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MAREK MIERZWIAK – Walka o czarne z$oto
„Rozmowa na 20-lecie”: prof. JULIAN GEMBALSKI
JACEK KUREK – Momenty czystej %wi&to%ci
Powroty, czyli renesans 'ycia w mie%cie
– rozmowa z ANDRZEJEM GRZYBOWSKIM architektem i urbanist(
Poezja i proza: ROMAN MACIUSZKIEWICZ, WITOLD TURANT
Kolekcja jubileuszowa „"l(ska: WERONIKA SIUPKA

Fot. BP Tomasz !ak

W Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiona zosta"a msza w intencji ofiar Tragedii Górno#l$skiej 1945 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
w"adz naszego regionu, m.in. marsza"ek Wojciech Sa"uga, przewodnicz$cy Sejmiku Grzegorz Wolnik, wicewojewoda Piotr Spyra i prezydent Katowic Marcin
Krupa. Liturgii przewodniczy" i homili% wyg"osi" metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. „Wreszcie o Tragedii
Górno#l$skiej mówimy; wreszcie mo&emy oficjalnie oddawa' cze#' naszym rodakom, którzy zgin%li z dala
od domu i o tych, którzy zgin%li blisko; wreszcie mo&emy mówi' o kobietach-ofiarach i o bezczeszczeniu ich
cia" oraz o zabitych duchownych, którzy ponie#li #mier'
w ich obronie. Wdzi%czny jestem tym, którzy po roku 1989 przypominali te wydarzenia a w roku 2013
podj%li inicjatyw% upami%tnienia w Doniecku faktu
wywózki i jej ofiary; a dzi# wyra&am uznanie i podzi%kowanie Sejmikowi Województwa (l$skiego za proklamowanie roku 2015 Rokiem Pami%ci Ofiar Tragedii
Górno#l$skiej. To cenna „polityka historyczna” Sejmiku, która pami%ci$ wzmacnia i buduje to&samo#'” – mówi" w homilii arcybiskup Skworc. Po mszy #w. z"o&ono kwiaty przed tablic$ upami%tniaj$c$ ofiary przymusowych wywózek i represji ze strony Armii Czerwonej i re&imu komunistycznego.
Niedzielne uroczysto#ci by"y jednym z elementów obchodów og"oszonego przez Sejmik Województwa (l$skiego Roku Pami%ci Ofiar Tragedii Górno#l$skiej. Dzie) wcze#niej w Filharmonii (l$skiej odby" si% koncert „Pro Memoriam”.

Foto. Agnieszka Sikora

Nagrod% im. Macieja *ukasiewicza za publikacje na temat wspó"czesnej cywilizacji i kultury otrzyma"a Dagmara Drzazga (na zdj%ciu – przy mikrofonie), autorka filmu
dokumentalnego „Muzyka i cisza” TVP Kultura/TVP Katowice. W 22 edycji konkursu SDP wzi%"o udzia" ponad 300 publikacji. „Muzyka i cisza” opowiada o Janie
Sztwiertni – niezwykle utalentowanym kompozytorze
z Wis"y. Artysta zosta" zam%czony w Mauthausen Gusen podczas II wojny #wiatowej.
Laureatce, która równie& publikuje na "amach naszego
pisma, najserdeczniej gratulujemy nagrody.

14 stycznia w auli Wydzia"u Teologicznego Uniwersytetu (l$skiego odby"a si% uroczysto#' nadania tytu"u doktora honoris causa ksi%dzu arcybiskupowi Szczepanowi
Weso"emu, wielkiemu synowi #l$skiej ziemi, delegatowi
Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, niestrudzonemu opiekunowi i przewodnikowi duchowemu Polonii na ca"ym #wiecie. Ceremoni% zaszczycili swoj$
obecno#ci$ m. in. prymas Polski abp Wojciech Polak,
metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, prymas senior
abp Józef Kowalczyk, katowicki arcybiskup senior
Damian Zimo), bp Wies"aw Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu ds. duszpasterstwa emigracji, biskup
diecezji cieszy)skiej Ko#cio"a ewangelicko-augsburskiego Pawe" Anweiler, rektorzy #l$skich uczelni, przedstawiciele w"adz samorz$dowych, korpusu dyplomatycznego,
rodzina i przyjaciele arcybiskupa S. Weso"ego.
Na zdj%ciu rektor U( prof. W. Bany# gratuluje arcybiskupowi S. Weso"emu.

Nasz!partner

WITOLD TURANT
By! u siebie
Zamkni%ci w klatkach naszej codzienno'ci
!nimy o rzeczach nadzwyczajnych
Wje$d$amy do Babilonu na gadaj"cych rybach,
P#yniemy pod $aglami po niebie.
Skuci #a&cuchem przyzwyczaje&
W%drujemy po l"dach nieznanych
Odkrywamy kontynenty uczu(
Przemierzamy bezdro$a marze&.
Syci wra$e& oczekujemy bezpiecznego
Powrotu do klatek i #a&cuchów
Odnajdujemy rozkosz powtarzalno'ci.
Dobrze jest by( znów u siebie.

Rys. Wojtek !uka

Witold Turant (ur. 1951 w Katowicach) – mieszka
w Górkach Wielkich. Absolwent polonistyki Uniwersytetu !l"skiego. Poeta, prozaik, eseista, t#umacz, przez wiele lat zwi"zany z Radiem Katowice, a tak$e z miesi%cznikiem „!l"sk”. Autor zbiorów wierszy „Przespa#em”,
„Z Mezopotamii”, monodramu poetyckiego „El$bieta&ski
Londyn” oraz tomu prozy „Przygoda na Tylnej Mariackiej” (opowiadania). Publikowa# eseje m.in. na #amach
„Twórczo'ci”, „Odry”, „Opcji” oraz „Integracji”. Dwa
lata sp%dzi# na Bliskim Wschodzie (Irak). Przedmiotem
szczególnego zainteresowania uczyni# histori% kultury europejskiej. Mi#o'nik piosenki francuskiej i folkloru celtyckiego. Cykl wierszy „St. Germain-En-Laye” to rezultat
wielokrotnych wizyt w tej i innych miejscowo'ciach podparyskich. Obecnie ko&czy prac% nad powie'ci" „Metapolis” a tak$e prowadzi warsztaty dziennikarskie na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia#ej.
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PUBLICYSTYKA
6. Marek Mierzwiak WALKA O CZARNE Z$OTO
8. Krzysztof Czekaj O )L*SKIEJ SOCJOGRAFII MIEJSKIEJ UWAG KILKA
12. „Rozmowa na 20-lecie”. RENESANS+MUZYKI+ORGANOWEJ.
Rozmowa z prof. Julianem Gembalskim
16. Henryk Szczepa!ski KATOWICE ZA DIEBLA
20. POWROTY, CZYLI RENESANS ,YCIA W MIE)CIE.
Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Grzybowskim, architektem i urbanist!, prof. WST w Katowicach
24. Katarzyna Bereta MIASTO. THE"WALL
34. Marek Kosma Cie#li!ski TROPAMI+JANA+BANASIA
36. SZWAJCARSKIE+BASTIARIUM+I+INNE UTWORY. Rozmowa z Aleksandrem Gabrysiem
38. Karol Rafa$ Bula KATOWICE KAROLOWI SZYMANOWSKIEMU
40. Jerzy Machura NAUKA WYCHODZI Z LASU
44. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ*DU TERYTORIALNEGO
Krzysztof Kosi!ski „DROBNA” RÓ,NICA ZDA-…
52. %ukasz Karkoszka DESIGN WKRACZA W MIASTO
56. Bogdan Widera W OBIEKTYWIE WIELKIEJ DAMY
58. WOKÓ$+UCZNIA, SZKO$Y+I+REGIONU... Rozmowa z prof. Helen! Synowiec
61. Jacek Kurek MOMENTY CZYSTEJ )WI.TO)CI… (Bowie, Hadyna, Górecki, )l!sk)
64. Jan F. Lewandowski BOHATEROWIE NASZEGO KINA
FELIETONY
23. NOTATNIK SPÓ/NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa!ski UDR.CZONY )WIAT?
42. PORADNIA J.ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas CZUCHOWIE+I+MOJITO
43. Z MOICH GÓREK
Witold Turant WALKA+KARNAWA$U+Z...+KARNAWA$EM
66. MI.DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek )WI.TO+SZKO$Y+W+„KAR$OWICZU”. P$YTA+NA+OTWARCIE.
KARNAWA$+W+„SILESII”
75. )L*SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek W DOLINIE STOBRAWY
83. Henryk Bzdok ANEGDOTY
84. Jaros$aw Starzyk NAUKOWY TRAKTAT O ODKURZACZACH
PLASTYKA
48. Wies$awa Konopelska METAFIZYCZNY )L*SK ARKADIUSZA GOLI
49. DZIEWCZYNA Z DYWANEM. FOTOGRAFIE ARKADIUSZA GOLI
50. BOLES$AW BARBACKI w Muzeum w Sosnowcu
51. Witold Koci!ski ARTYSTA TOTALNY
54. POGWARKI ARTYSTYCZNE HENRYKA BZDOKA
NIE+CZUJ., )WIADOMIE, TAKIEGO+OBCI*,ENIA... Rozmowa z Józefem Michalskim
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L*SKA”. WERONIKA SIUPKA
KSI"(KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI*,KACH
70. Krzysztof Tarka MI.DZY+NIEMCAMI+A+POLSK*
71. Paulina"Janota ZMIERZCH+ISTNIENIA
72. Ryszard Bednarczyk Z+DUSZ*+NA+UWI.ZI
72. Ewa Wyl&'ek WOLNE+MEDIA+O+)L*SKU
73. Adriana Urgacz-Ku(niak WITRA,E+W CIEMNO)CI, CZYLI+O+PRZEDWCZESNEJ
)MIERCI DZIECKA
73. Krystyna Heska-Kwa#niewicz OPOWIE)0 O WODZIS$AWSKO-RYDU$TOWSKIM HARCERSTWIE
POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Witold Turant BY0 U SIEBIE
26. Witold Turant WIERSZE Z CYKLU ST. GERMAIN-EN-LAYE
28. Roman Maciuszkiewicz FANTOMY (fragment)
32. Katarzyna Bereta JA, GUSTAW (fragment)
EKOLOGIA
46. Jolanta Karma!ska POZWÓLMY ROSN*0 DRZEWOM!
STA$E RUBRYKI
4. )L*SKI MIESI*C
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
El'bieta Zacher ZOSTAWI0 )LAD
68. OPOLSKIE
74. Z ,YCIA BIBLIOTEK
Izabela Kula ZABYTKOWA+SIEDZIBA+W+NOWEJ+ODS$ONIE
NOTATNIKI KULTURALNE
76. Wies$awa Konopelska KATOWICE
78. Jan Picheta BIELSKO
79. Joanna Kotkowska CZ.STOCHOWA
80. Janusz Wójcik OPOLE
81. Maria Sztuka ZAG$.BIE
82. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE:
Fotografia: Arkadiusz Gola

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

WOJTEK!"UKA

3

! NOWOROCZNE
przepowiednie lubi! si"
spe#ni$ – czasem zbyt
szybko. Wojewoda %l!ski
Piotr Litwa zapowiedzia#
na #amach styczniowego
„Dziennika Zachodniego”, i& rok 2015 b"dzie
trudny szczególnie dla
górnictwa. I si" nie pomyli#…
! WI'KSZO()
%miertelników pocz!tkiem stycznia bardziej
martwi#a si" o dost"p
do przychodni ni& o stan
polskiego górnictwa, bo
okaza#o si", &e nie wszyscy lekarze podpisali
umowy z NFZ-tem.
W rezultacie nawet *
pacjentów ze (l!ska zosta#a pozbawiona dost"pu do medycyny rodzinnej – a oznacza#o to
problemy z wypisaniem
recept. A wszyscy – jak
zwykle – i w#adza, i lekarze mieli usta pe#ne frazeo „dobru pacjenta”.
Zapis wydarze, sów
Ju& wiem panowie, gdzie
z miesi!ca wy macie to dobro…
! PR+D ze %mieci
poprzedzaj!cego
pro du ko wa$
zamkni"cie chc!
w (wi"toch#owicach,
numeru ale mieszka,cy boj! si"
tego jako%. Dziwi ich
nazwa, bardzo technologiczna – zgazowywanie odpadów [tak samo jak
dziwna jest nazwa: Centrum Badawczo-Rozwojowe]. Mieszka,cy boj! si", &e w ten sposób chce si"
przemyci$ budow" „zwyk#ej spalarni”, a nie czego% post"powego.
! RADA Powiatu Raciborskiego pracuje ju& drugi miesi!c, a tu okazuje si", &e rady… w#a%ciwie nie
ma. Bo wybory trzeba powtórzy$. A 12 radnych mo&e straci$ mandat. S!d Okr"gowy w Gliwicach, o%rodek zamiejscowy w Rybniku uzna# za zasadne protesty wyborcze i uniewa&ni# wybory do rady powiatu
raciborskiego w komisjach obwodowych nr 19 i 20.
A wszystko dlatego, &e pomylono tam karty do g#osowania. Cho$ samo g#osowanie przerwano, pad#o
jednak te czterysta niewa&nych g#osów.
! KARP poró&ni# mieszka,ców Kaniowa i Bestwiny, cho$ to jedna gmina jest. Wi"kszo%$ obywateli Kaniowa jest niezadowolona z formu#y wpisu hodowanego tu od ponad 130 lat karpia na List" Produktów
Tradycyjnych, jak! prowadzi ministerstwo rolnictwa.
Bo karp na tej li%cie figuruje nie jako królewski karp
kaniowski, lecz bestwi,ski karp królewski. A przecie& mo&na by#o doda$ do pierwszej wersji „z gminy Bestwina” – i wszyscy byliby zadowoleni.
! PLAN naprawy [albo restrukturyzacji] Kompanii W"glowej, jaki 7 stycznia przedstawi# rz!d
Ewy Kopacz wzbudzi# zwi!zkow! ruchawk"
i protesty w ca#ym regionie. Na kopalniach przeznaczonych do odstrza#u [rudzka Pokój, Bobrek-Centrum w Bytomiu, Brzeszcze i So%nica-Makoszowy) zrobi#o si" gor!co. Dosz#o do blokad
dróg, torów kolejowych (w Zabrzu do bitwy
z policj!). Zwi!zkowcy zacz"li domaga$ si" rozmów z premier, która przyjecha#a do Katowic – i po d#ugich negocjacjach w sobot" 17 stycz-
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Fot. Piotr Frydecki, Wikipedia.pl
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nia podpisano stosowne porozumienie. Ka&da ze
stron odtr!bi#a swój sukces.
! RADNI %l!skiego sejmiku jednog#o%nie – co
warto podkre%li$ – przyj"li uchwa#" sprzeciwiaj!c! si" likwidacji kopal,. Nie zgodzono si", z tym,
by jedynym kierunkiem restrukturyzacji kopal, by#a ich likwidacja. „Reforma górnictwa musi by$ dzia#aniem przemy%lanym i nie mo&e odbywa$ si" bez
uzgodnie, i konsultacji” – zauwa&yli s#usznie %l!scy radni.
! KATOWICKIE lotnisko w Pyrzowicach spada w rankingach. Zajmuje czwart! pozycj" w%ród
portów lotniczych w Polsce pod wzgl"dem obs#u&onej liczby pasa&erów. Pierwsze jest oczywi%cie
warszawskie Ok"cie (ponad 10 mln osób), za nim
s! Kraków i Gda,sk – w 2014 mia#y ponad 3 mln
pasa&erów. Pyrzowice, którym brak#o ledwie
kilku tysi"cy zak#adanej liczby 2,7 mln osób, goni Wroc#aw – z 2 mln pasa&erów za ubieg#y rok.
! PRZEBUDOWA pszowskiego rynku trwa ju&
dwa lata i dalej nie mo&e si" sko,czy$. Przypomina
si" w tym miejscu, o wiele wi"kszy – katowicki rynek, który te& oddawany jest do u&ytku „po kawa#ku”, co trwa i trwa…
! DLACZEGO %l!skie eldorado, jakim dot!d by#a gmina Paw#owice popad#o w d#ugi? Przypomnijmy – komunikacja publiczna za z#otówk", najni&sze op#aty za wywóz %mieci, najta,sza woda
w województwie, darmowe przedszkola. Ano dlatego, &e gmina ma do sp#acenia a& 30-milionowy
d#ug. To podatek od wyrobisk górniczych, jaki
na skutek zmiany orzecznictwa s!dów [czy to co%
nowego?] Paw#owice odda$ musz! Jastrz"bskiej
Spó#ce W"glowej, której kopalnia „Pniówek” fedruje pod gmin!. Wi"c teraz tylko trzeba zacisn!$ pasa, paw#owiczanie…
! DOKTOREM honoris causa Uniwersytetu (l!skiego zosta# 14 stycznia katowiczanin abp Szczepan Weso#y. Takie samo wyró&nienie nada# mu Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uczelnie nadaj! ten
akademicki tytu# honorowy osobom szczególnie zas#u&onym dla nauki i kultury. Abp Szczepan Weso#y to delegat prymasa ds. duszpasterstwa emigracji,
wielki patriota i osobowo%$. W 1996 roku abp Weso#emu przyznano tytu# Honorowego Obywatela Katowic. Odznaczony jest te& Krzy&em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
! NASZE szko#y id! do przodu. Miesi"cznik
„Perspektywy” opublikowa# najnowszy ogólnopolski ranking liceów i techników, po raz siedemnasty z kolei. I co si" okazuje? (l!skie licea i technika wypad#y lepiej ni& przed rokiem. Numerem jeden
w%ród %l!skich techników zosta#o Technikum nr 17
w (l!skich Technicznych Zak#adach Naukowych
w Katowicach (17. miejsce w Polsce, skok 23 miejsca), za% w%ród %l!skich liceów V Liceum Ogólnokszta#c!ce w Bielsku-Bia#ej (21. pozycja, skok z 55.
miejsca).
! PRZYBYWA w %l!skim wielkopowierzchniowych centrów handlowych. Jest ich w tej chwili
41 sztuk, a buduj! si" nast"pne. Jaki maj! wp#yw
na tkank" miejsk! wystarczy si" przekona$ samemu spaceruj!c opustosza#ymi ulicami %ródmie%cia
Katowic (gdzie s! te ksi"garnie, sklepy, restauracje?).
Galerie handlowe sta#y si" ju& dawno nowym, lepszym %wiatem.
! PAMI'TNY Krzy& Papieski z katowickiego Muchowca (Jan Pawe# II by# tu w 1983 roku), który od 30
lat stoi na skoczowskiej Kaplicówce (upami"tniaj!c
papiesk! wizyt" w 1995 roku) przechodzi w#a%nie remont. 22-metrowy, okaza#y symbol Skoczowa zosta#
zdemontowany przez 180-tonowy d-wig. Wymieni$
trzeba skorodowan! blach". Po prostu.

