian# petentów przyjmowa! gminny skryba. Przed nim, na stole l$ni!
wielki, szklany ka!amarz z inkaustem,
przybory pisarskie a nadto kamienny
przycisk i specjalna bibu!a do osuszania atramentowej skryptury. W "elazem
okutej skrzyni, przechowywa! piecz%(
lakow#, symbol urz%dowej w!adzy.
Jej odcisk przetrwa! na spisie inwentarza z 26 marca 1816 r. Wyobra"a m!ot
ku)niczy z kowad!em – motyw, który
do dzi$ widnieje w herbie miasta.
Przypomina ku)ników, którzy na pó!nocnym brzegu Rozdzianki pó)niej
zwanej Raw#, wytapiali cynk i "elazo.
Od ponad stu lat katowiczanie administracyjnie podlegali staro$cie bytomskiemu. Ich gmina by!a jedn# ze 116
na terenie nadgranicznego Kreis Beuthen. Z licz b# dusz zbli "a j# c# si%
do 5000 plasowali si% na szóstej pozycji po dwukrotnie wi%kszym powiatowym Bytomiu, Siemianowicach, *agiew ni kach, Tar now skich Gó rach
i Mys!owicach od dawna rz#dzonych
prawem miejskim. Dla Prusaków by! to

HENRYK
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obszar podboju kolonialnego, ekspansji gospodarczej, grabie"y surowców
i wyniszczaj#cej eksploatacji si!y roboczej. Podobnym praktykom pozostali
wierni, gdy wkroczyli na terytoria zamorskich kolonii.
Dooko!a so!tysówki
granicach gminy le"a!y 4 osady:
W
Katowice, Muchowiec, Brynów
i Katowicka Ha!da. Jak do"ynkowy wie-

niec otacza!y najwy"sze w okolicy wzgórze, wtedy nazywane Kamionk# Katowsk# a pó)niej – Beatehöhe. W pocz#tkach
XIX wieku, czeski hutmistrz Jan Koulhas
wydr#"y! tam kilka szybów górniczych
i uruchomi! pierwsz# w tej okolicy kopalni% w%gla.
Od zachodu op!otki Katowic bieg!y
wzd!u" linii dzisiejszej ulicy Grundmanna, strumienia Osiek, od jego uj$cia do Rawy a" po stawy )ródliskowe na Buglowi)nie; od po!udnia $ladem obecnej ulicy

Brynowskiej i Katowickiego Parku Le!nego; od wschodu – ulic: Francuskiej, Górno!l"skiej i Granicznej a od pó#nocy;
Chorzowskiej na odcinku pomi$dzy
Grundmanna a Rondem. Potem, w tym rejonie znalaz#o si$ centrum Katowic.
Obszar le%"cy na wschód od dzisiejszej
alei Korfantego, wiejskie targowisko
a tak%e tereny pomi$dzy wspó#czesn" ulic" Warszawsk" a po#udniowym brzegiem
Rawy, od 1839 r. stanowi#y odr$bn" posiad#o!& nale%"c" do pruskiego junkra
Franza Wincklera. Jego murowana rezydencja wtedy nazywana Marienhof,
znajdowa#a si$ tam gdzie dzisiaj wznosi si$ pomnik Powsta' (l"skich i hotel
„Katowice” a nad nimi góruje wysoko!ciowiec „Altus” – najwy%sza budowla
Polski po#udniowej.
Winckler z rodzin" mieszka# w pa#acu w pobliskich Miechowicach. Do Marienhofu zagl"da# od czasu do czasu. Tutaj najwa%niejszym mieszka'cem by#
jego przyjaciel Wilhelm Friedrich Grundmann, zarz"dca dóbr katowickich.
Najstarsze ch#opskie zagrody zajmowa#y dzia#ki w okolicach dzisiejszej ulicy Starowiejskiej. Tam mieli domy katowiccy
so#tysi. T$dy prowadzi#a droga do Mys#owic i folwarku Karbowa. W 1823 najbogatszymi gospodarzami miejscowo!ci
byli Micha# Holomek i Walek Badura.
Area# ich gruntów ornych, #"k, pastwisk
i nieu%ytków, liczy# ponad 14 ha. Polami
o powierzchni ponad 10 ha dysponowali
Jakub Otr$ba, Szymon Zaj"c, Stanis#aw
Wachowiak, Jan Stawowy i Tomasz Warzecha. Podobne gospodarstwo mia# Jakub Skiba, ojciec legendarnego so#tysa
Kazimierza. Na li!cie najbogatszych ka-

Willa Holtzego

towickich w#o!cian znajduje si$ 32 kmieci. Jest w!ród nich kobieta Ewa Wo)niak
samodzielnie prowadz"ca gospodarstwo
licz"ce 6 ha.
W tych czasach wszyscy mieszkali
w drewnianych chatach krytych s#om".
Jedn" z nich nale%"c" dawniej do Skibów,
mo%na ogl"da& w katowickim skansenie.
Centralnym miejscem gospodarstwa by#
dziedziniec ze studni", na którym wykonywano roboty zwi"zane z pracami domowymi, napraw" sprz$tu itp. Z trzech
stron otacza#y go zabudowania: dom
mieszkalny z dwoma lub trzema izbami,
obora ze stajni", chlewem, stodo#a ze spichlerzem.
W 1846 r. pisarz gminny sporz"dzi# kolejny wykaz gospodarstw obrazuj"cy
ich wielko!&. Tak jak 23 lata wcze!niej
nie ma w nim ani jednego niemiecko
brzmi"cego nazwiska. do czo#ówki w#o!cian, teraz uprawiaj"cych 20-hektarowe
area#y nale%eli: Walek Szel"g, Jan Lubina i Wojciech *o#"dek. O po#ow$ mniejsze mieli: Urban Otr$ba, Józef Badura,
Franciszek Wypiór i Jan Kruk. Prawie 10-hektarowe gospodarstwo samodzielnie prowadzi#a wdowa po Walku Badurze. Ostatni", 45 pozycj$ w rejestrze
zagrodników wielkich i ma#ych, zajmuje Bartek Czajkowski z polem dwuhektarowym.
So!tystwo
najdawniejszych czasów ch#opi
Od
%yli w gromadzie a kilkuosobowa rada z so#tysem na czele by#a przez

nich ustanawianym urz$dem. Jej prastar" autonomi$ znacznie ograniczyli feuda#owie. Dopiero wojny napoleo'skie
a potem Wiosna Ludów zach$ci#y wiejskie spo#eczno!ci do upomnienia si$
o prawa obywatelskie. Gromada w %yciu wsi oznacza#a wspólnot$ – by#a
kontynuacj" dawnego ustroju, utrzymywanego dzi$ki odwiecznej, rodzinnej
i plemiennej solidarno!ci. Stoj"c na stra%y dawnych zwyczajów, dawa#a ch#opom
poczucie w#asno!ci uprawianej ziemi, lasu, pastwisk czy rzeki. Pilnowa#a moralno!ci i porz"dku. Tych, którzy #amali
zwyczajowe prawa kara#a wygnaniem.
W czasach feudalizmu w#adza ch#opów
uleg#a znacznym ograniczeniom ale poczucie wi$zi gromadzkiej przetrwa#o.
So#tys pozostawa# wyroczni" w sprawach
%ycia codziennego, autorytetem os"dzaj"cym z#e i dobre uczynki, patriarch"
i emisariuszem gromady reprezentuj"cym
j" przed dworem.
Do jego kompetencji nale%a#o m.in.:
prowadzenie ksi$gi meldunkowej i rejestru pog#owia byd#a, otaczanie ochron"
biednych oraz chorych, utrzymywanie
dróg w dobrym stanie, aresztowanie
w#ócz$gów, sprawdzanie stró%ów nocnych, dowodzenie policj" wiejsk". To tylko cz$!& kompetencji i obowi"zków
charakteryzuj"cych granice w#adzy katowickiego samorz"du.
So#tys pe#ni# funkcj$ s$dziego pierwszej instancji. Jego wyrokowanie obejmowa#o sprawy obyczajowe. Swawolne
dziewki kara# rózgami i surow" pokut".
Ich kochanków skazywa# na batogi, albo zakucie w dyby. Rozstrzyga# spory,
wyznacza# kary.
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Zdj!cia: ze zbiorów Muzeum Historii Katowic
Willa Grundmanna

W zakresie porz!dku i bezpiecze"stwa
publicznego wspierali go pacho#kowie
oraz justycjariusz powiatowy wyznaczony przez s!d rejonowy w Mys#owicach.
W zabudowaniach so#tysówki mie$ci#a
si% komora dla aresztantów, potocznie
zwana koz!.
Ostatnim spo$ród polskich so#tysów
katowickiej gromady by# Kazimierz
Skiba. Urz!d sprawowa# od kwietnia 1849 do listopada 1855. Urodzi# si%
w 1812 r. By# rówie$nikiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nale&a# do pokolenia Otto Bismarcka, od którego by# o 3
lata starszy i Karola Marksa m#odszego
od Skiby o 6 lat. Zmar# w 1890 r. Dzi$
je go grób na le &y do naj star szych
na cmentarzu przy ulicy Francuskiej.
Jeszcze w okresie mi%dzywojennym by#
miejscem, w którym palono znicze
i sk#adano kwiaty z okazji wielkich uroczysto$ci i $wi!t regionalnych.
Narodziny murowanych Katowic
progu epoki pary i &elaza, we wsi
U
Katowice znajdowa#o si% sporo instytucji typowych dla miejskiej infra-
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struktury. Oko#o po#owy XIX stulecia,
na zachód i na po#udnie od placu, na którym odbywa#y si% jarmarki, zacz%to
wznosi' pierwsze jedno- lub dwupi%trowe, murowane domy z dwuspadowym
dachem o pokryciu ceramicznym. Najwi%kszym budowniczym tamtych czasów
by# Ignatz Grünfeld.
Wieczorem, 6 sierpnia 1847 r. na stacj%
kolejow! w Katowicach wjecha# pierwszy poci!g pasa&erski, a w 1859 wybudowano tam budynek dworcowy w modnym

wtedy neoklasycystycznym stylu. Od tego te& roku, naprzeciwko, go$ci i podró&nych zaprasza# „Hotel Barisch”.
Od 1816 roku do Katowic docierali poczmistrze z przesy#kami, a od 1851.
funkcjonowa#a tu stacja. Pierwsza placówka pruskiej sieci pocztowej mie$ci#a si% w gospodzie Traubego przy ulicy
M#y"skiej 20 (tam gdzie dzisiaj wznosz!
si% mury dworca osobowego PKP i „Galeria Katowicka”), a potem w dwupi%trowej kamieniczce Breslauera, na rogu Stawowej i dzisiejszej 3. Maja. Od 1852 r.
przed furtkami tutejszych zagród zacz!#
si% pojawia' pierwszy katowicki listonosz. Od 1858 r. wie$ mia#a ekspedycj% I klasy, dyli&ans i pocztyliona z tr!bk! a od 1864 – samodzielny urz!d
pocztowy zwany posthalteri!.
Od 1848 r. funkcjonowa# tu hotel Izaaka Gratzera, pó(niej nale&!cy do Carla Welta a od 1855. – „de Prusse” ufundowany przez Adolfa Frölicha. Przy
placu targowym wci!& by# czynny zajazd
i browar jego bratanka – Heimanna, który w ponad stuletniej karczmie pami%taj!cej jeszcze legendarnego arendarza
Kacpra Ostapskiego, mia# tak&e dobrze
zaopatrzony sklep.
Tu& obok wiejskiego targowiska, Klaus
Kohn otworzy# pierwsz! w Katowicach
aptek%, a lekarze: Holtze, Rother i Berliner opiekowali si% lazaretem przy pó(niejszej ulicy Stawowej 19.
Od 1860 r. wi%kszo$' ch#opów wraz
z rodzinami modli#a si% w katolickim ko$ciele, a przybysze na ogó# w zborze
ewangelickim wystawionym w 1858 r.
)ydzi mieli synagog% wybudowan!
w 1862. )ycie towarzyskie miejscowych elit toczy#o si% w dworskim salonie i ogrodach, willach prominentów lub

hotelowych restauracjach Welta b!d(
Kotzura a ch#opi i robotnicy spotykali si%
w karczmach Frölicha, Böhmela, lub
Trolla przy pó(niejszej M#y"skiej. Katowickie dzieciaki mia#y ju& w#asn!
szko#% elementarn!. Znajdowa#a si%
w s!siedztwie pierwszej stacji kolejowej,
tam gdzie dzisiaj stoi gmach poczty.
Ch!opi i panowie
ierwszym so#tysem samorz!du konP
trolowanego jeszcze przez miejscowych magnatów zosta# Szymon Sa-

kwa (1775-1789), wte dy jesz cze
tytu#owany Vogt czyli wójt. On i jego
nast%pcy ca#kowicie podlegali zwierzchno$ci katowickiego dworu. Dopiero
po roku 1850, kiedy na so#ectwo wybrano Kazimierza Skib%, dzi%ki liberalnym
edyktom Fryderyka Wilhelma IV, gmina zyska#a wi%ksz! samodzielno$' i zasmakowa#a w niezale&no$ci od dyktatury Wincklerów. Ludzie, stopniowo
przestawali by' przedmiotem w#asno$ci pana feudalnego.
Gdy Katowice otrzyma#y prawa miejskie, zamieszkiwali je g#ównie zamo&ni
kmiecie, cha#upnicy, ubodzy komornicy,
ludzie starzy „na wycugu” dzi$ zwani emerytami i robotnicy zatrudnieni w miejscowych hutach oraz kopalniach. Liczy#y 4815 dusz. W tej liczbie prócz oko#o 600
)ydów znale(li si% te& kupcy, przemys#owcy i rzemie$lnicy pochodzenia niemieckiego oraz stu pracowników zatrudnionych
w administracji mys#owicko-katowickich
dóbr Thiele-Wincklerów. Tak jak Herman
Rosse, dyrektor huty „Jakub”, Salomon
Hammer, kupiec, Richard Holtze, lekarz,

entuzjasta niemczyzny, masonerii i urbanizacji Katowic, osiedlili si! tu g"ównie
w latach 1850-1856. O mandat w samorz#dzie wiejskim mogli si! ubiega$ dopiero po uzyskaniu aktu w"asno%ci posesji po"o&onej na terenie gminy Katowice, co
w tamtych czasach zapewnia"o pe"ni!
praw obywatelskich.
W 1864 r. na terenie gminy mieszka"o 166 w"a%cicieli pól ziemskich, spo%ród
których 92 gospodarowa"o w Katowicach
a 74 w Brynowie. Mieli prawo kandydowania do zarz#du gminnego i uczestniczyli w dwustopniowych wyborach.
Stanowili bezwzgl!dn# wi!kszo%$ na arenie politycznej gminy Katowice. Dla nich
chata przy placu targowym by"a wa&nym
miejscem urz!dowania so"tysa – siedzib# najbli&szego samorz#du terytorialnego, po parafialnej plebanii najwa&niejsz#
instytucj# wsi. Niemal wszyscy czuli
si! Polakami i pos"ugiwali si! ojczystym
j!zykiem.
Przybysze z wielkiego %wiata, kszta"ceni w Berlinie lub Wroc"awiu a potem
przez pruskie w"adze delegowani do pracy w kresowych Katowicach, w latach
m"odo%ci przywykli do spacerowania
po brukowanych eleganckich trotuarach,
miejscowym wie%niakom wytykali, &e
maj# b"otniste drogi a w przydro&nych rowach %mietniki. Dowcipni katowiczanie,
pytali wtedy „Czy w Bytomiu znów zabrak"o kaloszy” i przypominali, &e
w karczmie u Frölicha s# jeszcze gumiaki. S"ysz#c narzekania na brak o%wietlenia ulic, zach!cali aby „panowie nie wychodzili z domu po zmroku” albo kupili
sobie furma'skie latarnie. Do strofuj#cych i abszmakuj#cych nale&a" lekarz
Holtze. Eleganck# laseczk# grzeba"
w dzikich wysypiskach i wydobywa"
z nich dawno zu&yte obuwie. Mia" to by$
dowód niechlujstwa tubylców, których on
i jego salonowe towarzystwo porównywali do „czerwonoskórych”. Wprowadzenie miejskiego obyczaju a mówi#c
%ci%lej niemieckiego mia"o przemieni$
Katowice w bajeczn# Szlarafi! mlekiem i miodem p"yn#c#.!
Namiastk# takiej idyllicznej krainy
mia" by$ teren u zbiegu dzisiejszej Francuskiej z Warszawsk#. Tutaj sta"y dwie
bogate wille. Jedna nale&a"a do Hermana Rosse, dyrektora huty „Jakub” a druga do Richarda Holtzego, zi!cia Wilhelma Grundmanna. Bawi"y oko nowo%ci#
i wyszukan# architektur#. Tak jak posiad"o%$ stoj#cego w pobli&u zboru ewangelickiego, otacza" je starannie utrzymany ogród wokó" którego ustawiono
&elazny parkan. By"o to miniaturowe
osiedle z osobliw# zabudow#, osnute
podkoloryzowan# legend#; z parafi#
w stylu neogotyckim, domem Rossego,
podobnym do w"oskich willi i pensjonatem Holtzego przypominaj#cym góralskie chaty zdobi#ce zbocza i doliny Alp
szwajcarskich. Zapewne ten fragment
wiejskiej okolicy mia" na my%li prekursor ch"opskiej samopomocy Hermann
Schulze-Delitzsch z Saksonii, który
po wizycie w Katowicach napisa", &e s#
„cudownym zak#tkiem kraju”, „otwiera-

j# si! ku przysz"o%ci” i zachwycaj# nowatorstwem „zw"aszcza pionierów niemieckiego ducha!”
Nad Rozdziank! przyje&d&a"o coraz
wi!cej emigrantów; wielu w poszukiwaniu pracy. Byli w%ród nich robotnicy
z W"och i Francji. Najliczniejsz# jednak
grup! stanowili uwolnieni od pa'szczyzny ch"opi z ma"ych miejscowo%ci
(l#ska, pobliskiej Galicji, Moraw i Królestwa Polskiego.
Przewrót w so!tysówce
ostatnich kilkunastu latach funkW
cjo no wa nia gmi ny Ka to wi ce,
ch"opska spo"eczno%$ toczy"a politycz-

ne batalie o zachowanie status quo. Industrializowana osada traci"a wiejski
charakter a w"o%cian spychano na margines &ycia ekonomicznego. Landratura w Bytomiu wykorzystywa"a ka&d#
okazj! dla utr#cenia samodzielnych inicjatyw polskiej gminy zaliczanej do najwi!kszych na terenie Prus.
W gminnym samorz#dzie przywódc#
wi!kszo%ci wci#& jeszcze by" so"tys Kazimierz Skiba. Chcia" aby gmina pozosta"a niepodzielona i w dalszym ci#gu
rz#dzi"a si! prawem w"o%cia'skim. On
i jego sojusznicy bojkotowali g"osowanie postulatów maj#cych na celu roz"#czenie mocno zwi#zanych ze sob# wsi
Katowice i Brynów. Na znak protestu
opuszczali gminne zebrania w so"tysówce albo krótko i stanowczo o%wiadczali: „Nie chca!”.
Skiba kilkakrotnie podawa" si! do dymisji. Jedna z nich przesz"a do zbeletryzowanej legendy. W powie%ci %l#skiej
pisarki Marii Klimas-B"ahutowej zatytu"owanej „Siedem krów t"ustych” odnajdujemy scen!, w której Franz Winckler fetuje polityczne zwyci!stwo swego druha
Friedricha Grundmanna. Jako trofeum
otrzymuje od niego krowi róg katowickiego so"tysa – dowód przej!cia w"adzy
nad polskimi ch"opami. Wysoko warto%ciuje rang! prze"omowego wydarzenia:
„Wyobra)cie sobie [...] &e macie
przed sob# sztandar, rzecz wznios"#,
symbolizuj#c# bardzo okre%lone idee...
To sztandar moich ch"opów. A to, &e on
tu le&y, znaczy, &e katowiccy ch"opi
przegrali. Odebrali%my im, %ci%lej mówi#c: Friedel odebra" im resztki z"udze', &e mog# o sobie w czymkolwiek
decydowa$. Od chwili, gdy nie dobrowolnie [...], lecz pod naciskiem mego
przyjaciela oddali, odnie%li ten ostatni
symbol samorz#dowych uprawnie',
nie ma so"tysostwa w Brynowie, tej
gminy, do której od wieków nale&a"y
Katowice. [...] Musieli%my z"ama$ tych
ch"opów, a to, &e im odebrali%my równie& ostatni dowód istnienia samorz#du, ma kapitalne znaczenie psychologiczne”.
To w"a%nie by"o marzeniem przeciwników Skiby, posiadaj#cych poparcie
dworu Wincklera i jego zauszników, &#daj#cych podzia"u dotychczasowego

obszaru gminy na Katowice i Brynów
a nadto popieraj#cych roszczenia dworu domagaj#cego si! wy"#czenia dóbr
dominialnych spod wiejskiego zarz#du.
Dla swych postulatów nie mieli jednak
wi!kszo%ci w ch"opskim elektoracie
i parlamencie. Radykalne przewekslowanie uk"adu si" zapewnia"a im zmiana ordynacji wyborczej – z wiejskiej
na miejsk#. Jednak aby to osi#gn#$,
wcze%niej musieli spowodowa$ administracyjne od"#czenie Katowic od Brynowa, co na katowickim forum mog"oby im zapewni$ wi!kszo%$ zarówno
w czasie wyborów jak i w samorz#dzie.
Czego nie uda"o si! przeforsowa$ oficjalnie, to uknuli za kulisami.
Lokomotyw# separatystycznej inicjatywy sta" si! lekarz Holtze, a jego poplecznikiem jeden z alochtonów – karczmarz Louis Troll, przez secesjonistów –
jako nowocze%nie my%l#cy Niemiec – wypromowany na so"tysa gminnych Katowic. Mieli pe"ne poparcie zarz#dcy
Grundmanna, który by" te%ciem Holtzego. Niebawem sto"ek katowickiego so"tysa na 6 lat dosta" si! Trollowi.
Stosownie do swoich kompetencji,
od 1859 r. wspólnie z "awnikami os#dza"
sprawy cywilne oraz zwi#zane z orzeczeniami istotnymi dla &ycia wiejskiej spo"eczno%ci. Jedna z ostatnich dotyczy"a podzia"u gminy Katowice i wyodr!bnienia
nowej brynowskiej. Wyrok zapad" 6
kwietnia 1861 r. Tego dnia s#d wiejski,
w sk"adzie: so"tys Louis Troll oraz "awnicy Bernard Warzecha i Walenty Grzondziel, zezwoli" na administracyjne od"#czenie obszaru Brynowa wraz z Ha"d#
Katowick#.
By"a to decyzja prze"omowa dla dramatycznego sporu o w"adz! toczonego
pomi!dzy junkierskim dworem posiadaczy dóbr katowickich a ich w"o%cia'skimi mieszka'cami. Od tej pory ustanawia nie no wych ad mi ni stra cyj nych
i politycznych porz#dków znalaz"o si!
w r!kach Grundmanna i Holtzego. Niebawem Trollowi przypad"o w udziale
przekazanie w"adzy gminnej na r!ce
pierwszego katowickiego burmistrza,
który rozpocz#" urz!dowanie w 1866 r.
Nazywa" si! Louis Diebel i by" protegowanym Holtzego.
W 9 lat pó)niej na miejscu siedziby
polskich so"tysów Niemcy wznie%li miejski ratusz a po kolejnych 43 – stan#" tam
okaza"y gmach teatru miejskiego. W tym
panonie nad wej%ciem umie%cili slogan: „Deutschem Wort, Deutscher Art”,
co si! t"umaczy jako: „niemieckiemu s"owu, niemieckiej tradycji”. Powy&ej wyeksponowali p"askorze)by przedstawiaj#ce sceny bitewne ze starogerma'skiej
„Pie%ni o Nibelungach”. Dr Paul Knöthel,
jeden z ówczesnych historyków sztuki pisa": „Widz! tu tylko walcz#ce grupy, [...].
Co maj# przedstawia$ – nie wiem [...].
To jest w"a%nie nieszcz!sne meritum
alegorii!”
Czy by"a to aluzja do przewrotu w so"tysówce?

!
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ytuacja felietonisty u progu nowego roku przypomina zdarzenie, jakiego
bohaterem sta! si" pewien
nowojorski krytyk teatralny. Zamiast
pój#$ wieczorem do teatru, odwiedzi! by! pewn% pani%, oczywi#cie bez
wiedzy swojej &ony, albowiem by!a
to pani z gatunku tych, które, je#li si"
odwiedza, to wy!%cznie bez wiedzy
&ony, i poniewa& zna! sztuk", zna!
autora, zna! re&ysera oraz odtwórców g!ównych ról, wróciwszy do domu, zjecha! w swej recenzji sztuczyd!o i ca!e towarzystwo, nie zostawiaj%c
na nich przys!owiowej suchej nitki.
Niby nic takiego, bo nale&a!o im si",
ale &ona przy #niadaniu przegl%daj%c
gazet", pozwoli!a sobie na tak% oto
uwag": – Interesuj%ca recenzja, wiesz?
Tylko na poprzedniej stronie jest wiadomo#$ o tym, &e tu& przed premier%
wybuch! po&ar, teatr sp!on%! doszcz"tnie i nici ze spektaklu. – Mo&na sobie wyobrazi$ stan ducha nieszcz"#nika.
Dlaczego o tym wspominam? Otó&
pocz%tek ka&dego roku przypomina
troch" premier", a recenzowanie pewnych maj%cych nast%pi$ wydarze'
mo&e w!a#nie mie$ taki fina!, jak owa
nieszcz"sna recenzja. Z kolei jakie#
podsumowania minionego roku nie
maj% moim zdaniem sensu, bo to ju&
historia, czyli materia! dla specjalisty z ca!kiem innej dziedziny. Nas
w tym szczególnym czasie interesuje
przysz!o#$, ale ona, jak kto# powiedzia! kiedy#, jest przed nami póki co
zakryta. A jednak nie ca!kiem. M.in.
dlatego, i& odbywaj%ce si" u schy!ku
roku nerwowe wybory przynios!y tu
i ówdzie nowe otwarcie. Tak&e w moich Górkach, a w!a#ciwie w ca!ej
gminie, jako &e wybrali#my nowego
wójta. Pani Iwona Szarek nawójtowa!a si" przez dwie kadencje i powiedzia!a: do#$. Nieraz znalaz!a si"
w ogniu krytyki, jak to si" !adnie
mówi; czasem zas!u&enie, czasem
nie. Jednak to, &e Górki m. in. za spraw% wspieranej przez ni% Fundacji im.
Zofii Kossak sta!y si" widocznym
punktem na mapie kulturalnego (l%ska, co# znaczy, cho$ oczywi#cie nie
dla ka&dego górczanina jest to fakt
pierwszej wagi. Nowy wójt, pan Jerzy Pilch nie przychodzi do, &e si"
tak wyra&", spalonego teatru, ale
w obecnej sytuacji w!adz samorz%dowych w naszym kraju, droga jaka
si" przed nim rozpo#ciera z pewno#ci% nie b"dzie pozbawiona wybojów. Jak sobie z nimi poradzi, zobaczymy pod koniec kadencji, ale to
w!a#nie rozpoczynaj%cy si" rok b"dzie pierwszym sprawdzianem jego
kompetencji.

Z moich Górek
WITOLD*TURANT

Ale spoko, jak powiadaj% moje
dzieci. Jeszcze si" nauczymy. Je#li
nie w tym roku, to mo&e w kolejnym i wtedy zrozumiemy, po co nam
determinacja. A zatem z nadziej%
i determinacj%, czy te& z nadziej%
na determinacj" wypada nam wchodzi$ w ten rok. I jeszcze przyda!yby
si" jakie# postanowienia, aby ta deter mi na cja nie oka za !a si" pa r%
w gwizdek. Wa&ne tak&e, &eby mie$
cel. Mo&liwo#ci jest mnóstwo; ka&dy z pewno#ci% wybierze co# dla
siebie. Rz%dz%cy wszystkich mo&liwych szczebli i my, zwykli ludzie.
Przy wyborze celu istotny jest rozs%dek, albowiem cel celowi nie równy. Tutaj my, zwykli, mamy pewn%
przewag" na lud)mi w!adzy. Nasze
cele mog%, cho$ nie powinny, by$
zaprawione domieszk% egoizmu. Cele rz%dz%cych, na ka&dym szczeblu,
nigdy. Bo&e, jakie to trudne. I zaczy na si" ro bi$ skom pli ko wa nie.
A mia!o by$ prosto i zwyczajnie.
Ale& jest. Pod warunkiem wszak&e,
&e pami"tamy o wszystkich elementach naszej gry o przysz!o#$. Wszystko si" komplikuje, kiedy zabraknie
cho$ jednego z nich – determinacji,
godnego celu i rozs%dku w dzia!aniu. Bez którekolwiek z nich nadzieja rzeczywi#cie zaczyna stawa$
si" domen% m%drych inaczej, poniewa& jej podstawy staj% si" coraz bardziej chybotliwe, a& wreszcie zdaj%
si" zawisn%$ w powietrzu. A przecie& Cholonkowa, jedna z bohaterek
kultowej powie#ci Janoscha mawia!a, i& z niczego nie ma nic. I mia!a
racj". Nie ma.
Po zwo l" so bie na wi% za$ tu do
skromnego jubileuszu naszego miesi"cznika. Nadzieja ojcom-za!o&ycielom towarzyszy!a od pocz%tku. Deter mi na cji nie zbra k!o, sko ro
ukazujemy si" do dzi#. Czy cel by!
godny, niechaj os%dz% czytelnicy. Jedynie z rozs%dkiem czasem bywali#my na bakier, bowiem cz"sto rachunek ekonomiczny, ten koncentrat
rozs%dku, krzycza! wr"cz: jakim cudem!? A my dalej swoje. Zak!adam
wi"c, i& w#ród naszych Czytelników
s% tacy, którzy gotowi s% nam &yczy$
kolejnych dwudziestu lat. Natomiast
pozwol" sobie wyrazi$ tu moje przypuszczenie, i& redakcyjni koledzy woleliby, by rozs%dek przesta! ju& na nas
pokrzykiwa$ i stan%! wreszcie, w sposób zdecydowany i trwa!y po naszej
stronie, tak by#my mogli jak legendarni samuraje rozpoczyna$ ten rok
i kolejne z okrzykiem: banzai! Czyli
naprzód, co jak ten Wernyhora chcia!bym z moich Górek zobaczy$.
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Nadzieja,
determinacja
i co# jeszcze

Gdybym by! pesymist%, powiedzia!bym, &e b"dzie kolejnym zawodnikiem, który startuje w nieciekawej
konkurencji o nazwie kopanie si" z koniem. Jednak pesymizm u progu roku
jako# nie uchodzi. Nadmierny optymizm tak&e nie. Co zatem pozostaje?
Nadzieja i determinacja? Jasne, &e
tak. W powszechnym odczuciu Polaków wyraz „nadzieja” plasuje si"
gdzie# w pobli&u okre#lenia „g!uptas”. Niby wynika to z do#wiadcze'
dziejowych. Ale jakich? I dlaczego
nadzieja jest na przegranej pozycji?
Poniewa& na ogó! nie towarzyszy jej
poj"cie „determinacja”. Bez niej nadzieja jest rzeczywi#cie atrybutem
m%drych inaczej. Wybitni teoretycy,
ale te& i praktycy psychologii biznesu
uwa&aj% determinacj" za podstawowy czynnik sukcesu. W Stanach Zjednoczonych je#li kto# zbankrutuje prowadz%c biznes, nie miewa zazwyczaj
wi"kszych problemów, by uzyska$
kredyt na ponowienie dzia!alno#ci.
Analitycy bankowi wychodz% z za!o&enia, &e odebra! najskuteczniejsz%
lekcj" z mo&liwych – poniós! kl"sk".
Je#li przekona ich o swej determinacji i o tym, i& z owej lekcji wyci%gn%!
w!a#ciwe wnioski – mo&e zacz%$ jeszcze raz. Pono$ statystyki potwierdzaj% s!uszno#$ takiego podej#cia. Tymczasem u nas kl"ska, cho$ cz"sto
nieuchronna z uwagi w!a#nie na brak
determinacji, jako &e jest cech% u naszej nacji deficytow%, dyskwalifikuje. Ale w!a#ciwie dlaczego? Przecie&
my tak kochamy kl"ski, &e #wi"tujemy je co roku z wielkim zapa!em, natomiast #wi"towa$ zwyci"stw wci%&
jako# nie mo&emy si" nauczy$.

!

6 do 11 listopada 1884 r. w KaOd
towicach mia!o miejsce zebranie
delegatów Ruchu Mi!o"ników Syjonu,
znanego pod nazw# Chowewej Syjon,
na którym podj$to decyzj$ m.in. o za!o%eniu nowych osad %ydowskich w Palestynie. Wydarzenie to przesz!o do historii jako Konferencja Katowicka (hebr.
&'()*+ ,-'.), niem. Kattowitzer Konferenz). Jego konsekwencj# by!o powstanie pa/stwa Izrael w 1948 roku, st#d dzi"
cz$sto mówi si$, %e Izrael powsta! w Katowicach.
Rocznica
okazji 130. rocznicy Konferencji
Z
Katowickiej 17 grudnia 2014 roku
w Centrum Informacji Naukowej i Bib-

liotece Akademickiej zosta!o zorganizowane seminarium naukowe. Organizatorami spotkania byli: Klub Niezale%nych
Stowarzysze/ Twórczych „Marcho!t”
w Katowicach, Gmina Wyznaniowa
0ydowska w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Instytut Historii na Wydziale Nauk Spo!ecznych Uniwersytetu
1l#skiego.
W li"cie do uczestników konferencji
Micha! Sobelman, rzecznik prasowy
Ambasady Izraela w Polsce, napisa!, %e
„Konferencja Katowicka by!a jednym
z najwa%niejszych wydarze/ w ca!ej historii ruchu syjonistycznego i mia!a olbrzymi wp!yw na powstanie przysz!ego
pa/stwa Izrael. Dzi" doprawy trudno
jest znale23 w Izraelu miasto, które by
w jakich" sposób nie odnotowa!o tego
wydarzenia. Mo%na wi$c "mia!o powiedzie3, %e Katowice znane s# dzi" ka%demu uczniowi jakiejkolwiek szko!y na terenie wspó!czesnego Izraela”.
W cz$"ci oficjalnej seminarium wyst#pi! m. in. W!odzimierz Kac, przewodnicz#cy Gminy Wyznaniowej 0ydowskiej
w Katowicach, który powiedzia!: – To
mo%e by3 kontrowersyjne – organizowanie konferencji z okazji 130. rocznicy
Konferencji Katowickiej, która zapocz#tkowa!a powstanie pa/stwa Izrael.
Ruch syjonistyczny wynika! z wielkiego
rozczarowania 0ydów, najpierw nowo powsta!# Rumuni#, w której nie nadano
praw obywatelskich 0ydom, nast$pnie
Rosj#, gdzie mia!a miejsce seria pogromów, !#cznie z oskar%eniami o wspó!udzia!, a nawet zamordowanie cara Alek san dra II w 1881 ro ku, a tak %e
dzia!alno"3 Ochrany i powstanie tzw. Protoko!ów M$drców Syjonu.
W!odzimierz Kac zwróci! uwag$, %e
proces asymilacji 0ydów by! nieustannie
przerywany, za" ju% zasymilowanym
0ydom, którzy czuli si$ Rosjanami, Rumunami, Polakami czy Niemcami, nieustan nie przy po mi na no, %e s# ob cy.
W zwi#zku z tym powstawa!y ró%ne
formy obrony. Pojawi!y si$ idee, ludzie
zacz$li !#czy3 si$ w stowarzyszenia i ruchy, na bazie których mog!a zosta3 zorganizowana Konferencja Katowicka.
O wadze tego wydarzenia mo%e "wiadczy3 fakt, %e by!a podwalin# do dalszych

Jedyne zdj!cie, które zachowa"o si! z Konferencji Katowickiej. Na fotografii 26 z 36 uczestników – delegatów Chowewej Syjon.

Spotkanie Wschodu
i Zachodu
AGNIESZKA
SIKORA

negocjacji i d#%e/ osiedle/czych w Ziemi 1wi$tej.
– Bez tej konferencji nie by!oby te%
Pierwszego Kongresu Syjonistycznego,
który odby! si$ w Bazylei w 1897 roku.
Tak naprawd$ Konferencja Katowicka zapocz#tkowa!a i zorganizowa!a ruch syjonistyczny – zako/czy! swoje wyst#pienie
W!odzimierz Kac.
W"ród uczestników seminarium pojawili si$ m.in. Joshua Ellis, rabin Górnego 1l#ska i Katowic; dr Piotr Spyra, wicewojewoda "l#ski; Aleksander Fiszer,
prezes Klubu Niezale%nych Stowarzysze/ Twórczych „Marcho!t”; dr hab.
Miros!aw Nakonieczny, prorektor Uniwersytetu 1l#skiego i Robert Brzostowski z katowickiego oddzia!u Towarzystwa Spo!eczno-Kulturalnego 0ydów
w Polsce. Obrady poprowadzi! profesor
Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii U1. Prelegenci poruszali wiele wa%nych tematów, mówili m.in. o historii 0ydów w Katowicach w XIX i XX wieku,
zwi#zkach Ko"cio!a katolickiego z 0ydami na Górnym 1l#sku w XIX i pierwszej po!owie XX wieku, spo!eczno"ci %ydowskiej na 1l#sku Austriackim w XIX
i XX wieku (do 1918 r.) czy wk!adzie
polskich 0ydów w budow$ i rozwój pa/stwa Izrael do 1948 roku. Szczególnie
wa%nym i prezentuj#cym najnowsze odkrycia wyst#pieniem by! referat dr Bar-

bary Kalinowskiej-Wójcik zatytu!owany „Konferencja Katowicka – przyczyny, przebieg i skutki pierwszego mi$dzyna ro do we go spo tka nia orga ni za cji
Chowewej Syjon”.
Podczas przerwy w obradach mo%na
by!o obejrze3 wystaw$ przygotowan#
przez Muzeum 0ydowskie Galicja w Krakowie pn. „Polska i Palestyna – dwie ziemie i dwa nieba” sk!adaj#c# si$ ze zdj$3
Ze’ev Aleksandrowicza.
Ruch syjonistyczny
yjonizm, czyli idea powrotu 0ydów
S
do Ziemi 1wi$tej (Syjonu), w sensie
religijnym si$ga swoimi korzeniami

do czasów staro%ytnych i jest zwi#zany
z obietnic# dan# przez Boga Abrahamowi. Jednak w drugiej po!owie XIX wieku ukszta!towa!o si$ polityczne znaczenie syjonizmu i charakteryzowa! si$ on
przede wszystkim skupieniem wysi!ków na powrocie, a nast$pnie powstaniu
i budowie pa/stwa Izrael. My"l powrotu do Ziemi 1wi$tej pojawi!a si$ ju%
w 1782 roku za spraw# rabina Eliasza
z Wilna, ale dopiero rabin Jehuda Alkai
w 1840 roku ide$ Syjonu przeformu!owa!
w polityczny postulat. Wiek XIX przyniós! ze sob# rewolucj$ przemys!ow#,
eksplozj$ demograficzn#, za" w polityce europejskiej coraz wi$ksz# rol$ zacz$-

17

18

!y odgrywa" czynniki narodowe i narodowo-wyzwole#cze. Spo!eczno$" %ydowska spodziewa!a si&, %e zmiany te
przynios' popraw& ich po!o%enia.
Seria zrywów, do których dosz!o podczas Wiosny Ludów, przyczyni!a si&
do przebudzenia narodowego w Europie.
O%ywienie to jednak przynios!o tak%e
wzrost nastrojów nacjonalistycznych
i roz bu dzi !o na stro je an ty se mic kie.
W 1859 roku, po zjednoczeniu Mo!dawii
i Wo!oszczyzny, dosz!o do powstania
Rumunii. Ksi'%& Zjednoczonego Ksi&stwa
Mo!dawii i Wo!oszczyzny Aleksander Jan
Cuza z!o%y! obietnic& przyznania obywatelstwa (ydom. Spotka! si& jednak z siln' opozycj' kr&gów antysemickich.
W 1866 roku ksi'%& Cuza zosta! obalony
i zmuszony do emigracji. Jego nast&pca
ksi'%& Karol I, wywodz'cy si& z niemieckiego rodu arystokratycznego Hohenzollern-Sigmaringen, równie% z!o%y!
obietnic& stopniowej integracji rumu#skich (ydów, jednak przyj&ta 29 czerwca 1866 roku konstytucja g!osi!a, %e tylko chrze$cijanie mog' by" obywatelami
Rumunii. To by!o ogromne rozczarowanie dla (ydów, w konsekwencji czego
szukali dla siebie innych mo%liwo$ci
i przenosili si& poza terytorium pa#stwa
rumu#skiego.
W 1881 roku w Rosji dosz!o do serii pogromów ludno$ci %ydowskiej. Jako pretekst w!adze carskie wykorzysta!y zamach
na cara Aleksandra II. W ramach odwetowych represji przez rosyjskie miasta
przetoczy!a si& fala pogromów, z czego
wiele by!o inspirowanych przez carsk' tajn' policj& Ochran&, prowadz'c' planowe
prowokacje anty%ydowskie. Ujawniono
wówczas wspomniane wcze$niej Protoko!y M&drców Syjonu – dokument opisuj'cy rzekome plany osi'gni&cia przez
(ydów globalnej dominacji.
Fala pogromów i nasilaj'cy si& w Europie Wschodniej i )rodkowej antysemityzm spowodowa!y, %e wielkie grupy (ydów wschodnioeuropejskich kierowa!y
si& w stron& Europy Zachodniej, wielu
emigrowa!o do Stanów Zjednoczonych,
inni wyje%d%ali do Palestyny, rozpoczynaj'c w ten sposób pierwsz' alij&.
Pod koniec 1881 roku w Rumunii powsta!y pierwsze oddzia!y Chowewej Syjon (hebr. *+,- ,..+/; pol. Mi!o$nicy Syjonu; u%ywana by!a równie% nazwa
Chibbat Syjon). Jednak a% do 1883–
1884 roku by!y to w!a$ciwie lu0ne skupiska ró%nych nieformalnych grup czy towarzystw. Owe „towarzystwa” d'%y!y
do zbie ra nia $rod ków fi nan so wych
i wykupywania gruntów w Palestynie.
Organizowa!y szkolenia rolnicze dla
pionierów emigruj'cych do Palestyny
i wspiera!y nowo tworzone osady. Starali si& tak%e pozyska" mi&dzynarodowe poparcie dla swoich idei. W 1875 roku jedno z takich towarzystw wys!a!o Mosze
Dawida Szuba z dwoma pomocnikami
do Palestyny, aby rozpatrzyli sytuacj&,
na ile mo%liwe jest tam prowadzenie szerszej akcji osadniczej. W mie$cie Fokszany 30 grudnia 1881 roku zorganizowano
pierwsz' wspóln' konferencj&. Przyby-

na wschodzie Europy, jak i powoli równie% na zachodzie przestaje przynosi" takie efekty, jakie by!y oczekiwane. Trzeci' postaci', która odgrywa!a istotn'
rol& w ruchu by! rabin Samuel Mohylewer. Uwa%a! on, %e dopiero poprzez zaanga%owanie intelektualistów %ydowskich mieszkaj'cych na terenie ca!ej
Europy (ydzi s' w stanie wypracowa"
nowy kierunek, rozwi'zanie kwestii %ydowskiej i tylko w ten sposób mog' poradzi" sobie z antysemityzmem europejskim. Dla te go te% na wo !y wa!, aby
w towarzystwach Mi!o$ników Syjonu
dzia!ali równie% rabini, b&d'cy jednocze$nie przywódcami poszczególnych grup.
Innymi wa%nymi ideologami Chowewej Syjon byli Moj%esz Hess, Max Nordau oraz Teodor Herzl.
Katowice i Konferencja Katowicka
Samuel Mohylewer, zdj#cie z 1896 roku

!o na ni' 51 delegatów reprezentuj'cych 32 stowarzyszenia. Podczas konferencji wybrano Komitet Centralny Chowewej Syjon, a za siedzib& wybrano
miasto Ga!acz.
Dzia!alno$" Chowewej Syjon wspar!o wiele wybitnych osobisto$ci $wiata %ydowskiego. Jednym z nich by! Mosze Leib Lilienblum, zasymilowany rosyjski
(yd, przywódca intelektualnego ruchu
Haskali w Rosji. Drug' postaci', która
odegra!a bardzo istotn' rol& w towarzystwach Mi!o$ników Syjonu by! Leon Pinsker. On równie% by! zasymilowanym rosyjskim (ydem, lekarzem, ochotnikiem
w armii rosyjskiej, który bra! udzia!
w wojnie krymskiej, a nawet otrzyma!
medal za m&stwo. W 1882 roku og!osi!
manifest, prezentuj'c swoje pogl'dy.
Broszura nosi!a nazw& Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden (Autoemancypacja! Wezwanie rosyjskiego
!yda do swego narodu) i odnosi!a si&
do problemu za!amania si& asymilacji (ydów. Pinsker zwróci! uwag& na fakt, i%
asymilacja, zarówno w latach 80. XIX w.

Moj"esz Leib Lilienblum

atowice by!y jednym z bardzo istotK
nych punktów tranzytowych. Mia!y wyj'tkowo dobre po!'czenie z Europ' Zachodni', st'd du%e grupy (ydów
uciekaj'cych z Europy Wschodniej (liczone w tysi'cach) pojawia!y si& w!a$nie tutaj. Z du%' doz' prawdopodobie#stwa mo%na tak%e stwierdzi", %e osoba
odpowiedzialna za organizacj& zjazdu
delegatów Chowewej Syjon pochodzi!a w!a$nie z Katowic. Jak zauwa%a dr
Barbara Kalinowska-Wójcik, Konferencja Katowicka by!a tak naprawd&
spotkaniem Wschodu i Zachodu. Przede wszystkim dlatego, %e o ile ze strony wschodniej g!ównym organizatorem
byli Mi!o$nicy Syjonu, o tyle z Zachodu g!ównym inicjatorem zaproszenia
konferencji do Katowic by! jeden z braci lo%y B’nei B’rith, która utworzy!a si&
tutaj 17 czerwca 1883 roku i przyj&!a nazw& „Concordia”. Tradycja %ydowskich ló% wolnomularskich B’nei B’rith,
pochodzi z Ameryki. Pierwsza lo%a
powsta!a w 1843 toku w Nowym Jorku
i jej celem by!o przede wszystkim zjednoczenie $rodowiska (ydów ameryka#skich. Mia!a tak%e cele wy%sze,
przede wszystkim wspieranie kultury
i literatury %ydowskiej oraz prowadzenie szeroko zakrojonych dzia!a# charytatywnych maj'cych na celu wspieranie
zarówno %ydowskich inicjatyw spo!ecznych, jak i gospodarczych. Pierwsza lo%a poza Stanami Zjednoczonymi
zosta!a stworzona w 1875 roku w Kanadzie, a pierwsza lo%a w Europie
powsta!a w 1882 roku w Berlinie (a dok!adnie dwie lo%e: du%a – ogólnopa#stwowa i lokalna – berli#ska). Trzeci'
by!a lo%a w Halle, a czwart' – katowicka.
Nowy pr'd, który pojawi! si& w Niemczech, bardzo szybko dotar! do Katowic. G!ównym inicjatorem powo!ania tu
lo%y by! Zelig Freuthal, katowicki (yd,
który przez pewien czas mieszka! w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka! si&
z ide' B’nei B’rith. Ów Zelig Freuthal by!
odpowiedzialny za sprawy organizacyjne Konferencji Katowickiej, zaproszenie
go$ci oraz protoko!owanie posiedze#.

Fot. Agnieszka Sikora
Joshua Ellis, rabin Górnego $l"ska i Katowic.

Fot. Agnieszka Sikora

Miejscem, w którym si! odby"a Konferencja by"a siedziba lo#y. Nie wiadomo
jednak, gdzie si! ona znajdowa"a a#
do 1904 roku, kiedy to lo#a przenios"a si!
do pomieszcze$ katowickiego Hotelu
Kaiserhof przy ulicy Stawowej 19.
Dr Barbara Kalinowska-Wójcik prowadzi"a dog"!bne poszukiwania dokumentów i stwierdzi"a:
– Nie s%dz!, aby&my si! dowiedzieli,
gdzie odby"a si! Konferencja, chyba #e
pojawi% si! jakie& nowe 'ród"a. Informacji o siedzibie lo#y w 1884 roku nie ma
ani w aktach lo#y Concordia, które s%
obecnie przechowywane w Moskwie, ani
w gazetach ukazuj%cych si! w tym okresie na Górnym (l%sku, ani katowickich
Adressbuch’ach, poniewa# pierwszy pochodzi z 1894 roku. Ponadto lo#a od 1883
roku trzykrotnie si! przeprowadza"a.
Najprawdopodobniej by" to jeden z ówczesnych katowickich hoteli, ale z pewno&ci% nie by" to Kaiserhoff, bo jego
po prostu nie by"o.
Dr Barbara Kalinowska-Wójcik tu#
przed seminarium dotar"a do jednego
z niewielu zachowanych egzemplarzy
protoko"ów Konferencji Katowickiej
wydanych w latach 80. XIX wieku przez
Karola Miark! w Miko"owie, a obecnie
przechowywanych w Bibliotece i Archiwum Alliance Israélite Universelle w Pary#u: – My&la"am, #e mo#e znajdzie si!
tam wzmianka o tym, gdzie mia"a miejsce konferencja. Niestety, tej informacji
tam nie ma. Dok"adnie napisano, o której rozpocz!"y si! obrady, o której si! zako$czy"y, ale tego, na co ca"a spo"eczno&)
#ydowska czeka"a, nie by"o. Nie ma
równie# tej informacji w aktach miasta
Katowic oraz brak jej w nadzorze policyjnym landratury katowickiej.
Historyczka stwierdzi"a, #e jest jeszcze
jeden trop, który móg"by rzuci) &wiat"o
na ten problem: – Mo#liwe, #e jakie& og"oszenie pojawi"o si! w „Kattowitzer Zeitung”. Problem polega jednak na tym, #e
nie mamy dost!pu do #adnego numeru
z lat 80. XIX wieku. Co wiadomo jednak
na temat tego wydarzenia? Otó# ca"kiem
sporo. Na przyk"ad to, #e na Konferencj!

W!odzimierz Kac, przewodnicz"cy Gminy Wyznaniowej #ydowskiej w Katowicach.

Katowick% przyjecha"o 36 delegatów.
Nie wszyscy zostali uj!ci na jedynym zdj!ciu, które zachowa"o si! do naszych czasów (na zdj!ciu jest tylko 26 osób, za& protokó" podpisa"o 35 delegatów). Jest to
jedyna pami%tka z Konferencji. Nie wiadomo, w którym zak"adzie fotograficznym
w Katowicach zdj!cie zosta"o wykonane,
poniewa# fotografia pochodzi z Encyclopaedia Judaica, opublikowanej w 1906 roku. Prawdopodobnie by"o to zdj!cie pochodz%ce od osoby prywatnej, która je
udost!pni"a.
Konferencja Katowicka by"a spotkaniem g"ównie przedstawicieli Mi"o&ników
Syjonu, którzy przyjechali z Rosji (22
osoby). W&ród innych uczestników znale'li si! reprezentanci: po jednym z Francji i Rumunii, dwóch z Anglii oraz sze&ciu z Niemiec.
Podczas Konferencji odby"y si! cztery
spotkania 6, 7, 9 i 10 listopada 1884 roku. Protoko"y zosta"y sporz%dzone w j!zyku niemieckim i hebrajskim, aczkolwiek
wi!kszo&) uczestników mówi"a mieszanin% niemieckiego i jidysz, jak twierdzi Hans
Kohn w artykule „Geschichte. Die Kattowitzer Konferenz” [w: „Der Jude: eine

Monatsschrift” (5) 1920/1924), s. 613 –
615], bazuj%cym na protoko"ach z Konferencji Katowickiej, wydanych przez Nathana Michaela Gelbera.
Delegaci m.in. zadeklarowali wsparcie
finansowe dla lepszego organizacyjnego
przygotowania i prowadzenia akcji osadniczej na terenie Palestyny. Zaproponowali, aby pieni%dze trafia"y, jeszcze zanim
wyjad% osiedle$cy, do poszczególnych
gmin, w których ochotnicy b!d% prowadzili szkolenia z zakresu uprawy roli. Zarówno *ydzi z Europy Wschodniej, jak
równie# Zachodniej zasadniczo nie trudnili si! upraw% roli. By"o to spowodowane przede wszystkim ró#nego typu zakazami. W zwi%zku z tym organizatorzy
akcji przesiedle$czej proponowali równie#
odpowiednie przygotowanie osób planuj%cych wyjazd.
Podczas zjazdu uda"o si! powo"a)
pro wi zo rycz ny ko mi tet cen tral ny,
w którym znale'li si!: Samuel Mohylewer – przewodnicz%cy, Leon Pinsker
– prezes, Alexander Zederbaum – zast!pca Pinskera oraz sekretarz Pinskera Moj#esz Leib Lilienblum. Komitet mia"
swoj% siedzib! w Odessie i stamt%d prowadzi" intensywne dzia"ania. Szczególnie aktywnie prowadzono akcj! poszukiwania i werbowania osadników.
Dzi!ki Konferencji Katowickiej z okazji setnej rocznicy urodzin sir Mosesa Montefiorego, niezwykle zas"u#onego #ydowskiego filantropa, w 1890 roku uda"o si!
oficjalnie zarejestrowa) stowarzyszenie
charytatywne jego imienia, maj%ce na celu wspieranie rolnictwa w Palestynie i kolonizacji #ydowskiej w Ziemi Izraela. Nie
uda"o si! natomiast oficjalnie zalegalizowa) Ruchu Mi"o&ników Syjonu.
Dr Barbara Kalinowska-Wójcik ma
nadziej!, #e protoko"y Konferencji Katowickiej uda si! szybko opracowa)
i w 2015 roku uka#e si! ich edycja z t"umaczeniem i naukowym wst!pem, szerzej omawiaj%cym kwesti! zarówno
przygotowa$, jak równie# samego przebiegu tej Konferencji.

!
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Je!li ludzkie przekonania to piasek,
który wiatr rozwieje, to co s" warte
konfabulacje otwartego cz#owieka
chc"cego poj"$ zawi#o!ci !wiata
a m%&nie zachowa$ si% wobec bytu?
Czy na darmo trudzi si% kontemplacj"
i w samotno!ci przep%dza swój &ywot?
Marno!$ nad marno!ciami ostrzega#o
Pismo od wieków acz z niewielkim skutkiem.
Pozostawiaj"c nam wszystkim nadziej%
m%drzec podpowiada, by z n%dzy bytu
wykrzesa$ to, co t" n%dz" ju& nie jest.
PI#KNA GWARA
Stary 'l"zak powie, &e wynokwiaj"
dzieci wydziwiaj"ce, sk"d (ród#os#ów
tego rzadkiego s#owa pi%knej gwary?
Za pó(no przysz#a technologia #atwych
zapisów d(wi%ków i s#ów niegdysiejszych
tak ho#ubionych przez naszych pradziadów
a zaciekle zwalczanych przez orgeszów.
SKALA KALIOPY

Rys. Wojtek !uka

Podobnie jak kiedy! Jan z Czarnolasu
mam lip% pod domem ale nie pachnie
i nie brz%cz" pszczo#y, bo wygin%#y.
Chocia& mam radio, komputer, telefon
trudniej si% wedrze$ na ska#% Kaliopy
aby pomno&y$ !lady polskiej stopy.
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Rys. Wojtek !uka

MARNO!"

POJ# KOLIBRY
Poj% kolibry w domku nad Huronem
znalaz#em czas, by nacieszy$ si% !wiat#em.
Indianie z pobliskiego rezerwatu
spiskuj" z prawnikami, jak zdoby$
wi%cej terenu i licuj" teksty
uk#adów sprzed stu laty, by tam znale($
jaki! powód do rekompensaty, co
ruszy sumienie bia#ego cz#owieka.
Maj" apetyt na najbli&sz" pla&%.
Szop-pracz przegnany zaszy# si% w s"siedztwie
nie wiem, czy knuje powrót, bo ga#%zie
pomocnych drzew zosta#y mu odci%te.
Moj" lektur% o ciele astralnym
przerywa ptaszek-piórko akrobata
s"czy mój syrop na podniebne harce.
Nawiedzaj"ce nied(wiedzie zwabione
zapachami wywracaj" !mietniki
wrzeszcz" wiewiórki i k#ótliwe sójki
kracz" wrony zaw#aszczaj"ce teren
g#o!ny od lotnego g%gotu g%si.
Ja poj% kolibry, dbam by mym klientom
nie brakowa#o ciek#ego nap%du
do ich pociesznych, b#yskawicznych lotów.

SENIORZY

STARO!"

Ludzie w moim wieku ju% si& nie spiesz$
nie planuj$, nie szukaj$ terminów
zdaj$ si& na pob#a%liwo!" bli'nich
i licz$ na wyrozumia#o!" m#odszych.
Opanowali cierpliwo!" i nerwy,
%yczliwy u!miech nie schodzi im z twarzy.
Godz$ si& na przypisywan$ m$dro!"
ale nie upieraj$ si&, by sprawdzi".

Staro!" ma w#asny rytm, stateczno!", umiar
rozs$dek. M#odych nie dogoni, s#absza
nie ma si#y i nie widzi potrzeby.
Rozum dyktuje inne preferencje
zmys#owych uzale%nie! nie po%$da
do!wiadczona b&dzie dmucha" na zimne.
Ostatnie dni woli sp&dzi" w trze'wo!ci
innym zostawia budzenie si& z kaca.

WRONY?

UNDE MALUM

My!limy sobie, %e dzia#ka jest nasza
ale ju% wrony si& z nami nie godz$.
Wszczynaj$ tumult od samego rana.
Na ka%dy nasz ruch reaguj$ wrzaskiem
kracz$ w nieznanym narzeczu
na calutk$ okolic& Huronu
jakby si& dzia#a im okrutna krzywda
A gdyby to nie by#y czarne ptaki
lecz duchy Indian, których st$d wygnano
dopomina#y si& o dawne w#o!ci?

Moja wnikliwa przyjació#ka od lat
próbuje dociec 'ród#a proweniencji
dobra i z#a, chocia% tyle umys#ów
trudzi#o si& daremnie, ona nie dba.
Jej upór jest godny naszej pochwa#y
niepowodzenie nie przyniesie ujmy.

SZOP PRACZ

Zasmuca przebudzenie bez pomys#u
na wiersz, bo podaje w w$tpliwo!" sapiens
jako nadal w#a!ciwe okre!lenie
skoro %adnego w$tku nie wymy!li
i melancholi& sprowadza od rana.
To tak jak bym mierzy# sobie ci!nienie
i doczeka# si& dziwnych parametrów
nie obiecuj$cych %adnego zdrowia
o samym !wicie budz$cego si& dnia.
NOWA INSPIRACJA
Kiedy po wy%aleniu si&, %e nie mam
pomys#u na wiersz, jednak go spisa#em,
odkry#em nowe 'ród#o inspiracji
w ujawnieniu niezaradnej frustracji,
które jest zdolne uruchomi" si#y
i poratowa" biednego poet&
podsuwaj$c mu odpowiednie s#owa.

Rys. Wojtek !uka

Rano szop pracz zagl$dn$# nam do okna
drewnianego domku letniego w lesie,
bo prawem kaduka zamieszkali!my
w jego rejonie. W naszym dachu wybra#
sobie schronienie. Lecz zamkn&li!my w#az
to protestuje jak umie najlepiej
i w czarnych okularach konfrontuje
k#usowników i niecnych okupantów.
Dzi! eksmitowany zwierz po#o%y# si&
bezceremonialnie na daszku obok
i bardzo ostentacyjnie wyzywa
nas na przetrwanie maj$c swe atuty.
Czy jest skwaterem czy sublokatorem?

HOMO SAPIENS?

FLORIAN !MIEJA
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b$#dna, nieraz wstrz!saj!ca interpretacja,
daje Ewie... rang# autentycznej i bardzo
wybitnej artystki. A potwierdza t# rang# – niezdolno'( robienia jakichkolwiek
ust#pstw, pozwalania na jakiekolwiek $atwizny. Ani wobec samej siebie, ani wobec – publiczno'ci. Ewa ryzykuje: zawsze
si#ga najwy"ej...”
Dodajmy, gdy wychodzi$a w czerni
na scen#, publiczno'( zamiera$a nie
chc!c uroni( nic z tego co mia$a us$ysze(.
Mia$a w sobie to co', co nie pozwala$o
oderwa( od niej oczu, jedyna w swoim rodzaju – wielka artystka i równie wielka
zagadka.
O sukcesach Ewy Demarczyk wiemy
sporo, lecz ma$o kto wie, "e jej ojciec
i dziadek ze strony ojca, ciocie, wujowie
i kuzyni byli )l!zakami, którzy zapisali
pi#kne karty w walce o powrót )l!ska
do Macierzy.
Niezwyk$y Dziadek
ndrzej Demarczyk jej dziadek – jak
A
pi#knie napisa$ o nim wnuk Jerzy Poliwoda, w urokliwej ksi!"eczce: Gwiaz-

Szkolne zdj$cie Ewy Demarczyk

Czarny Anio!
polskiej piosenki

JAN
COFA*KA

Nieznane dzieci!stwo
i "l#ski rodowód Ewy Demarczyk
wa Demarczyk ci!gle jest, chocia"
E
od wielu lat ju" nie wyst#puje, i nawet nie wiadomo co si# z ni! napraw-
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d# dzieje, wyj!tkowym zjawiskiem
w naszej kulturze i takim pozostanie.
Wybitny muzykolog Bogus$aw Kaczy%ski spytany o stan naszej piosenki
odpowiedzia$: „... przed wojn! by$a
Hanna Ordonówna, po wojnie Ewa

Demarczyk. Ich sukcesy ju" si# nie powtórzy$y”.
Inny ceniony swego czasu krytyk Juliusz Kydry%ski, napisa$: „Kariera Ewy
Demarczyk... jest najbardziej zdumiewaj!cym zjawiskiem w dziejach naszej estrady. Jest z nikim nieporównywalna. Nazywaj! j! «Czarnym Anio$em polskiej
piosenki»... Gdy Ewa zjawia si# na estradzie, temperatura wyra&nie wzrasta...
Nie tylko fenomenalny g$os, lecz tak"e
ów szczególny dobór repertuaru... jej bez-

da Ewy Demarczyk na tle "l#skiej historii ro dzin nej, z któ rej szczo drze
korzystam – by$ z krwi i ko'ci )l!zakiem,
przystojnym, doskonale zbudowanym
m#"czyzn!, w$a'cicielem warsztatu 'lusarsko-instalacyjnego w Bytomiu i wyró"nia$ si# od najm$odszych lat aktywno'ci! w wielu polskich stowarzyszeniach.
Nale"a$ m.in. do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego i by$ dzia$aczem powsta$ego gniazda „Soko$a”. O"eni$ si# w 1902
roku w Bytomiu z Ann! Mart! Faber.
Mia$ wówczas 25 lat, "ona by$a dwa lata m$odsza. Poznali si# w zespole pie'ni
i ta%ca, bo mieli pi#kne g$osy, Andrzej
– baryton, Anna – sopran. Po$!czy$o ich
umi$owanie 'piewu, który piel#gnowali
potem w rodzinie. Wszyscy lubili 'piewa( i nikogo nie trzeba by$o do tego namawia( ani zmusza(, dlatego podziwiano ich ro dzin ny chór i mó wio no:
Demarczykowie maj# "piewanie we krwi.
Mieli sze'cioro dzieci: Edwarda; Jadwig#; Helen#; Gertrud#; Mari# i najm$odszego, przysz$ego ojca Ewy Demarczyk
Leonarda, który urodzi$ si# w 1911 r. Gdy
wybuch$a I wojna 'wiatowa, przysz$y
dziadek Ewy jako obywatel Prus zostaje zmobilizowany do przybocznej gwardii cesarskiej i rodzina znalaz$a si# w niezwykle trudnej sytuacji, tym bardziej "e
rozkradziono jego warsztat i "ona z sze'ciorgiem dzieci, w wieku od trzech
do jedenastu lat, musia$a, z pomoc!
swojej matki, jako' sobie radzi(, bo
m!", dwukrotnie ranny, wróci$ do domu
dopiero w 1918 r.
W tym czasie w Europie wrza$o. Andrzej Demarczyk, jak wielu jemu podobnych, poczu$, "e istnieje szansa powrotu
)l!ska do odradzaj!cego si# niepodleg$ego pa%stwa polskiego. Teraz mieszkanie jego rodziców zamienia si# w konspiracyjn! komórk# Polskiej Organizacji
Wojskowej. Odbywa$y si# tu instrukta"e,
narady a nawet gromadzono bro%. Gdy
w sierpniu 1919 r. wybucha I powstanie

!l"skie uczestniczy w ataku na hotel
Skrocha w Bytomiu, w którym mie!ci# si$
sztab i centrala telefoniczna Reichswehry. Bra# te% udzia# w kolejnych dwóch powstaniach, w trzecim ju% z najstarszym
synem Edwardem. W rezultacie III powstania !l"skiego alianci zrewidowali
pierwotne decyzje dotycz"ce podzia#u
&l"ska, przyznaj"c Polsce znacz"c" jego
cz$!' przemys#ow". Niestety Bytom,
pozosta# po stronie niemieckiej, co rych#o
Demarczykowie odczuli.
Cena patriotyzmu
powstaniach !l"skich, rodzinie
Po
Demarczyków przysz#o zap#aci'
za jej patriotyzm i aktywne uczestnictwo

w polskim %yciu narodowym. Ich mieszkanie atakowane by#o, najcz$!ciej noc",
przez niemieckie bojówki. W czasie jednej z takich napa!ci pobito Andrzeja
Demarczyka do nieprzytomno!ci, a ca#" rodzin$ sponiewierano i skopano.
Pó(niej wyrzucono ich z mieszkania
i kazano im wynosi' si$ do Polski.
Wówczas to, z inicjatywy Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego oraz Polskiego
Konsulatu Generalnego w Bytomiu postanowiono ich przeprowadzi' na teren
eksterytorialny, to jest do pomieszcze)
konsulatu, za! Andrzeja Demarczyka
zatrudniono w charakterze gospodarza tego obiektu.
By# to czteropi$trowy budynek b.
hotelu „Lomnitz”, nabyty w styczniu
1920 r. na polecenie rz"du polskiego
z przeznaczeniem na siedzib$ Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Górnego &l"ska, którym kierowa# Wojciech Korfanty. Budynek, na wypadek
dywersji niemieckiej mia# pot$%ne kraty i siatki stalowe i by# ca#odobowo
strze%ony przez stra%ników. Po plebiscycie i podziale Górnego &l"ska, przeniesiono do niego w 1922 r. z Opola
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak%e wi$kszo!' jego pracowników przenios#a si$ z Opola do Bytomia, a w!ród nich Wojciech Poliwoda i jego starszy brat powstaniec !l"ski
Józef, który w obawie przed represjami
schroni# si$ najpierw w Mys#owicach,
po czym do#"czono go do grona pracowników konsulatu. W tym konsulacie bracia Poliwodowie poznali rodzin$ Demarczyków i rych#o ich tenory zasili#y
rodzinny chór. W efekcie ich wspólnego !piewania zawi"za#a si$ sympatia pomi$dzy Wojciechem Poliwod" i Helen" Demarczyk oraz Józefem Poliwod"
i Jadwig" Demarczyk, która zako)czy#a si$ na !lubnym kobiercu.

Z%ote Gody Dziadków, przed opolsk$ Katedr$, druga z prawej – Ewa (1952)

ny „królem Polaków” lub „najbardziej
zagorza#ym Polakiem”. By# %onaty
z Franciszk", która urodzi#a czterna!cioro dzieci, lecz dzieci)stwo prze%y#o
o!mioro, 3 synów i 5 córek, w tym pierworodny Józef (ur. w 1902 r.), i drugi
Wojciech (1903 r.), którzy o%enili si$
z cór ka mi De mar czy ków: Ja dwi g"
i Helen".
W domu Poliwodów panowa# kult
polskiego s#owa i z wielkim pietyzmem
piel$gnowano ojczyst" tradycj$, mow$
oraz kultur$. Rodzice stale przypominali
dzieciom: Pami!taj, "e jeste# Polakiem,
jak ci! widz$ tak ci! pisz$. Losy cz#onków tej rodziny potwierdzaj", w ca#ej rozci"g#o!ci, ich patriotyzm i przywi"zanie
do Polski.
Przenosiny do Opola
1931 r. Polski Konsulat zostaje
W
przeniesiony z Bytomia do Opola,
do budynku przy dzisiejszej ul. Konsu-

larnej. Do Opola przenosi si$ te% dziadek
Ewy Andrzej Demarczyk z %on" i córk"
Mari" oraz bracia Poliwodowie Józef

i Wojciech, ju% z %onami Jadwig" i Helen". Wszyscy zamieszkuj" w budynku
konsulatu. Jedynie córka Andrzeja Demarczyka, Gertruda, pozosta#a w Bytomiu, gdzie wysz#a za m"%.
Podobnie jak w Bytomiu Andrzej Demarczyk jest gospodarzem budynku,
natomiast bracia Wojciech i Józef Poliwodowie, którzy kiedy! prac$ w konsulacie rozpoczynali w charakterze pomocników biurowych, dzi$ki sumienno!ci
i systematycznemu samokszta#ceniu,
awansowali na nobilituj"ce ich stanowiska, samodzielnych i odpowiedzialnych
referentów. Rodziny Józefa i Wojciecha
Poliwodów szybko si$ powi$ksza#y. Jadwiga z Józefem doczekali si$ pi$ciorga dzieci. Natomiast Helena i Wojciech
mieli troje. W tym czasie kolejna córka
Andrzeja Demarczyka – Maria wysz#a
za m"% za rodowitego warszawiaka Boles#awa Wolskiego, natomiast najm#odszy z Demarczyków Leonard, przysz#y
ojciec Ewy, uko)czy# Akademi$ Sztuk
Pi$knych w Krakowie, pozna# tam urokliw" krakowiank$ Janin$ Ba)do i j" po!lubi#.

Poliwodowie z Wójtowej Wsi
oliwodowie od zawsze byli zwi"zaP
ni z podopolsk" Wójtow" Wsi",
zamieszka#" w zdecydowanej przewa-

dze przez ludno!' polsk", która nawet
w okresie nasilaj"cej si$ germanizacji,
potrafi#a otwarcie manifestowa' swój
polski patriotyzm. G#ow" rodu Poliwodów, by# Franciszek Poliwoda, nazywa-

Od lewej Ewa i Lucyna Demarczyk i Basia Stopka (1944)
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Ojciec Ewy
po!ród sze!ciorga dzieci
S
Anny i Andrzeja Demarczyka niew"tpliwie najbar-

dziej utalentowanym by# najm#odszy Leonard, przysz#y
ojciec Ewy, nazywany przez
najbli$szych Leonem. Ju$ jako jedenastolatek dyrygowa#
rodzinnym chórem, w którego
repertuarze by#y takie utwory
jak: Wis!o moja, Wis!o stara-sk"d tak smutnie p!yniesz;
Hej dziewczyno, hej niebogo,
jakie# wojsko p$dzi drog";
Pami$tne, dawne Lechity;
Ospa!y i gnu#ny zgrzybia!y
ten #wiat; Sz!a dzieweczka
do laseczka; Posz!a Karolinka do Gogolina; Le% orle bia!y nad polsk" ziemi$; Wojenko, wojenko, có&e# ty za pani
i wiele innych patriotycznych
i ludowych pie!ni.
Leonard sam nauczy# si%
gra& na akordeonie, na którym
potrafi# wygrywa& przeró$ne
cuda, do tego pi%knie malowa#
i rze'bi#. Kiedy powsta#o polskie harcerstwo w Niemczech
wraz z rodze(stwem wst"pi#
w jego szeregi, uczestnicz"c
w licznych imprezach i uroczysto!ciach polskich, gra#
tak$e w teatrze amatorskim.
W ko(cówce lat dwudziestych uko(czy# Szko#% Rze- Rodzice Ewy – Janina i Leonard (Kraków, 1935)
mios# Artystycznych i podj"#
*ona Leonarda – Janina, przyj%#a swostudia w Akademii Sztuk Pi%knych
w Krakowie, gdzie uko(czy# wydzia# j" siostr%, malark% Stefani% z m%$em Anrze'by. Do dzi! w wielu krakowskich ko- drzejem Stopk" scenografem, grafikiem,
karykaturzyst", gdy ich wyrzucono
!cio#ach znajduj" si% jego prace.
z mieszkania w Katowicach.
Tak wi%c to trzypokojowe krakowskie
Okupacyjna gehenna
mieszkanie sta#o si% azylem dla pi%ciu
anina i Leonard Demarczykowie uwi- rodzin.
W pierwszym pokoju mieszkali gospoli sobie gniazdko w Krakowie przy ul.
Wróblewskiego 4, na drugim pi%trze, darze Janina i Leonard Demarczykowie
w trzypokojowym, 90-metrowym miesz- oraz Stefania i Andrzej Stopka, w drugim
kaniu, którym zbyt d#ugo sami si% nie na- rodzice Leonarda – Andrzej i Anna Decieszyli, bo zbli$a#a si% nieuchronnie marczyk oraz siostra Helena, z m%$em
wojna. Bojówki hitlerowskie na )l"sku Wojciechem Poliwod" i trójk" dzieci,
Opolskim coraz cz%!ciej rozbija#y polskie w trzecim pokoju siostra Jadwiga z pi%imprezy kulturalne, napada#y na dzia#a- ciorgiem dzieci bez m%$a Józefa, który
czy Zwi"zku Polaków w Niemczech, ukrywa# si% na W%grzech. W sumie zaa nawet na pracowników konsulatu. 2 lip- mieszka#o tu siedemna!cie osób, w tym
ca 1939 r. w drodze do ko!cio#a, przed ka- o!mioro dzieci. Doro!li mieszka(cy,
plic" !w. Sebastiana w Opolu, zosta# znie- oprócz Andrzeja Stopki, $yli nadziej", $e
wa$ony i dotkliwie pobity Wojciech ta wojna rych#o si% zako(czy, bo jak g#oPoliwoda. Kiedy sta#o si% jasne, $e napa!& szono: „Im s#oneczko wy$ej, tym SikorNiemiec na Polsk% staje si% nieuchronna, ski bli$ej”. Wielu )l"zaków uczestnicz"w sierpniu 1939 r. rozpocz%#a si% ewaku- cych w rodz"cych si% organizacjach
acja konsulatu, którego pracownicy sta- podziemnych, by#o przekonanych, $e
rali si%, w obawie przed represjami, wy- szybko rusz" na hitlerowskie Niemcy zawie'& swoje rodziny za granic%, do Polski. chodni sprzymierze(cy Polski, wtedy
Tym sposobem do krakowskiego miesz- na )l"sku wybuchnie czwarte powstanie,
kania Leonarda Demarczyka trafili dodat- do którego szykowa# si% ruch oporu kiekowi lokatorzy poszukuj"cy tu bezpiecz- rowany przez Józefa Korola i wówczas
niejszego azylu. Przygarni%ci zostali ju$ ca#y )l"sk znajdzie si% w Polsce. W te
rodzice gospodarza i dwie jego siostry optymistyczne wizje pow"tpiewa# Anz rodzinami (siostra Leonarda Maria drzej Stopka, twierdz"c, $e ta wojna
po m% $u Wol ska wy je cha #a z nim szybko si% nie zako(czy, $e potrwa przynajmniej 5 lat, zanim okupant si% wydo Szwajcarii).