29 stycznia 2015 roku zmar#

JAN „KYKS” SKRZEK
charyzmatyczny muzyk i kompozytor bluesowy,
niezwyk#a posta$ kultury muzycznej (l!ska,
autor wielu nagra, p#ytowych, wielokrotny uczestnik
fina#owych koncertów „Rawa Blues Festival”,
zwi!zany m.in. ze (l!sk! Grup! Bluesow!.
Rodzinie Zmar#ego i wszystkim Bliskim
wyrazy g#"bokiego wspó#czucia
sk#ada
zespó# redakcyjny miesi"cznika „(l!sk”

! KTO b"dzie patronem pyrzowickiego lotniska – Kiepura czy Kilar? (wiatowy Kongres Kresowian optuje za kandydatur! urodzonego we Lwowie, zamieszka#ego w Katowicach, niedawno
zmar#ego %wiatowej s#awy kompozytora Wojciecha
Kilara. Za% nowo wybrany prezydent Sosnowca Arkadiusz Ch"ci,ski wymy%li#, &e lepszy b"dzie Jan
Kiepura, %wiatowej s#awy %piewak. I zwróci# si"
z apelem do wszystkich miast Zag#"bia D!browskiego o poparcie inicjatywy stosownymi uchwa#ami.
Przecie& to katowickie lotnisko w Pyrzowicach jest
w istocie zag#"biowskie – argumentowano. Zanosi#o si" na konflikt. Górno%l!skie Towarzystwo Lotnicze nie jest jednak zainteresowane &adnym kandydatem na patrona pyrzowickiego airportu. Wi"c
ferment okaza# si" niepotrzebny.
! KO.CEM stycznia zaogni#a si" sytuacja w Jastrz"bskiej Spó#ce W"glowej, bo nielubiany przez
zwi!zkowców prezes Jaros#aw Zagórowski wyst!pi# z planem oszcz"dno%ciowym. Przewidzia# zamro&enie p#ac, obci"cie deputatów, likwidacj" dop#at
do urlopów, chorobowego…Nie przewidzia# –cho$
kto to mo&e wiedzie$ – &e sprowokuje tym zwi!zkowców do protestów. W kolejce do poratowania jest
tak&e Katowicki Holding W"glowy, którego prezes,
by#y wojewoda, Zygmunt /ukaszczyk, wprost mówi#, &e bez wsparcia pa,stwa si" nie obejdzie, bo
spó#ka jest na minusie. Pani premier przyjed- i pani premier ratuj – wo#aj! ju& nie tylko górnicy, ale
i rolnicy. Kto nast"pny?
! PODWY0KA cen biletów do muzeów ma
zwi"kszy$ szacunek zwyk#ych %miertelników
do kultury. Tak raczy uwa&a$ senator Jaros#aw W.
Lasecki, posiadacz zamku w Bobolicach. I podkre%la, &e gdyby znacz!co podnie%$ cen" biletu, wizyta w muzeum by#aby wydarzeniem dla zwiedzaj!cych. Nie wiem po jakiej planecie st!pa pan
senator… Dobrze, &e wi"kszo%$ muzealników
jest przeciwna tym planom. Pan na Bobolicach jest
jednak uparty i zamierza przedstawi$ projekt podwy&ek senackiej Komisji Kultury i (rodków Przekazu. Bo&e chro,!
! TRZYSTU wi"-niów by#ego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau i sporo delegacji
z ca#ego %wiata wzi"#o udzia# 27 stycznia w obchodach 70. rocznicy jego wyzwolenia. Szkoda, &e uroczyst! chwil" przys#oni#a polityczna hucpa typu „kto
bardziej wyzwoli# obóz – Rosjanie czy Ukrai,cy?”,
a tak&e epizod z niefortunnym uwi"zieniem w#oskiej
ekipy telewizyjnej. Nieudana próba „wyj%cia” W#ochów pó-n! noc! z terenu by#ego obozu zako,czy#a si" wielogodzinnym przes#uchaniem na policji i…
niepotrzebnym o%mieszeniem Polski.
KRONIKARZ
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Zdj#cia: Arkadiusz $awrywianiec

Bytom. Protest górników kopalni Bobrek

Katowice. Protestuj! górnicy z kopalni So"nica – Makoszowy
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Foto. Arkadiusz !awrywianiec
Bytom. Pikieta protest górników z kopalni Bobrek

Walka
o czarne z%oto
MAREK MIERZWIAK

W!giel, to nasze czarne z"oto – jak go nazywano – by" od wieków nasz# chlub#, ale i przekle$stwem. Trzeba by"o go wydobywa% (by"y czasy, &e bez opami!tania), ale te& bra" on sowit# zap"at! za to, &e jest pod nasz# ziemi#. O ludzkim &yciu my'lano czasami na samym ko$cu.
ie my!lano jednak zbyt intensywnie
N
o tym, co zrobi", aby pogodzi"
wydobywanie w#gla z zapewnieniem

6

bezpiecze$stwa ludziom. S%owo „fedrowa"” zast#powa%o my!lenie, bo bez
fedrowania upada%yby kopalnie i rodziny górnicze pozostawa%yby bez !rodków
do &ycia. Sytuacja mia%a zmieni" si# radykalnie, gdy zacz#to my!le", co zrobi",
aby kopalnie by%y rentowne, a wydobywanie czarnego z%ota przynosi%o zysk.
St'd i reforma górnictwa Janusza
Steinhoffa – wicepremiera w rz'dzie Jerzego Buzka. Tak dzi! mówi o tamtym
trudnym czasie:
– Górnictwo w latach 1997-2001 przechodzi%o tward' restrukturyzacj#. Robili!my to najszybciej na !wiecie – dwukrotnie szybciej od Margaret Thatcher. I o wiele
taniej, a tak&e przy zgodzie spo%ecznej. Nie
zlikwidowali!my te& górnictwa, przeciwnie, sta%o si# ono na d%u&szy czas dochodow' bran&'.
Tylko &e ta jedna reforma w tak olbrzymim sektorze gospodarki wiosny nie
uczyni%a. Kiedy nasta% w górnictwie boom, gdy ceny w#gla poszybowa%y w gór# to nikt ju& nie my!la% o reformach.
Wszystko stan#%o w miejscu, nikt nie my!la% o reformowaniu, restrukturyzacji

bran&y. Dzia%ano w my!l znanej nam dobrze zasady – „jako! to b#dzie”.
Ale w gospodarce rynkowej zdarzaj'
si# okresy koniunktury i dekoniunktury.
Ceny polskiego czarnego z%ota zacz#%y
spada" na rynkach !wiatowych, elektrownie i konsumenci w#gla zacz#li go
sprowadza", bo by% ta$szy z Rosji i Australii. Bran&a górnicza zacz#%a dostawa"
zadyszki w zastraszaj'cym tempie, ale
w dalszym ci'gu nikt nie mówi% o reformach, o restrukturyzacji, nie przygl'da%
si# kosztom wydobycia, zatrudnieniu,
pensjom i odprawom prezesów i mened&erów kopal$, którzy zmieniali si# jak
w kalejdoskopie odchodz'c mo&e nie zawsze w chwale, ale za to z milionowymi odprawami.
O kopalnie i pracuj'cych tam górników nikt si# nie upomina%. Jednak tylko do czasu. Bo przecie& by%o wiadomo,
&e pr#dzej czy pó(niej ta bomba z opó(nionym zap%onem eksploduje. Kompanii W#glowej, skupiaj'cej czterna!cie kopal$, w oczy zajrza%o bankructwo.
Cztery najbardziej nierentowne kopalnie trzeba by%oby zamkn'" natychmiast.
Takie informacje ukaza%y si# w mediach.
Dlatego górnicy zostali przez swoich
zwi'zkowców postawieni w stan pogo-

towia strajkowego. Rz'd zacz'% wtedy
mówi" o restrukturyzacji tych kopal$, ju&
nie o ich likwidacji, przez któr' w tym
momencie na bruku znalaz%oby si# kilka tysi#cy górników.
Co! jednak trzeba by%o zrobi" i to natychmiast. Dalsze pozorowane dyskusje,
unikanie decyzji, odwlekanie sprawy – to nie by%o &adne wyj!cie z sytuacji. Przecie& nie mo&na by%o d%u&ej dop%a ca" do ka& dej wy do by tej to ny
przesz%o 50 z%. Tym bardziej &e bran&a
i tak nie mia%aby przed sob' &adnych perspektyw. Do Sejmu mia%a trafi" ustawa
mówi'ca o tym, &e trzeba cztery kopalnie (Brzeszcze, Pokój, Bobrek–Centrum i So!nica–Makoszowy) zrestrukturyzowa". Bez takiej regulacji prawnej nie
da si# pomóc ani wymienionym kopalniom, ani Kompani W#glowej. Nie b#dzie na to pieni#dzy, bo nie wolno ze
!rodków publicznych pomaga" podmiotom gospodarczym, a !rodki z Unii
s' mo&liwe do pozyskazania, ale tylko
pod warunkiem podj#cia radykalnych
kroków restrukturyzacyjnych i opracowania konkretnych programów naprawczych. Zwi'zki zawodowe i opozycja
przez ca%y czas mówi' jednak o zamkni#ciu tych kopal$ i utracie pracy przez
3 tysi'ce górników.
– To nieprawda – argumentuje premier
Ewa Kopacz – chcemy pomóc górnikom,
chcemy ratowa" te kopalnie ale ta ustawa musi zosta" uchwalona.
Przez media przechodzi fala pomówie$ i nie!cis%ych informacji. Górnicy
strajkuj' pod ziemi', a na powierzchni
popiera ich ca%a bran&a. Kopalnie stan#%y, trwa mocowanie si#, kto silniejszy, kto
znajdzie wi#cej argumentów, kto si#
z%amie, a kto podniesie r#k# w ge!cie
chwa%y.
Przeprowadzone badania pokazuj',
&e ponad 60 % Polaków popiera strajki
i &'dania górników. Ale te& pojawiaj' si#
g%osy ekonomistów, ale i tak zwanych
„zwyczajnych ludzi” mówi'ce o tym, &e
trzeba radykalnych rozwi'za$, &e nie
mo&e najsilniejsza bran&a ci'gle dyktowa" warunków tak rz'dowi jak i ca%ej
polskiej gospodarce. Podnoszono te& argument, &e gdyby zablokowa%y tory
piel#gniarki by%yby poci'gni#te do odpowiedzialno!ci prawnej, tak samo by
potraktowano na przyk%ad drobnych
sklepikarzy.
Argumentów demagogicznych pojawia%o si# sporo. Delegacja rz'dowa
z premier Ew' Kopacz przyjecha%a
na )l'sk. Padaj' zapewnienia, &e nikt nie
pozostanie bez pracy, &e przecie& ponad
tysi'c osób zatrudnionych w sektorze naby%o ju& uprawnienia emerytalne (dotyczy to w szczególno!ci zwi'zkowców – rekordzista naby% te prawa 14 lat
temu), &e b#d' p%atne urlopy dwu- trzyletnie przed wej!ciem w wiek emerytalny, &e pozostali górnicy znajd' zatrudnienie w okolicznych kopalniach.
Te argumenty trafiaj' jednak w pró&ni#. Liderzy zwi'zkowi nie chc' si# cofn'" nawet o pó% kroku. Kopalnie maj'
dalej fedrowa", a rz'd (to znaczy: my

palnie powinny przynosi# zyski, tak jak
to jest ze sprywatyzowan" 4 lata temu kopalnia „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Tam najpierw zwolniono po!ow$ za !o gi, pra wie 400 osób, aby
po pro ce sie re struk tu ry za cyj nym,
po zmodernizowaniu kopalni, zacz"#
przyjmowa# do pracy górników. Dzi& tam
pracuje ich 1800, a wydobycie dzienne
jest na poziomie miesi$cznego, kiedy
chciano t$ kopalni$ zamkn"#. Mo%e podobnie trzeba by by!o zrobi# z czterema
kopalniami o które toczy si$ walka?
Negocjatorzy zaczynaj" powoli wypra co wy wa# wspól ne sta no wi sko.
Wreszcie jest POROZUMIENIE. W &l"skim Urz$dzie Wojewódzkim podpisali
je pe!nomocnik rz"du ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk oraz
szef &l"sko-d"browskiej Solidarno&ci
Dominik Kolorz, w obecno&ci premier
Ewy Kopacz, ministrów: W!odzimierza
Karpi'skiego i W!adys!awa Kosiniaka-Kamysza oraz licznego grona zwi"zkowców i samorz"dowców &l"skich.
Dominik Kolorz stwierdzi! tryumfalnie, %e utrzymano miejsca pracy. „Utrzymali&my przy %yciu zdecydowan" wi$kszo&#, a w zasadzie wszystkie kopalnie,
które mia!y by# skazane na likwidacj$.
Teraz w r$kach ludzi, zarz"dów spó!ek,
zwi"zków zawodowych b$dzie to, jak te
kopalnie i nowa kompania b$d" funkcjonowa#. Na t$ chwil$ jestem &wi$cie przekonany, %e to porozumienie wejdzie
w %ycie i b$dzie dobrze skutkowa# dla
(l"ska i dla pracowników kopal'”.
Premier Ewa Kopacz podzi$kowa!a
za dobry, zdrowy kompromis. Dobry
i dla nas wszystkich Polaków i dla polskiego górnictwa.

Szef „Solidarno&ci” Piotr Duda uwa%a, ze porozumienie mi$dzy rz"dem
a górnikami pokaza!o, %e (l"sk, wszystkie zwi"zki zawodowe oraz górnicy
dali premier i rz"dowi lekcj$ pokory. Tylko %e kompromis – jak mówi! Ludwig
Erhard – to sztuka takiego podzielenia
ciastka, aby ka%dy my&la!, ze otrzyma!
najwi$kszy kawa!ek.
Czy to my&lenie o wygranej prze!o%y
si$ na pocz"tku marca na konkretne ustalenia i reformy, gdy zacznie si$ mozolna praca nad uzdrowieniem polskiego
górnictwa? Czy rz"dz"cy wreszcie zrozumiej", %e bez rozmów z lud)mi, nie
mo%na podejmowa# strategicznych decyzji o ich przysz!ym %yciu, nie mo%na
likwidowa# ich miejsc pracy w zamian
nic nie proponuj"c? Czy górnicy zdecyduj" si$ na ust$pstwa w imi$ poprawy
warunków pracy, i rentowno&ci zak!adów? Czy liderzy zwi"zkowi, nie ciesz"cy si$ ostatnio dobr" opini", potrafi" te%
zrezygnowa# ze swoich przywilejów?
Czas poka%e co komu w duszy gra
i czy wa%niejsze s" zwi"zkowe ambicje,
czy te% program naprawczy polskiego
górnictwa, które od lat boryka si$ z trudno&ciami przerastaj"cymi t$ bran%$.
Czarne z!oto ma przecie% przynosi#
nam pieni"dze i dochody, ludziom zapewni# prac$, a nie ci"g!e k!opoty tak
z jego wydobyciem jak i sprzeda%".
Kiedy pisz$ te s!owa strajkuj" górnicy Ja strz$b skiej Spó! ki W$ glo wej.
Wspieraj" ich rolnicy, którzy te% zapowiadaj" strajk. W kolejce do protestów
czekaj" kolejarze, pocztowcy… Gor"ca
zima nas jeszcze czeka.
!
Foto. Arkadiusz !awrywianiec

wszyscy p!ac"cy podatki) ma do nich dop!aca#. Zwi"zkowcy proponuj" nawet
wi$ksze wydobycie przy takim samym
zatrudnieniu. Nie wspominaj" o tym, %e
na ha!dach zalegaj" setki ton w$gla, którego nie mo%na sprzeda#. Po có% wi$c
zwi$ksza# jego urobek?
Demonstracje odbywaj" si$ w miastach &l"skich. Rodziny stoj" pod zamkni$tymi bramami strajkuj"cych kopal'. Ko bie ty z p!a czem mó wi"
do mikrofonów radiowych i telewizyjnych: „Z czego b$dziemy %y#, jak te kopalnie zostan" zamkni$te?” W Brzeszczach kopalnia to najwi$kszy zak!ad
produkcyjny. Zatrudnia ponad 2 tysi"ce
ludzi, bezrobocie si$ga tu 11%. W Bytomiu podobnie – kopalnia Bobrek-Centrum zatrudnia 3 tysi"ce osób,
a bezrobocie w mie&cie to ponad 9%
Górnicy pytaj" jak %y#? Ludzie ci$%kiej
pracy nie widz" przed sob" perspektyw,
chc" zatem strajkowa# do ko'ca, cho#by i do zalania kopalni.
– Zalejcie nas równie%, tak samo jak
nasz" kopalni$ – mówi".
Szef Solidarno&ci Piotr Duda grozi!,
%e zna nazwiska i adresy &l"skich pos!ów.
Niech o tym pami$taj" przed g!osowaniem za uchwaleniem ustawy restrukturyzacyjnej. Chce poderwa# do strajku generalnego inne bran%e. Jego s!owa,
szczególnie te skierowane do pos!ów ze
(l"ska, budz" i groz$ i niesmak.
Sejm w nocy uchwala g!osami Platformy i PSL staw$, o któr" zabiega! rz"d.
Pod ziemi" strajkuje ponad 2 tysi"ce górników. Na powierzchni za!ogi pozosta!ych kopal'. Nast$puje pat w rozmowach.
Zaczyna si$ mówi# o sprzeda%y kopal'
prywatnemu inwestorowi. Wówczas ko-

Ruda "l#ska. Protest górników kopalni Pokój
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O %l$skiej socjografii
miejskiej uwag kilka
KRZYSZTOF CZEKAJ
roku 2014 min!"o dziesi!# lat odk$d
W
osiem subregionów, funkcjonuj$c w obr!bie województwa %l$skiego, a szerzej w ra-
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mach pa&stwa polskiego, do"$czy"o do Unii Euro pejskiej. Staty sty ki od no to wuj$, 'e
w województwie %l$skim znajduje swoje po"o'enie 69 miast i miasteczek, z czego
19 to miasta na prawach powiatu, czyli powiaty grodzkie oraz 1518 miejscowo%ci wiejskich.
Zmiany zachodz$ce w populacji mieszka&ców miast województwa %l$skiego dotycz$
m.in. podzia"u zbiorowo%ci mieszka&ców poszczególnych miast i powiatów ziemskich
zgodnie z trzema kategoriami wieku: przedprodukcyjnym do 17 roku 'ycia, produkcyjnym
(m!'czy(ni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat)
oraz poprodukcyjnym (m!'czy(ni 65 i wi!cej
lat, kobiety 60 i wi!cej lat). Dane na ten temat
zawiera tabela. Zestawienie tych danych jest
najlepszym dowodem na starzenie si! populacji miast regionu i wskazuje sytuacj! spo"eczn$ mieszka&ców. W województwie %l$skim,
w roku 2004, ludno%# w wieku poprodukcyjnym stanowi"a 15,5% ca"ej populacji, a w wieku przedprodukcyjnym 19,5%, co oznacza"o,
'e pozosta"e 75,0% odnosi"o si! do ludno%ci
w wieku produkcyjnym. Wyniki analizy dla roku 2013 wskazuj$ jak bardzo zestarza"a si! populacja mieszka&ców województwa. Ludno%#
w wieku przedprodukcyjnym, to 16,9%, podczas, gdy ludno%# w wieku poprodukcyjnym
stanowi"a 19,3% ogó"u mieszka&ców województwa %l$skiego. A zatem, nieomal co pi$ty mieszkaniec naszego województwa jest
osob$ starsz$, co wyra(nie zmienia struktur!
ludno%ci wed"ug wieku. Tak oto ze struktury
pierwszego rodzaju – ludno%ci demograficznie,
jeszcze m"odej (2004), zbiorowo%# zamieszkuj$ca województwo %l$skie, przesz"a do trzeciego rodzaju struktury demograficznej – spo"ecze&stwa regresywnego [starego] (2013).
Nast!pny, wybrany dla przyk"adu wska(nik
ruchu naturalnego ludno%ci, bardzo istotny dla
charakterystyki miast województwa %l$skiego,
to wspó"czynnik przyrostu naturalnego liczony na 1000 ludno%ci. Ten rodzaj wspó"czynnika okre%la ró'nic! miedzy urodzinami i zgonami w przeliczeniu na 1000 mieszka&ców.
Wspó"czynniki o warto%ci dodatniej okre%laj$ populacje rozwijaj$ce si!, a te ujemne s$ charakterystyczne dla zbiorowo%ci o przewadze
zgonów nad urodzeniami, czyli regresywnym
modelu demograficznym. Wspó"czynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludno%ci w województwie %l$skim na przestrzeni dziesi!ciu analizowanych lat waha" si! rozpoczynaj$c
od -1,2‰ w 2004 roku, poprzez 0,0‰ w 2010
roku i przybieraj$c ponownie ujemn$ warto%# – 1,37‰ w 2013 roku.
Biegun staro%ci w województwie %l$skim nale'y do gmin, miast i powiatów miejskich Zag"!bia D$browskiego, gdzie wska(nik przyrostu naturalnego dla powiatu b!dzi&skiego
wynosi (-4,34‰), powiatu zawiercia&skiego
(-4,17‰), miasta Sosnowca (-3,70‰), oraz D$browy Górniczej (-2,52‰). Na drugim biegunie tego kontinuum wspó"czynnika przyrostu

naturalnego znajduj$ si! takie gminy i powiaty grodzkie, jak: )ory (+4,01‰), pow. pszczy&ski (+3,88‰), pow. bieru&sko-l!dzi&ski
(+2,99‰), miasto Rybnik (+1,68‰), powiat
bielski (+1,34‰). Niestety dodatkowym
wzmocnieniem tego procesu starzenia si!
i zmniejszania populacji jest obserwacja innego wska(nika naturalnego ruchu ludno%ci
a mianowicie wska(nika salda migracyjnego
w przeliczeniu na 1000 ludno%ci. Dane dotycz$ce migracji zwi$zanej z nap"ywem i odp"ywem ludno%ci do i z miast województwa %l$skiego w latach 2004 – 2013 pozwalaj$
zaobserwowa#, 'e w latach 2004 – 2013
wi!ksza cz!%# miast regionu by"a obszarem
emigracji ni' imigracji, st$d jeszcze wy'szy spadek zasobów ludzkich, ni' tylko w oparciu
o analizy wska(ników przyrostu naturalnego,
wskazanych powy'ej.
Wed"ug prognozy opracowanej w 2004 roku liczba ludno%ci województwa %l$skiego
z 4 700 771 osób w 2004 roku powinna si!
zmniejszy# do 3 952 400 w 2030 roku.
W oparciu o dane dotycz$ce liczby ludno%ci w 2010 roku przygotowano nowe prognozy si!gaj$ce 2035 roku. W województwie
%l$skim w roku 2010 roku zamieszkiwa"y 4 635 882 osoby. W oparciu o prognoz!
z 2010 roku liczba ludno%ci województwa %l$skiego powin na osi$gn$# w 2035 ro ku 4 052 187 osób. Analiza danych obydwu
prognoz pozwala doj%# m.in. do wniosku, 'e
dwa wska(niki ruchu naturalnego ludno%ci, tj.
przyrost naturalny oraz saldo migracyjne odno%nie miast woj. %l$skiego kszta"tuj$ ich
przysz"o%#, niestety, w niekorzystnym wariancie.
Reasumuj$c nale'y stwierdzi#, 'e kumulacje tych dwóch, ju' cho#by istotnych przecie'
wska(ników ruchu naturalnego ludno%ci wytyczaj$ niestety negatywny scenariusz dla
zbiorowo%ci zamieszkuj$cej wi!kszo%# miast
województwa %l$skiego w przysz"o%ci i ewidentnie wskazuj$ na potrzeb! reorientacji polityki spo"ecznej w postaci dokumentów programowych samorz$du lokalnego.
Wszystkie miasta, wymagaj$ pilnie, pog"!bionych diagnoz spo"ecznych, w tym sytuacji
demograficznej oraz zjawisk i problemów
spo"ecznych. Podstaw$ analizy i planowania
rozwoju kapita"u ludzkiego, spo"ecznego i kulturowego jest profesjonalna diagnoza zasobów
ludzkich (w tym demograficznych) okre%lonych
regionów, subregionów i spo"eczno%ci lokalnych.1 Szczególnego znaczenia nabiera ona
w perspektywie uczestnictwa miast, powiatów
i gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich,
w szczególno%ci tych z województwa %l$skiego, w funkcjonowaniu w ramach Wspólnoty Europejskiej. Adam Podgórecki zaproponowa" okre%lenie socjografii, pisz$c o pi!ciu
funkcjach socjologii.2 Jako pierwsz$ funkcj! socjologii Adam Podgórecki wskaza" diagnostyk! spo"eczn#, któr$ okre%li" nast!puj$co: Diagno sty ka spo"eczna zwa na rów nie$
socjografi#, zd$'a do zebrania danych w sposób intersubiektywnie sprawdzalny i systema-

tyczny, a przy tym subiektywnie rozumiany.3
Pisz$c o potrzebie funkcji teoretycznej jako
g"ównej funkcji nauki socjologicznej podkre%la jednak równoprawno%# funkcji diagnostycznej. Jako ostatni$ pi$t$ funkcj! socjologii A.
Podgórecki wskaza" funkcj! socjotechniczn$,
przez któr$ „rozumie si! zespó" ogólnych zalece& dotycz$cych tego, jak przy uwzgl!dnieniu istniej$cych ocen spo"ecznych dokonywa#
%wiadomie przekszta"ce& po to, aby osi$gn$#
zamierzone spo"ecznie cele.”4 W ramach socjotechniki A. Podgórecki wyró'ni" trzy zasadnicze podej%cia: klasyczne, kliniczne i ekspertalno-interwencyjne. W ramach klasycznego
nazywanego te' in'ynieri$ spo"eczn$, nale'y
zestawi# i dobra# rozmaite prawid"owo%ci
ogólne z zakresu socjologii i nauk pokrewnych,
aby przek"ada# na j!zyk praktycznych dyrektyw technicznych. Jak zauwa'y" A. Podgórecki „Przedstawienie recepty w postaci zespo"u
dyrektyw stanowi swoiste prze"o'enie ogólnych
i szczegó"owych twierdze& opisowych na j!zyk ocen utylitarnych, tj. zalece& dotycz$cych
dzia"ania. Klasycznej koncepcji socjotechniki
nie interesuje to, czy zespó" ów zostanie
w praktyce wykorzystany czy te' nie.”5. Drugie podej%cie zwane klinicznym nakazuje nie
tylko przed"o'y# opracowany zespó" dyrektyw
praktycznych ale tak'e doprowadzi# do udzia"u ich autorów w procesie nak"onienia zleceniodawców do ich zaakceptowania i wdro'enia. „Ekspertalno-interwencyjna koncepcja
socjotechniki uwa'a za swe zadanie nie tylko
samo sformu"owanie recept dzia"ania praktycznego, nie tylko odpowiednie oddzia"ywanie
na „klienta” zamawiaj$cego badania tak, aby
przyj$" on do realizacji przedstawione zalecenia – ale równie' samoistn$ interwencj! w stosunku do rozmaitych grup spo"ecznych, instytu cji, organizacji itd., ze wskazaniem
na potrzeb! dzia"ania socjotechnicznego wraz
z wykazaniem strat i korzy%ci, które z tego dzia"ania by wynika"y, oraz pokazaniem, jakie oceny o charakterze zasadniczym zostan$ w dzia"anie (lub w niedzia"anie) zaanga'owane.”6
Historia socjografii pozwala wskaza# europejskie ‘corner stones” w rozwoju tego dzia"u dyscypliny. Dla przyk"adu wymieni si! tu nie
tylko Brytyjczyków, ale te' Austriaków, którzy do%wiadczaj$c szerokiego spektrum zjawisk
i problemów spo"ecznych w swoich miastach
w XIX i na pocz$tku XX wieku, nie wahali si!
si!gn$# do arsena"u nauk spo"ecznych po socjografi!, celem uzyskania informacji, wskazówek i dyrektyw doprowadzaj$cych do programów ich rozwi$zywania. Na gruncie polskiej
socjologii poj!cie socjografii pojawi"o si!
w opracowaniu Paw"a Rybickiego z 1938 roku O socjograficznym badaniu !l"ska. Pawe"
Rybicki szczegó"owo opisa" ten nowy termin.
Procesy szybkiej industrializacji i urbanizacji
powinny, jego zdaniem, skupia# uwag! badaczy rzeczywisto%ci spo"ecznej. A grup$, która
‘szybko narasta” jest miejski proletariat i ‘warstwa robotnicza.” To w"a%nie rozwój tych
dwóch kategorii wp"yn$" na potrzeb! dok"adnej informacji, badawczego uj!cia, „naukowego opisu tych nieciekawi$cych 'adn$ z umiej!tno%ci ugrupowa&” (Rybicki 1938: 10). Jest
to wa'ne dla socjologii, polityki spo"ecznej. Jak
stwierdzi" dalej „Z tych potrzeb wyrastaj$
opisy konkretnych ugrupowa& spo"ecznych, dokonywanych poza zasi!giem spekulacji i refleksji filozoficznej. (...) Opisy maj$ sta# si! zatem
obok materia"ów dawanych przez inne umiej!tno%ci now$ kategori$ materia"u dla socjologii, a nawet now$ osobn$ umiej!tno%ci$. (…)
Pod mianem socjografii zbieraj$ si! opisy
o naukowym charakterze, których przedmiotem jest 'ycie spo"eczno%ci ludzkich – 'ycie tera(niejsze, które bezpo%rednio mo'e by# widziane i badane przez stu diu j$cego.”

(Rybicki 1938: 11) Rozprawa Paw!a Rybickiego wytyczy!a program studiów "l#skich na wiele lat, cho$ zrealizowanych dopiero po zako%czeniu drugiej wojny "wiatowej. W pracy tej
nie tylko przedstawi! on swoje uwagi dotycz#ce bada% socjograficznych ale wskaza! g!ówne priorytety badawcze odno"nie polskiej cz&"ci Górnego 'l#ska. Podkre"la w niej potrzeb&
studiów rodzin okre"lonych grup zawodowych tkwi#cych g!&boko w klasie robotniczej,
np., górników i hutników (Rybicki: 1938: 12
i nast.). Ten wra(liwy obserwator i badacz podkre"la konieczno"$ tworzenia syntez z bada%
umiej&tnie !#cz#cych fakty i stany subiektywne. Opis socjograficzny – jego zdaniem – „b&dzie te( zapewne bli(szy rzeczywisto"ci wówczas, gdy przed stawi ob raz gru py
z uwydatnieniem pewnych zwi#zków mi&dzy
faktami i z pozostawieniem elementów racjonalnie nieskoordynowanych, ani(eli gdy ujmie
wszystkie zjawiska w ramach prawide! ogólnych.„(Rybicki 1938: 23) W opisach socjograficznych u Rybickiego istotniejsze jednak s# elementy o charakterze jako"ciowym a nie
ilo"ciowym. Im bardziej specyficzna badana grupa, tym bardziej indywidualny opis. Polska zostaje porównana do ‘laboratorium”
(prawdopodobna analogia do Chicago?). Autor zwraca uwag& na kilka czynników, na które powinien zwa(a$ ka(dy potencjalny badacz
i Polski i 'l#ska w szczególno"ci. Jednym z nich
jest w!a"nie czynnik historyczny, a kolejne, to:
stosunki ludno"ciowe, uprzemys!owienie
i urbanizacja, struktura klasowa spo!ecze%stwa,
zwi#zek mi&dzy narodowo"ci# i ludowo"ci#,
stosunek do ludno"ci nap!ywowej, wp!yw
przemian na uk!ad (ycia spo!ecznego, ze
szczególnym uwzgl&dnieniem tradycji i obyczaju. Okre"laj#c skutki uprzemys!owienia
i urbanizacji Rybicki zwraca uwag& na zró(nicowanie struktury zawodowej, wzrost g&sto"ci zaludnienia i rozwój osad przeobra(aj#cych
si& w miasta. Wskazuje na potrzeb& studiów
struktury spo!ecznej w szczególno"ci klasy robotniczej i to zarówno od strony "rodowisk rodzinnych jak i miejsc pracy w zak!adach
przemys!owych. (Rybicki 1938: 31-33)
Te dyrektywy zosta!y dopiero zrealizowane
po drugiej wojnie "wiatowej w dwóch fundamentalnych studiach, jedno autorstwa Wandy
Mrozek pt. Rodzina górnicza. Przekszta!cenia
spo!eczne w górno"l#skim "rodowisku górniczym z 1965 roku, a drugie Franciszka Adamskiego Hutnik i jego rodzina z 1966 roku, które opublikowano w Górno"l#skich Studia
Socjologicznych, ukazuj#cych si& pod redakcj# Paw!a Rybickiego. Wanda Mrozek w podsumowaniu do swojej monografii, stwierdzi!a, (e trudno mówi$ o „jakim" jednolitym
modelu rodziny górniczej, którego cechy
w ca!o"ci mogliby"my odnale)$ w ka(dej poszczególnej rodzinie. (Mrozek 1965: 190)
Autorka ta stwierdzi!a, (e rodziny górnicze wykazuj# sk!onno"$ do obejmowania tylko dwóch
pokole%, zmniejszenia dzietno"ci co mia!o
wp!yn#$ na przysz!e skurczenie si& lokalnych
sieci pokrewie%stw. Nie mo(na te( by!o porówna$ tych bada% do innych w Polsce, bo po prostu ich jeszcze nie by!o, a monografia rodzin
hutniczych Franciszka Adamskiego dopiero by!a w druku. W ko%cowych uwagach Wanda
Mrozek stwierdzi!a: „Jest to niew#tpliwie stadium do"$ zaawansowanej krystalizacji nowego modelu spo!ecznego rodziny i omawianej
grupy zawodowej. Na zanalizowanym etapie
dostrzec mo(na pewna tendencj& ogóln#: wyzbywanie si& specyficznych odr&bno"ci, nabytych w przesz!o"ci i upodobnianie si& do bardziej uniwersalistycznego typu spo!ecznego,
charakteryzuj#cego rodzin& i klas& robotnicz#
we wspó!czesnym polskim spo!ecze%stwie.”
(Mrozek 1965:200).