J
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krwawi i zostanie przep%dzony z Polski, co wcale nie nast"pi z Zachodu, i on niestety
mia# racj%.
W tym zat#oczonym mieszkaniu, w okupacyjn" gehenn%,
urodzi#a si% 16 stycznia 1941 r.
pierworodna córka Janiny i 30letniego Leonarda – Ewa Demarczyk, za! w dwa lata pó'niej jej siostra Lucynka i Basia
Stopka, 12 lutego 1942 r. zmar#a siedmioletnia Ania córeczka
Heleny i Wojciecha Poliwodów.
Filar rodziny
sytuacja materialna
Ich
w okupowanym Krakowie by#a trudna a cz%sto na-

wet dramatycznie ci%$ka. Zabezpieczenie bytu wymaga#o
ogromnego wysi#ku i pomys#owo!ci. Szybko sko(czy#y
si% oszcz%dno!ci, potem wyzbywano si% warto!ciowych
rzeczy: bi$uterii, ubiorów
i sprz%tu domowego. Musieli
wi%c korzysta& z wszelkich
mo$liwych form pomocy spo#ecznej, organizowanej przez
podziemne pa(stwo polskie,
w tym sekcj% Charytatywn"
Obywatelskiego Komitetu Pomocy w Krakowie, Mi%dzynarodowy Czerwony Krzy$,
i Ko!ció#, ale bieda stale !ciska#a im $o#"dki. Jak po latach
wyzna w swych wspomnieniach Wojciech Poliwoda, ich sytuacja finansowo-aprowizacyjna by#a te$ trudna dlatego,
bo jako praworz"dni )l"zacy, z regu#y legali!ci, nie umieli kombinowa&, spekulowa&, kra!&, ani te$ korzysta& z innych
mo$liwo!ci funkcjonuj"cego podziemia
gospodarczego. Musieli wi%c utrzymywa&
si% z niewystarczaj"cych legalnych zarobków oraz z pomocy osób trzecich, w tym
bli$szych i dalszych znajomych oraz
$yczliwych im ludzi.
Pewna pomoc $ywno!ciowa zacz%#a
nadchodzi& z domu rodzinnego Poliwodów z Wójtowej Wsi, po tym jak dwie
Poliwodzianki, jakim! cudem, dotar#y
na pogrzeb zmar#ej ma#ej Anusi i zobaczy#y jak tu jest.
Leonard Demarczyk z Andrzejem
Stopk" pracowali jako kelnerzy w kawiarni plastyków, która by#a miejscem spotka( inteligencji krakowskiej. W czasie
jednego z nalotów gestapo na t% kawiarni% aresztowano Stopk%, który trafi#
do obozu Auschwitz-Birkenau, ale dzi%ki intensywnym zabiegom rodziny uda#o si% go stamt"d wydosta&. Matka
Ewy – Janina obszywa#a wszystkich
i zajmowa#a si% krawiectwem. Jadwiga
pozostawiona z pi"tk" dzieci próbowa#a
handlowa& na tzw. „tandecie”, za! Wojciech z trudem za#atwi# sobie mizernie
op#acan" prac% biurow".
Szczególnie straszne by#y zimy, kiedy
brakowa#o opa#u, w zwi"zku z czym

w pokojach panowa! zi"b a z drugiej strony duchota, bowiem starano si# uszczelni$ wszystkie okna. Filarem rodziny by!
dziadek Ewy Andrzej Demarczyk, który
w najtrudniejszych czasach dostarcza! rodzinie wszystkiego, co mo%na by!o pozyska$ z natury. &owi! ryby i raki, a nawet %aby, z których przygotowywano
kotlety. Z!owione nadwy%ki sprzedawa!. Na te po!owy cz#sto zabiera! wnuki, ucz"c ich !owienia i zbierania ró%nych
przydatnych zió! zast#puj"cych na przyk!ad w du%ym stopniu prawdziw" herbat#, za' li'cie dzikiego szczawiu i pachn"ce pokrzywki stanowi!y nieraz g!ówne
danie obiadowe. Dziadek by! te% rodzinnym lekarzem, szewcem, 'lusarzem,
stolarzem, elektrykiem i do tego kucharzem. Wszyscy mieli 'wiadomo'$, %e aby
%y$ i prze%y$ trzeba sobie wzajemnie pomaga$ i wspiera$ si#. Nie zapominali
o rodzinnym chórze, który dawa! nadziej# na lepsz" przysz!o'$. Nigdy jednak nikomu z nich nie przysz!a do g!owy
my'l, by poprawi$ los, na przyk!ad poprzez zmian# dotychczasowej przynale%no'ci narodowej. Trwali w g!#bokim
patriotyzmie i solidarnie z ca!ym narodem
polskim d(wigali brzemienny koszmar
okupacji hitlerowskiej przypominaj"c
'piewane na wszystkich zebraniach
Zwi"zku Polaków w Niemczech has!o
(hymn): – I nie ustaniem w walce – si!"
s!uszno#ci mamy! I moc$ tej s!uszno#ci
wytrwamy i wygramy!
Doro'li starali si#, aby dzieci mo%liwie
w najmniejszym stopniu odczuwa!y t# potworn" wyniszczaj"c" okupacyjn" bied#.
Dla dzieci, dziadek Andrzej z Leonardem
wykonywali, pod choink#, pi#kne zabawki. Trudno wi#c si# dziwi$ ma!ej Ewie,
%e kiedy tylko ju% porusza!a si# samodzielnie na nó%kach, zobaczywszy dziadka gramoli!a mu si# na kolana i prosi!a,
aby za'piewa! jej ulubion" piosenk#:
„Jak to na wojence !adnie.”
Nieoczekiwanie weso!e urodziny
kupacyjne %ycie mocno im doskwieO
ra!o, ale ju% w Wigili# 1944 r. zapali!a si# nadzieja na rych!y koniec tej

Dziadek Ewy Andrzej z córkami – Helen$ i Mari$ (Bytom, 1922)

czwarte urodziny Ewy Demarczyk oraz
dwunaste Stefci Poliwody, by!o wi#c
czym je 'wi#towa$. Tak%e wyzwolenie
Krakowa jakie nast"pi!o w dwa dni pó(niej 18 stycznia 1945 r
.
Rado"# i bole"# powrotu
stycznia 1945 r. w jednej ze szkó!
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w Krakowie z inicjatywy pe!nomocnika Rz"du Tymczasowego na *l"sk
i Opolszczyzn# gen. Aleksandra Zawadzkiego oraz krakowskiego oddzia!u
Polskiego Zwi"zku Zachodniego, dosz!o do spotkania przebywaj"cych tu
*l"zaków, dzia!aczy Zwi"zku Polaków
w Niemczech, ze 'l"sk" grup" operacyjn" udaj"c" si# na Opolszczyzn#. W zebraniu uczestniczy!o ponad sto osób, w tym
Andrzej i Leonard Demarczykowie i Wojciech Poliwoda. Podj#to decyzj# o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Polaków *l"ska Opolskiego, który w swoich
za!o%eniach mia! by$ organizacj" skupiaj"c" Polaków z Opolszczyzny i reprezen-

strasznej wojny i na powrót w rodzinne
strony. Tego sobie wszyscy %yczyli !ami"c
si# op!atkiem. Tak%e 'piewane w ten wieczór kol#dy brzmia!y ju% wówczas jako'
optymistyczniej. Ale rodzinie utrwali!o si#
w pami#ci inne, niespodziewane wydarzenie, zwi"zane ze zbli%aj"cym si# ko)cem wojny. Kiedy ruszy!a ofensywa radziecka, 15 stycznia 1945 r. samoloty
przeprowadza!y naloty i lokatorzy mieszkania przy ul. Wróblewskiego 4 musieli
si# schroni$ w piwnicach s"siedniego domu. Bomby spad!y na pobliskie magazyny spo%ywcze, wywo!uj"c ich po%ar.
Ludzie nie bacz"c na zagro%enie zacz#li
z pal"cych si# magazynów wynosi$, co
komu popad!o. Wtedy to, odwa%ny i silny ojciec Ewy z wielkim trudem przytaszczy! do schronu jak"' ci#%k" skrzyni#. Jakie% by!o zdumienie, kiedy si# okaza!o,
%e by!o w niej 25 butelek szampana. NaPlakat Pierwszego Krajowego Festiwalu Polst#pnego dnia 16 stycznia przypada!y skiej Piosenki w Opolu 19-23 czerwca 1963 roku

tuj"c" ich interesy. Komitet ten ostatecznie umiejscowi! si# w Katowicach, lecz
dotarcie tam z Krakowa nie by!o ani proste, ani bezpieczne, bo ci"gle jeszcze trwa!a wojna i nie funkcjonowa!a %adna normalna komunikacja. Do tego trzeba by!o
w zarz"dzie miejskim Krakowa wyrobi$
stosowne przepustki i zezwolenia dla
w!adz wojskowych, obowi"zkowo w j#zyku polskim i rosyjskim. Andrzej Demarczyk i Wojciech Poliwoda, dotarli
z Krakowa do Katowic na w!asnych nogach. Po czym dziadek Ewy, z zi#ciem
Wojciechem Poliwod", który mia! obj"$
Urz"d Stanu Cywilnego, do wyludnionego i wypalonego Opola dotarli z pierwsz" grup" zarz"du miejskiego 6 kwietnia 1945 r. Pierwsz" czynno'ci" dziadka
by!o wdrapanie si# na czubek wie%y ratuszowej (bez specjalistycznego sprz#tu
i zabezpieczenia), aby usun"$ z niego
umieszczon" tam przez hitlerowców
swastyk#.
W Opolu dziadek znalaz! mieszkanie
przy ul. Strzelców Bytomskich 5, które
za zezwoleniem w!adz miejskich, odgruzowa! i wyposa%y! w brakuj"ce sprz#ty,
zamierzaj"c sprowadzi$ tu przebywaj"c" jeszcze w Krakowie %on# oraz córk#
Jadwig#, %on# Józefa Poliwody, z pi#ciorgiem ich dzieci. Niespodziewanie zjawili si# jednak w tym mieszkaniu oficerowie w polskich mundurach i nakazali mu
je natychmiast opu'ci$. Dopiero po d!u%szych pro'bach zezwolili na to, aby
móg! zabra$ osobiste rzeczy. Nie pomog!o %adne t!umaczenie. Dziadek by! za!amany, nie spodziewa! si#, %e ojczyzna
o której tak marzy!, o któr" walczy!
w trzech powstaniach 'l"skich, po wyt#sknionym powrocie, tak go potraktuje.
Nie potrafi! sobie tego wyt!umaczy$, %e
oprócz niego s" jeszcze inni bardziej
prawdziwi Polacy z wi#kszymi ni% on
prawami. Rozgoryczony znalaz! w ko)cu inne mieszkanie przy ul. Kochanowskiego nad Odr", lecz zadra w sercu pozosta!a.
W tym czasie Wojciech Poliwoda m"%
Heleny, zdo!a! znale($ dla swojej rodziny mieszkanie sk!adaj"ce si# z trzech po-
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koi, kuchni, !azienki i sporego
przedpokoju przy ul. Kasztela"skiej 1 (dzi# Niedzia!kowskiego 1), którego dodatkowe
wyposa$enie stanowi! fortepian oraz wysoki stoj%cy zegar.
Po uzyskaniu na to mieszkanie
urz&dowego przydzia!u, wyruszy! z ko"cem kwietnia 1945
r. do Krakowa po swoj% rodzin&. Maj 1945 r. okaza! si&
szcz&#liwy dla rodziny. Z obozów koncentracyjnych powróci!y córki Franciszka Poliwody i ich m& $o wie. Ale
dopiero 16 wrze#nia 1945 r.
z w&gierskiego obozu w Tulln
powróci! m%$ Jadwigi Demarczyk Józef Poliwoda, a jako ostatni, w lecie 1946 r. jego brat Piotr.
Wojciech Poliwoda 11 listopada 1945 r. jeszcze jako kierownik USC w Opolu mia!
okazj& udzieli' #lubu swojej
siostrze Zofii, która wychodzi!a za m%$, za pochodz%cego
z Giszowca, dziennikarza, potem znanego dzia!acza, pos!a
i pisarza Ryszarda Hajduka.

Z Opola w !wiat
Pierwszy Krajowy FeNa
stiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który odbywa! si&

W powojennym Opolu
erzy Poliwoda, kuzyn Ewy,
Jpasyn
Jadwigi siostry jej ojca,
mi& ta j% od na ro dzin.
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ba, tam znaj$ twoje zas%ugi
i przyjm$ ci" z honorami.
Nie doczeka! tak$e rozkwitu talentu Ewy jej ojciec Leonard, który zmar! bardzo m!odo, w pi&'dziesi%tym roku
$ycia, kiedy ona, jego oczko
w g!owie, zacz&!a w 1961 r.
wyst&powa' w studenckim
kabarecie „Cyrulik”, sk%d
przesz!a do „Piwnicy pod Baranami”, w której sta!a si&
gwiazd%.

„Czarny Anio%” polskiej piosenki

Wspólnie przypad!o im prze$y' dramatyczne okupacyjne dzieci"stwo,
kiedy wi&c rozstali si& po wojnie brakowa!o im siebie wzajemnie. Ponadto byli
ich „okupacyjnymi d!u$nikami”, którym chcieli si& jako# odwdzi&czy' za te
lata wspólnej niedoli i zapraszali ich
do Opola. Po raz pierwszy „krakowiacy”
w sk!adzie Leonard Demarczyk z $on%
Jank%, córeczkami Ew% i Lucynk% oraz
szwagierk% Stefani% Stopkow%, przybyli
do nich, do Opola, w 1947 r. Potem ju$
ka$dego roku Demarczykowie bywali
w Opolu. Obowi%zkowo na Bo$e Narodzenie i Wielkanoc i wtedy te$ od$ywa!
ich rodzinny chór.
Zawsze u#miechni&ta Ewa cieszy!a
si& sympati% ca!ej rodziny. Szczególnie
upodoba!a sobie spacery i zabawy w miejscu gdzie po latach, za spraw% s!ynnego
burmistrza Opola Papy Musio!a powsta!
amfiteatr, na wyspie Pasieka u stóp Wie$y Piastowskiej, w przepi&knej scenerii
rozwidlenia Odry. Jako dzieci grali tu
w dwa ognie, bo Ewa imponowa!a sprawno#ci% fizyczn% i zaci&to#ci% w grze. Prawie pod ich oknem by! staw przy ul. Barlickiego, po którym p!ywali kajakiem.
Kiedy# zaliczyli wywrotk& ale do domu,
aby si& przebra' i wysuszy', by!o blisko.
Na z!ote gody ma!$e"skie ulubionego
dziadka Ewy Andrzeja i babci Anny
w 1952 r. rodzina stawi!a si& w komplecie. Uroczyste przyj&cie odbywa!o si&
w mieszkaniu pod Piastowsk% Wie$%.
Wtedy Ewa da!a popis swych uzdolnie"
muzycznych. Jej gra na pianinie i #piew
wprawi!y w zachwyt wszystkich obec-

nych. Mia!a wówczas jedena#cie lat.
Nie przypuszcza!a, $e z tego w!a#nie
mieszkania przy ul. Niedzia!kowskiego 1,
w jedena#cie lat pó(niej b&dzie wychodzi!a do pobliskiego amfiteatru, aby
na Pierwszym Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, swym #piewem podbi'
Opole i Polsk&. W ogóle wówczas nie
my#la!a jeszcze o karierze pie#niarki, raczej chcia!a by' pianistk%, ale ze szko!y
muzycznej przenios!a si& na architektur&, cho' pono' marzy!a o medycynie, by
w ko"cu wybra' szko!& teatraln%, któr%
uko"czy!a w 1966 r.
Nie doczekali tryumfu Ewy
lubiony dziadek Ewy nie doczeka!
U
jej wielkiego tryumfu w Opolu. 21
marca 1955 r. uczestnicz%c w pogrzebie

m&$a swej córki Jadwigi – Józefa Poliwody, id%c w kondukcie pogrzebowym,
upad! ra$ony zawa!em serca. By! to
wielki cios dla rodziny, której by! przez
tyle lat filarem i dla którego Bóg – Honor – Ojczyzna by!y $yciowymi drogowskazami, lecz Ojczyzna nie potrafi!a nawet, je mu pa trio cie i po wsta" co wi
#l%skiemu, wystawi' na pogrzebie kombatanckiego sztandaru, co nie tylko rodzina uzna!a za wielk% potwarz. Za to
przyszed! go po$egna' jego przyjaciel
prezes Dzielnicy I Zwi%zku Polaków
w Niemczech, Kazimierz Malczewski,
który podszed! do otwartej trumny i ze
!zami w oczach powiedzia!: !egnaj mój
drogi nieugi"ty sokole, le# prosto do nie-

od 19 do 23 czerwca 1963 r.
Ewa Demarczyk przyjecha!a
z zespo!em krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”.
Z mam% i siostr% ulokowa!y si& u Poliwodów przy ul.
Niedzia!kowskiego tu$ obok
amfiteatru, nic wi&c dziwnego, $e mieszkanie pe!ni!o
rol& poczekalni, przebieralni, charakteryzatorni i baru
dla artystów z krakowskiej
„Piwnicy”. Przygotowanie
do koncertu, który mia! tyle
dla niej znaczy', by!o jedn%
wielk% improwizacj%. Jeszcze na godzin& przed wyst&pem mama Ewy (która obszywa!a pó! „Piwnicy pod Baranami”)
ko"czy!a szy' dla niej sukienk& a tu
wpada „wesolutki” Piotr Skrzynecki
i og!asza, $e gdzie# zgubi! bia!% koszul&. Na szcz&#cie koszula kuzyna Ewy
– Jerzego Poliwody by!a czysta i w miar& na niego pasowa!a, wi&c mu j% podarowa!. Wszystko si& dobrze sko"czy!o, bo mieszkanie od amfiteatru dzieli!a
zaledwie minuta drogi. Ewa w nowej
sukience, w miejscu jej tak bliskim
po Wie $% Pia stow sk%, za #pie wa !a
„Czarne Anio!y” i „Karuzel& z Madonnami” i zachwyci!a opolsk% publiczno#'. Jej kuzyn Jerzy Poliwoda by! dodat ko wo szcz& #li wy, bo dla sie bie
i narzeczonej otrzyma! od Ewy bilety
na ten koncert, a w dwa miesi%ce pó(niej przy je cha !a z ma m% i sio str%
do Opola na jego #lub.
Wygrywaj%c Pierwszy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Ewa Demarczyk
mia!a 22 lata i by!a jeszcze studentk%
PWST w Krakowie, gn&bion% przez
prof. Danut& Micha!owsk% dwójami
za dykcj&, ale mo$e tak$e dzi&ki temu,
w Opolu narodzi!a si& gwiazda, której
blask mimo ró$nych przeciwno#ci losu,
nie ga#nie.

!
Powy$szy tekst stanowi fragment wi&kszej ca!o#ci przygotowanej przez autora
do nowej ksi%$ki pt. Poza &l$skim niebem.
'l$zacy w &wiecie.

Jak w XVI wieku
wernisa!e do Galerii "l#skiego
Na
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
przychodz$ zawsze wcze%niej, !eby w sa-

motno%ci i spokoju obejrze& wystawione
prace. 12 grudnia 2014 roku moja motywacja by'a jeszcze silniejsza, pod tytu'em
Ludzie z metalu II kry'a si$ bowiem prezentacja dokona( wyk'adowców, absolwentów i studentów z Pracowni Druku
Wkl$s'ego prof. Jana Szmatlocha, a ja
po prostu uwielbiam tradycyjn# grafik$.
Zd#!y'em kilkakrotnie obej%& ca'# sal$, zanim za cz$ li przy by wa& pierw si go %cie. I musz$ powiedzie&, !e by'em zauroczony pomys'owo%ci# m'odych ludzi,

sta'y wyeksponowane %wietnie, zreszt# to
miejsce ma w sobie jak#% magi$, na co wiele razy zwracali uwag$ ró!ni twórcy, którzy tu wcze%niej swoje dzie'a pokazywali. Inna rzecz, !e kierownik Zbigniew
M$drala ma dar do pozyskiwania do swojej placówki artystów rzeczywi%cie znacz#cych.
Nie lubi$ pisa& recenzji z wystaw
zbiorowych, bo trudno w krótkim omówieniu wszystko ogarn#&. Tym razem jest jednak jeszcze gorzej, bo nie do%&, !e na jednej stro nie mam zmie %ci& tekst, to
chcia'bym jeszcze pokaza& przynajmniej
kilka prac, !eby da& Czytelnikom poj$cie

Marcin Lach

Bart!omiej Krz"szcz

ró!norodno%ci# ich poszukiwa(, przede
wszystkim za% sprawno%ci# warsztatow#. Wida& by'o, !e wyszli z pracowni Mistrza. Jego prace rozpozna'em od razu, nie
musia'em podchodzi& do %ciany, !eby
odczyta& podpis. Wi$c kiedy przyszed' profesor Szmatloch, pogratulowa'em mu nie
tylko jego grafik, ale i uczniów. Skromnie
stwierdzi', !e trafi'a mu si$ po prostu dobra grupa, ale wida& by'o, !e jest zadowolony z tej prezentacji. Grafiki w Galerii zo-

o tym, co mo!na jeszcze do po'owy lutego przy ulicy 3 Maja 25 zobaczy&. Wybra'em te reprodukcje losowo, chc$ jednak zapew ni& wszyst kich, !e wie le in nych
z wyeksponowanych grafik zas'uguje
na uwag$. Z tego te! wzgl$du zdecydowa'em si$ na rzecz bez precedensu – publikacj$ listy wszystkich artystów uczestnicz#cych w tym wydarzeniu. Naprawd$
warto pozna& ich twórczo%& i pomy%le&
o tym, !e od XVI wieku nic si$ w pracy

ludzi zajmuj#cych si$ graficznymi technikami metalowymi nie zmieni'o. Niczego
nie zmechanizowano, nie unowocze%niono (no, mo!e jest wi$kszy wybór papierów
i jako% zmodernizowano sk'ad farby drukarskiej), nadal jest to ci$!ka, r$czna robota, wymagaj#ca precyzji, uwagi i dba'o %ci, bo je den fa' szy wy ruch mo !e
zniweczy& wysi'ek wielu godzin.
Przyj#'em ju! kiedy% do wiadomo%ci
fakt, !e produkcje komputerowe zosta'y
uznane za dziedzin$ grafiki. Je mo!na
zmienia& w ka!dej chwili, w ka!dym momencie powi$kszy&, obróci& i drukowa&
w niesko(czonej praktycznie ilo%ci egzemplarzy. Ba, prace te bywaj# czasem wcale efektowne i udane, do mnie jednak jako% bardziej przemawia tradycyjna grafika
warsztatowa. Jest szlachetniejsza, a poza
tym kiedy si$ co% takiego uprawia, czuje
si$ mo!e troch$ jak#% '#czno%& z wielkimi poprzednikami. Mo!na pomy%le&, !e
przed laty tak samo mozoli' si$ Dürer albo Rembrandt. Tak sobie tylko spekuluj$,
mnie to nie dotyczy, bo jestem kompletnie „niemanualny”.
Zapraszam natomiast na wystaw$ Ludzie
z metalu II. I mam nadziej$, !e za rok pojawi# si$ „ludzie trzy”, potem „cztery” i tak
dalej.

BOGDAN WIDERA

Uczestnicy wystawy

LUDZIE Z METALU II
Prof. Jan Szmatloch
Karol Gawro(ski
Maciej Cholewa
Kamil Kocurek
Marcin Bia'as (adiunkt, dr)
Krzysztof Hain
Marcin Lach
Bartosz Zaskórski
Justyna Sosna (absolwentka)
Barbara Skrzyniarz
Patrycja W#sowska
Monika Kraso(

Katarzyna Harciarek
Konrad Grzegorzewski
Bart'omiej Krz#szcz
Jagoda Masny
Marta Galisz
Adam Wójcicki (absolwent)
Marija Tomaz
Monika Juroszek
Helena Zakliczy(ska
Paulina Sieczkowska
Micha' Cygan
Marcin Bia!as
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Wielki powrót Piotra Becza"y

Piotr Becza"a z Narodow# Orkiestr# Symfoniczn# Polskiego Radia. Przy pulpicie dyrygenckim $ukasz Borowicz.

Z Metalowca i Metronomu
do Metropolitan
MAREK
BRZE*NIAK

zy!by nasz region by" wyl#garni$ teC
norów, g"osów chyba najbardziej poszukiwanych przez dyrektorów teatrów
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operowych? Rzeczywisto%& nie wydaje
si# chyba potwierdza& tej opinii, ale
na czo"owe sceny %wiata, z najs"awniejsz$ dzi% nowojorsk$ Metropolitan, trafi"o trzech „naszych” tenorów – przed
wojn$ Zag"#biak Jan Kiepura, a dzi% 'l$zak Piotr Becza"a. Ich obu „przedzieli"”
Wies"aw Ochman, co prawda ani 'l$zak,
ani Zag"#biak, ale u nas zaczyna" sw$
wielk$ karier# i ch#tnie zawsze do Bytomia wraca.
Do tej trójki dodajmy jeszcze jedno nazwisko, mimo !e %wiat go nie pozna",
a szkoda. Szkoda dla %wiata, nie dla nas.
My%l# o Bogdanie Paprockim, który, podobnie, jak Ochman, startowa" w Bytomiu, jeszcze w latach 40. i którego
w partiach moniuszkowskich do dzi% nikt
nie jest w stanie pokona&. Starsi melomani nie mog$ go zapomnie&, a m"odsi niech si#gn$ do nagra(. Archiwalnych
i nielicznych, ale na szcz#%cie zachowanych i od czasu do czasu od%wie!anych
coraz nowszymi technikami, a tym sa-

mym coraz bardziej zbli!onych do orygina"ów.
Obecnie s"uchaj$c retransmisji nowojorskich przedstawie( „Eugeniusza
Oniegina” Piotra Czajkowskiego i „Manon” Julesa Masseneta mia"em podobne odczucie, !e nikt nie mo!e dzi% dorów na& Pio tro wi Be cza le, ja ko
Le!skiemu i Kawalerowi des Grieux.
Przypomnijmy, !e na otwarciu ubieg"orocznego sezonu Metropolitan Piotr
Becza"a wyst$pi" wspólnie z rosyjsk$ sopranistk$ Ann$ Netrebko i swoim krajanem Mariuszem Kwietniem w trzech
solowych partiach „Eugeniusza Oniegina” Piotra Czajkowskiego (Le!ski, Tatiana i Oniegin). Dwóch Polaków w jednym spek ta klu na tej sce nie, i to
w g"ównych rolach – taka rzecz nie zdarzy"a si# od czasu triumfów braci Jana
i Edwar da Resz ków na po cz$t ku XX wieku! Dzi#ki retransmisjom kinowym (dwukrotnym, co si# wyj$tkowo
zdarza) tak!e i w Polsce mogli%my
uczestniczy& w tym wydarzeniu, a realiza cja ta, za re je stro wa na na kr$! kach DVD, jest dost#pna w sklepach.

Notabene parti# Le!skiego Becza"a wyko ny wa" przed la ty w Ka to wi cach
na szkolnym przedstawieniu.
Jakie% dwa miesi$ce po obejrzeniu nowojorskiego „Oniegina” s"ucha"em przez
radio transmisji „Manon” Masseneta
z Ann$ Netrebko w roli tytu"owej i Piotrem Becza"$, jako Kawalerem des
Grieux – by"y to równie! wielkie interpretacje, prawie nie do pokonania, mimo wcale nie a! tak „zamierzch"ej”
konkurencji w osobach Angeli Gheorghiu i Roberta Alagni.
Ponad 20 lat min#"o od uko(czenia
przez Piotra Becza"# studiów wokalnych
w katowickiej Akademii Muzycznej
w klasie prof. Jana Ballarina. Zanim trafi" do tej uczelni po uko(czeniu technikum mechanicznego (a tak!) %piewa"
w chórze im. Moniuszki przy Miejskim Domu Kultury i w Zespole Madrygalistów (pó)niejszej Cameracie Silesia)
w rodzinnych Czechowicach-Dziedzicach.
Chyba pocz$tkowo nic nie wskazywa"o, !e b#dzie jednym z czo"owych tenorów %wiata. Jan Ballarin przypomina so-

bie, jak kilka lat wcze!niej, gdy do Akademii zdawa"a Jolanta Wro#yna spojrzeli
na siebie z zasiadaj$c$ obok w komisji
Urszul$ Mitr%g$, pianistk$ i wokalistk$
o pi%knym, g"%bokim alcie i zapytali:
Po co ona zdaje do nas? Przecie! ju! jest
gwiazd". W 1986 r. Wro#yna wygra"a
Konkurs &piewaków Operowych „Belvedere” we Wiedniu. Dwa lata pó'niej
wyst$pi"a razem z Placido Domingo i zosta"a solistk$ wiede(skiej Staatsoper. Co
robi dzi!? Nie bardzo wiemy.
Egzaminu wst%pnego Piotra Becza"y
jednak dzi! nie pami%ta. – W tamtych latach tak du!o i cz#sto $piewa%em, !e by&
mo!e nie by%o mnie wtedy w komisji – mówi. Zapami%ta" go natomiast
imiennik Becza"y i jego pó'niejszy kolega, tak#e tenor Piotr Rachocki, który
ju# wtedy studiowa", a dzi! jest solist$
Opery &l$skiej i pedagogiem Akademii
Muzycznej oraz Szko"y Muzycznej
im. M. Kar"owicza w Katowicach.
– Pods%uchiwali$my pod drzwiami
przysz%ych kolegów i kole!anki. Ju! nie
pami#tam, co Piotr $piewa%, ale zapami#ta%em jego %adny, liryczny g%os. Dla
mnie by%o oczywiste, !e zda%. I gdy wyszed% z sali powiedzia%em mu: Gratuluj#, jeste$ przyj#ty – wspomina Piotr
Rachocki. Oczywi!cie Rachocki zablefowa", ale „s"owo sta"o si% cia"em”.
I Jan Ballarin i Piotr Rachocki podkre!laj$ pracowito!), wiar% w sukces i pewno!) siebie Piotra Becza"y. – Nie by% zarozumia%y, ale dobrze wiedzia%, czego
chce. Przyk%ada% si# i do nauki $piewu
i do historii teatru i do j#zyków, jakby by%
pewny na sto procent, !e b#d" mu
w przysz%o$ci niezb#dnie potrzebne.
– Przechodzili$my kiedy$ do Domu
Kultury na Koszutce, „na skróty” obok
superjednostki. I pod dzia%aj"cym jeszcze wtedy hotelem „Silesia” mijali$my
jakie$ „wypasione bryki”. Piotrek, który zna% si# lepiej, jako wychowanek
technikum, na ich markach, powiedzia%
wtedy do mnie: Zobaczysz, kiedy$ b#d#
takimi je'dzi%. I nie by% to wcale !art,
cho& z drugiej strony Piotr nie nale!a%
do ludzi, którym „odbi%a palma” – mówi Piotr Rachocki.
Jan Ballarin dodaje, #e do Piotra Becza"y najlepiej pasuje wyznanie s"ynnej
primadonny w"oskiej Mirelli Freni, która w jednym z wywiadów zauwa#y"a: – Aby $piewa& trzeba tak!e mie& g%os.
Piotr Becza"a, chyba jako jedyny
z ówczesnych studentów wokalistyki
bardzo interesowa" si% prowadzonym
przez redaktora Henryka Wo'nic% przedmio tem: hi sto ri$ te atru mu zycz ne go. – Pami#ta% zupe%nie nieistotne dla nas
informacje, np. w którym roku zmar% zi#&
Wagnera – wspomina Piotr Rachocki. – By% zreszt" ulubie(cem Wo'nicy, który wielokrotnie mówi% o austriackiej
sopranistce Senie Jurinac, do której
sam kiedy$ je'dzi% na kursy. I chyba nie
jest to zbieg okoliczno$ci, !e Piotr Becza%a kontynuowa% nauk# $piewu w%a$nie
u Seni Jurinac.
Pod koniec studiów, w latach 1991
–1992 Piotr Becza"a wyst$pi" na 8 kon-

wa% w%a$nie w roli ksi#cia w operze Verdiego „Rigoletto”.
Po katowickich studiach Piotr Becza"a kontynuowa" nauk% !piewu u wspomnianej Seny Jurinac, austriackiej Chorwatki a tak#e u rosyjskiego barytona
pochodzenia ormia(skiego Pavla Lisitsiana (Lisicjana). Swe pierwsze sceniczne kro ki sta wia" w te atrach Lin zu
i Zurychu, a dzi! ma na swoim koncie
wyst%py m.in. w mediola(skiej La Scali, londy(skiej Covent Garden, Gran
Theatre del Liceu w Barcelonie, Nederelandse Opera, wielkich teatrach operowych Wiednia, Hamburga, Berlina
i Monachium, Grand Théâtre de Genève,
Teatro Comunale di Bologna, Teatrze
Maryjskim w Petersburgu i w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Uff!
Obok wspomnianych ról !piewa" m.in.
Al
freda w „Traviacie”, Edgara w „*uAfisz koncertu Agencji Artystycznej Silesia
cji z Lammermoor”, tytu"owe role
z1992 r.
w operach Gounoda „Faust” i „Romeo
certach Agencji Artystycznej, dzisiejszej i Julia”, Tamina w „Czarodziejskim fleInstytucji Promocji i Upowszechniania cie” i Rudolfa w „Cyganerii”. W „LunaMuzyki „Silesia”. &piewa" m.in. w mu- tyczce” Belliniego wyst%powa" razem ze
zeach Chrzanowa i &wi%toch"owic, za- s"awn$ sopranistk$ rodem ze S"owameczku my!liwskim w Paprocanach, Ze- cji – Edit$ Gruberov$.
spo le Szkó" Ogól no kszta" c$ cych
Artysta nie stroni od ról s"owia(w Bielsku-Bia"ej, Domu Metalowca skich. W ubieg"ym sezonie w Metropow &wi%toch"owicach i w klubie „Metro- litan !piewa" parti% Ksi#cia w „Rusa"ce”
nom” w Jastrz%biu. Czy#by jaka! „si"a Dvo+aka, któr$ otwiera" tak#e tegoroczwy#sza” ju# wtedy zacz%"a prowadzi) go ny sezon w Wiener Staatsoper, a w luw stron% placówek, których nazwy za- tym 2015 r. wyst$pi w „Jolancie” Piotra
czynaj$ si% od trzech literek „Met”?
Czajkowskiego, wspólnie z Ann$ NetrebZa"o#ycielka i d"ugoletnia szefowa ko. Z *ukaszem Borowiczem i orkiestr$
„Silesii” Ewa Pawlik-,mudzi(ska nie radiowa, ale nie z Katowic, lecz z Warpami%ta jednak, by specjalnie wyró#nia" szawy, nagra" CD z ariami kompozytosi% od innych utalentowanych rówie!ni- rów s"owia(skich, wydany przez firm%
ków. Obecna dyrektor Ewa Kafel zapa- „Orfeo”. W 2004 roku wzi$" udzia" jami%ta"a, jak po raz pierwszy zobaczy"a ko jeden z czworga !piewaków w nagraPiotra Becza"%, gdy przyszed" do „Sile- niu dla firmy „Channel Classics” cztesii” z Beat$ Raszkiewicz. – Ale wtedy to rop"ytowego kompletu pie!ni Karola
Beata by%a t" wa!niejsz" $piewaczk". Szymanowskiego.
Tak#e i ja nale#% do „wi%kszo!ci”, któNiedawno na tzw. Festiwalu Otwarra nie wyczu"a rodz$cej si% wielkiej ka- cia zorganizowanym na otwarcie nowej
riery. Piotr Rachocki przypominaj$c siedziby Narodowej Orkiestry Symfosobie debiut Becza"y – razem !piewali nicznej Polskiego Radia, za!piewa"
w Pasji Heinricha Schütza, Rachocki Ju- m.in. ari% z opery „Magnus” swego krada sza, a Be cza "a imien ni ka oby - jana, zmar"ego w maju ub. roku czechodwóch – )wi#tego Piotra, raptem „ude- wiczanina Józefa &widra. Prapremiera
rza” we mnie s"owami: – Przecie! pan „Magnusa” odby"a si% prawie pó" wieby% na tym koncercie. Pami#tam, jak ku temu, w 1970 r. na 25-lecie Opery
przywitali$my si# w pokoju organizato- &l$skiej. Prawd% mówi$c Becza"a „odrów widowni Filharmonii )l"skiej.
kry"” szerszej publiczno!ci t% pi%kn$
Po naszej obecnej rozmowie odnala- ari%, rozpoczynaj$c$ si% s"owami Ziez"em w swoim archiwum program z mar- mio moja, $l"ska ziemio wierna. Mimo
ca 1988 roku, recenzji nie znalaz"em, #e na koncertach kameralnych, m.in.
wi%c chyba jej nie pisa"em. W gro- podczas benefisu autora libretta Tadenie 11 solistów, którzy wyst$pili razem usza Kijonki, obecnego zreszt$ na konz chórem Filharmonii &l$skiej pod dyr. cercie Becza"y, wykonuje j$ z powodzeJana Wojtachy najwa#niejsz$ gwiazd$ niem Hen ryk Grych nik, jed nak
by" znany w tych latach bas, ceniony od- oczywiste, #e w !wiat "atwiej b%dzie j$
twórca muzyki XVII- i XVIII-wiecznej „ponie!)” soli!cie, który aktualnie jest
Wojciech Jan &mietana, który !piewa" na wielkim topie.
parti% Chrystusa.
Katowicki wieczór by" triumfalnym
Piotr Rachocki wspomina te# o balach powrotem dawnego wychowanka naszej
karnawa"owych urz$dzanych w tam- uczelni do rodzinnych stron. I nie by" to
tych latach przez studentów Wydzia"u powrót „syna marnotrawnego”, lecz
Wokalnego. – Pami#tam, !e na jednej ksi%cia, który postanowi" si%gn$) po koz tych zabaw by%em przebrany za dzidziu- ron%. I j$ zdoby".
sia, a Becza%a za ksi#cia. No i po latach,
w 2006 roku w Metropolitan zadebiuto!
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Od redakcji: Co sta!o si" z Lis# Heilman z Florydy, 57-letni# piel"gniark#,
która kilkana$cie lat temu odnalaz!a na Górnym %l#sku swoich krewnych (o tym
pisa! „%l#sk” nr 2/2002 i 2/2003)? W poprzednich dwóch numerach
rozpocz"li$my opowie$& o sympatycznej Amerykance, która teraz w!a$nie si"
ko'czy.

Indianin, Amelka, która go zaczepi!a w czasie spaceru skwerami Savannah. – A mo"e co# wam zagra$? – spyta!. Niestety, nie mieli#my zbyt wiele czasu. Starczy!o na krótk% pogaw&dk& i krótk% sesj&
zdj&ciow%.

Liso, wró&
do krainy
kwiatów (3)

GRZEGORZ
SZTOLER

***
idz" Lis" jak w patio uk!ada
W
(mudnie swe muszle, to znaczy
sortuje je wed!ug kolorów, z tym nie-
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od!#cznym papierosem w d!oni, komponuj#c z tych(e muszli przepi"kne
kwiaty. Zawsze po takiej artystycznej
akcji zostawa!a lutownica z silikonem, podstawowy przedmiot, czy raczej narz"dzie dzia!a' artystycznych
naszej kochanej Lisy, która sprezentowa!a nam tak# niezwyk!# kompozycj"
kwiatowo-muszlow# na niewielkim
patyku, ga!"zi. Problem by! jedynie
w bezpiecznym przewozie tego dzie!a – ostatecznie, w plecaku podr"cznym, w pudle tekturowym odpowiednio wzmoc nio nym pa tycz ka mi [to

pomys! Lisy], by przesy!ka bezpiecznie dotar!a do Mi"dzyrzecza.
Ale teraz, teraz jeste$my w Charleston,
spacerujemy po parkowych ulicach.
Jest lato 2012 roku, osiem miesi"cy pó)niej, 12 marca 2013 roku, Lisa odesz!a.
Ale tego nie wiemy, chwila jest b!oga
i pi"kna, chwila trwa… I w!a$nie mija…
Amelka ta!czy, Amelka "piewa…
zarnoskóre ciotki s# najwyra)niej
C
zachwycone bia!ym dzieckiem, pytaj# jak si" nazywa, sk#d przyjecha!a.

Moja córka, kilkuletnia Amelka si"
przedstawia, po angielsku. *egna si"
w ko'cu tak(e w tym j"zyku. Ciotki s#
zachwycone, szczebiocz#, machaj#.
Mama z Lis# spogl#daj# z dalszego dy-

stansu na przedstawienie, jakie wyprawi!a ma!a swoj# naturaln# ciekawo$ci#
$wiata.
Indianin Nawaho siedzia! na kolejnym skwerze, i kiedy mama z Lis#
posz!y w kierunku bia!ego ko$cio!a,
Amelka podesz!a do Indianina, bo zainteresowa!a j# „wytatuowana” gitara
m!odego czerwonoskórego, który da! j#
dziecku dotkn#&. Zapyta! sk#d jeste$my,
wyrazi! zdziwienie, (e z tak daleka. – Je$li przyjdziecie tu raz jeszcze,
obejdziecie ten skwer doko!a, za$piewam wam – zaproponowa!. Ale nie skorzystali$my z tej propozycji. Nagl#ce
spojrzenia matki i ciotki, by nie wdawa& si" w dyskurs z obcymi, ponagla!y nas do szybszego marszu, w ten upalny spa cer po uro czym Sa van nah.
Podzi"kowa!em zrobili$my kilka fotografii, próbowa!em jeszcze co$ powiedzie&, w stylu, (e w Polsce, na %l#sku,
kochamy Indian. Ale chyba nasze spojrzenia, gesty, mówi!y, przekaza!y co$
wi"cej. Wzajemn# sympati". Szkoda, (e
nie by!o czasu na d!u(ej, mo(e z tego
epizody rozwin"!aby si" wi"ksza opowie$&. Dlatego tak strasznie nienawidz"
si" $pieszy&. Bo sk#d niby mamy wiedzie&, (e dokonywany wybór jest s!uszny, a mijana okazja, nie jest t# w!a$ciw#, i jedyn#?
Mimo dosy& krótkiego popo!udnia,
zd#(yli$my jeszcze zaliczy& sma(alni"
praw dzi wych ham burge rów, „Fi ve
Guys”, specjalizuj#c# si" tylko w tym
w!a$nie. Poleci!a mi to Lisa, znaj#c
mój wilczy apetyt, czarnoskóra w wi"kszej cz"$ci obs!uga przyj"!a soczyste zamówienie, z frytkami i kaw#, czekali$my,
bo wk!ad mi"sny sma(y! si" na naszych
oczach, i by! serwowany po d!u(szej
chwili… ale z jak# rozkosz# go poch!ania!em. Naprawd", pseudohamburgery
z fastfoodów, jakie znamy musz# si"
skry&, bo przypominaj# w wi"kszej cz"$ci substancj" g#bczast#, zamiast $wi"(ej bu!ki z wybornym mi"siwem. Mniaaaammm…
I jeszcze ostatni spacer po przeuroczym nabrze(u Savannah zamienionym
z galeri" knajp, restauracyjek, sklepów
i skwerów. Wszystko to z budynków portowych, gdzie dawniej pewno przerabiano ryby, budowano !odzie… Forma zosta !a, ale wy pe! nio na in n# tre $ci#.
Zupe!nie jak w Oslo, i klimat miast jest
zachowany, i tradycja. Ko!o fontanny tury$ci mog# zwiedzi& za darmo drewniany okr"t, ochrzczony „Peacemaker”,
zbudowany w Brazylii w 1989, w pe!ni luksusowy, je$li chodzi o apartamenty kapitana [luksusowa !azienka, salon,
przytulna kabina sterownicza], zaprzesta! po!owu ryb w 2008 roku i od tamtej pory s!u(y nowym w!a$cicielom
do (eglugi, a kiedy stoi w porcie mo(na go zobaczy&, warto.
Po bezsennej nocy w koszmarnym,
ameryka'skim hotelu, $niadaniu bez
smaku [cho& w towarzystwie impresjonistycznych niemal widoków, akwareli
z Charleston], nadesz!a pora na kolejny
dzie' naszych woja(y.

Miasto nie z tej ziemi
os!ownie, jest przepi"kne, a musiaD
!o by# jeszcze pi"kniejsze. Dlaczego? Bo po!udniowe Charleston swe

najt!ustsze lata prze$ywa!o przed wojn% secesyjn% (1861-1865), w czasie
której zosta!o strasznie zniszczone. Bogactwo miasta by!a bogactwem przekl"tym, wypracowanym potem czarnoskórych niewolników. W!a&ciwie niewiele
si" tu zmieni!o, czarni s% dalej, chcia!em
po wie dzie# wy ko rzy sty wa ni, po wiem – s!abo wynagradzani. A w oczach
bia!ych wida# t"sknot" za dawnymi
czasami. Zwiedzamy siedzib" plantatora [chyba drug% z kolei], oryginalny budynek z ogrodem, naprzeciw muzeum
miejskiego. Tu przyje$d$a!a jego rodzina wiosn" i lato, pozosta!e miesi%ce przebywali na podmiejskiej plantacji, w równie okaza!ym, o ile nie okazalszym
pa!acyku. Budynek, jak budynek, przeci"tny z ceg!y, XIX wiek, ogrodzony murem, za nim ziele', !aweczki, alejki…
Wn"trze domu typowe w!a&nie dla rodziny bia!ych, a przybywali tu bogaci innowiercy z Europy, która prze$ywa!a
wtedy katolicki renesans, i pozbywa!a
si", przedsi"biorczych (z regu!y protestanckich), jak te$ niespokojnych jednostek. A królowie i ich królestwa potrzebowa!y spokoju, wi"c lepiej by!o wys!a#
!apiduchów za morze, za wielk% wod",
sprzeda# im ziemie, i opodatkowa#,
o to w!a&nie chodzi!o, z królewskiego
miasta dochody zasila!y królewski skarbiec monarchii brytyjskiej, do czasu,
oczywi&cie, wojny secesyjnej. Ale my
w!a&nie jeste&my w z!otych czasach
Charleston, podgl%damy, jak sobiepa'stwo wypoczywa!o w jadalni, panowie
grywali w karty, palili tyto', panie, salonowe damulki, jak zwykle plotkowa!y. Czyli typowa Europa. Tylko kuchnia
na zewn%trz, polowa, tam gotowali niewolnicy, z dwudziestu ich by!o, czarnych, do obs!ugi fochów ja&niepa'stwa. I tak by!o to wyró$nienie, tylko
wybra'cy dost"powali honorów takiej
s!u$by, reszta gni!a na plantacjach z$erana przez robactwo i aligatory [których
tu pe!no], cho# tu, w tym wypadku
u&wiadomiono mnie, $e i niewolnicy polowa# mogli na mi"so tych drapie$ników, i skór".
Wi"c zwiedzamy sobie salon, jadalni"
z nakrytymi sto!ami, sypialnie pa'stwa,
dzieci… Wszystko wychuchane, wymoszczone. Jeste&my pod wra$eniem, ni$ej podpisany zw!aszcza podziwia! wyposa$enie bibliotek owych mieszczan,
w tym wypadku hugenotów francuskich. Historie ró$norakie, i krajów
i religii, dzie!a filozofów, prawnicze…
Zna# tu g!"bokie, humanistyczne wykszta!cenie, obycie. Nierzadkie s% w tych
prze szklo nych ga blo tach po zy cje
z XVIII, czy XVII wieku. Prawdziwe
skarby, rarytasy. Na koniec nasza przewodniczka poleca zwiedzenie plantacji,
by poczu# ducha &wietno&ci dawnego
Charleston, miasta króla Karola – i tu
wyczuwam w g!osie naszej przewod-

Ach te niezdrowe, cho! po"ywne i smaczne – nie da si# ukry! – ameryka$skie hamburgery. W tej
restauracyjce specjalizuj% si# tylko w tym. Mi#so jest &wie"e, przyrz%dzane na oczach klienta. Nie ma
to nic wspólnego z hamburgerami jednej ze znanych sieci fast foodów.

niczki, siwow!osej babci, o bardzo europejskiej urodzie, i niepo!udniowym,
wyra(nym wr"cz arystokratycznym akcencie, wyczuwam wyra(n% t"sknot"
za czym& – co min"!o. Nic dziwnego,
opowiada przecie$ [cz"&ciowo] o swojej przesz!o&ci, to$samo&ci – ona równie$, przyznaje to otwarcie, ma hugenockie ko rzenie. Czu je sen ty men talny
zwi%zek z histori% tej rodziny, rodziny
plantatora. Opowiada o niej z lekk% pasj% i ciep!em, nieomal serdeczno&ci%…
Pojed(cie na plantacj", polecam jest
jak dawniej, s!yszymy… Tylko niewolników brakuje, wyrywa mi si". Konsternacja. Ale widz" lekki u&miech [u&mieszek] na jej twarzy, potraktowa!a to jak
$art, a nie wpadk", angielski dowcip, bo
przecie$ jeste&my z Europy, a Europejczycy znani s% z ci"tego, cho# uprzejmego j"zyka. U&miecha si", bo t"skni za t%
przesz!o&ci%. T"skni? Czy dobrze odczyta!em jej intencje?

Lisa u&miecha si"… – Ku Klux Klan
wcale nie przesta! istnie#, oni s% bardziej
zakamuflowani, dawniej chodzili w tych
swoich kapturach, teraz s% bardziej
skryci, nie wida# ich, ale s% – przestrzega, gdy opowiadam jej, $e wyczu!em, nazwijmy to tak „ducha dawnego Po!udnia”. Je ste &my prze ciw ni tam tym
czasom, ale zauwa$am pewien dysonans,
bo z jednej strony Charleston, to miasto
turystyczne, takim chce by# zauwa$one,
i tak si" kreuje, z tego chce $y# [niczego innego specjalnie nie ma do zaoferowania], ale z drugie strony nie mówi si"
ca!ej historii, wszystkiego, poprzestaj%c
na tym, co wygodne, a mo$e uatrakcyjni# miasto. Nie us!yszymy ca!ej, pod!ej
historii, tylko opowie&# o magicznym
bogactwie, latach &wietno&ci dawnego
Charleston [bez dodania, jakim kosztem,
czyim wyzyskiem si" to odbywa!o],
i poddamy si" tej opowie&ci z ca!% rozkosz%, zapewniam. Zreszt%, takie by!y

Lisa za kierownic%. Ca'y czas gada i gada. Ze mn%. O wszystkim i o niczym. Jak to Lisa.
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czasy, a któ! "mia#by walczy$, stan%$
[na] przeciw pr%dom epoki, chyba tylko wywrotowcy, a tych szybko zgniata
nieuchronne ko#o historii. Bezlito"nie.
Zreszt%, czy! i teraz nie ma niewolnictwa, ekonomicznego? Czy! nie ma nielegalnych imigrantów, nawet – a mo!e
zw#aszcza w Stanach – którzy za psie
pieni%dze, w powszechnej pogardzie,
pracuj% na dobrobyt lepszych obywateli. Czy! i dzisiaj "wiat nie ma swoich
Murzynów?
A w czasie podró!y powrotnej dyskutujemy nad sytuacj% czarnej (czy te!
ciemnoskórej) mniejszo"ci, cho$ nale!a#oby raczej powiedzie$ ju! – wi&kszo"ci,
bo$ to biali s% ju! w mniejszo"ci biologicznej. Za kilka lat b&dzie jeszcze gorzej… Biali, s% powiedzmy, zap&dzeni
w kozi róg przez nieustanne domaganie
si& poszanowania praw czarnych. Doskonale ilustruje to sytuacja bia#ego faceta,
który napadni&ty przez czarnego wyrostka, broni# si&, i "miertelnie postrzeli#, podczas szamotaniny, czarnego gówniarza.
Biali boj% si& go nawet broni$ otwarcie,
czarni, zacz&li na niego dos#ownie, polowa$, wyzywa$ od morderców i to
jeszcze bez wyroku s%du, nawo#ywa$
do linczu. Czarni gangsterzy wyznaczyli
nagrod& za jego g#ow&. Bia#y zacz%# chodzi$ wsz&dzie w kamizelce kuloodpornej, bo zacz&to do niego strzela$, w ko'cu policja wsadzi#a go do wi&zienia, by
go móc skuteczniej chroni$. Paradoks,
i to dzia#o si& podczas naszej wizyty, relacjonuj& i streszczam zastan% sekwencj& wydarze'. To b#&dne ko#o, mówi#a mi
Lisa, czarnym trzeba pomóc, i maj% tego "wiadomo"$ ich przywódcy, i pastor
Jessie Jackson, i prezydent Obama. Ale
ci ludzie stoj% poza pa'stwem i spo#ecze'stwem, cz&"ci% ich kultury jest wi&zienie, s% dumni, !e tam przebywaj%, i to
dotyczy ju! trzech generacji, s% dziadkowie, ojcowie i wnuki, ca#e rodziny, klany czarnych. Jakby wyautowani, cho$ to
przecie! ich pa'stwo. Ale oni s% na „anty”, !eby im pomóc trzeba przerwa$ ten
zakl&ty kr%g, musz% si& zacz%$ uczy$,
pracowa$, normalnie funkcjonowa$,
tymczasem oni tego chyba nie chc%.
Lisa pracowa#a w najgorszych wi&zieniach, i w Kaliforni, i we Florydzie,
wsz&dzie, jak mówi, wi&kszo"$ wi&(niów to w#a"nie czarni, bia#ych jest najmniej, czar ni to 2/3 osa dzo nych,
reszta to Latynosi. Pó(niej Lisa doprecyzuje mi, !e wi&zienna populacja
sk#ada si& mniej wi&cej z 50-60%
czarnych, Latynosów 25-35% i bia#ych 15-20%.
Pod wp#ywem tych opowiada$ nieswojo czu#em si&, kiedy przeje!d!ali"my
przez zupe#nie czarne okolice, kiedy szukali"my milami w okolicy Charleston
sklepu z w&dlinami, by zrobi$ ma#ej kanapki. Znale(li"my, zosta#em w samochodzie z ma#%, ale zablokowa#em si&
od "rodka, na parkingu, w sklepie sami
czarni, ani jednego bia#ego brata. Pewno dla nich wygl%dali"my równie egzotycznie… Kiedy u"wiadomi#em sobie,
cho$ strach ma wielkie oczy, !e tu ka!-

Oto pomys! na miar" Ameryki. Przecie# w teatrze, je$li nie ma potrzeby (tak to wyra%my), zawsze
mo#na urz&dzi' mniej czy bardziej ekskluzywny szmateks. Wn"trze i #yrandole robi& wra#enie. Jakie
sztuki tu musiano gra'!

dy kto chce [Lisa nie mia#a] nosi bro',
i jeszcze do tego ten nasilaj%cy si& konflikt, rzeknijmy wprost – etniczny, a my
tu, w "rodku czarnej spo#eczno"ci, w"ród
rozwalaj%cych si& bud, biednych jak wida$, zaniedbanych okolic, gdzie biali si&
nie zapuszczaj%…
By#em szcz&"liwy, !e odjechali"my
st%d w ko'cu, kanapki z w&dlin% nie s%
warte takich po"wi&ce'…
Plantacja,
na któr% pojechali"my nast&pnego dnia,
nosi#a intryguj%cy tytu# „Magnolia”. I rzeczywi"cie, oczarowa#a nas najbardziej egzotycznymi ogrodami, kwiatami, namorzynowymi drzewami, niespotykanymi
kompozycjami, które s% skrzy!owaniem
urokliwych mokrade# z ogrodem romantycznym [z mostkami, rozlewiskami,
wyspami, altanami]. Taka w#a"nie by#a ta
posiad#o"$, niedaleko Charleston, pracowali tu niewolnicy, ich domki, czy raczej
baraki zachowano, tak samo jak imponuj%c% will& w#a"ciciela plantacji, Anglika
z pochodzenia. Posiad#o"$ bardzo stara,
o XVII-wiecznym rodowodzie. Bardzo
ciep#o i duszno, tote! zwiedzali"my j% najpierw wagonikami ci%gni&tymi przez, ujmijmy to tak, traktorek-ciuchci&, z przewodnikiem, który opowiada# nam straszne
i niestraszne historie. O tu jest aligator, a tu
!mija, grzechotnik z tego drzewa wychodzi, zatrzymam si& prosz& robi$ zdj&cia,
a tu !ó#w b#otny, przepraszam, zatrzymam
si&, przenios& !ó#wia na drug% stron& drogi, o a tu, prosz& spojrze$, ibisy [ichniejsze czaple], z !ó#tymi dziobami…
Zastanawia#o mnie jedynie, jak radzili
sobie niewolnicy na podmok#ych plantacjach z powszechnymi tu aligatorami?
Ilu z nich zgin&#o? Teraz te stworzenia
hodowano ku uciesze turystów w zamkni&tych wolierach, ale zrezygnowali"my z tego punktu programu, woleli"my ogrody.

I nie zawiedli"my si&, wygl%da#y niezwykle, z setkami nieznanych nam, albo zupe#nie rzadkich, bo egzotycznych
kwiatów, krzewów. Zupe#nie jak na obrazach impresjonistów, takie wra!enie
odnios#em spaceruj%c zau#kami tego
olbrzymiego ogrodu plantacji, i nie pomyli#em si&. Tego samego zdania by# autor albumu, który najpierw specjalizowa#
si& w albumach europejskich impresjonistów, a potem odkry# ich ponownie
w#a"nie tu, na tej plantacji, przy okazji
jakiego" materia#u prasowego, który
przygotowywa#. I po kilku latach, ten
Amerykanin wyda# ksi%!k&, „Magnolia
Plantation and Gardens”, przepi&kna, boska, nie jestem w stanie jej opisa$. Dodam jeszcze, !e autorem jest nie kto inny, jak znakomity fotograf Derek Fell,
który bardziej maluje obrazy ni! je odtwarza, maluje, niczym impresjoni"ci
"wiat#em.
Przedostatniego dnia
naszego pobytu zadzwoni# Mike, brata
Li sy, za pro si #em go do Pszczy ny,
na "wi&ta, z Lis%, t#umaczy#em, !e warto by jeszcze raz odwiedzili te miejsca,
które ogl%dali kilkana"cie lat temu. Du!o si& zmieni#o. Niektóre osoby odesz#y
[jak ich ciotka Maria Flak], ale warto spotka$ si& z tymi, którzy s%, najlepiej
w "wi&ta. – Mike, by#e" kiedy" na "wi&tach Bo!ego Narodzenia w Polsce?
– spyta#em. Mike odpowiedzia#, !e owszem, by# Niemczech, ale ch&tnie si& wybierze do Polski. – Ale przyjed( z Lis%,
spróbuj j% namówi$, prosi#em, cho$
wiedzia#em, !e Lisa woli sp&dza$ ten czas
samotnie na pla!y w Sanibel nad Zatok% Meksyka'sk% szukaj%c muszli. Mike
obieca# j% zabra$. Mo!e jeszcze si&
wszyscy spotkamy w Pszczynie.
Wi&c Liso – wró$…
KONIEC

ina" tegorocznego konkursu na JednoF
aktówk! po &l'sku, na który wp"yn!"o 30 prac, odby" si! 5 grudnia 2014 r.

w katowickim teatrze Korez i mia" nieco inny przebieg ni# w latach ubieg"ych.
Po wr!czeniu 7 wyró#nie( i 3 nagród
g"ównych: pierwszej Krystianowi Ga"uszce za sztuk! pt. „Banhof”, drugiej Wojciechowi Szwiecowi za jednoaktówk!
„Szwiec” i trzeciej Marcinowi Szewczykowi za prac! „Szcziga”, nie by"o ju# tradycyjnego odczytywania przez znanych
aktorów $l'skich fragmentów tekstów najlepszych prac. Zamiast tego publiczno$% obejrza"a wyre#yserowane przez
Marcina Gaw"a przedstawienie „Frelki”,
oparte na tre$ci niektórych $l'skich jednoaktówek nagrodzonych w pierwszych
edycjach konkursu. Widzowie przyj!li
spektakl, który na co dzie( obejrze% b!dzie mo#na w Kopalni Guido w Zabrzu,
gromkimi brawami. Niespodziank' by"o tak#e do"'czenie do ksi'#ki „Freedland”, z wyborem jednoaktówek wyró#nionych w ubieg"orocznym konkursie,
audiobooka z nagranymi w Polskim Radiu Katowice m.in. przez Ann! Guzik,
Andrzeja Mastalerza i Kamila Durczoka
s"uchowiskami na podstawie trzech najlepszych tekstów z 2013 roku. Te artefakty – podobnie jak wcze$niejsze wystawienie w Teatrze &l'skim jednoaktówki
„Rajcula Warzy” czy wyre#yserowanie
przez Miros"awa Neinerta i wystawienie
do spó"ki z amatorskim zespo"em Reduta &l'ska w Chorzowskim Centrum Kultury przedstawienia „Rajzyntasza – krótkie sztuki po $l'sku, dwie do $miechu,
a jedna nie” – $wiadcz' o tym, #e konkurs
zatacza coraz szersze kr!gi i sta" si! wa#nym wydarzeniem na mapie kulturalnej
Górnego &l'ska oraz twórczym zaczynem
dla artystów.
Ale wcale nie by"o to takie pewne, kiedy tu# przed wakacjami w 2011 roku
Agencja Imago Public Relations oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów og"osi"y na "amach „Gazety Wyborczej” Konkurs na Jednoaktówk! po
"l#sku, pomys", na który wpad" dramaturg Ingmar Villqist, wydawa" si! do$%
karko"omny. Jednoaktówka napisana
gwar' mog"a liczy% co najwy#ej 10 stron
a wyst!powa% w niej mog"y maksimum
cztery postacie.
– Nie wiedzieli$my, czy konkurs b!dzie si! cieszy" zainteresowaniem. W ko(cu jako pierwsi zdecydowali$my si! zach! ci% ama to rów i za wo dow ców
do pisania w j!zyku, który dot'd kojarzy"
si! z dowcipami Masztalskiego, a nie powa#n' literatur'. Ale kiedy termin zako(czenia nadsy"ania prac zbli#a" si! nieub"aganie, zacz!"y nap"ywa% jednoaktówki.
Najpierw po kilka, potem po kilkana$cie
dziennie – wspomina", w przedmowie
do pierwszego wyboru nagrodzonych
w 2011 roku jednoaktówek, Waldemar
Szymczyk, dyrektor wydawniczy Imago
Public Relations w Katowicach.
W pierwszej edycji konkursu dramaturg Ingmar Villqist, re#yser Robert Talarczyk, aktor Miros"aw Neinert, Waldemar Szymczyk i prezes Imago Public
Relations Rafa" Czechowski oraz dyrek-

W jednym
akcie
o &l'sku
po $l'sku
tor Instytucji Kultury Katowice Miasto
Ogrodów Piotr Zaczkowski z 37 nades"anych sztuk wyró#nili a# 10 jednoaktówek. Pierwsze miejsce zaj'" Roman
Gatys, autor „Bysuchu z Reichu”, drugie Leszek Sobieraj z „Karlusem niy
z tyi ziymi”, trzecie Lidia Michalska
za „Ko$cio"owe d)wiyrze”.
Wysokim poziomem nagrodzonych
utworów zachwyca" si! Ingmar Villqist:
„A je$li który$ z autorów porusza" problem naszej $l'skiej to#samo$ci uwik"anej w dyktat historii – jak w znakomitej,
nagrodzonej jednoaktówce Romana Gatysa, wtedy mamy do czynienia z tekstem
niezwyk"ym, zaskakuj'cym trafno$ci'
de fi ni cji hi sto rycz nej i emo cjo nal nej” – pisa" w antologii jednoaktówek
po $l'sku z 2011 roku.
Roman Gatys, pochodz'cy z Nak"a
&l'skiego ma"ej miejscowo$ci pod Tarnowskimi Górami, by" objawieniem
konkursu. Nigdy wcze$niej nie mia"
do czy nie nia z dra ma to pi sar stwem.
Bardziej znany by" jako kolekcjoner starej porcelany. Pierwsz' w #yciu jednoaktówk! „Bysuch z Reichu” napisa" w 5
i pó" godzin, za wzór maj'c „Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego. Z pisaniem w gwarze nie mia" k"opotu jako rodo wi ty Gór no $l' zak. Te ma ty k!
zaczerpn'" z zas"yszanych opowie$ci rodzinnych. Spór zarysowany w nagrodzonej sztuce Gatysa dotyczy" Krzy#a Rycer skie go wr! czo ne mu dziad ko wi

za odwag! podczas s"u#by w Wehrmachcie.
Roman Gatys tryumfowa" te# w konkursie w 2012 roku. Tytu"owy bohater
jednoaktówki „Trzi dni z #ywota obersztajgra Pozora” przysypany ska"ami straci" przytomno$% i sp!dzi" w podziemiach
kopalni dni, podczas których na powierzchni Niemcy wycofali si! z Górnego &l'ska przed napieraj'c' Armi' Czerwon'. Akcja przypomina"a ni to jaw! ni
sen i wspaniale ukaza"a przemian! $wiadomo$ciow' bohatera oraz czekaj'c' go
wywózk! do Samarkandy.
– Nie mo#na stale wygrywa%, dlatego
nie wys"a"em na nast!pne konkursy #adnych jednoaktówek, mimo #e nadal je pisz!. Zw"aszcza #e organizatorzy obiecali
stworzy% warsztaty dramatopisania, ale
s"owa nie dotrzymali. Poza tym sztuki nagradzane w konkursie wcale nie by"y jednoaktówkami, które ko(cz' si! tragicznie, tylko wodewilami czy komediami
– narzeka Roman Gatys, który nie wyklucza, #e w konkursie jeszcze we)mie
udzia".
Pod jego nieobecno$% nagrodzeni zostali inni, ju# nie przypadkowi naturszczycy, ale autorzy $wiadomi swoich celów
i roli $l'skiej mowy w utrwalaniu górno$l'skiej to#samo$ci. Do takich postaci
na pewno nale#y tegoroczny zwyci!zca
konkursu Krystian Ga"uszka, którego
jednoaktówka „Banhof” nagrodzona zosta"a tak#e jako tekst zwi'zany ze 150.
rocznic' powstania Katowic. Autor podczas odbierania nagrody na scenie katowickiego teatru Korez poproszony o krótkie streszczenie swojej jednoaktówki
traktuj'cej o ludziach nie nad'#aj'cych
za przemianami politycznymi i narodowo$ciowymi na Górnym &l'sku opowiedzia" j' jed nym po etyc kim zda niem: – Cza sa mi kie dy sie dzi my
w poci'gu, wydaje nam si!, #e odje#d#amy, a to ruszy" poci'g na s'siednim torze.
Tak literackie potraktowanie tematu nie
by"o przypadkiem, bowiem urodzony
w 1962 roku Krystian Ga"uszka, absolwent Wydzia"u Filologicznego Uniwersytetu &l'skiego, nale#a" do grupy poetyckiej ECCE, opublikowa" kilka ksi'#ek
poetyckich i prozatorskich oraz wiele felietonów i esejów. By" przez kilka miesi!cy redaktorem naczelnym wydawanego w Katowicach miesi!cznika „&l'sk”.
Od lat pracuje jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie &l'skiej.
Chocia# na co dzie( mówi poprawn' polszczyzn', gwar! $l'sk' zna doskonale i le#y mu na sercu jej los.
Podobnie traktuj' konkurs na jednoaktówk! pozostali autorzy, niektórzy regularnie przysy"aj'cy co roku sztuki do oceny, jakby po cichu liczyli, #e uda im si!
w ten sposób wybi% w dramaturgicznym
$wiatku. Bowiem póki co poza lokaln'
s"aw' nie mog' liczy% nawet na sukces
finansowy. Nagrody rozdawane w konkursie s' skromne. A prawa autorskie
do jednoaktówek przejmuje Imago Public
Relations.

RYSZARD BEDNARCZYK
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Selma

ANDRZEJ
JARCZEWSKI

fragmenty powie$ci

Nie da si! jednocze"nie zbada# stanu i ducha, i cia$a.
Heisenberg, Zasada nieoznaczono!ci
STAN CIA!A
rudno sobie wyobrazi! integraln" narracj# o mie$cie, w którym ka%da rodzinna saga ma
T
swój w&asny punkt nieci"g&o$ci. Punkt nie do opisania, zagubion" pa&eczk# w sztafecie
pokole'. To, co by&o przed, nie ma zwi"zku z tym, co nast"pi&o po.

Gliwickie historie tocz" si# zwyczajnie do tego strasznego lub bezsensownego momentu, do jakiego$ ostatecznego wyjazdu, do odjazdu. Pó(niej te% chc" by! zwyczajne, te% poszukuj" swego sensu, tylko s" to ju% inne historie, z udzia&em innych ludzi, innych pasa%erów stoj"cego tramwaju. Bo tych poprzednich ju% nie ma i – poza marginesami
%yciorysów – nic ich z nowymi nie &"czy. Ogniwa &a'cucha pokole' s" niepo&"czone. Zaledwie si# niekiedy wzajemnie dotykaj", zaledwie niektóre wp&ywaj" na siebie przez indukcj#. Takie miasto, którego mieszka'ców nie opisz" „pnioki”. Bo wykarczowane.
Opowie$!, rozpocz#t" przez Bienka, Ró%ewicza, Zagajewskiego i Kornhausera (wszyscy
z Gliwic dawno wyjechali), kontynuuj" ró%ni autorzy w ró%ny sposób. Na miar# w&asnych
do$wiadcze' uczestnicz# w tym dziele, zestawiaj"c sk&adniki pod ka%dym wzgl#dem nierówne i niejednorodne, pisane, mówione i $piewane w ró%nych historycznych epokach. Gliwicki kod DNA jest nieci"g&y i zaburzony, musz# wi#c szuka! &"czy poza czasem; w innych
przestrzeniach...
W muzyce?
Zanim wi#c zaczniesz czyta! ten rozdzia& – przygotuj, Drogi Czytelniku, troch# dawnych
nagra' z pierwszego t&oczenia. Niech one sobie lec" non stop podczas lektury w kolejno$ci przypadkowej. Piosenki s" wa%niejsze od polityki! Dwie najwi#ksze komory w sercach
m&odzie%y stanu wojennego wype&nia&a muzyka i mi&o$!, a reszta skarbów tego $wiata do dzi$
b&"ka si# po przedsionkach od zastawki do zastawki. Oto wykaz utworów i wykonawców,
potrzebnych do wype&nienia akustycznego krajobrazu, w którym rzecz si# dzieje.
1. „Selma” zespo&u Bijelo Dugme.
2. „Wiem, %e nie wrócisz”, Czes&aw Niemen.
3. „Nie widz# ciebie w swych marzeniach”, Skaldowie.
4. „A Whiter Shade of Pale”, Procol Harum.
5. „Dziewczyna o per&owych w&osach”, Omega.
6. „Hotel California”, The Eagles.
7. „Malaguea Salerosa”, Anna German, Niemen.
8. „Doliny w kwiatach”, Krystyna Konarska.
9. „July Morning”, Uriah Heep.
10. „Mury”, Jacek Kaczmarski.
11. „Psalm stoj"cych w kolejce”, Krystyna Pro'ko.
12. „Stop!”, Sam Brown.
ZJAZD

odzina bez zmian: 17.17. Trzej liceali$ci, którzy przeszli do klas maturalnych w stanie
G
wojennym, i ja – ówczesny redaktor ich opowie$ci. Pojawili si# punktualnie: Bosman,
Kominiarz i Torreador. Powitanie zaledwie uprzejme, z rezerw". I na pocz"tku rozmowa jak
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w poci"gu transsyberyjskim: „mamy czas, powoli, jeszcze do TEGO dojedziemy”. Ja w&a$ciwie widzia&em ich po raz pierwszy. Zaproponowa&em, by$my przespacerowali si# na pobliski cmentarz Lipowy i zapalili znicze na grobie Selmy...
Ta grupka spotyka&a si# na lekcjach fizyki u m&odego naukowca, Zbyszka B., którego nazywali$my najpierw Korepetytorem, a pó(niej ju% tylko Korkim. Panuj"ca w latach osiemdziesi"tych moda na pseudonimy nie ko'czy&a si# na przybraniu jakiego$ przezwiska. Te
pseuda %y&y, podlega&y w&asnym deklinacjom i stanowi&y po%ywk# oryginalnego s&owotwórstwa. Niektóre pseudonimy w brzmieniu pierwotnym, jak w&a$nie )Korepetytor”, cz#sto bywa&y niepor#czne, a znów te obcobrzmi"ce, jak )Torreador”, w ogóle nie nadawa&y si# do u%ycia w mowie, bo niekiedy mog&y wr#cz o$miesza! dan" osob#. Natychmiast wi#c pojawia&y
si# skróty, a od tych skrótów – dalsze rzeczowniki, przymiotniki a nawet czasowniki.
Pocz"tkowo nie wiedzia&em, %e w swoim $rodowisku cz&onkowie Grupy Korkiego byli znani pod skróconymi pseudami: „Komin”, „Boss”, „Toro” i „Sam”. Tylko „Selma” by&a zawsze nienaruszalna pod ka%dym wzgl#dem. Ch&opcy wybierali nowe nazwiska z jakiego$
spisu zawodów. Mnie nazwali „Kre$larzem”, w skrócie: „Kres”.
Z korespondencji generowanej przed zjazdem wynika&o, %e Samuraj – pi"ty z tej grupy – natychmiast po maturze uciek& na Zachód, a Kominiarz, Torreador i Bosman pocz"tek lat osiemdziesi"tych prze%yli obok siebie w Gliwicach, widuj"c si# cz#sto, ale rozmawiaj"c rzadko
i zdawkowo. To mnie stropi&o; zaczyna&em si# nawet obawia!, %e mog" mie! jakie$ wzgl#dem siebie nieodwracalno$ci, a to uniemo%liwi&oby wspóln" prac# nad biogramem Zbigniewa B.
Po to w&a$nie próbowa&em dotrze! do Zbyszkowych uczniów, by wyja$ni! ca&" spraw# do ko'ca. Zjazd mia& rozja$ni! %yciorys Korepetytora oraz ujawni! okoliczno$ci
pewnych wypadków i przypadków. Odnosz# bowiem wra%enie, %e nasze indywidualne %ycia bywaj" nieprzypadkow" wypadkow" wypadków przypadkowych i nieprzypadkowych. Rodzimy si# na ogó& %ywi, ale umieramy jako$ tak nie po kolei, w z&ym momencie i w ogóle niedlaczego. Mi#dzy pierwszym a ostatnim wpisem w Urz#dzie Stanu

Cywilnego – co! jednak nieco! robimy. I to ju" nie musi by# a" tak przypadkowe. Nie
a" tak, jak… jest?
S$dz$c po tonie otrzymywanych maili, nie spodziewa%em si& po dawnych kolegach nadmiernej wylewno!ci. Niektóre listy by%y przesadnie poprawne; wygl$da%y tak, jakby ka"dy wiedzia%
troch& wi&cej, ni" napisa%, i jakby si& obawia%, "e pozostali wiedz$ o nim to, co i on o nich. Przygotowa%em wi&c du"y stó% w taki sposób, by mo"na by%o siada# wzgl&dnie daleko od siebie. Mo"e i czego! si& domy!la%em, ale nie zna%em ich tajemnicy i niekoniecznie chcia%em j$ zg%&bia#,
nie ka"da bowiem prawda jest wa"na dla !wiata.
Zezna%em, "e chodzi mi przede wszystkim o Zbigniewa B., Korepetytora. Oni widzieli go
z zupe%nie innej strony ni" ja i mogli wype%ni# wa"ne luki w faktografii. Wci$" jeszcze wa"y%o si& limitowane miejsce dla Zbyszka w Encyklopedii Solidarno!ci, gdzie ka"dy biogram
jest zaledwie streszczeniem pi&knej ksi&gi "ycia. Nale"a%oby teraz zebra# jakie! materia%y
polityczne lub cho#by wspomnienia, "eby starczy%o na cztery linijki w encyklopedii.
To by%o celem g%ównym zjazdu. Poza tym – uwa"am, "e ci, którzy nie musz$ si& wstydzi# swoich "yciorysów, powinni czasem z sob$ pogada#, bo par& spraw wymaga dopowiedzenia czy cho#by opowiedzenia, a niektóre wr&cz opisania. Nawet je"eli dzi! ró"ni$ nas
opcje polityczne.
Przecie" "o%nierze tylko w wojsku jednolicie wykonuj$ rozkazy. Zdemobilizowani maj$
prawo rozej!# si& po ró"nych partiach i ró"nych bezpartiach. A my trzydzie!ci lat temu byli!my "o%nierzami! Wprawdzie bez broni palnej, ale w wytrwa%ej walce z przeciwnikiem,
uzbrojonym w pa%y, gazy, ka%achy, czo%gi i helikoptery. My nie strzelali!my, ale komuni!ci – równie" w Gliwicach – strzelali do nas. My!my ich nie wi&zili; oni mogli nas zamkn$#
i zamykali w dowolnej chwili na dowolnie d%ugo. My s%u"yli!my Polsce, oni... Sowietom.
Dzi! spotykamy si& jako weterani tamtych walk – a" trudno to przechodzi przez klawiatur& – o niepodleg%o!#! Przy okazji i o to, "eby by%y ró"ne partie. I "eby bezpartyjno!# nie szkodzi%a w "yciu.
***
da%oby si& w naszym w%asnym "yciu poprawi#, gdyby!my mieli stare ta!my i mogli cho#
Ilubtrole"prze
ch& skorygowa# pewne s%owa sprzed lat! Gdyby!my WTEDY zd$"yli powiedzie# „tak”...
ciwnie – gdyby!my we w%a!ciwym momencie zdo%ali si& z TEGO wykr&ci# sianem!