Monografia Franciszka Adamskiego swym
zakresem obejmowa!a nie tylko huty "l#skie ale
tak(e hut& zlokalizowan# w Cz&stochowie, co
jest o tyle wa(ne, (e socjografia problemów
spo!ecznych na prze!omie XX i XXI wieku
w województwie "l#skim, okre"lane jako „Silesian Cities Series”, te( dotyczy!y tego miasta i to dwukrotnie. Wnioski monografii Franciszka Adamskiego ko respon do wa!y
z wynikami Wandy Mrozek odno"nie górników.
Autor ten zauwa(y!, „(e w badanej grupie mamy do czynienia nie z jednym typem rodziny,
ale z rodzin# oscyluj#c# pomi&dzy tradycyjnym
mo delem i in ny mi ty pami.” (Adamski 1966: 214)
By! to pocz#tek wieloaspektowych bada%
na obszarze województwa katowickiego a potem "l#skiego. U schy!ku wieku XX, najpierw
w 1994 region górno"l#ski otrzyma! opracowanie „Górny 'l#sk 2005: scenariusz restrukturyzacji” autorstwa W. B!asiaka, T. Nawrockiego i M. S. Szczepa% skiego, po czym
w roku 1998, województwa "l#skiego dotyczy!o jedyne w swoim rodzaju opracowanie b&d#ce podsumowaniem wieloletnich studiów
nad regionem i górnictwem w&gla autorstwa
Marka S. Szczepa%skiego pod znamiennym tytu!em Opel z górniczym pióropuszem. Województwo katowickie i "l#skie w procesie przemian (Szczepa% ski M., 1998 oraz
wyd. III z 2002 roku). Autor w tej pracy podsumowywa! w!asne badania w regionie
(z lat 1989 – 1998), jak te( dokonywa! analiz
wtórnych innych autorów i badaczy. Praca jest
syntez# spo!ecze%stwa województwa "l#skiego w latach osiemdziesi#tych i dziewi&$dziesi#tych oraz prognoz# odno"nie nadchodz#cego XXI wieku. Badania nad regionalizmem
i rodzinami "l#skim prowadzi! te( Wojciech
'wi#tkiewicz, (e dla przyk!adu wspomni si& tylko prac& z 1998 roku, pod jego redakcj# Regiony i regionalizmy w Polsce wspó!czesnej.7
Do tego nurtu i tradycji badawczej Paw!a Rybickiego nawi#zuje przygotowane profesjonalnie studium z 2006 roku, Tomasza Nawrockiego nad spo!eczno"ci# lokaln# Murcek, obecnie
wchodz#cych w obr&b Katowic.8
Badania problemów spo!ecznych
w miastach województwa "l#skiego
radycja szko!y chicagowskiej zainspirowa!a badaczy ze "rodowiska "l#skich socjoT
logów pracuj#cych od ko%ca lat siedemdziesi#tych, m.in. pod kierunkiem Jacka Wodza9

a nast&pnie zespó! badawczy koordynowany
przez Krzysztofa Czekaja10.
Szczególnego znaczenia funkcje diagnozowania, wyja"niania, przewidywania i formu!owania praktycznych dyrektyw, nabieraj#
w miastach i gminach polskich, w tym i tych
w obr&bie województwa "l#skiego, które
do dzi" dnia nie przeprowadzi!y bada% inwentaryzuj#cych i diagnozuj#cych istniej#ce w ich
rzeczywisto"ci spo!ecznej zjawiska dezorganizacji i patologii spo!ecznej. Dog!&bne i szczegó!owe studia tego typu s# potrzebne z wielu
przyczyn i powodów, (e wymieni si& tu cho$by wymogi funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i jej bud(etu na lata 2015-2020. Proces ten nie jest jed nak realny bez
profesjonalnego wyznaczenia pozycji wyj"ciowej nieomal ka(dej z polskich gmin miejskich czy wiejskich. A zatem by sprosta$ wyzwaniom tak nowym, jak i starym nale(y nie
tylko przeprowadzi$ wyj"ciowe badania inwentaryzacyjno-diagnostyczne, ale w ich konsekwencji realizowa$ studia monitoruj#ce rozpoznane kwestie i problemy spo!eczne.
Perspektywa badawcza szko!y chicagowskiej
odno"nie zjawisk i problemów spo!ecznych
okre"li!a cele monograficznych studiów w miastach województwa "l#skiego na przestrzeni
lat 1997 – 2012.11 Realizacja bada% pe!nych – ca!o"ciowych sprawia, (e cho$ rodz# si&
ró(nego rodzaju metodologicznej i metodycznej natury pytania i w#tpliwo"ci badawcze, to
jednak nie mo(na im zarzuci$, (e s# bardziej
lub mniej fortunnie dobran# prób# badawcz#,
i to na dodatek dobran# tendencyjnie a pozyskane t# drog# wyniki mog# by$ podobnie interpretowane. Monograficzne studia nad zjawiskami i problemami spo!ecznymi w miastach
województwa "l#skiego, czyli socjografia
kwantytatywna, maj# jasno okre"lone cele
poznawcze oraz praktyczne. Te cele maj#
charakter poznawczy jak i praktyczny. Poznawczy cel tych bada%, to próba zdefiniowania, zinwentaryzowania i rozpoznania przedpola badawczego do pog!&bionych studiów tych
problemów i to zarówno w sferze faktów, jak
i stanów "wiadomo"ci mieszka%ców miasta. Cel
praktyczny to autentyczne zapotrzebowanie lokalnych samorz#dów na profesjonalne, w miar& kompletne diagnozy zjawisk i problemów
spo!ecznych w regionie "l#skim oraz formu!owanie praktycznych dyrektyw do koniecznych,
na mocy ustawy, prac nad powiatowymi strategiami ich rozwi#zywania.12 Pierwsze opracowane raporty badawcze i mapy punktowe dotycz#ce przest&pczo"ci i wykrocze% Krzysztof
Czekaj opracowa! w Katowicach w 1986 roku, ale dopiero w dziesi&$ lat pó)niej ukaza!y
si& badania diagnostyczne problemów spo!ecznych w miastach: Czelad) i Zabrze (badanie
wykonane z A. Niesporkiem). Otwar!o to
okres pi&tnastu lat bada% diagnozuj#cych problemy spo!eczne zarówno w aspekcie poznawczym, jak i dla potrzeb praktyki spo!ecznej i samorz#dów miast.13 Diagnozy dotyczy!y
dwunastu zbiorowo"ci miejskich: Katowice,
Bielsko-Bia!a, Cz&stochowa, Gliwice, Zabrze, Ruda 'l#ska, Siemianowice 'l#skie,
'wi&toch!owice, Tychy, *ory, Tarnowskie
Góry, Czelad).14 Podstawowe badania opisuj#ce i diagnozuj#ce rozmiary zjawisk i problemów spo!ecznych w miastach województwa
oraz otrzymanych w jej efekcie obrazów spo!eczno-demograficznych obj&tych problemem,
czy te( kwesti# mieszka%ców, sk!adaj# si& ze
studiów dokumentów instytucji miejskich,
"wiadcz#cych ró(ne us!ugi i "wiadczenia dla
mieszka%ców: Powiatowe Urz&dy Pracy, Miejskie O"rodki Pomocy Spo!ecznej; Izby Wytrze)wie%; O"rodki Profilaktyczne dla Uzale(nionych i ich Rodzin; Kolegium ds. Wykrocze%,
a pó)niej S#dy Grodzkie, w ramach S#dów Re-
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jonowych; S!dy Rejonowe (obecnie wykroczenia, przest"pczo#$ doros%ych i nieletnich). S!
to, zatem badania pe%ne lub innymi s%owy ca%o#ciowe. Równie wa&nym zamierzeniem badawczym, co pozyskanie charakterystyk mieszka' ców do tkni"tych po szczególny mi
zjawiskami i problemami spo%ecznymi w mie#cie by%o te& okre#lenie przestrzennej ich dystrybucji w ró&nych naturalnych obszarach
miast. Ta cz"#$ procesu badawczego ko'czy%a si" konstrukcj! map poszczególnych zjawisk
i problemów spo%ecznych oraz ich analizami
przestrzennymi. Cel prezentowanych bada'
pierwszego typu sprawi%, &e przygotowano podstawowe wersje z kilku mo&liwych rodzajów
map problemów spo%ecznych, w szczególno#ci za# mapy punktowe (kropkowe tzw. „dots
map”). Opracowanie tego typu narz"dzia analizy przestrzennej wi!&e si" z naniesieniem
na plan miasta ka&dego przypadku konkretnego typu zjawiska. Uzyskane w drodze bada'
instytucji spo%ecznych informacje umo&liwi%y
przygotowanie zestawu map punktowych, odno#nie takich kwestii i problemów spo%ecznych,
jak: pozostawanie bez pracy, pomoc spo%eczna (ewentualnie specjalistyczne us%ugi socjalne), uzale&nienia od alkoholu, wykroczenia,
przest"pczo#$ doros%ych i przest"pczo#$ nieletnich.
Lata 2011 – 2012 przynosz! dwa du&e badania zjawisk i problemów spo%ecznych w województwie #l!skim, które równie& oprócz
odpowiedzi na pytanie kim s!, w sensie spo%eczno-demograficznym dotkni"ci marginalizacja i samowykluczeniem mieszka'cy dwóch
miast o charakterze stolic regionów, wzbogacone zosta%y o mapy ukazuj!ce rozproszenie
tych kwestii spo%ecznych w przestrzeni osiedli i dzielnic. Te dwa ostatnio zdiagnozowane
miasta, to niegdysiejsza stolica województwa
a obecnie centralny o#rodek Podbeskidzia, czyli
Bielsko-Bia%a oraz stolica województwa #l!skiego, tj. Katowice. Ka&de z tych bada'
wnios%o nowy zakres w diagnozach zjawisk
i problemów spo%ecznych w przestrzeni miejskiej. Przeprowadzona w 2011 roku, po raz
pierwszy w historii miasta, pe%na diagnoza instytucjonalna zjawisk i problemów spo%ecznych
w Katowicach, mie#cie zamieszkiwanym
w 2010 roku przez 307 287 mieszka'ców przynios%a ogromny kapita% wiedzy umo&liwiaj!cy ju& dzi# zaprojektowanie istotnych zmian
w oparciu o dokumenty programowe samorz!du miejskiego.15 Analizy zasobów dokumentacyjnych instytucji spo%ecznych, tak rz!dowych, jak i samo rz!do wych po zwo li%y
na zrekonstruowanie obrazu spo%eczno demograficznego 7 680 osób pozostaj!cych bez pracy, 10 120 wnioskodawców systemu pomocy
spo%ecznej oraz 11 622 cz%onków ich rodzin.
Katowicka Izba Wytrze(wie', obs%u&y%a
w 2010 roku 4 682 mieszka'ców miasta. Natomiast leczenie uzale&nie' w podj"%o 140 osób.
Sprawców wykrocze' odnotowano 2 077,
doros%ych przest"pców skazanych wyrokiem
s!du odnotowano 520 oraz 401 nieletnich. Diagnoza dotyczy%a populacji mieszkaj!cych
w mie#cie i obj"tych dzia%aniem instytucji spo%ecznych rz!dowych i samorz!dowych – jednostek i #rodowisk rodzinnych zamkni"tej
liczb! 35 339 osób, co w stosunku do ogólnej
liczby mieszka'ców (307 287), stanowi 11,5%
jej ogó%u. Wyniki bada' pozwoli%y zbudowa$
struktur" zagro&e' zjawiskami i problemami
spo%ecznymi w Katowicach. W wyniku przeprowadzonej analizy komputerowej uda%o si"
wytypowa$ pi"$ najbardziej obci!&onych zagro&eniami dzielnic miasta Katowice: 1. )ródmie#cie (19,2% wszystkich przypadków
zjawisk i problemów w mie#cie), 2. Szopienice-Burowiec (11,1%); 3. Ligota Panewniki
(9,3%); 4. Za%"&e (7,9%); 5. Bo gucice

roku &ycia, to nieletni sprawcy stanowili 0,34%
tej zbiorowo#ci. Monografii towarzyszy p%yta
z o#mioma mapami punktowymi zjawisk i problemów spo%ecznych. W#ród nich po raz pierwszy w Polsce opracowana mapa miejsc zamieszkania osób niepe%nosprawnych w mie#cie.
Istotna z punktu widzenia poznawczego jest te&
mapa miejsc zamieszkania rodzin dysfunkcyjnych i problemowych w Bielsku-Bia%ej.
Nale&y te& odnotowa$, &e obydwie monografie po raz pierwszy posiada%y tak dog%"bn! analiz" zasobów demograficznych obydwu
miast z uwzgl"dnieniem poszczególnych 30
osiedli Bielska-Bia%ej, jak te& 22 dzielnic tworz!cych przestrze' Katowic, co pozwoli%o
opracowa$ stosowne mapy zamieszczone ze
wzgl"du na istotno#$ na ok%adkach obydwu monografii.
Dok"d zmierzaj" spo!eczno#ci lokalne
#l"skich miast – refleksje zamykaj"ce
przestrzeni dziesi"ciu lat jakie up%yn"Na
%y od czasu wej#cia do UE i ostatecznego ukszta%towania si" nowego podzia%u ad-

(5,6%); 6. Ochojec-Piotrowice (5,3%); 7.
Osiedle Tysi!clecia (4,4%). Socjograficzne opisy wskazuj! na skupienie przestrzenne wielu
zjawisk i problemów spo%ecznych w#ród spo%eczno#ci lokalnych zamieszkuj!cych 22 dzielnice miasta, co ukazuje zbiór map punktowych
i odsetkowych. Monografia Katowic po raz
pierwszy od zastosowania tej metody poznawania zjawisk i problemów spo%ecznych w rzeczywisto#ci miast województwa #l!skiego,
ale najprawdopodobniej i w Polsce, ukaza%a
przestrzenie kwestii spo%ecznych zarówno poprzez pryzmat map punktowych, jak te& map
odsetkowych.
W 2012 roku wykonano kolejn! diagnoz"
g%ównych problemów miasta województwa #l!skiego, tym razem le&!cego na po%udniu, czyli
Bielska-Bia!ej.16 Pierwsze tego typu badania
diagnozuj!ce zjawiska i problemy spo%eczne
w stolicy Podbeskidzia dotyczy%y %!cznie 22 150
mieszka'ców Bielska-Bia%ej, co stanowi 12,7%
ogó%u tej zbiorowo#ci (174 172). Zgodnie
z metodyk! badania utworzono spo%eczno-demograficzn! charakterystyk" 5 720 bezrobotnych mieszka'ców miasta, bezpo#rednich
i po#rednich beneficjentów Miejskiego O#rodka Pomocy Spo%ecznej: wnioskodawców (3 291
osób) oraz cz%onków ich rodzin (3 672 osoby
w tym dzieci) co %!cznie czyni%o bezpo#rednimi lub po#rednimi beneficjentami 3,9% ogó%u
mieszka'ców miasta (6 963 osoby). W #wietle wyników diagnozy niepe%nosprawno#$, to
istotna kwestia miejska. Miejski Zespó% ds.
Orzekania o Niepe%nosprawno#ci w Bielsku-Bia%ej w 2010 roku obj!% swym wsparciem
%!cznie 3434 osób niepe%nosprawnych). W 2010
roku w trzech instytucjach spo%ecznych ukierunkowanych na rozwi!zywanie problemów
uzale&nie' w Bielsku-Bia%ej udzielono pomocy %!cznie 3 141 osobom, które stanowi%y 1,8%
wszystkich mieszka'ców Bielska–Bia%ej (2,1%
mieszka'ców powy&ej 18 roku &ycia – 145494).
Osoby skazane za pope%nienie wykrocze', to
zbiorowo#$ 571 mieszka'ców Bielska – Bia%ej, którzy stanowi! 0,32% ogó%u mieszka'ców
(0,39% je#li odniesie si" je do obywateli miasta powy&ej 18 roku &ycia – 145 494). Skazani za pope%nienie przest"pstw kryminalnych
(1 151), w #wietle danych S!du Rejonowego,
to 0,6% ogó%u mieszka'ców (0,8% je#li odniesie si" je do mieszka'ców powy&ej 18 roku &ycia (145 494). Nieletni sprawcy skazani za pope%nienie przest"pstw kryminalnych, których
w aktach S!du Rejonowego by%o 101, stanowili 0,05% ogó%u mieszka'ców (odnosz!c dane
uzyskane w S!dzie tylko do zbiorowo#ci do 17

ministracyjnego, badane miasta jak i pozosta%e
powiaty grodzkie i ziemskie uleg%y ró&nego rodzaju przemianom, w tym demograficznym.
Badania zjawisk i problemów spo%ecznych
w województwie #l!skim ukaza%y ich wysok!
przydatno#$ nieomal pod ka&dym wzgl"dem.
Po pierwsze w wymiarze poznawczym, poniewa& by%y to pierwsze tak obszerne badania diagnozuj!ce zjawiska i problemy spo%eczne
w miastach województwa #l!skiego. Z pewno#ci! by%y to te& badania niezb"dne dla praktyki spo%ecznej, czyli dla w%adz samorz!dowych,
które zamawia%y wykonanie diagnoz, a w kilku przypadkach pó(niejsze prace nad strategiami rozwi!zywania problemów spo%ecznych
i planami ich wdra&ania. Mapy punktowe
oraz odsetkowe zjawisk i problemów spo%ecznych zda%y swój praktyczny egzamin ilustruj!c przestrzenn! dystrybucj" zagro&e', a zarazem wype%niaj!c swoje nowe role w socjologii
wizualnej regionu. Mapy te oraz w odniesieniu do Katowic mapy odsetkowe sta%y si" lub
stan! si" te& narz"dziem polityki spo%ecznej
w mie#cie oraz w pracy socjalnej, a w szczególno#ci za# w trzeciej metodzie tj. pracy ze #rodowiskiem lokalnym, którym pomaga%y zidentyfikowa$ ró&nego rodzaju zjawiska i problemy
oraz zagro&enia spo%eczne a tak&e podj!$
wspólna prac" nad ich rozwi!zywaniem. Jest
to szczególnie istotne dla spo%ecze'stw miejskich jak i ich w%adz samorz!dowych, dla których rok 2013 wi!&e si" z przygotowywaniem
nowych strategii rozwi!zywania problemów
spo%ecznych, czyli dokumentów obligatoryjnych w planowaniu spo%ecznym zwi!zanym
z rozwi!zywaniem w najbli&szych pi"ciu latach
tych wysoce trudnych zagadnie'. Wraz z coraz cz"stszym stosowaniem techniki mapowania danych nie tylko do ilustracji danych ale
do ich analizy pojawi%a si" potrzeba prac
nad aspektami metodologicznymi, które to studia trwaj! obecnie a publikacja danych z bada' w Katowicach i Bielsku-Bia%ej przyczyni!
si" do powstania pewnych standardów, które
pomog! w przysz%o#ci badaczom stosuj!cym
to podej#cie zarówno do celów poznawczych,
jak i praktycznych (wspó%praca planistów decydentów i samych mieszka'ców zorganizowanych w radach dzielnic lub osiedli, które powsta%y zgodnie z ustaw! o samorz!dzie i wbrew
sceptykom tego podej#cia zaczynaj! tworzy$
lokalne ugrupowania interesów mieszka'ców, staj!c si" partnerami w%adz samorz!dowych miast. Mapy i opracowania spo%eczne
przynosz!ce wiedze o kwestiach spo%ecznych
staj! si" naturalnym, wiarygodnym i niezb"dnym (ród%em wiedzy pomagaj!cym organizo-

wa! mieszka"ców wokó# ich w#asnych spraw,
tym samym upraktyczniaj$c i urzeczywistniaj$c idee spo#ecze"stwa obywatelskiego.17
Wyniki analiz wybranych wska%ników
i wspó#czynników dotycz$cych ruchu naturalnego ludno&ci miast województwa nie s$ niestety korzystne. Ju' dzisiaj spo#eczno&ci lokalne 'yj$ce w tych miastach s$ demograficznie
stare i wydaje si( to by! tendencja coraz bardziej trwa#a. W nowym, globalnym, podr(czniku Socjologii profesor Anthony Giddens, zauwa'a za Petersonem, zjawisko siwienia
populacji. Zjawisko siwienia populacji wynika z 2 trendów d#ugofalowych obecnych
w spo#ecze"stwach poprzemys#owych: zmniejszaj$cej si( dzietno&ci oraz wyd#u'aj$cej si(
&redniej d#ugo&ci 'ycia. A przecie' jak to
wskazuj$ prognozy demograficzne oko#o 2050
w przybli'eniu 1/3 mieszka"ców wspó#czesnych
spo#ecze"stw b(dzie mia#a wi(cej ni' 65 lat.
Jorgen Randers w pracy Rok 2052. Globalna prognoza na nast!pne czterdzie"ci lat, zauwa'a, 'e „Liczba ludno&ci na &wiecie osi$gnie
warto&! maksymaln$ du'o wcze&niej ni'
w 2052 roku (w istocie dziesi(! lat wcze&niej)
wskutek ci$g#ego spadku liczby dzieci przypadaj$cych na kobiet(. ten spadek b(dzie tylko
cz(&ciowo zrekompensowany ci$g#ym wzrostem &redniej d#ugo&ci 'ycia.”18
Z pewno&ci$ mo'na podj$! próby stworzenie szerokiej platform( mo'liwo&ci dla rozwoju tzw. srebrnej ekonomii i gospodarki. Nale'y zadba! o lu dzi star szych, by mieli
po pierwsze i miejsca pracy, poprzez wyd#u'enie wieku aktywno&ci zawodowej do 67 roku oraz konieczno&ci powrotu na rynek pracy

i us#ug, cho!by w ograniczonym zakresie.
Po drugie, zaistnieje potrzeba aby cz(&! tych
osób przyj$! z powrotem na rynek pracy i to
nie jest odleg#a przysz#o&!, poniewa' trzeba b(dzie uzupe#ni! istotne braki w specjalistycznych
sektorach rynku pracy, w tym us#ug, w szczególno&ci w sferze socjalnej. Nale'y pami(ta!,
'e roczniki wy'u demograficznego z lat pi(!dziesi$tych, a by#a ich prawie ca#a dekada, w#a&nie wkracza w wiek emerytalny. I to dla nich
nale'y wykreowa! te nowe, istotne cz(&ci polityki spo#ecznej, nieomal w ka'dym z dziesi(ciu obszarów szczegó#owych, wskazanych
cho!by przez profesora Juliana Auleytnera.
Na ca#ym &wiecie, a w szczególno&ci w starych
krajach UE ‘srebrna gospodarka” jest istotnym
modu#em gospodarek krajowych i mechanizmów wzrostu gospodarczego. U nas jeszcze
tak zintegrowane modu#y w gospodarce nie istniej$, cho! pojawi#y si( pierwsze przedsi(wzi(cia tego typu. Im szybciej zrozumiemy tak'e
i w lokalnej skali o potrzebie rozwoju tej sfery, tym mniejsze b(d$ zapó%nienia, straty
i szkody – tak'e i te spo#eczne.
Planowanie dla przysz#o&ci b(dzie te' wi$za#o si( z odkrywaniem nowej jako&ci i warto&ci zwi$zanych z demograficzn$ staro&ci$
oraz aktywno&ci$ i powrotem do aktywno&ci,
w tym i zawodowej osób starszych w 'yciu
spo#ecznym województwa &l$skiego i ma#opolskiego, które zawar#y samorz$dowe porozumienie w 2013 roku w sprawie zintegrowanego rozwoju i planowania spo#ecznego. Nie
nale'y te' zapomina! o nowej, gro%nej klasie, jak j$ okre&li# Guy Standing, czyli prekariacie, która ro&nie w szczególno&ci w regio-

nie górno&l$skim, siedzibie wielu uczelni
i absolutnie rozregulowanego rynku pracy.19
To m#odzi mieszka"cy tych województw,
niejednokrotnie dobrze wykszta#ceni, ale bez
pewno&ci budowania w#asnej przysz#o&ci
(umowy &mieciowe, zast(pstwa, okresowe zatrudnienie itd.), którzy nie zamierzaj$ aktualnie zak#ada! swoich rodzin i nakierowani s$
na migracj( za prac$ i lepszymi warunkami
socjalnymi. A bariera znajomo&ci j(zyka obcego w perspektywie kilku lat przestanie
istnie!. Nale'y te' wykorzysta! obszar Zag#(bia D$browskiego, który ma specyficzn$ rol( do odegrania w po#$czeniu województwa
&l$skiego i ma#opolskiego. Obszar ten mo'e
by! tym mostem #$cz$cym, jednak odmienny )l$sk i odmienn$ Ma#opolsk(, z racji w#a&nie posiadania cz(&ci korzeni ma#opolskich
i &l$skich tradycji pracy na przyk#ad. Nale'y,
zatem przeorientowa! dzia#ania samorz$du,
spo#eczno&ci lokalnych subregionu na przygotowanie zintegrowanej, ewaluowanej i modyfikowanej stosownie do potrzeb polityki
spo#ecznej, w tym polityki szczegó#owej
w zakresie edukacji, w#a&nie dla wieku starszego – i to szkó#, i ró'nego rodzaju stowarzysze", organizacji, pewnego modelu pracy
ze &rodowiskiem osób starszych. Przysz#o&!
bowiem obydwu województw a ich miast
w szczególno&ci jest zorientowana na aktywne spo#ecze"stwo seniorów oraz wspó#istniej$cego w tej przestrzeni prekariatu m#odych
miesz ka" ców wy mie nio nych re gio nów
(do niego mog$ do#$czy! tak'e i osoby starsze – zgodnie z definicj$ G. Standinga).
!

Krzysztof Czekaj – socjolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie kieruje Katedr$ Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Spo#ecznej w IFiS. Specjalista i praktyk pracy socjalnej (konsultant MOPS-u Siemianowice )l.
od 2000 r.), polityki spo#ecznej, pomocy spo#ecznej. Absolwent i od 1980 do 2009 r. pracownik Instytutu Socjologii U). Autor i wspó#autor 20 ksi$'ek, m.in. monografii miast: Ruda #l$ska (wspó#autor, 2009), #wi!toch%owice (wspó#autor, 2006), Cz!stochowa (wspó#autor, 2005),
Gliwice (wspó#autor, 2002) oraz ponad 85 publikacji polskich i zagranicznych (m.in. The Chicago School of Sociology’sheritage in Polishsociology. W: The Tradition of the Chicago School of Sociology. Red. Luigi Tomasi. (Aldershot–Sydney 1999) w zakresie socjologii miasta, socjologii problemów spo#ecznych, pracy socjalnej, polityki spo#ecznej, planowania spo#ecznego, socjologii grup dyspozycyjnych. W swoich badaniach koncentruje si( na problemach spo#ecznych w miastach polskich, w szczególno&ci Górnego )l$ska i Zag#(bia D$browskiego,
wykorzystuj$c wypracowan$ przez siebie unikaln$ metod( map problemów spo#ecznych wraz z diagnozami zjawisk i problemów spo#ecznych s#u'$cych wypracowaniu strategii rozwi$zywania problemów spo#ecznych i polityki spo#ecznej. W roku 2010 laureat nagrody indywidualnej PAN w zakresie socjologii im. Ludwika Krzywickiego za ksi$'k( pt. Socjologia szko%y chicagowskiej i jej recepcja w Polsce (pierwszej polskiej monografii na ten temat). Cz#onek PTS, Polskiego Stowarzyszenia Szkó# Pracy Socjalnej, Polskiego Towarzystwa Polityki Spo#ecznej
oraz Oddzia#u )l$skiego PAN w Katowicach.
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Z profesorem JULIANEM GEMBALSKIM
rozmawia MAREK LYSZCZYNA

Renesans muzyki
organowej

12

– Niedawno obchodzili!my dziesi"t" rocznic# powstania Muzeum
Organów $l"skich. Jak ocenia pan dekad# dzia%alno!ci tej placówki?
– Przede wszystkim, przez ten czas
bardzo si! rozwin!"o. Po drugie, ci#gle
wzrasta $wiadomo$%, &e to muzeum jest
wa&nym sk"adnikiem kultury nie tylko
'l#ska, ale równie& ca"ego kraju. Kiedy mówi si! o Akademii Muzycznej
w Katowicach, to mówi si! tak&e o Muzeum Organów 'l#skich, bo jest to nadal jedyne takie muzeum w Europie
$rodkowo-wschodniej. Najbli&sze dwa
takie muzea mamy w Niemczech, ale
pozosta"e kraje o$cienne, nie maj# takich
inicjatyw i nie maj# takich muzeów.
– Zatem jest to wyj"tkowe muzeum w skali nie tylko kraju, ale te&

tej cz#!ci Europy. Jaka by%a historia
jego powstania?
– Muzeum powsta"o jako rezultat
moich wieloletnich bada( nad organami $l#skimi, które prowadzi"em w dawnej diecezji katowickiej, si!gaj#cej
kiedy$ od Lubli(ca a& po Beskidy. Kiedy zosta"em archidiecezjalnym wizytatorem organów, moim obowi#zkiem
by"o sprawdzanie tych instrumentów,
okre $la nie kie run ków ich ochro ny
i konserwacji. Cz!sto wewn#trz organów a tak&e w wie&ach ko$cio"ów czy
w innych pomieszczeniach odnajdowa"em elementy sto"u gry, w"#czniki rejestrowe, pojedyncze piszcza"ki. Szybko sobie zda"em spraw!, &e to jest
bardzo wa&ny materia" badawczy oraz
$wiadectwo dawnego budownictwa

organowego, które zas"uguje na ochron! i opracowanie naukowe. Bardzo cz!sto organy niesprawne, zu&yte czy
zniszczone przez szkodniki drewna
po prostu likwidowano, a ich cz!$ci l#dowa"y na przyk"ad w kot"owniach lub
by"y rozpraszane. W tym momencie powsta" pomys" by stworzy% placówk!,
która b!dzie to gromadzi%, opracowywa% oraz eksponowa%. Najpierw pojawi"a si! idea muzeum, nast!pnie, kiedy w 1992 roku zosta"em prorektorem
Akademii Muzycznej, uzyska"em odpowiednie pomieszczenia, by znalezione elementy gromadzi% i opracowywa%.
Na pocz#tku zbiera"em wszystko w domu, niektóre wi!ksze elementy by"y zabezpieczane w ko$cio"ach. W mi!dzyczasie zosta"em rektorem i na koniec
mojej kadencji, w 2004 roku, przedstawi"em Senatowi projekt powo"ania
placówki muzealnej, dzia"aj#cej w ramach mojej katedry. Baz# by"yby moje zbiory, które zamierza"em przekaza%
uczelni. Obecnie muzeum ma status
jednostki naukowo-badawczej. Nie
jest to wi!c muzeum oparte o przepisy Ustawy o muzeach i ochronie zabytków, ale ma te same cele, jak ka&de muzeum. Nam taki status odpowiada,
poniewa& posiadanie placówki muzealnej jest dla uczelni bardzo korzystne
i wp"ywa na jej potencja" naukowy. Mo&emy na przyk"ad pozyskiwa% granty
i realizowa% projekty zwi#zane z badaniami nad dawnymi organami $l#skimi.
Mój nast!pca na stanowisku rektora,
profesor Eugeniusz Knapik przyzna" mi
kolejne pomieszczenia, akurat opuszczone przez bibliotek! (poniewa& wybudowano now# cz!$% szko"y) i mog"a
powsta% sta"a ekspozycja. Taki by"
pocz#tek.
– Muzeum wy%oni%o si# z pana bada' i zgromadzonych eksponatów.
Trudno by%o przekszta%ci( takie prywatne zbiory w instytucj# o charakterze muzealnym?
– Trudno$ci nie by"o w znaczeniu
merytorycznym, natomiast szybko okaza"o si!, &e brakuje miejsca. Kiedy zaczynali$my, mieli$my dwa ma"e pomieszczenia ekspozycyjne oraz moje
biuro jako kierownika katedry i magazyn w budynku na ulicy Szafranka. Kiedy muzeum rozpocz!"o dzia"alno$%,
zacz!li si! zg"asza% proboszczowie i inne osoby, które mia"y eksponaty do przekazania. Trzeba by"o zaadaptowa% korytarz, który w dawnej bibliotece by"
ci#giem komunikacyjnym, a który obecnie równie& jest przestrzeni# ekspozycyjn# W mi!dzyczasie przej!li$my bardzo wiele eksponatów, nie tylko ze
'l#ska. Muzeum specjalizuje si! w organologii $l#skiej, eksponaty g"ównie
pochodz# z Górnego oraz Dolnego 'l#ska, ale ma my tak &e in stru men ty
na przyk"ad z po"udniowo-wschodniej
Polski. Obecnie negocjujemy przej!cie

siedemnastowiecznego instrumentu
spod Kluczborka, ale nie mamy gdzie go
eksponowa! ze wzgl"du na brak miejsca. Ilo#! eksponatów ci$gle wzrasta,
a ekspozycja powinna by! „dro%na” dla
zwiedzaj$cych. Przychodzi bardzo du%o ludzi, którzy musz$ si" w muzeum
swobodnie porusza!. Mo%emy przyjmowa! maksymalnie dwudziestopi"cioosobowe grupy, inaczej robi si" t&ok.
– Muzeum to tak!e dzia"alno#$ naukowa. Na czym polega ten obszar
dzia"alno#ci?
– Wi$%e si" on z dzia&alno#ci$ mojej
katedry. Trzy lata temu wyst$pi&em
o grant badawczy na stworzenie nast"pnej instytucji, Archiwum Organologicznego, która ma wyra'nie cel naukowy i gromadzi wszystko, co dotyczy
organów #l$skich. Zbieramy dokumenty, archiwalia, nuty muzyki ko#cielnej,
dokumenty %ycia muzycznego zwi$zanego z organami. Pocz$tkiem by&y znowu moje prywatne zbiory, które powstawa&y ponad czterdzie#ci lat i zawiera&y
tak%e dokumenty, które gromadzi& mój
ojciec. By& on melomanem, chodzi&
na koncerty, zachowywa& programy,
zbiera& wycinki prasowe. W zbiorach,
które przekaza&em uczelni s$ unikatowe programy koncertów organowych
z lat pi"!dziesi$tych, tak%e programy
przedwojenne. Wtedy to by&a rzadko#!, ale po wojnie uczelnia organizowa&a poranki muzyki organowej, na które jako ch&opak chodzi&em z ojcem.
W ko#cio&ach koncerty organowe odbywa&y si" bardzo rzadko, ze wzgl"dów
ideologicznych dzia&alno#! muzyczna
w ko#cio&ach by&a bardzo ograniczana.
Sta&e koncerty by&y jedynie w ko#ciele
#w. Barbary w Bytomiu, gdzie organist$ by& Otton Baron. Chodzili#my z ojcem na te koncerty a ich programy s$
dzi# w zbiorach naszego archiwum.
Dzia&alno#! badawcza polega przede
wszystkim na opracowywaniu zbiorów
i publikowaniu zarówno prac badawczych jak i materia&ów pokonferencyjnych. Zorganizowa&em pi"! konferencji
naukowych pt. „Organy na (l$sku”,
szósta by&a po#wi"cona fisharmonii.
Ich efektem s$ ksi$%ki i artyku&y po#wi"cone organom na (l$sku. Poza tym
pracownicy mojej katedry równie% s$ zaanga%owani w prac" naukow$ zwi$zan$ z muzeum i nauczaniem gry organowej. Sta ra my si" pod cho dzi! do
problematyki organów i muzyki organowej w sposób integralny. Zajmujemy si"
wi"c zarówno histori$, w tym badaniami 'ród&owymi, problematyk$ konserwatorsk$, konstrukcj$, jak i zagadnieniami nauczania i artystycznego wymiaru
muzyki organowej.
– A mieszka%cy &l'ska? Maj' #wiadomo#$ organowego dziedzictwa swojego regionu?
– My#l", %e coraz wi"ksz$. Bardzo
si" z tego ciesz" i obserwuj" coraz