Tu te" by si& chcia%o niejedno zmieni#. Za pó'no. Nagrane.
***

donimy przenios%y nas na ten wieczór w lata s%oneczne i burzliwe.
– Wiecie co – wyczeka%em, a" go!cie zako(cz$ przypadkowe dywagacje na ka"dy temat – gwoli poprawienia humorów opowiem wam o pewnym ha!le, które Zbyszko sobie
wpisywa% do kolejnych notesów, zw%aszcza od kiedy pojawi%a si& Selma.
– No tak – nienaturalnie o"ywi% si& Kominiarz – ja czuj& przez kapelusz, "e naprawd& to
chodzi tu raczej... o Selm&?
– A to ciekawe. Nie przerywaj – strofowali go inni. – Mów Kres, co tam by%o o Selmie.
– Nie mówi&, "e o Selmie – odpowiedzia%em ostro"nie. – Otó" przed wami, to znaczy zanim wy pojawili!cie si& w tych zeszytach, na prawie siedmiuset stronach siedem razy znalaz%em co!, co brzmi jak zakl&cie…
– No, no – poganiali mnie – mów.
– Wtedy to nie by%o takie !mieszne… – urwa%em, próbuj$c ich troch& sprowokowa# – ale
co! nie chce mi to przej!# przez gard%o. Tylko si& nie !miejcie.
– A kto! si& !mieje? – zapyta% Torreador.
– S%uchaj, Kres – powiedzia% powa"nie Kominiarz – wcale nam tu nie do !miechu. Klucz
do ca%ej tajemnicy kryje si& w tym, co Korki pisa% o Selmie i co Selma pisa%a o nas. Je!li
pisa%a.
– Dobra – zgodzi%em si& – ale on to pisa% nie tylko o Selmie. Cho# statystycznie pewnie
by! mia% racj&. To zakl&cie by%o, ju" mówi%em, siedem razy na siedmiuset stronach przed wami i... dwie!cie razy na dwustu nast&pnych stronach.
– Wszystko jassne – j&kn$% Kominiarz. – Od chwili, gdy ona si& pojawi%a, ka"da kartka
zaczyna si& od wyznania… „kocham Selm&”?
Spojrza%em na pozosta%ych: ani Bosman, ani Torreador nie roze!miali si&. Raczej wbili wzrok
w stó%, jak uczniaki, przy%apane na wstydliwym uczynku. Nie chcia%em tego napi&cia przed%u"a#, wi&c roz%o"y%em przed sob$ plik kserokopii i poprosi%em Bosmana.
– Wybieraj.
Bosman wyci$gn$% ze !rodka przypadkow$ kartk& i powoli czyta.
– „Nigdy nie zakocham si& w…” – Bosman przerwa% i z niedowierzaniem przygl$da% si&
kartce.
– Nie wyg%upiaj si&, Boss – wyrwa%o si& któremu! – czytaj dalej!
– Dalej pisze, "e nie zakocha si& w… uczennicy? – Bosman sam dziwi% si& temu, co powiedzia% i chcia% czyta# dalej.
– Starczy – przerwa%em lektur&. – Tak zaczyna si& lub ko(czy ka"da stronica o waszej grupie: „Nigdy nie zakocham si& w uczennicy”!

Rys. Wojtek !uka

imo up%ywu trzydziestu lat z ok%adem, pozostali!my przy pseudonimach ze stanu woM
jennego. Tak %atwiej by%o mailowa# i teraz, po prze%amaniu wst&pnego sztywniactwa,
rozmawia# swobodnie. Trudniej by mi by%o uczy# si& prawdziwych imion i nazwisk; pseu-
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Kominiarz szeptem kontynuowa! swoje domys!y:
– Korkiego te" op#ta!a ta modliszka…
– Przecie" pisze, "e si# nie zakocha – próbowa!em niby oponowa$. – Moim zdaniem to
by!o ca!kiem profesjonalne.
Nikt si# nie odezwa!.
– Wszyscy belfrowie – t!umacz# spokojnie – pr#dzej czy pó%niej staj& przed takim problemem i musz& to sobie jako' pouk!ada$. Taka choroba zawodowa z tym samym fina!em
od czasów co najmniej Abelarda, je'li nie Sokratesa. W „karcie nauczyciela” jest roczny urlop
na poratowanie zdrowia. To w!a'nie na wyleczenie si# z tej ci#"kiej choroby.
Patrzyli szklanym wzrokiem, wi#c – by ich wybudzi$ – dopowiadam zaczepnie:
– Komin, ty te" uczysz m!odzie". Nie musia!e' czasem si# na to leczy$?
– Co tu ma do rzeczy moja studenteria? – zdenerwowa! si# Kominiarz. – Ch#tnie o tym
opowiem, ale przecie" spotkali'my si# chyba, "eby pouk!ada$ inne sprawy. Tak?
– Nie, no masz racj#, profesorze, oczywi'cie – przeprosi!em go natychmiast. – Pardon.
Tak, tak, pytaj&c ciebie, mówi# o, powiedzmy, prze"yciach… innych? Zostawmy to. Moim zdaniem Zbyszko dzielnie walczy! z sob&, by nie pomiesza$ spraw zawodowych z osobistymi.
– Ja tam nie wiem, czy Korepetytor walczy! z Korkim, czy Korki ze Zbyszkiem – ironizowa! Kominiarz. – Raczej wszyscy trzej zbzikowali na punkcie Selmy i tylko tymi zakl#ciami próbowali si# ratowa$.
– Drogi Kominiarzu – podtrzyma!em temat, widz&c, "e go'cie zastygli jakby w oczekiwaniu, "e kto inny si# pierwszy wychyli – skoro mówisz, "e Korepetytor musia! si# ratowa$, to znaczy, "e ju" wtedy by! w opa!ach?
– Ale" on powiedzia! co' wa"niejszego – o"ywi! si# Torreador. – Komin powiedzia!: „te"”.
(e Korkiego „te" op#ta!a ta modliszka”. A w tym kontek'cie i… – zawaha! si# – w tym gronie „te"” znaczy wi#cej ni"… ni" w innym gronie?
– Czyli ty… te", Toro? – zapyta! nie'mia!o Bosman.
– Przecie" nie b#dziemy si# oszukiwa$. I ja te", i ty te", i Komin te", i Samuraj te". I dobrze Komin powiedzia!: „modliszka”. Popatrz, cholera, Korki te". Ale" on si# z tym kry!!
Zakonspirowa! si# nawet przed nami! Nie mog#. (e te" na to nie wpad!em!
– Panowie – zaniepokoi!em si# – czy przypadkiem nie tr&ci!em jakiej' trudnej struny? Mo"e dajmy spokój Selmie?
– Wiesz co – odpowiedzia! Torreador – wszyscy jeste'my "onaci, ja mam trzy córki
mniej wi#cej w wieku Selmy. Ona nawet nie do"y!a osiemnastu lat… To wspomnienie
nas nie zabije, a bez dopowiedzenia do ko)ca nasz zjazd by!by zmarnowany. Co wy na to,
kole?
– OK – zgodzi! si# Bosman. – Byli'my wtedy m!odzi i g!upi. To w ogóle by!a jaka' dziecinada. Pami#tam, "e chodzili'my do jakiego' licka, czy do czego' podobnego, co nie mia!o "adnego znaczenia. Ja co' do czego' pisa!em, ale ju" o tym zapomnia!em. *azili'my na jakie' manifki, które niczego nie zmieni!y, i rozprowadzali'my jakie' gazetki, których te" dzi'
nikt nie pami#ta. I jeszcze kilka murali, które natychmiast znika!y. Co w takim razie pami#tamy z tamtego roku? Kogo? Je"eli mamy rozmawia$, to w!a'nie o Selmie. Tylko ona by!a wtedy…
– O, bratku – zaoponowa! Torreador – tu chyba przegi&!e'. Tylko ona? Naprawd#? Jakiej'
komuny przypadkiem nie pami#tasz?
– A mo"e co' z tej komuny przypomnisz? – odci&! si# Bosman. – Co', co wtedy naprawd# by!o? Co', co by!o dla nas? Co by nas zatrzyma!o w Gliwicach? Bo mnie jakby troch#
pami#$ zawodzi. Owszem, by! „Piast”, nasze korki i fajni ludzie, ale bez Selmy… nic nie
by!o.
– Tylko Selma, czy nie tylko – Torreador zwróci! si# znów do Bosmana – tego ju" nie rozgryziemy. Lepiej opowiedz Kresowi, jak to by!o, gdy zemdla!e' w Sezamie przed manifestacj& sierpniow&. Ja… wiem.
– Ja te" wiem – Kominiarz wzi&! g!#bszy oddech – bo gdzie' na pocz&tku czerwca prze"y!em to samo.
Zapad!a cisza i tylko ja nie wiedzia!em, o co chodzi.
– Tego si# nie spodziewa!em… – Bosman zbiera! my'li – cho$ móg!bym si# domy'li$.
Podpuszczasz mnie, Kom, czy ciebie te" naprawd# zjad!a?
– Jeste'my ju" du"ymi ch!opcami… Otrz&sa!em si# z tego wiele lat. Wzi#!a sprawy w swoje, "e tak powiem, r#ce i nas "ar!a po kolei. Na surowo. Jassne, "e mnie zjad!a, a kogo nie?
Po tym retorycznym pytaniu Kominiarza „duzi ch!opcy” znów wpatrywali si# z dziwnym
zainteresowaniem w fili"anki, herbatniki i mieszank# wedlowsk&, ale co' nikomu nie zbiera!o si# na odpowied%. Na kilka taktów pog!osi!em „Malague#”.
– To by! jej sztandarowy repertuar – powiedzia!em, zje"d"aj&c pilotem coraz ciszej.
– Niech b#dzie. – Bosman przerwa! w ko)cu niebezpiecznie przed!u"aj&ce si# milczenie. – Nigdy nikomu o tym nie mówi!em, ale… jak ju" i tak wiecie, to przyznam si# szczerze… Co ci b#d# gada$ – Bosman zwróci! si# do mnie, patrz&c jednak nadal w stó! – szczeniak by!em. Wcale nie zemdla!em. Zosta!em wtedy… zgwa!cony?
***
oi go'cie w poprzednim pokoleniu wsiedli byli do Gliwic na jeden przystanek: po mieM
czu ze Lwowa, Stryja i Warszawy, a po k&dzieli ze Lwowa, Kamie)ca i Stanis!awowa. Tylko Selma by!a rodowit& gliwiczank& od czasów mo"e i 'redniowiecznych. Wtedy
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to Czesi zacz!li zasiewa", a pó#niej ukorzenia" swoje radosne nazwiska w Gliwicach – $wiatowej przez chwil! stolicy husytyzmu. Dziewi!tnasto- i dwudziestowieczni przybysze niemieccy i polscy nie zapu$cili tu za mocnych korzeni. Pierwszych wymiot%a zbyt
wyra#na przesz%o$", drugich – niewyra#na przysz%o$"? I jeszcze te dzieci szpitalników...
Gliwiczanie to ludek o skomplikowanym genotypie. &yj' nieustaj'c' tera#niejszo$ci' o horyzoncie „do jutra”. Rodzice korkowców chc' by" pochowani w Gliwicach, ale m%odzie(
to obywatele $wiata. Ka(dy z moich go$ci odniós% spore sukcesy w swojej dziedzinie, ka(dy z ambitnymi i realistycznymi planami. Do Gliwic wracaj' tylko wspomnieniami. I do niewielu punktów. Na krzywej osi czasu jest to stan wojenny, a w$ród ludzi – rodzina i… Selma.
– Co ty opowiadasz? – przerwa%em cisz!, jaka zapanowa%a po wyznaniu Bosmana – przecie( by%em wtedy z wami w Sezamie i widzia%em, jak ni st'd, ni zow'd padasz na pod%og!… cho" dopiero teraz dowiaduj! si!, (e to by%e$ ty.
– A kto sta% za mn'? – zapyta% cicho Bosman.
– Niech zgadn! – smutno za(artowa% Torreador. – Czy nie przypadkiem… Selma?
– Nie przypadkiem! – dopowiedzia% mocno Kominiarz. – A ty, Kres… nie udawaj, (e nie
wiesz. Pami!tam ka(de twoje s%owo z tego Sezamu, pami!tam, jak to podsumowa%e$: „niewa(ne kto jest z ty%u, a kto z przodu, wa(ne kto ma inicjatyw!, kto realizuje swój plan”.
– Nie, no nie wiem – wci'( jeszcze, zaskoczony, nie mog%em pozbiera" my$li. – Nawet
nie wiem, czego nie wiem. A co$ mia%em wiedzie"?
– Co$ mia%e$ wiedzie"! – potwierdzi% Kominiarz.
– Nic nie wiedzia%em! To jest interpretacja dodana. Mówili$my wtedy o manifestacji! Za kilka godzin mogli do nas strzela". To wiedzia%em i dok%adnie nic wi!cej. Zero. Nic nie wiedzia%em, nic nie widzia%em i nic na to nie mog! poradzi". Przecie( ja was wtedy nie zna%em. Nawet was nie rozró(nia%em!
– Selm! rozró(nia%e$! – Kominiarz chcia% mnie dobi", ale na szcz!$cie po kilku wdechach
Bosman by% ju( gotowy do wyjawienia swojej tajemnicy.
– Taa… omawiamy niby ten plan, pochylamy si! nad map', wszystkie r!ce na stole, a t%ok
by% spory, co najmniej dziesi!" osób, wi!cej. Kilka dziewczyn, ale wi!kszo$" ch%opaków ze „Stanu Ducha”. D%u(szy temat na tapecie, kto$ omawia drogi ucieczkowe… Wiesz, to trzeba prze"wiczy", pokaza", odegra": przez r!k! do g%owy, te rzeczy. Na tym poddaszu by%o bardzo gor'co. I te go%!bie... duszno, wr!cz… parno. – Bosman zamilk%.
– Dzisiaj by$ pewnie powiedzia%… „porno”? – Kominiarz pomóg% znale#" s%owo.
Bosman odzyska% mow! i spokojnie mówi dalej:
– Nagle poczu%em przez koszul! to niesamowite „parno”. Nawet nie drgn'%em, ale wiedzia%em, (e do moich pleców przywar%a Selma. Takich do$wiadcze) jeszcze wtedy nie mia%em. Owszem, bywa%em z lekka zakochany w tej czy w owej, nawet na Selm! po paru miesi'cach tych naszych korków patrzy%em ju( z gotowo$ci' na wszystko, cho" ona zawsze by%a
taka niedost!pna, (e mog%em tylko pomarzy". I tu nagle przytula ci do pleców swoje gor'ce piersi. Powiem szczerze – ciary takie, (e parali( zupe%ny.
– Zupe%ny to si! zacznie za chwil! – wtr'ci% przewiduj'co Kominiarz – bo te piersi nie
mia%y rozmiaru. One mia%y temperatur!… wrzenia?
– Wszystko mia%y, osiole! Zaraz opowiesz swoj' histori!, a mi ju( pozwól doko)czy". Bo
skoro zacz'%em, to doko)cz!. Tak jak ona mnie wtedy doko)czy%a…
– No wi!c – westchn'% i ci'gnie dalej – gdy ju( si! dobrze nagrza%em, czuj!, (e jaka$
r!ka wsuwa mi si! do kieszeni od spodni. Z prawej strony. Nie $miem drgn'", tylko odruchowo przycisn'%em t! r!k!... no có(, chyba po to, (eby... nie uciek%a? Obok sta%e$
ty – wskaza% Torreadora – z lewej kto$ z Zimnej Wody. Nie pami!tam. A ona, bo któ( by
to móg% by" za plecyma, powolutku posuwa si! dalej. Wiem, (e to Selma, bo inne dziewczyny widz!, a jej nie widz!. Nie mog! si! obejrze". Szyja sztywna jak... A ona d%o) ciut
cofa... ja nie pozwalam, wi!c ciut do przodu. Tak centymetr wte i centymetr wewte. Niedostrzegalne ruchy; nikt nie móg% zauwa(y", bo ona to przes%oni%a t' nawojk'. Ja si! coraz bardziej nagrzewam, przesta%em cokolwiek s%ysze", a wy wszyscy – senne zjawy, poruszaj'ce si! w zwolnionym tempie. Wiesz, jak masz mie" jutro siedemna$cie lat, to du(o
nie trzeba. Trzy, cztery entery i jeste$ ugotowany. I ona to powolutku zrobi%a… Zgrza%a
mnie do ko)ca.
– I wtedy zemdla%e$ – doko)czy%em %agodnie.
– No nie. Przecie( po takim czym$ si! nie mdleje. By%em wtedy w bia%ych letnich spodniach
i czu%em, (e za chwil! wszystko b!dzie wida". W%a$nie… wrz'tek wychodzi% na wierzch…
Có( mi pozosta%o? Zwin'%em si! w k%!bek i straci%em równowag!. Dali$cie mi wody, troch! wypi%em, reszt! wyla%em „niechc'co” na spodzie) i ju( by%em uratowany.
– Wiesz, Boss – w%'czy% si! mi!kko Kominiarz – ja to obserwowa%em jak sparali(owany, w ogóle na was nie patrz'c. Nie mia%em si%y na ogl'danie tej sceny. Czu%em was przez
skór! i wiedzia%em, (e ona wie, (e ja wiem, co si! dzieje. I jeszcze co$ mi si! wydaje, (e
nie by%em w tym jedyny. Z ch%opakami si! o takich rzeczach nie rozmawia, ale potem to
sobie skojarzy%em, (e nie tylko ja by%em dyskretnie ciekawy, czy ci! doko)czy. Poza tym,
to nas… a mnie na pewno, gotowa%o jak piec indukcyjny. Nikt niby na ciebie nie patrzy%...
Niektórym chyba ostro zbiera%o si! na samowarek.
Jeszcze go o co$ pytali, ale Bosman na d%u(sz' chwil! zapad% w wyra#n' nieobecno$".
Teraz musia% odpocz'". Czeka%em, bawi'c si! pilotem wie(y. I da%em na max, gdy *eljko
Bebek b%aga%: Zdravo Selma. I molim te ne naginji se kroz prozor.
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Fot. z arch. A. Jarczewskiego

JERZY PASZEK

Andrzej Jarczewski w roku 1968

owie!" Andrzeja Jarczewskiego SelP
ma i magiczne korale (2012) to
dzie!o otwarte na ró#norakie docieka-
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nia. Jego struktura przypomina mi piramid$, w której fundament oraz strzeliste zwie%czenie s& prawdziwe, oparte
na sprawdzalnych faktach, natomiast pozosta'e cztery cz$!ci (Korki, Xi!"#,
Zjazd, CDN) malowniczo si$ rozci&gaj& na skali prawdopodobie%stwa: od autobiograficznego autentyku (zdj$cie
autora z roku 1968, zachowane w archiwum IPN) a# po zupe'ne zmy!lenie (anonimizowanie imion go'$bi z dzienników
Korkiego przez kopistów w IPN). Omawiana piramida okazuje si$ zreszt& odwracalna i subwersyjna, bo krótsza
cz$!" ksi&#ki – „Stan Ducha” – jest
wznios'a w swej prostocie, a masywniejsza i bardziej przyziemna cz$!" druga – Stan cia$a – tylko we fragmentach
cechuje si$ górnolotno!ci& i wysublimowanym stylem (finalny tren). Tak wi$c
raz Selma ma ramy (wedle in#yniera:
„pi” ram idealne) w postaci faktów,
klamruj&cych fikcyjne epizody, a za drugim razem i nawrotem – jako dzie'o
dwudzielne – wyidealizowany pocz&tek
poprzedza dr&#enie, pod&#aj&ce do mniej
jawnych podtekstów i niemajestatycznych wydarze%.

W badaniach spójno!ci tego diablo
(anagram: biadol!) skomplikowanego
tekstu wyró#niam struktury poziome
i pionowe. Do wymiarów horyzontalnych zaliczam analizy numerologiczne,
muzykologiczne i stylistyczne, natomiast do uj$" wertykalnych wci&gam interpretacje genologiczne (po'&czenie
w Selmie rozlicznych gatunków literackich) oraz „geologiczne”, czyli nawarstwienia czasu akcji i przedakcji, aluzje
do bli#szego nam i odleglejszego chronotopu, by pos'u#y" si$ terminem Michai'a Bachtina.
Genolog i geolog
punktu widzenia genologii literatuZ
roznawczej nale#y zwróci" uwag$
na le#&cy u podstaw utworu przedruk

ano ni mo we go (cho" po pra wio ne go
przez narratora) zbioru nowelek i mikroreporta#y pt. „Stan Ducha” z roku 1983.
Po tej zaiste fundamentalnej i wyró#niaj&cej si$ (na tle polskiej beletrystyki stanu wojennego) cz$!ci omawianego
dzie'a nast$puj& dwa d'u#sze opowiadania (minipowie!ci) !rodowiskowe (Korki – dzieje gliwickich licealistów i muzyków w roku 1982; Xi!"# – obszerna
bio gra fia dzia 'a cza opo zy cyj ne go,

na którego donosi bezpiece jego w'asna
#ona). Mamy tu te# d'ugi reporta# (nagrywany w Gliwickiej Radiostacji przez
narratora) ze spotkania po 30 latach
wspó' pra cow ni ków „Sta nu Du cha”
z ich redaktorem (Zjazd). Zako%czenie
stanowi „prequel”, czyli streszczenie fabu'y „dla m'odych czytelników” (CDN),
a tak#e Apologia Spokojnego, dotycz&ca autentycznego bohatera „Solidarno!ci”, Tadeusza Drzazgowskiego (nb.
Apologia nieoczekiwanie przynosi tekst
pt. Tren "yj!cemu, co trzeba odebra" jako genologiczny paradoks, bo treny
z zasady czcz& ludzi zmar'ych).
Znawca chronotopu odkryje, #e oprócz
epoki „karnawa'u” „Solidarno!ci” (czyli
roku 1981), autor najdok'adniej opisuje pocz&tki stanu wojennego i konsekwencje tych zawirowa% politycznych a#
po dzie% dzisiejszy, gdy stale borykamy
si$ z bolesnym problemem lustracji
i „grubej kreski”. Narracja dotyczy nie
tylko wydarze% zilustrowanych w zeszytach „Stanu Ducha”, ale i prowokacji gliwickiej z marca 1968 (ni#sza warstwa
geologiczna w stosunku do lat 80. i naszego stulecia). Wa#nym chronologicznym segmentem Selmy – epok& mitu za'o#ycielskiego nowych Gliwic – jest opis
tragicznych losów mieszka%ców grodu
nad K'odnic& pod koniec drugiej wojny
!wiatowej (horror z sowieckimi „szpitalnikami”) i na pocz&tku „wyzwolenia”
(wywózki (l&zaków do kopalni w Donbasie). Rodzina Selmy '&czy obie historyczne traumy, gdy# ojciec dziewczyny
zosta' wywieziony w latach powojennych na Wschód, a jej siostra, Karina,
ma orientalne rysy jako pami&tk$ po ojcu-„szpitalniku” (mo#liwe, i# potomkiem „szpitalników” jest te# Drzazgowski, bo urodzi' si$ 20 X 1945 roku,
a ojciec pozostaje nieznany!). )eby
suspens dorówna' powie!ciom kryminalnym, sama Selma z jej oryginaln& urod& te# mo#e pochodzi" z opisywanego
*ród'a (gdyby Karina nie by'a jej siostr&,
ale matk&!).
Jarczewski wspomina równie# o odleglejszych warstwach historii Gliwic. Pisze o !redniowieczu, gdy mie!ci'a si$ tu
„!wiatowa przez chwil$ stolica husytyzmu” (s. 322), a tak#e o czasach barokowych, bo mieszkanki #e%skiego akademika w roku 1982 potraktowa'y
ZOMO „zgodnie z siedemnastowiecznym gliwickim obyczajem, razi'y mundurowych z góry, czym si$ tylko da'o”
(s. 238).
Cyfry i cytry
mieni'em, w fabule Selmy
Jz nuwyakmeodju#ror$bnad
niaj& si$ motywy zwi&zane
logi&, muzyk& i stylem. Jeden

rzut oka na zawarto!" tej postmodernistycznej powie!ci (pó*niej wyja!ni$,
o co w tej nomenklaturze chodzi!) wystarczy, by dostrzec w spisie tre!ci 17 mininowel, wchodz&cych w sk'ad „Stanu
Ducha”, a tak#e 17 epizodów w biografii Xi#cia (s. 398 i 399). Liczba ta jest naczelnym, perseweruj&cym symbolem

i zwornikiem akcji utworu Jarczewskiego. Moim zdaniem, chodzi tu o wariacj! na temat Mickiewiczowskiej Ody
do m!odo"ci – o sile wiary m"odzie#ców
wspó"tworz$cych „Stan Ducha”. Maj$
oni wszak po 17 lat! Notabene, autor zaprezentowany na stronicy 230 liczy sobie tyle% wiosen! Nie bez znaczenia jest
fakt wyliczenia, i% dwunastoosobowe
„kó"ko aposto"ków Korkiego” (s. 376),
Trzy Muzy z &$czno'ci oraz Kres (narrator) i Korki sk"adali si! na „pot!%n$
gromadk!” – gliwick$ siedemnastk!!
Spotkanie starszych o 30 lat bohaterów, pisuj$cych do „Stanu Ducha” (dodatku literackiego do biuletynu „Manifestacja Gliwicka”) i ucz!szczaj$cych
na spotkania u Korkiego, zaczyna si!
o godzinie 17.17 7 lipca 2012 roku. O tej
samej godzinie i minucie rozpoczynano
„z"azy” u prof. Sinusa, czyli Xi!cia: „siedemnastego ka%dego miesi$ca […]
od siedemnastej siedemna'cie” (s. 98).
Zeszyty z m"odzie#czymi prymicjami literackimi ukazywa"y si! w regularnych
terminach, jak w zegarku: 17 maja, 17
czerwca i 17 wrze'nia 1982 roku! 17 notatników (codziennych zapisów wydarze#) zostawi" po sobie Zbyszek B., który pro wa dzi" ko re pe ty cje z fi zy ki.
Oczywi'cie, 17 lat mia"a Selma, gdy zgin!"a, jad$c z Korkim na junaku; tyle% lat
mieli jej koledzy z liceum (s. 19 i 155).
Dla opiekuj$cych si! Xi!ciem dwu
sióstr (mówi$cych do siebie per Ismena
i Antygona!) biblijne 7-letnie lata t"uste
i chude przekszta"caj$ si! w okresy 17letnie: „Przysz"y kolejne lata chude,
które w ich wypadku trwa"y nie po siedem, ale po mniej wi!cej siedemna'cie
lat” (s. 242). Ba, nawet 'piewaj$ce piewiki z Malagenii maj$ 17 lat: „s"ycha(
siedemnastoletnie cykady” (s. 145), co
jest zreszt$ zgodne z prawami przyrody
(sic!).
U Jarczewskiego numerologia pi!knie
"$czy si! z muzykologi$. Oto opowie'(
o Korkim i korepetycjach sk"ada si! – celowo – z 48 cz!'ci, bo tyle preludiów
skomponowa" Jan Sebastian Bach w Das
wohltemperierte Klavier (s. 68). W stanie wojennym Gliwice b"yszcza"y legalnymi i podziemnymi klubami jazzowymi. Przeboje tych lat – wyliczone we
wst!pie do Korków – pomagaj$ w zrozumieniu Selmy (s$ wa%nym czynnikiem
spójno'ci ca"ego tekstu tego dwudzielnego dzie"a). Tytu" powie'ci odwo"uje
si! do autentycznej ballady, 'piewanej
przez jugos"owia#ski (wówczas) zespó" Bijelo Dugme [Bia"y Guzik] Gorana Bregovicia. Hitami dla melomanów
gliwickich by"y wtedy piosenki Czes"awa Niemena, Skaldów, The Eagles (Hotel California), Mury Jacka Kaczmarskiego, Psalm stoj#cych w kolejce
Krystyny Pro#ko, Malagenia (przedrze)niana jako Ma"a Genia, s. 150).
Warto doda( tu o metamorfozach tekstu
hymnu Perfectu: zamiast „Chcemy by(
sob$” w stanie wojennym 'piewano
„chcemy bi( ZOMO” (s. 352).
Fragment „oratorium kol!dniczego”
Kol$da – Nocka Ernesta Brylla ze s"o-

wami: „B$d) jak kamie#, stój, wytrzymaj, / Kiedy' te kamienie drgn$ / I polec$ jak lawina / Przez noc” (s. 104) staje si! fundamentem zawo"ania „wy! 3!
Maj!”: „„Wy3Maj!”: najwa%niejszy czasownik 'wiata, imperatyw stanu wojennego, arcys"owo – Trzeciomajowe!”
(s. 111). To arcys"owo ma szelmowskie
potomstwo w dalszej cz!'ci fabu"y, bo
obywatel lat 80. „mia" si! do komuny dostosowa( i w'ród gierkowskich sukcesów: wy3psiama(! Tak sobie radzi(, by
przetrwapsiama(” (s. 183). Has"o trzeciomajowe, godne wielkich graffiti, staje si! matryc$ wszelkich metaplazmów
czy tmezy (mówi$c uczenie!), a to ju%
czysta
Stylistyka
owie'( postmodernistyczna – powraP
cam do modnej nomenklatury – wyró%nia si! wielo'ci$ odwo"a# intertekstu-

alnych (w Selmie nawi$zuje si! m. in.
do Capote’a, Cortazara, Czechowa,
Dantego, Gogola, Joyce’a, Herberta,
Mickiewicza, Mi"osza, Norwida, Prusa,
Ró%ewicza, S"owackiego, Sofoklesa,
Szekspira, Zagajewskiego), za"amaniem czysto'ci i przejrzysto'ci genologicznej, wyzyskiwaniem ludycznych
form j!zyka artystycznego (np. pogardzany przez prof. Danut! Buttler, autork! Polskiego dowcipu j$zykowego, kalambur). Otó% gry s"ów, stylizacje (np.
biblijny styl opisuj$cy %ycie basisty,
s. 154), „zmutowane cytaty” (s. 334),
wszelkiego rodzaju przedrze)niania oficjalnej nowomowy („Huta Jednego Maja”, s. 29; „Aleja Przyja)ni Polsko-Zdradzieckiej”, s. 30) – to wszystko
g"ówny nurt narracji Selmy i magicznych
korali, czynnik dystansu do w"asnego
bohaterstwa, lubiany przez wielu czytelników humor, ale i pewna trudno'(
w odbiorze powie'ci, bo lektura wymaga nieco erudycji i ch!ci zrozumienia realiów epoki.
Zanim przejd! do kilku znakomitych
kalamburów, chcia"bym zatrzyma( si!
przy wynalazku Jarczewskiego – figurze dywizu-enigmy. Potrzebny jest d"u%szy cytat, dotycz$cy idei „Stanu Ducha”:
„To ma by( prawdziwe dla nas dzi' i nawet za sto lat; dla Gliwic i dla 'wiata. Ale
nie dla bezpieki! Fakty ducha! Nie materii. Tego esbecy nie ogarn$, cho(by si!
zes-po!owo za to brali!” (s. 95). Niepoprawna w przedzieleniu sylaba (ma
by(: ze-spo"owo) nasuwa my'l, %e chodzi w tym majstersztyku sk"adacza tekstu i autora o czasownik (zesrali), a nie
o przys"ówek (zespo!owo)! Je'li jeden
z epizodów Ulissesa – rozdzia" o redak-

cji gazety – zawiera 96 figur stylistycznych, to Jarczewski dodaje tu 97 chwyt
artysty postmodernistycznego!
Czy kalambury mog$ pomóc przedstawi( batali! z WRON-$ Jaruzelskiego?
Jed no graffi ti ju% przy po mnia "em – wy! 3! Maj! Zwolennicy genera"a w czarnych okularach byli przekonani, %e w muzyce m"odzie%owej „kryje si!
dymanit, zadymanit” (s. 65). Widzimy
tu anagram (dymanit – dynamit) oraz
wyra)n$ aluzj! w kalamburze-karambolu do opozycyjnej zadymy! W tek'cie
Selmy pojawia si! ciekawa sekwencja
kalamburowego odczytywania skrótu
PRL: „w perealu, czyli w nierealu
Peerelu” (s. 45); „W peerelowskim surrealu liceali'ci […] %yli wy"$cznie mi"o'ci$ i muzyk$” (s. 45); „To nie by" real. To by" pereal!” (s. 188).
*piewaj$ca w muzycznym gara%u
Selma by"a nie tylko zdumiewaj$co
dojrza"$ wokalistk$, ale tak%e s"ynn$
w szkole parodystk$. Uwielbia"a glossolalie typu: „nie b!dzie niczyim !upem,
ale jak !upnie, to od!upie to g!upie
na s!upie i nie robi( mi b"!dów literowych” (s. 391). Udziela si! ta maniera
narratorowi, gdy pisze o „troch! sko'nych” oczach Selmy: „Z tych oczu zapami!ta"em w"a'nie ten intryguj$cy
i niepokoj$cy skos, a w!os w stos,
w niebo g!os i nos typowy dla tancerki
d"ugodystansowej” (s. 147). Glossolalie
t"umaczy si! tu mistyk$ muzyki, u%ywaj$c solecyzmów rodem z Ferdydurki:
„To muzyka nas odje"d"a!a w transcedencj!, a przynajmniej w trans” (s. 73);
„To nie my grali'my Selm$. To Selma
gra!a nami. Bez szans na zako#czenie
bez wyko#czenia grajków” (s. 77-78).
Apel
by nikogo nie wyko#czy(, czas
A
na zako#czenie. Drogi Czytelniku! Lektura Selmy jest du%$ przyjemno-

'ci$, ale nie wszystko mog! opisa(
w tym eseju. Odszukaj wi!c sam takie
klejnoty szelmowskiego dowcipu, jak allstarsi, figlozof, popapraffki, stada niebieskich ptaków, bij$ce serce partii, top
b!bnistej toplisty, przekaziory (czy nie
ma w nich bandziorów i zakapiorów?),
mentalna burakoza, mendna swo"ocz,
ukochany, zafajdany Peerel, Niezale%na
Grupa Mala%y Pejzarzy (sic!), niepozornymi z pozoru pozoracjami pozorowa(
pozory niepozornego dzia"ania (to nie
%art; tak w"a'nie brzmia"a instrukcja, wyzwalaj$ca ciekawe pomys"y), szelma-Selma, Selma-szelma, selmoza. Czytelniku! Wy! 3! Maj!
!
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Henryk Rodakowski, „Portret Zofii Dzieduszyckiej”, 1874.

Henryk Rodakowski
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ajemnica Rodakowskiego. W!a"ciwie nie
da si# jej rozwik!a$. Biografowie podkre"laj%, &e nie ma w &yciu tego artysty nic zaskakuj%cego. Syty mieszcza'ski &ywot, powodzenie, "lub z dobr% parti% i niezale&no"$ finansowa.
I wiedz%c o tym, idzie si# do Muzeum
(l%skiego. Najlepiej gdy jest pusto (a o to
nietrudno w dzisiejszych czasach) i cicho.
Jedyne dopuszczalne d)wi#ki to daleki szum
miasta i podzwanianie !y&eczek w szklankach pa' pilnuj%cych.
S% tu dwa obrazy: „Portret siostry artysty,
Wandy, w stroju "lubnym” (1858) i „Portret
Zofii Dzieduszyckiej” (1874).
Trzeba odrzuci$ ca!% wiedz# o sztuce, nie
zwraca$ uwagi na rytm kompozycji (zawsze

"wietny), na czarne, lecz rozmalowane t!o,
na finezyjne koronki szala. Trzeba popatrze$
w oczy osób portretowanych. Ujrzy si# &ycie,
m%dro"$, moc spojrzenia, rozmow# bez s!ów,
zamy"lenie nad &yciem i ach, trudno i &art,
s!yszy si# s!owa, które przed chwil% pad!y.
Gdzie" trzasn#!y drzwi i skrzypn#!y schody.
Kto" z wielkim talentem móg!by napisa$ powie"$, w której &yj% i rozmawiaj% wy!%cznie
osoby z portretów Rodakowskiego. Materia!u
mia!by a& nadto. Niuanse, drgnienia duszy.
G!#boka, psychologiczna powie"$.
Jak on to osi%gn%!? Fakty z &ycia malarza
nic tu nie podpowiedz%. Musimy zda$ si#
na intuicj# i w!a"nie wybitn% literatur#. Oto
ostatnie zdania z „Przemiany” Kafki:

„Niemal równocze"nie, gdy tak rozmawiali, przysz!o na my"l panu i pani Samsa,
patrz%cym na sw% coraz bardziej o&ywiaj%c%
si# córk#, &e mimo wszelkich utrapie', które oblek!y blado"ci% jej policzki, rozwin#!a
si# ona w pi#kn% i bujn% dziewczyn#. Milkn%c i niemal bezwiednie porozumiewaj%c
si# wzrokiem, pomy"leli, &e zbli&a si# czas,
aby poszuka$ dla niej jakiego" dzielnego
m#&a. I jakby na potwierdzenie ich nowych
marze' i dobrych zamiarów, (...) córka podnios!a si# i przeci%gn#!a swoje m!ode cia!o.”
Dlaczego Kafka tak ko'czy t# nowel#? Bo
syn pa'stwa Samsa – Gregor, który zamieni!
si# w robaka, w!a"nie zdech!, nie trzeba si#
ju& go wstydzi$ i cielesno"$ mo&e si# na chwil# ujawni$. Ale tylko na chwil#.
Rodakowski tworzy w samym centrum
mieszcza'stwa (Wiede', Lwów, Kraków)
w epoce megamieszcza'skiej, kiedy nikn%
ju& ostatnie echa romantyzmu i kwitnie biedermeier. Jedno jest pewne: w jego "rodowisku, w jego czasach nie by!o nami#tno"ci.
By! za to z góry ustalony porz%dek rzeczy.
Ludzie wstydzili si# uczu$. Co nie znaczy,
&e si# nie kochali. Rodakowski mia! dobrych, kochaj%cych rodziców. Gdy zdecydowa! si# by$ malarzem, ojciec nie protestowa!, cho$ planowa! inny zawód dla syna.
Jego kariera nie zosta!a z!amana, jak u wielu, którzy pochodz%c z dobrych rodzin musieli zostawa$ C.K. urz#dnikami.
W Galicji, w drugiej po!owie XIX wieku
nie by!o miejsca na nami#tno"$. Zwi%zki nie
powstawa!y z mi!o"ci. Cielesno"$ by!a poza
"wiadomo"ci%, zepchni#ta wstydliwie do alkowy w nocy. Freud dopiero studiowa! medycyn# i sam nie wiedzia! jeszcze, &e wywo!a mentaln% rewolucj#.
W portrecie Leonii Blühdorn z Muzeum
Narodowego w Warszawie jest erotyzm.
Oczy i usta mówi% – jestem, chc# intensywnych prze&y$. Ale to zaraz znika, zamglone
spojrzenie wyostrza si#, zwraca w nasz%
stron#. Nic, nic – zamy"li!am si#.
W portrecie siostry z Muzeum (l%skiego te&
jest cielesno"$ i zmys!owo"$, ale nie mog% si#
one przebi$ na zewn%trz, s% utajone. Na powierzchni &ycia nie wolno im zaistnie$. Jak
w „Przemianie” Kafki post#powaniem cz!owieka kieruje wstyd. W &yciu dojrza!ym nie
ma w ogóle erotyzmu, jest sublimacja i inne
zadania (patriotyczne), jest m%dro"$, marzenie.
Portret Zofii Dzieduszyckiej. Kobieta dojrza!a, lecz wci%& pi#kna. Ale &ycie nauczy!o j%
rezygnowa$ ze swych uroków. Ju& odcisn#!o
pi#tno powtarzalnej codzienno"ci. Jest w jej
twarzy pow"ci%gliwo"$, zamy"lenie, melancholia. I w!a"ciwie nie chodzi tu tylko o erotyzm (a raczej jego brak) ale o niemo&no"$
spe!niania swoich marze' i wykraczania poza
konwenans. Nie jest wykluczone, &e ta wstrzemi#)liwo"$, rezygnacja z rozkoszy daje w pewnych sferach &ycia szlachetno"$ i wznios!o"$.
Rodakowski nie by! buntownikiem. Zawsze
próbowa! si# uk!ada$ z mieszcza'skim gustem
i bidermeierem. Ta sztuka by!a zawsze na pograniczu mi#dzy zadowoleniem odbiorcy a stworzeniem czego" poza zamówieniem. Ca!a jego
cz#"$ twórczo"ci tzw. historyczna, w której
próbowa! w monumentalnych p!ótnach pokazywa$ wa&ne wydarzenia jest kl#sk%, jest martwa jak „&ywe obrazy” prezentowane w trakcie
salonowych atrakcji. Ale w portretach Rodakowski wychodzi! poza zamówienie, tworzy!
arcydzie!a psychologiczne. Mo&e skromno"$
o tym decydowa!a, skupienie, sam na sam
z modelem, nie wiem, mo&e to w!a"nie, &e nie
by! buntownikiem i tylko czasami w do"$ monotonnym i ustatkowanym &yciu – pojawia!a
si# nag!a potrzeba czego" wi#cej. Tajemnica
Rodakowskiego. Jakby jego dzie!o by!o du&o
wi#ksze i g!#bsze ni& on sam.

WOJCIECH GRABOWSKI
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nany gwarom piejok – odpowiednik standardowego
koguta – utworzony zosta!
przyrostkiem -ak (-ok z pochyleniem
samog!oski „a”) od podstawy s!owotwórczej pieja! z pierwotnym po!"czeniem g!oskowym -eja-, które
zawiera!y takie jeszcze czasowniki,
jak "mieja! si#, wieja!, sieja!, leja!.
Prymarn" z kolei grup# -oja- mia!y czasowniki boja! si# i stoja!. Dopiero pó$niej dosz!o do %ci"gni#cia
-eja-, -oja- w samog!osk# „a” i powstania dzisiejszych brzmie& pia!,
"mia! si#, wia!, sia!, la!, ba! si#,
sta!. Dawne rdzenie mamy w czasie tera$niejszym (piej#, "miej# si#,
wiej#, siej#, lej#, boj# si#, stoj#),
a i odkrywamy je – tak jak w piejoku – w lejku, boja$ni, stojaku („Mazowsze” te' %piewa: „Pod borem,
pod borem Marysia stoja%a), a tak'e w znanym na (l"sku nazwisku
&mieja czy w starych imionach Stojan, Bojan, od których pochodz"
de ry wa ty na zew ni cze Sto ja nów,
Stoje'ski, Stojanowski, Bojanów,
Bojanowo, Bojanowski.
Od ko, ko na%laduj"cego g!os kury i koguta pochodz": kokosz, rzeczownik w czasach pras!owia&skich
oznaczaj"cy i kur#, i koguta, dzi%
– wraz z kokoszk( – tylko kur#,
kwok#, dawny czasownik koka!
„wydawa) g!os ko, ko” oraz dobrze
znana we wspó!czesnym j#zyku forma potoczna kokosi! si# „wierci) si#,
kr#ci) si#”.
Od onomatopeicznego ko, ko pochodzi równie' najpopularniejszy
na (l"sku kokot – b#d"cy zdaniem
prof. Wies!awa Borysia pierwotnym
brzmieniem pó$niejszego koguta
(S!ownik etymologiczny j#zyka polskiego, Kraków 2005, str. 242), ci"gle obecny w rozlicznych u'yciach
typu na placu nojwa)niyjszy jest
kokot, mom sze"! kur i kokota, w jak'e cz#stym w naszym regionie nazwisku Kokot (któ' z nas, starszych,
nie pami#ta mi!o%ci Kaczmarka – Kokotki w!a%nie z Ligoniowej radiowej
czelodki i powtarzanej przez bajtli rymo wan ki Kacz ma rek mo go wa,
a w gowie mo trowa, a w trowie mo
kwiotki, co dosto% od Kokotki?!),
i w zdrobnieniu kokotek (nasz kokotek jeszcze za m%ody, )eby pio%),
znacz"cym te' tyle, co „kran” (niy
dokry'ció%e" kokotka i bezto kapie
woda).
O produktywno%ci kokota w dawnej polszczy$nie %wiadcz" i takie wyj#te z rozmaitych tekstów postacie,

Piejoki
i kokoty
jak przymiotniki kokotowy „koguci”
czy kokotliwy w znaczeniu „k!ótliwy,
wojowniczy”.
Do omówionych s!ów piejok, kokosz, kokot mo'na do!"czy) jeszcze
nieznany ju' dzi% rzeczownik d$wi#ko na %la dow czy ko ko ry ka, przez
S!ownik Jana M"czy&skiego z roku 1564 definiowany jako „m!ody
kurek”. – Kurek, bo by! jeszcze
przecie' d$wi#kona%ladowczy kur
najbardziej znany z biblijnej frazy – s!ów Jezusa do Szymona Piotra:
„Nim kur zapieje, trzy razy si# mnie
zaprzesz”, od wieków wykorzystywanej w eufemistycznym wykrzyknieniu kur zapia% – substytucie wulgar nej kur..., któ ra – zda niem
wi#k szo %ci hi sto ry ków j# zy ka
– od kury „samicy kura” pochodzi.
Kura „koguta” znajdujemy w rozlicz-

nych tekstach staropolskich: „By!o
w pirzwe kury” (Biblia królowej
Zofii z roku 1455), „Kur albo kogut
ma mie) grzebie& na g!owie czerwony” (Miko!aj Rej 1505-1569).
Jeszcze jednym jego staropolskim
wariantem by! kuropoj („Kuropoj,
przyrodzony zegar” – mo'na przeczy ta) u Se ba stia na Pe try ce go
ok. 1554-1626), kurop%och//kurop%oszek za% oznacza! „lekkoducha,
p#dziwiatra, tchórza, wietrznika, zawadiak#”: „P!ochy, niestateczny, by
wiatr, kurop!och, p#dziwiatr” (u tego' Jana M"czy&skiego), „Kurop!ochami takich zow", którym gdy co
nie wedle fantazyi, zaraz nieprzyja$&
go to wa” (u Wa c!a wa Po toc kie go 1626-1696), „Patrz na owe kurop!oszki, gdzie nie masz statku ni
troszki” (u Miko!aja Reja).
Ogólnopolski odpowiednik typowo %l"skiego kokotka, czyli kurek,
wtórnie, metaforycznie oznacza tak
jak ten pierwszy „kran”, a tak'e
„cz#%) zamka broni palnej” oraz
„przedmiot wyobra'aj"cy koguta
(np. ro dzaj cho r" giew ki na da chu – por. wyci#ty z blachy kurek
na ko"ciele – dawny symbol czujno%ci, ze swego miejsca na szczycie
wie'y widziany z daleka; tak jak kogut pianiem zapowiada nadchodz"cy dzie&, tak i kurek na wie'y wskazuje znaj"cemu si# na rzeczy, jaka
b#dzie pogoda; przeno%nie mianem
kurka na ko"ciele okre%la!o si# cz!owieka chwiejnego, zmiennych przekona&), w gwarach – „zatyczk#
u p!uga”, na Kaszubach za% – w typowym dla tego regionu brzmieniu
kurk – „tak'e w!osy uczesane z przedzia!kiem lub na je'a”.
Z pianiem i kogutem zwi"zana jest
fraza pogodowa na 24 dzie& lutego:
na "wi#ty Maciej kogut zapiej ze starym biernikiem na "wi#ty Maciej
równym mianownikowi – tak jak
na "wi#ty Jan jagód pe%en dzban czy
w starej wojskowej komendzie u!a&skiej na ko'!
W niektórych za% rejonach Polski
osta! si# kogutek wielkanocny – ludowy zwyczaj polegaj"cy na obnoszeniu albo obwo'eniu po wsi koguta (daw niej 'y we go, pó$ niej
zrobionego z paku! i ustrojonego
w pióra), sk!adaniu 'ycze& i %piewaniu, za które otrzymuje si# datki.
Czerwony kur natomiast od wieków budzi groz#, bo jest metaforycznym okre%leniem po'aru.
!
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„I don’t wanna be a horse”. Premiera Teatru „Rozbark” w Tanzhaus NRW w Düsseldorfie

Teatr z cia!a
i w"gla
RYSZARD
BEDNARCZYK

Po likwidacji "l#skiego Teatru Ta$ca i burzliwym rozstaniu z Jackiem %umi$skim w Bytomiu raczkuje samodzielnie nowa ekipa taneczna. Rozwija skrzyd&a g&ównie dzi!ki nawi#zaniu do przemys&owej historii miasta i integracji
z mieszka$cami dzielnicy, w której ma siedzib!.
y!y pracownik zlikwidowanej w BytoB
miu kopalni w"gla kamiennego „Rozbark” Zdzis!aw Grembowski z rozrzewnie-
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niem wspomina dawne dobre czasy, gdy ten
zak!ad górniczy wydobywa! 3 mln ton w"gla rocznie.
Kilkaset wagonów dziennie odje#d#a!o
z bocznicy kolejowej – mówi w filmie kr"conym przez Anu Czerwi$skiego.
Opowie%ci górników o historii kopalni
„Rozbark” utrwalone zosta!y przez re#ysera
w wideoblogu dzi"ki – wymy%lonemu przez
tancerza Rafa!a Urbackiego – projektowi
„Serce robotnika nap"dza praca” realizowanym w Teatrze Ta$ca i Ruchu „Rozbark”. Siedziba teatru od marca 2014 r. mie%ci si" w dostosowanej dla potrzeb tancerzy dawnej
cechowni. Arty%ci zainspirowani histori& kopalni postanowili utrwali' jej dzieje oraz losy pracowników pochodz&cych z bytomskiej dzielnicy Rozbark. W ten sposób tancerze
wci&gn"li w artystyczne dzia!ania mieszka$ców tej zdegradowanej – po likwidacji kopalni – cz"%ci miasta.
W ramach projektu wdra#anego w #ycie
przez Rafa!a Urbackiego, syna górnika,
od ko$ca sierpnia 2014 r. zaproszeni mieszka$cy, kiedy% zwi&zani z kopalni&, obejrzeli
film Kazimierza Kutza „Sól ziemi czarnej”,
uczestniczyli w pikniku, sadzili krzewy wokó! cechowni, 'wiczyli taniec oraz opowiadali przed kamer& o swoim #yciu zwi&zanym nierozerwalnie z kopalni& „Rozbark” i wyros!&

wokó! niej dzielnic&. W finale projektu 7 listopada 2014 roku uczestnicy projektu i mieszka$cy dzielnicy obejrzeli w by!ej cechowni
film z burzenia kopalni oraz utrwalone na ta%mie wspomnienia górników. Muzycznie imprez" u%wietni!a Rozbarska Grupa Bluesowa.
Gwo(dziem programu by! taneczny popis
Wiktorii Koz!owskiej.
– Zrobili%my choreografi" w oparciu o historie, które Wiktoria us!ysza!a od swojego taty, który 3 lata tu pracowa! – obja%ni! Rafa!
Urbacki przed wyst"pem.
Ale sfinansowany przez marsza!ka województwa %l&skiego projekt „Serce robotnika
nap"dza praca” nie by! jedynym realizowanym
w Teatrze Ta$ca i Ruchu „Rozbark”, którego
dzia!alno%' ponad rok temu wcale nie by!a taka pewna.
Spory o nazw!
likwidacji – z powodu finansowego baPo
!aganu – w 2012 r. przez bytomskich
radnych samorz&dowej instytucji artystycznej,

jak& by! za!o#ony przez wybitnego tancerza
i choreografa Jacka )umi$skiego w 1990 r. autorski *l&ski Teatr Ta$ca, w %rodowisku artystycznym nie tylko w Bytomiu zadawano sobie pytanie, czy w!adze miejskie zechc&
kontynuowa' tradycje ta$ca nowoczesnego
i utrzymywa' z bud#etu now& placówk" teatraln&. Obawy by!y p!onne, bo ju# w drugiej
po!owie 2013 r. Wydzia! Kultury i Sportu

Urz"du Miejskiego w Bytomiu przeprowadzi!
spo!eczne konsultacje w sprawie wyboru nazwy nowego teatru nowoczesnego baletu, co
oznacza!o, #e pomimo obaw jednak b"dzie
w upad!ym mie%cie w"gla i stali kontynuowane dzie!o zapocz&tkowane przez Jacka )umi$skiego. Najpierw jednak, zanim bytomscy radni 28 pa(dziernika 2013 r. powo!ali do #ycia
Bytomski Teatr Ta$ca i Ruchu „Rozbark”,
przez miasto przetoczy! si" spór o jego nazw".
Zgodnie z sugestiami %rodowiska artystycznego najodpowiedniejsze by!y Centrum
Ta$ca Bytom wzgl"dnie Bytomskie Centrum Ta$ca i Choreografii. Ale obie propozycje zosta!y odrzucone, bo za bardzo kojarzy!y si" z ju# istniej&cym Bytomskim Centrum
Kultury i nie kojarzy!y si" ze sztuk&. Zastrze#enia wzbudzi!a tak#e zaproponowana i przyj"ta przez wi"kszo%' radnych nazwa. Zw!aszcza rajca Micha! Bieda – wbrew wi"kszo%ci
– kwestionowa! jej ma!o %wiatowy i nazbyt lokalny charakter. Tymczasem mia!a ona zwi&zek z now& siedzib& teatru w zabudowaniach
zlikwidowanej w 2004 r. Kopalni W"gla Kamiennego „Rozbark”. Przeprowadzka z dawnej siedziby *TT w budynku BCK mo#liwa
sta!a si" dzi"ki rozpocz"temu w 2012 r. remontowi dawnej zabytkowej kopalnianej cechowni wzniesionej w 1911 r. Odnowa obiektu kosztowa!a 18 mln z!. 60% kwoty
pochodzi!o z unijnej dotacji, reszt" do!o#y! bytomski magistrat.
Do nowego lokum Teatr Ta$ca i Ruchu
„Rozbark” – na utrzymanie którego bytomski
magistrat rocznie przeznaczy! ponad milion
z!otych – wprowadzi! si" na pocz&tku 2014 r.
W by!ej cechowni arty%ci otrzymali sal"
z widowni& na 196 osób. Do tego 3 sale baletowe, garderob", si!owni" i pomieszczenia
do 'wicze$. Poza tym kawiarni" i – w dawnym budynku administracji kopalni – hotel dla
artystów. Inauguracja pracy teatru, którego dyrektorem zosta! Adrian Lipi$ski, likwidator
*l&skiego Teatru Ta$ca, odby!a si" wraz
z dniami otwartymi dla publiczno%ci od 7 do 9
marca 2014 r. Zainteresowanie otwarciem by!o spore. W ci&gu 72 godzin cechowni" zamienion& w teatr odwiedzi!o ponad 500 osób. Rozpocz"!o si" te# #mudne kompletowanie
zespo!u tancerzy i choreografów oraz ustalanie programu artystycznego. Na pocz&tek w teatrze „Rozbark” zatrudniono – spo%ród 60
ch"tnych z Europy i Azji – 7 tancerzy i 3 opiekunów artystycznych. W administracji prac"
podj"!o 8 osób.
W mi!dzynarodowym towarzystwie
ierwsz& premier" – „Legendy” zobaczyli
P
widzowie na deskach teatru 26 maja. Choreografi" przedstawienia opartego na ksi&#ce
„Nowe legendy miejskie. *l&sk” opracowa!a
Kaya Ko!odziejczyk a dramaturgi" przygotowa! Rafa! Urbacki. Muzyk" skomponowali
Ania Brachaczek i Hrabia Fochmann BiFF.
Sze%cioro tancerzy przedstawi!o ruchem niesamowite opowie%ci – opisane przez tysi&c
dzieci ze %l&skich miast na podstawie zas!yszanych anegdot i plotek. Na scenie pojawili si"
kosmici, lataj&cy spodek, duchy z bloków – bo
dzieci napisa!y nowe historie powstania katowickiego osiedla Gwiazdy i hali widowiskowej Spodek. „Grupa tancerzy przez ponad godzin" zgarnia ca!& uwag"” – opisywa!a
entuzjastycznie przedstawienie Karolina Wycisk w recenzji opublikowanej w portalu teatralia.com.pl.
Kolejne przedstawienie „Plis not a love
song” zaprezentowane zosta!o w Bytomskim
Teatrze Ta$ca i Ruchu „Rozbark” miesi&c pó(-

7 listopada w Teatrze „Rozbark” odby"o si! podsumowanie projektu to#samo$ciowego „Serce robotnika nap!dza praca”

kan Wydzia!u Ta$ca – mieszcz&cego si%
w tym samym miejscu co Teatr „Rozbark”
– Pa$stwowej Wy"szej Szko!y Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie, samodzielnie zorganizowa! mi%dzynarodowe przedstawienia m.in. Kibbutz Contemporary Dance
Company z Izraela a tak"e warsztaty taneczne oraz seminaria.
Natomiast w nowym teatrze w tym samym
czasie, pod koniec czerwca 2014 r., odby!a si%
impreza Rozbark in Motion, na któr& z!o"y!y si% wy!&cznie spektakle przygotowane
w Teatrze „Rozbark”.
– Nie przygotowali#my pe!nego dwutygodniowego programu, bo by! to prolog. Jeste#my pocz&tkuj&cym teatrem i nie zd&"yli#my
w tym roku przygotowa' seminariów czy
warsztatów tanecznych, ale w przysz!ym roku „Rozbark in Motion” b%dzie w pe!ni rozbudowan& mi%dzynarodow& konferencj& – zapewnia Karolina Staneczek.
Za to silnie z wprowadzon& w Bytomiu
przez Jacka *umi$skiego ide& teatru otwartego na wspó!prac% ze #rodowiskami osób niepe!nosprawnych, !&cz& si% projekty spo!eczne prowadzone przez pracowników Teatru
„Rozbark”. Przez ca!y rok w o#rodkach i domach Pomocy Spo!ecznej, Warsztatach Terapii Zaj%ciowej, Psychiatrycznym Oddziale

Dziennym odbywaj& si% raz w tygodniu 45minutowe zaj%cia z pensjonariuszami i pacjentami, g!ównie niepe!nosprawnymi ruchowo
i intelektualnie.
– W 19 o#rodkach w ka"dej grupie, sk!adaj&cej si% z góra 12 osób, systematycznie
trwaj& prowadzone przeze mnie zaj%cia terapii poprzez ruch – wyja#nia Beata Grzelak-Szweda, odpowiedzialna w Teatrze „Rozbark” za spo!eczne projekty.
Ciekawym przedsi%wzi%ciem sta! si% tak"e
prowadzony w rozbarskiej placówce amatorski Teatr Integra. W zaj%ciach ruchowych i tanecznych zako$czonych w grudniu 2014 r. premierowym przedstawieniem uczestniczy!o 13
osób z zewn&trz.
– Po!owa z nich to by!y osoby niepe!nosprawne intelektualnie – dodaje Beata Grzelak-Szweda.
Zatem raczkuj&cy i z trudem rozpoczynaj&cy dzia!alno#' Teatr „Rozbark” po kilku miesi&cach pracy najwyra(niej zaczyna rozwija'
skrzyd!a. Czego dowodem mo"e by'
– po przeprowadzeniu w listopadzie 2014 r.
rekrutacji – przyj%cie do zespo!u kolejnych 2
nowych tancerzy i tancerki. A tak"e liczne zaj%cia dla doros!ych zarówno ta$ca klasycznego jak i wspó!czesnego oraz improwizacji.

Rozbrat z Jackiem !umi"skim,
ale nie na ca#ego
pozór wi%c wydawa' si% mo"e, "e ekiNa
pa administracyjna i artystyczna nowej
placówki podj%!a idee rozwi&zanego )l&skie-

go Teatru Ta$ca. Ale jednak nie do ko$ca. Rozbrat z Jackiem *umi$skim po likwidacji jego
autorskiego teatru by! na tyle silny, "e coroczna Mi%dzynarodowa Konferencja Ta$ca
Wspó!czesnego, w której uczestniczyli arty#ci z 50 krajów #wiata, rozs!awiaj&ca od 1993
r. Bytom w #wiecie, odby!a si% na prze!omie
czerwca i lipca 2014 r. w Teatrze )l&skim
w Katowicach. Niektóre spektakle podczas imprezy o nazwie „Ekotopia Kultury” przedstawiane by!y tak"e mi%dzy innymi w Gliwicach
i Bytomiu. Twórca by!ego )TT, obecny dzie-

!
Zdj!cia z mat. Teatru „Rozbark”

niej. By! to spektakl przedstawiony ju" cztery lata wcze#niej w Jekaterynburgu w Rosji.
Twórcami tanecznego widowiska byli Uri Ivgi
z Izraela i Johan Greben z Holandii. Ci dwaj
znani tancerze stworzyli od 2003 r. w duecie
wiele przedstawie$ w ró"nych krajach m.in.
w czeskiej Pradze, w%gierskim Szeged. Razem
wyst%powali w izraelskiej trupie Kibbutz
Contemporary Dance Company. Realizacja
spektaklu w Teatrze „Rozbark” mia!a dalsze
konsekwencje, gdy" od 1 wrze#nia choreograficzny duet izraelsko-holenderski w najbli"szym sezonie zacz&! sprawowa' opiek% artystyczn& nad bytomskim teatrem ta$ca.
Do kilkunastoosobowego zespo!u teatralnego do!&czy!a równie" jako kierowniczka Anna Piotrowska. Znana tancerka, choreografka i re"yserka od 1995 r. prowadzi!a, za!o"ony
przez ni&, teatr „muffmi” w klubie DGW
w Warszawie. By!a prezesk& Zarz&du Fundacji Rozwoju Ta$ca oraz stypendystk& British
Council Awards. Stworzy!a 70 przedstawie$,
choreografii, programów edukacyjnych i zagranicznych festiwali. Re"yserowa!a spektakle taneczne w Krakowie, Poznaniu, Zielonej
Górze, Szczecinie i Warszawie.
Jej pierwszym samodzielnym przedstawieniem w Teatrze „Rozbark” by!o „I don’t wanna be a horse”, taneczna opowie#' o ci%"kiej
górniczej fizycznej pracy pod ziemi&. „to nie
górniczy epos heroiczny, ani reporta" z wn%trza #l&skich kopal$... jest to próba zrozumienia, jak zachowuje si% ludzkie cia!o i psychika pod wp!ywem zderzenia z przestrzeni&
kopalni” – pisze o spektaklu Karolina Staneczek, rzeczniczka prasowa Teatru Ta$ca i Ruchu „Rozbark” w Bytomiu. Wywiedzione
z historii kopalni i ludzi z bytomskiej dzielnicy Rozbark widowisko po raz pierwszy wystawione zosta!o 24 pa(dziernika 2014 r. w Tanzhaus w Duseldorfie.
– Spektakl, zrealizowany w ramach wspó!pracy Trójk&ta Weimarskiego, przyj%ty zosta!
bardzo ciep!o, podoba! si% publiczno#ci, artystom i w!adzom miasta – ocenia Karolina Staneczek.
Pokazowi tanecznemu bytomskich tancerzy towarzyszy! w Tanzhaus spektakl „Recording fields” w re"yserii i choreografii Gaelle Burges. Tre#' widowiska zwi&zana by!a
z dzia!aj&cymi niegdy# w rejonie Nord-Pas-de-Calais fabrykami w!ókienniczymi. Tak"e solowe popisy taneczne Alexandry Waierstall z Nadrenii – Westfalii dotyczy!y zwyk!ego
dnia pracy.
– Planujemy polsk& premier% tych wszystkich postindustrialnych przedstawie$ w naszym
teatrze na prze!omie marca i kwietnia 2015 roku, kiedy do Bytomia przyjedzie wielu zagranicznych tancerzy i choreografów – zapowiada rzeczniczka Teatru „Rozbark”.

„Serce robotnika…” cieszy"o si! ogromnym zainteresowaniem publiczno$ci
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XXV Rocznica
Restytucji
Samorz!du
Terytorialnego
w Polsce
Mo!na si" spiera# o zalety i wady demokracji, ale je$li ju! zgodzimy si", !e
na razie nikt nic lepszego nie wymy$li%, to chyba tym bardziej zgodzimy si",
!e nie ma prawdziwej demokracji bez samorz&du lokalnego? Nieco
przewrotnym dowodem na prawdziwo$# tej tezy mo!e by# to, !e nawet w
czasach tzw. demokracji socjalistycznej dla stworzenia pozorów stworzono
fasadowe rady narodowe. Nawet komuni$ci zdawali sobie spraw", !e bez
pozorów samorz&du nie da si" udawa# demokracji… Prawdziwy samorz&d
terytorialny odrodzi% si" 25 lat temu.
Ka!da wa!na, a tym bardziej okr&g%a rocznica ma swoje prawa. Z jednej
strony b"d& odznaczenia i u$ciski d%oni. I bardzo dobrze, bo w ten w%a$nie sposób
Pa'stwo wyra!a swoje uznanie.
B"d& te! naukowe konferencje, referaty historyków, socjologów, politologów.
I z jednych, i z drugich telewizje poka!& kilkusekundowe fragmenty, a tabloidy
– dobrze, je$li je w ogóle zauwa!& – b"d& szuka# jakich$ „smakowitych”
k&sków…
Mo!e warto zatem na powa!nych %amach chocia! spróbowa# przedstawi#,
jak rodzi% si", kszta%towa% i jaki jest samorz&d lokalny dzisiaj? Oczywi$cie,
samorz&d na (l&sku, bo jak!eby inaczej w tym miesi"czniku?

25 lat… istoty
demokracji?

KRZYSZTOF
KOSI(SKI

Sentymentalizm, heroizm
czy technokracja?
koliczno"ciowe przemówienia najcz#O
"ciej uderzaj! w ton sentymentalny. „27
maja 1990 roku odby!y si" pierwsze praw-
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dziwie wolne wybory”. B#dzie podkre"lana symboliczna wymowa tego wydarzenia.
Wybrane w 1990 r. rady miast i gmin b#d!
przeciwstawiane sejmowi kontraktowemu.
Troch# to egzaltowane, w stylu s$awnego
wyst!pienia znanej aktorki, %e „sko#czy! si"
w Polsce komunizm”.
Mo%na podej"& do zagadnienia od strony „heroicznej” (zatr!caj!cej nawet nieco o spiskow! teori# historii), %e wobec
kompromisowych ustale' przy Okr!g$ym
Stole, wobec bolesnych do"wiadcze'
okresu pierwszej Solidarno"ci i stanu
wojennego, wobec braku zaufania do deklaracji komunistycznej w$adzy, ówczesna opozycja d!%y$a za wszelk! cen#
do stworzenia bastionu nie do obalenia,
faktów dokonanych, których nie da si# ju%
cofn!& si$!. Stworzenie w ka%dej polskiej
gminie wolnego, niezale%nego od w$adz
centralnych, demokratycznie wybranego samorz!du mog$o by& takim „faktem
dokonanym”. Przeciw takiej tezie przemawia np. to, %e gdy przygotowywano Okr!g$y Stó$, wcale nie przewidywano osobnego „stolika” samorz!dowego. Prawie
w ostatniej chwili t# tematyk# do"& sztucz-

nie „przypi#to” i stworzono podzespó$ ds.
stowarzysze' i samorz!du.
Ale w$a"nie w trakcie obrad tego zespo$u uzgodniono takie kwestie, jak:
– definicja samorz!du terytorialnego jako zwi!zku ogó$u mieszka'ców gminy
z osobowo"ci! prawn! gminy, a nie rady;
– wprowadzenie w$asno"ci komunalnej;
– zapewnienie samodzielno"ci finansowej
samorz!du (bud%ety lokalne maj! by& odr#bne od bud%etu pa'stwa);
– zapewnienie demokratycznej ordynacji
wyborczej;
– ograniczenie kryteriów nadzoru pa'stwa
wy$!cznie do zasady legalno"ci (zgodno"ci
z prawem);
– stworzenie mo%liwo"ci zaskar%ania
przez samorz!d decyzji w$adz pa'stwowych
do s!dów.
To% to przecie% fundament prawny zaistnienia prawdziwego samorz!du!
A potem nast!pi$a rzecz niespotykana
w dzisiejszych czasach. Konia z rz#dem temu, kto wska%e mi przyk$ad jakich" zmian
w prawie, które zosta$y zrealizowane w zapowiadanym wcze"niej terminie. W lutym 1989 r. przy Okr!g$ym Stole prof. Jerzy Regulski mówi$: Wydaje si" nam, $e t"
robot" mo$na zrobi% w ci&gu roku, pó!tora
i w ko#cu roku 1990 przeprowadzi% nowe
wybory w oparciu o now& demokratyczn&
ordynacj".
Tymczasem wszystko przygotowano
i wybory przeprowadzono pó$ roku wcze-

"niej! Ju% na pierwszym posiedzeniu Senatu 29 lipca 1989 r. zaakceptowano
i przyj#to plan w zakresie budowy samorz!du terytorialnego. Przygotowano pakiet
ustaw, uruchomiono ca$! pot#%n! machin# organizacyjn!. Czy to nie potwierdza
w jakiej" mierze owej tezy „heroicznej”,
%e starano si# jak najszybciej zabezpieczy&
Polsk# przed jakimi" próbami nawrotu si$
dawnego porz!dku?
Ale tu w$a"nie pojawia si# kolejne mo%liwe podej"cie – od strony „technokratycznej” czyli "wiadomej, precyzyjnej i fachowo wykonanej pracy na rzecz tworzenia
Pa'stwa, które b#dzie sprawnie rz!dzone
i zarz!dzane. Wielka operacja budowy
od podstaw ca$ego systemu, stworzenia jego ram ustawowych odby$a si# bez wpadek
prawnych, bez uchwalania „knotów”, które potem parlament musia$by na chybcika
(i na kolanie) poprawia& i nowelizowa&. Wykonano solidn!, legislacyjn! robot#. Sta$a si#
kolejna rzecz niespotykana w dzisiejszych
czasach – przez nast#pne trzy lata dokonano zaledwie dwóch nowelizacji o absolutnie kosmetycznym charakterze (wpisano
do ustawy tekst "lubowania radnego oraz zadekretowano, %e rada gminy w mie"cie musi si# nazywa& rad! miejsk!).
Mo%e to dzi#ki temu, %e samorz!d terytorialny nie by$ wypisany ani na sztandarach
„walki z komun!”, ani na sztandarach
obro'ców starego porz!dku? Gdy dzi"
przegl!da si# stenogramy tamtych dyskusji,
od razu rzuca si# w oczy, %e has$a i argumenty „ideologiczne” by$y swego rodzaju
ozdobnikami wyg$aszanymi na wst#pie.
Potem wszyscy kiwali g$owami i… brali si#
do roboty.
27 maja 1990 r.
fektem by$y wybory 27 maja 1990 roE
ku i powstanie 2.383 rad gmin. Wybrano 51.987 radnych. To ju% by$a armia ludzi,

której na pewno nikomu nie uda$oby si# powstrzyma&. I nikt nawet nie próbowa$… Komitety Obywatelskie „Solidarno"&” wygra$y zdobywaj!c 53,1% miejsc w radach.
Partie postkomunistyczne zdoby$y raptem 9,1%. Pojawi$o si# jednak ca$kiem
nowe zjawisko: lokalne komitety wyborców – 24,7%. I to "wiadczy o tym, %e Polacy naprawd# zobaczyli w samorz!dzie terytorialnym szans# na decydowanie o tym,
co wa%ne w najbli%szym otoczeniu.
Gmina… i co dalej?

czywiste by$o od pocz!tku, %e nie ka%O
dy lokalny problem mo%na za$atwi&
na szczeblu niedu%ej czasem gminy. Na sa-

morz!dy powiatowe i wojewódzkie przysz$o
nam jednak poczeka& prawie dekad#. Przegrane wybory prezydenckie zaowocowa$y
dymisj! rz!du Tadeusza Mazowieckiego.
Rz!d Jana Krzysztofa Bieleckiego snu$
rozwa%ania o tworzeniu du%ych prowincji
na wzór niemiecki (nara%a$ si# nawet na zarzuty, %e próbuje stworzy& pa'stwo federalne). Rz!d Jana Olszewskiego trwa$ tak
krótko, %e nawet nie wiadomo, czy chcia$
stworzy& w samorz!dzie jak!" now! jako"&.
Rz!d Hanny Suchockiej rozpocz!$ dyskusj# i pewne prace nad stworzeniem powiatów i samorz!dowych województw, ale
przerwa$o je rozwi!zanie parlamentu i przed-

terminowe wybory. Rz!d SLD-PSL mia" inne priorytety.
Z drugiej strony mo#na zaryzykowa$
stwierdzenie, #e czas, w którym nie dokonywano radykalnych zmian, pozwoli"
za swoiste okrzepni%cie samorz!du, na pokazanie, #e spo"eczno&ci lokalne s! w stanie wybra$ i stworzy$ sprawnie dzia"aj!cy
mechanizm administracyjny.
Narastaj!ce oczekiwania samorz!dowców wobec pa'stwa zaowocowa"y ich udzia"em (po raz pierwszy tak masowym) w wyborach parlamentarnych w 1997 r. Mo#na
powiedzie$ w pewnym uproszczeniu, #e
spora grupa samorz!dowców w sejmie oraz
osoba premiera nie z „warszawki” sprawi"y,
i# w Polsce odby"a si% wielka debata
nad kszta"tem Rzeczypospolitej. Rz!d AWS-UW nie mia" najlepszej prasy, targany by"
konfliktami typowymi dla koalicji tworzonych z udzia"em tak du#ej liczby podmiotów.
Kolejne wybory zmiot"y i t% si"% polityczn!
z powierzchni ziemi. Ale jednego tak rz!dowi, jak i premierowi Jerzemu Buzkowi odmówi$ si% nie da – odwagi. Nie rz!dzi"
„pod s"upki” sonda#y. A nie by"o "atwo, bo
ma"o co wywo"ywa"o np. takie emocje spo"eczne, jak utrata statusu województwa.
Do dzi& prawie cudem jest to, #e w stosunku do pierwotnego zamys"u utworzenia
dwunastu stan%"o na szesnastu województwach.
Reforma administracyjna kraju by"a jedn! z czterech tzw. wielkich reform tamtego
rz!du. Dwie z nich zosta"y pó(niej wr%cz
zniszczone. Ta pozosta"a, niestety, niedoko'czona. Konflikty i sprzeczne interesy polityczne zaowocowa"y zatrzymaniem si%
w pó" drogi. Za du#o ma"ych, s"abych powiatów (które nigdy nie b%d! samowystarczalne), wci!# nie do ko'ca jasny dla zwyczajnego obywatela podzia" kompetencji
mi%dzy w"adz! pa'stwow! a samorz!dow!
na szczeblu wojewódzkim – nikt ju# nie mia"
odwagi zmierzy$ si% z tymi problemami.
Do dzi& polski samorz!d musi jako& z tym
#y$…
By$ mo#e kto& zdziwi si%, #e w tych rozwa#aniach pomin!"em tak rewolucyjn!
zmian%, jak bezpo&rednie wybory wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast). To by"a zmiana fundamentalna, ale – moim
zdaniem – wcale nie rewolucyjna. Ustawa
z 1990 r. dawa"a bardzo mocn! pozycj% radom, nie chroni!c praktycznie wójta (burmistrza, prezydenta). W niektórych gminach do cho dzi "o do zmian na tym
stanowisku nawet kilka razy w roku. Wójt
(burmistrz, prezydent) jako szef zarz!du
gminy nie decydowa" nawet o jego sk"adzie,
to rada go wybiera"a. Dla usprawnienia pracy w"adzy wykonawczej krok po kroku dokonywano zmian. Najpierw takiej, #e bez
rekomendacji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie mo#na by"o powo"a$ cz"onków zarz!du. Potem wyd"u#ono w czasie
procedur% odwo"ywania wójta (burmistrza, prezydenta) oraz ograniczono cz%stotliwo&$ sk"adania wniosków o zmian% zarz!du gminy. I wreszcie – w 2002 roku
wpro wa dzo no bez po &red nie wy bo ry.
Na pewno ustabilizowa"o to prac% w"adzy
wykonawczej w gminach, uczyni"o j!
sprawniejsz!, przy okazji wykreowa"o
wielk! liczb% silnych osobowo&ci – ludzi,
którzy dzi%ki zdobytemu autorytetowi wygrywaj! kolejne wybory. Brak tzw. waha-

d"a wyborczego jest ewenementem na tle
tzw. wielkiej polityki.
Jest jednak i negatywna strona – subiektywne poczucie mniejszej roli i znaczenia
rad, które s! przecie# jedn! z podstaw demokracji lokalnej. Rodzi to czasem nawet
frustracj% i pewne poczucie niedowarto&ciowania.
Dlaczego natomiast nigdy nie wprowadzono bezpo&rednich wyborów starostów
i marsza"ków województw? Dlaczego ich
mo#na odwo"a$ i wymieni$ w ka#dym prawie dowolnym momencie? Niestety, to bardzo proste. Napisa"em powy#ej o wykreowaniu sporej grupy popularnych liderów
w samorz!dach. Znaczna cz%&$ z nich nie
ma, a przede wszystkim nie chce mie$ nic
wspólnego z partiami politycznymi. Wygrywaj! kolejne wybory bez partyjnego szyldu. Poszerzenie tej grupy o starostów
i marsza"ków okaza"o si% ju# pigu"k! nie
do prze"kni%cia…
Zaufanie to podstawa
olacy nie s"yn! raczej z szacunku do w"adzy i rzadko obdarzaj! j! wielkim zaufaP
niem. Sk!d& si% zatem bierze fenomen

wszystkich chyba bez wyj!tku sonda#y
tzw. zaufania do instytucji pa'stwa. W badaniu CBOS z tego roku w"adze samorz!dowe ciesz! si% zaufaniem 60% Polaków.
Potem, jak to si% mówi, „d"ugo, d"ugo nic”
i dopiero ca"a reszta (pomijam oczywi&cie
zaufanie, jakim ciesz! si% np. stra#acy czy
wojsko, bo to nie jest w"adza, tylko s"u#ba).
A równocze&nie, gwoli sprawiedliwo&ci
trzeba przecie# przypomnie$, #e wybory samorz!dowe maj! z regu"y frekwencj% ni#sz! ni# pozosta"e wybory. To tak#e swoisty
„fenomen”, który a# prosi si% o dok"adniejsze zbadanie.
Pora przenie&$ si% na chwil% na nasze podwórko. Na )l!sku samorz!d stan!" w obliczu problemów mo#e podobnych do innych regionów kraju, ale w wyj!tkowej
skali: tutaj by" tak bardzo rozbudowany tradycyjny, ci%#ki przemys", tutaj dewastacja
naturalnego &rodowiska osi!gn%"a najwi%ksze rozmiary, tutaj spo"eczne koszty transformacji dotkn%"y tak olbrzymi! liczb% ludzi. *eby doj&$ do tego punktu, w którym
teraz jeste&my, lokalna w"adza musia"a
nieraz podejmowa$ trudne, wr%cz niepopularne decyzje. Czasem przyp"aca"a to przegran! w kolejnych wyborach, czasem
„zadym!” i awantur! z referendum odwo"uj!cym, a czasem udawa"o jej si% przekona$ opini% publiczn!, #e tak „trzeba by"o”.
Takie w"a&nie decyzje b%dziemy przypominali w kolejnych numerach miesi%cznika
„)l!sk” w 2015 roku – roku 25-lecia polskiego samorz!du terytorialnego. Jak wygl!da z dzisiejszej perspektywy co&, o czym
hucza"y (wr%cz grzmia"y) media lat temu
kilka czy kilkana&cie?
Kto& zapyta: po co? Skoro Polacy obdarzaj! w"adze lokalne tak wysokim zaufaniem, to chyba wszystko jest w porz!dku?
Mo#e i obdarzaj!, ale czy rozumiej!? Kiedy& próbowa"em „doucza$” maturzyst%, syna mojego znajomego z Wiedzy o Spo"ecze'stwie. M"ody cz"owiek by" bardzo
lotny, kojarzy" fakty z zadziwiaj!c! logik!. My&licie, #e "atwo mi sz"o wyt"umaczenie mu, #e starosta jednego powiatu (grodzkie go) jest wy bie ra ny w wy bo rach

bezpo&rednich (prezydent ma kompetencje
starosty), a innego powiatu (ziemskiego) – ju# nie? Albo #e nie ma #adnej analogii mi%dzy marsza"kiem sejmu a marsza"kiem sejmiku?
Ale co tam, ja si% tu u#alam nad losem
biednego maturzysty, a w niedawnym wydaniu Newsweek’a czytam z przera#eniem
wywiad z prof. Marcinem Królem, a w nim
takie stwierdzenia, jak:
Je!li samorz"d ma zajmowa# si$ jedynie wydawaniem pieni$dzy przekazywanych z bud%etu pa&stwa, to nie bardzo jest
sens wy'ania# go w demokratycznej procedurze wyborczej. /…/ Samorz"d niby jest
odpowiedzialny za szko'y. Tak naprawd$
nie jest, nie finansuje przecie% szkó', jedynie przekazuje im pieni"dze z bud%etu pa&stwa /…/ Czy samorz"d mo%e /…/ wi$cej
zap'aci# nauczycielom? Nie ma mowy! /…/
Jedyne co mo%e, to wyda# pieni"dze z Unii
Europejskiej. /…/ w ma'ym miasteczku wójt
co najwy%ej wydaje pozwolenia na otwarcie sklepu albo wybiera gatunek bruku
do po'o%enia na g'ównym placu. /…/
W Ameryce je%eli w niewielkim mie!cie jaka! firma chce otworzy# fili$, to przy okazji buduje na przyk'ad stadion – aby pokaza#, %e jest zaanga%owana w %ycie
lokalne. W Polsce tak jednak nie jest. /…/
Unijne pieni"dze nadal czekaj" na wydanie, lecz brakuje pomys'ów na twórcze ich
wykorzystanie.
Siedem kategorycznych stwierdze'… I siedem razy wypowiedziana nieprawda. Tego nie powiedzia" przecie# wspomniany wy#ej maturzysta, tylko cz"owiek
posiadaj!cy szanowany przez Polaków tytu" naukowy, cz"owiek o du#ym dorobku naukowym i publicystycznym. Je#eli nie siedzia"bym tak g"%boko w tematyce polskiego
samorz!du, to pod wra#eniem profesorskiego autorytetu ju# nigdy nie poszed"bym
na wybory, a mo#e zosta"bym anarchist! rzucaj!cym bomby…
Dlatego warto pisa$ i wyja&nia$. Bo czasem czujemy si% bezradni albo w&ciekli,
a po latach okazuje si%, #e Historia przyznaje komu& racj%. Tylko fajnie by by"o, #eby
ta „historia” to nie by"o dopiero nast%pne lub
kolejne pokolenie…
Taki artyku" powinien mie$ jednak jak!&
pozytywn! point%. Wi%c niech dla przeciwwagi b%dzie ni! tak#e zdanie Profesora – Micha"a Kuleszy – jednego z twórców
polskiego samorz!du terytorialnego:
Polska wci"% jest stosunkowo biednym
krajem i od samego samorz"du bogactwa
nie przybywa. Przybywa natomiast potencja'u.