wi"ksze zainteresowanie muzeum nie
tylko przez mieszka)ców naszego regionu. Na przyk&ad w ostatnich trzech
latach pojawi&o si" wielu s&uchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. S$ to
du%e grupy, interesuj$ si" organami
i odkrywaj$ ich pi"kno, histori" i skomplikowan$ konstrukcj", nadto s&uchaj$ muzyki organowej i przekonuj$ si"
o tym, %e organy s$ wa%n$ cz"#ci$ dziedzictwa ziemi, na której %yj$. Oprowadzanie cz"sto rozpoczynam od pytania
o znajomo#! instrumentów muzycznych. Okazuje si", %e #wiadomo#! istnienia np. instrumentów orkiestrowych jest bar dzo ma &a, na to miast
o or ga nach ka% dy co# ju% wie,
a na pewno je s&ysza& i widzia&, cho!by w ko#ciele, do którego ucz"szcza
w niedziel". Wielu zwiedzaj$cych kojarzy np. organy w Oliwie, Kamieniu
Pomorskim, Fromborku. W #wiadomo#ci spo&ecznej organy s$ wi"c bardzo
mocno ugruntowane. Dopiero w muzeum odkrywaj$, %e w tych organach jest
tak du%o cz"#ci, %e jest to tak bardzo
skomplikowana maszyna, która do tego ma a% tak d&ug$ histori": dwadzie#cia trzy wieki.... Eksponujemy w muzeum tak %e ma te ria &y po moc ni cze
w postaci plansz, które mo%e nie s$
obiektami muzealnymi, ale wyja#niaj$, ilustruj$ zasady funkcjonowania
mechanizmów organów, ukazuj$ ich
przekrój, budow" itp. To bardzo pomaga w zrozumieniu ekspozycji, których
s$ cz"#ci$. Mamy du%y dzia& ikonograficzny, w którym znajduj$ si" wydobyte z archiwów rysunki, plany oraz fotografie. Celem archiwum jest równie%
ocalenie od zapomnienia my#li o organach, czyli wszystkiego tego, co towarzyszy projektowaniu i refleksji o tym
instrumencie. Zwróci&em si" do organmistrzów, %eby swój dorobek w postaci dokumentacji, projektów, przekazywali do muzeum, gdzie zostanie on
za cho wa ny i opra co wa ny. By wa &y
przypadki, %e po #mierci organmistrza

czy likwidacji firmy rodzina wyrzuci&a wszystko lub te% dokumentacja uleg&a rozproszeniu. Celem muzeum i archi wum jest za bez pie cze nie dla
potomnych takich w&a#nie dokumentów
a nawet ca&ych zespo&ów akt, stanowi$cych spu#cizn" organmistrza. Jest to
tym wa%niejsze, %e do lat siedemdziesi$tych na Górnym (l$sku nie prowadzono %adnych bada) na temat organów, uwa%aj$c ten obszar badawczy
za wrogi ideologicznie (dorobek Ko#cio&a), nadto nale%$cy w wi"kszo#ci
do dorobku dawnego pa)stwa niemieckiego. Straty dla nauki i kultury
#l$skiej by&y ogromne. Organy przez
pierwsze trzydzie#ci lat po wojnie nie
stanowi&y przedmiotu bada), a brak
ochrony prawnej doprowadzi& wiele
z nich do unicestwienia. Nie by&o równie% refleksji naukowej nad muzyk$ organow$ i muzyk$ ko#cieln$, integralnie z ni$ zwi$zan$.
– Chcia"em spyta$ o to w dalszej
cz(#ci, ale skoro pan przywo"a" ten temat, to porozmawiajmy chwil( o tych
warto#ciach, które niesie muzyka organowa. Organy s' cz(#ci' dziedzictwa chrze#cija%skiej Europy. Dziedzictwa, które dzisiaj coraz cz(#ciej
jest atakowane.
– Widzimy to i my#l", %e przypominanie tego dziedzictwa jest tak%e cz"#ci$
misji Katedry Organów i Muzyki Ko#cielnej. Przyznajemy si" do tego, %e
wyrastamy z tradycji chrze#cija)skiej
i piel"gnujemy ten obszar kultury, który mocno kszta&tuje osobowo#! cz&owieka... Muzyka organowa, nios$ca warto#ci
sa kral ne,
zwi$ za na
jest
z podstawowym wymiarem cz&owieka,
z jego relacj$ do Boga, sensem %ycia
i chrze#cija)sk$ wizj$ #wiata. W tym
mie#ci si" tak%e chrze#cija)ska kultura,
której cz"#ci$ jest muzyka sakralna. Dlatego trzy lata temu otworzyli#my kolejny kierunek – Muzyka Ko!cielna, %eby
kszta&ci! fachowców w tej dziedzinie.
Jest to potrzebne z wielu wzgl"dów. Or-
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ganista, zw!aszcza w mniejszym "rodowisku, jest cz#sto jedynym zawodowym
muzykiem, który mo$e animowa% i tworzy% kultur# muzyczn& i poprzez ni& budowa% trwa!e warto"ci. Ko"ció! w swej
misji wychowawczej, która jest cz#"ci&
ewangelizacji, równie$ dostrzega konieczno"% oparcia si# na ludziach kompetentnych, potrafi&cych tworzy% wysok& kul tu r# mu zycz n& i dba j& cych
o pi#kno liturgii. Idea powo!ania takiego kierunku spotka!a si# z poparciem
ówczesnego metropolity, ksi#dza arcybiskupa Damiana Zimonia.
– Wró!my do konteksty "l#skiego.
Czy to, $e tu istnieje jedyne w kraju
i jedno z nielicznych w Europie takie
muzeum wynika z faktu, $e %l#sk jest
pod tym wzgl&dem wyj#tkowy na tle
innych regionów Starego Kontynentu? Czy istnia' tu jaki" szczególny
ruch, dzia'ali s'awni budowniczowie
organów?
– Tak, na pewno. 'l&sk jest szczególnym regionem, w którym spotyka!y si#
najwa$niejsze pr&dy europejskiego budownictwa organowego. Jest konglomeratem kultur, które si# przenika!y, swoistym „szmaragdem”. Ukazujemy to
tak$e w naszych ekspozycjach, w których odnajdziemy dorobek trzech obszarów, tym samym trzech narodów: Polski, Czech i Niemiec. Nurt niemiecki by!
najsilniejszy, bo wiadomo, $e 'l&sk
przez siedemset lat do Polski nie nale$a!, a budownictwo organowe na tych
terenach, zarówno w czasach Habsburgów jak i po wojnach "l&skich by!o
tu na najwy$szym poziomie. Mówi
o tym m.in. ekspozycja sta!a pt. Dziedzictwo utracone, ukazuj&ca archiwalne fotografie cennych organów dawnych
wieków, zniszczonych niestety podczas wojny i zaraz po niej. Wroc!aw by!
w osiemnastym wieku jednym z najwi#kszych o"rodków budowy organów
w Europie, o czym po wojnie zapomniano. Dzi" przypominamy, $e to dziedzictwo by!o porównywalne z dziedzictwem
Saksonii, Turyngii, a tak$e Francji
i Pó!nocnej Europy, gdzie by!y wielkie
o"rodki budowy organów. 'l&sk by! jednym z takich centrów europejskiego budownictwa organowego.
– Wroc'aw obecnie przygotowuje
si& do odbudowy s'ynnych organów
mistrza Englera w ko"ciele "w. El$biety. Na czym polega taka praca?
– Idea odbudowy spalonych w 1976
roku organów ko"cio!a "w. El$biety
narodzi!a si# bardzo dawno, jednak
unikatowo"% obecnego projektu polega
na stworzeniu repliki dawnego instrumentu w formie oryginalnej, czyli takiego, jaki zbudowa! w 1761 roku Michael Engler. Moim zadaniem by!o m.in.
opracowanie oceny bogatej dokumentacji archiwalnej istniej&cej na temat instrumentu a tak$e stworzenie za!o$e(
technologicznych budowy jego repliki.

Zespó!, którym kieruje dr Bogdan Tabisz, pracuje ju$ prawie siedem lat.
Przedsi#wzi#cie ma ogromne znaczenie
dla europejskiego dziedzictwa kulturowego, jest zadaniem niezwykle trudnym
i kosztownym, ale ufamy, $e zako(czy
si# powodzeniem.
– Stworzenie repliki organów historycznych posiada zatem swoj# specyfik&. A jak wygl#da projektowanie
i budowanie nowych instrumentów,
ta kich jak na przy k'ad: od da ne
w ubieg'ym roku organy w Filharmonii %l#skiej zbudowane wed'ug pana
projektu?
– Do"wiadczenie jest ciekawe, ka$dy instrument projektuje si# inaczej,
ka$dy przeznaczony jest do innego
wn# trza. Stwo rze nie idei orga nów
do sali koncertowej, do wspó!pracy
z orkiestr& jest pasjonuj&ce, poniewa$
maj& one zupe!nie inn& funkcj# ni$ te
w ko"ciele. Opracowa!em wi#c za!o$enia brzmieniowe i wst#pne za!o$enia
techniczne, które umo$liwiaj& realizacj# bardzo szerokich zada( artystycznych, od wykonywania recitali po
akompaniament solistom, chórom i gr#
z orkiestr& symfoniczn& i kameraln&.
Projekt zrealizowa!a firma Karl Schuke z Berlina, która wygra!a przetarg.
Musz# doda%, $e pomimo trudno"ci,
zwi&zanych z k!opotami budowlanymi
i szkodami górniczymi, dzie!o doprowadzono do szcz#"liwego ko(ca i 28
marca 2014 roku mog!em po raz pierwszy organy zaprezentowa% publiczno"ci. Pojawi! si# na 'l&sku znakomity instru ment, któ ry wpi su je si# od t&d
w je go bo ga t& kul tu r# mu zycz n&.
Pod koniec lutego 2016 roku przyb#dzie nam kolejny wspania!y instrument,
tym razem w Akademii Muzycznej. Pozytywny wynik przetargu umo$liwi!
podpisanie umowy ze s!owe(sk& firm&
„Skrabl”, która zbuduje 24-g!osowe organy w historycznej Auli im. Boles!awa Szabelskiego. Organy równie$ za-

projektowa!em pod k&tem muzyki kameralnej, ale tak$e dydaktyki i interpretacji szerokiego obszaru muzyki wczesnoromantycznej. Ufam, $e i w tym
wypadku powstanie instrument o najwy$ szych wa lo rach ar ty stycz nych
i technicznych.
– Czy buduje si& dzisiaj tak$e instrumenty kameralne, takie jak pozytyw czy rega'?
– Tak. Pozytywy s& dzi" potrzebne
do wykonywania muzyki kameralnej
i muzyki oratoryjno-kantatowej, dlatego obok du$ych organów w ko"cio!ach
buduje si# ró$nego typu ma!e przeno"ne
pozytywy i portatywy. Instrumenty takie towarzysz& zespo!owi, kiedy muzyka wykonywana jest w prezbiterium.
W czasach Bacha kantaty, oratoria czy
muzyk# wokaln& wykonywano z du$ymi organami, a zespó! znajdowa! si#
na chórze. Dzi", kiedy wi#kszo"% tego
typu muzyki wykonuje si# w wersji koncertowej, w prezbiterium, potrzebny
jest ma!y instrument wspó!pracuj&cy
z zespo!em kameralnym. Cz#sto na pozytywie gra dyrygent, który realizuje
basso continuo. Budowa takich przeno"nych organów nie jest prosta, wi#c buduj& je w Polsce nieliczni organmistrzowie. Ciekawy pozytyw zbudowa!a m. in.
pani Marta Kogut, która pracuje w muzeum i pierwszy swój instrument zbudowa!a w ramach pracy dyplomowej.
Potem odby!a kilkuletni& praktyk# w firmie Karl Schuke w Berlinie, gdzie tak$e zbudowa!a portatyw, wzorowany
na instrumentach "redniowiecznych.
Trzy pozytywy zbudowa! ju$ pan Stanis!aw Pielczyk, tak$e absolwent i pracownik naszej uczelni. Jeden z nich towa rzy szy wie lu ze spo !om mu zy ki
dawnej w Polsce, w koncertach i nagraniach muzyki dawnej. 'wietny pozytyw
zbudowa! inny "l&ski organmistrz – pan
Henryk Hober z Olesna, za" pierwszy
na Górnym 'l&sku pozytyw zbudowa!
dla naszej uczelni – oko!o 2000 roku za-

s!u"ony organmistrz katowicki – pan
Mieczys!aw Klonowski. Instrument ten
s!u"y koncertom, dydaktyce oraz badaniom, tym bardziej "e strojony jest
w stroju historycznym, daj#cym zupe!nie inny ni" wspó!czesne instrumenty
efekt brzmieniowy. Obok s!u"bie muzyce koncertowej pozytywy mog# pe!ni$
funkcj% organów akompaniuj#cych
w prezbiterium kantorowi lub scholi
podczas liturgii.
– Zapytam teraz o kontekst operowy, w którym te! organy si" przecie!
pojawiaj#. Mam na my$li przypominane od czasu do czasu pomys%y
przeniesienia Opery &l#skiej z Bytomia do Katowic. Ten pogl#d nie wydaje mi si" zbyt fortunny, o wiele lepsz# ide# by% by stwo rze nie ope ry
kameralnej, zw%aszcza !e ostatnimi
czasy przybywa $rodków na rozwój
infrastruktury kultury.
– Powiem tak: ten pierwszy pomys!
nie jest najlepszy. Historycznie opera bytomska jest budynkiem o wiele lepiej
przystosowanym ni" teatr w Katowicach.
Jednak fuzja dwóch budynków w jednej
instytucji by!a dobra. Jako dziecko
z moj# mam# chodzi!em na oper% w Katowicach, to by! zawsze poniedzia!ek.
W niedziel% wystawiano opery w Bytomiu, a potem w poniedzia!ek w Katowicach. Niestety bytomski budynek operowy zosta! zniekszta!cony poprzez
przebudowy. A przecie" powsta! z my&l# o operach Richarda Wagnera! Potem
ze wzgl%dów przeciwpo"arowych zlikwidowano skrzynie rezonansowe pod estrad#, co z pewno&ci# przyczyni!o si%
do zmiany akustyki. Ta historia zosta!a
chyba opisana, o ile pami%tam, przez Tadeusza Kijonk%, by!ego kierownika literackiego opery. My&l%, "e nale"y zostawi$ taki uk!ad, w którym jedna instytucja
funkcjonuje na dwóch scenach. A je"eli
nie ma przeszkód w porozumieniu z Te-

atrem 'l#skim, to niech to tak funkcjonuje nadal. Natomiast drugie pytanie,
o oper% kameraln#... Kiedy by!em prorektorem, (rektorem by! profesor Jan
Wincenty Hawel), rozbudowywali&my
budynek przy ulicy Krasi(skiego, w którym jest sala teatralna na ok. sto osób.
Moim marzeniem by!o stworzenie tam
opery kameralnej. Z ró"nych powodów do tego nie dosz!o, czego bardzo "a!uj%. W pó)niejszych latach próbowali&my zach%ci$ &rodowisko do realizacji
takiego pomys!u – wówczas ju" intensywnie wprowadzali&my historyczn#
praktyk% wykonawcz#. Kupili&my pierwszy klawesyn – kopi% instrumentu barokowego, zamówili&my pozytyw, prowadzi!em wyk!ady z dawnej praktyki
wykonawczej, wreszcie zatrudnili&my
wybitnego muzyka zajmuj#cego si%
muzyk# dawn# – Marka Toporowskiego. Nie by!o jednak pomys!u na oper%
kameraln#... Odby!o si% co prawda kilka przedstawie(, nie powsta! jednak
sta!y zespó!, który móg!by dzia!a$
na wzór np. Warszawskiej Opery Kameralnej. Moim marzeniem by!o stworze-

nie opery kameralnej w typie barokowym, z ma!ym zespo!em na scenie czy
w proscenium, ale wydaje si%, "e kszta!cenie – zw!aszcza &piewaków, by!o
wówczas mocno osadzone w tradycji romantycznej. Pó)niej dokonano pewnych zmian w procesie kszta!cenia
i w dzia!alno&ci koncertowej – np.
przy wykonywaniu dzie! Haendla czy
Pergolessiego korzystano z akompaniamentu klawesynowego, podczas gdy
wcze&niej akompaniowano star# muzyk% g!ównie na fortepianie. Sama scena
sta!a si% z czasem scen# dydaktyczn#,
wykorzystywan# w!a&ciwie g!ównie
przez kierunek jazzu. Ale pytanie jest zasadne... bo opera kameralna to olbrzymi repertuar i zupe!nie inna estetyka, ni"
wielka opera romantyczna.
– W $wiadomo$ci mieszka'ców
&l#ska jest pan nierozerwalnie zwi#zany z muzyk# organow#, który instrument po organach jest panu najbli!szy?
– Fortepian. Od dzieci(stwa uczy!em
si% gry fortepianowej, szko!% &redni#
(im. M. Kar!owicza w Katowicach)
uko(czy!em w klasie g!ównego fortepianu, u prof. Wandy Uszok, a pó)niej, ju"
na studiach, trzy lata studiowa!em fortepian pod kierunkiem prof. Józefa
Stompla. Nie uko(czy!em go, gdy" po&wi%ci!em si% teorii i grze organowej.
For te pia nu jed nak nie zdra dzi !em,
a po latach wróci!em do czynnego grania, wyst%puj#c jako pianista, zarówno
jako solista jak i akompaniator. Od ponad 15 lat wyst%puj% ze &piewaczk#, pani# prof. El"biet# Grodzk#-*opuszy(sk#,
wi%c na koncertach gram na fortepianie,
a w ko&cio!ach na organach. Du"o te"
$wicz% na fortepianie, co pozwala mi
utrzymywa$ dobr# kondycj% techniczn#
i form%, która wymaga sta!ej pracy.
Fortepian jest – moim zdaniem – niezb%dny do dobrej gry organowej, dlatego umiej%tno&ci gry fortepianowej wymagam tak"e od moich studentów.
– Dzi"kuj" bardzo za rozmow".
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150 LAT)KATOWIC

Pó!nocna i wschodnia pierzeja Rynku. W g!"bi widoczna sylwetka pierwszego ratusza

Katowice
za Diebla

W 1865 ro ku król pru ski Wil helm I Bia!obrody, na zamku Babelsberg w brandenburskim Poczda mie pod pi sa! „akt uro dze nia”
mia sta Ka to wi ce. Ich przyj "cie
na "wiat przypomina!o przedwczesny
i niechciany po!óg. Ci#$arn% i osamotnion% matk% by!a industrializacja
a ojcem samolubny i bezwzgl#dny – grynderski kapitalizm. W roli
akuszerów wyst%pili: Wilhelm Grundmann i jego zi#& Richard Holtze – ludzie zaufania pruskiego junkra Franza Wincklera, pana na okolicznych
w!o"ciach.
mie!cie, które de facto wci"#
W
mia$o wygl"d tylko nieco lepszy
od wiejskiego grajdo$a, brakowa$o
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miejskich instytucji, w jakich bezbronny wcze!niak nowych politycznych po rz"d ków móg$ by wzra sta%
zdrowo i szcz&!liwie. Na starcie liczy-

$o 4815 dusz. W$adze municypalne nie
mia$y dachu nad g$ow" a na miejsce zebra' wybiera$y ciasne k"ty domowych
pieleszy albo sale restauracyjne. Fantastów, oszustów, karierowiczów, ale
te# ludzi zdolnych, ambitnych i pracowitych wi"za$a ze sob" my!l tworzenia
nowej, bur#uazyjnej wspólnoty. W po!piesznie „skleconej ko$ysce” zak$adali partie polityczne i organizacje towarzy skie. Spie ra li si& i do ga dy wa li
mi&dzy sob" snuj"c wizj& wymy!lanych domów, obiektów u#yteczno!ci
publicznej, ulic i sklepów. Na pierwszych kartach kronik dzi! s$awnych
w !wiecie industrialnych aglomeracji,
zawsze wyst&puje jaka! kryta s$om"
chata. Pod jej strzech" rodzili si& jutrzejsi robotnicy, rzemie!lnicy a czasem
i troch& zabawni donkiszoci. Wczorajsi jun krzy – posiadacze w$asno !ci
ziemskich aspirowali do kr&gu magnatów przemys$owych.