!
Opinie wyra%one w niniejszym artykule s"
wyrazem pogl"dów autora i nie zawsze s" to%same ze stanowiskiem samorz"dów lokalnych
i organizacji samorz"dowych w województwie !l"skim.

Krzysztof Kosi!ski – dziennikarz
radiowy, publicysta, komentator i felietonista. Od lat specjalizuje si% w tematyce samorz!dowej. Autor ksi!#ki
„Dwa &wiaty – samorz!dowy thriller
z elementami horroru” wydanej nak"adem )ZGiP w 2011 roku.
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Ziemia jest planet! wody. Nie ubywa jej,
ani nie przybywa. W obiegu przyrody zawsze jest jej tyle samo. Mimo to niedobory wód s"odkich s! dla #wiata coraz bardziej dotkliwe i wci!$ rosn!. To najwi%ksze
zagro$enie dla pokole& XXI wieku.
Czy wystarczaj!co na nie reagujemy
w skali globalnej i lokalnej?

Woda
najwa$niejsza!

oda pokrywa 71 proc. naszej planeW
ty. Najwi!cej jej zasobów (96, 5
proc.) jest w oceanach i morzach. Ale s" to

j"cych si! i o 18 proc. w krajach rozwini!tych. Równocze%nie na skutek m.in. post!puj"cego zanieczyszczenia %rodowiska,
zmian klimatycznych – dost!pnej czystej
wody pitnej b!dzie coraz mniej. Ju$ za dekad! jej niedobory mog" dotkn"' dwie trzecie ludno%ci %wiata. Do blisko dwu miliardów powi!kszy si! w niektórych regionach
%wiata liczba tych, którzy pozostan" bez dost!pu do czystej wody.
Prognozy naukowców, podparte dowodami, nie budz" w"tpliwo%ci: ju$ w latach 20252030 ilo%' wody s#odkiej zu$ywanej przez
ludzko%' b!dzie równa wielko%ci ich zasobów w przyrodzie. To zwiastuje wielki
kryzys.
Dlatego coraz wymowniej brzmi przes#anie Kofiego Annana, by#ego sekretarza
generalnego ONZ, $e dost!p do czystej wody jest podstawow" potrzeb" ka$dego
cz#owieka, a przez to jego podstawowym
prawem!
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Czas rozlicze&
prawo Unia Europejska dawno wpiTo
sa#a w rozwój swoich krajów cz#onkowskich. Tych starych i tych, które jak Pol-

Fot. A. Siudy

wody s#one. Tych s#odkich mamy zbyt ma#o na wci"$ rosn"ce potrzeby %wiata. Oko#o 1,7 proc. skuwaj" lodowce, %niegi i lód
gruntowy. Niewiele mniej jest wód podziemnych. Najmniej jest tych najbardziej dost!pnych czyli powierzchniowych w rzekach, jeziorach i bagniskach. To wci"$
podstawowe &ród#o wody do picia i dla gospodarek %wiata. Wody s#odkie rozbuchanym rozwojem niszczymy, zatruwamy
i czynimy bezu$ytecznymi. Morza nie
rozwi"zuj" problemu. Na odsalanie wody
morskiej mog" sobie pozwoli' jedynie
najbogatsze kraje %wiata jak np. Arabia Saudyjska, Katar czy Izrael.
Dzi% brak wody pitnej odczuwa ju$ 40
proc. ludzi na %wiecie. Ponad miliard nie ma
do niej dost!pu. A zapotrzebowanie na ni"
wci"$ ro%nie. Obecnie zamieszkuje na Ziemi ponad siedem miliardów ludzi. W 2050
roku b!dzie nas o dwa miliardy wi!cej.
Wed#ug czwartego ju$ z kolei raportu
o stanie %rodowiska %wiata ONZ (UNEP
„GEO – 4”) do 2025 roku zu$ycie wody
zwi!kszy si! o po#ow! w krajach rozwija-

ska, do nich do#"czy#y. Wszystkie musz"
przestrzega' Ramowej Dyrektywy Wodnej,
ustanawiaj"cej wspóln" polityk! w tej
dziedzinie. Nadchodzi czas, gdy nasz kraj
musi si! z niej rozliczy'!
Nadrz!dnym celem tej Dyrektywy....
jest osi"gni!cie dobrego stanu wszystkich
wód na terenie ca#ej Unii Europejskiej
do 2015 roku. Wszystkich czyli rzek, jezior,
wód przybrze$nych i podziemnych.
Dla Polski, ze wzgl!du na gigantyczne zaniedbania w gospodarowaniu wodami i ich
ochronie w minionej epoce, jest to zadanie
bardzo trudne. Nie zd"$ymy na czas sprosta' wszystkim wymaganiom, dotycz"cym parametrów naszych wód. Dzi!ki
transformacji ustrojowej, w#"czeniu Polski
do rodziny unijnej, osi"gn!li%my jednak
w ostatnich kilkunastu latach ogromny
post!p.
Polska nie jest krajem bogatym w wod!. Z naszymi zasobami, porównywalnymi z egipskimi, plasujemy si! w trzeciej
dziesi"tce krajów Europy. Coraz cz!%ciej
te$, tak jak wiele regionów %wiata, gn!bi"
nas susze hydrologiczne, powodzie i inne
skutki zmieniaj"cego si! klimatu. Do tych
zmian w gronie pa(stw unijnych musimy
dostosowywa' tak$e nasz" gospodark!
wodn".
Deficyt wody jest ju$ odczuwalny nie tylko na po#udniu, ale i pó#nocy Starego
Kontynentu. Coraz cz!%ciej daj" o sobie
zna' skutki zmian klimatu, zbyt wodoch#onnego przemys#u, z#ego zagospodarowania
terenów w zlewniach rzek czy z powodu innych naturalnych warunków. Nadal ogrom-

Zbiornik zaporowy w Gocza!kowicach

Fot. Z. Sawicz

ne straty wody powodowane s! nieszczelno"ciami w systemach kanalizacyjnych, dochodz!ce w niektórych krajach Europy
nawet do 40 procent.
Wod# wszyscy musimy oszcz#dza$. I poprzez eliminowanie jej strat i bardziej
"wiadome wykorzystywanie. Z korzy"ci!
dla w%asnej kieszeni. Ale przede wszystkim
w trosce o skromne i wci!& zagro&one zasoby wodne naszego kraju i globaln! solidarno"$. Na dostarczanie wody do ka&dego mieszkania potrzebujemy coraz
dro&szej energii. By chroni$ w%asn! kiesze',
a przede wszystkim ocieplaj!cy si# niebezpiecznie klimat musimy i mo&emy wod#
oszcz#dza$. Coraz gwa%towniejsze zjawiska klimatyczne powodowane ociepleniem, wp%ywaj! katastrofalnie na zasoby
wodne "wiata. I tak ko%o si# zamyka.
Du!y skok
ospodarowanie wodami i wod! pitn!
G
w Polsce poprawia si#. W ci!gu ostatnich kilkunastu lat osi!gn#li"my wy&sze

standardy jako"ci wody do picia i oczyszczania "cieków. Poprawia si# stan wód powierzchniowych. Zawdzi#czamy to z ca%!
pewno"ci! upadkowi przestarza%ego, wodoch%onnego przemys%u, urynkowieniu sprzeda&y wody, ale przede wszystkim inwestycjom i modernizowanej infrastrukturze
wodno-"ciekowej.
Polska startowa%a z trudnej pozycji. Jeszcze 30 lat temu ponad po%owa miast nie posiada%a oczyszczalni "cieków. Blisko czterdzie"ci ich procent trafia%o do rzek i jezior
bez &adnego oczyszczenia. Drugie tyle
po wst#pnym oczyszczeniu mechanicznym, bo oczyszczalni biologicznych prawie
nie by%o. Wówczas tylko 4 proc. polskich
rzek zaliczano do I klasy czysto"ci. Wody
w pozosta%ych, na jednej trzeciej ich d%ugo"ci nie nadawa%y si# do wykorzystania nawet przez brudny przemys%.
Najwi#kszym trucicielem wód by%o ówczesne województwo katowickie, po%o&one w górnych dorzeczach Odry i Wis%y. Ich
wody, zbiera%y z przemys%owego (l!ska zanieczyszczenia, docieraj!ce do Ba%tyku.
(l!sk potrzebowa% wody najwi#cej, mia% jej
najmniej. W godzinach szczytu jej niedobory liczono w setkach tysi#cy metrów sze"ciennych na dob#. Mniej wa&na by%a
wówczas jako"$ wody ni& jej ilo"$.
Pocz!wszy od 2000 roku polskie przedsi#biorstwa wodoci!gowe i kanalizacyjne
razem z samorz!dami przeznaczy%y
(w ogromnej cz#"ci z pomocowych funduszy unijnych) 88 miliardów z%otych na
inwestycje. Za t# sum# wybudowano ponad 200 tysi#cy kilometrów sieci wodoci!gowej i 100 tysi#cy kilometrów sieci kanalizacyjnej. Powsta%o kilkaset nowych
oczyszczalni "cieków, ponad tysi!c starych
zmodernizowano. Przyby%o wiele nowych
stacji uzdatniania wody i nowoczesne laboratoria do jej badania. Woda do picia sta%a
si# smaczniejsza i bezpieczniejsza. I w kranach jej nie brakuje. Dla (l!ska to sukces!

W gocza!kowickim Zak!adzie Uzdatniania Wody

"l#skie rozwi#zania
olska gospodarka komunalna czerpie
P
wod# w 50 proc. z zasobów podziemnych. Nie dotyczy to województwa "l!skie-

go i Krakowa. Te dwa regiony, powi!zane
z sob! m.in. poprzez kaskad# rzeki So%y czyli wspólnymi )ród%ami zaopatrywania si#
w wod# pitn!, korzystaj! g%ównie z wód powierzchniowych. Oba regiony od dziesi#cioleci wspó%pracuj! z sob! w sferze gospodarki wodnej w ka&dym jej wymiarze.
Technicznym, technologicznym, ochrony
przed powodziami i optymalnego ich wykorzystywana z poszanowaniem "rodowiska naturalnego.
(l!sk! specyfik# w gospodarowaniu
wod! komunaln! najlepiej wida$ przez
pryzmat Górno"l!skiego Przedsi#biorstwa
Wodoci!gów SA i jego system zaopatrywania ponad trzech milionów mieszka'ców regionu w coraz lepsz! wod#, pochodz!c!
w 80 proc. z uj#$ powierzchniowych.
Oparty na ponad stuletniej tradycji, rozbudowywany system uj#$, zak%adów uzdatniania wody, zbiorników i ruroci!gów ju& nie
tylko pokrywa bie&!ce zapotrzebowanie regionu w wod#, ale przygotowany jest
na jego wzrost.
Szczególne znaczenie dla zaopatrywania
w wod# mieszka'ców regionju maj! zbiorniki wodne Gocza%kowice na Wi"le oraz
Koz%owa Góra na Brynicy. Równie wa&ne
s! zbiorniki zbudowane na Sole, jednym
z prawobrze&nych dop%ywów królowej
polskich rzek. To Tresna, Por!bka i Czaniec
tworz!ce tzw. Kaskad# So%y oraz zbiornik
Dzie$kowice.
Ten system zbiorników retencyjnych
niejednokrotnie sprawdzi% si# w sytuacjach
ekstremalnych tj. podczas coraz cz#stszych susz hydrologicznych oraz gwa%townych powodzi. I co jest równie wa&ne, ich
pier"cieniowy uk%ad sprawia, &e dostarcza-

nie wody odbiorcom, nawet w razie awarii którego" ze )róde%, nie b#dzie zagro&one. Mo&na j! po prostu pokierowa$ innym
ruroci!giem.
Prawdziw! chlub! GPW SA z historycznym rodowodem, jest jeden z najwi#kszych
i najnowocze"niejszych technologicznie
w kraju – Zak%ad Uzdatniania Wody w Gocza%kowicach-Zdroju.
Pod koniec ub. roku, na zaproszenie *ukasza Czopika, prezesa GPW SA go"cili
w nim dziennikarze. Jak&e inaczej – z naszej
perspektywy sprzed lat – wygl!da dzi" ten
ogromny, nowoczesny kompleks obiektów
Zak%adu… z dwoma ci!gami technologicznymi. Pierwszy z nich to GO-CZAI, uruchomiony w 1956 r. Drugi to GO-CZA II
z 1979 r. umo&liwiaj!cy wspó%prac# zbiornika gocza%kowickiego ze zbiornikiem Czaniec, tworz!cym wraz ze zbiornikami Tresna i Por!bka – Kaskad# So%y. Ten Zak%ad
Uzdatniania Wody, wyposa&ony w lini#
ozonu i lini# w#gla aktywnego, pozwala osi!ga$ najwy&sze, europejskie standardy jej
jako"ci. Oczyszczona woda trafia po wielokrotnym badaniu w akredytowanych laboratoriach do zbiorników wody czystej. I dalej, ruroci!gami magistralnymi do odbiorców
"l!skiej aglomeracji.
W ostatnich latach woda w mniejszej cz#"ci pochodzi ze zbiornika gocza%kowickiego,
w wi#kszej z rzeki So%y.
GPW SA w Katowicach nie spoczywa
na laurach. Zgodnie ze swoj! misj! przedsi#biorstwo podj#%o si# modernizacji infrastruktury wodoci!gowej na niespotykan!
dot!d skal#. To dodatkowy krok, by woda do picia nie traci%a swoich najlepszych walorów i nie wycieka%a, p%yn!c
do konsumentów wys%u&on! sieci! wodoci!gow!. Dla ludzi woda zawsze b#dzie
najwa&niejsza!

JOLANTA MATIAKOWSKA
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wie – dlaczego? Przecie& te
niewielkich rozmiarów obrazy stanowi! swego rodzaju
constans ca%ej twórczo"ci tego artysty; mówi!c krótko:
na pocz!tku by%o OKNO.
Sk!d to okno? No, mo&e jeden cykl z oknem w roli
g%ównej, ale te okna mno&!ce si# w ró&nych konfiguracjach, sta%y si# obsesj! Szmatlo cha. A jed nak: ob ra zy
Szmatlocha wygrywaj!! Chce
si# je ci!gle ogl!da$, analizo- Jan Szmatloch w swojej pracowni.
wa$, wpatrywa$ w detale,
wyt#&a$ wzrok wpatruj!c si#
w kolejne prace, albo przyk%ada$ lup# lub powi#ksza$
obrazy na monitorze komputera. To prawdziwa frajda
detektywa! Ile& jest satysfakcji w ogl!daniu tych skupisk czarnych i bia%ych plamek, two rz! cych le d wo
widoczne go%ym okiem zaskakuj!ce sytuacje, krajobrazy, nastro- Jest jak zbiór stopklatek wykonywanych
je. Ile& tre"ci w ka&dym centymetrze przez lata z tego samego punktu widzekwadratowym pojedynczego obrazu! nia. Ka&dy mo&e u%o&y$ z nich inn! opoAle – zaraz, jak to „je” ogl!da$. Logi- wie"$. Ale Szmatloch ustawia czasem
ka nakazuje patrze$ p r z e z okno, a nie w tych oknach fotografie konkretnych
na okno. Szmatloch stawia patrz!cego osób. To ich &ycie wype%ni%o przestrze'
w roli podgl!dacza – ale nie przez za tym oknem. Nie zmien na za s%o dziurk# od klucza, tylko przez – jak&e na – jakby zamaszystym ruchem r#ki
cz#sto otwarte na o"cie& okno. Wtedy przesuni#ta na skraj karnisza, na parapeprzeobra&amy si# w uczestnika zda- cie niewielka poduszeczka do podparcia
rze' dziej!cych si# za oknem. Jednak %okci przez oczekuj!c! &on# i matk#
g%ównym obserwatorem jest sam artysta. na powrót m#&a – ojca z pracy w pobliTo okno towarzyszy mu od dzieci'stwa. skiej kopalni czy huty, b!d* pozwalaj!To j e g o okno. Prostok!t przeci#ty ca na wygodn!, d%u&sz! chwil# rozmokrzy&em ramy, która dzieli przestrze' wy z s!siadk!. Sta%ym elementem jest te&
na kilka kwater – obrazów.
okalaj!cy okno mur – najpierw ceglany,
Okno Szmatlocha nie jest jakim" charakterystyczny dla "l!skich familozwyczajnym oknem. To "l!skie okno. ków, potem otynkowany, ale ob%a&!cy
Okno jego dzieci'stwa, m%odo"ci i wie- jak strupy z rany. Z obydwu stron okna
ku dojrza%ego. Okno z up%ywem lat toczy si# &ycie: huczne wesela, narodzizmienia si#, ale ci!gle j e s t. Tkwi ny dzieci, zwyczajna codzienno"$ i trow tym samym miejscu, jest "wiad- ska, tak&e przychodzi "mier$. Czasem
kiem codzienno"ci, wa&nych ale te& cz#- okno zostaje zatrza"ni#te – jak „Okno
sto b%ahych, zwyczajnych wydarze'; VI” z 1980 roku. Zostaje wr#cz zaknew jego szybach odbija si# i prywatna, blowane, zas%ony pospiesznie zaci!intymna, ale i wielka historia. Ile& to ra- gni#to… To okno historii – nie daj!ce
zy spogl!damy z ciekawo"ci! w okna bezpiecze'stwa ani domownikom, ani
domostw – czasem mimochodem widzi- tym, co na zewn!trz.
my mieszka'ców domu jak krz!taj! si#,
Szmatloch u&ywa swej warsztatowej
wyczekuj! na kogo", siedz! przy posi%- wirtuozerii do tworzenia obrazów "wiaku. Nie zawsze przyznajemy si# do te- ta w miniaturze. Jego akwaforty – tej
go przed samym sob!. Kiedy „nasze” technice, któr! czasem %!czy z akwatinokno staje si# puste, zaniedbane, albo t! pozostaje wierny od lat. Re&im nieodwrotnie – zyskuje nowy blask, czy- wielkich formatów wymaga niebywa%ej
ste fi ra ny, no w! far b# na ra mach, precyzji. Spod prasy wychodz! prawdzia na parapetach pojawiaj! si# kwiaty to we arcydzie%a, które r#ka mistrza nasydomy"lamy si#, &e zasz%a jaka" zmiana. ci%a skondensowan! tre"ci!.
Nowi ludzie, nowi domownicy, noJednak im prace nowsze, tym barwe – inne &ycie. Inna historia, inna opo- dziej nabieraj! ogólno"ci. Prywatne
wie"$. Ale w murach i w nieu"wiado- okno Szmatlocha zaczyna znika$ z comio nym przez no wych lo ka to rów dzienno"ci. Znika wraz z ca%! otoczk!,
odbiciu w taflach szk%a zastyg%a po- która by%a sercem "l!sko"ci – nie relikprzednia historia. My j! pami#tamy, tem albo jak&e wszechobecn! tzw.
chocia& z czasem ulega zatarciu.
zrewitalizowan! przestrzeni! – upi#k„Okna” to pierwszy i najbardziej roz- szonym (l!skiem, pachn!cym sztuczpoznawalny cykl grafik Jana Szmatlocha. no"ci!, pozbawionym autentyczno"ci.

Ale taka jest kolej rzeczy.
P#kni#ta na pó% „Kolonia
Karola” czy „In memoriam”
albo obrazy „Bez tytu%u”
staj! si# "wiadectwem przemian. (l!sk Szmatlocha zamkni#ty w oknie familoka
odchodzi. Pozostaje to, co
zewn#trze, co jak&e cz#sto
nie skrywa ju& w sobie &adnej tajemnicy. To tak&e pogo dze nie si# z prze mi ja niem, ze zmia n!, któ re
znalaz%o odbicie w powstaj!cym od 2005 roku „Kalendarzu "l!skim”. Kalendarz
od mie rza czas – dzie'
po dniu, rok po roku. Ka&da karta to "lad odchodzenia. Zmur sza %a rze czy wi sto"$ nikogo nie rozczula.
B!ble na odstaj!cym, zgrzybia%ym tynku to tyle, co pozosta%o po domu z oknem.
Dzie' po dniu wyrywamy
kolejne kartki z naszego &ycia. Sami te& jakby odmienie ni, prze ina cze ni przez
nowoczesno"$ uczestniczymy w tym
odchodzeniu. Pozostaj! mury – a to tylko zewn#trzno"$, w której nie odbija
si# przesz%o"$. To wy%!cznie up%yw
czasu – zapomnienie, oboj#tno"$. Jest
jednak w"ród tych kalendarzowych
kart jedna inna („Kalendarz "l!ski X,
2014) – przywracaj!ca pami#$ o dawnym oknie. Zarasta traw!, mleczem,
ale w tle tylko jednolita czer'. Zarastanie – powolne, kojarz!ce si# z cmentarzyskiem, z nieuprawnym polem,
a mo&e jednak z %!k! z dzieci'stwa?
Znamienne, &e wystaw# „Garfoteka”
Jan Szmatloch pokaza% we wn#trzach
Mu zeum Miej skie go w Cho rzo wie
– w swoim mie"cie, w sercu którego pozosta%a wyrwa po dawnej "wietno"ci – ale "wietno"ci nios!cej zaraz#
i wyniszczenie, wypalenie ziemi i ludzi.
Sam b#d!c (l!zakiem z krwi i ko"ci, artyst! urodzonym w Rudzie (l!skiej,
mieszkaj!cym w Chorzowie, kszta%c!cy
studentów Akademii Sztuk Pi#knych
w Katowicach, jak nikt potrafi obserwowa$ i przetwarza$ to, co wokó% niego si#
dzieje. Jego (l!sk w miniaturze, pieczo%owicie i z ogromn! artystyczn! determinacj!, ale tak&e zwyczajn! ludzk! czu%o"ci! i – chcia%oby si# powiedzie$ –
staro"wieck!, przys%owiow! "l!sk! pracowito"ci! – pouk%adany w cykle – niczym natuiralny rytm w przyrodzie,
uporz!dkowany – jak karty kalendarza,
to kraina nieprzemijaj!cych warto"ci.
Do nich zawsze warto odnosi$ zdarzenia dnia dzisiejszego i przegl!da$ si#
w nich, jak w szklanych taflach tamtego okna.
Foto. Zbigniew Sawicz

awsze z wielk! rado"ci!
Z
spiesz# zobaczy$ grafiki
Jana Szmatlocha. W%a"ci-

Kalendarz "l!ski
z oknem w tle
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WIES)AWA KONOPELSKA
Jan Szmatloch Grafoteka. Muzeum Miejskie w Cho rzo wie. Wer ni sa! od by" si#
3 grudnia 2014 roku. Wystawa jest czynna do
22 lutego 2015 roku.

Kalendarz !l"ski II, 2005, akwaforta, 26x19

Okno, 1976, akwaforta, 20x29,5

Muzeum
w Chorzowie

Bez adresu XIVC, 1978, akwaforta, collage, 18,5x13,5

Kalendarz !l"ski VI, 2008, akwaforta, 26x19

Okno VI, 1980, akwaforta, akwatinta barwna, 24,5x17,5

Kalendarz !l"ski VIIIB, 2010, collage, 26x19

Kolonia Karola, 2012, akwaforta, akwatinta, 23x30
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Jacek Lipowczan malarstwo

Britania z cyklu European Madonna’s, 2014

Silesian Family Picture, 2013

T’sar is tired, 2014

Dante’s way to Inferno-sold, 2008

Cykl Madonny europejskie – Marianne, 2014

Big-Fish City, 2010

Fot. z arch. Artysty

Je!li nie rysunek, to co?
tamtego czasu wiele si! zmieni"o.
Od
Jacek sko#czy" studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP pod kierun-

kiem profesora Mieczys"awa Wejmana
i pocz$tkowo wydawa"o si!, i% to w"a&nie
rysunek stanie si! jego koronn$ dyscyplin$. By"y nawet pocz$tki dzia"alno&ci scenograficznej, rozpocz$" prac! w zespole
filmowym Kazimierza Kutza jako asystent
scenografa, gdzie zetkn$" si! z pracami
Andrzeja Majewskiego i zdaniem krytyków, to w"a&nie bajkowy &wiat rysunków
tego artysty mia" wp"yw na kszta"tuj$c$ si!
osobowo&' twórcz$ Lipowczana.
A jednak to nie rysunek okaza" si! artystycznym przeznaczeniem Jacka. Oto co sam
mówi na ten temat:
Rysowa!em ju" jako dziecko i pierwotnie
chcia!em i#$ na architektur% (ojciec przecie" by! architektem), ale by!em tak denny
z matmy, "e... szybko wybito mi to z g!owy
i pozosta!a tylko droga na ASP. Na studiach
uwielbia!em Beksi&skiego i nawet mia!em
taki okres, "e rysowa!em – jak to mówi obecnie moja "ona – horrorki. To by!y lata zaraz po sko&czeniu ASP w Krakowie i nawet
si% te rysuneczki nie'le sprzedawa!y. Wtedy w zasadzie wi%cej rysowa!em ni" malowa!em. Tak naprawd% to zacz(!em na nowo i na serio malowa$ dopiero 10 lat temu.
Mia!em niesamowite opory, bo jak powiedzia! mi kiedy# mój profesor od malarstwa
w Krakowie – „pr%dzej ma!pa nauczy si%
rozró"nia$ kolory, a krowa ogonem b%dzie
lepiej w!ada$, ni" ja p%dzlem” – to przy takim obci("eniu nie by!o mi !atwo zacz($.
Ale – "eby doj#$ do wprawy zacz(!em najpierw kopiowa$ obrazy starych mistrzów
(mam kilka fotek na pami(tk%) i musz% powiedzie$, "e ku mojemu zdziwieniu (i nie tylko mojemu – bo wszystkie sprzeda!em!) ca!kiem dobrze mi to wychodzi!o. Potem
nawet zacz(!em malowa$ portrety na zamówienie (nudne!) i kiedy wspieraj(c si% opini( mojej "ony i znajomych, stwierdzi!em,
"e jestem ju" lepszy od ma!py i krowy – zacz(!em malowa$ SWOJE obrazki. Oczywi#cie, musia!em przyrzec mojej "onie, "e nie
pójd% #ladami malarstwa Beksí&skiego,
którego, nota bene, do dzisiaj uwa"am
za supermalarza.
Na to nigdy nie jest za pó"no

akie „pó(ne” malowanie, jak sobie wyobra%am, nie jest "atw$ decyzj$. Jest zaT
wsze dooko"a tylu m"odszych, którzy na ogó"

maj$ tzw. &wie%e spojrzenie, rówie&nicy ju%
maj$ jakie& osi$gni!cia, starsi spogl$daj$
z góry, a tu trzeba zaczyna' niemal od zera. Na decyzj! Jacka mia" wp"yw pewien
cz"owiek, wybitny artysta, spotkanie z którym okaza"o si! brzemienne w skutki.
Dobrze, "e wspomnia!e# o tym. Chodzi
o Dud%-Gracza! By!em na jego ostatnim
chyba przed #mierci( wernisa"u w Szczyrku, w Galerii pa&stwa Batorów. I tak si%
z!o"y!o, "e zacz(!em z nim rozmawia$
i spyta!em go, czy wed!ug niego mo"na zaczyna$ malowa$ w pó'nym wieku (Duda-Gracz mia! wtedy 63 lata, ja 10 lat
mniej) i on mi odpowiedzia!: „Ch!opie,
na to nigdy nie jest za pó'no, je#li tylko
masz do tego ch%ci i przekonanie”. I bardzo mi to wtedy pomog!o, bo w!a#nie by!em na etapie..... kopiowania. A na Dud%-Gracza natkn(!em si% po raz pierwszy

Uczyni' my&l
widzialn$
Z JACKIEM LIPOWCZANEM rozmawia WITOLD TURANT
By$o to w zamierzch$ych czasach, kiedy podobno z jednej z glinianek w katowickiej Dolinie Trzech Stawów wychyn%$ dinozaur. Potem okaza$o si#, &e to
by$a traszka, a w ogóle to ca$a nasza klasa bardziej by$a podekscytowana nowym nabytkiem naszego kolegi, Jacka Lipowczana, ni& tamtym wydarzeniem. By$a to p$yta niezwykle wówczas popularnego zespo$u The Beatles,
zatytu$owana „Revolver”. Kiedy po jakim! czasie w kinach pojawi$ si# film
nosz%cy tytu$ jednego z utworów z tej p$yty – „'ó$ta $ód" podwodna”, sta$o
si# jasne, i& stoimy w obliczu nowej estetyki. Dzi!, kiedy przygl%dam si# obrazom Jacka, widz# wyra"nie, &e owa estetyka z podobnym impetem, jak teksty piosenek Bitelsów uderzy$y w moje rozumienie poezji, zaatakowa$a
wyobra"ni# przysz$ego artysty.
w 1969 roku na jego wystawie w starym
jeszcze katowickim BWA przy ulicy Dworcowej, na pierwszym pi%trze. By!em zachwycony, jak ten cz!owiek maluje. Dla
mnie to by!o co# niesamowitego. Pami%tam obraz, który mi najbardziej utkwi!
w pami%ci – nosi! tytu! „Kochankowie...
Tym, co wyró%nia malarstwo Jacka Lipowczana, czy te% JaLi (takim bowiem skrótem podpisuje swoje prace) jest perfekcyjne opanowanie warsztatu. Tu procentuje
do&wiadczenie gromadzone m.in. podczas
pracy w studiach filmów rysunkowych
(Hanna-Barbera w Australii) oraz w charakterze grafika dla wielu wydawnictw i agencji reklamowych w Niemczech. I co& jeszcze – zaprocentowa"o kopiowanie obrazów
dawnych mistrzów. Nie jest to jednak zwi$zek oparty jedynie na formie – si!ga on
znacznie g"!biej. Do wyobra(ni Jacka przemówi" tak%e duch tego malarstwa.
Z tymi starymi mistrzami to masz absolutn( racj%! Uwielbiam takie malarstwo i ilekro$ mam okazj%, to id% i ogl(dam ich obrazy „na "ywo”. Wed!ug mnie ka"dy z tych

wymienionych przez ciebie „wyskakiwa!” ze
swoich czasów do przodu – i tak si% nawet
czasem dziwi%, "e Boscha i Breugla nie spalono na stosie. Ha, ha, ha!
Ogl(daj(c ich obrazy zawsze podziwiam ich warsztat, no i u Boscha pomys!y!
Dla mnie to niesamowite i mnie si% wydaje, "e to Bosch by! prekursorem surrealizmu. A co do ich technik... no có", oni wtedy wolniej "yli i mieli du"o wi%cej czasu.
Ale dzi%ki dzisiejszym mo"liwo#ciom technicznym mo"na pewne procesy w malowaniu przyspieszy$. Chocia"... pu!apek jest
pe!no. A nie znaj(c dobrze technologii malarstwa (kiedy# na ASP uczono!!!) mo"na
sobie czasem niez!ego bigosu na obrazku
narobi$. No, ale nauka kosztuje...
Krzywa g#ba rzeczywisto!ci
brazy sygnowane JaLi przypominaj$ nieO
co ilustracje – z przymru%eniem oka
– do dzie"a Dantego. Postacie s$ zamkni!te
w kr!gach swoich nami!tno&ci, u"omno&ci
charakteru, pop!dów etc. Autor wydaje si!
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mówi!: na razie szalejcie sobie do woli, ale
zapominacie, "e wszystko ma swój kres i zostaniecie rozliczeni – w tym tkwi metafizyka jego obrazów. Lipowczan pos#uguje si$ karykatur% – s#u"y mu ona do upostaciowienia
wad narodowych (nie tylko polskich), nawyków korporacyjnych, wreszcie wielu innych zbiorowych aberracji. Wida! wyra&nie,
"e najbardziej irytuje go samozadowolenie,
np. polityków, ale nie tylko. Z tymi fizjonomiami jego oko karykaturzysty obchodzi si$
chyba najokrutniej.
Moje obrazki to s! celowo robione ilustracje – z przymru"eniem oka. Tak sobie pomy#la$em kiedy#, "e maluj!c krajobrazy,
pejza"yki, kwiatki – to po pewnym czasie mo"na doj#% do absolutnej perfekcji i... no w$a#nie – i co dalej? Potem mo"e nast!pi% tylko nuda. Tak mi si& przynajmniej subiektywnie
wydaje. A w moich obrazkach ja si& bawi&
postaciami, sytuacjami, które wymy#lam – i powiem ci jedno – najtrudniej jest
zacz!% – czyli mie% jaki# pomys$, ustawi% potem te postacie na p$aszczy'nie obrazka
w jakich# surrealnych sytuacjach i konfiguracjach. A potem w trakcie pracy nad obrazkiem to ju" jest fajna zabawa.
Karykatura pozwala mi, nie obra"aj!c nikogo, uwypukla% pewne wady polityczne, religijne, osobowe.
A sk!d czerpi& do tego pomys$y? Rany...
wystarczy codziennie gazet& poczyta% albo
TV w$!czy%! Tego jest multum! S! kraje,
gdzie jest tak nudno, "e mo"na zasn!%
z nudów i nic nie wymy#li%. Ale na szcz&#cie
pochodz& z kraju, gdzie si& bez przerwy co#
DZIEJE! I to jest dla mnie kopalnia pomys$ów!.
Rysuj!c jakie# postacie cz$owiek stara si&
zawsze uwypukli% ró"ne #mieszne czy te"
charakterystyczne cechy. Pomog$o mi
w tym chyba te" to, "e pracowa$em w Australii, w studiu filmowym Hanna-Barbera i na co dzie( mia$em do czynienia z projek to wa niem scen i ró" nych po sta ci
w ró"nych uk$adach. To by$a fajna zabawa,
która pozwoli$a mi dzisiaj dalej bawi% si&
na moich obrazkach.
Obrazy Lipowczana stanowi% swoiste #amig#ówki – jest w nich wiele symboli, detali, wreszcie gestów, które, aby obraz
w pe#ni odczyta!, musz% zosta! odcyfrowane. Pytam artyst$, czy nie obawia si$, "e
za kilka czy kilkana'cie lat bez specjalnego przewodnika b$dzie to niemo"liwe?
No có"... wydaje mi si&, "e dla kogo#, kto
si& b&dzie tym zajmowa$ i rozszyfrowywa$,
nie b&dzie chyba specjalnego problemu.
A dla ludzi bez wyobra'ni to zostan! tylko
kolorowe obrazki, na których co# si& dzieje. Tak jak dla przeci&tnego „zjadacza
chleb” obrazy Boscha czy nawet wspó$cze#nie wiele obrazów Dudy-Gracza te" nie mówi zbyt wiele. Spytaj dzisiejszego dwudziestolatka, czy wie o co chodzi na obrazie
„Je'd'cy Apokalipsy” – czyli fucha?
W oczach krytyki
rytycy w superlatywach wypowiadaj%
K
si$ o twórczo'ci JaLi. Publiczno'!,
zarówno bywalcy wernisa"y, jak i ta inter-
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netowa (Lipowczan korzysta umiej$tnie
z nowinek technicznych – elektroniczne wersje jego dzie# prezentuj% si$ w sieci bardzo
korzystnie) jest pod wra"eniem jego sposobu wypowiadania si$, jak te" przes#ania artysty. Docenia jego poczucie humoru, a tak"e ostro'! spojrzenia. Warto mo "e

przytoczy! kilka fachowych opinii o jego
malarstwie.
Przedstawienia, które tworzy Jacek Lipowczan mo"na zaliczy% do realizmu
surrealistycznego, jednak pomimo nadrealistycznej stylistyki obrazy osadzone
s! w autentycznym #wiecie. Pozornie bawi! i ciesz! oko bajkow! stylistyk!, jednak po d$u"szym obcowaniu ujawniaj!
prawdy dotycz!ce rzeczywisto#ci, w której funkcjonujemy. Cz&sto prawdy te nie
s! pochlebne, odnosz! si& do naszych s$abo#ci i paradoksów codzienno#ci, dlatego te" twórczo#% Lipowczana mo"e wyda% si& niepokoj!ca w swojej formie
– czy ta my m.in. w re cen zji Ju sty ny
Tomczak. (1)
Inny krytyk, Sylwia Salamaj pisze m.in.
tak: Perfekcjonista. Maluje bez po#piechu,
a ka"dym kolejnym poci!gni&ciem p&dzla
wprowadza nas do „niepokornego #wiat”
bajki... która na pierwszy rzut oka potrafi
rozbawi% i roz#mieszy%, jednak po chwili
ujawnia przed nami g$&boko skrywane s$abo#ci ludzkiego charakteru. Forteca Twórczo#ci Jacka Lipowczana oparta jest na niezwykle solidnym fundamencie. Na detalu. To
poszczególne fragmenty nadaj! rytm ka"dej
z opowie#ci zawartej w pracach Artysty, które zaskakuj! wieloznaczno#ci!. Oscyluj!c
mi&dzy realizmem a fantazj! zdaj! si& nie
zna% granicy czasu i przestrzeni.” (2)
Warto jeszcze si$gn%! do opinii Andrzeja Haegenbartha: Malarz w swoich przedstawieniach scala przeciwstawne realno#ci zarówno #wiata zewn&trznego, #wiata kultury,
jak i wewn&trznego reprezentowanego przez
prze"ycia, marzenia i sny. I co istotne, adaptuje poetyk& gatunków kojarz!cych si& ze
sztuk! popularn! (rysunek satyryczny, ilustracj& komputerow!, film animowany) do w$asnych potrzeb, a tym samym podporz!dkowuje system warto#ci kultury popularnej
kulturze „wysokiej”. Koherentne uk$ady wizualne zawarte w metaforycznych obrazach
Lipowczana zdaj! si& nie poddawa% rozbrojeniu semantycznemu. Niemniej mam wra"enie, "e artysta – jak to powiedzia$ Réné Magritte – za pomoc! malarstwa chce uczyni%
my#l widzialn!.” (3)
Uczyni! my'l widzialn% – to esencja dzia#alno'ci malarskiej, a wi$c wydawa#oby si$,
"e nie powinno by! nic prostszego. Ajednak…
Zapomnieliby'my, "e ta my'l musi by! jeszcze ubran% w form$, któr% widz b$dzie zdolny odkodowa!. S%dz$, "e w malarstwie, podobnie jak w literaturze, a zw#aszcza w poezji,
mamy do czynienia z wieloma warstwami
przekazu. Jedne z nich docieraj% stosunkowo
#atwo do zbiorowej wyobra&ni, inne tylko
na zasadzie intuicji. U Lipowczana stosunek
tych poziomów zakodowania zdaje si$ by!,
zw#aszcza dla odbiorcy obdarzonego wyobra&ni%, zrównowa"ony. Dlatego pierwiastek
ludyczny niesie istotn% warstw$ metafizyki,
bez której dzie#o by#oby jednowymiarowe,
o przeznaczeniu publicystycznym. JaLi tej rafy z wdzi$kiem unika i st%d ponadczasowy
walor jego twórczo'ci.
Artystyczne powroty
ma sensu pyta! artyst$, który
wystawia w ca#ej niemal Europie
Nie
i jest uznanym cz#onkiem mi$dzynarodo-

wego bractwa realistów czy te" nadrealistów magicznych, o jego korzenie, poniewa" wiadomo, i" urodzi# si$ w Istebnej,
a w tamtych okolicach ród Lipowczanów

ma d#ug% i bogat% histori$ zapisan% w dziejach (l%ska Cieszy)skiego. Aktualne jego
zwi%zki z tamtym regionem, cho! osiad#
w Niemczech, to przede wszystkim regularny udzia# w prezentacji dorobku artystów tego nurtu, której patronuje Galeria
Beskidzka pa)stwa Batorów w Szczyrku.
Jak trafili#my do Szczyrku? To by$o tak:
przy okazji której# z wystaw w Wielkiej Brytanii zapytano mnie, czy w Polsce by$aby
mo"liwo#% zorganizowania podobnej wystawy, jak w Londynie. No i zacz!$em pyta%
w ró"nych galeriach... Wszyscy kr&cili nosem – bo to oczywi#cie powi!zane jest
z pewnymi kosztami i nak$adem pracy, ale
ten mój pomys$ od razu podchwycili pa(stwo
Batorowie z Galerii w Szczyrku. Ja si& zobowi!za$em, "e uruchomi& moje znajomo#ci z artystami poza Polsk!, a oni w Polsce.
Nie by$o to $atwe, bo niektórzy o Polsce mieli mgliste albo "adne poj&cie i kraj ten kojarzy$ im si& raczej negatywnie. Najzabawniejsze by$o dla mnie to, jak musia$em
przekonywa%, "e w Polsce s! dobre stacje
benzynowe, "e mo"na p$aci% kartami kredytowymi... A teraz to ju" si& kr&ci i Galeria
w Szczyrku zyska$a przez to na znaczeniu,
jak mi si& wydaje... Czy b&d& w przysz$ym
roku na „Magical Dreams III” w Szczyrku?
No, my#l& "e je#li mnie w$a#ciciele Galerii
nie maj! dosy%, to... TAK!
Pracuj& obecnie wci!" nad tym samym – czyli nad obrazkami w dotychczasowym stylu i zbieram je na wystawy indywi du al ne, któ re mam ju" za kle pa ne
w Polsce na przysz$y rok. A mianowicie
w Galerii SD Mokotów w Warszawie, Galerii NaWprost w I$awie, w Galerii Szalom
w Krakowie. No i „Magical Dreams III”
w Szczyrku. Ostatnio nagabywa$a mnie kilkakrotnie pewna galeria z Zachodniego Wybrze"a USA, ale trzeba by% realist!. Maluj& nie wi&cej ni" 15 obrazków (ze wzgl&du
na technik&) w roku, a koszty wysy$ki obrazów do USA (nie mówi!c ju" o wyje'dzie!) i ten ca$y cyrk z c$em – to rozs!dek
na to mówi – NIE! W Europie nie ma z tym
problemu, jest Unia wi&c pozostaje tylko
kwestia zapakowania obrazków do auta i...
w drog&. Bez c$a, granicy i innych formalno#ci. A wystawiam oprócz Polski, w Niemczech, Danii, Francji, we W$oszech,
Zjednoczonym Królestwie i Austrii. Chyba
wystarczy!
Nie by#bym tak ca#kiem pewien. Sposób
widzenia 'wiata, jaki prezentuje Jacek Lipowczan, szczególnie w Polsce, zm$czonej
przejawami arogancji klasy politycznej
i nie mog%cej si$ wyzwoli! z zakl$tego kr$gu swoich przywar i s#abo'ci, wydaje si$ zyskiwa! sobie coraz szersze grono zwolenników. Ponadto to przymru"enie oka jest
tak"e szczególnie cenne, poniewa" ró"nych nad$tych moralistów mamy tak"e
wi$cej, ni" potrzeba. A zatem, Jacku, nie wystarczy. Czekamy na kolejne wystawy,
wernisa"e i nowe prace, które uka"% nas samych, a tak"e nasz nowy wspania#y 'wiat
w nieco wykrzywionym zwierciadle. Kiedy' nazywano to katharsis i by#o to jedn%
z wa"nych funkcji sztuki. Jako' nie wierz$,
"eby to si$ mog#o zmieni!, w ka"dym razie
dopóki tworz% tacy arty'ci jak Jacek Lipowczan.

!
(1) (2) (3) – cytaty pochodz! z materia"ów zgromadzonych w archiwum Artysty

Muzyka ob!okobujaczy-we!nozbieraczy,
wykonuj"cych swoj" prac#. Schylaj" si#,
wyci"gaj" r#ce, wytrzepuj"
powietrze ze strz#pków we!ny. Zbieraj"
to, co zebra$ trzeba. To, co odrzucone.
To, czemu oddaje si# cze%$. Fragmenty
ludzkiego ducha, któremu jako% uda!o
si# uciec. Wk!adane do podo!ka
fartucha.
Zbiera je d!o& w r#kawiczce.
PATTI SMITH
Ryszard Gabry! o swojej muzyce napisa": „Komponuj#, jakbym obiera"
albo sk"ada" jab"ko, a sedno skrywam
za siedmioma zas"onami mojej wyobra$ni”. Wyobra$nia i wra%liwo!&
'l(zaków zawsze by"y i!cie artystyczne. Wszystko, za czym t#sknili, czego im
brakowa"o – otwartego nieba, przestrzeni, wolnej my!li – przekuwali
w harmoni# i barwy. Pie!ni niczym
czarne z"oto w hutniczy ogie) wrzucone p"on(, cho& si# nie spalaj(, niczym
krzew gorej(cy, w którym Moj%eszowi
objawi" si# Bóg...
Adam Lempa, Jan „Kyks” Skrzek
A gdy piece zacz#"y stygn(& i zatrzymywa"y si# ko"a kopalnianych szybów,
i gdy harfa czterech kominów Huty Ko!ciuszko znikn#"a z krajobrazu Chorzowa, mo%na by"o odnie!& wra%enie, %e
osamotnion( cisz# wype"nia z wolna
smutne "kanie t#sknoty, melodia snuj(ca si# niczym blues...

Pie!" dla bluesa

Miasto bluesa
jedno z hase& promuj'cych wspó&To
czesny Chorzów. Tu wydawany
jest „Twój Blues” – jedyny w Polsce

kwartalnik bluesowy, za&o$ony i prowadzony przez Andrzeja Matysika, pismo nagrodzone mi#dzynarodowymi nagrodami
Keeping The Blues Alive Award i German
Blues Award, czytane w Polsce i poza jej
granicami. I tu tak$e odbywa si# jeden
z najwa$niejszych polskich bluesowych
festiwali pod nazw' „Bluestracje”.
20 lutego 1998 roku w Miejskim Domu Kultury „Batory” spotka&a si# grupa
sympatyków bluesa. Zaproszono kilkoro
wykonawców. W edycji z 2007 roku by&o ich ju$ 28, a do dzi! wyst'pi&o na przestrzeni lat ponad 200 artystów. Pomys&odaw c' przed si# wzi# cia by& To masz
Ignalski, od 2002 roku dyrektor placówki i do dzi! spiritus movens tego corocznego wydarzenia. Charakterystyczne logo fe sti wa lu w&a sno r#cz nie na pi sa&
na kawa&ku gdzie! przypadkowo znalezionej materii malarz Piotr Naliwajko, maj'cy w tym$e Domu Kultury pracowni#.
Wprawne oko wychwyci, $e literki im dalej biegn', tym s' mniejsze. Miejsce
na nie ko"czy&o si#, a do wypisania pozosta&o jeszcze kilka. Naliwajko szczerze
przyznaje, $e liternictwo nie nale$a&o
do ulubionych przedmiotów podczas studiów na Akademii Sztuk Pi#knych.
Kronikarka festiwalu, Edyta Kaszyca,
tak wyja!nia znaczenie nazwy, wi'$'c je
z symbolik' lustra, które jest przedmiotem, ale i s&owem-warto!ci', poj#ciem
wieloznacznym, bogatym w konotacje
i skojarzenia: „[…] odbija obrazy !wiata i ludzi, ale równie$ wch&ania je i zatrzy-

JACEK KUREK
muje, a w szczególnych warunkach ukazuje na nowo”. Z licznych lektur od Lewisa Carrolla po Gabriela Garci# Marqueza i Jorge Luisa Borgesa wiemy, ile mo$e
si# wydarzy% po drugiej jego stronie lustra. W folklorze polskim odbija ono
dusz# cz&owieka, jego pami#% i uczucia,
jego dramaty. W wielu regionach gdy
cz&o wiek umie ra&, za s&a nia no lu stro
i otwierano okno, by dusza mog&a swobodnie opu!ci% cia&o i dom zmar&ego, i by
zmar&y w lustrze w&a!nie nie wypatrzy& sobie kogo! z domowników jako towarzysza swojej w#drówki do wieczno!ci.
W bluesowo-lustrzanych sprz#$eniach
zatem tylko imaginacja mo$e cz&owieka
ogranicza%…
W&'czenie si# w festiwal „Twojego Bluesa”, którego redakcja znalaz&a si# w Chorzowie, by&o kwesti' czasu. W roku 2004
koncert galowy festiwalu zwi'zano po raz
pierwszy z uroczysto!ci' wr#czenia nagród czytelników pisma na podstawie wyników ankiety Blues Top. Rok pó(niej
zorganizowano konkurs „Young Blood”
z my!l' o nowych, m&odych artystach. Ich
wyszukiwanie i promocja sta&y si# jedn'
z misji Bluestracji. W!ród laureatów kolejnych edycji konkursu „Young Blood”
byli m.in.: J.J. Band, Boogie Boys, Teenage Beat, Siódma w Nocy, HooDoo Band.
Na Gali w 2014 r. za osobowo!% roku
uznano Jana Chojnackiego, za zespó&
roku Jan Ga&ach Band, wokalist' roku zosta& Bartek Przytu&a, a wokalistk' Magda Piskorczyk, odkrycie roku za! to Cheap Tobacco…

Odbywaj'cy si# od 1999 roku w Tychach Festiwal Muzyczny im. Ry!ka
Riedla „Ku przestrodze” by& jednym
z najbardziej spektakularnych wydarze"
w $yciu kulturalnym miasta i zarazem jego wizytówk'. Pierwsza edycja odby&a si#
w 5. rocznic# !mierci artysty. W roku 2014 min#&o ju$ 20 lat od tamtego tragicznego wydarzenia. Festiwal stanowi&
interesuj'cy kontrapunkt dla organizowanego tak$e w Tychach „)l'skiej Jesieni
Gitarowej”. Pó(niej przeniesiono go
do Chorzowa, gdzie muzyk si# urodzi&,
sp#dzi& pierwsze lata $ycia i gdzie 30 lipca 1994 roku umar&, w szpitalu, kilkaset
metrów od miejsca, w którym mieszka&
jako dziecko. Narodziny festiwalu by&y
odpowiedzi' na przedwczesn' !mier%
bluesowego artysty (Rysiek mia& wtedy
tylko 38 lat) i na rosn'ce potrzeby !rodowiska jego wielbicieli. Wielu „pielgrzymowa&o” do grobu na cmentarzu komunal nym w Ty chach -War to g&ow cu,
zw&aszcza w rocznic# !mierci Riedla, co
budzi&o niepokoje innych osób odwiedzaj'cych to miejsce. Od 1999 roku spotkania odbywa&y si# w pe&nej uroku okolicy – nad Jeziorem Paproca"skim – i by&y
!wi#tem bluesa. Znamienna sta&a si#
tak$e nazwa Festiwalu przypominaj'ca
o dramatycznych przyczynach zgonu
artysty. Przyje$d$a& nad paproca"skie jezioro szef MONAR-u Marek Kota"ski
(zgin'& tragicznie 19 sierpnia 2002 r.).
Od roku 2009 Festiwal „Ku przestrodze”
organizowany jest w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
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Foto. Marian Drosdzol

(obecnie Park !l"ski). I dzi#,
jak z trosk" mówi jego dobry
duch i inicjator, Adam Antosiewicz, jest na ostrym zakr$cie. Doda% warto, &e swojego festiwalu doczeka' si$
inny nie&yj"cy cz'onek D&emu, zmar 'y w ro ku 2005
w wyniku wypadku samochodowego – Pawe' Berger. Festiwal jego imienia po raz pierwszy zorganizowano w 2007
ro ku w Ka li szu. Obec nie
zmienia swoj" formu'$.
Miasto muzyki

Heja Ho!da

S
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rzemys'owa cz$#% GórneP
go !l"ska jest – jak si$ zdaje – przeznaczona w'a#nie dla

tej muzyki. Etos ci$&kiej pracy, która potrzebuje pie#ni-wytchnienia, pie#ni szorstkiej i czu'ej zarazem, prowadzi
!l"sk ku bluesowi. Ta ziemia
jest dla bluesa stworzona...
A mo&e odwrotnie. Jej kolor
i zapach jest bluesowy i taki&
los ci$&ko pracuj"cych tu ludzi, którzy sercem zawsze patrzyli i s'uchali, cho% na co
dzie) potrafili to ukry%. Dopiero gdy #piewali, pokazywali,
jacy s" w g'$bi. Tu rzadko kto chodzi'
z g'ow" w chmurach, tutaj raczej twardo
st"pa'o si$ po ziemi, g'$boko pod ni" pracuj"c, albo nieomal p'on$'o si$ w gardzieli
hutniczych hal. Górny !l"sk to ziemia,
której mieszka)cy lubi" muzyk$ bluesow", ale te& t$ znan" z po'udnia Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó'nocnej, reprezentowan" przez The Allman Brothers
Band czy Lynyrd Skynyrd, piewców lokalnego #wiata.
Na takim !l"sku bluesem okre#leni
i w nim si$ wypowiadaj"cy grali muzycy, który po czterdziestu latach
wspólnego tworzenia w drodze
przez ró&ne formacje muzyczne spo tka li si$ znów, by
w 2003 roku utworzy% !l"sk"
Grup$ Bluesow" (w'a#nie ukaza'a si$ kolejna ich p'yta Kolory Bluesa, o której pisz$
w internetowej edycji naszego
pisma). Teksty utworów nieodrodnie wysycone, wytrawione s" !l"skiem. Jego j$zykiem. Wystarczy przywo'a%
tytu'y: O mój !l"sku, Ma#a
szafirowa karbidka, Sztajger,
Sztyl od kilofa. Nawet skrzypce i harmonijka zdaj" si$ „gra%
po #l"sku”, gdy szorstki, 'ami"cy si$ chwilami g'os Jana
„Kyk sa” Skrze ka #pie wa
na pierwszej p'ycie zespo'u – sprzed dziesi$ciu ju&
lat – podnios'" pie#) dla bluesa…
W bluesowej estetyce odkry% mo&na pewn" to&samo#%
z pejza&em ha'd i kolejowych
nasypów, kominów hut i szybów kopal) góruj"cych niFoto. Marian Drosdzol

"siaduj"ca z Chorzowem
stolica województwa #l"skiego rozwija si$ w pierwszych dekadach XXI wieku
pod kilkoma szyldami. Z nich
bodaj najbardziej przekonuj"cy brzmi: „Katowice – miasto
muzyki”. Has'o to dobrze dokumentuj" zarówno historia,
jak i wspó'czesno#% miasta.
Dodajmy od razu, &e festiwal
Rawa Blues Ireneusza Dudka
to jedno z tych zjawisk artystycznych, które od lat wr$cz
definiuj" muzyczne &ycie KaDede Priest z Tangled Eye, 2014
towic.
Tutejsza Akademia Muzyczna, dysponuj"c pierwszym w Polsce Wy- dziba WOSPR-u, a tak&e Filharmonii !l"dzia'em Jazzu, wyda'a rozliczne talenty, skiej. Jeszcze raz Nawarecki: „W zasi$osobowo#ci muzyczne, w#ród których gu rzutu beretem (nosi'em wtedy beret)
znale(li si$ studenci z ca'ej praktycznie mia'em dwie orkiestry symfoniczne
Polski, mi$dzy innymi: Zbigniew Jaku- (w tym jedn" na #wiatowym poziomie),
bek, S'awomir Kulpowicz, Bernard Ma- oper$ rezyduj"c" w teatrze, najlepszych
seli, Marcin Jahr, Marcin Pospieszalski, w kraju kameralistów, #wietne konserwaKrystyna Pro)ko, Lora Szafran, Jaros'aw torium wraz z jedyn" akademi" jazzu
!mietana, Stanis'aw Sojka, Jacek (Meira) i nieformaln" szko'$ „#l"skiego bluesa”.
Niedziela, Piotr Wojtasik, Adam Bu- Tutaj kibicowa'em pocz"tkom krajoweczek. Brat Adama, Piotr, absolwent Aka- go jazz-rocka („Extra Ball”, „Krzak”), nademii A.D. 1986 za'o&y' w Kanadzie 1991 rodzinom narodowego thrash metalu
(„Kat”), ambitnego hip-hopu („Kaliroku Penderecki String Quartet.
Brawurowo o muzycznych
Katowicach pisa' w Lajermanie Aleksander Nawarecki,
wskazuj"c, &e w okolicy kilku
ulic znajduj" si$: kamienica rodzinna Gembalskich i dom
umuzykalnionego aktora Dariusza Basi)skiego z kabaretu
Mumio, a nieopodal by'a piekarnia, w której pó(niejszy
historyk literatury stawa' w kolejce po chleb „rami$ w rami$” – jak wspomina' – z Wojciechem Kilarem. Kompozytor
mieszka' wówczas w pobli&u,
a potem niewiele dalej – na katowickim „ptasim osiedlu”
(Osiedle Zgrzebnioka). W s"siedztwie mieszkali ponadto
Jerzy Piotrowski – perkusista
SBB, i jako dziecko El&bieta
Grodzka-*opuszy)ska, Antoni Nowina-Konopka i Ireneusz
Dudek – twórca wspomnianego festiwalu Rawa Blues. Pojawia' si$ w okolicy wspomnia ny Ry szard Rie del,
pó(niej legenda zespo'u D&em.
Niedaleko znajdowa'a si$ sie- Marc Breitfelder, 2011

ber 44”) i podejrzliwie obserwowa'em chopinowski tryumf Krystiana Zimermana (zatruty zgie'kiem propagandy
sukcesu)”.
„Katowice – miasto muzyki” jest nast$pc" has'a „Katowice – miasto ogrodów”. Wiele si$ tu robi, by na ró&ne
sposoby odczarowa% czarny
wizerunek !l"ska. Jednak po#ród tych przedsi$wzi$% on
ci"gle przypomina, &e serce
ma niczym roz&arzony w$giel.

Heja Ho#da – kaj te chopcy dzisiej som
Heja Ho#da – co by$ mieli roz na rok
Heja Ho#da – kaj te chopcy dzisiej som
Heja Ho#da – wy miy mocie jo wos mom
[...]
Chopcy kaj wos wywia#o
Chopcy co wom sie sta#o
Chopcy #ostowcie wszystko
Chopcy czekom blisko
Blues. Inspiracja do my'lenia o 'l!skim lokalnym 'wiecie, do opowie'ci
o rodzinnych sagach, o przyja)ni a%
po kres, ale i o doli smutnej, niczym pie'ni t"sknoty, nostalgii. Pochodz!cy z Kobióra muzyk bluesowy Adam Kulisz
pisa#: „[…] geneza, tak du%ej popularno'ci tego gatunku na tym terenie oraz du%ej ilo'ci muzyków przyznaj!cych si"
do bluesa wynika ze: zniewolenia (l!zaków przez kilka pokole&, ci"%kiej pracy
fizycznej, du%ego poczucia humoru (l!zaków, silnego poczucia wi"zi, du%ej muzykalno'ci oraz […] ogólnoludzkiej potrzeby odreagowania”. Blues to nie
tylko muzyka, któr! s#ycha$ na (l!sku.
Jej ludyczno'$, plebejsko'$, emocje,
prostota i szczero'$, #zy i u'miech, dowcip, bezpretensjonalno'$ i patos... wszystko to wpisuje si" w górno'l!sk! kultur" ludow! rodem jeszcze ze stulecia XIX,
tego samego, które sta#o si" kolebk! bluesa. (l!ski pejza% jest bluesow! melodi!,
a 'l!ska historia – bluesow! opowie'ci!,
która boli, która krzepi, któr! trzeba z siebie gor!c! wydoby$, niczym w"giel
wyrwa$. Wy'piewa$. Dzi' wi"kszo'$
pieców ostyg#a, a liczne korytarze kopalniane pozamykano. Ucich# nam (l!sk.
Jednak odwieczna cz#owiecza opowie'$
o wolno'ci i t"sknocie, o bólu i mi#o'ci
wybrzmiewa wci!% z t! sam! si#!…
A dzi' ju% tak%e poddana zostaje naukowej refleksji.
W grudniu 2008 roku w Sali Rady Wydzia#u Filologicznego Uniwersytetu (l!skiego odby#a si" pierwsza ogólnopolska
konferencja naukowa po'wi"cona bluesowi. Regularnie od tej pory organizowane spotkania gromadzi#y muzyków
(m.in. Beno Otr"ba, Adam Kulisz, bracia Jan i Józef Skrzekowie, Leszek Winder), ale tak%e plastyków i zarazem wyk#adowców, w'ród których znajdowali
si" profesor Jan Szmatloch (grafik 'l!skiej architektury i mi#o'nik The Spencer Davis Group), profesor Roman Kalarus (autor plakatów firmuj!cych sesje),
ponadto znawcy i mi#o'nicy bluesa, jego animatorzy, teoretycy i badacze,
w'ród nich wspomniany Andrzej Maty-
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czym strzeliste zamki, niezliczonych odmian i odcieni rdzy oraz fantazyjnie snuj!cych si" mgie# i dymów. I cho$ przede
wszystkim to muzyka gaw"dziarzy, to
przecie% nie tylko. Wodzis#awski, z#o%ony wtedy jeszcze z licealistów, zespó# graj!cy muzyk" progresywn! debiutanck!
p#yt" Ab Ovo (2013) zwie&czy# pie'ni!
Kwiaty na Ha!dzie, a 'l!scy mistrzowie
hip-hopu, zespó# Hasiok (powsta# na Wydziale Prawa i Administracji U(), na p#ycie Znak niepokoju (2009) umie'ci# wymowny, energiczny i t"skny zarazem
utwór Heja Ho!da

Hugo Race Fatalists, 2013

sik, którego Historie bluesem pisane
od lat emituje katowickie Radio eM.
Heban i ko!" s#oniowa
1982 roku pochodz!cy z Czechowic
W
Dziedzic Witold Szalonek za#o%y#
w Berlinie Towarzystwo im. Karola Szy-

manowskiego, intensywnie propaguj!c
w Niemczech polsk! muzyk". Tam zmar#
w roku 2001. Ku zaskoczeniu cz"'ci
'rodowiska akademickiego z entuzjazmem prowadzi# nawet amatorskie chóry dzia#aj!ce przy kopalniach *agiewniki i (l!sk. Jeden z nich, „Echo”, powsta#
w pierwszej dekadzie XX wieku. Szalonek wspomina#: „Imponowa# mi ten stary, za#o%ony w 1909 roku chór, w 'rodowisku robotniczym, typowo 'l!skim.
Do dzi' pami"tam, jak jeden ze starych
chórzystów, bodaj nazwiskiem Sojka,
chyba za#o%yciel tego chóru, pokazywa#
mi star! stodo#", s#om! kryt!, w której
w swych pocz!tkach chór odbywa# próby” [Chodzi o Chór Mieszany „Echo”
z Chropaczowa, a pierwszym jego prezesem by# Franciszek Smo#ka – J.K.].
Amatorski ruch 'piewaczy ze znawstwem, pasj! i skrupulatno'ci! opisany
przez Jana Fojcika i Rajmunda Hankego
to osobna, imponuj!ca karta górno'l!skiej
kultury.
„(piew Górno'l!zaków – pisa#a Jadwiga Kucianka – mia# charakter masowy
i programowy. […] (piewali robotnicy
w miastach i po wsiach, 'piewali starzy
i m#odzi, zarówno kobiety, jak i m"%czy)ni, nierzadko przy akompaniamencie
w#asnych instrumentów, skrzypiec czy
harmonii”. Bywa# równie% 'piew zwróceniem si" do Boga, skarg! i podzi"k!,
pro'b! i bezsilno'ci!… (wiadectwem.
A gdy nasta# na (l!sku czas w"gla i stali, odkrywaj!cy j"zyk swojego serca (l!zacy to%samo'$ – o czym wspomina#a Kucianka – wyra%ali 'piewem. Równolegle
za oceanem rodzi# si" z #ez, potu i pracy
blues… Muzyka utkana z t"sknoty, która pozosta#a skarbnic! hymnów czarnych „we#nozbieraczy” nios!cych w sercu wolno'$, rozla$ mia#a si" na ca#y
'wiat, daj!c pocz!tki tak%e jazzowi
i rock’n’rollowi. W g#"bi 'l!skiej ziemi,
w pocie czo#a pracowali wtedy biali „w"-

glozbieracze”, którzy tak%e nieraz ronili
#zy, a wolni czuli si", 'piewaj!c… By# to
okres budzenia si" 'wiadomo'ci narodowej i kszta#towania nowej to%samo'ci
zwi!zanej z przemianami spo#eczno-gospodarczymi, industrializacj! i urbanizacj! w Europie (rodkowej. Czarni zbieracze bia #ej ba we# ny, bia li zbie ra cze
czarnego w"gla – heban i ko'$ s#oniowa,
jak 'piewali Paul McCartney i Stevie
Wonder. Szczególny przypadek, gdy
czer& i biel w najszerszym rozumieniu nie
oznaczaj! opozycji dobra i z#a… Przeciwnie – warto'$, drogocenno'$ nad miar",
cierpienie… Braterstwo losu, zdarze&
i barw, muzyki, s#ów, potu i #ez, pracy i t"sknoty… Opowie'$ o ziemiach muzyki,
o tradycji i o )ród#ach…
Od schy#ku wieku XVIII ziemia 'l!ska
coraz intensywniej rozpalana niegasn!cymi ogniami hut, spowita dymem i naznaczona rze)bami ha#d, o których Franciszek
Starowieyski powiedzia#, %e to najpi"kniejsze góry w Polsce, okaza#a si" niejako z natury bluesowa... Tu w Chorzowie
i Katowicach powsta#y zespo#y Krzak
i D%em. Tu w Imielinie urodzi# si" Grzegorz Kapo#ka. Tu w siemianowickiej
piwnicy zaczyna# zespó# pos#uguj!cy si"
nazw! Silesian Blues Band – SBB, potem
odczytywanej jako „Szukaj, Burz, Buduj”
(„Serach Break, Build”), graj!cej fusion
i art rocka, ale u )róde# i podstaw maj!cy t" bluesow! kolorystyk". Debiut fonograficzny Józefa Skrzeka to udzia# w nagra niu dru giej p#y ty blu eso we go
Breackoutu 70a. I nie zapominajmy, %e
i pierwszy album SBB zaczyna# si" bluesem. I mo%na by#oby tak naprawd" d#ugo jeszcze wymienia$...
(l!skich muzyków bluesowych cechuje mi#o'$ do trudnego pi"kna, jakiego tu tak wiele na ka%dym kroku. Tylko
oni swoj! wra%liwo'ci! potrafi! dostrzec
to, czego (l!skowi si" odmawia – barwy.
Co ich #!czy, to autentyzm, szczero'$ s#yszalne w ka%dym d)wi"ku, s#owie. To
równie% g#"bokie, go#"bie wr"cz przywi!zanie do rodzinnej ziemi, nawet gdy
przychodzi im %y$ z dala od niej. To postawa, na któr! sk#ada si" etos bluesmana i (l!zaka…
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Na zdj!ciu Krzysztof Karasek

Instytut Miko!owski
– XV-lecie
aktywno"ci
MACIEJ
MELECKI

Miko!owski jest instytucj#
góln#, co niew#tpliIwietynstyle$spetutcyszcze
ficzn# w skali naszego
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kraju. Podkre"lanie wyj#tkowo"ci
miejsca i dzia!alno"ci IM nie wydaje mi si% – subiektywnie oczywi"cie
na to patrz#c – czym" przesadnym,
albowiem tworz#c to miejsce od samego pocz#tku, by!em bezpo"rednim
uczestnikiem wszelkiej ewolucji tej
instytucji, która nie powsta!a bynajmniej znik#d, poniewa$ mia!a swoje mocne zakotwiczenie w tym, co
j# poprzedza!o, i w konsekwencji
okaza!a si% miejscem silnie rozpoznawalnym dla wszystkich $ywo
zainteresowanych wspó!czesn# literatur#. Rzadki to wszak przypadek,
a$eby w mie"cie nieledwie 40-tysi%cznym, niemaj#cym konkretnej
tradycji literackiej, nagle nast#pi!a
eksplozja poetycka i literacka. A tak
w!a"nie sta!o si% w Miko!owie u pocz#tku lat dziewi%&dziesi#tych ubieg!ego wieku.
Lata dziewi%&dziesi#te ubieg!ego
wieku przynios!y rzadko spotykany

ferment w rodzimej literaturze. Pojawienie si% formacji pokoleniowej
tzw. bruLionu (Marcin 'wietlicki, Jacek Podsiad!o, Marcin Baran, Marcin
Sendecki), przeogromna ilo"& nowych czasopism literackich, nowa fala m!o dych pro za ików (An drzej
Stasiuk, Olga Tokarczuk, Janusz
Rudnicki), a tak$e – co by& mo$e
mia!o najistotniejszy wp!yw na zdobycie nowej jako"ci estetycznej i filozoficznej – publikacja artyku!ów
i ksi#$ek filozofów postmodernistycznych (Jean-François Lyotard),
ponowoczesnych (Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard) i postrukturalnych (Roland Barthes, Georges Bataille, Jacques Derrida) – to bodaj
najpowa$niejsze zr%by maj#ce bezpo"redni wp!yw i prze!o$enie na wzniecenie aktywno"ci literackiej pokolenia m!o dych pod ów czas po etów
i literatów, którzy w okolicach 1994
roku, w Katowicach, postanowili
prze!ama& zastyg!# sytuacj%, o$ywiaj#c $ycie literackie swoimi wyst#pieniami.