HENRYK
SZCZEPA(SKI

Ich Katowice stawa$y si& jedn" z raczkuj"cych osad, wznoszonych z dnia
na dzie', napr&dce i bez pomys$u na dalek" przysz$o!%. Przez ponad 100 lat nie
potrafi$y si& upora% z prawdziwie miejskim zagospodarowaniem infrastruktury i przestrzeni. Podobne k$opoty
mia$y inne !wiatowej s$awy centra wielkiego przemys$u takie jak: Essen i Gelsenkirchen w Niemczech, Manchester
i Birmingham na wyspach brytyjskich,
Taszkent w Uzbekistanie, Orsk w Rosji
czy Donieck albo Dniepropietrowsk
na Ukrainie.
W 1865 roku do nadgranicznego k"ta, wci!ni&tego pomi&dzy Rosj& i Austri&,
Prusacy si& jeszcze nie garn&li. Nawet
ze znalezieniem kandydata na stanowisko burmistrza nie by$o $atwo. Rada
miejska wybra$a go dopiero po dziewi&ciu miesi"cach poszukiwa'. Gdy zosta$
zatrudniony, przez kolejne 7 miesi&cy
kompletowano sk$ad osobowy magistra-

tu. Brakowa!o fachowców, ludzi kompetentnych i do"wiadczonych. Pierwsze
posiedzenie zarz#du inauguruj#ce dzieje katowickiej magistratury odby!o si$
na pocz#tku stycznia 1867 roku.
W granicach administracyjnych nowego miasta znalaz!y si$ dawne Katowice
wie" i Katowice dwór. By!y tu trzy junkierskie folwarki. Najwa%niejszy to
Karbowa (rejon obecnych ulic Francuskiej i Damrota) a tak%e dworek i jeden
tartak. Folwarki tworzy!y jedno dominium, nale%#ce do w!a"cicieli Katowic.
Brynów i Za!$ska Ha!da królewskim rozporz#dzeniem zosta!y wy!#czone z ich
obszaru.
Ju% w chwili nadania praw miejskich,
spo!eczno"& Katowic by!a zdecydowanie mniej liczna od otaczaj#cej j# w!o"cia'skiej ludno"ci Brynowa, Bogucic,
Szopienic, Za!$%a i D$bu. Mieszka!o tam
kilkana"cie tysi$cy osób. Trzy razy liczniejsze podmiejskie wioski, od wieków naturalnie integrowane tradycj#
rodzinn# i religijn#, nie"piesznie przeistacza!y si$ w robotnicze przedmie"cia. Ciasnym kordonem opasywa!y enklaw$
coraz bogatszych lokali, murowanych
domów, willi, stopniowo modernizowanych ulic i kolorowych witryn sklepowych, ostentacyjnie eksponuj#c# zamo%no"& jego mieszka'ców. Katowiccy
Niemcy z jakim" klaustrofobicznym
zapami$taniem, nazywali to miasto „bastionem w morzu s!owia'skiego %ywio!u”.
Administracyjne i handlowe funkcje
rodz#cego si$ "ródmie"cia pe!ni!y obiekty lokowane wokó! targowiska stopniowo przekszta!canego w ma!omiasteczkowy rynek, malowniczo usytuowany
w pobli%u rozlewiska Rawy zwanego
Stawem Hutniczym. Inne zakwaterowa-

Dworzec kolejowy w Katowicach, koniec XIX wieku

no w pobli%u dworca kolejowego, w s#siedztwie siedziby w!adz miejskich
w okolicy skrzy%owania obecnej Stawowej z 3. Maja a tak%e opodal Zarz#du
Dóbr Dworskich przy dawnej ulicy
Zamkowej. W latach inauguruj#cej magistratury, kocimi !bami po raz pierwszy
wybrukowano ulice dzi" nosz#ce nazw$:
Pocztowa, 3 Maja, M!y'ska i "w. Jana.
Wtedy zbudowano wiadukt nad dzisiejsz# ulic# Miko!owsk#. Za Diebla zrodzi!y si$ pierwsze pomys!y budowy miejskiego ratusza i gimnazjum.
Huty, kopalnie i fabryki wciska!y si$
niemal do centrum miejscowo"ci: prawie na skraj jar marcz ne go pla cu,
na dzia!ki przy obecnej ulicy Stawowej
i wy%ej obok Korfantego. Kominy dymi!y na po!udnie od toru kolei %elaznych
gdzie kosztem przedmie"cia Rolnego,
rozrasta!o si$ przedmie"cie Fabryczne.
Na pó!nocnym brzegu Rawy, obecnie
powy%ej ulicy Chorzowskiej stercza!y
szyby górnicze najstarszych kopal'.
Za!$skie Przedmie"cie w zachodniej
cz$"ci miasteczka, nad Raw# i Osiekiem,
by!o enklaw# pruskich familoków, kwateruj#cych m$%czyzn, kobiety i dzieci zatrudnione w pobliskich hutach i kopalni. Po 1869 roku koloni$ przeci$!y
torowiska bocznic kolejowych do hut
„Baildon” i „Marta”.
Na przeciwleg!ym kra'cu miasta
funkcj$ sypialni i salonu miejscowych
elit pe!ni!y posesje u zbiegu dzisiejszej
Francuskiej z Warszawsk#. Tutaj sta!y
dwie wi$kszej urody wille. Jedna nale%a!a do Hermana Rosse, dyrektora huty „Jakub” a druga do lekarza Richarda
Holtzego. Zwraca!y uwag$ wyszukan#
architektur#. Tak jak stoj#cy w pobli%u
zbór ewangelicki, otacza! je – na dworsk# mod!$ piel$gnowany ogród. Kom-

fortem i rang# zbli%a!y si$ do Marienhofu, na przeciwnym brzegu Rawy, który
by! rezydencj# Wincklerów.
Zabudowa stanowi!a kontrapunkt dla
s#siaduj#cych z ni#, krytych s!om# cha!up zajmuj#cych parcele po obu stronach
dzisiejszej ulicy Starowiejskiej.
Z!otousty wydrwigrosz
oczet tutejszych burmistrzów otwieP
ra Louis Diebel. By! m$%czyzn# "redniego wzrostu o twarzy rumianej i okr#g!ej. Mia! ujmuj#c# powierzchowno"&.
Pi$knie przemawia! i kocha! pieni#dze.
Sprawia! wra%enie zdyscyplinowanego
pruskiego urz$dnika. Katowiczanie przyj$li go jak fachowca z nieposzlakowan#
kartotek#. Na salonowych kanapach
u Grundmanna i Rossego, panie z towarzystwa nie"mia!o zapytywa!y czy nowy
burmistrz jest potomkiem s!awnego sztycharza Eliasza Diebla z Lubeki. Rekomendowa!y go w!adze rejencji opolskiej a tak%e bywa!y w "wiecie R. Holtze,
wtedy cz!onek lo%y maso'skiej w Tarnowskich Górach i mieszkaniec Katowic
od 1851 r.
Na burmistrzowskim fotelu Diebel zasiad! 14 maja 1866 r. Mia! wtedy 38 lat.
Wcze"niej, z podobnych obowi#zków,
wy wi# zy wa! si$ w Krap ko wi cach
na Opolszczy(nie. Po latach wysz!o
na jaw, %e by! tam podejrzewany o jakie"
machlojki. Pozytywna opinia rejencyjnych notabli by!a pomy!k# a mo%e falsyfikatem. Nad Raw# k!ad! podwaliny
pruskiej administracji. W!odarzy! tu
przez cztery lata i kilka miesi$cy. Równocze"nie z Dieblem przyby! do Katowic jego znajomek Karl Bönisch, z za-
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wodu mistrz murarski a w magistracie
wieloletni skarbnik.
Diebel sta! na czele zarz"du miasta.
Jego zast#pc" zosta! wspomniany ju$
Herman Rosse. Izraelitów reprezentowali dr Adolf Goldstein, jeden z najstarszych katowickich lekarzy, Samulel
Minzer, kupiec i Karl Sommer, w!a%ciciel ku& ni a rze mie%l ni ków cie %la
Schnabel.
Funkcj# przewodnicz"cego 22. osobowej pierwszej Rady Miasta, w której prawie po!owa radnych reprezentowa!a %rodo wisko $y dow skie, po wierzo no
Richardowi Holtze. Przez kolejne kadencje, pe!ni! j" a$ do %mierci w 1891 r. Z wykszta!cenia by! lekarzem. Z wygl"du
ma!omiasteczkowym inteligentem w binoklach. Nosi! bujn" brod# i w"sy. Na zako'czenie pierwszej pi#ciolatki podsumowa! dzia!alno%( samorz"du; palcem
pokaza! najliczniejsz" grup# katolików
przysparzaj"cych miastu przys!owiowe
grosze i pochwali! liczebnie podobn" gromad# $ydowskich p!atników jako przoduj"cych w uiszczaniu podatku.
W 1869 r. Holtze zainstalowa! lo$#
maso'sk" o nazwie „Zum Licht im
Osten” („Ku %wiat!u na Wschodzie”).
Skupia!a prominentów ale tak$e znaczn" liczb# rzemie%lników, in$ynierów,
kupców, lekarzy i urz#dników. By!a jednym z ogniw ogólnoniemieckiej organizacji wolnomularskiej. Wspiera!a
ini cja ty wy pa' stwa zmie rza j" ce
do wzbogacania kultury narodowej.
Wilhelmi'sk" masoneri# izolowa!a
od jej ideowych braci z innych krajów.
Przynale$no%( do niej nobilitowa!a
a dla tuzów bur$uazyjnej elity by!a
wr#cz obowi"zkiem. Pierwszy katowicki burmistrz nie jest wymieniany w spisach cz!onków miejscowego warsztatu sztuki królewskiej.
W tym czasie Louisa Diebla osnu!a
s!a wa uta len to wa ne go ora to ra. A$
przed oblicze króla Prus dotar! z suplik" i w pi#knej mowie uprosi! monarch#
aby zezwoli! na powo!anie w Katowicach s"du rejonowego i budow# solidnego wi#zienia. Od 1866 roku Katowice znajdowa!y si# pod jurysdykcj"
Deputacji S"dowej dla Mys!owic i okolicy. Krasomówcze wyst"pienie mia!o
miejsce 7 listopada 1869 roku, na peronie tutejszego dworca kolei $elaznych.
Król Wilhelm I, zarz"dzi! krótk" przerw# w podró$y na polowanie w pszczy'skich lasach aby wys!ucha( mandatariuszy magistratu i rady miasta. Diebel
wykorzysta! okazj# dla wr#czenia petycji. W!adca, tak by! wzruszony powitaln" przemow" katowickiego burmistrza,
$e ju$ po kilku chwilach obieca! poparcie. Potem wszystko sz!o jak z p!atka.
W nast#pnym roku minister sprawiedliwo%ci wyda! odpowiednie zarz"dzenie
a 1 stycznia 1872 Katowice mia!y ju$
swego pierwszego arbitra w birecie,
z !a'cuchem i pruskim or!em na piersi.
Od tej pory do Diebla przylgn"! przydomek „z!otousty” a w niespe!na rok
pó&niej tak$e „wydrwigrosz, defraudant i aferzysta”.

Friedrich Wilhelm Grundmann (1804-1887)

Radni pracowali w sze%ciu komisjach:
szkolnej, budowlanej, lekarskiej, do spraw
ubogich oraz rewizyjnej. Katowice by!y
podzielone na 4 okr#gi, których przed Rad" reprezentowali naczelnicy.
Na magistrackich etatach, burmistrz
zatrudnia! czterech kancelistów, trzech
kasjerów, poborc# podatków, czterech
sier$antów policji i czterech nocnych
stró$ów. Ulice miasta i drogi za rogatkami patrolowa! $andarm na koniu.
Do )ydów Diebel odnosi! si# z $yczliwo%ci". Wielu zasiada!o w radzie miejskiej i w !awach s"dowych. Ich g!osy mia!y znacz"cy wp!yw na dzia!alno%(
magistratu. Inwestowali w budow# domów, otwierali fabryki, zak!adali warsztaty rzemie%lnicze, sklepy i restauracje.
W tamtych latach obok istniej"cej ju$ synagogi wybudowali !a&ni# rytualn"
i cmentarz przy obecnej ulicy Kozielskiej.
Jednym z czo!owych przedstawicieli tego %rodowiska by! kupiec i kamienicznik,
Emanuel Immerwahr, cz!onek kolegium
gminy synagogalnej. To u niego w!a%nie
Diebel wynaj"! mieszkanie i w tym domu przy obecnej ulicy 3. Maja pod numerem 32, urz"dzi! biura pierwszego
w mie%cie magistratu. Tam znajdowa! si#
municypalny skarbiec a dwie posesje dalej, przy Stawowej – izba wi#zienna, potocznie zwana koz".
W 1965 r. zburzono kamienic# Immerwahra. Dzi% pozosta! po niej pusty placyk przed g!ównym wej%ciem do „Galerii Katowickiej”.
Die bel roz po cz"! pra c# w na der
skromnych warunkach. Jako sukcesor
swego poprzednika – katowickiego so!tysa Louisa Trolla, przej"! pusty ka!amarz i mocno podniszczon" szaf# na dokumenty.
Ludzie, warsztaty i ulice
1869 roku w Katowicach zatrzyW
ma! si# Lu cjan Ma li now ski.
W „Listach etnograficznych z podró$y

po Górnym Szl"sku” pozostawi! opis
miasteczka nad Raw".
„Tu, zaraz na wst#pie, wida(, jak stare porz"dki ust#puj" nowym. Budynki
nowe i pi#kne wypychaj" nizkie, drewniane, zapadni#te chaty. Staranny bruk
zast#puje stare b!oto chroni"ce si#
w boczne ulice; i... powiedzmy prawd#,
$ywio! niemiecki, ze swoj" kultur Kohlsauer-jung-frauen,, szyldami na sposób berli'ski, rozpo%ciera si# kosztem zacofanych ch!opków polskich.
Przemówi!em po polsku do jakiej% staruszki. Z rado%ci" przystan#!a i pocz#!a mnie obja%nia(: $e miasto dopiero si#
zak!ada, nied!ugo stare chaty z czarnemi dachami ust"pi" miejsca pi#knym domom. Babka wysz!a na ulic#, zawo!a(
swego urwisa wnuka, i zacz#!a go !aja(
po niemiecku, cho( ch!opak dobrze
umia! po polsku. Przypomnia!y mi si#
nasze damy i ich francuzczyzna.”
W niespe!na siedmiotysi#cznym miasteczku nad Raw" nie brak!o ludzi $yj"cych po europejsku. Robert Ollendorf
mia! w!asny bicykl – hit tamtych dni.
Katowiczanie mieli towarzystwo %piewacze, a od 1868 – Obywatelski Zwi"zek Strzelecki czyli Bractwo Kurkowe.
Tam dominowali Niemcy, lansuj"cy
ide# niemieckiego zjednoczenia narodowego. M!odzie$ robotnicza i ch!opska zrzesza!a si# w Zwi"zku Czeladników, prowadz"cym te$ dokszta!canie
zawodowe. Od 1869 robotnicy i rzemie%lnicy skupiali si# w „Kó!ku Katolickim” otwartym, tak dla Niemców jak
i dla Polaków – co budzi!o obawy
Holtzego.
Wyj"tkowym miejscem by! dworzec
kolei $elaznej z restauracj", bufetem
i poczekalniami klasy I, II oraz III. Przeci#tnie na dob#, przemieszcza!o si#
t#dy ponad 1200 osób. Katowicki terminal mie%ci! si# w neoklasycystycznym gmachu. Jego elewacj# zdobi!y posta cie gór ni ka i hut ni ka. To tu taj
kolejarze zainstalowali pierwszy w mie%cie telegraf, którym utrzymywano
!"czno%( z Wroc!awiem i Berlinem.
W 1865 podobny uruchomiono na poczcie. Rozmównica telefoniczna stan#!a 30 lat pó&niej. Podró$ni a nierzadko
i miejscowi, na ciastko lub kanapk#
do herbaty, przyje$d$ali nawet z dalszych okolic aby czas jaki% sp#dzi(
na ogl"daniu barwnego i egzotycznego
t!umu na peronach. Prowadzi!y st"d
szlaki kolejowe do austriackiej Galicji
i rosyjskiej Kongresówki. Prócz polskich ch!opów i wie%niaczek w strojach
regionalnych, do Katowic przybywali
rosyjscy )ydzi z Ukrainy, Ormianie
a tak$e Rumuni i Chorwaci. Rosjanie
stanowili wtedy grup# najliczniejsz".
1865 roku, ksi"$# pszczy'ski Jan
Henryk XI, nadworny !owczy pruskiego króla Wilhelma I, w okolicach dzisiejszego wzgórza Wandy, nad strug" o nazwie Du pi na (obec nie: Mlecz na)
ufundowa! Zwierzyniec Pszczy'ski
(„Plessische Tiergarten”) – pierwszy
na *l"sku! Wpu%ci! do niego 4 $ubry
z Bia!owie$y.