Chodzi oczywi"cie o grup% poetyck# „Na dzi ko”, w sk!ad któ rej
– w pierwotnym kszta!cie – wchodzili: Wojciech Kuczok, Bart!omiej Majzel, Maciej Melecki i Grzegorz Olsza(ski. Elementem flagowym grupy
by!o wydawanie dodatku poetyckiego „Na dzi ko” do kwar tal ni ka
„Opcje”, organizowanie licznych imprez poetyckich w Katowicach, a tak$e organizowanie corocznego „Zbiegu Poetyckiego Na dziko” w ramach
górno"l#skiego festiwalu „Ars Cameralis”. Dzia!ania te bezpo"rednio mia!y ewidentne prze!o$enie na aran$owanie $ycia poetyckiego i literackiego
w samym Miko!owie – miasta ówcze"nie ma!o kojarz#cego si% z poezj# czy
sztuk# w ogóle.
Od 1992 roku w Miko!owie zacz%to organizowa& konkursy poetyckie
im. Rafa!a Wojaczka, które w bardzo
szybkim czasie sta!y si% okazjami
do zapraszania wybitnych polskich
poetów. Mniej wi%cej w tym czasie
viceburmistrz Miko!owa, Marian
Sworze(, podj#! zdecydowane starania o utworzenie Instytutu Miko!owskie go w daw nym, ro dzin nym
mieszkaniu poety Rafa!a Wojaczka.
Wraz z Paw!em Targielem przyst#pi! te$ do stworzenia pisma literacko-artystycznego „Arkadia”. Targiel – miko!owski poeta, filozof
i redaktor pisma „miarka” (lata 19881991) – zdo!a! skompletowa& sk!ad
redakcji pisma, i w roku 1996 ukaza! si% pierwszy jego numer. Jako sekretarz by!em od samego pocz#tku
wspó! twór c# pi sma, orga ni zu j#c
przy tym wspo mnia ne kon kur sy
i spotkania autorskie w Miko!owie.
Brakowa!o tylko konkretnego zapo"redniczenia w miejsce, które mog!oby ogniskowa& na sta!e wszelkie d#$no"ci literackie.
Na pocz#tku 1999 roku Rada Miejska miasta Miko!owa, na wniosek
burmistrza miasta, Marka Balcera,
powo!a!a do $ycia Instytut Miko!owski. Pierwszym dyrektorem IM zosta! Pawe! Targiel, a pracownikami
poeci: Maciej Melecki, Krzysztof
Siwczyk i Arkadiusz Kremza. Tym
samym redakcja „Arkadii” znalaz!a
now# siedzib% i ) niejako z marszu – po paru miesi#cach w siedzibie IM ukaza! si% kolejny numer pisma, a wraz z nim pierwsza ksi#$ka
afiliowana przy bibliotece pisma.
By!a ni# Reszt krwi, autorstwa Rafa!a Wojaczka – tom zawieraj#cy nieznane lub niepublikowane dot#d
wiersze miko!owskiego poety. Dzia!ania IM skoncentrowane by!y nieustannie na kreowaniu $ycia literackie go i na uko we go w po sta ci

bchody pi%tnastolecia IM, które
O
odby$y si% w dniach 20-21 listopada 2014 roku, ujawni$y niespo#y-

t" energi% gromadzon" na przestrzeni tych lat. T$umy go&ci, liczni autorzy
ksi"#ek wydawanych w IM, postronni obserwatorzy i szerokie zainteresowanie tym wydarzeniem mediów
(prasa: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, radio: II Program
Polskiego Radia), pokaza$y #ywotno&' odbioru i kontaktu z literatur"
powstaj"c" na Górny (l"sku i t", która tu – w Miko$owie – jest wydawana, czego najwymowniejszym przyk$adem by$a prezentacja tomu esejów
prof. Edwarda Balcerzana Pochwa!a
poezji i pierwszej monografii w j%zyku polskim rumu!skiego filozofa
Emila Ciorana, autorstwa francuskiej eseistki Sylvie Jaudeau, Cioran,
czyli ostatni cz!owiek – jako 111. tomu biblioteki „Arkadii”.
)yjemy coraz bardziej i intensywniej w czasach narastaj"cej ekspansji
konsumpcji, stanowi"cej zarazem
bezpo&rednie zagro#enie dla wszelkich

Zdj%cia: Dariusz Zakrzewski

rozlicznych spotka! autorskich, organizowaniu sesji naukowych, wydawaniu „Arkadii” i ksi"#ek: poetyckich, filozoficznych, naukowych,
historycznych, przek$adowych. Efektem tych wszystkich pi%tnastu lat, jakie up$yn%$y w 2014 roku od momen tu po wsta nia in sty tu cji, jest
osi"gni%cie rangi miejsca wyj"tkowego w skali kraju, albowiem niecz%sto si% zdarza, by w tak ma$ym
mie&cie – jakim jest Miko$ów wzgl%dem, cho cia# by, miast o&cien nych – uda$o si%, dzi%ki ogromnemu
zapa$owi ludzi pracuj"cych i wspó$pracuj"cych z IM, stworzy' magnetyczne miejsce dla mi$o&ników literatury i sztuki z ca$ego kraju.
Od lewej: Krzysztof Siwczyk, Beata Wolska, prof. Edward Balcerzan, Bogus!awa Latawiec i Maciej Melecki.

form ewidentnie niepodlegaj"cych
komercji czy spo$ecznej u#yteczno&ci.
Rze czy wi sto&' zo sta $a poj ma na
i uprowadzona przez sie' nieko!cz"cej si% symulacji, w której znacz"ce elementy przesta$y ju# by' znaczone przez autentyczne, wyj"tkowe
wydarzenia. Dyktat prymitywnego
epatowania faktami, które w komentarzu urastaj" do rangi determinuj"cego nasz los zdarzenia, doprowadza
do wykluczenia tych przestrzeni aktywno&ci ludzkiej, które * ze swej natury * s" niemierzalne, niesprawdzal ne i nie po li czal ne, a któ re
stanowi" zarazem kamie! w%gielny
dla rozwoju kultury jako takiej. Owe
wyparcie czyni coraz wi%ksze zagro#enie i uaktywnia mechanizmy
niweluj"ce wszystkie formy niemieszcz"ce si% w ciasnych ryzach definiowalno&ci.
IM – jako instytucja i wydawnictwo – stanowczo swymi dzia$aniami
dawa$ wyraz niezgodzie na zalew

Od lewej: Krzysztof Siwczyk, prof. Krzysztof Jarosz, prof. Krzysztof Matuszewski i Maciej Melecki.

populistycznej i koniunkturalnej kultury, dostarczaj"cej tylko rozrywk%,
kreuj"c publikowanymi ksi"#kami
czy spotkaniami nieustann" potrzeb%
my&lenia krytycznego i alternatywnego wobec narzucanych standardów.
Niezale#no&' dzia$a!, której IM od pocz"tku ho$dowa$, daje spore mo#liwo&ci oferowania odbiorcom plonu
indywidualnych aktywno&ci poszczególnych twórców. Badania i interpretacje ich dorobku – czego najdobitniejszym przyk$adem jest chocia#by
edycja dzie$ wszystkich Witolda Wirpszy, zapocz"tkowana w IM w 2005 roku – czyni, pod$ug naszego my&lenia,
jedyn" drog% w stron% przezwyci%#enia opresji miernoty wspó$czesnego
&wiata. Publikacja tomów poezji
wspó$czesnej, operuj"cej ró#norodn"
skal" wypowiedzi, w której decyduj"cym aspektem jest indywidualny rys
j%zyka, jego wielorejestrowe zderzanie i sk$ócenie (mam tu na my&li takie ostatnio wydane tomy, jak: Pora
roku Toma+a ,alamuna, Dziennik
rozbitka Krzysztofa Karaska, Kapsle
i etykietki Andrzeja Niewadomskiego,
Fe Jerzego Suchanka, Chwila nieuwagi Marka Forda), koreluje zarazem
z mas" krytyczn" zawart" w ksi"#kach
eseistycznych ("wiadomo#$ Piotra
Matywieckiego, Z!ote my#li samobójcze Marka K.E. Baczewskiego, Podania Cezarego Domarusa). To w$a&nie
w nich – wydawanych przez IM
ksi"#kach – czytelnik natknie si%
na wielorodn" wizj% &wiata, b%d"cego w stanie zwarcia z obiegowymi
i banalnymi s"dami o jego naturze czy
charakterze. Rozwijaniu i eksponowaniu takich w$a&nie wizji * przez najbli#sze lata – niew"tpliwie b%dziemy
po&wi%ca' nasze wysi$ki.
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baby u nas to wied%my” powtarzaj$ kozacy. Ale w tym powiedzeniu jest i lekcewa&enie i jest
te& strach. M'ski strach.
To brzmi niemal, jak zapowied( spek ta klu o wal ce
p!ci – sosnowiecki „Wij” nie
ma z tym jednak wiele wspólnego, to bardziej walka o zmian# porz"dku &wiata – jak s!usznie za uwa %a twór ca te go
porywaj"cego, kolejnego wydarzenia artystycznego w sosnowieckim teatrze.
Wracam do aktorów, których
szczerze podziwiam. Od zawsze g!osz# has!o i to si# nigdy
nie zmieni: „Kochajmy teatr
mimo wszystko, a artystów nade wszystko”. Aktorzy b!yszcz"
nie tylko kreuj"c swoje postaci
ale tak%e w scenach zbiorowych graj" brawurowo. Ukrai$ski hopak zapiera dech w piersiach, a te wszystkie za&piewy,
zawodzenia, strojenie min, budowanie atmosfery niezwyk!o&ci – mistrzostwo &wiata. Wspomniany Krzysztof Korzeniowski jako Gogol
z pocz"tku troszk# dra%ni, ale potem zaczyna go nam brakowa'. Wojciech Le&niak przepyszny w roli Rektora (troch# &wi#tego
i troch# diab!a) i jako Ko!tun. Joanna Niemirska (Wied%ma, Panienka) to odcz!owieczona maszyna produkuj"ca z!o. *mia!o poprowadzona rola, niezwykle konsekwentna,
pozostanie w pami#ci na zawsze, wielkie brawa. Piotr Zawadzki po raz kolejny znakomicie sprawdzi! si# jako aktor charakterystyczny (Seminarzysta, Cz!owiek o twarzy jak
!opata, Setnik). Ryszarda Bielicka-Celi$ska
(Jedna Baba) mami, tumani, przestrasza…
niczym diabe! u Twardowskiego, godnie jej
partneruje Agnieszka Ba!aga-Oko$ska (Druga Baba). Aleksander Blitek (Filozof Choma Brutus) przera%ony do granic wytrzyma!o&ci a jednak ciekawy, co te% go mo%e
jeszcze spotka'… Trudno pomin"' Micha!a Ba!ag# (Seminarzysta, Kozak Oweko), Piotra Bu!k# (Tyberiusz Horobiec, Kozak Dorosz) i Tomasza Muszy$skiego (Teolog
Chalawa, Kozak Spiryd) – nakre&lili swoje
postaci grub" kresk", ale tak jak ma by', bez
przerysowania.
Najbardziej znane s!owa wielkiego Gogola, które padaj" w genialnym „Rewizorze” to: „Z kogo si# &miejecie, sami z siebie si# &miejecie”. W „Wiju” zdaje si#
s!ysze': „Kogo si# boicie, sami siebie si#
boicie…”.
Teatr Zag!#bia wiedzie prym w&ród naszych scen, chocia% trzeba przyzna', %e Teatr *l"ski dzi#ki rewelacyjnej „Morfinie”
Szczepana Twardocha w mistrzowskiej realizacji Eweliny Marciniak &mia!o depcze
mu po pi#tach…
Fot. Maciej Stobierski/mat. teatru

W

po!owie lat siedemdzie si" tych dzi# ki
Pa$stwowemu Instytutowi Wydawniczemu do r"k
czytelników trafi!y dwie pi#kne ksi"%ki „Opowie&ci niesamowite z prozy rosyjskiej”
i „Czarny paj"k. Opowie&ci
niesamowite z prozy niemieckiej”. O ich wygl"d, który
do dzisiaj wzbudza najwy%sze
uznanie zadbali wybitni arty&ci – opowiadania rosyjskie
ozdo bi! An drzej Stru mi! !o
a niemieckie Franciszek Starowieyski. Obie pozycje s" chlub" naszej domowej biblioteki.
No a tre&'… To nie s" jakie&
g!upie wampirowate gnioty,
ale zabawa znakomitych pisarzy w straszenie czytelnika.
Najbardziej przecie% lubimy
si# ba' i… &mia'. W tomie rosyjskim po raz pierwszy spotka!em si# z doskona!ym opowiada niem Mi ko !a ja Go go la
„Wij”. Na d!u go za go &ci !o
w mojej wyobra(ni, ale przyznam si#, nie wyobra%a!em sobie przeniesienia go na teatralne deski. Do kina trafi! ju% w la tach sze&' dzie si" tych,
a na pocz"tku ubieg!ego roku nowa wersja „Wija” pojawi!a si# na ekranach.
W Teatrze Zag!#bia w Sosnowcu odby!a si# w!a&nie premiera sztuki wed!ug gogolowskiego „Wija”. Z góry pisz#, %e to kolejny sukces tej znakomicie dzia!aj"cej
sceny. Niewyobra%alne sta!o si# sceniczn"
rzeczywisto&ci". Zadzia!a!a magia teatru – tego przedstawienia nie zapomina si#
po wyj&ciu z teatru, ono ci"gle wraca
w my&lach i odkrywa coraz to nowe pok!ady pi#kna, t#sknot, budzi drzemi"ce w nas
dziecko. To zarówno zas!uga &wietnego re%ysera )ukasza Kosa, który opowie&' Gogola zaadaptowa!, jak i ca!ego zespo!u artystycznego. Scenografia i kostiumy s"
doskona!ym dzie!em Paw!a Walickiego,
muzyk" wspaniale ca!o&' ozdobi! Adam
*wita!a. Najwy%sze uznanie, jak zawsze,
nale%y si# zespo!owi aktorskiemu, z którym
mo%na przygotowa' dos!ownie wszystko – od musicalu po antyczn" tragedi#, poprzez wszelkie, najbardziej nowatorskie pomys!y m!odych, poszukuj"cych nowych
&rodków wyrazu re%yserów.
Pierwsza cz#&' „Wija. Ukrai$skiego horroru” rozkr#ca si# troszk# sennie przywo!uj"c w pami#ci opowie&ci bab', dziadków,
ciotek sprzed epoki telewizyjnej sieczki. Niby nic si# nie dzieje… Miko!aj Gogol
(Krzysztof Korzeniowski) czyta (sic!) a nie
opowiada pewn" histori# zas!yszan" gdzie&
na Ukrainie. Co by!o z!o&liwe komentowane, %e to w ramach akcji „ca!a Polska czyta dzieciom, ale… w 3D”. Potem zaczyna si#
dzia', nad scen# i widowni# sp!ywaj" czarne chmury… w przeno&ni i dos!ownie.
Có% to takiego ten Wij? To król gnomów,
który ma powieki do samej ziemi i wcale
nie jest najwa%niejszy w tej opowie&ci. Ten
twór wiejskiej fantazji pojawia si# dopiero
na ko$cu opowiadania. Przywo!am przypisek Gogola: Ca!a opowie"# niniejsza jest powtórzeniem klechdy ludowej. Nic w niej nie
chcia!em zmienia# i opowiadam j$ tak sa-
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TEATR
mo prosto, jak s!ysza!em. Tytu!, jak i dopisek maj" &wiadczy' o prawdziwo&ci opisywanego zdarzenia. Postaram si# krótko t#
niesamowit" opowie&' stre&ci', ale jak to by!o naprawd# ka%dy musi przekona' si# sam,
wszak bajki prze%ywali&my i nadal prze%ywamy bardzo osobi&cie. G!ówny bohater filozof Choma zostaje uwik!any w dziwn",
pe!n" tajemnic histori#, zmieniaj"c", a%
w ko$cu ko$cz"c" jego %ycie. Pewnego
dnia, gdy zapada mrok, wraz z kolegami studentami traci orientacj# w terenie. M!odzi
ludzie s" zmuszeni poszuka' noclegu. Podczas okropnej nocy (znamy je niemal ze
wszystkich horrorów) po&ród wycia wilków
i nieprzeniknionej ciemno&ci, udaje im si#
znale(' chat#, w której daje im go&cin# staruszka, ale… ka%e spa' ka%demu w innym
miejscu. Znu%eni w#drówk" godz" si#
na to. Pope!naj" b!"d, babule$ka bowiem
okazuje si# wied(m" op#tan", jak na wspó!czesn" adaptacj# przysta!o, seksem. Wybiera sobie Choma. Prawdopodobnie nieszcz#sny filozof j" zabija… Tymczasem
ludzie gadaj", %e córka jednego z najbogatszych ludzi w okolicy powróci!a z przechadzki pobita i jest bliska &mierci. Jej ostatnim %yczeniem jest, aby to w!a&nie ów
m!odociany uczony modli! si# za jej dusz#.
Choma musi wype!ni' ostatni" wol" dziewczyny, przymuszony do tego zostaje równie% gró(bami jej ojca. Czu wa wi#c
przy zmar!ej przez trzy dni. S" one prób"
nie tylko opanowania potwornego zm#czenia, ale przede wszystkim wytrzyma!o&ci
psychicznej. Wszak noc", kiedy wszyscy
&pi", budz" si# upiory, którym cz!owiek nie
jest w stanie si# sprzeciwi'. Tak jest i tutaj – zmar!a okazuje si# z!" czarownic",
a zwyk!y cz!owiek, cho'by on by! i filozof,
jest zbyt s!aby, aby pokona' diabelskie moce. Spuentuj# to s!owami re%ysera )ukasza
Kosa: Gogol tropi w cz!owieku diab!a.
Diabe! to jest jego temat. On potrafi zobaczy# go w takich drobnych rzeczach, detalach. To mi si' u niego podoba, &e to nie jest
takie oczywiste, bo trudno z!apa# diab!a, on
zawsze jest o krok do przodu… „Wszystkie

WITOLD KOCI+SKI
Teatr Zag!"bia w Sosnowcu – Wij. Ukrai!ski horror na podstawie opowiadania Miko!aja Gogola pt. „Wij”. T!umaczenie: Jacek Partyka, re#yseria i adaptacja: $ukasz Kos,
scenografia i kostiumy: Pawe! Walicki, muzyka: Adam %wita!a, asystent re#ysera: Tomasz
Muszy&ski. Premiera: 21 listopada 2014 r.

wa lata temu instytucja „Silesia”
D
wystartowa#a z programem edukacyjnym adresowanym do dzieci. W je-

go ramach zrealizowano projekt „Ptasie
plotki i inne wiersze” z#o$ony z piosenek Witolda Lutos#awskiego, który by#
anonsowany na tych #amach. W 2014 roku zaproszono dzieci na bajk& muzyczn( Historia pewnej melodii Kamila Paw#owskiego i Katarzyny Prud#o,
o czym równie$ nadmieniali%my, a ostatnio – na kolejn( bajk&, tym razem znan(, b&d(c( wr&cz klasykiem gatunku.
By# to Piotru# i wilk Sergiusza Prokofiewa, utwór przeznaczony w oryginale na orkiestr&, ale grywany od lat
w rozmaitych transkrypcjach, m.in.
na dwa fortepiany. Autorzy spektaklu,
o którym mowa (Marek Chudzi*ski
jako narrator oraz Arbore Art. Quintet
w sk#a dzie: Ju lia Ob r& bow ska
– flet, Karolina Stalmachowska – obój,
Jacek Olesik – fagot, Szymon Fortuna – klarnet, Stanis#aw Przygoda – waltornia) „przyci&li” Prokofiewowski orygina# do mo$liwo%ci wykonawczych
kwintetu d&tego. W tej obsadzie nie straci# on wiele ze swej frapuj(cej brzmieniowo%ci, bowiem poszczególne tematy charakteryzuj(ce postacie bajki gra#y
te same instrumenty, które wybra# kompozytor. Zreszt( trudno sobie wyobrazi) inny wybór ni$ ten, który powierza
rol& ptaszka %wiergotliwemu fletowi,
kwacz(cej nosowo kaczki – matowo
brzmi(cemu obojowi, dziadka – chrypliwemu fagotowi, a wilka – „le%nemu”
rogowi. Prokofiewowska partytura jest
na tyle czytelna jako ilustracyjna dopowied' opowiadania, $e narrator nie
musia# si& wiele wysila), by stworzy)
odpowiedni nastrój. On jeden móg#
swobodnie porusza) si& po scenie,
z czego korzysta#, podkre%laj(c swoj(
obecno%ci( w danym miejscu podzia# ról
muzycznych. Mi#y g#os i wielki talent
pana Marka do opowiadania bajek sprawi#, $e dzieci&ca widownia by#a autentycznie zaczarowana. Na koniec dzieci
zosta#y zaproszone do tanecznego ko#a. I tak oto, mi#o i z po$ytkiem sp&dzono w Katowicach magiczne listopadowe popo#udnie, wypadaj(ce w ostatni(
niedziel& roku ko%cielnego.
W Cz!stochowie
o muzyce s"owia#skiej

nstytut Muzyki Akademii im. Jana
IzoD#u
gosza w Cz&stochowie zorganiwa# mi&dzynarodow( konferencj&

naukow( zatytu#owan( „Muzyka s#owia*ska”. Odby#a si& ona 23 listopada
w nowej, wr&cz luksusowej siedzibie
Instytutu, z udzia#em go%ci do%) cz&sto
pojawiaj(cych si& na naukowych imprezach po%wi&conych tematyce %rodkowoeuropejskiej. A jest ich kilka
w Europie, jako $e temat od upadku ko-

MI!DZY"NUTAMI

„Silesia” dzieciom – Piotru! i wilk

munizmu nadal „gor(cy”. Wys#uchali%my m.in. niezmiernie ciekawego referatu Helmuta Loosa z Lipska (koordynatora prowadzonych tam od wielu lat
ba da* nad kul tu ro wym trans fe rem
w +rodkowej Europie) na temat roli
konserwatorium lipskiego jako o%rodka, który przyci(ga# w XIX wieku
s#uchaczy z krajów s#owia*skich i w ten
sposób spe#ni# rol& „wyl&garni” szkó#
narodowych. Referat Luby Kijanowskiej ze Lwowa dotyczy# wci($ jeszcze
ma#o poznanych polsko-ukrai*skich
relacji w muzyce; ni$ej podpisana zastanawia#a si& nad tym „czy istnieje
muzyka s#owia*ska”, omawiaj(c dawne i wspó#czesne dylematy metodologiczne i ideologiczne dotycz(ce tematu. Na po wy$ sze py ta nie bar dzo
ciekaw(, cho) oczywi%cie tylko cz&%ciow( odpowied' da# Mateusz Andrzejewski, omawiaj(c przedwojenny koncept muzyki jugos#owia*skiej. Go%cie
z Ru,omberku na S#owacji: Rastislav
Adamko i Zuzanna Zahradnikova zapoznali nas z dawn( i wspó#czesn( muzyk( sakraln( swego kraju. Referaty
wyg#oszone w drugiej cz&%ci obrad dotyczy#y problematyki szczegó#owej:
s#owia*skich pie%ni ludowych, w(tków
s#owia*skich w muzyce popularnej
oraz twórczo%ci ró$nych kompozytorów s#owia*skich, od W#adys#awa -ele*skiego do Henryka Miko#aja Góreckiego. W sumie ogarni&to oczywi%cie
jedynie niewielki wycinek problematyki zwi(zanej z muzyk( s#owia*sk(.
Tematyk& cz&stochowskiej konferencji
na pewno warto kontynuowa).
Od Bacha do Liszta
aki program – klasyczny – zaproT
ponowa# s#uchaczom „Silesii” m#ody rosyjski pianista Stanis#aw So#o-

wiew, któ ry wy st( pi# 24 li sto pa da
w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej. So#owiew jest m.in. laureatem
wroc#awskiego Konkursu Pianistycznego im. Liszta. Katowicki recital

przekona# nas o tym, $e muzyka tego
kompozytora jest rzeczywi%cie bliska
piani%cie. Czu# si& on wyra'nie w swoim $ywiole, wykonuj(c Kaplic! Wilhelma Tella z cyklu Lata pielgrzymki, dwa
Sonety Petrarki (nr 104 i 123), Rapsodi! w!giersk" a-moll nr 13 oraz Parafra z! kon cer to w" na te mat wal ca
z opery Faust Gounoda. Lisztowskie interpretacje So#owiewa mo$na uzna)
za wzorcowe. Imponuje w nich pianista nieskr&powan( i perfekcyjn( wirtuozeri( oraz panowaniem nad niuansami tem pa, ak cen tów i dy na mi ki.
Wykonania te by#y nie tylko pi&knie
wyko*czone pod wzgl&dem d'wi&kowym, ale i ciekawe. Zaskakuj(co podszed# pianista do figuruj(cej w programie recitalu muzyki Chopina. Odczyta#
j( równie$ z perspektywy Lisztowskiej,
czego skutkiem by#o uwydatnienie,
zw#aszcza w Scherzu, retorycznych
gestów muzycznych. Chopin So#owiewa utraci# swój s#owia*ski sm&tek
i niezdecydowanie na rzecz dojrza#ej,
m&skiej narracji – takiej narracji „z tez(”. So#owiew nie ma na razie w#asnego po my s#u na Ba cha. In ter pre ta cja IV Suity angielskiej F-dur by#a
do%) neutralna i nieco przygaszona. I tu
jednak wykaza# si& artysta precyzj(,
szczególnie je%li idzie o realizacj&
ozdobników i wytrzymywanie oddechów mi&dzy frazami.
Muzyka Mozarta w Cieszynie
grudnia odby# si& w cieszy*skim
10
zborze ewangelickim doroczny
koncert pedagogów i studentów Instytutu Muzyki U+ – Wydzia#u Artystycznego w Cieszynie. W ca#o%ci po%wi&cono go wokalno-instrumentalnej muzyce
ko%cielnej W. A. Mozarta. Zabrzmia#a
m.in. nie%miertelna cze%) Lacrimosa
z Requiem, popularny motet Ave verum,
fragment nieszporów KV 339 oraz
– w ca #o %ci – Msza ko ro na cyj na
KV 317. Wykonawcami byli: instytutowy chór Harmonia i Akademicka Orkiestra Kameralna. Dyrygowa#a zwi(zana
od dwóch lat z cieszy*skim Instytutem
Ma#gorzata Kaniowska, a solistami byli: Anna Le%niewska, Sabina Olbrich,
Agata Kobierska, Hubert Mi%ka i Ireneusz Miczka. Parti& organów wykona#a
Bogumi#a Dunikowska. W czasie koncertu zbierano datki na remont organów
w Ko%ciele Jezusowym. Sprawa jest bardzo pilna. Pi&kny instrument Karola Barkera z Frankfurtu, b&d(cy najwi&kszymi orga na mi na +l( sku, po wa$ nie
nadgryz# z(b czasu; obecnie rusza jego
kompleksowa renowacja, niestety bardzo kosztowna. Miejmy nadziej&, $e cieszyniacy i go%cie odwiedzaj(cy nasze
miasto nie zawiod( i rozplakatowane
w „realu” i internecie wezwanie „Ratujmy organy ko%cio#a Jezusowego” przyniesie efekt.
MAGDALENA DZIADEK
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Krystyna Lars
zaprasza
do nieba
ca!y &wiat

Krystyna Lars: Zaprosimy do nieba ca!y
"wiat. Wydawnictwo Tytu!. Gda"sk, 2014,
ss. 142.

k!adka jest tak wymowna, "e
nie od razu otwieram ksi#"k$.
Na pierwszej stronie pa%stwo
Chwinowie, Krystyna i Stefan, papu"ki nieroz!#czki. Wchodz# w jesienny
park, pod r$k$. Ona w ciemnogranatowym p!aszczu i czerwonym toczku
na g!owie, on w czarnym p!aszczu i takim" kapeluszu. U&miechaj# si$ pogodnie, jak to oni. Na tylnej ok!adce pa%stwo Chwinowie uj$ci od ty!u, jakby odchodzili, ci#gle jednak w rozmowie. On
odwrócony lekko w prawo, patrzy
na "on$.
Ka"dy, kto zna Chwinów, wie, "e
od m!odo&ci razem id# przez "ycie i literatur$. Stefan Chwin, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Gda%skiego, pisarz. Krystyna Chwin zawsze, zdawa!oby si$, w cieniu m$"a, u jego boku, spokojna, dbaj#ca, !agodna (co nie
znaczy potulna), a przecie" "yj#ca nie
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tylko &wiatami m$"a-pisarza, bo posiadaj#ca swoje w!asne poetyckie &wiaty,
w których si$ nurza ca!a, po czubek g!owy czy czerwonego toczka. Dla swojej
twórczo&ci literackiej, od czasu wydania tomiku poetyckiego Ja, Gustaw
(1981), ma pseudonim: Krystyna Lars.
To by! g!o&ny debiut, w tamtych latach
o poetce mówi!o si$ nieustaj#co.
Ksi#"ka, której ok!adk$ podziwiam,
to tomik poetycki Krystyny Lars, nosz#cy tytu! Zaprosimy do nieba ca%y &wiat.
Czytam powoli, po kilka wierszy dziennie, smakuj$, powracam, patrz$ z boku,
dostrzegam przemy&lno&' kompozycji, która podobnie jak ok!adka stara si$
uporz#dkowa' poetycki &wiat, umieszczaj#c go w rozdzia!ach o znacz#cych
podtytu!ach: Stworzenie &wiata, Przestrogi, Par! wyrzutów sumienia, Afganistan, Wiry, Nasz czas, L!ki codzienne, Podzi!kowanie za pomoc w istnieniu, Codzienne ironie, Przygotowanie
do snu, Wiersze z dna rzeki, Wiersze
na powitanie drzewa, Na popió%.
Uderza mnie ten „porz#dek”, to poetyckie przekonanie, "e wszystko ma
swój czas i swoje miejsce. To nie jest
„"ycie na poczekaniu”, jak w wierszu
Wis!awy Szymborskiej. To nie jest
„przedstawienie bez próby” i „g!owa
bez namys!u”. Uderza „precyzja wszelkich rekwizytów”, od pocz#tku do ko%ca, od stworzenia &wiata po zaproszenie do nieba. „Co b$dzie dalej ze mn#
i ze &wiatem” pada pytanie w wierszu
Pogoda ducha. Pytania stawia osoba
dojrza!a, do&wiadczona, ale te" taka,
która mimo ciernistych dróg i wielu k!ód
pod nogami ocali!a w sobie wra"liwe
dziecko. To kto&, kto wie, "e:
„)adna poezja nie ocala ludzi
i narodów
)adna poezja nie potrafi ocali' nawet
jednego cz!owieka”.
To przes!anie bynajmniej nie narzuca pesymistycznych tonów. To tak jakby powiedzie': przygl#dam si$ &wiatu,
który jest, jaki jest, nie zmieni$ go, nie
naprawi$, mog$ jedynie zmieni' swój
stosunek do tego, co widz$. Dzi$ki temu ocal$ swoj# prawd$, wiar$, nadziej$ i nie poddam si$ Wielkiej Manipulacji. Co mi w tych d#"eniach pomo"e? Ironia. Bo dzi$ki niej postawi$
granice, odgrodz$ si$ od zniewag, okrucie%stwa i do!ków kopanych po to, by
w nie wpada'.
W ese ju Po eta ja ko trau ma turg
(1981) Krystyna Lars pisa!a: „Ironia
jest zawsze broni# tych, którzy nienawidz# bezsilno&ci, odgradza si$ od podpowiadanego fa!szu kpin#, szyderstwem, zdrowym &miechem. [Cz!owiek] "yje w przestrzeni ironii, pomi$dzy gorzk# weso!o&ci# politycznego
dowcipu a agresywn# z!o&liwo&ci#
szyderstwa, rozgrzeszaj#c samego siebie z cynizmu (…)”.
Poetka jest nadal wierna tym pogl#dom o wyra(nie romantycznej proweniencji i dzi$ki temu jest ci#gle „po stro-

nie "ycia, które pragnie sta' si$ ca!o&ci#”. Czy wie, "e wybiera z!udzenia?
Wie. Ale te" dzi$ki tej wiedzy, umiej$tno&ci obserwacji, wnikliwo&ci, ironii
oraz wyobra(ni tworzy poetyckie &wiaty, których prawda nie obezw!adnia, jedynie zatrzymuje, zadaje dr$cz#ce pytania, niekoniecznie udzielaj#c odpowiedzi.
Wiersz Pi!knie jest w Afganistanie potrz#sn#! mn# niemal tak jak lata temu
opowiadanie U nas w Auschwitzu. Nie
mog$ si$ uwolni' od frazy „&mier' terrorysty na kolbie karabinu smakuje
jak truskawkowy sok”. Ani od obrazu:
„Pochyl si$ nad zabitym
Jego dusza wskoczy ci w usta”.
Podobnie zapiera mi dech w piersiach
wiersz Bo"e Narodzenie. Balladowa
forma wzmaga okrucie%stwo &wi#tecznych rytua!ów. A wi$c mo"na tak pisa'
o &wi$cie, kiedy rodzi si$ Pan? Tak mocno, bez sentymentu, z no"em w r$ce?
„Rzezi# ryb i drzew” wita' narodziny?
A ile" "artu w Ziewaj#cej trumnie,
gdzie nawet „krzy" rozk!ada r$ce, "e nic
nie mo"e zrobi' dla tych, co pod piaskiem zagrzebani”. Tu nad ka"dym
wierszem trzeba si$ pochyli'. I poprzez
wiersz „przygl#da' si$ samemu sobie
w zdumieniu”.
Pami$tam g$sto&' i tajemno&' wierszy z poprzednich tomików Krystyny
Lars (tak"e z Chirurgii mistycznej), barokowo&' frazy, mistyczne klimaty.
W omawianym tomiku podobn# dykcj$ maj# dwa poematy Topielica i $wi!to rdzy. Ale i pozosta!e wiersze nie s#
wolne od nasycenia w metafory, obrazy. Barokowo w nich, miejscami turpistycznie. Grochowiak by si$ ucieszy!,
Baczy%ski by si$ zamy&li!, Herbert by
fukn#!.
Odkrywam te" now# Krystyn$ Lars,
w której jest pokusa, by zabawi' si$
z wierszem, zata%czy' z nim menueta
bez pogrzebacza, doda' mu rytmu, rymu, okie!zna' regu!y, dostosowuj#c je
do w!asnej dykcji i wra"liwo&ci.
To s# wiersze o nieuchronno&ci przemijania, pogodzeniu ze &wiatem, o dorastaniu do trumny, akceptacji. O dystansie, który trzeba w sobie wypracowa', by w ko%cu znale(' harmoni$. Jest
to poezja bólu, ale i wiary w to, "e mo"na przej&' przez "ycie, trzymaj#c si$
za r$ce. To tomik rozliczeniowy, po"egnalny, ale pogodny, bo du"o w nim "ycia, a w "yciu rozdzia!ów.
To s# rewelacyjne wiersze, to ksi#"ka, któr# zatrzymam w sobie. Wierz$,
"e i ja zostan$ zaproszona do Nieba. Zapuka tam te" moja ergonomiczna poduszka i ciep!e skarpetki, mój pies, który jest najwierniejszym m$"czyzn#
mojego "ycia. Bardzo bym chcia!a zobaczy', jak „bezkrwiste anio!y nabieraj# rumie%ców ze wstydu”. I bardzo bym
chcia!a „udawa', "e mamy cia!a tak "ywe jak by!o na pocz#tku”, Krysiu.
MARTA FOX

Nie jest to jednak jedyne dope!nienie
W!oskich szpilek. Zasadnicza cz#%& najnowszej prozy wyrasta z ostatniego opowiadania wcze%niejszego tomu, zatytu!owanego Ucieczka lisów, w którym g!ówni bohaterowie, zapatrzeni w 'ydowsk$
przesz!o%&, dostrzegaj$ w sobie lisy.
Szczególnym lisem jest przede wszystkim
bohaterka, poniewa' wykorzystuje lisi$
chytro%& i sprawno%& fizyczn$ do samotnego biegania i uciekania (znan$ chocia'by z prozy Izabeli Filipiak, Joanny Bator
czy Julii Fiedorczuk), a nie oszukiwania
ludzi. Jej lisia natura jako reprezentacja
wiecznie napi#tnowanego i ukrywaj$cego si# 'ydostwa wyst#puje równie'
w Szumie, w tej nowej opowie%ci jednak,
pisanej równolegle z wydan$ w 2013 roku ba%ni$ Awantura w lesie, staje si# jednocze%nie natur$ kogo% osobnego i wy!$czonego (wyizolowanego) z siebie;
natur$ kobiety, która za!o'y!a rodzin#,
urodzi!a synów, rozwiod!a si#, a teraz piel#gnuje swoj$ niezale'no%& z dala od kogokolwiek.
Szum to autobiografia kobiety, której
matka i ciotka ocala!y z Zag!ady, natomiast ojciec, podejrzewany o bycie )ydem, do Polski przyby! z W!och i czu! si#
w niej niemniej obco ni' obie ocalone.
W$tki znane z W!oskich szpilek, dotycz$ce pracy matki, zatrudnienia ojca, szkolnych niepowodze( bohaterki czy jej zagranicznych wyjazdów, zostaj$ poszerzone, u!o'one chronologicznie i dope!nione, nie sprawiaj$ jednak wra'enia, z jakim nowa ksi$'ka Tulli b#dzie musia!a
jeszcze d!ugo si# mierzy&, i' jest to opowie%& o terrorze relacji córki i matki.
Wspomniany terror jest niew$tpliwie
cz#%ci$ Szumu, ale nie ca!o%ci$. Trudno
bowiem t# ca!o%& opowiedzie& i poj$&.
Wy!ania si# z niej kilka bardzo trudnych
i niezrozumia!ych sytuacji: zaniedbane
dziec ko, po zo sta wia ne przez mat k#
na klatce schodowej, bez klucza do mieszkania, czekaj$ce godzinami na jej powrót;
dziecko, które wagaruje i porusza si# autobusami bez biletu po Warszawie; dziecko, które %pi zamiast by& w szkole i nie
odrabia lekcji; agresywne dziecko, które na ogó! jest milcz$ce; ojciec, który nie
uczestniczy w wychowywaniu dziecka;
matka, która oddaje to trudne dziecko
na wychowanie swojej siostrze, nie rozmawia szczerze z dzieckiem lub pi#tnuje jego wady; okupacyjne do%wiadczenia
matki, które w niej znieruchomia!y i zosta!y bez wyrazu, niewypowiedziane.
Obie ocalone )ydówki widzimy w Szumie jako stare kobiety. Jedna odchodzi
z powodu raka, druga choruje na alzheimera (chocia' diagnozy chorób nie s$ tu
jednoznaczne). Dopiero w ko(cówce 'ycia siostry jak gdyby o'ywaj$, na nowo
prze'ywaj$ histori#, któr$ widz$ jak tera"niejszo%&, wracaj$ do nich obóz i getto,
szpital przypomina wojn#, a personel
esesmanów. Tak$ prywatn$ i zinternalizowan$, ba%niow$ opowie%& konstruuje
tak'e g!ówna bohaterka. Wyst#puje w niej
lis, który wcze%niej by! jednym z obrazków mediola(skiej kolorowanki, zbli'onej do s!ownika z ok!adki W!oskich szpi-

Magdalena Tulli: Szum. Kraków 2014,
ss. 189.

O pochodzeniu
j#zyka

Na

ok!adce W!oskich szpilek
z 2011 roku, za które Magdalena Tulli otrzyma!a rok pó"niej Nagrod# Literack$ „Gdyni”, znajduje si# do%& osobliwe zdj#cie. Widnieje
na nim strona tytu!owa w!oskiego s!ownika dla dzieci Il mio primo „Palazzi”. Dizionario figurato per Balbini, zu'yta
i podniszczona. Jest to ksi$'eczka nale'$ca do g!ównej bohaterki, podarunek
od ojca W!ocha, elementarz. Na zdj#ciu
wida& ponadto trud, jaki pisarka w!o'y!a w jego poklejenie (umówmy si#, 'e wida&, cho& %lady ratowania tej ksi$'ki nie
s$ widoczne na pierwszy rzut oka). Szczere przywi$zanie do %wiata w obrazkach
zrozumie& mo'na jednak dopiero wówczas, gdy pozna si# histori# szkolnych
przygód g!ównej bohaterki, jej k!opoty
z organizacj$ czasu pracy i czasu wolnego, problemy z odrabianiem zada( i pó"niejsz$, doros!$ depresj#, wskutek której
przestaje podnosi& si# z !ó'ka. Dla pisarki tej miary, co Magdalena Tulli, problemem s$ zatem nie s!owa, nie co% tak
skomplikowanego, jak j#zyk literacki
i sama literatura. Problemem jest tu
po prostu nauka j#zyka. Z ok!adki jej poprzedniej ksi$'ki mo'e zatem wynika&
co%, co potwierdza równie' tre%& ca!ej narracji – 'e pisarstwo Tulli obarczone jest
traum$ nauki pisania i czytania. I 'e jest
to cz#%& wi#kszej traumy, zwi$zanej z do%wiadczeniem tzw. drugiego pokolenia.
Zna te problemy ka'dy, kto cho& raz zetkn$! si# z tym pisarstwem: tajemniczym i lodowatym, wywa'onym, cho&
pe!nym pasji i retoryki. Zrozumie&, czego tak naprawd# dotycz$ powie%ci Magdaleny Tulli sprzed W!oskich szpilek,
nie sposób, poniewa' osadzenie ich fabu!
w jednym tylko obszarze znacze( wywo!uje zwykle uczucie konfuzji lub niedosytu; w ten sposób !$czono proz# Tulli
z autotematyzmem, postmodernizmem,
literatur$ warsztatow$ i miejsk$, problemami inno%ci, obco%ci czy wykluczenia
oraz pantekstualizmem. Tymczasem dopiero obserwacja, 'e jest to proza metonimizuj$ca Zag!ad#, czyli taka, gdzie
o Zag!adzie )ydów nie mówi si# wprost
i dlatego mówi si# o niej nieustannie (czy
na odwrót: dlatego 'e mówi si# o Zag!adzie nieustannie, robi si# to niebezpo%rednio), jako% obja%nia i t!umaczy problemy,
o jakich opowiada w kolejnych powie%ciach Tulli. O tym, 'e obserwacja ta jest
nie tylko intuicj$, ale i faktem, wiemy co
najmniej od czasu wydania W!oskich
szpilek.
O najnowszym Szumie mo'na by pomy%le& nieco gorzej ni' o poprzedniej
ksi$'ce. W zasadzie sprawy, o które
proz# Tulli podejrzewali%my, czyli l#ki
wczesnoszkolne, trudne dorastanie, dwuj#zyczne dzieci(stwo, nieobecno%& ojca
i zimna obecno%& matki, wojna, a wraz
z ni$ Zag!ada, zosta!y ju' omówione. Co
nie zosta!o? Nowy w$tek, który pojawia
si# w Szumie, dotyczy rodziny matki,
a szczególnie jej relacji z synem. Ich historia stanowi w jakim% sensie alternatyw# losów g!ównej bohaterki i jej matki.
Pogodn$ i niespe!nion$.

lek. Obdarzony lojalno%ci$ bohatera Ma!ego ksi"cia lis z prozy Tulli jest edukatorem, radzi dziewczynce, jak znosi&
upokorzenia pochodz$ce od szkolnych kolegów i matki, wzmacnia jednak równie'
jej odosobnienie, wi#c kiedy znika, %wiat
fantazji bohaterki Szumu zostaje wystawiony na ci#'k$ prób#.
Matka bohaterki, znalaz!szy si# tu'
po wyzwoleniu razem z innymi lud"mi
w !ódzkim mieszkaniu, najpierw wpada
w histeri#, a pó"niej zapada w d!ugi sen.
Jest to jedyny moment w jej powojennym
'yciu, kiedy w otoczeniu obcych traci
nad sob$ panowanie. Potem nie robi tego ju' nigdy. Wybiera „wy'szo%& milczenia, zwyci#sk$ si!# ch!odu”. Jej córka
po latach wraca do tego epizodu w stylu swojej prozy, który jest po prostu twardy twardo%ci$, której nikt od niej nie wymaga. O zmaganiach ze wszystkim, co
na ten szczególny styl si# z!o'y!o, jest ta
ksi$'ka. Znakomita, bolesna, prawdziwa.
MARTA TOMCZOK
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Dostojne,
wytworne,
pi%kne

Oblicza modernizmu w architekturze. Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku. „Trójg!owy smok” " architektura dwudziestolecia mi#dzywojennego na Górnym $l%sku (1922-1939). Red. Ryszard Nakoniecz ny, Ju sty na Woj tas -Swo szow ska.
„!l"sk”. Katowice, 2014, ss. 260.
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ardzo wczesny ranek. Za oknami jeszcze szaro. Okna kuchni
wychodz! na podwórze " niewielkie i otoczone oficynami " #wiat$o
s$oneczne dotrze tu wi%c dopiero za kilka godzin. A w pokojach od frontu ci%&kie zas$ony i story zasuni%to poprzedniego wieczoru bardzo starannie. Na blasze
kuchennego pieca #piewa ju& czajnik.
Na skraju wyszorowanego do bia$o#ci
blatu sto$u stoi kilka szklanek. Aby dobrze zacz!' dzie(, najlepiej jest wypi'
herbat% z mlekiem " doskonale rozgrzewaj!c! i #wietnie wp$ywaj!c! na &o$!dek. Potem, szczelnie otuliwszy si% ciep$ym szlafrokiem, trzeba pokroi' chleb,
postawi' na #rodku sto$u maselniczk%,
z g$%bi szafek i pó$ek wyj!' ser, miód
i powid$a. Delikatnie i czule obudzi' domowników.
Nad szklankami unosi si% rozkoszny
ob$oczek pary. Dzwoni! $y&eczki. Rozsypuje si% troch% cukru… Przedpo$udnie
mija szybko.
Doskonale smakuje przedobiednia kawa. W otwartych oknach ta(cz! bia$e firanki. Kucharcia przygotowuje piecze(,
legumin% i marengi. Teraz trzeba jeszcze
zmieni' &or&etow! bluzeczk% na t% z ko-

ronkowym ko$nierzykiem, poprawi'
w$osy, zdj!' z górnej pó$ki kryszta$owe
szklaneczki do kompotu. To pora obiadu. Na biurku ju& otwarta nowa francuska powie#'. Albo kolejny numer „Bluszczu” czy „Tygodnika Ilustrowanego”.
Dziej! si% takie ma$e popo$udniowe
cuda…
Nie, to nie jest fragment powie#ci, konspekt opowiadania ani te& próba sporz!dzenia czego#, co kiedy# nazywano „obrazkiem obyczajowym”. To ch%' opisu,
przedstawienia czy mo&e tylko wyobra&enia sobie, jak sp%dzali czas mieszka(cy du&ego, wygodnego, komfortowego
i nowoczesnego (w tamtej epoce) mieszkania w modernistycznej kamienicy.
Gdzie# w Europie " w Krakowie, Lwowie, Ostrawie, Zabrzu, Marsylii, Brnie,
Chorzowie. Albo w Katowicach.
Tego rodzaju refleksje nasun%$y mi si%
w trakcie lektury obszernego i wielow!tkowego dzie$a Oblicza modernizmu
w architekturze pod redakcj! Ryszarda
Nakoniecznego i Justyny Wojtas-Swoszowskiej. Ksi!&ka, zawieraj!ca artyku$y i wypowiedzi ok. trzydziestu autorów,
stanowi podsumowanie dwóch mi%dzynarodowych seminariów przygotowanych w Katedrze Historii i Teorii Architektury Politechniki +l!skiej w Gliwicach. Pierwsze z nich odby$o si% w 2006,
drugie w 2010 roku. Drugiemu seminarium towarzyszy$a wystawa prezentuj!ca architektur% z lat 1922-1939 na Górnym +l!sku oraz projekcja filmów Jadwigi Kocur: Dwug!owy smok i Porwanie
Europy. By$y to seanse przedpremierowe, dzi# bowiem obrazy te s! powszechnie znane w kr%gu mi$o#ników architektury i filmów o sztuce.
Publikacja dzieli si% na dwie cz%#ci.
Pierwsza, Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku, zawiera teksty podejmuj!ce „prób% zdefiniowania roli obiektów luksusowych w rozwoju architektury szeroko poj%tego modernizmu”. Cz%#' druga to „Trójg!owy
smok” " architektura dwudziestolecia
mi#dzywojennego na Górnym $l%sku
(1922-1939). Ca$o#' przestudiowa$am
trzykrotnie.
Po pierwszym podej#ciu stwierdzi$am, &e jeden z moich ulubionych krytyków artystycznych, zreszt! znany i wybitny poeta (ale nie teoretyk sztuki!), mówi!c o potrzebie zaniechania #cis$o#ci
przy charakteryzowaniu, opisywaniu
czy interpretowaniu zjawisk artystycznych, nie my#la$ wcale o romantyzmie,
lecz o modernizmie w$a#nie. I prosz% to
potraktowa' jako komplement. A ró&nica w czasie jest zupe$nie nieistotna "
wielcy poeci miewaj! sk$onno#ci profetyczne.
Podczas ponownej lektury czu$am,
jak wci!ga mnie wir wielkich spraw. Budowle i nazwiska, zjawiska, tendencje
i detale architektoniczne uk$ada$y si%
w niezwyk$! mozaik%, tworzy$y fascynuj!cy, porywaj!cy labirynt. Na kartach
ksi!&ki pojawiali si% giganci: Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig Mies van
der Rohe (willa Tugendhatów w Brnie to

oczywi#cie arcydzie$o, ale na pytanie
prof. Ewy Chojeckiej: czy w tej budowli
da si% mieszka'?, odpowiadam przecz!co, i to z g$%bokim przekonaniem),
Adolf Loos, Bruno Taut, Pieter Oud,
Adolf Szyszko-Bohusz, Bogdan Pniewski, Teodor Talowski (posta' troch% z innej bajki, ale wyobra)ni% mia$ ogromn!!),
Erich Mendelsohn, Tadeusz Michejda,
Hans Poelzig, Stanis$aw Tabe(ski. Dzie$a wybitne, nowatorskie, znane, a czasem
odkrywane i przypominane na nowo.
Marmur, trawertyn, alabaster (hole
wyk$adane alabastrem w warszawskich
kamienicach w latach 30.), onyks, chromoniklowana stal. Luksus, przepych,
zbytek " tak&e „luksus okresu niedoboru” " komfort, wygoda, estetyka. I osiedla robotnicze, których mieszka(cy nie
bardzo wiedzieli, jak zagospodarowa'
i czym wype$ni' dodatkow! przestrze(
w lokalach wi%kszych ni& dwuizbowe.
W tle: Katowice, Gliwice, Wroc$aw,
Kraków, Lwów, Warszawa, Praga, Berlin, Marsylia, Brno, Ostrawa, Cieszyn,
Charków, *ód), Pozna(…
W ci!gu kolejnych wieczorów z Obliczami modernizmu… na biurku nast!pi$o radosne odkrycie: przecie& to jest
w istocie historia architektury burzliwego, trudnego, kapry#nego, okrutnego
i nieprzewidywalnego ubieg$ego wieku,
z wycieczkami tu i ówdzie w nasz
XXI wiek, który oby okaza$ si% lepszy. I chodzi nie tylko o architektur%, ale
tak&e o kultur%, mod%, styl &ycia, obyczaje, potrzeby i oczekiwania, marzenia i ich
realizacj%. To przecie& nasze dostojne prababki, w sukniach od Poireta, przygl!da$y si% z wysoko#ci drugiego pi%tra $agodnie szemrz!cej na podwórzu kamienicy fontannie. Nasze wytworne babki
w domu towarowym firmy A. Wertheim
kupowa$y perfumy, jedwabne po(czochy
w najmodniejszym kolorze „krecim”, torebki z antylopy i bukieciki listków dzikiego wina z mi%kkiego filcu. To one ze
swobodnym wdzi%kiem porusza$y si%
po przestronnym holu banku PKO w Poznaniu, a zapewne podziwia$y te& zamek
Prezydenta Rzeczypospolitej w Wi#le.
Nasze pi%kne matki lubi$y wille oddzielone od ulicy ogrodem (ten gust podzielali z nimi nasi m!drzy i pracowici
ojcowie), takie jak na przyk$ad sopocka
willa zbudowana wed$ug projektu W$odzimierza Padlewskiego.
I mo&e w$a#nie takie s! oblicza modernizmu. Najpewniej bywa on i dostojny,
i wytworny, i pi%kny. Potrafi by' równocze#nie rzeczowy i pe$en marze(. Niezwyk$y i troch% tajemniczy. Taka te& jest
ta ksi!&ka. To publikacja dla historyków
sztuki, historyków architektury, mi$o#ników przedwojennych Katowic oraz kilku innych miast II Rzeczypospolitej, dla
znawców i tych wszystkich, którzy dopiero znawcami si% stan!, tak&e dzi%ki
lekturze tej publikacji. Chyba &e kto# nie
lubi pude$kowych domów o p$askich dachach i równych rz%dach okien. Ale to ju&
temat na inne opowiadanie…
KATARZYNA M*YNARCZYK

niach zaproponowano reinterpretacj$
tekstów (Karolina J$drych Magia dzieci$cej wyobra'ni w dylogii o Karolci Marii
Kruger), by zach$ci' uczniów do czytelnictwa (El&bieta Dutka Rupaki dorastaj#…, czyli o relacjach mi$dzy dzieci$cymi lekturami a interpretacj# poezji wspó!czesnej w kontek%cie kszta!cenia literackiego w liceum) i do %wiadomego pos#ugiwania si$ j$zykiem. Warto tak&e wykorzysta' projekt Haliny Wi%niewskiej (Zanikanie w szkole wiedzy o historyczno%ci
j$zyka polskiego) oraz wyniki bada(
nad mózgiem, które przedstawia Marta
Szyma(ska. Artyku# krytycznie oceniaj"cy model edukacji autorstwa Bogus#awa Skowronka (Egzystencjalny wymiar
polonistyki) zawiera postulat wdro&enia
antropologicznego modelu kszta#cenia.
Dope#nieniem s" propozycje Ewy Jaskó#owej Poetyckie reinterpretacje. Co zrobi( z Lotem, jego &on# i córkami? oraz
Magdaleny Ochwat Nadzieja dla Judasza, czyli od postaci biblijnej do relacji
chrze%cija)sko-&ydowskich, dotycz"ce
wykorzystania w edukacji archetypów.
Znaczenie s#owa przez porównawcz"
analiz$ t#umaczenia tekstu podkre%la
Ewa Og#oza (Antonimia w podr$czniku
i „Dzbanek do herbaty” Hansa Christiana Andersena). Spójno%' interpretacji
literackich i j$zykowych uzmys#owi#
Stefan Zabierowski w artykule O lekturze „Zielonej G$si”, w interpretacji podj"# zwi"zek tre%ci z form" j$zykow". Wa&ne miejsce w dyskusji nad j$zykiem zajmuje artyku# Edwarda Pola(skiego Kilka uwag krytycznych na temat !#cznej pisowni cz#stki ‘by” ze spójnikami i partyku!ami. Autor proponuje powrót do uwag
z lat 1962-1963. Tematyk$ uzupe#niaj"
teksty z kr$gu kulturoznawstwa i dotycz"
wspó#czesnej ksi"&ki. Krystyna Kozio#ek
rozwa&a rol$ innych no%ników tekstów
(Dotyk litery).
Stosunek dialektu do j$zyka ogólnonarodowego sta# si$ przedmiotem uwag
Reginy Paw#owskiej opartych na badaniach gda(skich (J$zyk narodowy a regionalny w kulturze i w nauczaniu „wybrane problemy”). Tekst jest interesuj"cy ze wzgl$du na podobie(stwo problemów w %rodowisku gda(skim i %l"skim. Warto tak&e, by w dyskusj$ zamieni#y si$ zagadnienia poruszone w artykule Bo&eny Cz"stki-Szymon O rzetelno%(, prawd$ i odpowiedzialno%( w opracowaniach naukowych i popularnonaukowych (na przyk!adzie spraw %l#skich).
Autorka stawia zarzut manipulowania
tekstami dla poparcia pewnych idei,
polemizuj"c z projektem kodyfikacji
j$zykowych. W rozwa&aniach Urszuli
Kope' (Od odrzucenia do mi!o%ci. O ró&nych sposobach komunikowania uczu(
na podstawie lektury pt. „Poczwarka”
Doroty Terakowskiej), Danuty Krzy&yk (W poszukiwaniu m#dro%ci &ycia
* refleksje wokó! my%li Janusza Korczaka o szkole, pracy i j$zyku) oraz Barbary Pytlos (Rodzina i dom rodzinny) uj$ty zosta# aspekt wychowawczy. W rozwi"zywanie problemów wychowawczych wpisuje si$ tak&e Daniela Dylus,

J!zykowe, literackie i kulturowe "cie#ki
edukacji polonistycznej. Ksi!ga jubileuszowa
de dy ko wa na Pro fe sor He le nie Sy no wiec
w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Danuta Krzy!yk, Bernadeta Niesporek-Szamburska. Wydawnictwo Uniwersytetu "l#skiego, Katowice, 2014, ss. 496.

Czterdzie%ci lat
j$zykowych
zmaga(

C

zterdziestolecie pracy prof. Heleny Synowiec w Uniwersytecie
!l"skim sta#o si$ okazj" do wydania ksi$gi jubileuszowej. Krystyna
Kleszczowa we wprowadzeniu podkre%li#a, i& proces badawczy Profesor dotyczy polskiej o%wiaty, w tym dydaktyki
j$zyka polskiego oraz roli dialektu %l"skiego w kszta#towaniu polskiej to&samo%ci narodowej. W wielu dedykacjach zaznaczono wyj"tkow" osobowo%' Jubilatki. Danuta Krzy&yk odnios#a do jej drogi zawodowej Korczakowskie s#owa „szko#a, praca, j$zyk”.
Kierunki bada( Synowiec potwierdza zamieszczona w ksi"&ce bibliografia jej
prac naukowych, na któr" sk#adaj" si$ 4
monografie autorskie, wspó#autorska,
rozdzia#y w ksi"&kach zbiorowych, 159
artyku#ów, sprawozdania, recenzje, podr$czniki, przewodniki metodyczne, artyku#y popularnonaukowe. Dorobek dope#niaj" wspó#autorskie s#owniki, w tym
Ma!y s!ownik gwary Górnego "l#ska.
Teksty do ksi"&ki zadedykowali naukowcy z sze%ciu uniwersytetów krajowych, z Lublany i ze szkó# wy&szych.
Najwi$kszy wk#ad wnie%li uczeni z Uniwersytetu !l"skiego. Oto wybrane przyk#ady g#oszonych pogl"dów. Wa&ne s" publikacje dotycz"ce j$zykowej edukacji
szkolnej. Jadwiga Kowalikowa (Wiecznie
aktualne problemy dydaktyki j$zyka polskiego) prezentuje teorie pedagogiczne,
które pozwol" na realizacj$ nowych koncepcji kszta#cenia j$zykowego. W problematyk$ reinterpretacji wprowadzanych
„nowoczesno%ci” wpisuje si$ artyku#
Aleksandry Zok-Smo#y O sposobach
wprowadzania wiedzy j$zykowej w podr$cznikach szkolnych dawniej i dzi%.
Tworzenie modelu nauczania j$zykowego sugeruje Agnieszka Rypel artyku#em J$zyk pisany w szkole – mi$dzy kreatywno%ci# a schematem. Autorka przekonuje, by uczy' poprawnych wypowiedzi pisemnych, nie tylko informacyjnych. Projekt uzupe#nia Danuta Bula
(Przez dzia!ania twórcze do uczestnictwa
w kulturze). Pesymistyczne s" refleksje
Aldony Skudrzyk, która w artykule Porozumiewanie czy kszta!towanie si$?
konstatuje, i& j$zyk m#odzie&y staje si$ pozbawiony g#$bi znacze( bez mo&liwo%ci
komunikowania si$ „z Drugim”. Dobra
edukacja medialna mo&e wype#ni' niedoskona#o%ci – to teza Urszuli )ydek-Bednarczuk (Tekst medialny w edukacji polonistycznej). Mimo trudno%ci Bernadeta Niesporek-Szamburska proponuje, by
nauczyciele wykorzystywali do dyskursu teksty uczniów z blogów (O metatek%cie w blogach pisanych przez m!odzie&
gimnazjaln#). Wyniki bada( nad rozwojem j$zyka dzieci zaprezentowa#y Emilia Czarnota oraz Krystyna G"siorek,
wnioskuj"c prac$ nad „rozumieniem frazeologii”. Wyeksponowano rol$ twórczego nauczyciela, co wynika z bada( Diany Jagodzi(skiej (Szko!a w j$zyku, we
wspomnieniach, w paragrafach) oraz
Zofii Adamczykowej (Si$gnijmy w edukacji po nieznane „O bajce Bernarda
"wierczyny”). W kolejnych rozwa&a-

proponuj"c analiz$ %l"skich modlitewników z XIX i XX wieku.
Tematyka %l"ska znalaz#a miejsce
w artykule Krystyny Heskiej-Kwa%niewicz Katowice. Szkic do literackiego portretu miasta (rekonesans badawczy).
Autorka poszukuje %ladów Katowic,
zadziwiaj"c znajomo%ci" literatury,
w tym Wie&y spadochronowej Go#by.
Podkre%li' nale&y wysoki poziom
ese jów, stu diów, szki ców, roz praw
o charakterze kulturoznawczym, literaturoznawczym i j$zykoznawczym dedykowanych %l"skiej Uczonej. Ponadto na uwag$ zas#uguje pi$kne bibliofilskie wydanie ksi"&ki przez Uniwersytet !l"ski.
EDYTA KOREPTA
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Miros!aw W"cki: Fritz Bracht (1895-1945). Nazistowski zarz!dca Górnego "l!ska w latach II wojny
#wiatowej. Wyd. Instytut Pami"ci Narodowej – Komisja #cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia! w Katowicach, Archiwum Pa$stwowe w Katowicach, Katowice 2014, s. 534.
Obszerna publikacja naukowa z mnóstwem przypisów, ilustrowana zdj!ciami i fotokopiami dokumentów. Autor zawar" w swojej pracy bogaty materia" faktograficzny. Mo#na powiedzie$, #e to rzecz interesuj%ca dla historyków zajmuj%cych si! II wojn% &wiatow% na Górnym 'l%sku, wi!c adresowana do dosy$ w%skiego grona odbiorców. Jednak w miar! lektury coraz bardziej przekonywa"em si!, #e ta biografia by"aby &wietnym materia"em wyj&ciowym dla pisarza albo re#ysera filmowego, który chcia"by stworzy$ studium psychologiczne cz"owieka „znik%d” bezwzgl!dnie buduj%cego swoj% karier!, cz"owieka „chorego
na w"adz!”. Nie zabrak"oby i w%tków sensacyjnych.
Czy Bracht, do którego dosz"o, #e hitlerowskie Niemcy ponios"y kl!sk!, rzeczywi&cie wraz z #on% za#y" trucizn! (do tej wersji przychyla si! autor)? Czy te# uda"o mu si! uciec?
Górny "l!sk i Górno#l!zacy. Wokó$ problemów regionu i jego mieszka&ców w XIX i XX wieku. [Red.
Sebastian Rosenbaum]. Wyd. Instytut Pami"ci Narodowej – Komisja #cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia! w Katowicach, Muzeum
w Gliwicach, Katowice-Gliwice 2014, s. 390.
Ksi%#ka jest pok"osiem mi!dzynarodowej konferencji naukowej „Górno&l%zacy. Problemy spo"eczno&ci pogranicza w XX wieku”. Celem tej publikacji by"o spojrzenie na &l%skie sprawy nie tylko
z polskiej perspektywy, dlatego do udzia"u zaproszono badaczy niemieckich, ale tak#e brytyjskich i pó"nocnoameryka(skich. Bardzo lubi! podobne wydawnictwa, dzi!ki nim bowiem dowiaduj! si! wielu rzeczy mniej znanych, czasem przyczynkarskich, ale w"a&nie przez to interesuj%cych. Polityka, to#samo&$ narodowa czy etniczna – te kwestie przewijaj% si!
w wielu artyku"ach dotycz%cych dziejów 'l%ska.
W konferencji uczestniczyli nie tylko historycy.
Moj% uwag! zwróci" na przyk"ad materia" zwi%zany
z badaniami socjologicznymi &l'sko() jest normalna, przygotowany przez El#biet! Ann! Seku"! i obalaj%cy wiele stereotypów.
Piotr Gajdzi$ski: Gierek. Cz$owiek z w%gla. Wydawnictwo Pozna$skie, Pozna$ 2014, s. 380.
Tak#e publikacja historyczna, ale wystarczy rzuci$ okiem na spis tre&ci, #eby si! zorientowa$, #e ma
zupe"nie inny charakter. Dla przyk"adu kilka tytu"ów
rozdzia"ów: Epoka napoleo$ska, Kariera Nikodema
Dyzmy, Delfin Peerelu, Orgazm w%adzy… Lata siedemdziesi%te w krzywym zwierciadle satyry, której
zreszt% w tamtym czasie cenzura by nie pu&ci"a. Nie
chodzi tu jednak wy"%cznie o szyderstwo. Autor podszed" do na pi sa nia bio gra fii „naj barw niej sze go
i najbardziej lubianego przywódcy Polski Ludowej”
bardzo solidnie, o czym &wiadczy mi!dzy innymi obszerna (ponad trzy strony) bibliografia. Coca-cola
z Zabrza, wizyta zespo"u ABBA w Polsce, ameryka(skie filmy w telewizji, „samochód dla ka#dej rodziny” – to by"y cuda w porównaniu z siermi!#nymi czasami W"adys"awa Gomu"ki. Ksi%#k! &wietnie
uzupe"niaj% liczne zdj!cia oraz ilustracje „z epoki”.
Czyta si! to, zw"aszcza ludziom, którzy w tamtych
czasach prze#ywali m"odo&$, „lekko, "atwo i przyjemnie”. A wszystko sko(czy"o si! gospodarczym
krachem…

Grzegorz Grzegorek (tekst) Piotr Tabaczy$ski i inni (zdj"cia wspó!czesne): Parafie i ko#cio$y Katowic.
Wyd. Prasa i Ksi%&ka. Grzegorz Grzegorek, 2014,
s. 304.
My&l!, #e mo#na &mia"o mówi$ ju# o serii albumów
wydawanych przez Grzegorza Grzegorka i zwi%zanych
z Katowicami. Pierwszy opowiada" o ulicach i placach,
drugi – o domach i gmachach. Formu"a wydawnictw
jest te# mniej wi!cej jednolita: historia obiektu, jego
wspó"czesne oraz archiwalne zdj!cia, wreszcie – szalenie uatrakcyjniaj%ce percepcj! publikacji ciekawostki. Album dotycz%cy ko&cio"ów i parafii z konieczno&ci ma form! nieco zmodyfikowan%. Dzi& #yj%c
w Katowicach w ich wspó"czesnym kszta"cie rzadko
my&limy o tym, #e &wi%tynia niezbyt oddalona od centrum kiedy& wcale nie by"a katowicka, nale#a"a do innej, w"%czonej dopiero z czasem do miasta gminy. Poza tym parafie to tak#e historie fundatorów (patronów)
a przede wszystkim duszpasterzy. Wiadomo&ci na ten
temat tak#e w ksi%#ce znajdziemy. S% równie# zdj!cia przyko&cielnych kapliczek i innych obiektów sakralnych. Album, jak i poprzednie, bardzo pi!knie wydany.
Maria Buszman-Wita$ska: Spo$ecze&stwo, polityka i ekonomia. "l!scy twórcy i dziennikarze (19221945). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 140.
To praca doktorska autorki. W pierwszej cz!&ci Buszman-Wita(ska szkicuje obraz spo"ecze(stwa, polityki
i gospodarki na 'l%sku w okresie mi!dzywojennym oraz
w czasie okupacji. W dalszych rozdzia"ach przypomina trzech twórców (bo raczej trudno ich nazwa$
dziennikarzami w dzisiejszym rozumieniu tego s"owa,
cho$ produkowali si! w mediach – radio, prasa przedwojenna i konspiracyjna). Byli to Alfons Po&piech
(1894-1970), Franciszek Pilarek (1900-1984) i Józef
Ryszka (1920-1943). Ca"a trójka anga#owa"a si!
w dzia"alno&$ spo"eczn% i patriotyczn% zwi%zan% ze swoim 'l%skiem. Po&piech uprawia" publicystyk!, pisa"
wiersze, by" te# autorem scenariusza filmowego. Pilarek (szpicate pióro) uprawia" g"ównie satyr!, by"
wspó"pracownikiem Stanis"awa Ligonia, który jego
wierszowane Przegl'dy tygodniowe wy&piewywa"
w Radiu Katowice. Satyr% zajmowa" si! tak#e Ryszka, który poza tym tworzy" wiersze oraz nowele. Ciekawe.
Jacek Kurek: Rock i to'samo#(. Notatki o muzyce i warto#ciach. Wydawnictwo GAD Records, Sosnowiec 2014, s. 252.
Autor, wyk"adowca na Uniwersytecie 'l%skim,
ma bardzo rozleg"e zainteresowania. Obejmuj% 'l%sk,
ale i Europ!, zajmuje si! histori%, estetyk%, filozofi%,
kultur%… A przy tym pasjonuje si! muzyk%, której s"ucha, ponadto jednak uczyni" z niej przedmiot swoich
rozwa#a( i docieka(. Cz!sto przy tym zaskakuje czytelnika, poniewa# przekonuj%co potrafi dowie&$, #e
wiele s%dów dotycz%cych muzyki, które s% powszechnie uznane za oczywiste, da si! podwa#y$ albo ca"kiem zanegowa$. Ju# na wst!pie stwierdzi", #e
ludzie uwa#aj%cy rocka za muzyk! m"odzie#ow% nie
zd%#yli dostrzec, #e graj% go dla swoich rówie&ników
staruchy takie jak Mick Jagger czy Paul Mc Cartney.
Przyznaj!, #e to mnie osobi&cie pokrzepi"o i upewni"o, #e nie jestem wybrykiem natury za starym na s"uchanie utworów dla m"odzie#y. Podtytu" „notatki” jest
troch! myl%cy, bo w wielu przypadkach s% to sko(czone i dopracowane eseje. Czyta si! je z przyjemno&ci%, zatem polecam nie tylko mi"o&nikom np. Jimi Hendrixa.

ojewództwo 'l%skie, skupiaj%ce
W
w swoich granicach ziemie o historycznie ró!nej tradycji, zapewnia bogate

i ró!norodne pole badawcze dla naukowców.
Skomplikowane dzieje subregionów, jak
i biografii osób zwi%zanych z województwem, utrudniaj% prowadzenie pracy naukowej i edukacyjnej obejmuj%cej ca"y obszar
dzisiejszego województwa. Realizowany
obecnie projekt Encyklopedii Województwa
)l%skiego (EWo)) ma pomóc w zlikwidowaniu dotychczasowych deficytów.
Encyklopedia ma spe"ni$ cztery podstawowe cele: poznawczy – opracowanie
i udost&pnienie stale aktualizowanych danych na temat województwa; integracyjny
* zintegrowanie 'rodowiska badaczy i dzia"aczy regionalnych z województwa; edukacyjny – umo!liwienie powszechnego dost&pu do informacji naukowej wszystkim
mieszka#com województwa; oraz promocyjny * stworzenie jednorodnego (ród"a informacji o województwie dla odbiorców
na ca"ym 'wiecie. EWo) w obecnym
kszta"cie tworz% has"a z pi&ciu dyscyplin:
historii, geografii, wyzna# i religii, socjologii i politologii. Trwaj% prac& nad poszerzeniem zakresu tematycznego o etnologi&
i literaturoznawstwo.
Has"a EWo) opracowywane s% przez
specjalistów w danej dziedzinie. Zespó" redakcyjny Encyklopedii recenzuje has"a
w oparciu o przyj&ty podzia" województwa na subregiony: Górny )l%sk, )l%sk
Cieszy#ski i Podbeskidzie, Zag"&bie D%browskie, Ziemia Zawiercia#ska, Ziemia
Cz&stochowska i Ziemia Jaworznicka.
Podzia" ten odzwierciedla logo Encyklopedii – ka!demu z subregionów odpowiada inny kolor. Ten sam uk"ad zastosowany jest w powstaj%cym Podr&czniku
Edukacji Regionalnej, tak aby oba projekty by"y komplementarne.

Siostry Tla!kówny,
czyli o nazwiskach
w liczbie mnogiej
orma liczby mnogiej nazwiska jest
F
u!ywana w stosunku do ma"!e#stwa,
np. Anna i Jan Steczkowie, ale czy mo!-

na jej tak!e u!y$, gdy podpisuj% si& dzieci, np. Maria i Karol Steczkowie? Jak tworzy si& takie formy nazwisk?
Forma liczby mnogiej nazwisk nie jest
zarezerwowana wy"%cznie dla ma"!e#stw,
cho$ w odniesieniu do par ma"!e#skich jest
najcz&'ciej stosowana. Zapisy w Nowym
s!owniku poprawnej polszczyzny pod red.
Andrzeja Markowskiego (has"o Nazwiska)
mówi% wyra(nie, !e forma liczby mnogiej
odnosi si& do wszystkich cz"onków rodziny lub okre'lonej liczby jej reprezentantów
(zarówno ma"!e#stwa, jak i rodze#stwa).
Nazwiska zako#czone na spó"g"osk& (jak
Niechcic, Bohatyrowicz, Kargul) lub na samog"osk& -a, -o, -e (jak Soplica, Horeszko, Mikke) w mianowniku lm. maj% ko#cówk& -owie. Poprawne formy lm. takich

Do tej pory wyedytowanych zosta"o oko"o stu hase". Dziel% si& wed"ug znaczenia
i warto'ci na trzy grupy: has"a podstawowe,
których wielko'$ nie powinna by$ wi&ksza
od 20 stron maszynopisu, has"a g"ówne, nieprzekraczaj%ce 10 stron, oraz has"a epizodyczne. Podstawowa strukturalizacja has"a nast&puje poprzez subregiony historyczne (je!eli

Od Encyklopedii
Województwa
)l%skiego
do )l%skiej
Bazy Naukowej
has"o obejmuje dwa i wi&cej subregionów,
jego dopuszczalna wielko'$ powi&ksza si&
dwu lub wielokrotnie). Tworzenie EWo) rozpocz&to od hase" podstawowych, przy opracowaniu których pojawiaj% si& najwi&ksze
problemy badawcze.
W tre'ci znajduj% si& odniesienia do innych hase", powi%zanych tematycznie.
Autorzy, poza tradycyjn% bibliografi%,
uzupe"niaj% has"a o (ród"a dost&pne elektronicznie, g"ównie z zasobu )l%skiej Biblioteki Cyfrowej. Has"a wzbogacane s%

nazwisk brzmi% wi&c: Niechcicowie, Bohatyrowiczowie, Kargulowie, Soplicowie,
Horeszkowie, Mikkowie. Nazwiska zako#czone na -ski, -cki, -dzki, jak Korczy"ski, Po!aniecki, Zawadzki, w lm. maj% posta$ Korczy"scy, Po!anieccy, Zawadzcy
i odmieniaj% si& jak przymiotniki (Korczy"skimi jak polskimi, Po!anieckich jak polskich). Nazwiska zako#czone na -y, które maj% posta$ przymiotników, takie jak
Cichy, Ma!olepszy, oraz zako#czone na owy, jak Borowy, przybieraj% formy przymiotnikowe: (pa"stwo) Cisi, Ma!olepsi,
Borowi. Nazwiska na -y, które nie maj% postaci przymiotników, u!yte w odniesieniu
do kilku (kilkorga) cz"onków danej rodziny, wymagaj% natomiast ko#cówki -owie,
np. Oleksy – (pa"stwo) Oleksowie, (pa"stwa) Oleksych. Przyk"adami u!ycia form
lm. s% liczne nazwy znanych rodów czy dynastii: Romanowowie, Windsorowie, Tudorowie, Piastowie, Jagiellonowie, Habsburgowie. Nazwiska rodzin w lm. znane s%
tak!e dzi&ki filmom i literaturze: Forresterowie (z serialu Moda na sukces), Carringtonowie (z serialu Dynastia), rodzina Ad-

równie! poprzez materia" ikonograficzny,
wskazany lub przekazany przez autora lub
edytora tekstu.
EWo) ró!ni si& od dotychczas istniej%cych portali sieciowych tego typu sposobem opracowania hase". Maj% one charakter autorski i podlegaj% przed edycj%
ocenie (recenzji naukowej) samodzielnych
pracowników nauki. Wyd"u!a to czas ich
wprowadzania, ale tylko tak mo!na zapewni$ odpowiedni poziom naukowy prezentowanych materia"ów.
Encyklopedia ma równie! swój fanpage na portalu spo"eczno'ciowym Facebook, gdzie umieszczane s% zdj&cia oraz mapy razem z linkami do hase", z których
pochodz%. Dzia"anie takie maj% na celu
upowszechnienie projektu i zaprezentowanie jego mo!liwo'ci.
Wdro!ony ju! interdyscyplinarny projekt Encyklopedii Województwa )l%skiego
mo!e by$ pocz%tkiem stworzenia pe"nego klastra informacyjnego umieszczonego w Bibliotece )l%skiej w Katowicach. Instytut Bada#
Regionalnych Biblioteki )l%skiej i )l%ska Biblioteka Cyfrowa maj% zamiar rozbudowa$
istniej%c% techniczn% i metodologiczn% baz&
w celu utworzenia )l%skiej Bazy Naukowej.
Z"o!ona b&dzie ona z rozwijanych niezale!nie, lecz powi%zanych ze sob% multimedialnych serwisów sieciowych, wiadomo'ci encyklopedycznych, pi'miennictwa, biogramów
postaci, danych geograficzno-historycznych,
ikonografii, plików d(wi&kowych, filmów
i rekonstrukcji 3D. Podj&to ju! starania, by
mo!na by"o zrealizowa$ ten ambitny projekt
na obszarze województwa w ramach programu rozwoju regionalnego w kolejnej agendzie Unii Europejskiej.
EWo): MI+OS+AWA KOWALSKA
prof. zw. dr hab.
RYSZARD KACZMAREK
damsów (z komiksów Ch.S. Addamsa),
Buddenbrookowie (z powie'ci Tomasza
Manna), Dziurdziowie (z powie'ci Elizy
Orzeszkowej). Przyk"adów u!y$ nazwisk
w lm. w odniesieniu do rodze#stwa dostarcza"y i dostarczaj% równie! media: niegdy'
g"o'no by"o o zwyci&stwach, jakie w narciarstwie alpejskim odnosi"y Dorota i Ma!gorzata Tla!kówny, wspó"cze'nie popularni s% aktorzy Marcin i Rafa! Mroczkowie,
znanym rodze#stwem byli politycy Lech
i Jaros!aw Kaczy"scy. W polszczy(nie cz&sto obserwuje si& opór przed odmian% nazwisk obcych w liczbie mnogiej, dlatego
w u!yciu wida$ formy z mianownikiem lp.,
czyli niezgodne z polsk% fleksj%, takie jak
bracia Lumière (zamiast Lumière’owie),
bracia Coen (zamiast Coenowie) czy bracia Grimm (zamiast Grimmowie), bracia
Karamazow (zamiast Karamazowowie),
podobnie jest w przypadku nazwy ród
Conti (zamiast ród Contich). Nowy s!ownik poprawnej polszczyzny zezwala obecnie na u!ycie takich form ze wzgl&du
na ich rozpowszechnienie, lecz wy"%cznie
w odniesieniu do nazwisk obcych i tylko
w po"%czeniu z rzeczownikami, które jednoznacznie wskazuj%, !e mowa jest o wi&kszej liczbie osób, takimi jak bracia, siostry,
rodzina, ród.
KATARZYNA WYRWAS
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powiecie b!dzi"skim znajW
duje si! malowniczo po#o$ona, zielona gmina Psary. Jest

ra Kosmowska, Ma#gorzata Piekarska, Grzegorz Kasdepke.
Jak si! okaza#o, bardzo dobr'
do%& rozleg#a; sk#ada si! z 10 soinwestycj' jest nasza ostatnia
#ectw zamieszkanych przez poinicjatywa skierowana do dzieci
nad 11 ty si! cy miesz ka" i m#odzie$y, czyli Uniwersytet
ców. I w#a%nie im od 45 lat
Dzieci!cy w Psarach, który pos#u$y psarska ksi'$nica.
wsta# przy wspó#udziale Wy$szej
Biblioteka w Psarach powstaSzko#y Biznesu w D'browie
#a 1 grudnia 1969 r. Jej pierwGórniczej i wójta Psar. Stale roszym kierownikiem by# Eugesn'ca liczba m#odych studentów
niusz Horzela, który prowadzi#
(i ich rodziców obecnych na zadzia#alno%& w prywatnym mieszj!ciach) %wiadczy o tym, jak pokaniu. W 1979 r. placówk! obj!trzebne jest to przedsi!wzi!cie,
#a Krystyna Pawlik i kierowa#a
jak ciekawe i profesjonalne s'
ni' ponad 30 lat – do 2011 r. Bywyk#ady.
#y to cz!sto nie#atwe lata – jak
Bardzo wa$ny dla nas jest rówwiele bibliotek nasza ksi'$nica
nie$ doros#y odbiorca, tote$ oferzosta#a dotkni!ta przez „restrukta kulturalna i edukacyjna, któr'
turyzacj!”, czyli likwidacj! filii
kierujemy do tej grupy mieszka"i punktów bibliotecznych. Ale nie
ców, jest starannie przygotowywabrakowa#o sukcesów. Dzi!ki m'- Wypo$yczalnia w Bibliotece Centralnej
na. Staramy si! zaprasza& znane
dremu zarz'dzaniu instytucja
osoby potrafi'ce ciekawie opostale si! rozwija#a i poprawia#a
wiada& o swoich pasjach, prze$yGminna Biblioteka Publiczna w Psarach
swój wizerunek.
ciach, dokonaniach – przyk#aA jaka jest psarska biblioteka
dem mog' by& spotkania z Ann'
dzisiaj?
i Marcinem Mellerami, Micha#em
Niezwyk#a! Nowoczesna, a jedRusinkiem czy Mari' Czubanocze%nie silna tradycj'. Jest przyszek. Organizujemy prelekcje
jazna, kolorowa, przytulna, doskospecjalistów z ró$nych dziedzin
nale wyposa$ona. Wielkie zmiany
(m.in.: lekarzy, dietetyka, policjanzasz#y w naszych placówkach
ta, psychologa).
w#a%nie w roku jubileuszowym.
Niezwykle trafion' decyzj'
Dzi!ki unijnym projektom wszystby#o powo#anie w 2013 roku
kie filie (w D'biu, Strzy$owiAkademii dla Ka$dego, której
cach i Sarnowie) zosta#y wyrekontynuacj' jest uruchomiony
montowane i zmodernizowane, a Biblioteka telnikom, których chcemy nauczy& mi#o%ci w roku jubileuszowym Uniwersytet TrzecieCentralna w Psarach zosta#a rozbudowana, po- do ksi'$ki i przekona&, jak wa$na jest ona dla go Wieku. UTW powsta# – podobnie jak
wi!kszona o sal! komputerow'. W ka$dej bi- cz#owieka oraz jak ciekawym miejscem jest bi- Uniwersytet Dzieci!cy – we wspó#pracy
bliotece znajduj' si! komputery z bezp#atnym blioteka. Dlatego starannie, kolorowo i cieka- z Wy$sz' Szko#' Biznesu.
dost!pem do internetu – w sumie jest ich 60. wie zosta#y urz'dzone „bajkowe krainy” w naPrawie setka zainteresowanych osób uczestNasi czytelnicy mog' skorzysta& z kserogra- szych placówkach. Dzieci mog' sp!dza& tam niczy w wyk#adach i innych zaj!ciach pozwafu, faksu, bindownicy, drukarki. A przede czas na zabawie, rysowaniu, mog' korzysta& laj'cych ciekawie i przede wszystkim w towawszystkim, co najwa$niejsze, maj' do dyspo- z gier i klocków. Organizujemy spotkania rzystwie innych ludzi sp!dzi& czas.
zycji %wietny ksi!gozbiór: nowo%ci, ksi'$ki po- z „magiczn' ksi'$k'” (kamishibai), które s' dla
Od kilku miesi!cy Biblioteka wspó#praculecane, nagradzane, potrzebne. Jest oczywi%cie najm#odszych niezwyk#ym prze$yciem. Z my- je z animatork', która w ramach programu Polbardzo bogata, stale aktualizowana baza lek- %l' o dzieciach w wieku szkolnym organizu- ska Cyfrowa Równych Szans prowadzi warsztur, co wzbudza zadowolenie zarówno uczniów, jemy przede wszystkim „Pasowanie na czytel- taty komputerowe dla seniorów. W ka$dej
nika”, a tak$e konkursy – zawsze z nagrodami, z naszych placówek dzia#a grupa, która
jak i nauczycieli.
Po pracach modernizacyjnych placówki jak równie$ %wi!ta pluszowego misia, czeko- z ogromnym entuzjazmem i bardzo dobrymi
biblioteczne w gminie Psary s' estetyczne, lady i wiele innych atrakcyjnych imprez.
efektami zg#!bia tajniki cyfrowego %wiata.
Do najbardziej oczekiwanych wydarze" napachn'ce nowo%ci', przyjazne; to miejsca,
Co uda#o si! nam osi'gn'&?
w których mieszka"cy ch!tnie sp!dzaj' czas. le$' spotkania autorskie. S' nie tylko wspaniaOtó$ na przekór ogólnopolskim tendenS#u$' wszystkim, poniewa$ niezale$nie #ym, niezapomnianym prze$yciem dla cjom w Psarach od kilku lat systematycznie
od wieku, zainteresowa", umiej!tno%ci naszych uczniów, którzy maj' okazj! do kontaktu wzrasta liczba czytelników, co oznacza, $e prou$ytkowników oferta, któr' do nich kierujemy z „prawdziwym” pisarzem, mog' obcowa& wadzimy w#a%ciw' polityk! zakupu nowo%ci,
jest elastyczna i dostosowywana do konkretnych z twórc' i $ywym s#owem, ale jednocze%nie $e %rodki wydane na ksi'$ki s' korzystn' inwepotrzeb. A w zwi'zku z tym, $e od lat bibliote- s' najlepsz' promocj' biblioteki, literatury stycj', $e nasza biblioteka jest wa$n', wiarygodka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, nie i kultury. A dzi!ki temu, $e gmina Psary pro- n', potrzebn', wzbudzaj'c' zaufanie instytucj'.
wadzi m'dr', skierowan' na rozwój polityk!,
musimy stosowa& wi!kszych ogranicze".
Ko"czymy ten nie#atwy, ale owocny i wa$mo$emy je organizowa& dla uczniów ka$dej ny dla psarskiej ksi'$nicy rok jubileuszowy
Co robimy?
Za#o$enia mamy takie same jak inne biblio- szko#y, czyli co najmniej 5 rocznie. W bie$'- i mamy nadziej!, $e ka$dy nast!pny b!dzie tak
teki, czyli s#u$ymy lokalnej spo#eczno%ci. cym roku odwiedzili nas: Andrzej Grabowski, samo dobry.
HELENA WARCZOK
Wielk' uwag! po%wi!camy najm#odszym czy- Pawe# Ber!sewicz, Melania Kapelusz, Barba-
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Zdj#cia: z archiwum GBP w Psarach

Pomy%lny rok
dla ksi'$nicy

K!cik zabaw dla najm"odszych czytelników w Filii nr 3 w Sarnowie

Pracownia komputerowa w Bibliotece Centralnej

„Ligonie” czekaj# na laureatów

El$bieta Bie%kowska by"a obecna za po&rednictwem nowoczesnych mediów.

Nagrody
im. Stanis!awa Ligonia
wr"czone

K

Prof. Stanis"aw Nicieja z „Ligoniem”

Antoni Piechniczek do"#czy" do grona laureatów.

Gal! prowadzi" prezes Radia Katowice Henryk Grzonka i szef anteny Jacek Filus.
Zdj!cia: Roman Stotko

omisarz UE El#bieta Bie$kowska, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanis!aw Nicieja oraz legendarny trener pi!karski Antoni
Piechniczek zostali uhonorowani tegorocznymi nagrodami im. Stanis!awa Ligonia, przyznawanymi przez Polskie Radio Katowice.
Uroczysto%& wr"czenia nagród odby!a si" w siedzibie rozg!o%ni.
Laury przyznawane s' przez Radio Katowice od 1983 r. Kapitu!a
wyró#nia w ten sposób osoby zas!u#one dla regionu %l'skiego
w dzia!alno%ci kulturalnej, spo!ecznej i politycznej, równie# twórczo%ci radiowej. W%ród laureatów w poprzednich latach znale(li si" m.
in. Jerzy Duda-Gracz, prof. Zbigniew Religa, prof. Kornel Gibi$ski,
Franciszek Pieczka czy Zespó! Pie%ni i Ta$ca )l'sk.
Unijna komisarz ds. rynku wewn"trznego, przemys!u i przedsi"biorczo%ci El#bieta Bie$kowska nie mog!a uczestniczy& w radiowej
gali. Podczas uroczysto%ci odtworzono jej wyst'pienie, w którym
powiedzia!a, #e cho& w minionych latach przyznano jej wiele nagród, laur Radia Katowice ceni szczególnie wysoko. „To niezwyk!e
docenienie. To jest nagroda, któr' od kilkudziesi"ciu lat na )l'sku
celebrujemy, któr' otrzyma!o wielu znacznie wa#niejszych i znacznie bardziej wybitnych ode mnie ludzi ze )l'ska” – o%wiadczy!a.
Prof. Nicieja zosta! uhonorowany „za wizj" rozbudowy Uniwersytetu Opolskiego, ze szczególnym uwzgl"dnieniem Wzgórza Uniwersyteckiego – projektu jego autorstwa, który realizuje z determinacj'
i konsekwencj' od 20 lat, czyni'c z tego miejsca jedno z najbardziej
urokliwych i wysmakowanych artystycznie miejsc na )l'sku”.
Jak przypomnia! Piechniczek, w pi!ce no#nej sukces odnosi zawsze zespó!, a nie pojedynczy cz!owiek, dlatego przyznane mu wyró#nienie jest nagrod' dla wielu generacji pi!karzy.
Prezes Polskiego Radia Katowice Henryk Grzonka powiedzia!
przed uroczysto%ci', #e co roku kapitu!a stara si" szuka& laureatów
w gronie osób bardzo aktywnych, którzy maj' dokonania w obszarach zbli#onych do zainteresowa$ patrona nagrody. Przypomnia!, #e
Ligo$ by! zarówno artyst', jak i radiowcem, dzia!aczem kultury, politykiem i animatorem ró#nych dzia!a$ spo!ecznych.
Stanis!aw Ligo$, znany pod pseudonimem Karlik z Kocyndra, by!
%l'skim dzia!aczem kulturalnym i narodowym. Urodzi! si" 27 lipca 1879 r. w Królewskiej Hucie (dzisiejszy Chorzów). Mia! wszechstronne zainteresowania i zdolno%ci – by! pisarzem, malarzem, ilustratorem, dzia!aczem kulturalnym, re#yserem i aktorem. Od wczesnej
m!odo%ci dzia!a! w %rodowisku teatrów amatorskich. W 1917 r. zosta!
wcielony do niemieckiego wojska i wys!any do Flandrii. Po I wojnie
%wiatowej pisa! i rysowa! w pi%mie „Kocynder”, u#ywa! pseudonimu
Karlik. Po podziale )l'ska przeniós! si" do Katowic, w mi"dzywojniu
przez kilka lat naucza! rysunku w miejscowym gimnazjum. W radiu
debiutowa! pod koniec 1927 r. Prowadzi! sta!e audycje: „Bery i bojki”,
„Przy sobocie po robocie”, „Co niedziela u Karlika brzmi pie%niczka,
gro kapela”. W styczniu 1934 r. zosta! dyrektorem katowickiej rozg!o%ni. Po wybuchu II wojny %wiatowej wyjecha! do Warszawy, pó(niej
wyjecha! z kraju, zamieszka! w Jerozolimie. Dzia!a! tam na rzecz #o!nierzy polskich i uchod(ców na Bliskim Wschodzie. Zmar! w Katowicach w 1954 r. Jego pogrzeb, w którym wzi"!o udzia! oko!o 10 tys.
osób, sta! si" manifestacj' )l'ska i %l'sko%ci.
Od 2009 r. w siedzibie rozg!o%ni Polskiego Radia Katowice dzia!a
po%wi"cona Ligoniowi izba muzealna. W 2012 roku, podczas jubileuszu 85-lecia istnienia katowickiej rozg!o%ni, przed jej budynkiem
w centrum Katowic stan"!a mosi"#na !aweczka z rze(b' przedstawiaj'c' posta& Ligonia.
(wk)

Znaki i twarze
miasta
Wszystkim przygrywa"a orkiestra d!ta.

67

Fot. Andrzej Nowak

Wystawy sta!e
w Muzeum Piastów "l#skich

M
Zamek Piastów !l"skich z lotu ptaka

Sarkofag ksi#cia Jerzego III (1611-1664)

Zdj#cia: dzia$ o%wiatowy i wydawnictw
Muzeum Piastów !l"skich

Ostatni potomkowie dynastii królewsko-ksi"&#cej Piastów. Od lewej ksi"&#ta: Jerzy IV Wilhelm, Jerzy III, Chrystian, Ludwika (II po$owa XVII wieku)

uzeum Piastów !l"skich w Brzegu oferuje odwiedzaj"cym #l"ski Wawel wielu interesuj"cych
wystaw sta$ych ukazuj"cych dzieje s$ynnego rodu
królewsko-ksi"%&cego. W piwnicach zamku prezentowana jest wystawa „Memoriae Piastorum Principum Si le siae” uka zu j" ca za byt ki se pul kral ne od
XIV-XVII wieku, kopie nagrobków ksi"%&cych, kamienne epitafia oraz sarkofagi Piastów #l"skich i Piastów legnicko-brzeskich. Natomiast na wystawie „Parad ne zbro je i ubio ry dwor skie Pia stów #l" skich
(XIII-XV w.)” mo%na obejrze' zrekonstruowane ubiory i zbroje przypisane do historycznych postaci ksi"%&cych z epoki #redniowiecza, renesansu i baroku.
Dzieje i tradycje Piastów #l"skich zaprezentowano
na sze#ciu salach wystawienniczych, gdzie zgromadzono liczne eksponaty: rze(by postaciowe, portrety
olejne, monety i medale, historyczne mapy i dokumenty. Dzi&ki uprzejmo#ci Muzeum Narodowego we
Wroc$awiu mo%na obejrze' w brzeskim muzeum cenn" kolekcj& sztuki #l"skiej od XV-XVII wieku obejmuj"c" ponad 150 obrazów i rze(b proweniencji #l"skiej a tak%e dodatkowo dzie$a Jana Styki „Polonia”
oraz „Odwrót Napoleona spod Moskwy” Wojciecha
Kossaka.
Nie tylko dla kolekcjonerów niezwykle atrakcyjn" propozycj" stanowi wystawa „W blasku lampy naftowej”
prezentuj"ca prywatn" kolekcj& 200 lamp naftowych
(2. po$ XIX – 1. po$. XX w.). Warto podkre#li', %e Muzeum Piastów !l"skich od wielu lat jest wa%nym centrum %ycia spo$eczno-kulturalnego, regularnie odbywaj" si& w salach zamku koncerty, imprezy literackie,
sesje popularno-naukowe. W tym roku Muzeum b&dzie obchodzi' jubileusz 70-lecia dzia$alno#ci, bowiem
zosta$o powo$ane we wrze#niu 1945 roku jako jedna
z pierwszych instytucji kultury na !l"sku Opolskim.
jw
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S$ynne postacie %redniowiecznej historii %l"ska. Od lewej: Henryk
Pobo&ny, Henryk Brodaty i %w. Jadwiga !l"ska (pierwsza po$. XIII w.)

Unikatowa wystawa lamp naftowych

Z diariusza opolskiej kultury

JANUSZ WÓJCIK

Miko#ajkowe jazzowanie
w Rudnikach
XXIII miko!ajkow$ edycj& Spotka( Muzyków Jazzowych w Rudnikach zainaugurowa! koncert Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego – legendy polskiego jazzu, saksofonisty,
kompozytora, dyrygenta i dziennikarza, który na scenie Gminnego O"rodka Kultury,
Sportu i Rekreacji wyst$pi! w dwóch sk!adach: w kwartecie z Wojciechem Niedziel$
(fortepian), Micha!em Kapczukiem (kontrabas), Marcinem Jahrem (perkusja) oraz
w duecie z Paw!em Tartanusem (wokal
i banjo). W cz&"ci konkursowej Spotka$ wyst$pi!o dziewi&# zespo!ów jazzowych, które oceniali jurorzy: Edward Wcis!o, Ryszard
Strojec i Piotr Furtas. Pierwsze miejsce
przyznano ex aequo zespo!om: )ukasz Knapik Jazz Group oraz Anna Andrzejewska Quintet z Cz&stochowy, dwa drugie zespo!om
Ramzes Jazz Group z Rudnik oraz Piece of
Jazz z Cz&stochowy, a trzecie – zespo!owi
Wise Choise z Praszki. Nagrod$ za interpretacj& jazzow$ uhonorowano Roxan& D$browsk$ z Opola, a nagrod$ specjaln$ za po!$czenie muzyki ludowej i jazzu – grup& Take
Style z Opola wraz z solistami ludowego zespo !u Si le sia z )ub nian. Wy ró% nie nia
za umiej&tno"ci wykonawcze otrzymali: Tomasz Kiepura i Cyprian Baszy(ski. W kategorii jazzu tradycyjnego pierwsze miejsce zaj$!: Karpeta Jazz Brothers z Wroc!awia,
a drugie Sweet & Hot Jazzband z )odzi.
Po raz pierwszy w historii imprezy wprowadzono nagrod& publiczno"ci, któr$ otrzyma!
zespó! Ramzes Jazz Group reprezentuj$cy gospodarzy, gmin& Rudniki. Spotkania jazzowe zako(czy! koncert gwiazdy wieczoru – zespo!u Call Me Unique Quintet,
z zespo!em wyst$pi! go"cinnie tr&bacz Maciej Fortuna. Spotkania jazzowe w Rudnikach
stanowi$ fenomen na mapie wydarze( muzycznych, posiadaj$ bogate osi$gni&cia poprzednich edycji, a jazzowych tradycji wiejskiej gminie mo%e pozazdro"ci# wiele du%ych
miast nie tylko w naszym regionie.
Nowa biografia Stachury
Miniony rok by! udany dla Mariana Buchowskiego, opolskiego pisarza i reporta%ysty, który w go"cinnej czytelni Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej dwukrotnie spotyka! si&
z szerokim gronem opolskich przyjació!

Jednym zdaniem

W blasku !wiate" choinki przyszed" czas
na podsumowanie minionego roku opolskiej
kultury, który dzi#ki pracy twórców i animatorów, stowarzysze$ spo"eczno-kulturalnych, wielu instytucji oraz jednostek samorz%du terytorialnego, zaowocowa" wieloma
osi%gni#ciami i wydarzeniami. Trudno wymieni& wszystkie, dlatego wspominam tylko wybrane z opolskiej kroniki. S% w!ród
nich benefisy i prezentacje nowych ksi%'ek
opolskich autorów: Jana Goczo"a, Harr’ego
Dudy, Edmunda Borzemskiego oraz Mariana Buchowskiego, który przypomnia" legend# Edwarda Stachury w ksi%'ce „Buty Ikara”. Epilog do biografii poety dopisa"a
obiektywem Teresa Kudyba, autorka filmu
dokumentalnego, ukazuj%cego pejza' kujawskich wspomnie$ o Stedzie. Opolscy czytelnicy uczestniczyli w tych wydarzeniach
dzi#ki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
(rodowisko plastyków obchodzi"o za! benefis Adama Zbiegieniego, nestora !rodowiska, organizatora plenerów malarskich.
Warto równie' podkre!li& zas"ugi prywatnych instytucji kultury – Teatru Ekostudio
Andrzeja Czernika i Galerii Panaceum
Agnieszki Kani, które obchodzi"y jubileusze
swojej dzia"alno!ci. Na scenach teatralnych
do gustu nie tylko m"odej publiczno!ci
przypad"a inscenizacja „Opowie!ci z Narnii” Teatru im. Jana Kochanowskiego.
W kr#gu muzealnym wydarzeniem by"a
wystawa malarstwa Krzysztofa Buckiego
(1936–1983) w Muzeum (l%ska Opolskiego, ukazuj%ca dorobek wybitnego opolskiego artysty. Salon Jesienny ZPAP oraz
4. Biennale Ars Polonia z udzia"em artystów
polskich tworz%cych zagranic% zwie$czy"y
udany rok w Galerii Sztuki Wspó"czesnej.
Obchody Roku Wolno!ci !wi#towano w Filharmonii Opolskiej podczas koncertu orkiestry symfonicznej pod dyrekcj% Wies"awa
Pieregorólki z udzia"em Ewy Bem i opolskich
artystów. Natomiast podczas XXV Najazdu
Poetów na Zamek Piastów (l%skich „Noc
Poetów” z recitalem Romana Ko"akowskiego przyci%gn#"a do !l%skiego Wawelu liczne grono wra'liwej publiczno!ci, poszukuj%cej azylu przed zalewem pop-kultury
i tandetnej rozrywki. Talenty ze !rodowisk
lokalnych zaprezentowa"y si# na estradzie II Przegl%du Twórczo!ci Artystycznej
„Opolskie Szmaragdy” z udzia"em blisko
o!miuset wykonawców z kr#gu amatorskiego ruchu artystycznego. Sporym powodzeniem cieszy" si# równie' X Festiwal
Piosenki Kresowej, który potwierdzi" rosn%ce zainteresowanie kresowym dziedzictwem
na (l%sku Opolskim, gdzie po II wojnie !wiatowej osiedli"y si# setki tysi#cy Polaków z po"udniowo-wschodnich województw II RP.
Warto tak'e przypomnie&, 'e dzi#ki mecenatowi samorz%dowemu nowe siedziby otrzyma"y: Opolski Teatr Lalki i Aktora oraz
gminna biblioteka w Korfantowie, która go!ci"a prof. Stanis"awa S"awomira Niciej#, autora kolejnych ksi%'ek i filmów telewizyjnych
z cyklu „Kresowa Atlantyda”. Na spotkania
z ich autorem przybywa"y t"umy zainteresowanych dziejami oraz mitologi% miast
i miasteczek kresowych. Ukaza"o si# równie'
drugie wydanie „Szcz#!cia w gar!ci” wa'nej ksi%'ki profesor Doroty Simonides.
Obie publikacje sta"y si# wizytówkami opolskiej kultury, to dobra lektura godna polecenia na noworoczny prezent dla znajomych
i przyjació". Oby rozpoczynaj%cy si# rok by"
równie udanym dla opolskiej kultury, jak
ubieg"y 2014.

i czytelników. Podczas benefisu literata,
dyrektor WBP Tadeusz Chrobak rozbudzi!
ciekawo"# publiczno"ci zapowiedzi$ prezentacji nowej ksi$%ki Buchowskiego „Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury”. Tom licz$cy ponad 600 stron jest drug$ publikacj$
autora po"wi&con$ %yciu i twórczo"ci autora „Siekierezady”, wcze"niej zainteresowania postaci$ Steda zaowocowa!y publikacj$
„Edward Stachura – biografia i legenda”.
Do napisania poszerzonej biografii Stachury autorowi pos!u%y!y materia!y 'ród!owe,
publikacje, dokumenty, zapiski, wspomnienia bliskich i znajomych poety. Literackiego wprowadzenia do prezentacji „Butów
Ikara” dokona! dr Adam Wierci(ski z Uniwersytetu Opolskiego. Jakim cz!owiekiem
by! Stachura? Co sprawi!o, %e poeta zaw!adn$! tysi$cami umys!ów i serc m!odych ludzi,
zw!aszcza tych najwra%liwszych, którzy %ycie traktowali bardzo serio? Odpowiedzi
na te pytania mo%emy odnale'# w nowej
ksi$%ce Buchowskiego, który podczas spotkania z czytelnikami odpowiada! oszcz&dnie i z autoironi$. Jednak w pozornie osch!ej
narracji pisarza odnajdujemy fascynacj& postaci$ Edwarda Stachury, poety który by! niegdy" idolem m!odego pokolenia. Pomimo
up!ywu lat i jak%e odmiennych wspó!czesnych realiów, posta# Stachury i jego twórczo"# godne s$ przypomnienia.
Koncert talentów wokalnych
W Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera odby! si& koncert zatytu!owany „12 g!osów + 1”, który by! zwie(czeniem cyklu koncertów odbywaj$cych si& w ubieg!ym roku
w klubie muzycznym tej instytucji. Podczas
fina!owego koncertu wyst$pili absolwenci
Opolskiego Studia Piosenki, cz!onkowie
zespo!u Soul City oraz Opole Gospel Choir. Organizatorzy cyklu postawili sobie za cel
prezentacj& m!odych piosenkarzy, którzy
swoje pierwsze artystyczne kroki stawiali
w Opolu, a nast&pnie z ró%nych przyczyn
opu"cili miasto. Obecnie s$ profesjonalnymi wokalistami, realizuj$cymi z sukcesami
swoje artystyczne projekty. W koncercie
„12 g!osów + 1” podsumowuj$cym cykl wyst$pili: Magdalena Wójcik, )ukasz Szczepanik, Maria Ma!kiewicz, Micha! Warmuzek,
Monika Wi"niowska-Basel, Micha! Bober,
Anna Malek, )ukasz Szuba, Aleksandra
Gadzi(ska, Piotr Jurkowski, Rafa! Szatan,
Barbara Kurdej-Szatan, Jacek Me!nicki oraz
sekcja instrumentalistów w sk!adzie: Tomasz
Basel (piano), Micha! Wilczy(ski (gitara), Tomasz Garbera (perkusja), Piotr Sypie( (kontrabas), )ukasz Zgoda (saksofon). W pierwszej cz&"ci koncertu publiczno"# wys!ucha!a
autorskiego wyboru piosenek, które inspirowa!y m!odych wokalistów, natomiast w drugiej cz&"ci za"piewali oni najpi&kniejsze
polskie i "wiatowe kol&dy oraz piosenki "wi$teczne. Koncert po!$czony by! z kwest$
na rzecz Hospicjum Opolskiego.

! Ostatnie spotkanie z cyklu Twarze Opola pt.
„Moje pasje” po!wi"cone Bogus#awowi Szybkowskiemu, znawcy fotografii i filokartystyki !l$skiej
oraz opolskiemu wydawcy zorganizowa#o Stowarzyszenie Przyjació# Centralnego Muzeum Je%ców Wojennych w &ambinowicach-Opolu.
! „Szalone no'yczki” komedi" kryminaln$
Paula Pörtnera w re'. Tomasza Koniny, pierwsze w historii opolskiego teatru przedstawienie
interaktywne, w którym przebieg akcji i odnalezienie winnego zale'y wy#$cznie od publiczno!ci, zaprezentowano na deskach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
! Koncertem Anny Marii Jopek oraz Wielk$ Gal$ (ar Serca zako%czy#y si" XXI Dni Xa-

verianum, organizowane przez opolski Jezuicki
O!rodek Formacji i Kultury Xaverianum.
! Krzysztof Daukszewicz, Robert Kasprzycki oraz Kuba Sienkiewicz lider zespo#u „Elektryczne Gitary” wyst$pili podczas koncertu
„)piewaj$cy autorzy” w sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
! Wystaw" p#yt winylowych pochodz$cych
z bogatej kolekcji Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu, na której prezentowano 25 najwa'niejszych ok#adek p#yt polskich zespo#ów muzycznych
otwarto w Filharmonii Opolskiej; do plansz
z reprodukcjami ok#adek do#$czone s#uchawki
z mp3, za pomoc$ których mo'na by#o pos#ucha*
muzyki z wystawionych p#yt.
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w Katowicach na kierunku Wychowanie Muzyczne. El$bieta Ogermann zawodowo zwi'zana jest
z Zespo"em Pie#ni i Ta(ca „&l'sk”, Krzysztof Jasi(ski jest organist' w parafii #w. Barbary w Chorzowie.
Promocja p"yty mia"a miejsce 18 pa*dziernika br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

W ogólnopolskim rankingu

WIES!AWA KONOPELSKA

Spektaklem „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta Opera &l'ska w Bytomiu uczci"a 5 listopada br. dziesi't' rocznic% #mierci Jerzego Dudy-Gracza – wybitnego polskiego malarza,
rysownika i scenografa. Wznowieniem scenicznym
dzie"a (premiera odby"a si% 29 maja 1999 roku) kierowa" Feliks Widera.
O przygotowanie sceno grafii
do „Don Giovanniego” poprosi"
Jerzego Dud%Gracza przyjaciel
Artysty – Wies"aw
Ochman, który
tym dzie"em debiutowa" jako re$yser po latach
mi%dzynarodowej
kariery #piewaczej
na deskach najwi%kszych scen
operowych.
Wydarzeniem
poprzedzaj'cym
Aleksandra Stok#osa (Elwispektakl by "o
otwarcie we foyer ra) i Stanis#aw Kuflyuk (Don
Opery wystawy Giovanni).
„Powroty” – kilkunastu prac malarskich cyklu „Chopinowskiego”
autorstwa Jerzego Dudy-Gracza. Go#ciem wernisa$u by"a Wilma Duda-Gracz. Inicjatorem wystawy a zarazem autorem towarzysz'cej ekspozycji
broszury po#wi%conej $yciu i twórczo#ci Jerzego Dudy-Gracza by" Tadeusz Kijonka. Wystawa, któr'
mo$na by"o ogl'da) zaledwie przez kilka dni,

Pod patronatem „&l'ska”
Modlitewne „Przemijanie”
Kolejn' pozycj' wydawnicz' Ksi%garni #w. Jacka Sp. z o.o., której ukazaniu si% patronuje miesi%cznik „&l'sk” jest „Przemijanie” – p"yta utrzymana w tonie modlitewno-kontemplacyjnym,
z nagraniami pie#ni po#wi%conymi Matce Bo$ej
i Jezusowi. Wykonawcami utworów s' El$bieta
Ogerman (#piew) i Krzysztof Jasi(ski (organy,
#piew) – chorzowianie, absolwenci Pa(stwowej
Szko"y Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie a tak$e Uniwersytetu &l'skiego

Fot. Opera 'l"ska w Bytomiu

Z pami"ci! o Jerzym Dudzie-Graczu

Fot. Opera 'l"ska w Bytomiu

Stanis"aw Mazu#, artysta, laureat wielu nagród,
który w minionym roku obchodzi" jubileusz 60lecia dzia"alno#ci
twór czej zo sta"
odznaczony medalem „Zas"u$ony kul tu rze –
Glo ria Ar tis”.
Uro czy ste wr% czenie wyró$nienia odby"o si% 20 listopada w siedzibie Muzeum &l'skiego w Katowicach.
Medal „Zas"u$ony Kulturze – Gloria Artis”
nadawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji szczególnie wyró$niaj'cej si% w dziedzinie twórczo#ci artystycznej, dzia"alno#ci kulturalnej lub ochronie
kultury i dziedzictwa narodowego.
Stanis"aw Mazu# w latach 1961-1967 studiowa"
na Akademii Sztuk Pi%knych w Warszawie u Aleksandra Rafa"owskiego i Eugeniusza Eibischa,
a tak$e Andrzeja Jurkiewicza oraz Andrzeja Rudzi(skiego. Mistrzem by" Eibisch, który przekona" m"odego artyst% do trwania w klasycznym
warsztacie malarza, umi"owania koloru, realizmu. W 1968 roku Mazu# przeniós" si% z Warszawy na &l'sk, do Tychów, gdzie nadal mieszka.
Tworzenie w plenerze i pracowni, która sta"a si%
miejscem spotka( i integracji #rodowiska, spo"eczno#ci lokalnej, prze"o$y" na tematy swych dzie":
portrety, krajobrazy, martwe natury. Ka$de z nich
przyci'ga widza kolorem, b"yskiem #wiat"a i mistrzowskim warsztatem.
Stanis"aw Mazu# jest jednym z artystów, których
dzie"a zapocz'tkowa"y kolekcje odrodzonego Muzeum &l'skiego. Pozyskane wówczas martwe natury i krajobraz oraz autoportret artysty pokazuj'
to, co charakteryzuje sztuk% najnowsz', poszukiwania artystyczne odwo"uj'ce si% do tradycji
i awangardy. Uroczysto#) nadania odznaczenia
„Zas"u$ony Kulturze – Gloria Artis” Stanis"awowi Mazusiowi, który od 1984 roku zwi'zany jest
z Muzeum &l'skim w Katowicach, stanowi nawi'zanie do jubileuszu trzydziestolecia odrodzenia si%
instytucji.

Jednym zdaniem
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„Gloria Artis” dla Stanis$awa Mazusia
Fot. Muzeum Miejskie w Tychach

Tygodnik „Polityka” w !wi"tecznym
wydaniu opublikowa# podsumowanie wydarze$ kulturalnych w2014 roku. Dokonano tradycyjnego podzia#u na: Film – !wiat,
Film polski, Teatr, Sztuki wizualne, Literatura – Polska, Literatura – !wiat, Gry wideo, Komiksy, Muzyka powa%na, Muzyka
popularna – !wiat, Muzyka popularna – Polska i Wpadki roku. W przegl"daniu poszczególnych rankingów najciekawsze za wsze jest spraw dza nie, czy
w zestawach od jeden do dziesi&ciu zmie!ci#y si& jakie! zdarzenia artystyczne czy
kulturalne, które mia#y miejsce na 'l"sku.
W „Filmy – !wiat” oczywi!cie pró%no
w tym roku szuka( takiej pozycji (mo%e
w 2015 roku b&dzie to polska „Ida”?). Ale
ju% w „Filmy – Polska” na pierwszym miejscu film „Bogowie” )ukasza Palkowskiego, laureat G#ównej Nagrody festiwalu
w Gdyni. To troch& nasz, !l"ski film, bo jego bohaterem jest prof. Zbigniew Religa.
Nast&pny dzia# – teatr. Wyboru najciekawszych spektakli dokona#a Aneta Kyziol. I tu
niespodzianka – na trzecim miejscu „Morfina” wed#ug powie!ci Szczepana Twardocha w re%yserii Eweliny Marciniak, zrealizowana w Teatrze 'l"skim w Katowicach.
Do!(, %e nasz autor, to i nasz teatr, zaraz
po arcydziele polskiej literatury „Dziadach” w Teatrze Nowym w Poznaniu
i – tak%e – „Dziadach” w Teatrze Polskim
we Wroc#awiu.
No to czytam dalej: „Sztuki wizualne” – niestety, brak jakiegokolwiek zapisu
o wa%nym wydarzeniu w Katowicach. Nieobecna jest katowicka Galeria Sztuki BWA
czy Rondo Sztuki ani jakakolwiek inna galeria, np. zawsze wysoko notowane bielskie
BWA. Po analizach literatury, gier wideo
i komiksów dosz#am do muzyki powa%nej.
Dorota Szwarcman goszcz"ca kilkakrotnie
w minionym roku w Katowicach odnotowa#a w zestawieniu kilka (!) wydarze$:
na pierw szym miej scu pra wy ko na nie IV Symfonii „Tansman. Epizody” Henryka Miko#aja Góreckiego – kompozytora
przez prawie ca#e %ycie zwi"zanego z Katowicami, które polscy melomani mogli s#ucha( podczas transmisji internetowej i radiowej z Royal Festival Hall w Londynie,
na drugim miejscu – wykonanie w Operze
Narodowej „Moby Dicka” dzie#a Eugeniusza Knapika – kompozytora równie% zwi"zanego z Katowicami, na miejscu szóstym
znalaz#o si& otwarcie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i wyst&p Krystiana Zimermana podczas koncertu inauguracyjnego.
Jest te% odnotowany (miejsce siódme) koncert zespo#u London Symphony Orchestra
w nowej siedzibie NOSPR.
Potwierdza si& zatem po raz kolejny fakt,
%e Katowice muzyk" (powa%n") stoj". Ten
ranking mo%na by jeszcze uzupe#ni( o kilka innych zdarze$ z tego obszaru – jak
na przyk#ad otwarcie zmodernizowanej
Filharmonii 'l"skiej czy koncert Kronos
Quartet w Centrum Kultury w Katowicach.
Mo%e na sztuki wizualne przyjdzie czas
wraz z otwarciem oficjalnym nowej siedziby Muzeum 'l"skiego – i jak w roku 2014
ocze ki wa na eks po zy cja znaj dzie si&
na pierwszym miejscu. W 2014 roku najwi&kszym wydarzeniem w tej dziedzinie by#o otwarcie Muzeum Historii *ydów Polskich. Nagradzany nowoczesny gmach
Muzeum 'l"skiego daje wszelkie ku temu
wielkie mo%liwo!ci.

Fragment wystawy „Powroty” Jerzego DudyGracza w Operze 'l"skiej.

! Filmowa rozbiegówka w CSP Ars Electronica – pokaz filmów prezentowanych w trakcie wydarzenia odbywaj!cego si" co roku w Austrii, po#wi"conego sztuce i technologii elektronicznej
odby$ si" 20 listopada w Muzeum %l!skim w Katowicach.
! Muzeum Historii Katowic oraz Zwi!zek
Polskich Artystów Fotografików Okr"g %l!ski
za pra sza li 20 li sto pa da 2014 na wer ni sa&
Arkadiusza 'awrywia(ca „Tajemnice pracowni”.
! Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia” by$a organizatorem w Polskim

Radio w Katowicach koncertu rodzinnego z cyklu „Mamo, tato, chod)my na koncert!”, w programie którego znalaz$ si" „Piotru# i wilk” Sergiusza Prokofiewa.
! W koncercie laureatów plebiscytu na ulubie(ca publiczno#ci XXIV Mi"dzynarodowego Festiwalu M$odych Laureatów Konkursów Muzycznych organizowanego przez Instytucj" Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” wyst!pi$y Anna Cierpisz – wiolonczelistka, absolwentka
POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach i Zofia Garganisz – sopran, absolwentka pozna(skiej AM.

jak i ca!ego dorobku artystycznego Ars Cameralis, jest jednocze$nie podzi"kowaniem z!o&onym
przez Instytucj" nie tylko ich autorom, ale wszystkim wspó!pracuj#cym z ni# artystom.
Ekspozycja prezentuje wybrane prace artystów
wspó!pracuj#cych z Instytucj# Kultury Ars Cameralis w latach 1994-2014.
VIII Tyskie Sympozjum Historyczne

Kowalnia w katowickim BWA

Akademii Sztuk Pi"knych przez prof. Grzegorza Kowalskiego. Wystawa odbywa!a si" równocze$nie
w Galerii Sztuki Wspó!czesnej BWA, gdzie prezentowane by!y prace studenckie i dyplomowe dawnych
studentów pracowni oraz w Galerii Rondo Sztuki,
gdzie mo&na by!o zobaczy' filmy wideo absolwentów pracowni. Wystawa odbywa!a si" w ramach XXIII Festiwalu Ars Cameralis i prezentowana by!a w dwóch galeriach: 1. Filmy absolwentów
pracowni Grzegorza Kowalskiego – Galeria ASP
w Katowicach Rondo Sztuki; 2. Z archiwum pracowni Grzegorza Kowalskiego – Galeria Sztuki
Wspó!czesnej BWA.
Organizatorami ekspozycji byli: Instytucja
Kultury Ars Cameralis, Urz#d Marsza!kowski,
Miasto Katowice, Galeria BWA, ASP Katowice
i Galeria Rondo Sztuki.
Per Ars Ad Astra
– wystawa jubileuszowa Ars Cameralis
Od pocz#tku istnienia Instytucji Ars Cameralis, a wi"c od 1994 roku, fundamentaln# zasad# jej
dzia!alno$ci by!a interdyscyplinarno$'. Spo$ród
ró&nych form sztuki prezentowanej podczas organizowanych przez ni# wydarze%, szczególnie
wa&na by!a jednak sztuka plastyczna. Pocz#wszy
od pierwszych wystaw wielkich artystów takich
jak m.in.: Urszula Broll, Tadeusz Kantor czy Ji(í
Kola(, w ci#gu XX lat pracy Instytucja zorganizowa!a kilkadziesi#t wystaw w kraju i zagranic#
artystów polskich i $wiatowych, by wymieni' chocia&by Josepha Beuysa, braci Jake’a i Dinosa Chapmanów, Santiago Sierr", Jeana Michela Alberol",
Davida Lyncha, Zbigniewa Liber" i wielu innych.
Do udzia!u w jubileuszowej wystawie zaproszono artystów, którzy przez lata wspó!pracowali z Instytucj# Ars Cameralis, b#d) te& w szczególny sposób, podczas organizowanych przez ni# wydarze%,
zaznaczali swoj# obecno$'. Prace Jeana Michela
Alberoli, Andrzeja Tobisa, Jacka Ryka!y, Marka
Kusia, Wojciecha Kucharczyka, S!awomira Rumiaka, Ireneusza Walczaka, Mariana Oslislo czy
S!awomira Elsnera s# wi"c nie tylko wyj#tkow#
dedykacj# dla Instytucji Ars Cameralis z okazji
jej XX-lecia. Ekspozycja tych szczególnych prac,

! Z kolei w cyklu „Muzyka – moja mi!o"#”
w MDK „Koszutka” w Katowicach wyst$pili Beata
Warykiewicz-Siwy – skrzypce, Micha! Siwy – skrzypce i Katarzyna Makowska – fortepian.
! W galerii ArtNova2 ZPAP w Katowicach mo%na by!o zobaczy# wystaw& malarstwa Marty Makarczuk zatytu!owan$ „Poza cia!o”.
! Regionalny O"rodek Kultury w Katowicach by!
organizatorem w ramach III 'l$skiej Jesieni Literackiej panelu dyskusyjnego o kondycji literatury oraz
poetyckiego „Dream Team’u”.
! Ksi&garnia "w. Jacka by!a organizatorem
spotkania promuj$cego ksi$%k& autorstwa Renaty

Fot. Muzeum Miejskie w Tychach

Wystawa Kowalnia jest pierwsz# w Katowicach,
tak obszern# prezentacj# prac absolwentów legendarnej pracowni prowadzonej w warszawskiej

Ludzie dwudziestolecia mi!dzywojennego. Obywatele Tychów i gmin o"ciennych to temat VIII Tyskiego Sympozjum Historycznego, na które zaprasza!o Muzeum Miejskie w Tychach. Sympozjum
towarzyszy!a wystawa „Ludzie, miejsca, zdarzenia.
Tyszanie w I po!owie XX wieku”.
W tematyk" tegorocznego spotkania wprowadzi! uczestników prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu *l#skiego w Katowicach.
W pierwszej cz"$ci sympozjum referaty wyg!osili: dr Maria Lipok- Bierwiaczonek – „Nauczyciele tyskich szkó!”, El&bieta i Piotr Matuszkowie z Archiwum Pa%stwowego w Katowicach – „Z dziejów
tyskiego lecznictwa. Prawdy i mity o wybranych
przedstawicielach s!u&by zdrowia” oraz Agnieszka
Ociepa-Weiss z Dzia!u Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach – „Tyszanie. Przekrój spo!eczny
mieszka%ców gminy”.
W drugiej cz"$ci prelegentami byli: Adam Dudek
z Archiwum Pa%stwowego w Katowicach – „Tyscy
policjanci” oraz dr Wojciech Schäffer z Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach – „Duchowni,
s!u&ba ko$cielna, zakony w parafii w Tychach i parafiach o$ciennych (Paprocany, Miko!ów, Bieru% Stary) w okresie mi"dzywojennym”.
Po referatach zaplanowano czas na dyskusj".
Ostatnim punktem tegorocznego sympozjum by!a projekcja filmu o Hannie i Kazimierzu Wejchertach „Jest miasto” (scenariusz i re&yseria Bo&ena
Filas i Mieczys!aw Herba).

Fot. Dariusz Wysocki

wraz ze wznowionym spektaklem „Don Giovanni”
by!a bodaj jedynym przedsi"wzi"ciem upami"tniaj#cym 10. rocznicy $mierci Artysty.
W spektaklu, którego kierownictwo muzyczne
obj#! Krzysztof Dziewi"cki (wspó!praca muzyczna Tadeusz Serafin) wyst#pili: Stanis!aw
Kuflyuk (Don Giovanni), Karina Skrzeszewska
(Donna Anna), Aleksandra Stok!osa (Donna Elwira), Rafa! Bartmi%ski (Don Ottavio), Pawe! Konik (Leporello) inni.

propaguje ide" integracji m!odzie&y
z dysfunkcjami ruchowymi z cz!onkami zespo!u folklorystycznego ucz#c tym
samym tolerancji,
zrozumienia i wspó!pracy.
Ostatniego dnia
Trojaka wyst#pili finali$ci konkursu *l#ski Diament oraz
wyst#pi! Zespó! Pie$ni i Ta%ca Silesianie.
Trojak 2014 jest jedynym tego typu wydarzeniem
w ca!ej Polsce! Zgromadzi! niemal&e 400 uczestników.”
Pami&# ocalona i uhonorowana medalem

W listopadzie ub. roku Zespó! Pie$ni i Ta%ca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
by! organizatorem Trojaka 2014. W ramach tej imprezy 21 listopada zorganizowano V Ogólnopolski Konkurs Ta%ca *l#skiego, w którym uczestniczy!y pary z regionalnych o$rodków kulturalny. Na parkiecie pojawi!y
si" takie ta%ce jak waloszki, polki oraz $l#ski trojak.
Odby!a si" tak&e konferencja naukowa „Kultura w biznesie – biznes w kulturze”, podczas której dyskutowano na temat potrzeby promowania
kultury w biznesie oraz aspektów prowadzenia biznesu w jednostkach kultury.
Podczas kolejnego dnia pary z ca!ej Polski rywalizowa!y o *l#ski Diament w I Ogólnopolskim
Turnieju Ta%ców Polskich. W konkursie mo&na by!o zobaczy' polskie ta%ce narodowe – krakowiaka, oberka i mazura.
W tym roku na scenie wyst#pi! tak&e Integracyjny Klub Ta%ców Polskich „Start” z Poznania. Klub

19 listopada w Muzeum Niepodleg!o$ci w Warszawie odby!a si" podnios!a uroczysto$' wr"czenia Medali Zas!u&ony dla Tolerancji. W gronie laureatów znale)li si" Barbara i Adam Podgórscy
z Rudzkiego Towarzystwa Przyjació! Drzew.
W$ród tegorocznych laureatów nagrody, przyznawanej przez Fundacj" Ekumeniczn# „Tolerancja”, znale)li si" tak&e: Michael Schudrich (naczelny rabin Polski); Bogus!aw Kaczy%ski (dziennikarz, publicysta
i krytyk muzyczny; redakcja Encyklopedii Katolickiej (Ojcowie Franciszkanie – Moskwa), redakcja Encyklopedii Katolickiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i Tomasz Miedzi%ski (przewodnicz#cy
Stowarzyszenia +ydów Kombatantów i Prze$ladowanych w II wojnie $wiatowej). Barbar" i Adama Podgórskich oraz Rudzkie Towarzystwo Przyjació!
Drzew uhonorowano, jak mo&na przeczyta' w uzasadnieniu wydanym przez Spo!eczn# Rad" oraz Zarz#d Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” za ogrom
wysi!ku i pracy w celu ocalania od zapomnienia dziejów spo!eczno$ci &ydowskiej na *l#sku, a zw!aszcza
w Rudzie *l#skiej. Laudacj" wyg!osi! prof. Karol Karski, natomiast senator Józef Pinior stwierdzi! w sentencji wyst#pienia zamykaj#cego uroczysto$': „Barbara i Adam Podgórscy s# wzorcowym przyk!adem
spo!eczników, dzi"ki którym ocalona zostanie pami"'
o &yj#cej niegdy$ na Górnym *l#sku spo!eczno$ci &ydowskiej. Oby ich po&yteczna dzia!alno$' zyska!a wielu na$ladowców”. Uznanie kapitu!y zyskali Podgórscy jako animatorzy obywatelskiego projektu
pod nazw# „Synagoga w Wirku. Ocalona pami"'”.
Skupiwszy wokó! siebie grup" pasjonatów przesz!o$ci, zebrali okruchy pami"ci o synagodze wireckiej
i tutejszej &ydowskiej gminie wyznaniowej. Dzi"ki tym
staraniom wydano dwie ksi#&ki dokumentalne oraz
doprowadzono, we wspó!dzia!aniu z w!adzami samorz#dowymi Rudy *l#skiej, do ustanowienia obelisku
upami"tniaj#cego synagog" i +ydów, z tablic# w j"zykach: polskim, niemieckim, angielskim i hebrajskim.
Fundacja corocznie, od 1998, z okazji Mi"dzynarodowego Dnia Tolerancji (ustanowionego
przez UNESCO na dzie% 16 listopada), przyznaje Medale Zas!u&ony dla Tolerancji. W$ród
wyró&nionych osób s#
m.in. prezydent Barack
Obama, Benazir Bhutto, Georgios Papandreou, Szy mon Pe res,
Aleksander Kwa$niewski, Towarzystwo im.
Jana Karskiego. Z Górnego *l#ska wyró&nienie otrzy ma li m.in.
wybitny re&yser Kazimierz Kutz i prof. Karol Karski.

Kleszcz-Szczyrby pt. „Witra%e w ciemno"ci, czyli
o przedwczesnej "mierci dziecka”, które odby!o si&
w Auli Wydzia!u Teologicznego Uniwersytetu 'l$skiego.
! 10-lecie istnienia "wi&towa! Teatr „Naumiany”
z Ornontowic.
! W B&dzinie odby!o si& X Forum Bibliotekarzy Samorz$dowych Powiatu B&dzi(skiego.
! Pia ni sta Sta ni s!aw So !o wiew by! so li st$
koncertu „M!ode gwiazdy pianistyki rosyjskiej”
zor ga ni zo wa nym przez In sty tu cj& Pro mo cji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w Katowicach.

! Do ko(ca stycznia 2015 roku mo%na ogl$da#
wystaw& „Sosnowiec w Unii Europejskiej” przygotowan$ przez Miejsk$ Bibliotek& Publiczn$ w Sosnowcu.
! Promocja ksi$%ki „Pierony” Lidii Osta!owskiej
i Dariusza Kortko odby!a si& kinoteatrze „Rialto”
w Katowicach.
! Prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki 'l$skiej
zosta! uhonorowany medalem „Bene Merentibus”,
przyznawanym przez Zarz$d G!ówny Stowarzyszenia Architektów RP za zas!ugi dla rozwoju polskiej
architektury i Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Rodzina Niestrojów i czeladnicy przed zak#adem "lusarskim przy ulicy Ksi$%!cej.
Trojak czyli konkurs ta(ca "l$skiego
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Bylejako!" do kosza

MARIA SZTUKA

Tribute to Szpilman
Ju! po raz czwarty odby" si# w Sosnowcu Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Al Legro. Tribute to Szpilman”. Decyzj$ jury w sk"adzie Adam
Makowicz, Agnieszka Chrzanowska, Ewa Zug oraz Jacek Bo%czyk pami$tkowa statuetka Grand Prix oraz
czek na 6 tys. z" trafi"y do r$k Dominiki Kontny za aran!acj# i wykonanie z zespo"em „S$st$d” utworu pt
„Autobus czerwony”. Koncert fina"owy odby" si# 7 grudnia w Sali
koncertowej Zespo"u Szkó" Muzycznych im. J. Kiepury w Sosnowcu.
W&ród nagrodzonych znale'li si#
tak !e Ma" go rza ta Na ko niecz na
(I miejsce za utwór „Nie wierz# piosence”), Agata Jastrz#bska, Agata
Za krzew ska, An na Mi ko&, Jo an na Mo!d!an, Wojtek Wachu"ka, Joanna (winiarska, )ukasz Wicher,
Grzegorz Szykulski. Koncert u&wietni" recital fortepianowy Adama Makowicza, w programie którego znalaz"y si# improwizacje m.in. na temat
utworów Fryderyka Chopina i George’a Gershwina. Publiczno&ci przypomnia" si# tak!e ubieg"oroczny laureat konkursu Kamil Franczak, który
zaprezentowa" si# w kilku nowych
aran!acjach.
Malarstwo
Eweliny Wyl#%ek-Dobro'
W grudniu w O&rodku Kultury
w B#dzinie go&ci"y prace Eweliny
Wyl#!ek-Dobro%. Artystka jest absolwentk$ Wydzia"u Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiello%skiego w Krakowie. Pierwsze kroki stawia"a jednak
w pracowni ojca, malarza i grafika, absolwenta katowickiego Wydzia"u Grafiki ASP w Krakowie, Stefana Dobronia. Pó' niej szli fo wa "a swo je
umiej#tno&ci w Pa%stwowym Liceum
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Ka#dy nowy rok sprzyja sk"adaniu obietnic,
silnym postanowieniom, #e czego$ na pewno
robi% ju# nie b!dziemy lub przeciwnie z entuzjazmem i ochoczo podejmiemy zaleg"e… zobowi&zania. Wprawdzie psychologowie przestrzegaj&, aby nie wp!dza% si! w niepotrzebne
stresy i niczego sobie nie przyrzeka%, poniewa# i tak wiadomo, #e z listy #ycze' niewiele uda si! zrealizowa% a niespe"nione deklaracje napawaj& smutkiem i wp!dzaj& we
frustracje, niepomna tym medycznym przestrogom spróbuj! jeszcze raz przymusi% si!
do skrz!tnego notowania wszystkiego, co
dzieje si! wokó". Cho% zdawa% by si! mog"o,
#e w dobie szalej&cego i wszechobecnego Internetu nic nie ginie a opisów poszukiwanych
wydarze' znale(% mo#na co najmniej kilkana$cie, nawet je$li s& to ju# przetworzone wersje, to istnie% nie przestan&. Mia"o nic nie gin&% a pami!% po dzie' ostatni o spotkaniach,
recitalach, koncertach kr&#y% mia"a po obu
pó"kulach do ko'ca $wiata. Nic bardziej
b"!dnego. A przykro, poniewa# nie ma ju# co
biadoli%, #e komputerów brakuje, nie ma przecie# cho%by najmniejszej biblioteki, w której
komputer by"by nieosi&galnym narz!dziem
pracy. Suche odnotowywanie dat, numeru sal,
czy liczby spodziewanych go$ci, zapewniam,
nikomu z potomnych wiedzy #adnej nie dostarczy. Wrze na facebooku, t!tni& #yciem portale spo"eczno$ciowe a miejskie strony internetowe wiej& ch"odem (na szcz!$cie s&
chwalebne wyj&tki), by nie powiedzie%
wr!cz – odstraszaj&. Mno#& si! na nich
sprawozdania i relacje z wizyt decydentów, listy pochwalne dla i od w"odarzy miast a tymczasem wydarzenia kulturalne przemykaj& nie
tylko sporadycznie ale ko'czy si! ich wyliczanka na datach sprzed kilku lat. Gdyby tak ka#dy z nowo wybranych w"odarzy zerkn&"
na stron! internetow& swojego miasta, miasteczka, osiedla czy wsi – a wi!c wizytówk!
w"asnego „gospodarstwa”– nie wiem, czy zechcia"by w nim przewodzi%. To przykre, jak niewielu szefów interesuje si! ba"aganem, by nie
powiedzie% $mietnikiem, który zapanowa"
w ich wirtualnej rzeczywisto$ci, ile jest nieaktualnych informacji, ile zapowiedzi, które
nigdy nie doczeka"y si! realizacji, ile pyta',
na które nikt nie zd&#y" odpowiedzie%.
Nowy rok, to tak#e czas sprzyjaj&cy marzeniom. Pozwol! wi!c sobie na skromne #yczenie, aby ka#da instytucja, ma"a, czy du#a, ka#de miasto i ka#dy region mog"y
szczyci% si! przejrzystymi, profesjonalnie redagowanymi stronami, na których ka#da wystawa, wernisa#, koncert, premiera itd.
mia"yby swoje wizytówki a pami!% o wydarzeniach i ludziach, którzy w nich uczestniczyli zosta"a w sposób rzeczywisty utrwalona. Czym bowiem s&, a czym b!d&
najbogatsze nawet galerie zdj!%, tak ch!tnie
zamieszczane pod ka#dym wydarzeniem,
sensacyjnymi historiami tak#e, je$li ich autor #adnego z nich nie podpisuje, nie upami!tnia osób na nich uwiecznionych? Pozostawianie bez sprostowania zapowiedzi
koncertu, który si! nie odby", nie odnotowywanie zmian obsady w spektaklach, b"!dy pope"niane w pisowni nazwisk, anonimowe fotografie a nierzadko b"!dnie podpisane – to
tylko niektóre, ale jak#e dotkliwe „potkni!cia”, spróbujmy wi!c mo#e noworoczne
porz&dki od wyrzucania $mieci, a póki co
przynajmniej nie powi!kszamy ju# tego ba"aganu.

Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w D$browie Górniczej. W jej obrazach dominuj$ g"ównie motywy
kwiatów. Na wystawie znalaz"y si# tak!e akty, pejza!e, portrety, nie zabrak"o
równie! abstrakcji. „W swoich pracach – mówi artystka – staram si#
przede wszystkim by* sob$. I chc#, aby
tym co robi#, sprawia* rado&* innym”
Jej prace mo!na odnale'* w zbiorach
prywatnych i instytucjach pa%stwowych, zarówno w Polsce jak i za granic$, m.in. w Anglii, Francji, Australii i USA. Wystawa odby"a si# ramach
cyklu „Obrazy Mistrzów”.
Podro% w czasie
To masz Ko stro, An na Urgacz -Szcz# sna s$ au to ra mi ksi$! ki za ty tu "o wa nej „So sno wiec mi# dzy
wojnami. Opowie&* o !yciu miasta
1918–1939” wy da nej przez Dom
Wy daw ni czy Ksi# !y M"yn. Pu bli ka cja przy bli !a czy tel ni kom mi# dzywojenn$ atmosfer# miasta znad
Bry ni cy. Au to rzy przy wo "u j$ nie
tyl ko lu dzi, któ rych !y cio ry sy nie rozerwalnie zwi$zane s$ z Sosnowcem: Ja na Kie pu r#, Po l# Ne gri,
ale tak !e je go twór ców; ro dzi ny
Dietlów, Renardów, Schönów. Rozdzia "y zo sta "y opa trzo ne uni ka to wymi fotografiami, licznymi ciekawost ka mi i da ny mi ad re so wy mi,
któ re u"a twi$ po zna nie daw nej lo ka li za cji wie lu in sty tu cji. Au to rzy
za pra sza j$ Czy tel ni ków do naj wi!k sze go mia sta ów cze sne go wo je wódz twa kie lec kie go, w któ rym
wytapiano stal, walcowano stalowe
wyroby, a maszyny w"ókiennicze hucza "y nie ustan nie! An na Urgacz -Szcz# sna jest re dak to rem na czel nym Klu bu Za g"# biow skie go,
por ta lu, któ ry przy bli !a miesz ka% com hi sto ri# Za g"# bia D$ brow skiego a Tomasz Kostro jest redakto rem na czel nym SO SNar tu,
do dat ku kul tu ral ne go do wy da wa ne go przez mia sto „Ku rie ra Miej skie go”.
Ksi$!k# uzupe"niaj$: reprint planu
miasta z lat 30. XX wieku i p"yta CD
„Ch"opak z Sosnowca” z najwi#kszymi przebojami Jana Kiepury.

! 5 grudnia w Energetycznym Centrum
Kultury w Sosnowcu wyst!pi" Grzegorz Majzel,
podczas koncertu muzyk promowa" najnowsz!
p"yt# GUIDO.
! 18 grudnia w Bibliotece G"ównej w Sosnowcu z czytelnikami spotka" si# Jerzy Illg, publicysta, krytyk literacki, wydawca, redaktor naczelny Spo"ecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”.
! 13 grudnia w Sali koncertowej ZSM w Sosnowcu go$ci" zespó" Budapest Strauss Orchestra & Balet. Dystyngowana orkiestra i znakomity balet
przenie$li widzów w czasy XIX-wiecznego Wiednia.
! 22 grudnia w Klubie Osiedlowym „Helikon” w D!browie Górniczej odby" si# kon-

cert kol#d i pastora"ek w wykonaniu chóru Zorza i solistów dzia"aj!cych w PKZ – K.O. Helikon.
! W Centrum Edukacji i Wychowania M"odzie%y KANA w Sosnowcu go$ci"a wystawa
grupy 4photo. Prezentowane fotografie wykonane zosta"y w ramach projektu „110 Sosnowiczan
na 110-lecie Sosnowca” zrealizowanego w rocznic# powstania miasta.
! 28 grudnia w ko$ciele pw. $w. Joachima
w Sosnowcu koncertowa"a „Camerata Silesia”
Zespó" &piewaków Miasta Katowice. W programie znalaz"y si# najpi#kniejsze kol#dy i pastora"ki z ró%nych stron $wiata.

BIELSKO-BIAŁA

!ycie w rzyci…

JAN PICHETA

Bielskie murale
Dzi!ki projektowi pt. „oBBraz miasta” zorganizowanemu przez Galeri! Bielsk" BWA
i jej fundacj! przy wsparciu finansowym z bud#etu miasta w listopadzie i grudniu na $cianach bielskich budynków powsta%y trzy murale. Maciej Szymonowicz „Kamer” oraz Katarzyna „Katka” Dyga-Szymonowicz tworz"
grup! Etnograff. Do tej pory znani byli jednak z dzia%alno$ci muzycznej w kapelach
„&tyry”, Psio Crew” i „Gooral”. Tym razem

Fot. Lucjusz Cykarski

Dwie wystawy
Maciej Szymonowicz w trakcie realizacji muralu w Bielsku-Bia#ej.

na $cianie kamienicy przy ul. 11 Listopada
stworzyli – na podstawie zdj!cia autorstwa
Arkadiusza Dziczka – dziesi!ciometrowej
wysoko$ci hiperrealistyczny mural pt. „Pasterz”. Notabene ju# 2 stycznia zrealizowali
fresk na $cianie kawiarni „Akwarium” w Galerii Bielskiej BWA. Izabela O%dak z W!gierskiej Górki na $cianie oporowej przy ul. Partyzantów namalowa%a wielobarwny mural
o wymiarach trzy na siedem metrów pt.
„Sztuka dla lepszego #ycia”.
Trzeci, najwi!kszy mural to surrealistyczna praca bielskiego artysty Artura Bosowskiego „Turbosa” – „sowa z ludzkimi
oczyma, których b%!kit odbija si! w tajemniczym lesie z niebiesk" po$wiat"”. Malowid%o powsta%o na $lepej $cianie budynku
przy ul. Sempo%owskiej.
Malarz (l$ska Cieszy#skiego
„Karol Niedoba i mali cieszy'scy mistrzowie” to tytu% wystawy, któr" w grudniu
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Podczas !l"skiej m#odo!ci nas#ucha#em si$ ordynarnych wiców opowiadanych przez szkolnych kolegów z We#nowca, Goduli czy Chropaczowa. By#em zafascynowany kloaczn" wulgarno!ci"
rówie!ników. Nie s"dzi#em jednak, %e
z tego, co powszechnie obecne w j$zyku lumpenproletariackiej m#odzie%y, geniusz teatralny autora Samuela Jokica
i re%ysera Marka Giersza#a stworzy
„wulgarn" komedi$ rozporkow"” (okre!lenie Justyny Nowickiej). Re%yser nie
pomyli# si$ – w!ród beskidzkich koneserek urody m$%czyzn bez majtek jego „Kogut w rosole” s#owe&skiego autora wywo#uje upragniony rechot. Jaki wieszcz,
taki s#uchacz...
Do opisania ostatniej premiery w bielskim Teatrze Polskim (3 I 2015) najlepiej
pasuj" j$zykowe narz$dzia zastosowane
swego czasu przez Bronis#awa Maja wobec prozy !p. Eugeniusza Zaczyka pt. „Zapa!nicy”. Niestety mi#o!nik kultury !l"skiej mojego typu b$dzie zawiedziony.
Twórcy „Koguta w rosole” rezygnuj" bowiem z okre!lania dzia#alno!ci erotycznej przy pomocy takich terminów jak rzy',
ciulik czy gu'ka' si$ na rzecz bardziej uniwersalnych poj$' jak dupa czy ch…. Inscenizacja posi#kuje si$ osobliwie g$stymi odchodami. Jeden z aktorów opowiada dowcip o babie, która przychodzi
do lekarza i zadaje wiekopomne pytanie,
czy w czasie biegunki mo%na si$ k"pa'? – Mo%na, odpowiada medyk, je!li zape#ni pani gównem ca#" wann$. Najciekawsze jest to, %e szczyty intelektualnego
humoru si$gaj" nawet Jerzego Grotowskiego, z którego artyzmu twórcy „Koguta…” próbuj" drwi'. Owszem Grotowski
by# obrazobójczy. Kaza# aktorom przychodzi' cztery godziny przed spektaklem, rzuca' chlebem i onanizowa' si$ nim. Bruka# !wi$to!ci, ale ka%da chwila sp$dzona w jego teatrze by#a !wi$ta. Stawia# pytanie, jak %y'? Autorzy „Koguta…” stawiaj" tylko pytanie: – Jaka rzy'?
Od estetycznej „laksyrki” nie sposób
uwolni' si$ w Bielsku-Bia#ej podczas
!wi"t i pocz"tków nowego roku. Zaraz
po wyj!ciu z teatru wpadamy na najbardziej kiczowat" od wielu lat !wi"teczn"
choink$. Obce sobie kolory, niedopasowane do siebie i otoczenia. Pierwowzór
Lolka z serialu o Bolku i Lolku Roman
Nehrebecki powiada, %e to koszmar pijanego impresjonisty. Prezydent miasta
powinien wys#a' swoich ludowych artystów do Alberobello, %eby zobaczyli, jak
wygl"da gustowny sto%ek. By#oby taniej
ni% pó# miliona z# wydane na wszystkie
!wi"teczne dekoracje miejskie. Wieczorami reszta g#ównych atrakcji placu
Boles#awa Chrobrego (zamek i bank
z ogromnym wersalikowym napisem
„do wynaj$cia”) tonie w barwie z wiersza Tadeusza Borowskiego: – Nad nami
noc. Gorej" gwiazdy,/ d#awi"cy, trupi
nieba fiolet./ Zostanie po nas z#om %elazny/ i g#uchy, drwi"cy !miech pokole&...
Uprzejmym Czytelnikom %ycz$ w nowym roku du%o !miechu.
Rozrechotany do rozpuku

otwarto w Muzeum &l"ska Cieszy'skiego
z okazji 150-lecia urodzin artysty. Karol Niedoba urodzi% si! w 1864 r. na przedmie$ciach
Cieszyna – jako siódme ju# dziecko – w ubogiej rodzinie malarza pokojowego Andrzeja Niedoby. W dzieci'stwie nie by% g%odny
tylko dwa razy w roku – podczas Wigilii
i po ubiciu $wini. Nie mia% butów, wi!c zim" ojciec nosi% go do szko%y na r!kach, #eby si! nie rozchorowa%. Karol Niedoba poszed% w $lady ojca wraz ze starszym bratem.
Karier! zacz"% od malowania… $cian mieszkania burmistrza Jana Demla, który odkry%
w nim talent artystyczny i ufundowa% stypendium. Wspiera% go tak#e brat Pawe% Niedoba. Od 1887 do 1898 r. Karol Niedoba studiowa% na uczelniach Wiednia i Monachium pod okiem Rudolfa Ribarza, Ludwika Minnigerodego, Gabriela Hackla
i Ludwika Loffza. Po powrocie na ziemi! rodzinn" malowa% g%ównie ko$ció%ki, kapliczki i ch%opskie cha%upy, które ju# nie istniej". W cieszy'skich szko%ach wykszta%ci% tak#e kilka pokole' artystów. Jak powiada badaczka jego twórczo$ci W%adys%awa Magiera – pozostawi% po sobie oko%o 700 akwarel
i obrazów olejnych przesyconych liryzmem
i atmosfer" intymno$ci. Zmar% w 1947 r. Wystawa prac Karola Niedoby i innych ma%ych
mistrzów cieszy'skich potrwa do 28 lutego 2015 r.

2 stycznia w Galerii Bielskiej BWA otwarto dwie interesuj"ce wystawy. Jedn" z nich
jest ekspozycja instalacji i obiektów wywo%uj"cych z%udzenia optyczne Leszka Lewandowskiego. Autor wykorzystuje lustra
weneckie oraz dzie%a quasi-halucynogenne. – Czy to, co widzimy w lustrze jest $wiat%em, czy tylko iluzj" $wiat%a, skoro $wiat%o
jest te# iluzj"? – pyta mistrz iluzji dr Leszek
Lewandowski, urodzony w 1960 r. w &wierkla'cu, wyk%adowca intermediów na Wydziale Rze(by ASP w Krakowie. Druga wystawa to „Fotografia dzikiej przyrody 2014”. Jest
to pierwszy w Polsce pokaz jubileuszowej
pi!)dziesi"tej pokonkursowej ekspozycji
„Wildlife Photographer od the Year”, któr"
organizuje Natural History Museum w Londynie i BBC Worldwide. Laureat g%ównej nagrody otrzyma% tytu% Fotografa Dzikiej Przyrody AD 2014. Zosta% nim Amerykanin Michael „Nick” Nichols za czarno-bia%e zdj!cie lwic z m%odymi na ska%ach Parku Narodowego Serengeti. Na wystawie jest te#
wiele innych urzekaj"cych zdj!), zw%aszcza
takich, które ujawniaj" powinowactwo $wiata natury i sztuki… abstrakcyjnej. Wystawy
potrwaj" do 30 stycznia 2015 r.

! W listopadzie i grudniu 15 koncertów
w Australii da! Zespó! Regionalny „Istebna”.
! 5 grudnia w bielskiej Galerii Wzgórze zagra! Leszek Szewczuga z zespo!em.
! 6 grudnia Daniel Stefan Bajor, a 18 grudnia Marcin "upa#ski i Piotr Matusik wyst$pili
z recitalami na scenie Saloniku Sztuk Rozmaitych
„Bazyliszek” w Bielsku-Bia!ej.
! 9 grudnia w Ksi$%nicy Beskidzkiej w ramach cyklu Bohaterowie Kalendarza Beskidzkiego swoje dokonania twórcze prezentowa!
wybitny %ywiecki folklorysta, muzykolog i multiinstrumentalista Jan Brodka.
! 13 grudnia w Muzeum Literatury im.
W!adys!awa Reymonta w Bielsku-Bia!ej odby!a si& promocja ksi$%ek bielszczanki Marii Marty Procyk „Twórcze Podbeskidzie” oraz „Paj&czyna. Ch!opi 81”.
! W grudniu cztery kredowe murale na 'cianie klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej

BWA stworzy!y Alicja Jakimów, Magdalena
Bi!u#ska, Katarzyna Krutak i Ma!gorzata Rozenau.
! 16 grudnia studenci cieszy#skich wydzia!ów U( w Katowicach zorganizowali koncert muzyki %ydowskiej w ramach akcji upowszechniania kultury %ydowskiej w Cieszynie, Bielsku-Bia!ej i Wodzis!awiu (l$skim.
! W grudniu w Domu Narodowym w Cieszynie odby! si& konkurs gwary dla dzieci i m!odzie%y „Po cieszy#sku po obu stronach Olzy”, w którym wyst$pi!o 160 uczestników.
! W tym miesi$cu w DK W!ókniarzy zaprezentowano natomiast pokonkursow$ wystaw&
„Bohunowa Paleta 2014”.
! W grudniu w Galerii ROK w Bielsku-Bia!ej prezentowano film Mariana Cholerka „Abecad!o zwierz$t” – oraz cykle zdj&) wybitnych artystów i dziennikarzy wyst&puj$cych w filmowym
dziele bielskiego artysty.
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JOANNA KOTKOWSKA

Cz$stochowska fotografia
O tym, !e sztuka fotografii bujnie rozwija si"
w naszym mie#cie #wiadczy$ mo!e wiele kulturalnych wydarze% tematycznych, m.in. organizowane od kilku lat niemal równolegle Grand
Press Photo na parkingu podziemnym Domu
Handlowego Schott oraz Klimaty Cz!stochowy
w Ratuszu. Obie wystawy otwarto 21 listopada.
Rado#ci& napawa na pewno zwi"kszaj&ca
si" liczba cz"stochowskich fotografików w#ród
nagrodzonych i zakwalifikowanych na tegoroczn& wystaw" Grand Press; I miejsce w kategorii
Ludzie zaj&' Maciek Nabrdalik, III miejsce
w kategorii "ycie codzienne Jaros'aw Respondek. Na wystawie pokazano równie! prace
Grzegorza Skowronka, Dariusza Baranowskiego i Piotra Ka'y.
Klimaty Cz!stochowy zorganizowano ju!
po raz dziewi&ty. W tym roku spo#ród 800
zdj"$ 144 autorów jury w sk'adzie: Renata D&browska, Adam Florczyk, Jacek (yd!ba, Jakub
Szymczuk oraz Radek Wojnar, zakwalifikowa'o na wystaw" 47 prac 36 autorów. Mo!na je by'o ogl&da$ do ko%ca grudnia w Sali Reprezentacyjnej Ratusza.
W kategorii fotografia reporterska I nagrod"
zdoby'y Pueri Claromontani Grzegorza Skowronka i Bez domu Kamila Pawlika; II – Babcia
Marysia Katarzyny Filipczak; III – Rzut karny
Grzegorza Skowronka i Upa#y Tomasza Wi#niewskiego.
W kategorii fotografia klimatyczna I nagrod" za 25 lat wolno$ci otrzyma' Jaros'aw Respondek, II – Bartek i pomnik Joanny Urban, III – Duchy Dariusza Baranowskiego i Ptaki Aleksandry
Madejskiej.
W tym roku po raz pierwszy oceniano prace
w kategorii fotografia promocyjna. Pierwszej nagrody nie przyznano, II otrzyma'a Cz!stochowa
klasycznie Stanis'awa Ja%skiego, III Jedna klisza = jedno zdj!cie Marcina Opa'czy%skiego. Poza wymienionymi kategoriami wyró!niono te!:
Zakupy Grzegorza Skowronka, Jarmark Marcina Szp&drowskiego, Dzieci!ce zabawy Dariusza
Baranowskiego.
Wystawa sk'ania do wielu pyta%, m.in.: jak fotograficy widz& Cz"stochow"? i czym powinna
wyró!nia$ si" fotografia klimatyczna – tematem
czy technik&? W#ród nagrodzonych prac klimatycznych pojawi'a si" w tym roku m.in. fotografia otworkowa Joanny Sidorowicz %wiat#em
malowane oraz soliografia Piotra Krasa Browar
Kmicic. Cieszy te!, !e klimatyczno#$ niekoniecznie oznacza jaki# sentymentalizm czy poetycko#$,
grup" t" tworz& tak!e susz&ce si" na sznurze flagi narodowe czy rz&d krasnali w trawie.
Afryka!skie rytmy
Grudniowy Czwartkowy Wieczór z Chórem
Filharmonii Cz"stochowskiej zatytu'owano Go-
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Grand Prix VII Ogólnopolskiego Przegl&du „42-200 Monodram” otrzyma# Mateusz Nowak z Lublina za spektakl „Od przodu i od ty#u” w re'yserii Stanis#awa Miedziewskiego,
twórcy Sceny Monodramu przy Teatrze Rondo w S#upsku. Jest to kolejna nagroda dla duetu Nowak – Miedziewski (wspólny scenariusz),
ich prac! doceniono m.in. na 12. Przegl&dzie
Monodramu Wspó#czesnego w Warszawie.
Gala odby#a si! 14 grudnia. Wcze$niej w kolejne niedziele listopada w Teatrze from Poland
cz!stochowianie mogli zobaczy( tak'e: „Histori! oddychania” Marty Marianny Gortych
z Warszawy (re'. Dominik Nowak), „Novecento” Dominika Nowaka z Warszawy (re'. Iwo
Vedral), „1000 pengo” Kariny Badury z Cz!stochowy (re'. Julia Liszewska) oraz „Z#& Inger” Malwiny Roma)skiej z Torunia (re'.
i adaptacja Tadeusz Misiaszek).
Nagrodzony przez jury spektakl zosta#
skonstruowany na podstawie niedosz#ej pracy doktorskiej Karola Zbyszewskiego „Niemcewicz od przodu i od ty#u” i opowiada
o ostatnich latach II Rzeczypospolitej (od narodzin Juliana Ursyna Niemcewicza do 1796
r., to jest do jego wyjazdu z Tadeuszem Ko$ciuszk& do Stanów Zjednoczonych, a tak'e
$mierci carycy Katarzyny II). Zbyszewski
w swojej ksi&'ce z 1939 r. rozlicza# z publicystyczn& 'arliwo$ci& czyny poprzedników;
z perspektywy cz#owieka I po#owy XX w. pi!tnowa# ich nieuctwo, zacofanie, ale przede
wszyst kim czy ny prze ciw ko Oj czy* nie.
W przededniu wojny odwa'nie porównywa#
Adolfa Hitlera do carycy Katarzyny II, ba# si!
bowiem powtórki XVIII-wiecznego scenariusza. Opowiedziana przez niego historia nie
jest obiektywn& narracj&, prowadzon& z naukowym dystansem, jej autor bardzo wyra*nie korzysta z mechanizmów trawestacji
(si!ga po styl ni'szy, bardziej dosadny, wed#ug niektórych wulgarny). Bez tej historycznoliterackiej uwagi, spektakl zdaje si! by( kaba re to w& opo wie $ci& o twórcach
Konstytucji 3 Maja, chwilami nawet nieco
niesmacznym 'artem uczniów znudzonych lekcj& podawan& przez nauczyciela i obowi&zkowym szacunkiem wobec wielkich ludzi.
Tymczasem od Zbyszewskiego dowiadujemy
si! o ich alkowianych zachowaniach. Autor
nie unika przy tym dosadnych s#ów. W mi!dzywojniu taki j!zyk szokowa#, dzi$, niestety, przypomina j!zyk ulicy.
Mateusz Nowak uzupe#nia fragmenty powie$ci zabawnym gestem, min& i intonacj&.
Przemienia si! m.in. w Juliana Ursyna Niemcewicza, jego ojca, Stanis#awa Augusta Poniatowskiego, magnatów czy Katarzyn! II. Pomaga mu w tym wielofunkcyjny kostium
zaprojektowany przez Magdalen! Franczak.
Ubiór podkre$la równie' dwoisty byt aktora,
który jednocze$nie jest wspó#czesnym ch#opakiem i kreowan& postaci&, o której opowiada,
nie wyrzekaj&c si! swojej perspektywy. Pod sukni& stylizowan& na XVIII wiek nosi seledynowe spodnie do kolan oraz trampki, a dwoisty
status podkre$la tak'e fryzura – wspó#czesna,
cho( stylizowana na sarmack&.
Spektakl Nowaka – Miedziewskiego to nie
tylko rechot z minionych wieków, wszak nikt
nie jest krystalicznie czysty, a poza tym
up#ywaj&cy czas pot!guje komizm dawnych
pokole). To tak'e g#os we wspó#czesnej dyskusji o patriotyzmie i zach!ta do rozwa'enia
kwestii – jak pogodzi( dobro w#asne ze
sprawami Ojczyzny oraz któr& cz!$ci& cia#a nale'y/wypada jej s#u'y(? Biografia Niemcewicza umo'liwia równie' namys# nad rol& teatru w 'yciu narodu, wspomniane zostaje
nazwisko Wojciecha Bogus#awskiego oraz reakcje na „Powrót pos#a”, co okre$la znaczenie utworu w ówczesnym 'yciu spo#ecznym.

r&ca Afryka. By'o to drugie spotkanie cyklu zainaugurowanego 30 pa)dziernika koncertem
W roli g#ównej Joseph Haydn; w kolejnych miesi&cach planowane s& spotkania: Karnawa#
trwa!, Mistrzowie baroku, Wielcy kompozytorzy
acapella i The latin jazz mass.
Koncert afryka%ski to efekt fascynacji kultur& tego kontynentu dyrygenta Janusza Siadlaka, który omal nie zacz&' studiowa$ afrykanistyki. Przygotowano program pie#ni ludowych
z RPA, Botswany, Ugandy, Ghany, tak!e w j"zykach Zulu, Herero, Oshiwambo, Setswana,
Namo czy Damara. Na instrumentach perkusyjnych towarzyszyli chórzystom Andrzej Michalak i Marcin Serwaci%ski. By' to zreszt& wieczór niespodzianek. Na scenie pojawili si"
tak!e zaproszeni go#cie – Mohamad „Gaspard” Conde, wirtuoz gry na b"bnach z Gwinei, oraz Anna Zakrzewska, prezes Fundacji
African Roots i instruktorka ta%ca afryka%skiego, którzy opowiadali o kulturze Afryki, grze
na b"bnach, dziedziczonych rytmach oraz codziennym !yciu muzycznym.
Ruchome rze(by
Do pocz&tku stycznia mo!na zwiedza$ w Sali
Poplenerowej MGS-u wystaw" obiektów kinetycznych Piotra Bo!yka Kineticos, a widzowie
powinni zast&pi$ ogl&danie wspó'tworzeniem. Artysta urodzony w 1944 r. studiowa' na Wydziale Form Przemys'owych w Krakowie, Kansas
University USA (by' stypendyst& Fullbrighta),
obecnie jest kierownikiem Pracowni Projektowania Konceptualnego w ASP w Krakowie,
a tak!e dizajnerem.
Wystawa to hymn na cze#$ ludzkiego umys'u i mechaniki, cho$ zainteresowanie publiczno#ci, a przede wszystkim jej ciekawo#$
sztuki (a mo!e techniki?) spowodowa'a, !e
obiekty stopniowo przestaj& dzia'a$: luzuj& si"
linki, rozregulowuj& mechanizmy. Ale nawet
wówczas oczarowuj& koncepcj& i nazwami, interpretuj&cymi istot" dzia'ania poszczególnych obiektów – Próba lotu, Zauroczenie czy
Wzrastanie. Wci&! wra!enie wywo'uje m.in.
W#adca traw, gdy wahad'a poruszaj& w ró!nych
kierunkach cienkie i elastyczne drewienka.
Wspomnienie o W"adys"awie Sebyle
27 listopada Instytut Filologii Polskiej AJD
w Cz"stochowie oraz Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza, Oddzia' Cz"stochowski zorganizowa'y w OPK „Gaude Mater”
wieczór po#wi"cony !yciu i twórczo#ci poety
urodzonego w K'obucku. Gospodyniami literacko-muzycznego spotkania by'y dr hab. El!bieta Hurnik oraz dr El!bieta Wróbel. Program
wype'ni'y: wyk'ad o twórczo#ci Seby'y dr
hab. Joanny Kisiel z Uniwersytetu *l&skiego,
wiersze prezentowane przez cz'onków STK
„naJana” oraz utwory muzyczne w wykonaniu
m'odych skrzypków z Zespo'u Szkó' Muzycznych przygotowanych przez prof. Aleksandr"
Szwejkowsk&-Belic" (Maria i Stanis'aw Belicowie) oraz prof. Gra!yn" Mieli%sk& (Blanka
Bodziachowska).
Joanna Kisiel zwraca'a uwag" na ewolucj" poezji Seby'y, jej muzyczno#$, spo'eczne zaanga!owanie oraz charakterystyczne motywy; by'o
m.in. o szczuro'apie, bezsenno#ci i poszukiwaniu odpowiedniego s'owa.

! Zagrali: Hala Sportowa – Budka Suflera;
Filharmonia – Maryla Rodowicz, Perfect, Maciej Male!czuk z zespo"em Psychodancing; klub
Rura – Bracia Figo Fagot, Strachy na Lachy,
happysad; Cafe Belg – Babooshki; Jazz Klub „Five O’Clock” – Darek Zió"ek i Piotr #obos;
MDK– Halina Kunicka; Teatr from Poland – Regres, Closterkeller, Acid Drinkers; Muzyczna Meta – Mateusz Goli, Babu Król; club Ray – Doda; Galeria Jurajska – Mrozu.
! W Bibliotece Publicznej im. W". Biega!skiego odby"o si$ spotkanie z pisark% Barbar% Kosmowsk%, a w CPM-ie z Agnieszk% Graff;
! Wystawy: CPM – Projekcje Bart"omieja
Otockiego; Wej&ciówka – fotografie Jaros"awa

Respondka; Konduktorownia – Elementy rzeczywisto!ci Aleksandry Laso!;
! W Koncercie cecylia"skim w Filharmonii
Cz$stochowskiej wzi$"y udzia" najwa'niejsze
chóry miasta: Chór Filharmonii Cz$stochowskiej
„Collegium Cantorum”, Chór Archikatedry
Cz$stochowskiej „Basilica Cantans”, Chór M$ski „Pochodnia” oraz Jasnogórski Chór Mieszany; towarzyszyli im soli&ci: Edyta Piasecka (sopran), Ka ta rzy na Su ska (mez zo so pran),
Sylwester Smulczy!ski (tenor), Artur Janda
(bas); dyrygowa" Adam Klocek.
! W klubie Politechnik odby" si$ pokaz specjalny KAN, czyli projekcja filmów amatorskich
i niezale'nych.

Z Markiem S!owiaczkiem
w „Ciszy skrzyde!”

JACEK SIKORA

„Tacy Jeste!my 2014”
W sobot! 29 listopada w Teatrze Cieszy"skim w Czeskim Cieszynie odby#a si! gala ko"cz$ca tegoroczn$ edycj! konkursu
„Tacy Jeste%my”, zorganizowanego tradycyjnie przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej.
Przyznano dwie nagrody. Publiczno%&
za po%rednictwem kuponów drukowanych
od kilku tygodni w „G#osie Ludu” oraz esemesów najwi!cej g#osów odda#a na Chór
'e"ski „Melodia”, nominowany za wy%piewa nie z#o te go dy plo mu (1. miej sca)
na Mi!dzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canço Mediterriania”
w Hiszpanii. Chór dzia#aj$cy przy Miejscowym Kole PZKO w Nawsiu istnieje od blisko 60 lat.
Swoj$ nagrod! przyzna#a tak(e kapitu#a
konkursowa. Na teatralnych deskach odebra# j$ Marian Siedlaczek, nominowany
za wystaw! „Twarze cieszy"skiego jazzu”,
fotografik, prezes Zaolzia"skiego Towarzystwa Fotograficznego.
Melpomeny na dwóch scenach
Spektakl „Pocztówki z Europy” w wykonaniu Zespo#u Teatralnego im. Jerzego Ciencia#y dzia#aj$cego przy MK PZKO w W!dryni zainaugurowa# w pi$tek 12 grudnia dwudniowy Przegl$d Teatrów Amatorskich Melpomeny. W!dry"ski zespó# by# gospodarzem
imprezy, b!d$cej nawi$zaniem do popularnych niegdy% Melpomenek.
W sobot! w „Czytelni” zaprezentowa#y
si! teatrzyki PZKO-wskie z Boconowic (ze
sztuk$ „Straszyd#o” Danuty Brannej), Nawsia-Jasienia („Muckoczek” Wac#awa Kapsi), Cierlicka-Ko%cielca (z adaptacj$ fragmentu „Kozio#ka Mato#ka” Kornela Makuszy"skiego), Milikowa („Drebank, czyli
tydziy" s#ómiannego wdowca” Jana Czudka), Mostów ko#o Jab#onkowa („Czorne
na bio#ym” Henryka Jasiczka). Z Trzy"ca-Nieborów przyjecha#y dwa zespo#y dzie-
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Do czeskocieszy!skiego klubu „Dziupla” zawita"a w sobot# 6 grudnia poezja.
A to dzi#ki Markowi S"owiaczkowi. W klubie prowadzonym przez Stowarzyszenie
M"odzie$y Polskiej odby" si# wieczór
promocyjny jego debiutanckiego tomiku
„Cisza skrzyde"”. Poeta z Boconowic wyda" ksi%$eczk# wspólnie z plastyczk%
Blank% Suszk%-Szczuk% z Nawsia i to oboje arty&ci z podgórskiej cz#&ci Zaolzia byli
bohaterami poetycko-plastycznego wieczoru.
– W pustych d"oniach / lekkich i brudnych / sko"atane imi# / w"asne / w pierwszym westchnieniu $ycia // tu / pod ca"unem mi"o&ci / wieczno&' / umar"a wcze&niej... – s"owa tego wiersza, pod tytu"em
„Pocz%tek”, bo jak$e inaczej, otwieraj%
tomik „Cisza skrzyde"”, otworzy"y tak$e
sobotni% poetyck% uczt#. Atmosfera spotkania ze sztuk% by"a wprost rodzinna. I to nie tylko dlatego, $e na widowni
zasiad"o sporo najbli$szych dwójki jego
bohaterów. Blanka wprost na scenie malowa"a obraz, Marek za& przedstawi" si#
zarówno w roli poety, jak te$.... utalentowanego pianisty. O drodze twórczej, $yciu rozmawia" z artystami poeta i krytyk
literacki Kazimierz Kaszper, natomiast
wiersze i fragmenty prozy S"owiaczka czyta" dyrektor Teatru Cieszy!skiego Karol
Suszka.
– Autorzy si# ujawnili, dziecko jest
na &wiecie, a my mamy przyjemno&' obcowa' z kolejnym dzie"em literackim wydanym nad Olz%, tym razem przez dwóch
autorów. Miejmy nadziej#, $e ich wiersze
i rysunki b#d% z nami rezonowa' na tym
spotkaniu, a b#d% z nami równie$ w chwilach, kiedy mamy czas na refleksj# i potrzeb# wype"ni' ten dziwny czas tre&ciami bliskimi naszemu wn#trzu – rozpocz%"
swoj% gaw#d# o ksi%$ce Kazimierz Kaszper. – Jedna jedyna rzecz jest konstansem
w tej poezji. To jest Bóg, Ko&ció", sumienie. To s% filary, które pozwalaj% poecie
uporz%dkowa' w jaki& sposób chaos rzeczywisto&ci. Ten chaos porz%dkuje wiara.
Wiara w pryncypialne warto&ci. Obok
wiary w wymiarze religijnym pojawia si#
te$ inny sk"adnik tego Bo$ego "adu: rodzina, najbli$szy cz"owiek – podkre&li".
W rozmowie z Kaszperem Marek S"owiaczek zdradzi", $e swoj% przygod# z poezj% rozpocz%" w jab"onkowskiej szkole
podstawowej, gdzie spotka" ucz%cych
tam wówczas dwóch poetów: Wilhelma
Przeczka i Jana Pyszk#. Opowiada", $e
na polonistyk# na Uniwersytecie Jagiello!skim dosta" si# po maturze w czeskocieszy!skim Technikum Rolniczym. – Te
studia by"y wa$nym momentem w moim
$yciu. Znalaz"em si# w zupe"nie innym
&wiecie: inni ludzie, inna kultura, mentalno&', a tak$e inny j#zyk ni$ ten, którym pos"ugiwa"em si# nad Olz%. Musia"em wi#c
nad sob% sporo popracowa'. Przy okazji
za& na studiach pozna"em swoj% $on#, która do dzi& jest moj% Muz% i ma ogromny
wp"yw na moj% twórczo&' – mówi" S"owiaczek. A jak na romantyka przysta"o, obdarowa" zaskoczon% Muz# wspania"ym
bukietem kwiatów.

ci!ce, dzia#aj$ce pod kier. Haliny Szczotki – „Gapa” i „Gapcio”, znane z niekonwencjonalnych adaptacji znanych bajek.
Prócz zespo#ów PZKO-wskich zawitali
do W!dryni go%cinni wykonawcy. Grupa Teatralna „Ba (j) karze” z Cieszyna przedstawi#a w pi$tek „Dwóch d(entelmenów”
Johna Whitewooda, Polski Teatr Ludowy we
Lwowie wystawi# w sobot! wieczorem,
na zako"czenie przegl$du, „Na pe#nym
morzu” S#awomira Mro(ka.
W W'dryni szko#a imienia
Szymborskiej
Polska Szko#a Podstawowa im. Wis#awy
Szymborskiej – tak$ nazw! wkrótce nosi&
b!dzie polska podstawówka w W!dryni.
Zmian! nazwy uchwalili radni gminy. – To
by# ostatni etap formalno%ci. Po Nowym Roku szko#a umie%ci now$ nazw! na fasadzie – poinformowa# przed %wi!tami wójt
W!dryni, Bogus#aw Raszka.
Nadanie podstawówce imienia zmar#ej
w 2012 r. Wis#awy Szymborskiej nie jest
przypadkowe – kontakty szko#y z polsk$ noblistk$ si!gaj$ kilkunastu lat wstecz. Szymborska odwiedzi#a nawet w 2001 r. osobi%cie w!dry"skich uczniów, a w szkolnym
ogrodzie do dzi% ro%nie po%wi!cony jej
d$b „Piast”.
„Oldrzychowice”
z nagrod" Oskara Kolberga
Reprezentacja Zespo#u Tanecznego „Oldrzychowice”, dzia#aj$cego przy Miejscowym Kole PZKO w Oldrzychowicach,
odebra#a 11 grudnia w Warszawie nagrod!
im. Oskara Kolberga „Za zas#ugi dla kultury ludowej”. Wr!czenie nagród zorganizowano w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutos#awskiego. Uroczysto%&, w której wzi!#a udzia# minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Ma#gorzata Omilanowska, zwie"czy#a obchody jubileuszu dwustulecia urodzin Oskara
Kolberga, kompozytora i etnografa, zaliczanego do grona osób najbardziej zas#u(onych
dla polskiej kultury.
Obok „Oldrzychowic” laureatami nagrody Oskara Kolberga zosta#y m.in. Kapela Rodzinna Trebuniów Tutków, Regionalny Zespó# Pie%ni i Ta"ca „Boczki Che#mo"skie”, Kaszubski Park Etnograficzny im.
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, czy „Polskie Radio Rzeszów”.

! Kto w przed!wi"teczny weekend nie mia#
jeszcze kompletu prezentów dla swoich bliskich,
móg# nadrobi$ zaleg#o!ci na dorocznym jarmarku godowym w Domu PZKO w Jab#onkowie.
Miejscowi PZKO-wcy zaprosili tam w sobotnie
przedpo#udnie sprzedawców z ca#ego przygranicznego regionu.
! Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie
Polskiej Szko#y Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzy%cu zaprosili swoich najbli&szych na
koncert !wi"teczny „Zakol'duj nam, kol'do…”.
! W 2015 r. czytelnicy „G#osu Ludu” w ka&dy czwartek otrzymaj" bezp#atny, 16-stronicowy dodatek telewizyjny „Telewidz”. Umow'
w tej sprawie podpisali w Warszawie Marek S#owiaczek, pe#nomocnik spó#ki Pol-Press, wydaj"cej t' jedyn" w RC polsk" gazet' „G#os Ludu”,
oraz Jerzy Wilde, dyrektor handlowy w spó#ce
Hippocampus, wydawcy kolorowego dodatku telewizyjnego.
! Na doroczne „Jase#ka” zaprosili w sobot' 13
grudnia swoich rodziców i sympatyków placówki uczniowie i nauczyciele Szko#y Polskiej
w Pradze, czyli dzia#aj"cego przy Ambasadzie
Rzeczypospolitej Polskiej Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego im. !w. Jadwigi.

! Zaolzia%skie Towarzystwo Fotograficzne
otworzy#o w pi"tek 12 grudnia w kawiarni literackiej Avion w Czeskim Cieszynie ostatni"
ubieg#oroczn" wystaw'. M#oda fotograficzka
Halina Sikora zaprezentowa#a zdj'cia, które
zrobi#a podczas swej trzymiesi'cznej podró&y
po Indiach.
! Ukoronowaniem ubieg#orocznego sezonu
wystawienniczego Biblioteki Regionalnej w Karwinie by#a prezentacja twórczo!ci Józefa Dronga – aktywnego cz#onka Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, który obchodzi#
przed !wi'tami 70. urodziny.
! „Naj star sze, naj wi'k sze, naj cen niej sze...” – tak" nazw' nosi najnowsza wystawa
Ksi"&nicy Cieszy%skiej, któr" w jej siedzibie
przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie mo&na b'dzie
zwiedza$ a& do 10 kwietnia. Ekspozycj', na której przedstawiono cymelia i osobliwo!ci z bogatych zbiorów Ksi"&nicy, przygotowano z okazji
obchodów jubileuszu 20-lecia tej placówki.
! Ludwik Jerzy Kern by# najcz'!ciej powtarzaj"cym si' autorem wierszy recytowanych przez
uczestników fina#u XIII Konkursu Recytatorskiego, który odby# si' 5 grudnia w Polskiej Szkole Podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku.
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XIX

INDEKS NAZWISK „!L"SK”
OD NR. 1 – DO NR. – 12: 2014 ROK
A.
[Adamczyk]
– Kryspian Adamczyk w Pa!acu Schöna nr 8, s. 49.
Aktualia:
– Grafika nr 4, s. 50.
Andrzejczak Henryka:
– O Literaturze dla dzieci i m#odzie$y (rec) K. HeskaKwa"niewicz, Katarzyna Ta!u# (red.): Literatura dla
dzieci i m#odzie$y (1945-1989) Katowice 2014.
nr 11, s. 60.
Andrzejewska Anna66:
– Foto nr 1, s. 67.
Angelus Silesius:
– Dystychy z cherubowego w$drowca (prze!.: Teresa
Kowalska) nr 12, s. 24-26.
Antoniak Kiedos Edyta:
– Dla dyletanta – mi!o"nika (rec.): Janusz A. W!odarczyk:
Obecno%& architektury. Katowice 2013 nr 7, s. 62.
B.
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Bajorowicz Zenon Karol:
– Centon polski (fragmenty), nr 11, s. 38-39.
Ba!aga Marta:
– Noc na ziemi. Marta Ba!aga rozmawia z Natalia Korynck% Gruz nr 3, s. 44-46;
– Jestem amatorem. Z Paw!em Pawlikowskim o jego
wczesnych dokumentach, które nie by!y dokumentami, fenomenie Idy i ponownym wynalezieniu ko!a
rozmawia Marta Ba!aga nr 8, s. 17-19;
– Ma!a lady Makbet, nr 9, s. 30;
– &wiat zapo"redniczony. Z Ann% Kazejak o polskiej
mentalno"ci, wspó!pracy z Du'czykami i „kierowaniu” debiutantami rozmawia Marta Ba!aga nr 9,
s. 28-29;
– Po godzinach. Z Shawnem Christensenem i Paulem
Wesleyem o realizacji filmu, depresji i najbli(szej
przysz!o"ci z Mystic Falls rozmawia Marta Ba!aga
nr 10, s. 40-41;
– Pan (ycia i "mierci nr 11, s. 55;
– Umiarkowane zachmurzenie na Lido nr 12, s. 44-46.
Bany" Wies!aw:
– Elitarna czy egalitarna. Z rektorem Uniwersytetu
&l%skiego prof. zw. dr. hab. Wies!awem Banysiem
rozmawia Maria Sztuka nr 10, s. 6-7.
Bara#czak Stanis!aw (prze!.):
– Robin Flower: Kot Pangur (Pangur Ban) nr 3, s. 13.
Barczyk Bartek:
– Foto nr 10, s. 8,9.
Barczyk Zygmunt:
– Wyzwanie. Historia prawdziwa. nr 2, s. 13-15.
Bartos Ewa:
– Darowski redivivus (rec.): O(óg Zenon, Wolski
Jan:(red): Trzeba si' trzyma& pi'knych przyzwyczaje(. Twórczo%& Jana Darowskiego. Rzeszów 2012,
nr 5, s. 61.
Bartos Ewa, Tomczok M. (red.):
– Literatura popularna. T. 1. Dyskursy wielorakie. Katowice 2013 (rec.): Katarzyna Niesporek: Wy(yny
„popularnej”. Nr 8, s. 62.
Bednarczyk Ryszard:
– Skutki braku wolno"ci. Miedzynarodowa konferencja naukowa w Zabrzu nr 1, s. 44-45. – Godka uszlachetnia, a co z polszczyzn%? nr 3, s. 52-53;
– Filmowa misja Bardorscha nr 5, s 46-47;
– Na wymodlonej wojnie. Wystawa w Muzeum Górno"l%skim przypomina g!ównie zbrojny czyn legionistów nr 7, s. 48;
– Mroczne liryki (Genewefa Jakubowska Fija!kowska)
nr 8, s. 44;
– Plecami poczujesz ziemi$ (rec.): Jerzy Lucjan Wo)niak: Drzewa przy drodze. Sosnowiec 2014 nr 8, s. 60;
– Z!ote tr%by i czerwone pióropusze, nr 9, s. 56-57;
– Filmowa druga liga w Bytomiu nr 11, s. 42;
– Foto: nr 1, s. 44, 45; nr 3 s. 53; nr 5, s. 47, nr 7, s. 49.
Bednarek Marian Lech:
– Kreska (wiersz) nr 12, s. 17;
– Królestwo (wiersz) nr 12, s. 17;
– Lot (wiersz) nr 12, s. 1;
– Mleko (wiersz) nr 12, s. 17.

[Benefis]
– Benefis Tadeusza Kijonki w Operze &laskiej nr 4, s. 26.
Bereta Katarzyna:
– B$dzie to kadencja trudna i burzliwa. Po Walnym
Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym Górno"l%skiego Towarzystwa Literackiego nr 1, s. 53;
– Usakralizowana pami$# (rec.:) Ewa Fonfara: Literackie silva rerum. Pismiennictwo %laskie w przestrzeni kultury regionu. Katowice 2013 nr 2, s. 63;
– Wokó! przemian w Chorzowie nr 2, s. 32-35;
– Czego nas ucz% legendy Marie Heaney? (rec.:) Marie Heaney: Za dziewiat) fal). Kraków 2014 nr 3
s. 63;
– Podró(owa!em, czekaj%# na przerzut (rec.): Pawe!
Daniel Zalewski: Gdzie %mier& nie si'ga. Kraków 2013 nr 4, s. 60;
– &l%sk – wie" czy miasto, tradycja czy zmiana? nr 5
s. 18-21;
– Id%c cmentarzem przy Francuskiej nr 6, s. 18-20;
– Stablik – poeta i podró(nik (rec.): Antoni Stablik:
Wiersze. Wspomnienia z podró$y. Katowice 2013
nr 6, s. 63;
– Twórcze okno. Ogólnopolskie konkursy literackie
organizowane przez M!odzie(owy Dom Kultury
w Chorzowie. Nr 7, s. 40;
– W duchu patrona. Fundacja im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu nr 7, s. 41;
– O supermarketyzacji szko!y i o tym, (e cz!owiek jest
wielki nr 9, s. 8-14;
– Drodzy czytelnicy nr 10, s. 3;
– Zbiór minitraktatów i testament gorzkich prawd
(rec.): Janosch: Szcz'%liwy, kto pozna# Hrdlaka. Kraków 2014, nr 10, s. 60;
– O fizycznej obecno"ci Boga w krematorium i o obsesji "mierci (rec.): Kulka Dov Otto: Pejza$e metropolii %mierci. Rozwa$ania o pami'ci i wyobra*ni.
Wo!owice 2014 nr 10, s. 62;
– By# kobiet% na &l%sku nr 11, s. 24-26;
– Pszczy'ski jubileusz nr 12, s. 27;
– Foto nr 5, s. 19; nr 6, s. 5; nr 9, s. 10.
Biedzki Tadeusz:
– Zabawka Boga (rec.:) Mirella Siedlaczek Mikoda:
przygody w stylu Indiany Jonesa nr 1 s. 61.
[Bielsko]
– Bielsko. Notatnik kulturalny nr 1, s. 73; nr 2, s. 73;
nr 3, s. 73; nr 4, s. 73; nr 5, s. 73; nr 6, s. 73; nr 7,
s. 73; nr 8, s. 73; nr 9, s. 73; nr 10, s. 73; nr 11, s. 73;
nr 12, s. 73.
Bierwiaczonek Maria patrz: Lipok Bierwiaczonek
Maria.
[Biogram]
– Biogram biskupa Tadeusza Szurmana nr 4, s. 35.
Blukacz Zbigniew:
– Mapy "wiat!a nr 5 ok!adka s. 3.
B!aszczyk J. Miros!aw:
– Mój Kilar nr 2, s. 41.
Boczkowska Magdalena:
– Pi$kny jubileusz (Sosnowieckie Dni Literatury) nr 7,
s. 32-33.
Bolter David Jay:
– Przestrze( pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Kraków 2014 (rec.): Katarzyna Krzan:
Ksi%zka = kultura nr 10, s. 62.
Borczyk Norbert:
– Foto nr 1, s. 12;
Browarny Wojciech, Monika Wolting (red.)
– Opcja niemiecka. O problemach z to$samo%ci)
w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku.
Kraków 2014 (rec.): Ewa Wyl$(ek: Po upadku muru – niemiecko-polskie problemy z to(samo"ci%
nr 12, s. 60.
Brze$niak Marek:
– Czy czart to diabe!? Slezke Divadlo z Opavy w Bytomiu (Opera) nr 1, s. 58;
– Rozmowa z maestro Antonim Witem. Jak nak!oni#
orkiestr$ do entuzjazmu? nr 3 s. 5-7;
– Z Andrzejem Panufnikiem, bez Ryszarda Straussa. XXIV Miko!owskie Dni Muzyki, nr 7, s. 42-43;
– Powrót jaskó!ek do „raju utraconego”. Czy znów jak
przed laty, b$d% przyje(d(a# do Katowic s!awne orkiestry symfoniczne? nr 12, s. 36-38.

Buchowski Marian:
– Czerwona nitka Stachury nr 3, s. 38-41.
Budzicz Janina patrz Walczak Budzicz Janina.
Bula Karol Rafa!:
– „Czterog!os” potwierdza aspiracje Katowic nr 6,
s. 46;
– Nowa sala koncertowa w Katowicach – zas!u(yli
na ni% orkiestra i "l%scy melomani nr 10, s. 8-9.
Bzdok Henryk:
– Anegdoty nr 1, s. 76; nr 2, s. 59; nr 3 s. 65; nr 4, s. 65;
nr 5, s. 65; nr 6. s. 65; nr 7, s. 65; nr 8, s. 65; nr 9,
s. 65; nr 11, s. 76; nr 12 s. 76;
– Tu, czyli w domu. Z Piotrem Sza!sz% rozmawia Henryk Bzdok nr 5, s. 40-43;
– Spacer po Pszczynie z Leszkiem Spyr%. Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka nr 7, s. 38-39;
– Ferdynand Bluebox – grafika i …Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka. Rozmowa z Ferdynandem
Szypu!% nr 9, s. 51-53;
– Aj ten Nowy Jork... Ponadczasowa rozmowa z Andzrejem Czeczotem. Fragment wi$kszej ca!o"ci. Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka nr 10, s. 52-54;
– Zara(ony pogod% ducha i nadziej%. Rozmowa z Zygmuntem Stuchlikiem. Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka nr 12, s. 52-54;
– Foto nr 7, s. 38;
– Grafika nr 1 s. 76; nr 2 s. 59, nr 3 s. 59, nr 3 s. 65;
nr 4, s. 65, nr 5, s. 65; nr 6. s. 65; nr 7, s. 65; nr 8,
s. 65; nr 9, s. 65; nr 11, s. 1 ok!adki (20 lat „&l%ska).
C.
Capote Truman:
– Portrety, obserwacje. *ód) 2012 (rec.:) Turant
Witold: Obserwowane z zimn% krwi% nr 2 s. 60.
Cha!upska Ewa patrz Wro(yna Cha!upska Ewa.
Chaberek Jerzy:
– Foto nr 11 s. 2 ok!adki, s. 13.
Chlanda Marek:
– Uzdrowisko/Spa Town. Fragmenty nr 2, s. 67.
Chor%&y Bogus!aw:
– Zaginione "wiaty – Celtowie w Karpatach Zachodnich
nr 3, s. 10-11;
– Foto nr 3 s. 10.
Christensen Shaw:
– Po godzinach. Z Shawnem Christensenem i Paulem
Wesleyem o realizacji filmu, depresji i najbli(szej
przysz!o"ci Mystic Falls rozmawia Marta Ba!yga
nr 10, s. 40-41.
Chutnik Sylwia:
– W krainie czarów. Kraków 2014 (rec.): Katarzyna
Krzan: Magia s!ów nr 9, s. 60.
Cicho# Aneta, Cicho# Ma!gorzata:
– Biblioteka jest bram% w czasie. MBP w Tarnowskich
Górach. Nr 5, s. 66.
Cicho# Ma!gorzata, Cicho# Aneta:
– Biblioteka jest bram% w czasie. MBP w Tarnowskich
Górach. Nr 5, s. 66.
Cierniak Henryk:
– Suknie i marynarki (wiersz) nr 5, s. 37;
– &wiat nimfy (wiersz) nr 5, s. 37.
Cie"li#ski Marek Kosma:
– Inna Hanna (rec.): Andrzej Gwó)d) (red.): Urok
melancholii. Dziewi'& spotka( z Hann) Schygull).
Katowice 2014 nr 11, s. 61.
Cipi#ska Danuta patrz Lubina Cipi'ska Danuta.
Cirbus Piotr:
– Foto nr 6, s. 45.
Cofa!ka Jan:
– &wierzy – gigant na ulicy (troch$ uzupe!nie') nr 5,
s. 44;
– Z Ko'czyc do Kanady (Florian &mieja) nr 11,
s. 34-37.
[Cohen Jeanine i Javier Fernandez]
– Jeanine Cohen i Javier Fernandez BWA Katowice
nr 10, s. 3 ok!adki.
Csath Geza:
– W nieznanym domu (prze!.: Feliks Netz) nr 11,
s. 29-30;
– Zapomniany sen (prze!: Feliks Netz) nr 11, s. 28-29.

D.
D!bicz Maria:
– Moje pojednanie. Tadeusz Ró$ewicz i Niemcy, nr 9,
s. 23;
– W Berlinie na Salzufer... To by"o nowe miejsce dla
Tadeusza Ró$ewicza w Berlinie w 2004 roku, Nr 10,
s. 18-19;
– Foto nr 10, s. 19.
D!bska Kossakowska Aleksandra:
– Pasja poznania (rec.): Jan Józef Szczepa%ski: Dziennik 1964-1972. t. III Kraków 2013 nr 5, s. 60.
[Dedeciusz Karl]
– Szewczyk Gra$yna Barbara: O sztuce pielegnowania niemiecko polskiego dialogu. Archiwum literackie Karla Dedeciusa nr 2, s. 26-27.
[Dizajn]
– Dizajn bez granic. Galeria Szyb Wilson nr 3, s. 3
ok"adki.
dks:
– Teatr Muzyczny w Mosznej nr 2, s. 68;
– XXXIX Ogólnopolskie konfrontacje teatralne „Klasyka polska” nr 6, s. 68;
– Opolskie &wi#to wolno&ci nr 7, s. 68;
– IX Festiwal Folklorystyczny w Opolu Bierkowicach
nr 8, s. 68;
– XXV Najazd Poetów na Zamek Piastów 'l!skich
w Brzegu nr 11, s. 68;
– Opolskie laury dla animatorów i twórców kultury
nr 12, s. 68.
D"ugajczyk Edward:
– Pechowcy. Ksiega afer szpiegowskich na terenie
Górnego !l"ska w okresie mi#dzywojennym. Leszno 2013 (rec.): Bogdan Widera: Marsza"kowa Mat!
Hari? Nr 4, s. 63.
D"ubak Piotr:
– Foto nr 3, s. 58; nr 11, s. 56; nr 12, s. 56.
D"ugosz Sabina patrz Wawerla D"ugosz Sabina.
Dryga"a Jacek:
– Foto nr 3, s. 44, 45.
Drzazga Dagmara:
– Dante odrodzi" si# w Katowicach nr 10, s. 12-15;
– Adam Sikora. Miko"ów – Drohobycz nr 12, s. 18-21.
Drzewiecki Janusz:
– Foto nr 5, s. 13; nr 6, s. 12.
Duda-Gracz Jerzy:
– Grafika (1941-2004).
Dudek Barbara patrz Janas Dudek Barbara.
Dudek Wójcik H.: patrz Niesporek Szamburska B.,
Wójcik Dudek H.: Nowe opisanie &wiata nr 1, s. 62;
Dupuis Marzena (prze".):
– Therese Soudan: Bal przodków nr 5, s. 26-29.
Durski Jacek:
– 'wiat nr 12, s. 32-35.
[23 Biennale]
– 23. Biennale Plakatu Polskiego. Katowice 2013 nr 1,
s. 49.
[Dytko Zenon]
– Szatters Dorota: Barbarzy%ca w Chorzowie (Zenon
Dytko) nr 2, s. 18-19.
Dziadek Magdalena:
– Mi#dzy nutami nr 1, s. 59; nr 2, s. 58; nr 3 s. 59; nr 4
s. 59; nr 5, s. 59; nr 6, s. 52; nr 7, s. 59; nr 9, s. 59;
nr 10, s. 59; nr 11 s. 65; nr 12 s. 59;
– Kopciuszek – baletowa premiera w Operze 'l!skiej
nr 8, s. 58 (Mi#dzy nutami);
– 10. rocznica &mierci Adolfa Dygacza nr 8, s. 59.
E.
F.
[Fernandez Javier]
– Jeanine Cohen i Javier Fernandez. BWA Katowice
nr 10, s. 3 ok"adki.
Figza" Magdalena:
– Na styku kultur i religii nr 4, s. 58;
– Ocalaj!ca moc &piewu nr 5, s. 58;
– Ameryka%ski sen Jasia nr 7, s. 57.
[Fija"kowska Jakubowska Genowefa]
– Bednarczyk Ryszard: Mroczne liryki (Genewefa
Jakubowska Fija"kowska) nr 8, s. 44.
Flower Robin:

G.
[Gabinet]
– Gabinet Alfreda Szklarskiego w Domu O&wiatowym
Biblioteki 'l!skiej nr 12, s. 4 ok"adki.
Gacek Marcin:
– Kiedy& puste krzes"a, dzisiaj p"ytkie wizje – eurosceptyczny mistral w Strasburgu nr 6, s. 5;
– Polski euro – poci!g Tuska nr 9, s. 5-7;
– Ska$one wybory. Samorz!d w epoce kryzysu demokracji nr 12, s. 7.
Ga"uszka Krystian:
– Joanna z Goduli nr 3, s. 42-43.
Gembalski Julian:
– Wspomnienie ucznia. Józef 'wider (1930-2014).
nr 6, s. 44-45.
G!bala Stanis"aw:
– Tadeusz Ró$ewicz w „'l!sku” nr 5, s. 8-13.
G!bo"y$ Zdzis"aw:
– Spis tre&ci za rok 2013. 'l!sk XVIII. nr 1, s. 77-84.
Giel Manuela:
– O trzech bohaterach z wielk! pasj! (rec.): Wojciech
Jagielski: Trembacz z Tembisy. Droga do Mandeli.
Kraków 2013 nr 9, s. 62.
Gliniecka Bogna:
– Odegra( $ycie nr 2, s. 20-24.
G"owacka Aneta:
– Teatr – medium historii lokalnych nr 11, s. 58-59.
G"ówka Lidia:
– Barbarzy%cy na Wyspie (szkic mocno subiektywny)
nr 3 s. 8-9.
G"ybin Jerzy:
– Teatr bez makija$u. Rozmawia Maria Sztuka nr 3
s. 34-36.
Gogol Miko"aj:
– Trzeba poje%dzi& po Rosji (prze". F. Netz) nr 1,
s. 16-18.
Gola Arkadiusz:
– Foto nr 1, s. 71; nr 11, s. 7.
Go"ba Kazimierz:
– Wie'a spadochronowa. Oprac. K. Heska Kwa&niewicz. Katowice 2014. (rec.): Katarzyna Ta"u(: Nowe wydanie Wie'y spadochronowej Kazimierza
Go"by, nr 12, s. 61.
Gorzelik Jerzy:
– Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego !l"ska wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014. (rec.): Bogdan Widera: Arystokraci,
zakonnicy, mieszczanie nr 12, s. 63.
Górdzia"ek Józef:
– Kantory graniczne (rec.): Dariusz Koz"owski: Oddaj!c sprawiedliwo&( widzialnemu &wiatu nr 4, s. 61.
Grabowska Genowefa:
– Dekada wielu pyta%. Rozmowa z prof. zw. dr. hab.
Genowef! Grabowsk!. Rozmawia" Janusz Okraska.
Nr 5, s. 22-23.
Grabowski Wojciech:
– Grafika nr 4, s. 37.
– Józef Che"mo%ski. Kolekcja malarstwa polskiego
Muzeum 'l!skiego nr 4, s. 27;
– W"adys"aw Podkowi%ski. Kolekcja malarstwa polskiego Muzeum 'l!skiego nr 5. s. 52;
– Piotr Micha"owski. Kolekcja malarstwa polskiego
Muzeum 'l!skiego nr 6, s. 33;
– Olga Bozna%ska. Kolekcja malarstwa polskiego Muzeum 'l!skiego nr 7, s. 47;
– Aleksander J#drzejewski. Kolekcja malarstwa polskiego Muzeum 'l!skiego nr 8, s. 47;
– Stanis"aw Ignacy Witkiewicz. Kolekcja malarstwa
polskiego Muzeum 'l!skiego nr 9, s. 31;
– Rafa" Malczewski. Kolekcja malarstwa polskiego
Muzeum 'l!skiego nr 10, s. 55;
– Jan Matejko. Kolekcja malarstwa polskiego Muzeum 'l!skiego nr 11, s. 54;
– Jan Wojciech Zawadowski Kolekcja malarstwa polskiego Muzeum 'l!skiego nr 12, s. 47;
– Foto nr 8, s. 47.
Gracz Jerzy patrz Duda-Gracz Jerzy
Griessgraber Tomasz:
– Foto nr 12, s. 55.
Gruca Tomasz:
– Foto nr 12, s. 27.
Grucka Marek:
– Foto nr 11, s. 47.
Gruszka Zych Barbara:
*** boj# si# pisa( o chwili (wiersz) nr 6, s. 22;
*** coraz mniej znajomych postaci (wiersz) nr 6 s. 23;
*** jedna pomara%cza wisz!ca na drzewku nr 6, s. 23;

*** jestem taka spokojna (wiersz) nr 6, s. 22;
*** jeszce niedawno krzycza" na psy (wiersz) nr 6, s. 23;
– mama odwiedza pani! doktor (wiersz) nr 6, s. 22;
*** pod koniec $ycia powinnam sobie kupi( (wiersz)
nr 6, s. 1;
– strachy (wiersz) nr 6, s. 23;
*** w porze sjesty wszyscy le$! (wiersz) nr 6, s. 23;
– R#ce ci!gn!ce do $ycia. Z prof. dr. hab. Marianem
Zembal! dyrektorem 'l!skiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu rozmawia Barbara Gruszka Zych
nr 6, s. 14-16;
– Nie ma nas w spisie. Katowice 2014 (rec.): Janusz
Nowak: Godziny adoracji przed zmyciem si# z ziemi nr 12, s. 62.
Gruz Natalia patrz Koryncka Gruz Natalia.
Grzegorska Anna:
– Biblioteka – lubi# to. GBP w Gocza"kowicach Zdroju nr 7, s. 66.
Grzywaczewska Agnieszka patrz: Kurpierz Grzywaczewska Agnieszka.
Gwó%d% Andrzej (red.):
– Urok melancholii. Dziewi#& spotka( z Hann" Schygull". Katowice 2014. (rec.): Marek Kosma Ciesli%ski: Inna Hanna nr 11, s. 61.
H.
Hadasz Krystian:
– Ad absurdum (wiersz) nr 4, s. 1;
– B"!kanie (wiersz) nr 4, s. 16;
– Improwizacja (wiersz) nr 4, s. 17;
– Niebo nad Krakowem (wiersz) nr 4, s. 16;
– Uroczysta zmiana zdania. Kraków 2014 (rec.:)
Krzysztof Lisowski: Próba obywatelstwa nr 5, s. 62.
Ha"asz Anna:
– Rozmowa z Pomara%czark! (wiersz) nr 8, s. 38.
[Hantulik]
– Edward Hantulik: Malarstwo i rze)ba nr 8, s. 50.
Happonen Santeri:
– Foto nr 8, s. 19.
Harrison Marie patrz Jonsson Harrison Marie.
Hawa"ej Adam:
– Foto nr 10, s. 18.
Heaney Marie:
– Za dziewiat" fal". Kraków 2014 (rec.:) Katarzyna
Bereta: Czego nas ucz! legendy Marie Heaney?
nr 3, s. 63.
Henzel Jan:
– Lofty (wiersz) nr 8, s. 39.
Heska Kwa$niewicz Krystyna:
– Co ma koza do trzustki, czyli o pasjach prof. Paw"a
Lampego (rec.): Iwona Kolasi%ska, Jolanta Pieczka:
Cap nie koza, czyli zrób ze mn" co chcesz. Z prof. dr.
hab. n. med. Paw"em Lampe rozmawij!... Katowice 2014, nr 4, s. 62;
– Przywracanie Zofii Kossak (rec.): Joanna Jurga"a Jureczka: Zofia Kossak. Opowie$& biograficzna. Warszawa. nr 5, s. 63;
– 'l!ska ojczyzna polszczyzna w domu i w szkole
(rec.): Helena Synowiec: !l"ska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnie(.
Katowice 2013 nr 6, s. 63;
– Tajemnicze ogrody 3. Katowice 2013 (rec.): Katarzyna Ta"u(: Powrót do tajemniczych ogrodów
nr 6, s. 60;
– Poetycki Brynów przy ulicy Ligonia nr 7, s. 32;
– O znikaj!cym Witkacym, tajemniczej hrabinie i niewys"owionej urodzie 'l!ska Cieszy%skiego (rec.):
Joanna Jurga"a Jureczka: Tajemnice prowincji. Pozna% 2014 nr 8, s. 63;
– Heska Kwa&niewicz Krystyna, Katarzyna Ta"u( (red.):
Literatura dla dzieci i m)odzie'y (1945-1989). Katowice 2014 (rec.): Henryka Andrzejczak: O literaturze
dla dzieci i m)odzie'y nr 11, s. 60;
– Heska Kwa&niewicz Krystyna (oprac.): Kazimierz
Go"ba: Wie'a spadochronowa. Katowice 2014.
(rec.): Katarzyna Ta"u(: Nowe wydanie Wie'y spadochronowej Kazimierza Go"by nr 12, s. 61.
Holesz Bo&ena:
– Nowa siedziba – wi#ksze mo$liwo&ci i niebanalne
pomys"y. Z $ycia bibliotek. nr 4, s. 66.
Holland Robin:
– Foto nr 8, s. 17.

XIX

– Kot Pangur (Pangur Ban). Prze".: Stanis"aw Bara%czak
nr 3, s. 13.
Fonfara Ewa:
– Literackie silva rerum. Pismiennictwo $l"skie
w przestrzeni kultury regionu Katowice 2013 (rec.:)
Katarzyna Bereta: Usakralizowana pami#( nr 2,
s. 63.
Fox Marta:
– Kochanek z Ornety (fragmenty) nr 8, s. 20-23.
Fra#czak Katarzyna:
– Foto nr 3: ok"adka s. 1, s. 9.

SPIS TRE'CI rok 2014

Cygan Antoni:
– Malarstwo 1989 – 2014 nr 5, s. 49;
– Kolekcja jubileuszowa nr 12, s. 76;
– Maria z Dzieci!tkiem nr 12, s. 3 ok"adki.
Cygan Renata:
– Foto nr 11, s. 73.
[Czas]
– Czas syntezy nr 4, s. 49.
[Cz!stochowa]
– Cz#stochowa. Notatnik kulturalny nr 1, s. 74; nr 2,
s. 74; nr 3, s. 74; nr 4, s. 74; nr 5, s. 74; nr 6, s. 74;
nr 7, s. 74; nr 8, s. 74; nr 9, s. 74; nr 10, s. 74; nr 11,
s. 74; nr 12 s. 74.
Czyba Jacek:
– Foto nr 11, s. 24.

I.
Illg Jerzy:
– 'l!scy Celtowie nr 3, s. 12-16.
[Impresje]
– Impresje miko"owskie nr 1, s. 50.
J.
[Jan Pawe" II]
– W ho"dzie Janowi Paw"owi II nr 5, s. 68.
Jandaurek H.:
– Foto nr 1, s. 2.
Janas Dudek Barbara:
– Karol Maliszewski na „Wolno&ci czytania” nr 10,
s. 39;

77

XIX
SPIS TRE'CI rok 2014

– Wiersz nie pyta o pogod! nr 12, s. 58.
Janosch:
– Szcz!"liwy kto pozna# Hrdlaka (rec.) Katarzyna Bereta: Zbiór minitraktatów i testament gorzkich prawd
nr 10, s. 60.
Janota Gra!yna:
– Audycja Pana M. (wiersz) nr 2 s. 16;
– 2012 (wiersz) nr 2 s. 1;
– Matka Teresa (wiersz) nr 2, s. 16;
– Puste gniazdo nr 2, s. 16;
– Sen deja vu. L!ki 2011 nr 2, s. 16.
Janota Paulina:
– Mam jego adres., ale kim by" nie wiem (rec.): Wies"aw My#liwski: Ostatnie rozdanie. Kraków 2013
nr 9, s. 60.
Jasi"ski Andrzej:
– Mój Kilar. Zanotowa"a Maria Sztuka nr 2, s. 42.
Jastrz#bski Bogus$aw:
– Imprsje miko"owskie nr 1, s. 51;
– Foto nr 1, s. 50.
[Jednym]
– Jednym zdaniem:
nr 1, s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 2: s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 3 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 4 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 5 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 6 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 7 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 8 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 9 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 10 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 11 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 12 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74.
Jezierski S$awomir:
– Foto nr 1, s. 67.
Jonsson – Harrison Marie:
– Grafika nr 7, s. 1 ok"adki.
Józwenko %ukasz:
– Foto nr 11, 68.
Jureczka Joanna patrz: Jurga"a Jureczka Joanna.
Jurga$a Jureczka Joanna:
– Zofia Kossak. Opowie"$ biogrfaiczna. Warszawa 2014 (rec.): Krystyna Heska Kw#niewicz: Przywracanie Zofii Kossak nr 5, s. 63;
– Tajemnice prowincji. Pozna$ 2014 (rec.): Krystyna
Heska Kwa#niewicz: O znikaj%cym Witkacym, tajemniczej hrabinie i niewys"owionej urodzie &l%ska
Cieszy$skiego nr 8, s. 63.
Jurkowska Marta:
– Czere#nie (wiersz). II Nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim im. M. H"aski w kategorii: poezja nr 7, s. 41.
Juska Jane:
– Spó%niona kochanka. 2013 (rec.): Katarzyna Krzan:
&wiat ju' nas nie potrzebuje nr 4, s. 62.
jw.:
– Boles"aw Polnar (1952-2014) nr 3, s. 68;
– Jubileusz Teatru Ekostudio nr 4, s. 68.
K.
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Kalwas Piotr Ibrahim:
– Miedzyrzecz. Pruszków 2013. (rec.:) Micha" Pawe"
Urbaniak: Mi!dzy s"owami nr 3, s. 61.
Kaczmarczyk Micha$:
– Zatrute owoce „czwartej w"adzy”, nr 7, s. 5.
Kapa$a Zbigniew:
– &l%zacy na Ba"kanach w latach II wojny #wiatowej
nr 1, s. 39-41.
Karma"ska Jolanta:
– Refleksje ze #mietnika nr 1, s. 55;
– Tereny poprzemys"owe w sieci. Ekologia nr 4,
s. 54-55;
– Zielono mi i… czarno nr 5, s. 55;
– Wielcy cho( mali. Ekoaktywni, nr 8, s. 55;
– Pietrowice Wielkie i ekologiczne nr 11, s. 44-45;
– Drzewa ruszy"y w drog! nr 12, s. 42-43.
[Katowice]
– Katowice. Notatnik kulturalny nr 1, s. 70-71; nr 2,
s. 70-71; nr 3, s. 70-71; nr 4, s. 70-71; nr 5, s. 70-71;
nr 6, s. 70-71; nr 7, s. 70-71; nr 8, s. 70-71; nr 9, 7071; s. nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70, 71; nr 12, s. 70-71.
Kazejak Anna:
– &wiat zapo#redniczony. Z Ann% Kazejak o polskiej
mentalno#ci, wspólpracy z Du$czykam i „kierowniu” debiutantami rozmawia"a Marta Ba"aga, nr 9,
s. 28-29.
Kern Joanna:
– Zeszyt w szkock% krat! nr 3, s. 26-31.
Kiczek Barbara:
– Ucieczka od wolno#ci nr 5, s. 24-25.
Kiedos Edyta patrz: Antoniak Kiedos Edyta.
Kie$bowicz Agnieszka:
– Obiekt zamkni!ty. Strefa monitorowana. Wygra" czy
przegra"? nr 1, s. 57.
Kijonka Tadeusz:
– W p!tlach ulic (wiersz) nr 1, s. 47;
– W tej chwili (wiersz) nr 1 s. 47;
– W zapa#ci (wiersz) nr 1, s. 47.

– To by" szcz!#liwy cz"o wiek. Mój Kilar nr 2,
s. 47-48;
– Benefis Tadeusza Kijonki w Operze &l%skiej nr 4,
s. 26;
– By"em patriot% tej sceny. Z Tadeuszem Kijonk%
o pó"wieczu jego dzia"alno#ci jako kierownika literackiego Opery &l%skiej rozmawia"a Wies"awa Konopelska nr 4, s. 22-26;
– Czas, miejsca i s#owa Katowice 2013 (rec.): Zeler
Bogdan: Spowied) poety [Tadeusz Kijonka] nr 10,
s. 28-29.
Kisiel Marian:
– O Stefanie Szymutce. Literatura: marzenie i #mier(
nr 2, s. 10-12;
– Poeta zag"ady nr 5, s. 5-7.
Klasik Michalina patrz Wawrzyczek Klasik
Michalina
Kli& Micha$:
– Grafika Bezpo#rednio nr 5, s. 50;
– Znak/&l%sk. Rondo Sztuki. Katowice (grafika) nr 11,
s. 49.
K$akówna Zofia A.:
– Jako" i jako"$. Subiektywna kronika wypadków
przy reformowaniu szko#y (1989 – 2012). Kraków
2014 (rec.) Adam Regiewicz: Sta$czyk w #wiecie
edukacji nr 9, s. 61.
K$oskowicz Ma$gorzata:
– Zbiornik Gocza"kowicki dla &l%ska nr 11, s. 46 -47.
Kniszka Bogus$aw:
– Braterstwo nr 3, s. 20-22.
Koci"ski Witold:
– Prostota i pi!kno. Polskie szk"o wspó"czesne w sosnowieckim muzeum nr 1, s. 52;
– Bodo #piewa w Sosnowcu. Teatr nr 2, s. 56;
– Rany si! zabli)ni%. Galeria Extravagance w Sosnowcu nr 2, s. 66;
– Zlekcewa'one pi!kino. Dizajn w Wilsonie nr 3,
s. 76;
– Bolesna rozmowa. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach nr 4, s. 76;
– Tajemnica #wi!to#ci nr 4, s. 46;
– Lek na duszy. W galerii Muzeum Miejskiego Cafe
Silesia w Zabrzu nr 5, s. 48;
– Uczta duchowa. Bal królowej Wiktorii, Hameen – Anttila i wielki Do"'ycki nr 6, s. 76;
– Tu wszystko jest dozwolone. VII Mi!dzynarodowy
Festiwal Sztuki Naiwnej w Polsce nr 7, s. 76;
– Walka o zwyk"e 'ycie nr 8, s. 56;
– Zatrzymywa" wiatr. Kryspian Ryszard Adamczyk
nr 8, s. 48;
– Najszlachetniejsza metafizyka. Zbigniew Podsiad"o
w sosnowieckiej galerii Extravagance nr 10, s. 48;
– Troch! diabe" zamiesza" nr 10 s. 57;
– Zelenka bawi i przera'a. Otwarcie 107. sezonu Teatru &l%skiego im. Stanis"awa Wyspia$skiego w Katowicach nr 11, s. 57;
– Niczym szlachetny trunek. Artystyczne spotkanie
po latach nr 12, s. 48;
– Foto nr 1, s. 52, 72; nr 2, s. 66; nr 3, s. 3 ok"adki;
nr 6, s. 3 ok"adki; nr 7, s. 3 ok"adki, s. 75; nr 8, s. 49;
nr 12, s. 75.
Kolasi"ska Iwona, Jolanta Pieczka:
– Cap nie koza, czyli zrób ze mn& co chcesz. Z prof. dr.
hab. n. med. Paw#em Lampe rozmawij&... Katowice 2014, (rec.): Krystyna Heska-Kwa#niewicz: Co
ma koza do trzustki, czyli o pasjach prof. Paw"a
Lampego nr 4, s. 62.
Konopelska Wies$awa:
– Mistrzowie plakatu nr 1, s. 48;
– Portret z pami!ci (Henryk Miko"aj Górecki) nr 1,
s. 70;
– Twardy luter spod Cieszyna (Franciszek Michejda)
nr 1, s. 25;
– Zabytki techniki – co i jak ratowa(. Sesja. nr 1, s. 56
– Przykrywane miasto nr 2, s. 70;
– &wierzy – gigant na ulicy (1931-2013 nr 2, s. 51;
– Kolor. Przestrze$. Forma o twórczo#ci Romana Nygi nr 3, s. 48;
– Profesor Jan Miodek laureatem nagrody „Zas"u'ony
dla polszczyzny” nr 3, s. 70;
– A jednak Muzeum (Górno) &l%skie nr 4, s. 70;
– By "em patriot% tej sceny. Z Tadeuszem Kijonk%
o pó"wieczu jego dzia"alno#ci jako kierownika literackiego Opery &l%skiej rozmawia"a... nr 4,
s. 22-26;
– Czym s% „aktualia”? nr 4, s. 51;
– *yj%cy w zachwyceniu nr 4, s. 38-39;
– Forma i nic wi!cej? Nr 5, s. 51;
– Mi!dzy#wietlne podró'e Blukacza nr 5, s. 76;
– W kompasie sztuki 2013. nr 5, s. 70;
– Benefis Marii S"omak Sojki czyli rzecz o bezmiarze
serdeczno#ci nr 6, s. 70;
– Sztuka w przestrzeni miasta nr 6, s. 51;
– W"adys"aw „Otek” Morawski (1943-2014) nr 6,
s. 37;
– Wobec ubywania i braku (rec.): Jacek Kurek,
Krzysztof Maliszewski (red.): Utrata. Wobec braku i ubywania. Chorzów 2013 nr 6, s. 62;
– A królika 'al nr 7, s. 51;
– Zro#ni!te z Tychami nr 7, s. 70;

– Pszczy$skie or!dowanie za kultur% nr 8, s. 70;
– W okrutnym ta$cu z 'yciem. O malarstwie Edwarda
Hantulika (1949-1994) nr 8, s. 51;
– Marka &l%skie edycja 2014 nr 9, s. 70;
– Malarz miasta nr 10, s. 51;
– Wielkie wystawy w ma"ej galerii nr 10, s. 70;
– Pamieta( – nie tylko w rocznic! nr 11, s. 70;
– U progu 20-lecia nr 11, s. 5;
– Wkraczamy w 20. rok „&l%ska” nr 11, s. 12-15;
– W #wiecie plakatu Micha"a Klisia nr 11, s. 48;
– Fotografowa": Stanis"aw Jakubowski nr 12, s. 30-31;
– Jej pejza' wewn!trzny (Teresa Strojniak) nr 12, s. 51;
– Rok temu, 29 grudnia nr 12, s. 70;
– Katowice. Notatnik kulturalny nr 1, s. 70-71; nr 2,
s. 70-71; nr 3, s. 70-71; nr 4, s. 70-71; nr 5, s. 70-71;
nr 6, s. 70-71; nr 7, s. 70-71; nr 8, s. 70-71; nr 9, 7071; s. nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70-71; nr 12, s. 70-71;
– Foto nr 9, s. 5, 8.
Korepta Edyta:
– Listy cudem ocala"e (rec.:) Józef Musio": Dramat zaklety w listach. Katowice 2013 nr 1, s. 60;
– Jak b"!dny ry cerz walczy "am o moje wiatraki.
Wspomnienie o Janinie Pod lo dow skiej nr 10,
s. 36-38;
Korwin Piotrowski Krzysztof:
– Gliwickie teatralne rendez-vous. Z Krzysztofem
Korwinem Piotrowskim kierownikiem artystycznym
Gliwickiego Teatru Muzycznego rozmawia Katarzyna Walotek &cia$ska nr 6, s. 56-58.
Koryncka Gruz Natalia:
– Noc na Ziemi. Rozmawia"a Marta Ba"aga nr 3, s. 4446.
Kosiba-Lesiak Alicja:
– Foto nr 9, s. 56.
Kossakowski Piotr:
– Grafika nr 2, s. 76.
– Miszung. Galeria Rondo Sztuki Katowice nr 10,
s. 50.
Kosterski Wies$aw:
– Trzeba poczeka( na drugie 'ycie nr 6, s. 28-29;
– Ja jestem tu boss nr 8, s. 26-29;
– Po królewskie do lasu nr 8, s. 10-12;
– St%d do raju. Odczarowany #wiat mys"owickich podwórek nr 9, s. 16-19;
– Dlaczego chodnik nie lubi polityki, z Edwardem Lasokiem prezydentem Mys"owic rozmawia Wies"aw
Kosterski nr 10, s. 26-27;
– Po choler! nam takie górnictwo? nr 11, s. 7;
– Foto nr 8, s. 10, 11, 12, 26, 28, 29.
Kotkowska Joanna:
– Benefis Andrzeja Kalinina nr 1, s. 74;
– Utwalacze #wi%tecznej atmosfery nr 2, s. 74;
– Pami!( przedmiotów nr 3, s. 74;
– Dwie ulice na krzy'? Nr 4, s. 74;
– Rozmowy o poezji nr 5, s. 74;
– Od Bacha do Mo'd'era nr 6, s. 74;
– Na teatr marsz nr 7, 74;
– Szukanie Dionizosa nr 8, s. 74;
– Z drewna, metalu i… lustra nr 9, s. 74;
– Wyró'niaj%cy si! w kulturze miasta nr 10, s. 74;
– Dotyk kobiety po raz drugi nr 11, s. 74;
– Kolejny sukces cz!stochowianki nr 12, s. 74;
– Cz!stochowa. Notatnik kulturalny nr 1, s. 74; nr 2,
s. 74; nr 3, s. 74; nr 4, s. 74; nr 5, s. 74; nr 6, s. 74;
nr 7, s. 74; nr 8, s. 74; nr 9, s. 74; nr 10, s. 74; nr 11
s. 74; nr 12, s. 74.
Kowalska Teresa:
– Angelus Silesius (ur. w grudniu 1624 we Wroc"awiu – zm. 9.7.1677 we Wroc"awiu) nr 12, s. 22-24.
Kowalski Antoni:
– Grafika nr 4, ok"adka s. 1.
Kowalski Miros$aw:
– Mech (wiersz) nr 12, s. 58.
Kowalski Wojciech:
– Foto nr 4, s. 9, 10.
Kozera Violetta patrz Rotter Kozera Violetta.
Kozio$ek Ryszard:
– O dziwno#ci uniwersytetu nr 11, s. 16-17.
Koz$owski Dariusz:
– Oddaj%c sprawiedliwo#( widzialnemu #wiatu (rec.:)
Józef Górdzia"ek: Kantory graniczne Katowice 2012
nr 4, s. 61.
Kra&nicki Adam:
– Okruchy zdarze$... Wspomnienie o biskupie Tadeuszu Szurmanie nr 4, s. 32-35.
Krauze K.:
– Foto nr 4, s. 68.
Kronikarz:
– &l%ski miesi%c. Zapis z miesi%ca poprzedzajacego
zmakni!cie numeru nr 1, s. 4; nr 2 s. 4; nr 3, s. 4;
nr 4, s. 4; nr 5, s. 4; nr 6, s. 4; nr 7, s. 4; nr 8, s. 4; nr 9,
s. 4; nr 10, s. 4; nr 11, s. 6; nr 12, s. 6.
[Kroszonki]
– Kroszonki, palmy i wiosenne obyczaje nr 4, s. 45.
Krzan Katarzyna:
– Gra pozorów (rec.): Isabelle Lafleche: Kocham Nowy Jork Kraków 2013 nr 3, s. 62;
– &wiat ju' nas nie potrzebuje (rec.): Jane Juska: Spó%niona kochanka 2013. nr 4, s. 62;

L.
Lafleche Isabelle:
– Kocham Nowy Jork. Kraków 2013 (rec.): Katarzyna
Krzan: Gra pozorów nr 3, s. 62.
Lasok Edward:
– Dlaczego chodnik nie lubi polityki? Z Edwardem
Lasokiem prezydentem Mys!owic rozmawia Wies!aw Kosterski nr 10, s. 26-27.
Lasok Lechowicz Izabela:
– Foto nr 2, s. 44.
Lechowicz Izabela patrz: Lasok Lechowicz Izabela:
Lesiak Alicja patrz: Kosiba Lesiak Alicja.
Lewandowski Jan F.:
– Przypomnienie skarbu %l"skiego nr 2, s. 6-9;
– Irlandczycy nad Odr" nr 3, s. 32;
– Czas autonomii. Chorzów 2014 (rec.): Bogdan Widera: autonomia bez mitów nr 6, s. 61;
– Dwa totalitaryzmy kina %laskiego nr 6, s. 34-36;
– Dwaj operatorzy: Hoffmann i Rittak nr 7, s. 34-35;
– Korfanty na ekranie. 75. rocznica %mierci Wojciecha
Korfantego nr 8, s. 36-37;
– Bez festiwalowego blichtru. Kino w Chwa!owicach,
nr 10, s. 56.
Lipok Bierwiaczonek Maria:
– O tyskim niebie, pierwszomajowym krzy#u i ksi"#eczce dla wnuczki. Z d!ugoletni" dyrektork" Muzeum
Miejskiego w Tychach Mari" Lipok-Bierwiaczonek
rozmawia Bogdan Widera nr 8, s. 40-42;
– Foto: nr 8, s. 42.

&.
&ab'd$ Justyna:
– Foto nr 7, s. 73.
&ata Wrona Katarzyna:
– Foto nr 1, s. 67.
&awrywianiec Arkadiusz:
– Foto nr 1, s. 67; nr 2, s. 34, 35; nr 4, s. 38-39, 44;
nr 6, s. 2 ok!adki, s. 37; nr 7 s. 2 ok!adki, s. 32, 44;
nr 8, s. 1, 2 ok!adki; nr 10, s. 2 ok!adki, 67; nr 11,
s. 2 ok!adki.
&oginow Jakub:
– Czechos!owacja wiecznie #ywa nr 6, s. 30-32.
&uka Wojciech:
– Grafika nr 1, s. 1, 14, 17, 26, 27, 28, 29; nr 2,
s. 1, 14, 16, 20; nr 3, s. 1, 19, 27, 29, 30, 33; nr 4,
s. 1, 16, 17; nr 5, s. 27, 28, 29, 37, 45; nr 6,
s. 1, 22, 23, 42, 43; nr 7s. 1, 22, 23, 29, 30, 31; nr 8
s. 1, 20, 21, 23, 30, 31; nr 9, s. 1, 2021, 22, 24, 25, 26; nr 10, s. 1, 16, 17, 32, 33, 34;
nr 11, s. 18, 19, 28, 29, 38, 39; nr 12,
s. 1, 17, 26, 33, 34, 35.
&ukaszek Magdalena:
– Foto nr 6, s. 56.
&ukaszek Miros"awa:
– Foto nr 5, s. 58.
M.
Machado Antonio (prze!. Jacek Lyszczyna):
– Ogrody poety (wiersz) nr 7, s. 36;
– Poeta wspomina kobiet& na mo%cie nad Gwadalkiwirem (wiersz) nr 7 s. 37;
– Trzy pie%ni wys!ane Unamuno w 1913 (wiersz) nr 7,
s. 37;
– W snach zanurzony b!"dz& (wiersz) nr 7, s. 36.
Machura Jerzy:
– W k!obuckich lasach serwituty nadal respektowane
nr 4, s. 52-53;
– D#entelmen na ringu. Wspomnienie o Zbigniewie
Pietrzykowskim nr 7, s. 26-27;
– $l"skie z!oto z Japonii. Pó! wieku temu w dalekim
Tokio nr 9, s. 39-41;
– Powrót pustyni nr 10, s. 44-45;
– Foto nr 4, s. 52, 53; nr 10, s. 44, 45.
[Made]
– Made in Katowice nr 8, s. 3 ok!adki.
[Magia]
– Magia Nikisza nr 12, s. 75.
Maj El!bieta:
– Los. Wywózki $l"zaków w 1945 r do ZSRR nr 7,
s. 16-17.
Majewski Lech:
– Dante odrodzi! si& w Katowicach. Rozmawia!a Dagmara Drzazga nr 10, s. 12-15;
– Foto nr 10, s. 1 ok!adki kadr z filmu „onirica – Psie
Pole”, kadry z filmu „onirica – Psie Pole” s. 14;
– Foto nr 12, s. 1 ok!adki Kadr z filmu „Angelus”.
Majerski Grzegorz:
– Foto nr 5, s. 35.
Malicki Jan:
– Kl&ska a mo#e renesans? O niezb&dnych zmianach
w rozmowie z prof. dr. hab. Janem Malickim dyrektorem Biblioteki $l"skiej rozmawia!a Maria Sztuka
nr 8, s. 7-9.
Maliszewski Karol:
– Ciemnowidzenie (wiersz) nr 10, s. 16;

– Mitologia (wiersz) nr 10, s. 16;
– Na brzegu (wiersz) nr 10, s. 17;
– Od A – do – B nr 10, s. 17;
– Travel (wiersz) nr 10, s. 16;
– Wyja%nienia (wiersz) nr 10, s. 17;
– Ziemsko%) (wiersz) nr 10, s. 1.
Maliszewski Krzysztof, Kurek Jacek patrz: Kurek
Jacek, Maliszewski Krzysztof.
Mankiewicz Piotr:
– Z listów do redakcji nr 4, s. 15.
Ma%ka Szulik Ma"gorzata:
– Zatrzyma) m!odych. Z Ma!gorzt" Ma'k" Szulik rozmawia Maria Sztuka nr 4, s. 12-13.
Marcinkowska Beata:
– Atrakcyjna stulatka. Miejska Biblioteka Publiczna
w Czeladzi nr 12, s. 66.
Markiewicz Leon:
– $ladami fenomenu twórczo%ci Wojciecha Kilara.
Mój Kilar. nr 2, s. 37-40.
Markowski Jaros"aw:
– Stres pozytywny. Z dr. hab. n. med. Jaros!awem Markowskim kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii $l"skiego Uniwersytetu Medycznego rozmawia
Maria Sztuka nr 7, s. 10-11.
Martinek Libor:
– Fryderyk Chopin w ceske literature. Opava 2013
(rec.:) Katarzyna Ta!u): Chopin w Czechach nr 1,
s. 63.
Marynowicz Myros"aw:
– Odezwa Ukrai'skiego PEN Clubu w sprawie zagro#enia %wiatowego porz"dku nr 4 s. 15.
Masternak Artur:
– Grafika. Bezpo%rednio nr 5, s. 50.
mat:
– To si& op!aca nr 6, s. 55.
Matiakowska Jolanta:
– Czy zabraknie nam wody? Ekologia. nr 1 s. 54-55;
– Lasy dla bud#etu. Ekologia nr 2 s. 52-54;
– W&giel klasy eko. Ekologia nr 3, s. 54-55;
– Czas dla Ziemi. Ekologia nr 5, s. 54;
– Mamy las, mamy szcz&%cie. Ekologia nr 6, s. 54;
– Przez ekologi& do wolno%ci. Ekologia nr 7, s. 52-53;
– Las w przebudowie. Ekologia nr 8, s. 52-54;
– Na torfowisku wysokim. Ekologia nr 9, s. 54-55;
– Puszcza nad $l"skiem. Ekologia nr 10, s. 46-47;
– Nasza Ziemia, nasze miejsce. Ekologia nr 11, s. 43.
Matywiecki Piotr:
– )wiadomo%(. Miko!ów 2014 (rec): Marek Miko!ajec: O $wiadomo%ci Piotra Matywieckiego nr 10,
s. 61.
Maz Bartosz:
– Foto nr 4, s. 58, 69; nr 6, s. 68.
Meller Marcin:
– Wojna Mellera (rozmawiaj" Anna Tokarz, Grzegorz
Wagner) nr 1, s. 30-31.
Michalewicz Wojciech:
– Dzie' otwarty notariatu. „Porozmawiaj z notariuszem o bezpiecznej jesieni #ycia. Maj"tek a prawo”
nr 11, s. 11.
Mieczy%ska Aleksandra, Regiewicz Adam:
– Dekalog polski – reaktywacja nr 10, s. 42-43;
– Foto nr 10, s. 42.
Mie%ciuk Jan:
– Foto nr 10, s. 39.
Mierzwiak Marek:
– Wierny Bogu i cz!owiekowi (August Hlond 18811948) nr 1, s. 22-24;
– Jego „charakter pisma” nr 4, s. 44;
– Mo#e co% mi si& uda!o zrobi)? Krystyna Szaraniec
od 35 lat nieprzerwanie pracuje w Teatrze $l"skim
nr 5, s. 56;
– Foto nr 7, s. 58.
Mikoda – Siedlaczek Mirella:
– Przygoda w stylu Indiany Jonesa (rec.:) Tadeusz
Biedzki: Zabawka Boga. Bernardinum. Pelplin 2013,
nr 1, s. 61;
Miko"ajec Marek:
– O „$wiadomo%ci” Piotra Matywieckiego (rec.):
Piotr Matywiecki: )wiadomo%(. Miko!ów 2014
nr 10, s. 61.
Miodek Jan:
– Jo %l"ski pieron. $l"ska ojczyzna polszczyzna nr 1,
s. 65;
– W Kosz&cinie i w jego okolicach. $l"ska ojczyzna
polszczyzna nr 2, s. 31;
– Sypanie i sucie. $l"ska ojczyzna polszczyzna nr 3,
s. 47;
– Ksi"dz Emil Szramek o dialekcie %l"skim. $l"ska ojczyzna polszczyzna nr 4, s. 47;
– S!aw&cice, Ujazd, K&dzierzyn, Ko(le, K!odnica. $l"ska ojczyzna polszczyzna nr 5, s. 53;
– Go%cie z *yrowej. $l"ska ojczyzna polszczyzna nr 6,
s. 53;
– Potomkowie Tymoteusza Tycha. $l"ska ojczyzna
polszczyzna nr 7, s. 55;
– Kubiczek, Waniczek, Stasiczek, Jasiczek. $l"ska ojczyzna polszczyzna nr 8, s. 45;
– Dydaktyczne walory %l"skich gwar. $l"ska ojczyzna
polszczyzna nr 9, s. 45;
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Lisiak Krzysztof:
– Foto nr 1, s. 57; nr 2 s. 55; nr 3, s. 34, 57; nr 4 ok!adka s. 2, s. 57; nr 6, s. 37; nr 8, s. 56; nr 11, s. 57.
Lisik Bibiana:
– Lata dziewi&)dziesiate wg Shutego (rec.): S!awomir
Shuty: Dziewi#(dziesiate. Kraków 2013 nr 9, s. 62.
Lisowski Krzysztof:
– Próba obywatelstwa (rec.) Krystian Hadasz: Uroczysta zmiana zdania. Kraków 2014 nr 5, s. 62.
[List]
– List Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddzia! w Katowicach nr 10, s. 43.
Lubina Cipi%ska Danuta:
– Defekacja rozrywki. nr 2, s. 57;
– Jakie pokolenie taki „Lot”. Teatr nr 2, s. 55;
– Seans filmowy w teatrze. Teatr nr 3, s. 57;
– Wielki hit muzyczny nr 4, s. 57;
– Doktor, który leczy! si& teatrem. Zbigniew Gruca
1 luty 1944 – 7 lipiec 2014 nr 7, s. 58-59;
– Chwytaj dzie' – ciesz si& chwil" nr 8, s. 57;
– Diament jak niedopa!ek nr 9, s. 58.
Lyszczyna Jacek (prze!.):
Machado Antonio:
– Ogrody poety (wiersz) nr 7, s. 36;
– Poeta wspomina kobiet& na mo%cie nad Gwadalkiwirem (wiersz) nr 7 s. 37;
– Trzy pie%ni wys!ane Unamuno w 1913 (wiersz) nr 7,
s. 37;
– W snach zanurzony b!"dz& (wiersz) nr 7, s. 36;
– Stablik Antoni: Wiersze. Wspomnienia z podró$y.
Wst&p i oprac. J. Lyszczyna. Katowice 2013 nr 6,
s. 63.

SPIS TRE(CI rok 2014

– Magia s!ów (rec.): Sylwia Chutnik: W krainie czarów. Kraków 2014 nr 9, s. 60;
– Ksi"#ka = kultura (rec.): Jay David Bolter: Przestrze! pisma. Kraków 2014 nr 10, s. 62.
[Krzyk]
– Krzyk m!odych twórców. $l"ski Shakespeare po raz
trzeci nr 8, s. 38.
Krzy!yk Danuta:
– Zaczytani – zaczarowani (rec.): Bernadeta Niesporek Szamburska: Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przyk"adzie tekstów dla dzieci
i wypowiedzi dzieci#cych. Katowice 2013 nr 8, s. 63.
Kubiczek Danuta:
– O kantownikach (wiersz) nr 8, s. 39.
Kubska B.:
– Foto nr 4, s. 49, 50.
Kuder Dorota:
– Foto nr 5, s. 49.
Kulka Dov Otto:
– Pejza$e metropolii %mierci. Rozwa$&nia o pami#ci
i wyobra'ni. Wo!owice 2014 (rec.): Katarzyna Bereta: O fizycznej obecno%ci Boga w krematorium
i o obsesji %mierci nr 10, s. 62.
Ku"akowski Bogdan:
– Foto nr 2, s. 45, nr 5, s. 1 strona ok!adki, 2 strona
ok!adki; nr 6, s. 6, 7, 8, 9; nr 7, s. 52.
Kurek Jacek:
– Majster z Wielkich Hajduk (Gerard Cie%lik) nr 1,
s. 10-12;
– Bóg z gliny ulepi! cz!owieka. O Tomaszu Wenklarze
nr 9, s. 46-48.
Kurek Jacek, Krzysztof Maliszewski (red.):
– Utrata. Wobec braku i ubywania. Chorzów 2013
(rec.): Wies!awa Konopelska: Wobec ubywania i braku nr 6, s. 62;
– Muzyka i warto%ci. Chorzów 2014. (rec.): Bogdan
Widera: Podró# w muzyczny kosmos nr 11, s. 63.
Kurowska Gra!yna:
– Foto nr 11, s. 45.
Kurpierz Grzywaczewska Agnieszka:
– Dziecko w chmurze liter (rec.:) B. Nieszporek Szamburska, M. Wójcik Dudek: Nowe opisanie %wiata. Literatura i sztuka dla dzieci i m"odzie$y w kr#gach
oddzia"ywa!. Katowice 2013 nr 1, s. 62;
– Jak dzieci ratowa!y miasto nr 7, s. 56.
Kurpierz Tomasz:
– Henryk S!awik w okresie mi&dzywojennym. Redaktor i si!acz (cz. I) nr 4, s. 6-8;
– Henryk S!awik w czasie drugiej wojny %wiatowej.
Na go%cinnej w&gierskiej ziemi (cz. II) nr 5,
s. 38-39;
– Sprawiedliwy w%ród Narodów $wiata. Henryk S!awik w czasie drugiej wojny %wiatowej (cz. III) nr 7,
s. 12-15.
Kusak Krystyna:
– Nowa przestrze' kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach nr 10, s. 66.
[Ku# Alojzy]
– Sztoler Grzegorz: A po co ci to, Alojz... (Alojzy Ku%)
nr 2, s. 28-30.
Ku#pik Wojciech:
– Przez Katowice do Unii Europejskiej. Z Wojciechem
Ku%pikiem prezesem Zarz"du Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsi&biorczo%ci, inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozmawia
Józef Wycisk nr 5, s. 14-16.
Ku$niak Adriana patrz: Urgacz Ku(niak Adriana.
Kwa#niewicz Krystyna patrz: Heska-Kwa%niewicz
Krystyna.
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– Frazeologizmy gwar !l"skich. #l"ska ojczyzna polszczyzna nr 10, s. 65;
– Z Che$mu #l"skiego i z Wirku. #l"ska ojczyzna polszczyzna nr 11, s. 53;
– Do %arowa przez Osiek. #l"ska ojczyzna polszczyzna nr 12, s. 65.
Moraczewska Eliza:
– Mi&dzypi&trze (fragment) I Nagroda w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. M. H$aski
w kategorii proza. nr 7, s. 40.
Morcinek Krzysztof:
– Foto nr 4, s. 73; nr 9, s. 73.
Mruczek Pawe!:
– Foto nr 3, s. 73.
M.S.
– W ho$dzie Hlondowi. Pod patronatem „#l"ska” nr 1,
s. 24;
– Art Naif Festiwal. ArtJarmark nr 7, s. 75;
– Plac profesora Wójcika przed bibliotek" w B&dzinie
nr 8, s. 46.
Mucha Grzegorz:
– London eye. Gdynia 2013 (rec.): Adriana Urgacz
Ku'niak: Dzienniki szcz&!liwe nr 10, 63.
Munro Alice:
– Jawne tajemnice. Warszawa 2014 (rec.): Micha$ Pawe$ Urbaniak: Pozornie proste historie nr 7, s. 63.
Muschalik Piotr:
– Foto nr 5, s. 49.
Musio! Józef:
– Dramat zakl!ty w listach (rec.:) Edyta Korepta: „Listy cudem ocala$e” nr 1 s. 60.
My"liwski Wies!aw:
– Ostatnie roz da nie. Kraków 2013 (rec.): Paulina
Janota: Mam jego ad res, ale kim by$, nie wiem
nr 9, s. 60.
N.
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Nalepa Anita:
– Po pierwsze dla mieszka(ców. Gminna Biblioteka
Publiczna w Zbros$awicach. Z 'ycia bibliotek
nr 11, s. 66.
Nazarowa Joanna patrz Wnuk Nazarowa Joanna
Neinert Miros!aw:
– Podwójny bonus. Z dyrektorem Teatru Korez Miros$awem Neinertem rozmawia Maria Sztuka nr 9,
s. 42-44.
Netz Feliks:
– Miko$aj Gogol (prze$.): Trzeba poje)dzi* po Rosji.
nr 1, s. 16-18;
– Gdy my!l&: Ró'ewicz nr 6, s. 12-13;
– Barbarzy(cy (2) (wiersz) nr 9, s. 20-21;
– #ni$a mi si& Polska (wiersz) nr 9, s. 1;
– Ten drugi (wiersz) nr 9, s. 22;
– Geza Csath (prze$.): W nieznanym domu nr 11, s. 2930; Zapomniany sen nr 11, s. 28-29.
[Niech]
– Niech 'yje Sztuka nr 9, s. 68.
Niemczuk Grzegorz:
– Mój Kilar nr 2, s. 43.
Niesporek Katarzyna:
– Wy'yny „popularnej” (rec.): E. Bartos, M. Tomczok:
Literatura popularna t. 1. Dyskursy wielorakie. Katowice 2014 nr 8, s. 62.
Niesporek Szymburska B., Wójcik Dudek H.:
– Nowe opisanie "wiata. Literatura i sztuka dla dzieci
i m#odzie$y w kregach oddzia#ywa%. Katowice 2013
(rec.:) Agnieszka Grzywaczewska Kurpierz: Dziecko w chmurze liter nr 1, s. 62.
Niesporek Szymburska Bernadeta:
– Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na
przyk#adzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dzieci!cych. Katowice 2013 (rec.): Danuta Krzy'yk: Zaczytani – zaczarowani nr 8, s. 63.
Notatnik kulturalny patrz:
– Bielsko. Notatnik kulturalny nr 1, s. 73; nr 2, s. 73;
nr 3, s. 73; nr 4, s. 73; nr 5, s. 73; nr 6, s. 73; nr 7,
s. 73; nr 8, s. 73; nr 9, s. 73; nr 10, s. 73; nr 11 s. 73;
nr 12, s. 73;
– Cz&stochowa. Notatnik kulturalny nr 1, s. 74; nr 2,
s. 74; nr 3, s. 74; nr 4, s. 74; nr 5, s. 74; nr 6, s. 74;
nr 7, s. 74; nr 8, s. 74; nr 9, s. 74; nr 10, s. 74; nr 11
s. 74; nr 12, s. 74;
– Katowice. Notatnik kulturalny nr 1, s. 70-71; nr 2,
s. 70-71; nr 3, s. 70-71; nr 4, s. 70-71; nr 5, s. 7071; nr 6, s. 70-71; nr 7, s. 70-71; nr 8, s. 70-71;
nr 9, 70-71; s. nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70-71; nr 12,
s. 70-71;
– Opole. Notatnik kulturalny nr 1, s. 69; nr 2, s. 69;
nr 3, s. 69; nr 4, s. 69; nr 5, s. 69; nr 6, s. 69; nr 7,
s. 69; nr 8, s. 69; nr 9, s. 69; nr 10 s. 69; nr 11 s. 69;
nr 12, s. 69;
– Zag$&bie. Notatnik kulturalny nr 1, s. 72; nr 2, s. 72;
nr 3, s. 72; nr 4, s. 72; nr 5, s. 72; nr 6, s. 72; nr 7,
s. 72 nr 8, s. 72; nr 9, s. 72; nr 10 s. 72; nr 11 s. 72;
nr 12, s. 72;
– Zaolzie. Notatnik kulturalny nr 1, s. 75; nr 2, s. 75;
nr 3, s. 75; nr 4, s. 75; nr 5, s. 75; nr 6, s. 75; nr 8,
s. 75; nr 9, s. 75; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75.

Nowak Janusz:
– Godziny adoracji przed zmyciem si& z ziemi (rec.):
Barbara Gruszka Zych: Nie ma nas w spisie. Katowice 2014 nr 12, s. 62.
Nyga Roman:
– Retrospekcja artystyczna 1956-2013. Muzeum miejskie w Tychach nr 3, s. 49.
O.
Oczko P.:
– Foto nr 3, s. 48, 49; nr 6, s. 50.
Okraska Tomasz:
– Krzysztof Zanussi: Mój Kilar. Zanotowa$ Tomasz
Okraska nr 2, s. 46;
– Dekada wielu pyta(. Rozmowa z prof. zw. dr hab.
Genowef" Grabowsk" nr 5, s. 22-23.
Opara Karolina:
– Ars poetica (wiersz) nr 8, s. 32;
– Dramat rozgrywa si& w jednym akcie (wiersz) nr 8,
s. 32;
– Mi$o!* (wiersz) nr 8, s. 1;
– Nocnik (wiersz) nr 8, s. 30;
– O rety Yeti (wiersz) nr 8 s. 30;
– Panna m$oda (wiersz) nr 8, s. 30;
– Ptasie mleczko (wiersz) nr 8 s. 32;
– Z$ota Praga nr 8 s. 32.
[Opole]
– Opole. Notatnik kulturalny nr 1, s. 69; nr 2, s. 69;
nr 3, s. 69; nr 4, s. 69; nr 5, s. 69; nr 6, s. 69; nr 7,
s. 69; nr 8, s. 69; nr 9, s. 69; nr 10 s. 69; nr 11 s. 69;
nr 12, s. 69.
[Opolskie]
– Opolskie samorz"dy 2014 nr 10, s. 68.
[O powstawaniu]
– O powstawaniu i gini&ciu. Galeria Sztuki Wspó$czesnej BWA nr 6, 49.
Ostrowski Eryk:
– Charlotte i jej siostry spi&ce. Kraków 2013 (rec.:)
Micha$ Pawe$ Urbaniak: Tajemnice Charlotte Bronte nr 2, s. 61
Ostrzo!ek Wiktor:
– Grafika nr 4, s. 5.
Owczarek Joanna.:
– Foto nr 1, s. 20; nr 9, s. 37, 38.
O#óg Zenon, Jan Wolski:(red):
– Trzeba si! trzyma' pieknych przyzwyczaje%. Twórczo"' Jana Darowskiego. Rzeszów 2012 (rec.): Bartos Ewa: Darovski redivivus nr 5, s. 61.
Ó
ów:
– Z my!l" o potrzebach czytelników. Miejska
Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego w Zabrzu
nr 3, s. 66.
P.
Paprocka Karolina:
– „Dzieci Wielkiego Brata” czyli o niemieckich Urz&dach do spraw M$odzie'y nr 1, s. 6-9;
– M$odzie'owy fenomen w kraju nad Renem nr 4,
s. 18-20;
– Foto nr 1, s. 6.
Pasamonik Magdalena, Szweda Renata:
– Pomys$y na promocj& biblioteki i regionu. Gminna
Biblioteka Publiczna w Mied)nej nr 9, s. 66.
Pawlikowski Pawe!:
– Jestem amatorem. Z Paw$em Pawlikowskim o jego
wczesnych dokumnentach, które nie by$y dokumentami, fenomenie Idy i ponownym wynalezieniu ko$a
rozmawia Marta Ba$aga nr 8, s. 17-19.
Pe!ka Tomasz:
– Foto nr 7, s. 2 ok$adki.
Pethe Aleksandra:
– Kocham mój !wiat i mój czas – ks. Jerzy Szymik
o chrze!cija(stwie i wspó$czesno!ci (rec.): Jerzy
Szymik: Teologia i my. Katowice 2014 nr 7, s. 60;
– Hilasterion. Logos, prawda, pi&kno i opowie!*
o cz$owieku swojego czasu (rec.): Jerzy Szymik: Hilasterion. Wiersze z lat 2009-2014. Katowice 2014
nr 8, s. 61.
Picheta Jan:
– Poetyckie przyspieszenie nr 1, s. 73;
– Op$acalna „Zbrodnia” nr 2, s. 73;
– Meandry „Cygana” nr 3, s. 73;
– Dzieci z balkonu nr 4, s. 73;
– Jasno!* notatek po ciemku nr 5, s. 73;
– Cuda nr 6, s. 73;
– Katharsis na scenie tak ma$ej … nr 7, s. 73;
– 90 lat na karuzeli 'ycia (Maria Koterbska) nr 8, s. 73;
– W cieniu tragedii nr 9, s. 73;
– Marzenie emeryta nr 10, s. 73;
– Po !ladach Micha$a Anio$a nr 11, s. 73;
– Ojciec swojej córki nr 12, s. 73.
– [Bielsko] Bielsko. Notatnik kulturalny nr 1, s. 73;
nr 2, s. 73; nr 3, s. 73; nr 4, s. 73; nr 5, s. 73; nr 6,

s. 73; nr 7, s. 73; nr 8, s. 73; nr 9, s. 73; nr 10, s. 73;
nr 11 s. 73; nr 12, s. 69.
Piech Joanna:
– Kolekcja jubileuszowa nr 11, s. 76;
– Grafika nr 11, s. 3 ok$adki.
Piechota Marek:
– 44 sonety siedemdziesi&ciolatka Tadeusza Kijonki
wysnute z szelestu li!ci jego siedmiu brynowskich
brzóz (rec.): Tadeusz Kijonka: Sonety brynowskie
Katowice 2014 nr 9, s. 32-34.
Pieczka Jolanta, Kolasi$ska Iwona:
– Cap nie koza, czyli zrób ze mn& co chcesz. Z prof. dr.
hab. n. med. Paw#em Lampe rozmawij& Pieczka Jolanta, Kolasi(ska Iwona Katowice 2014, (rec.): Krystyna Heska Kwa!niewicz: Co ma koza do trzustki,
czyli o pasjach prof. Paw$a Lampego nr 4, s. 62.
Pieni%#ek Przemys!aw:
– Narodziny legendy (rec.:) Marek %ebrowski: Jerzy
Giedroy'. (ycie przed „Kultur&”. Kraków 2012 nr 2,
s. 62;
– My obywatele PRL-u. (rec.): Ma$gorzata Szejnert:
My w#a"ciciele Teksasu. Reporta$e z PRL-u. Kraków 2013 nr 3, s. 60.
[Pierwsza]
– I wojna !wiatowa i czyn Legionistów nr 7, s. 49.
Pilch Jan:
– Rozs"dek bez recepty. Rozmowa z prof. dr. hab.
n. med Janem Pilchem laryngologiem Szpitala Klinicznego w Katowicach. Rozmawia$a Maria Sztuka
nr 4, s. 30-31.
Pilip Beata patrz Szmajduch Pilip Beata.
Piotrowski Krzysztof patrz: Korwin Piotrowski
Krzysztof.
Pluta Pawe!:
– Foto nr 7, s. 42.
Podsiad!o Zbigniew:
– Foto nr 10, s. 49.
Pokora Maciej:
– Foto nr 9, s. 35.
Pola$ski Marek:
– Grafika nr 11, s. 15.
[Polnar]
– Polnar Boles$aw (1952-2014) nr 3, s. 68.
Poloczek Adrian:
– Foto nr 12, s. 40.
[Polskie szk!o]
– Polskie szk$o wspó$czesne w sosnowieckim Muzeum nr 1; s. 3 ok$adki.
Polony Anna:
– Jego „charakter pisama”. Konrada Swinarskiego
wspomina Anna Polony. Nr 4, s. 44;
– [Praca] Praca 2013 roku. ZPAP. Okr&g w Katowicach nr 7, s. 50.
Przyby!a Hanna:
– Spotkamy si& przy kawie. W Gminnej Bibliotece Publicznej w #wierkla(cu. Z 'ycia bibliotek. nr 2 s. 65.
Przyby!a Piotr:
– Minuta ciszy (wiersz) nr 8, s. 38;
– Ojcowizna (wiersz) nr 8, s. 38.
Przygoda Mariusz:
– Foto nr 1, s. 68, nr 4, s. 68.
Putzlacher Renata:
– Anna, której nie ma (wiersz) nr 3, s. 19;
– Anna do Josifa. Za!wiaty (wiersz) nr 3, s. 1;
– W kawiarni Avion, której nie ma (wiersz) nr 3, s. 1819.
Pytko Marek:
– Foto nr 2, s. 19.
R.
Rasek Stanis!aw:
– Foto nr 12, s. 48.
Regiewicz Adam:
– Cz&stochowa do krymina$u nr 8, s. 32-34;
– Sta(czyk w !wiecie edukacji (rec.): Zofia Agnieszka
K$akówna: Jako" i jako"'. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szko#y. Kraków 2014
nr 9, s. 61;
– Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów. Warszawa 2014 (rec.): Agnieszka Sikora: Rozbieranie !redniowiecza nr 11, s. 62.
Regiewicz Adam, Mieczy$ska Aleksandra:
– Dekalog polski – reaktywacja nr 10, s. 42-43.
Regiewicz Adam, Micha! Wilk:
– Maszyny kruszenia s$owa nr 11, s. 40-41.
[Rocznik]
– Rocznik ‘70. Katowicka Galeria ZPAP nr 12, s. 49.
Rojkowski Jacek:
– Foto nr 2, s. 73.
Rott Dariusz:
– Drodzy Czytelnicy nr 6, s. 3; nr 7, s. 3; nr 8, s. 3;
nr 9, s. 3.
Rotter Kozera Violetta:
– Mój Kilar nr 2, s. 43-44.
Rozenfeld Aleksander:
– Czasem %yd jest sm&tny. Z Aleksandrem Rozensfeldem rozmawia Witold Turant nr 4, s. 36-37;

S.
Sasor Jan:
– Foto nr 12, s. 57.
Sawicz Zbigniew:
– Foto nr 1, s. 67, 70; nr 2, s. ok#adka
s. I, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51; nr 3,
s. 5, 25, 67; nr 4, s. ok#adka s. 2, 8, 22, 36, 67, 71;
nr 5, s. ok#adka s. 2, s. 1, 5, 9, 11, 67; nr 6, s. 67; nr 9,
s. 48; nr 10, s. 2 ok#adki, s. 28, 48, 67; nr 11, s. 2
ok#adki, 13, 14, 48, 50, 51, 67; nr 12, s. 8,67;
– NOSPR $wiatowa sala koncertowa dla NOSPR.
Wielkie otwarcie 1 pa&dziernika 2014. Katowice pl.
Wojciecha Kilara nr 1. Fotoreporta" Zbigniewa Sawicza nr 10, s. 4 ok#adki.
Scheffler Johannes patrz Angelus Silesius.
Schuster Richard:
– Foto nr 12, s. 36.
Segieta Joanna patrz Storczewska Segieta Joanna.
Sekudewicz Anna:
– Mój Kilar; zanotowa# Witold Turant nr 2, s. 45.
Shuty S"awomir:
– Dziewi!"dziesiate. Kraków 2013 (rec.): Bibiana Lisik: Lata dziewi!'dziesiate wg Shutego nr 9, s. 62.
Siedlaczek Mirella patrz: Mikoda Siedlaczek Mirella.
Siemion Justyna:
– Z serecm do biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie nr 8, s. 66.
Sikora Adam:
– Foto nr 12, s. 1 ok#adki.
Sikora Agnieszka:
– $l%zacy istniej% (rozmowa z Jackiem Wodzem) nr 1,
s. 5.
– Damian Zimo(: Mój Kilar. Zanotowa#a... nr 2, s. 46;
– Najwa"niejsze jest patrzenie nr 4, s. 42-43;
– $l%ska rodzina w zaniku nr 6, s. 24-25;
– Od degradacji do rewitalizacji nr 7, s. 18-20;
– Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na
Kresach nr 8, s. 43;
– O pami!ci i niepami!ci nr 10, s. 30;
– Rozbieranie )redniowiecza (rec.): Adam Regiewicz:
Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych
i nowych mediów. Warszawa 2014 nr 11, s. 62;
– Foto nr 1 s. 5, 23; nr 4 s. 42; nr 6, s. 10, 11; nr 7,
s. 24; nr 8, s. 5, 6, 7, 9, 43; nr 9, s. 11, 13, 14; nr 10,
s. 30; nr 11, s. 46.
Sikora Jacek:
– Zaolzianka zagra w „M jak mi#o)'” nr 1 s. 75;
– Jab#onkowianie promuj% nas w Europie nr 2, s. 75;
– Na wyprawie w prehistori! Nadolzia nr 3, s. 75;
– Na Dzie( Teatru nie tylko tablice nr 4, s. 75;
– Ponownie okaza#o si!, "e „Zaolzie potrafi” s. 5,
nr 75;
– Jab#onków pami!ta ksi!dza Adameckiego nr 6, s. 75;
– Zaolzie pielgrzymuje na Jasn% Gór! ju" od 24 lat
nr 8, s. 75;
– Jubileusz kaplicy uczcili msz% )wi!t%, nr 9, s. 75;
– Hej, ko#o Cieszyna by#a wystawa nr 10, s. 75;
– Dla kogo nagroda „Z#oty jestem”? nr 11, s. 75;
– [Zaolzie]. Zaolzie Notatnik kulturalny: nr 1, s. 75;
nr 2, s. 75; nr 3, s. 75; nr 4, s. 75; nr 5, s. 75; nr 6,
s. 75; nr 8, s. 75; nr 9, s. 75; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75;
– Foto nr 1, s. 75; nr 8, s. 75.
[Skoczylas]
– Skoczylas W#adys#aw – mistrz Paw#a Stellera nr 3,
s. 50 (grafika).
Skorek Patrycja; Szlachta Wies"awa:
– U nas ci%gle co) si! dzieje. MBP w Siemianowicach
$l%skich. Z "ycia bibliotek nr 6, s. 66.
Skworc Wiktor:
– Homilia – fragmenty. Mój Kilar nr 2, s. 41, 44.
S"obodnik Grzegorz:
– Czas (wiersz) nr 5, s. 45;
– Strusi lombard (wiersz) nr 5, s. 45.
Soba#ski Piotr:
– Foto nr 2, s. 39; nr 12, s. 10, 11, 12.
Soko"owska Janina Barbara:
– Cztery obrazki )wiata (wiersz) nr 1, s. 14;
– Immunitet (wiersz) nr 1, s. 15;
– Nasza euroulica (wiersz) nr 1, s. 1;
– Remont (wiersz) nr 1, s. 15;
– Witra"e godno)ci (wiersz) nr 1, s. 14.
Sosi#ski Jaros"aw:
– Foto nr 11, s. 55.

– Kolejna pochwa#a mniejszego nieba. Notatnik spó&nionego przybysza nr 12, s. 13.
Szemalikowski T.:
– Foto nr 4, s. ok#adka s. 2.
Szewczyk Gra!yna Barbara:
– O sztuce pielegnowania niemiecko polskiego dialogu. Archiwum literackie Karla Dedeciusa nr 2,
s. 26-27;
– Honoris causa dla szwedzkiego noblisty Tomasa
Transtromera nr 10, s. 10-11;
– Thomas Transtromer, prze#. Gra"yna Barbara Szewczyk;
– Fasada (wiersz) nr 10, s. 11;
– Poranne ptaki (wiersz) nr 10, s. 11;
– Preludium (wiersz) nr 10, s. 11.
[Szklarski]
– Gabinet Alfreda Szklarskiego w Domu O)wiatowym
Biblioteki $l%skiej nr 12, s. 4 ok#adki.
Szlachta Wies"awa, Skorek Patrycja:
– U nas ciagle co) si! dzieje. MBP w Siemianowicach
$l%skich nr 6, s. 66.
Szmajduch – Pilip Beata:
– Foto nr 6, s. 57.
Szp$drowski Marcin:
– Foto nr 8, s. 32.
Szo"tys Witalis:
– Foto nr 4, s. 45.
Sztoler Grzegorz:
– A po co ci to, Alojz... (Alojzy Ku)) nr 2, s. 28-30;
– Kim jeste) $wi!tos#awie? nr 4, s. 9-11;
– Ostatni spacer z ksi!dzem Piotrem [Zegrodzkim]
nr 7, s. 6-9;
– Liso, wró' do krainy kwiatów nr 11, s. 20-22;
– Liso, wró' do krainy kwiatów (2) nr 12, s. 14-16;
– Foto nr 11, s. 20, 21, 22; nr 12 s. 14, 15, 16.
Sztuka Maria:
– Zamek, pa#ace i gruzy nr 1, s. 72;
– Andrzej Jasi(ski: Mój Kilar. Zanotowa#a... nr 2,
s. 42;
– Muza po liftingu nr 2, s. 72;
– Z Jerzym G#ybinem rozmawia… Teatr bez makija"u
nr 3, s. 34-36;
– Za co kocham ksi%"ki nr 3, s. 72;
– Laureaci Z#otych Masek w Sosnowcu nr 4, s. 72;
– Rozs%dek lek bez recepty. Rozmowa z prof. dr. hab.
n. med. Janem Pilchem laryngologiem Szpitala Klinicznego w Katowicach nr 4, s. 30-31;
– Rodzina mi#o)ci% wielka. Pod patronatem „$l%ska”
nr 4, s. 14;
– Troparion paschalny. $wi!ta Wielkanocne w Cerkwi
prawos#awnej nr 4, s. 41;
– Zatrzyma' m#odych. Z Ma#gorzt% Ma(k% Szulik rozmawia Maria Sztuka nr 4, s. 12-13;
– Po"egnali)my Kryspina R. Adamczyka nr 5, s. 72;
– Noc niespodzianek i... smako#yków nr 6, s. 47;
– Prekursor nr 6, s. 72;
– S#awa i szacunek nr 6, s. 10-11;
– Wies#aw Ka(toch (1954-2014) nr 6, s. 37;
– Po"egnanie Bogus#awa Kaba#y nr 7, s. 72;
– Stres pozytywny. Z dr. hab. n. med. Jaros#awem Makowskim kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii $l%skiego Uniwersytetu Medycznego rozmawia
Maria Sztuka nr 7, s. 10-11;
– Zderzenie dwóch )wiatów. „Gdzie) obok nas” audycja Beaty Tomanek )wi!tuje srebrny jubileusz. Rozmawia#a Maria Sztuka nr 7, s. 24-25;
– Czytanie kultury. Rok czytelnika. O przyczynach absencji czytelniczej w rozmowie z prof. Teres%
Wilko(, kierownikiem Zak#adu Czytelnictwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu $l%skiego rozmawia Maria Sztuka
nr 8, s. 5-7;
– Kl!ska a mo"e renesans? O niezb!dnych zmianach
w rozmowie z prof. dr. hab. Janem Malickim dyrektorem Biblioteki $l%skiej rozmawia Maria Sztuka
nr 8, s. 7-9;
– Ratunek dla Maczek nr 8, s. 72;
– $ladami rycerzy i legionistów. Szlak warowni i zamków jurajskich nr 8, s. 14-16;
– Nowy dyrektor w Teatrze Dzieci Zag#!bia (Gabriel
Gietzky) nr 9, s. 72;
– Podwójny bonus. Z dyrektorem Teatru Korez Miros#awem Neinertem rozmawia Maria Sztuka nr 9,
s. 42-44;
– Elitarna czy egalitarna? Z rektorem Uniwersytetu
$laskiego prof. zw. dr. hab. Wies#awem Banysiem
rozmawia#a Maria Sztuka nr 10, s. 6,7;
– Szko#a starsza od miasta nr 10, s. 72;
– Po"ar w sosnowieckiej katedrze nr 11, s. 72;
– Drodzy Czytelnicy s. 5 nr 12;
– Dobre )l%skie drzewo. Z arcybiskupem seniorem
Damianem Zimoniem rozmawia Maria Sztuka
nr 12, s. 8-9;
– Jubileusz nad Raw%. 70. rocznica urodzin i 50 lat
pracy artystycznej Piotra Sza#szy nr 12, s. 57;
– Laur Konrada dla Brzyka nr 12, s. 72;
– W ho#dzie patronowi. VI Katowickie Dni Henryka
Miko#aja Góreckiego nr 12, s. 55;
– [Zag#!bie] Notatnik kulturalny nr 1, s. 72; nr 2, s. 72;
nr 3, s. 72; nr 4, s. 72; nr 5, s. 72; nr 6, s. 72; nr 7,

XIX

Soudan Thesrese:
– Bal przodków. Prze#. Marzena Dupuis nr 5, s. 26-29.
Spyra Leszek:
– Spacer po Pszczynie z Leszkiem Spyr%. Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka nr 7, s. 38-39.
Stablik Antoni:
– Wiersze. Wspomnienia z podró#y. Wst!p i oprac.
J. Lyszczyna. Katowice 2013 (rec.): Katarzyna Bereta: Stablik – poeta i podró"nik, nr 6, s. 63.
[Stajnie]
– Stajnie ksi%"!ce Pszczyna nr 6, s. 3 ok#adki.
Stauffer Pawe":
– Foto nr 1, s. 68; nr 4, s. 68.
Steller Pawe":
– Grafika nr 3, s. 50.
Stemplewski Jerzy:
– Foto nr 9, s. 68.
Stobierski Maciej:
– Foto nr 2, s. 56; nr 10, s. 57; nr 11, s. 58.
Storczewska – Segieta Joanna:
– Ob#!dy nr 10, s. 32-35.
Stotko Ryszard:
– Foto nr 1, s. 2 ok#adki.
Strojniak Teresa:
– Malarstwo nr 12, s. 50.
Stuchlik Zygmunt:
– Zara"ony pogod% ducha i nadziej%. Rozmowy z Zygmuntem Stuchlikiem. Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka nr 12, s. 52-54.
Stypu"a Karolina:
– Jeste)my (wiersz) nr 8, s. 39.
Synowiec Helena:
– $l%ska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnie&. Katowice 2013 (rec.): Krystyna Heska Kwa)niewicz: $l%ska ojczyna polszcyzna
w domu i w szkole. nr 6, s. 63.
Szejnert Ma"gorzata:
– My w'a(ciciele Teksasu. Reporta#e z PRL-u. Kraków 2013 (rec.): Przemys#aw Pieni%"ek: My obywatele PRL-u nr 3, s. 60.
Szalonek Micha":
– Cicha noc. Na podstawie prawdziwego zdarzenia
nr 9, s. 24-26.
Sza"sza Piotr:
– Tu czyli w domu. Z Piotrem Sza#sz% rozmawia Henryk Bzdok nr 5, s. 40-43.
Szamburska Bernadeta.: patrz Niesporek Szamburska Bernadeta.
Szaraniec Lech:
– Foto nr 5, s. 20, 21.
Szatters Dorota:
– Barbarzy(ca w Chorzowie (Zenon Dytko) nr 2,
s. 18-19.
Szczawi#ski Maciej S.:
– Jubileusz bez kolczastego drutu. 77. rocznica urodzin Tadeusza Kijonki. nr 1, s. 46-47;
– Pejza" podwójny, czyli do nas o nas nr 9, s. 76.
Szczepa#ski Henryk:
– Wesele )l%skiego adwokata nr 1, s. 19-21;
– Czarna legenda kreuzritterów nr 3, s. 23-25;
– Wojna o dogmat nr 5, s. 30-32;
– Modny pojazd fin de siecle’u. Cykli)ci w Katowicach, nr 6, s. 38-41;
– Kamienica pod soko#ami nr 7, s. 44-46;
– Cystersi na $l%sku. Najstarsze polskie zdanie nr 8,
s. 24-25;
– Katowickie wagi od Brattiga nr 9, s. 36-38;
– Paderewski w Katowicach nr 10, s. 20-24;
– Tryumf Apollina nr 12, s. 40-41.
Szczepa#ski Jan Józef:
– Dziennik 1964-1972. Kraków 2013 (rec.): Aleksandra D!bska Kossakowska: Pasja poznania nr 5, s. 60.
Szczepa#ski Marek S.:
– Noworoczny optymizm – pi!kne umys#y i transparencja. Notatnik spó&nionego przybysza nr 1, s. 13;
– Dlaczego Polacy zacz!li migrowa'. Notatnik spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz
nr 2 s. 25;
– Dlaczego Polacy zacz!li migrowa' (II). Notatnik
spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz
nr 3 s. 37;
– Do)wiadczenie przestrzeni. Notatnik spó&nionego
przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz nr 4, s. 21;
– Rachunek pierwszej dekady Polska w Unii Europejskiej. Notatnik spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz nr 5, s. 17;
– Ojczyzna prywatna: rozdzia# zamkni!ty? Notatnik
spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz
nr 6, s. 17;
– Cnota lojalno)ci (I). Notatnik spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz nr 7, s. 21;
– Cnota lojalno)ci (II). Notatnik spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz nr 8, s. 13;
– Cnota lojalno)ci (III). Notatnik spó&nionego przybysza. We wspó#pracy z Ann% $liz nr 9, s. 15;
– W starym polskim kinie. Notatnik spó&nionego przybysza nr 10, s. 25;
– Mnieszo)ciowe potyczki. Notatnik spó&nionego
przybysza nr 11, s. 23;

SPIS TRE%CI rok 2014

– Rozenfeld opowiada czym jest szmoncnes nr 4, s. 37.
Ró!ewicz Tadeusz:
– *** Czas na mnie. Pami!ci Konstantego Puzyny
nr 5, s. 1;
– [D!bicz Maria:] Moje pojednanie. Tadeusz Ró"ewicz i Niemcy, nr 9, s. 23;
– [D!bicz Maria]: W Berlinie na Salzufer... To by#o nowe miejsce dla Tadeusza Ró"ewicza w Berlinie
w 2004 roku nr 10, s. 18-19;
– [G!bala Stanis#aw]: Tadeusz Ró"ewicz w „$l%sku”
nr 5, s. 8-13.
Ruszczewska Violetta:
– Foto nr 1, s. 34.
[Rutkowska]
– Edyta Rutkowska: Malarstwo nr 9, s. 3 ok#adki.
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s. 72 nr 8, s. 72; nr 9, s. 72; nr 10 s. 72; nr 11 s. 72;
nr 12, s. 72;
– Foto nr 4, s. 41.
Szuba Andrzej (prze!.:)
– Walt Whitman: nasze stare listowie, nr 1 s. 26-29.
Szulik Ma!gorzata patrz Ma"ka Szulik Ma!gorzata.
Szurman Tadeusz:
– Modlitwa (wiersz) nr 4, s. 35;
– Na pocz#tek (wiersz) nr 4, s. 35;
– Nadzieja (wiersz) nr 4, s. 35;
– Niemo$liwe (wiersz) nr 4, s. 35;
– [Biogram] Biogram bp. Tadeusza Szurmana nr 4,
s. 35.
Szweda Renata, Pasamonik Magdalena:
– Pomys!y na promocj% biblioteki i regionu. Gminna
Biblioteka Publiczna w Mied&nej, nr 9, s. 66.
Szymala Agnieszka:
– Foto nr 6, s. 11; nr 10, s. 6.
Szymik Jerzy:
– Mój Kilar nr 2, s. 45;
– Abdykacja Benedykta XVI (wiersz) nr 7, s. 23;
– Coldplay. S!uchaj#c radia, w Bia!ymstoku (wiersz)
nr 7, s. 23;
– Marysia. Cz%'( pierwsza (wiersz) nr 7 s. 23;
– Pocz#tek lipca. Solitude (wiersz) nr 7, s. 22;
– Pó!ksi%$yc w Bochum. O )lasku (wiersz) nr 7, s. 22;
– Pradziadek Teodor (wiersz) nr 7, s. 1;
– Teologia i my. Wyk!ady i homilie, eseje i rozmowy
z lat 2003-2013 o mi!o"ci i kap!a#stwie, o kulturze
i $l%sku, o naszych czasach. Katowice 2014 (rec.):
Aleksandra Pethe: Kocham mój 'wiat i mój czas
nr 7, s. 60;
– Hilasterion. Wiersze z lat 2009-2014. Katowice 2014. (rec.): Aleksandra Pethe: Hilasterion. Logos, prawda, pi%kno i opowie'( o cz!owieku swojego
czasu nr 8, s. 61.
Szypu!a Ferdynand:
– B!%dny rycerz (grafika) nr 9, s. 1 ok!adki, s. 50;
– Ferdynand Bluebox – grafika i… Pogwarki artystyczne Henryka Bzdoka. Rozmowa z Ferdynandem
Szypu!# nr 9, s. 51-53.
".
"cia#ska Katarzyna patrz: Walotek – )cia"ska Katarzyna.
"liwi#ska Agnieszka:
– Foto nr 4, s. 45.
"liz Anna: patrz Szczepa"ski Marek S.
["mieja Florian]:
– Jan Cofa!ka: Z Ko"czyc do Kanady nr 11, s. 34-37.
"wierczek Pawe!:
– Odtwarzaj#c ameryka"ski sen nr 4, s. 56.
"wierzy Waldemar:
– Grafika nr 1, s. 49; 23. Biennale Plakatu Polskiego.
Katowice 2013;
– Plakaty nr 2, s. 50.
T.
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Ta!u$ Katarzyna:
– Chopin w Czechch (rec.:) Libor Martinek: Fryderyk
Chopin v ceske literature. Opawa 2013 nr 1, s. 63;
– Powrót do Tajemniczych ogrodów (rec.): Krystyna
Heska Kwa'niewicz: Tajemnicze ogrody 3. Katowice 2013 nr 6, s. 60;
– Nowe wydanie Wie&y spadochronowej Kazimierza
Go!by (rec.): Kazimierz Go!ba: Wie&a spadochronowa. Katowice 2014 nr 12, s. 61.
Ta!u$ Katarzyna, Krystyna Heska Kwa%niewicz:
– Literatura dla dzieci i m!odzie&y (1945-1989). Katowice 2014. (rec.): Henryka Andrzejczak: O literaturze dla dzieci i m!odzie&y nr 11, s. 60.
Tatu% Agnieszka, Wro&yna Cha!upska Ewa:
– Biblioteka dla Ciebie. MiPBP w Wodzis!awiu )l#skim. Z $ycia bibliotek, nr 1, s. 66.
Tokarz Anna:
– Wojna Mellera (rozmowa z...) nr 1, s. 30-31.
Tomala Anita:
– Bajkowo. Galeria )l#skiego Teatru Lalki i Aktora
„Ateneum” (grafika) nr 2, 3 strona ok!adki;
Tomanek Beata:
– Kiedy przesz!o'( staje si% przysz!o'ci# nr 5, s. 3436;
– Zderzenie dwóch 'wiatów. „Gdzie' obok nas” audycja Beaty Tomanek 'wi%tuje srebrny jubileusz. Rozmawia!a Maria Sztuka nr 7, s. 24-25;
– Prze$yc Golgot% nr 11, s. 8-10.
Tomczak Piotr:
– Apokalipsa (wiersz) nr 6, s. 42;
– Burdel w Kutaisi (wiersz) nr 6, s. 43;
– Jedyne skróty (wiersz) nr 6 s. 42;
– Kopalnia (wiersz) nr 6, s. 42;
– Niepojmowane (wiersz) nr 6, s. 43;
– )mier( z tysi#ca ran (wiersz) nr 6, s. 43;
– Upadek (wiersz) nr 6, s. 42;
– Wiatr (wiersz) nr 6, s. 42;
– Zwiedzanie nr 6, s. 43.
Tomczok M. patrz Bartos Ewa.

[Transtromer]
– Thomas Transtromer Prze!. Gra$yna Barbara Szewczyk;
– Fasada (wiersz) nr 10, s. 11;
– Poranne ptaki (wiersz) nr 10, s. 11;
– Preludium (wiersz) nr 10, s. 11.
Trólka Witold:
– Foto nr 9, s. 2 ok!adki.
Trytko Jacek:
– Foto nr 2, s. 68.
Trytko Sylwia:
– Foto nr 2, s. 68.
Turant Witold:
– Drodzy Czytelnicy, nr 1, s. 3; nr 2, s. 3; nr 3, s. 3;
nr 4, s. 3; nr 5, s. 3;
– Anna Sekudewicz: Mój Kilar. Zanotowa!... nr 2,
s. 45;
– Laury umiejetno'ci i kompetencji 2014 nr 2, s. 17;
– Obserwowane z zimn# krwi# (rec.:) Truman Capote:
Portrety i obserwacje. Eseje. *ód& 2012 nr 2, s. 60;
– Z Bogdanem Wit# (Carrantuohill) rozmawia… Irlandzka muzyka i 'l#ski temperament nr 3, s. 17;
– Czemu +yd jest sm%tny? Z Aleksandrem Rozensfeldem rozmawia … nr 4, s. 36-37;
– Od „Konspiry” do Wysp So!owieckich. Z Mariuszem Wilkiem rozmawia … nr 5, s. 33;
– Czekaj#c na doktora Rolle. Z moich Górek nr 6,
s. 21;
– Cisza przed burz#. Z moich Górek nr 7, s. 54;
– Mgliste poj%cie wolno'(. Z moich Górek nr 8, s. 35;
– Wolno'( artyku! k!opotliwy. Z moich Górek nr 9,
s. 27;
– Powstanie jesieni. Z moich Górek nr 10, s. 31;
– Bertie Wooster w Toszku nr 11, s. 31-33;
– Szkocki dylemat. Z moich Górek nr 11, s. 27;
– )ladami dzieci"stwa, chwa!y i mi!o'ci (pewnego
monarchy). Z moich Górek nr 12, s. 39.
TW@R (Twardoch Ryszard):
– Grafika nr 2, s. 52.
[Tydzie#]
– Tydzie" Kultury Beskidzkiej – najwi%ksze 'wi%to
folkloru nr 8, s. 2 ok!adki.
U.
Urbaniak Micha! Pawe!:
– Tajemnice Chralotte Bronte (rec.:) Eryk Ostrowski:
Charlotte i jej siostry spi%ce. Kraków 2013 nr 2,
s. 61;
– Mi%dzy s!owami (rec.): Piotr Ibrahim Kalwas: Miedzyrzecz. Pruszków 2013 nr 3, s. 61;
– Pozornie proste historie (rec.): Alice Munro: Jawne
tajemnice. Prze!.: Anna Przedpe!ska-Trzeciakowska.
Warszawa 2014 nr 7, s. 63;
Urba#ska Agnieszka:
– Patrick Modiano – Literacka Nagroda Nobla A.D.
2014 nr 12, s. 28-29.
Urgacz-Ku'niak Adriana:
– Zielonemu poj%ciu wydawa!o si%, $e ka$dy je zna
(rec.): Micha! Wro"ski: Zielone poj'cia. Rybnik 2013 nr 3, s. 62;
– Na spacer z Micha!em Wro"skim (rec.): Micha!
Wro"ski: Spacer. Kraków 2014;
– B%d% $y! do 2040 roku. Micha!owi Wro"skiemu
z okazji 50-lecia pracy twórczej nr 9, s. 35;
– Dzienniki szcz%'liwe (rec.): London eye. Gdynia 2013 nr 10, s. 63.
Uszok Piotr:
– Foto nr 1, s. 67.
V.
W.
[W ho!dzie]
– W ho!dzie Janowi Paw!owi II nr 5, s. 68.
Wagner Grzegorz:
– Wojna Mellera (wywiad z M. Mellerem) nr 1,
s. 30-31;
– Foto: nr 1, s. 30.
Wagner Tomas:
– Foto nr 4, s. 18, 19, 20.
Walczak Budzicz Janina:
– Moja pasja. Grafika nr 4, s. 3 strona ok!adki.
Walencik Jan:
– Foto nr 10, s. 46, 47.
Walotek "cia#ska Katarzyna:
– Gliwickie rendez vous. Z Krzysztofem Korwin Piotrowskim kierownikiem artystycznym Gliwickiego
Teatru Muzycznego rozmawia Katarzyna Walotek
)cia"ska nr 6, s. 56-58.
Waniek Henryk:
– Schwanengesang nr 1, s. 35-38.
Waro#ska Joanna:
– O nag!ym i niespodziewanym spotkaniu. Teatr nr 3,
s. 58;
– Zmiany w 'wiecie Dulskich nr 5, s. 57;
– Tango na trzy g!osy i jedn# tancerk% nr 6, s. 59;
– Krzyk Hamleta nr 11, s. 56;

– By! nie tylko Janosikiem nr 12, s. 56.
Wawerla D!ugosz Sabina:
– Marian i moc (wiersz) nr 3, s. 33;
– Wyciagnij mnie z g!owy (wiersz) nr 3, s. 33.
Wawrzyczek Klasik Michalina:
– Refleksja. XXIII biennale plakatu nr 2, s. 76;
– Wielki mistrz wielkiego ucznia (W!adys!aw Skoczylas, Pawe! Steller) nr 3, s. 51;
– Klasycy 'l#skiej sztuki nr 4, s. 48;
– Bezpo'rednio nr 5 s. 50;
– Litera jest cieniem gwiazdy nr 6, s. 48;
– Naprzeciw koloru. Jeanine Cohen i Javier Fernandez
w Galerii Sztuki Wspó!czesnej w BWA w Katowicach nr 10, s. 76;
– Pozosta( wiernym sobie. 10. rocznica 'mierci Jerzego Dudy-Gracza nr 11, s. 51-52.
[Wenklarz Tomasz]
– Rze&ba nr 9, s. 49;
– Jacek Kurek: Bóg z gliny ulepi! cz!owieka. O Tomaszu Wenklarze nr 9, s. 46-48; 49.
Wesley Paul:
– Po godzinach. Z Shawnem Christensenem i Paulem
Wesleyem o realizacji filmu, depresji i najbli$szej
przysz!o'ci w Mystic Falls rozmawia Marta Ba!aga
nr 10, s. 40-41.
Whitman Walt:
– Nasze stare listowie. Prze!.: Andzrej Szuba. nr 1,
s. 26-29;
Widera Bogdan:
– Krótko o ksi#$kach,
nr 1, s. 64 (noty: M. Bulsa, G. Grzegorek, B. Witaszczyk: Domy, i gmachy. Katowice 2013; J.F. Lewandowski: Epizody toszeckie. Toszek 2013; M. Lipok
– Bierwiaczonek (wybór i red.): Dzieci#stwo, mlodo"(
i wielka budowa. Wspomnienia tyszan. Tychy 2013;
Muzeum ko"cielne w pespektywie zada# i trendów
wspó!czesnego muzealnictwa. Materia!y z sesji naukowej w dniach 14-15 czerwca 2012. Katowice 2012;
D. Simonides: $l%ski horror. O diab!ach, skarbnikach
i utopcach. Opole 2013; J. Teofilska: Pod patronatem
spó!ki Gische. Gmina Janów na Górnym $l%sku. Katowice 2013;
nr 2, s. 64 (noty: Bana' Kornelia: Komunistyczny
aparat bezpiecze#stwa wobec pielgrzymek stanowych
do Piekar $l%skich Katowice 2013; Czasypismo o historii Górnego $l%ska nr 1 (3) 2013, Katowice 2013;
Barbara i Adam Podgórscy (red.:) Synagoga w Wirku 1891-1939 Ocalona pami'(. Wyd. II Ruda )l#ska 2013; Szkice archiwalno historyczne nr 10.
Katowice 2013; Katarzyna M!ynarczyk: Moja pracownia. Katowice 2011, Katarzyna M!ynarczyk: Savoir vivre dla kochanków Katowice 2013);
nr 3, s. 64 (noty: Henryka Wach Malicka: Bogumi!a
Murzy#ska. Biografia nostalgiczna. Katowice 2014;
Ilona Copik: Mi'dzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrze#
kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka. Katowice 2013; Czes!aw Ludwiczek: W cieniu Domu Prasy. Katowice 2013; Dariusz W%grzyn: Od pierwszego
strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Solidarno"(”
Region Podbeskidzie (1980 – 1983). Opis konfliktu politycznego. Katowice 2013; Czasypismo o historii Górnego $l%ska nr 2/2013. Katowice 2013; Darek Foks:
Rozmowy z g!uchym psem. *ód& 2013);
nr 4, s. 64 (noty: Stefan Szymutko: Po co literatura
jeszcze jest. Pisma rozproszone. Katowice 2013; Helena Synowiec: $l%ska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnie". Katowice 2013;
Z zakamarków szuflad, z zakamarków pami'ci. Wystawa pami%tek rodzinnych tyszan. Tychy 2014; S!awomir Matusz: Licznik Geigera 20 najwa&niejszych
wspó!czesnych wierszy w interpretacjach. Sosnowiec 2013; Eugeniusz Hajduk: W milczeniu i nadziei.
Wiersze. Katowice 2013; Patryk Chrzan: Przekazy
podprogowe. B%dzin 2013);
nr 5 s. 64 (noty: Wywózka. Deportacja mieszka#ców
Górnego $l%ska do obozów pracy przymusowej
w Zwi%zku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pami'(. Katowice 2014; Waldemar Odorowski:
Architektura Katowic w latach miedzywojennych
1922 – 1939. Katowice 2013; Jadwiga Lipo"ska Sajdak, Ewa Rosiek – Buszko: Przechadzki historyczne
po Katowicach. Katowice 2013; Sztuka i przemys!. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemys!owych Niemiec i Polski. Katowice 2013;
Justyna Jarosz: Kobieta od"wi'tna, czyli $l%zaczka
w stroju ludowym. Katowice 2014; Edmund Borzemski: Cz!owiek za burt%; Kraków 2014);
nr 6 s. 64 (S!ownik pisarzy "l%skich T. 4 J. Lyszczyna, D. Rott. Katowice 2013; Vademecum $l%sk:
badania "l%skoznawcze J. Podgórska – Ryka!a;
K. Stelmach, J. Wichura. Katowice 2013; Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Ma!gorzata Paul: Lale, misie, koniki... Zabawki w zbiorach Muzeum $l%skiego
w Katowicach Katowice 2013; Maryla Sitkowska,
Ewa Liszka: W!adys!aw Skoczylas – mistrz Pawa!a
Stellera. Katowice 2014; Franciszek Wyle&uch: Grafika i malarstwo. Tychy 2014; Jola Kubik: Moje Piekary Piekary )l#skie 2013);

– Czerwone maki nr 6, s. 69;
– Pa#ac w Paw#owicach nr 7, s. 69;
– Projekt Muzeum Kresów nr 8, s. 69;
– Galeria Panaceum nr 9, s. 69;
– Szmaragdowe talenty nr 10, s. 69;
– Poeci na (l&skim Wawelu nr 11, s. 69;
– Pani Jana od Saperów nr 12, s. 69;
– Opole. Notatnik kulturalny nr 1, s. 69; nr 2, s. 69;
nr 3, s. 69; nr 4, s. 69; nr 5, s. 69; nr 6, s. 69; nr 7,
s. 69; nr 8, s. 69; nr 9, s. 69; nr 10 s. 69; nr 11 s. 69;
nr 12, s. 69.
Wrona Katarzyna patrz: +ata Wrona Katarzyna.
Wro"ski Micha!:
– Zielone poj)cia. Rybnik 2013 (rec.): Adriana Urgacz
Ku*nik: Zielonemu poj"ciu wydawa#o si", 'e ka'dy
je ma nr 3, s. 62;
– Lustro. nr 7, s. 28-31.
– Spacer. Kraków 2014. (rec.): Adriana Urgacz-Ku*niak: Na spacer z Micha#em Wro!skim nr 7, s. 61.
Wro#yna Cha!upska Ewa, Tatu% Agnieszka:
– Biblioteka dla Ciebie. MiPBP w Wodzis#awiu %l&skim. Z 'ycia bibliotek nr 1, s. 66.
Wycisk Józef:
– Przez Katowice do Unii Europejskiej. Z Wojciechem
Kuspikiem prezesem Zarz&du Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsi"biorczo(ci, inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozmawia...
nr 5, s. 14-16;
– EKG – próba podsumowania nr 6, s. 26-27;
– Apelem czy rekomendacjami nr 10, s. 5.
Wycyka! Monika:
– Ob#"dzie, krocz za mn&. Rubryka m#odych (Dale
Wasserman: Lot nad kuku#czym gniazdem) nr 3,
s. 56.
Wyle#uch Franciszek:
– Grafika i malarstwo nr 6, s. 50.
Wyl&#ek Ewa:
– Po upadku muru – niemiecko-polskie problemy
z to'samo(ci& (rec.): Wojciech Browarny, Wolting
Monika (red.): Opcja niemiecka. O problemach
z to%samo#ci" w literaturze polskiej i niemieckiej
po 1989 roku. Kraków 2014 nr 12, s. 60.
Wyrwas Katarzyna:
– Odmieniajmy nazwiska. nr 7, s. 41;
– www.poradniajezykowa.pl nr 8, s. 46; nr 9, s. 64;
nr 10, s. 63; nr 11, s. 33; nr 12, s. 55.

XIX

Wilk Micha!, Adam Regiewicz:
– Maszyny kruszenia s#ów nr 11, s. 40-41.
Wilk Teodor:
– Foto nr 2 s. 68.
Wilko" Teresa:
– Czytanie kultury. Rok czytelnika. O przyczynach absencji czytelniczej w rozmowie z prof Teres& Wilko!,
kierownikiem Zak#adu Czytelnictwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu %l&skiego rozmawia Maria Sztuka nr 8, s. 5-7.
Wiszniowska Monika:
– Komu (dzisiaj) potrzebny jest Kisiel? nr 4 s. 28-29.
Wit Antoni:
– Jak nak#oni) orkiestr" do entuzjazmu? Rozmawia#
Marek Brze*niak nr 3, s. 5-7.
Wita Bogdan:
– Irlandzka muzyka, (l&ski temperament. Rozmawia#
Witold Turant nr 3, s. 17.
Witkowski Tomasz:
– Z buta (wiersz) nr 8, s. 39.
Wittchen Jakub:
– Foto nr 6, s. 68.
wk.:
– „Pastelowy %l&sk”. Akcja charytatywna. Znaki i twarze miasta Katowice, nr 1 s. 67;
– Wojciech Kilar i jego Katowice. Znaki i twarze miasta Katowice nr 2, s. 49;
– Jubileusz Antoniego Wita. Znaki i twarze miasta Katowice nr 3, s. 67;
– Filharmonia %l&ska – nowa przestrze! dla muzyki.
Znaki i twarze miasta Katowice nr 4, s. 67;
– Drzwi szeroko otwarte. Znaki i twarze miasta Katowice nr 5, s. 67;
– 40 lat Chóru Filharmonii %l&skiej nr 6, s. 67;
– Pami"ci Henryka S#awika i Jozsefa Antala. Znaki
i twarze miasta Katowice. nr 7, s. 67;
– Katowice – wizualizacje i realizacje nr 8, s. 67;
– Tydzie! Kultury Beskidzkiej – najwieksze (wi"to
folkloru nr 8, s. 2 ok#adki;
– Pa#ac M#odzie'y ju' po remoncie. Znaki i twarze
miasta Katowice nr 9, s. 67;
– Z okazji 149 urodzin Katowic. Znaki i twarze miasta
Katowice nr 10, s. 67;
– D&b ma nowy dom kultury. Znaki i twarze miasta
Katowice nr 11, s. 67;
– „Uroda polszczyzny” w pa#acu M#odzie'y. Znaki
i twarze miasta Katowice nr 12, s. 67.
W!odarczyk Janusz A.:
– Obecno#' architektury. Katowice 2013 (rec.): Edyta Antkowiak Kiedos: Dla dyletanta – mi#o(nika
nr 7, s. 62.
Wnuk Nazarowa Joanna:
– Mój Kilar. Zanotowa# Bogdan Widera nr 2, s. 44.
Wodehause P.G.:
– Foto nr 11, s. 31.
Wolny Józef:
– Foto nr 1, s. 67;
Wolski Jan, Zenon O#óg (red.):
– Trzeba si) trzyma' pieknych przyzwyczaje$. Twórczo#' Jana Darowskiego. Rzeszów 2012 (rec.): Bartos Ewa: – Darovski redivivus nr 5, s. 61.
Wolting Monika, Wojciech Browarny (red.):
– Opcja niemiecka. O problemach z to%samo#ci"
w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku.
Kraków 2014 (rec.): Ewa Wyl"'ek: Po upadku muru – niemiecko-polskie problemy z to'samo(ci&
nr 12, s. 60.
Wo$niak Jerzy Lucjan:
– Drzewa przy drodze. Sosnowiec 2014. (rec.): Ryszard Bednarczyk: Plecami poczujesz ziemi", nr 8,
s. 60;
– Chaszcze (wiersz) nr 11, s. 19;
– Matka (wiersz) nr 11, s. 1;
– Moje miejsce (wiersz) nr 11, s. 19;
– Poza ogrody (wiersz) nr 11, s. 19;
– %wiat#o i ciemno() (wiersz) nr 11, s. 18;
– Wiersz przychodzi (wiersz) nr 11, s18;
– Wspomnienie (wiersz) nr 11, s. 18.
Wo$niakowska Jadwiga:
– Voluntarius – znaczy wra'liwy, nr 1, s. 42-43.
Wódz Jacek:
– %l&zacy istniej& (rozmawia Agnieszka Sikora),
nr 1, w. 5.
Wójcik Dudek M.:
– patrz Niesporek Szamburska B.
Wójcik Dudek M.:
– Nowe opisanie #wiata. Literatura i sztuka dla dzieci i m(odzie%y w kr)gach oddzia(ywa$ nr 1, s. 62.
Wójcik Janusz:
– Edmund Osma!czyk, Zbyszko Bednorz, Jerzy Kozarzewski in memoriam; przypomnienia, cytaty, refleksje na zako!czenie opolskich obchodów setnej
rocznicy urodzin, nr 1, s. 32-34;
– Opolska „Zemsta polityczna” nr 1, s. 69;
– Studia Elsnerowskie nr 2, s. 69;
– Chyba, 'e Pan Polnar nr 3, s. 69;
– Scena pod gwiazdami nr 4, s. 69;
– Pami") owocuj&ca nr 5, s. 69;

SPIS TRE(CI rok 2014

nr 7, s. 64 (Muzeum Organów !l"#kich. Katowice 2013; Joanna Popanda, Urszula Rzewiczok: Made
in Katowice. Katowice 2014; Maria Lipok – Bierwiaczonek: Moje tyskie niebo. Fotografia. Tychy 2014;
Ginter Piero!czyk: Asty kasztana, czyli opowie#ci
o !l"sku niezmy#lonym. L"dziny 2014; Adam Gawron:
Bibliografia polskich wydawnictw zwartych o Ziemi
Pszczy$skiej. Tysi"c ksi"%ek w latach 1612-2013.
Pszczyna 2014; Zbiór poezji z &"ki. Pszczyna 2013);
nr 8, s. 64 (Robert Ciupa, Bogus#aw Tracz: Marzenia z betonu. Codzienno#' na Górnym !l"sku w latach
siedemdziesiatych XX wieku. Katowice 2014; Alicja
Badetko: Tam królowa( blues... Próba monografii klubu „PULS” w Katowicach. Opole 2014; Agnieszka
Ociepka: Krzy%owscy z Tychów. Portret niezwyk(ej rodziny Tychy 2014; Barbara Gruszka Zych: Dowody
na istnienie ciemni. Wiersze wybrane. Wroc#aw 2013;
Marietta Nikiel: Bery o Antku i Francku, utopku, djob(ach i cwergach. Wodzis#aw 2013; Natalia Kruszyna:
To tylko kolor. Halina Lerman (1928 – 2013). Katowice 2014);
nr 9, s. 64 (Budownictwo i architektura Katowic.
Katowice 2014; Instrukcje rajców miejskich z Pszczyny z XVII wieku. Pszczyna 2013);
nr 10, s. 64 (Gronie. Historia – kultura – sztuka. Wydawnictwo po#wi)cone *ywieczczy+niwe i Beskidom.
$ywiec 2013; Grzegorz Sztoler: Bojszowianie. Kalendarium z historii zespo(u folklorystycznego... Bojszowy 2014; Wspomnienia przy #wiecach (pami"ci
L. Kasprzyka i cz#onków Stowarzyszenia Autorów
Polskich, Oddzia# w B"dzinie) B"dzin 2014; Ferdynand Goetel: Anakonda. Kraków 2014; Józef Musio#:
Ramiona wagi. Kraków 2014; S#awomir Matusz: Piosenka o okienkach. Podwórko Szpilmana Sopot 2014:
nr 11 s. 64 (Ma#gorzta Suchacka: Transformacja regionu przemys(owego w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa #l"skiego Katowice
2014; Ty górnicza %mijo! Rozmowy z profesorem Andrzejem Karbownikiem o restrukturyzacji polskiego
górnictwa w)gla kamiennego. Katowice 2014; Profesorowi w ho(dzie. Publikacja po#wi)cona setnej rocznicy urodzin profesora Jana Szczepa$skiego (red.):
Daniel Kad#ubiec. Cieszyn 2014; Miros#aw S#omczy!ski: Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne
wpadki. Katowice 2013; Ks. Leon Stasi!ski: B)dzin
pierwsze dni wojny 1939 r. B"dzin 2014; Janina Barbara Soko#owska: Deklinacja. Wiersze dawne i nowe.
Chorzów 2014.);
nr 12 s. 64 (Czasypismo o historii Górnego !l"ska
nr 1 (5) 2014 Katowice 2014; Fabrica Silesia nr 2
(7) 2014 Katowice 2014; Arty#ci powiatu bieru$sko – l)dzi$skiego Bieru! 2014; Urszula Rzewiczok:
D"b. Dzieje dzielnicy Katowic. Katowice 2014; Aleksander Spyra: Jan Kupiec jako folklorysta. Archaiczne
pie#ni ziemi pszczy$skiej gra i #piewa Regionalny Zespó( Pszczyna. Pszczyna 2013; Krystian Krzemi!ski:
!wiat(o przesz(ego czasu. Wiersze wybrane. Tarnowskie Góry 2014.);
– D#ugi powrót bohatera (Sejmik %l&ski zdecydowa#,
'e rok 2014 b"dzie w naszym województwie Rokiem
Henryka S#awika) nr 2, s. 5;
– Bajkowo nr 2, s. 76;
– Mój Kilar. Joanna Wnuk Nazarowa. Zanotowa#...
nr 2, s. 44;
– Marsza#kowa Mat& Hari? (rec.): D#ugajczyk Edward:
Pechowcy. Ksi)ga afer szpiegowskich na terenie
Górnego !l"ska w okresie mi)dzywojennym. Leszno 2013 nr 4, s. 63;
– Podró' do granic rysunku nr 4, s. 40;
– Autonomia bez mitów (rec.): Jan F. Lewandowski:
Czas autonomii. Chorzów 2014 nr 6, s. 61;
– Kolorowy teatrzyk drogi nr 6, s. 58;
– Wyrzuceni dla „Solidarnych”. Pierwsze cz"(ciowo
wolne... nr 6, s. 6-9;
– Ale si" tu wyrabia#o! nr 8, s. 76;
– O tyskim niebie, pierwszomajowym krzy'u i ksi&'eczce dla wnuczki. Z d#ugoletni& dyrektork& Muzeum
Miejskiego w Tychach Mari& Lipok Bierwiaczonek
rozmawia Bogdan Widera nr 8, s. 40-42;
– Sprawdzian nieobecno(ci. (rec.): Barbara Gruszka
Zych: Koszula przed kolana. Katowice 2014 nr 9,
s. 63;
– Histora jednego owada nr 10, s. 58;
– Podró' w muzyczny kosmos (rec.): Jacek Kurek,
Krzysztof Maliszewski (red.): Muzyka i warto#ci.
Chorzów 2014. nr 11, s. 63;
– Arystokraci, zakonnicy, mieszczanie (rec.): Jerzy
Gorzelik: Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka
Górnego !l"ska wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014 nr 12, s. 63;
– Pouczaj&cy spacer po Katowicach nr 12, s. 10-12.
Wietecha Anna:
– Foto nr 1, s. 10.
Wilk Grzegorz:
– Foto nr 1, s. 42, 43.
Wilk Mariusz:
– Od „Konspiry” do Wysp So#owieckich. Z Mariuszem Wilkiem rozmawia Witold Turant nr 5, s. 33.

Y.
Z.
[Zag!&bie]
– Zag#"bie. Notatnik kulturalny nr 1, s. 72; nr 2, s. 72;
nr 3, s. 72; nr 4, s. 72; nr 5, s. 72; nr 6, s. 72; nr 7,
s. 72 nr 8, s. 72; nr 9, s. 72; nr 10 s. 72; nr 11 s. 72;
nr 12 s. 72.
Zakrzewski Tomasz:
– Foto: nr 1, ok#adka s. 1, s. 71; nr 2, s. 57.
Zalewski Pawe! Daniel:
– Gdzie #mier' nie si)ga. Kraków 2013 (rec.): Katarzyna Bereta Podró'owa#em czekaj&c na przrzut nr 4,
s. 60.
Zanussi Krzysztof:
– Mój Kilar. Zanotowa# Tomasz Okraska nr 2 s. 46.
[Zaolzie]
– Zaolzie. Notatnik kulturalny: nr 1, s. 75; nr 2, s. 75;
nr 3, s. 75; nr 4, s. 75; nr 5, s. 75; nr 6, s. 75; nr 8,
s. 75; nr 9, s. 75; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75.
Zapotoczny Aleksandra:
– Wyj&tkowe spotkanie, nr 4, s. 46.
[Zegrodzki Piotr]
– Sztoler Grzegorz: Ostatni spacer z ksi"dzem Piotrem
[Zegrodzkim] nr 7, s. 6-9.
Zeler Bogdan:
– Spowied* poety [Tadeusz Kijonka] nr 10, s. 28-29.
Zembala Marian:
– R"ce ci&gn&ce do 'ycia. Z prof. dr. hab. Marianem
Zembal& dyrektorem %l&skiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu rozmawia#a Barbara Gruszka Zych
nr 6, s. 14-16.
Zimo" Damian:
– Mój Kilar. Zanotowa#a Agnieszka Sikora nr 2, s. 46;
– Dobre (l&skie drzewo. Z arcybiskupem seniorem Damianem Zimoniem rozmawia Maria Sztuka nr 12, s. 8-9.
Zmarzlik Jerzy:
– Foto nr 7, s. 26.
Zych Barbara patrz: Gruszka Zych Barbara.
'.
'ak Tomasz:
– Foto: nr 1: s. 2 ok#adki, s. 71; nr 6, s. 67; nr 12, s. 2
ok#adki.
'ebrowski Marek:
– Jerzy Giedroy'. *ycie przed „Kultur"”. Kraków 2012 (rec.:) Przemys#aw Pieni&'ek: Narodziny
legendy nr 2, s. 62.

Opracowa#a:
ALEKSANDRA LUBANOWSKA
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HENRYK,BZDOK
rzed nasz! pierwsz! podró"!
P
do Italii w roku 1974, w czasie której planowali#my by$

w Rzymie i Watykanie, postanowi%em zasi&gn!$ j&zyka u kolegi, który nie tylko tam by% ale
i mia% zdj&cie z ówczesnym Papie"em Paw%em VI.
Uzyska%em informacj&, gdzie
si& uda$, by dosta$ wej#ciówk&
na #rodow! audiencj& do Sali
Nerwiego...
Kontaktem by% Wysoki Dostojnik Zakonu... z pochodzenia
Polak.
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Spotkanie odbywa%o si& w atmosferze grzecznej poprawno#ci
do chwili, kiedy odpowiedzieli#my na pytanie sk!d jeste#my.
– Pa'stwo jeste#cie autochtonami? O" piernika, a Friedrichplatz znocie... No i polecia%o,
a potem zostali#my poproszeni
o przyj#cie nazajutrz po kart&
wst&pu.
Kiedy pojawili#my si& ponownie na Via della Conciliazione, po wej#ciu do holu zmys% naszego powonienia zaatakowany zosta% do#$ nieprzyjemnym
zapachem.
Zaraz potem pojawi% si& nasz
Ksi!dz krajan.
– Wyboczcie co tu tak #mierdzi, ale nom ha(le naprawiaj!... – Oj – wyrwa%o mi si&
– tu we Watykanie, to przecie
i smród te" jest #wi& ty.
– Nie – zaprzeczy% z u#miechem – po pierwsze Watykan jest
dopiero za tym murem, a po drugie smród zowdy jest jeno smrodem... Uzyskali#my jeszcze niezb&dne dalsze informacje dotycz!ce stroju i "e lepiej nie fotografowa$. Poniewa" zamierzali#my równie" zwiedzi$ Katakumby, przekazano nam tak"e
nazwisko kolejnego ksi&dza Polaka, który nam to u%atwi.
Nazajutrz wystrojeni w najlepsze posiadane ciuchy pojawili#my si& na audiencji i zaj&li#my

swoje miejsca w stosunkowo
bliskim bo szóstym rz&dzie.
Twarz wnoszonego papie"a
drga%a w b%yskach dziesi!tek
fleszy, ja za# by%em zgodnie
z zaleceniem bez aparatu.
Papie" niestety powita% si& jedynie z osobami z rz&du pierwszego...
Rankiem dnia kolejnego ruszyli#my z Piazzale Numa Pompilio, piechot! wzd%u" Via Apia
do Catacombe di San Callisto,
napawaj!c si& historycznymi

resztkami monumentów i nagrobków przydro"nych.
U kresu drogi spotkali#my
poleconego nam ksi&dza, który
równie" okaza% si& rodakiem,
ale z Tarnowskich Gór, wpierw
nas rozszyfrowa%, potem ju" polecia%o po naszemu.
– Oprowadzam tu te" Niemców i wiecie, roz to si& nabijali z naszych #wi&tych, no to jo
ich tu przyprowadzi%, kaj je tyn
stary hakenkreuz i tak im padom: A tego to Wasz Adolf nie
wymy#li%...
!
iedy w roku 1964 opuszK
czali#my uczelni& to Krystyna Fuchs – Mi#kiewicz z kolejne-

go roku po nas, powiedzia%a:
„Po was ch%opcy, to ju" tu nie
b&dzie tak weso%o”... bo i niema%o by%o zdarze', którymi rozbawiali#my wielu, w#ród nich i pro-
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okazji sprezentowa$ Czytelnikom publikowan# co
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Anegdoty

fesora Aleksandra Raka, co ju" %atwym nie by%o. Kiedy ju" po napisaniu oko%o stu pi&$dziesi&ciu
anegdot, z coraz wi&kszym mozo%em wygrzebuj& co# zachowanego w pami&ci, zdarza si& czasem natrafi$ pere%k& w bliskim s!siedztwie i kontynuowa$ ten cykl.
Tak oto natrafi%em na katalog
wystawy „Rocznik ‘70”, w którym mój m%odszy kolega Jerzy
Miciak – grafik, taki przytacza
wspomnieniowy tekst:
Pó(n! jesieni! 1964 roku, dziekan Stanis%aw Krzyszta%owski,
opiekun naszego roku, w ramach
niespodzianki, postanowi% zaprosi$ nas na przedpremierow! prezentacj& swoich obrazów. Ca%!
grup! zjawili#my si& w salach
ówczesnego BWA, i z autentycznym zainteresowaniem ogl!dali#my te niezwykle atrakcyjne dzie%a. Podziw wzbudza%a technologiczna perfekcja warsztatowa.
Czer' w tych abstrakcyjnych obrazach by%a naprawd& czarna a faktura by%a finezyjna. W tytu%ach
tych prac pojawia%o si& niezmiennie s%owo „WERSET...” Przed jednym z nich zgromadzi%o si& wi&cej osób i trudno si& by%o do' zbli"y$, by przeczyta$ tytu%. Henryk
Waniek zapyta% mnie o tytu% tego
obrazu.
– Werset sple#nia%y, odpowiedzia%em bez namys%u. Sugestia
ple#ni na jego powierzchni by%a
%udz!ca. Heniek zd!"y% zada$
tylko pó% pytania;
– Panie dziekanie, odno#nie tego WERSETU SPLE)NIA*EGO...
– +e jak?... Jakiego sple#nia%ego wersetu?... Sk!d pan wzi!% ten
werset sple#nia%y?
– Kolega tak mi powiedzia%.
– Który kolega?
– No, nie wiem, tak tu t%oczno...
– To ja wam ju" dzi&kuj&. Prosz& wyj#$. Koniec ogl!dania.
Nigdy Henryka nie przeprosi%em za nara"enie go na niech&$ ze strony dziekana bez poczucia humoru ale zachowa%em wdzi&czno#$ za zachowanie mojej anonimowo#ci podczas tego zaj#cia.
Krzysza%owskiego nie zd!"y%em
lepiej pozna$, ale sprawia% wra"enie cz%owieka mniej dost&pnego,
tym co ogl!dali dawne filmy w%oskie i pami&taj! „Ludzi i Kaprali”
z Paolo Stopp! powiem, "e przypomina% mi go tak fizycznie jak
i mentalnie...
!
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Maciuszkiewicz
Ab sol went Aka de mii
Sztuk Pi&knych w Krakowie, Wydzia%u Grafiki w Katowicach. Zorganizowa% 38
wystaw indywidualnych,
bra% udzia% w ok. 90 pokazach zbiorowych, na których
otrzyma% kilkana#cie nagród
i wyró"nie'. Zajmuje si&
g%ównie malarstwem, od
pewnego czasu realizuj!c
prezentacje indywidualne
konstruuje je tematycznie;
wa"niejsze to: Metropolis,
Fabryka snów, Imaginacje,
Symetria, Noc!, Tam… zamykaj!c prace w cykle, które wzajemnie si& uzupe%niaj!, przenikaj! i s! pretekstem do rozwijania kolejnych tematów. W latach 90.
krótko zajmowa% si& performance i obiektami sztuki wspó%pracuj!c z grup!
„4” (M. Kamie'ski, R. Kalarus, L. Jaszczuk). Publikuje teksty o sztuce i teksty literackie. W latach 2002–
2009 wy k%a da% w ASP
w Katowicach. Obecnie jest
profesorem i pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu )l!skiego.
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