Po upadku powstania styczniowego,
bracia Abraham i Józef Goldsteinowie
przenie!li si" z Królestwa Polskiego
do Katowic. W okolicy dzisiejszego
placu Wolno!ci uruchomili tartak parowy, zaopatrywany w drewno importowane z dalekiej Ukrainy.
Istnia#y tu wtedy: trzy kopalnie, cztery huty, cynkownie i kilka innych przedsi"biorstw zatrudniaj$cych ponad 500 robotników, w tym tak%e kobiety i dzieci.
Pracowa#o w nich oko#o 50 warsztatów
rzemie!lniczych, w!ród nich dziesi"&
piekar' i osiem rze(ni.
W tym czasie, przy obecnej ulicy
Damrota, otwarto zak#ad impregnacji
drewna nale%$cy do spó#ki („Lauterbach
u. Co.”) przez )l$zaków by# nazywany
„szwelowni$”. W latach 70. jego jedynym w#a!cicielem zosta# chemik i przedsi"biorca Julius Rütgers. Katowicki oddzia# kooperuj$cy z miejscow$ gazowni$
Kremskiego, by# jednym z 77 podobnych
jakie Rütgers posiada# na terenie Niemiec.
Od 1866 r. czynny by# tu tak%e m#yn
parowy Faigego oraz browar Froh#icha.
W nast"pnym roku, na rogu obecnej 3.
Maja i Wawelskiej, %ydowski kupiec
Dawid Czwiklitzer za#o%y# pierwsz$ fabryk" myd#a o nazwie „Savona”. By#o
tak%e kilka ober%y, cztery hotele, lazaret, apteka, lokalny urz$d pocztowy
a nawet ksi"garnia, któr$ jako pierwsz$
w tym mie!cie za#o%y# Albert Littmann. Kolejn$ ksi$%nic" w 1869 roku
otworzy# Rudolf Werner. Redagowa#a
i kolportowa#a pierwsz$ katowick$ gazet" o tytule: „Der Allgemeine Anzeiger
fur den Oberschlesien Industriebezirk”.
W tym samym roku zadebiutowa# Gottfryd Siwinna, najpierw ksi"garz i wydawca „Kattowitzer Zeitung” a po latach w#a!ciciel pot"%nego koncernu
prasowego.
Jesieni$ 1869 roku ks. Rudolf Lubecki, w drewnianym ko!ció#ku przy dawnej drodze do Za#"%a – tam gdzie dzisiaj
znajduje si" gmach Filharmonii – organizowa# spotkania Kó#ka Katolickiego, jednego z najstarszych na )l$sku.
W!ród animatorów polskiej ferajny znale(li si" katoliccy nauczyciele ze szko#y ludowej przy ulicy M#y'skiej: Urba'czyk, Czech i Kuczer. Wzorowa#o si"
na „kasynie”, dopiero co za#o%onym
w Królewskiej Hucie przez Karola
Miark" i Juliusza Ligonia. Skupia#o
Polaków i Niemców. By#y to najstarsze
stowarzyszenia prowadz$ce programow$ dzia#alno!& na rzecz zachowania
polsko!ci.
Kulisy „z!odziejowego manka”
nym z najbardziej ambitnych proJKajekedtowic
tów elity kulturalnej ówczesnych
by#a budowa gmachu gimnazjum. Inicjatyw" popiera# Holtze, kupiec
Salomon Hammer w imieniu !rodowiska %ydowskiego, a tak%e ks. Schmidt,
kuratus Ko!cio#a katolickiego w Kato-

Richard Holtze (1824-1891)

wicach. Stosown$ uchwa#" rada miejska
podj"#a w sierpniu 1869. Pomy!lny obrót sprawy wzi"#y dopiero latem nast"pnego roku, lecz wtedy nagle odkryto, %e
w miejskim skarbcu brakuje kilkunastu
tysi"cy talarów. Nie mo%na by#o w$tpi&,
%e pieni$dze znikn"#y wraz z burmistrzem Dieblem. Co kry#o si" za kulisami skandalu – ciemnej plamy na honorze miasta i aeropagu?
Dr Zdzis#aw Jedynak, archiwista i historyk, szczegó#owo badaj$cy po%ó#k#e
akta wielkiej o!wiatowej inwestycji
tamtych czasów ustali#, %e burmistrz
Diebel na posiedzeniu rady miejskiej
po raz ostatni by# obecny 8 wrze!nia 1870 roku.
„Wówczas to podano do wiadomo!ci – pisze dr Jedynak – %e magistrat
otrzymuje z Pruskiej Centralnej Ziemskiej Spó#ki Akcyjnej (Preussische Central Boden Credit Aktien Gesellschaft)
w Berlinie, za po!rednictwem Prowincjonalnej Kasy Zapomogowej (Provinzial Hilfskasse) kwot" 15 000 tal. przeznaczon$ na sp#at" d#ugu miasta z tytu#u
kwoty pobranej przez cz#onka magistratu Hammera (Termin sp#aty up#ywa# 1
pa(dziernika), a reszt" na pokrycie
kosztów budowy gimnazjum dla kasy
powiatowej i 1000 tal. na koszty wojenne. Po%yczka mia#a by& zwrócona w ci$gu 6 miesi"cy.”
Kolejne posiedzenie rady miejskiej
odby#o si" 3 pa(dziernika 1870 roku.
Z jego protoko#ów wynika, %e wcze!niej
od Diebla za%$dano wyja!nie', bo radni z wiceburmistrzem Rosse na czele
rozpatrywali ju% wniosek o zwolnienie
z obowi$zków szefa magistratu. On sam
by# nieobecny. W pisemnym odwo#aniu
„zaznaczy#, %e ust$pi, ale pod warunkiem, %e je!li nie stwierdzi si" %adnych
uchybie' finansowych, to ma dosta& odszkodowanie wysoko!ci 860 talarów.”
Nie obec ny i nie uspra wie dli wio ny
na tym posiedzeniu by# te% skarbnik
Bönisch, który zdaniem dr. Jedynaka
macza# palce w malwersacji. Jego przekr"ty wysz#y na jaw dopiero w 1882 ro-

ku, kiedy z#amany ci"%k$ chorob$
przekaza# swoje agendy nowemu skarbnikowi.
Tymczasem w bud%ecie straszy#a
wielka dziura po 15 tysi$cach talarów.
Magistraccy urz"dnicy i miejscy rajcowie nie mogli d#u%ej w$tpi&, %e Diebel pope#ni# nadu%ycie. Do jego nazwiska i afe ry przy lgn" #o iro nicz ne
okre!lenie: Diebel’scher defekt – z#odziejowe manko. Listy go'cze rozes#ano
do zagranicznych czasopism w Europie
i Ameryce.
Zapewne na prze#omie wrze!nia i pa(dzier ni ka 1870 ro ku, na kil ka dni
przed rozstrzygaj$cym posiedzeniem
rady miejskiej, Diebel zagrabi# talary,
zdeponowane w magistrackim sejfie.
Spakowa# walizki i cichaczem, nocnym poci$giem via Wroc#aw, a potem
okr"tem z Bremy przeszwarcowa# si"
za ocean.
Nieca#e dwa miesi$ce pó(niej, dzi"ki
listom go'czym publikowanym w „New
York Times”, policjanci ze stanu Maryland, zatrzymali defraudanta na dworcu
kolejowym w Baltimoore. Podczas rewizji w jego walizkach, prócz pieni"dzy
znaleziono kilka z#otych zegarków,
kosztown$ bi%uteri" i d#ugi sztylet jakim
walcz$ szkoccy górale. Podawa# si"
za mieszka'ca Filadelfii. Wyst"powa#
pod nazwiskiem Duling. Zeznawa#, %e
chcia# kupi& wiejskie gospodarstwo
i pracowa& na farmie.
Do konsula niemieckiego Dressela
w Baltimore, katowiccy rajcy wys#ali telegram z pro!b$ o zwrot #upu pisz$c, %e „biedna gmina” potrzebuje
pieni"dzy. Na tydzie' przed Bo%ym
Narodzeniem 1870 roku, Diebla ekstra do wa no i mia# by& od sta wio ny
do Katowic.
Trafi# do aresztu i tutaj, jak przypuszczaj$ rekonstruktorzy jego biografii,
mia# stan$& przed s$dem. Nie ma jednak archiwaliów ani relacji, które by
to potwierdzi#y. Wiadomo natomiast,
%e do ko'ca roku 1871 Katowice nie
mia#y jeszcze s"dziów ani w#asnego s$du rejonowego a tymczasowo zatrzymanych osadzano w prowizorycznie
zmodernizowanej stajni. Znajdowa#a
si" na miejscu dzisiejszej „Galerii”
handlowej przy obecnym placu Szewczyka.
Burmistrz wydrwigrosz przeszed#
do wci$% animowanej legendy. W listopadzie 2014 roku „. z#oto Diebla” sta#o
si" motywem przewodnim historyczno-muzealnej zabawy zorganizowanej
pod egid$ w#adz miejskich Katowic
a zainspirowanej przez komedi" kryminaln$ Marty Obuch „Szajba na peronie 5”. Dwa lata wcze!niej, spektaklem
„Powrót do Lubeki” Marian Sworze'
wprowadzi# Diebla na scen" katowickiego Teatru )l$skiego.
!

Zdj!cia pochodz" z publikacji: Georg Hoffmann „Historia Miasta Katowice”, Muzeum #l"skie, Katowice 2003.
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Z prof. WST dr. in!. arch. ANDRZEJEM GRZYBOWSKIM
architektem i urbanist#, rektorem Wy!szej Szko$y Technicznej
w Katowicach rozmawia WIES)AWA KONOPELSKA

Powroty, czyli
renesans !ycia
w mie"cie
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– Wyobra!a pan sobie, !e w dzisiejszych czasach mog"oby powsta# miasto
od zera, jak to mia"o miejsce w pocz$tkach industrializacji?
– Jest to mo!liwe, ale miasto powstaje,
je"li zaistniej# tak zwane czynniki miasto-

twórcze, które s# przyczyn# tego, !e powstaje struktura miejska. W dzisiejszych
czasach musia$by to by% przede wszystkim czynnik gospodarczy – zreszt# tak zawsze by$o. Kiedy" to by$ te! czynnik
obronny, po$o!enie na wa!nym szlaku han-

dlowym albo potrzeba stworzenia siedziby w$adzy. Obecnie mo!e to by% potrzeba utworzenia na przyk$ad o"rodka naukowe go czy uczel nia ne go, tak !e
komunikacyjnego. Dzisiaj w$a"ciwie
wszystkie te elementy miastotwórcze zosta$y wykorzystane w istniej#cych miastach historycznych i nie ma potrzeby tworzenia nowych miast zarówno w Polsce jak
i w Europie. Obserwujemy nawet przeciwny trend – zmniejsza si& ilo"% mieszka'ców o"rodków miejskich. Kiedy w naszym
regionie usta$y dawne czynniki miastotwórcze, jakimi by$y budowa kopal' i ca$ego zwi#zanego z nimi przemys$u, to miasta zacz&$y si& kurczy%. Na naszym terenie
ostatnim zbudowanym od podstaw miastem by$y Tychy. Mia$o ono by% zapleczem
dla nowo powstaj#cych kopal', gdzie
osiedlaliby si& ich nowi pracownicy.
Wówczas takie miasto – sypialnia by$o potrzebne. Zmiana polityki gospodarczej
sprawi$a, !e Tychy szybko sta$y si& miastem samodzielnym, wyposa!onym we
wszystkie niezb&dne elementy jak szkolnictwo i inne us$ugi. Wcze"niej, jako nowe miasto powstawa$a Gdynia, co wynika$o z konieczno"ci budowania w$asnego
portu w odrodzonej Polsce.
– By" w najnowszej historii %l$ska moment, kiedy scalano w jedno wielkie miasto okoliczne mniejsze miejscowo&ci,
nawet wsie. Po latach wiele z nich upomnia"o si' o swoj$ niezale!no&# i nast$pi" powrót do wcze&niejszej sytuacji.
– Przyk$adem jest Ruda (l#ska, która powsta$a przez scalenie administracyjne
mniejszych osad i osiedli. Innym przyk$adem jest Radzionków w$#czony po wojnie
do Bytomia. Poniewa! wi&kszo"% jego
mieszka'ców czu$o si& pokrzywdzonych
tak# decyzj#, zosta$ od niego w latach
90. oddzielony i sta$ si& ponownie samodzieln# gmin#.
Jest natomiast inny problem, o którym
warto powiedzie%. Otó! w wyniku procesu tworzenia si& miast na Górnym (l#sku
powsta$a wielka, specyficzna konurbacja,
dla której charakterystyczne jest s#siadowanie ze sob# du!ych miast i brak jednego dominuj#cego o"rodka. W Polsce
i na "wiecie znacznie wi&cej jest aglomeracji – jak chocia!by Kraków, Wroc$aw,
Warszawa czy Pozna' z dominuj#cym
o"rodkiem, wokó$ którego skupione s#
pomniejsze miasta satelitarne, podporz#dkowane o"rodkowi centralnemu.
Konurbacja górno"l#ska jest specyficznym tworem, mo!na powiedzie% zlepkiem
miast "redniej wielko"ci, charakterystycznym dla dawnych, XVIII i XIX-wiecznych
obszarów przemys$owych, których jest
jeszcze troch&, tak!e w Europie. Zatem naszym problemem nie jest tworzenie nowych miast, ale doprowadzenie do powstania z owej konurbacji takiej struktury
administracyjno-gospodarczo – przestrzennej, która by$aby jedno"ci#. Od lat politycy mówi# o potrzebie powstania katowickiego zespo$u metropolitalnego jako silnej
struktury. Na razie s# to jednak wy$#cznie
lekko naszkicowane plany, które w gruncie rzeczy nie funkcjonuj#. Nie ma czego"
takiego jak jednolity zarz#d tej konurbacji – dotyczy to wszystkich spraw: spo$ecznych, politycznych, gospodarczych, tak!e

przestrzennych. S! wi"c jednostki miejskie
z oko#o trzystu tysi!cami mieszka$ców albo mniejsze i ka%da z nich rz!dzi si" sama. Jest to anachronizm, bo my, poprzez
tak! struktur" przegrywamy wobec innych
du%ych miast. Niezorganizowana grupa
&redniej wielko&ci miast lub mniejszych,
jak 'wi"toch#owice, Siemianowice, B"dzin, nie zawalczy o wi"ksze &rodki czy
szczególne przepisy prawa. To jest nasz regionalny problem. Dopóki s! takie oddzielne miasta – Katowice czy chocia%by Gliwice z preten sjami do lidero wania,
z pozycji polityków w centrum, osobno nie
znaczymy zbyt wiele.
– Nawet w mediach centralnych nie
istniej! poszczególne miasta, mówi si"
o #l!sku. Rzeczy dziej! si" w Poznaniu,
Warszawie i … na #l!sku.
– Pami"tam, jak z zespo#em kolegów
urbanistów i architektów walczyli&my
o przebieg autostrady A-4. W Warszawie
zobaczy#em ze zdziwieniem, %e na mapie
s! du%e kó#ka czerwone – to du%e miasta,
wyra(ne plamy, a tu gdzie my jeste&my s!
kó#eczka, jest ich du%o, ale s! oddzielne.
Z pozycji drogowców zarz!dzaj!cych
polskimi drogami byli&my i chyba dalej jeste&my, dziwnym tworem, który nie ma
wspólnego g#osu. W ten sposób tracimy
wiele szans w sprawach istotnych.
– Czy te ma$e i %rednie %l!skie miasta
nie trac! jeszcze wi"cej poprzez nasze
my%lenie o przebiegu autostrady, ob$o&onej z obydwu stron drogi ekranami,
spoza których ju& nic nie wida'. Czy to
pomaga w rozwoju tych miejsc? Omijane – znikaj!, nawet z naszej %wiadomo%ci.
– Tu mam uczucia ambiwalentne. Autostrady i drogi szybkiego ruchu s! dla nas
niezb"dne, mo%na powiedzie) s! cywilizacyjnym b#ogos#awie$stwem, daj! komfort przemieszczania si", ale, z drugiej strony, te autostrady tn! struktury historyczne,
krajobraz, który ma swoje warto&ci. Nawet ten specyficzny, górno&l!ski krajobraz,
cho) nie wszystkim si" podoba, ma swój
klimat, do którego jeste&my przywi!zani.
Nowe trasy drogowe s! to cz"sto bolesne
operacje na warto&ciach kulturowych regionu. Masowo buduje si" ekrany akustyczne, ale one s! te% ekranami wizualnymi zas#aniaj!cymi wszystko to, co
poza nimi. Tworz! si" tunele na powierzchni terenu, które uniemo%liwiaj!
percepcj" tego co poza drog!. Szkoda, %e
szybko&) przenoszenia si" i u#atwienia dojazdu odbywa si" kosztem tego, co mogliby&my nazwa) kontemplacj! krajobrazu.
Cz"sto te% zdarza si", %e ekrany montowane s! na wyrost i nie chc! ich ci którzy nagle znikaj! za ekranami.
– Czy obserwuje pan tendencj" powrotu do miast? Jeszcze nie tak dawno
temu sporo osób – mieszka(ców miast
ch"tnie wyprowadza$o si" do przys$owiowego domku pod lasem, byle jak
najdalej od ruchliwego centrum. Dzi%
chyba mamy do czynienia z procesem
odwrotnym. W miastach powstaje coraz wi"cej osiedli mieszkaniowych, niegdysiejsze mieszczuchy powracaj!.
– To nie jest tylko nasza, lokalna tendencja, ale tendencja europejska i &wiatowa. Pomys# mieszkania poza miastem przyszed#

do nas z Ameryki. To Amerykanie mieszkaj! na bardzo rozleg#ych przedmie&ciach,
w milionach w#asnych, wolno stoj!cych domów. Skutkuje to rozlewaniem si" aglomeracji z wyspowymi centrami, które s#u%!
biznesowi, kulturze i reprezentacyjnym
obiektom. W ostatnim dwudziestoleciu
i u nas, zw#aszcza w Warszawie, ró%ne wa%ne osoby, tak zwani celebryci, zacz"li kupowa) domy na obrze%ach miasta, bo tam
by#o pi"knie, bez ha#asu, s! ogrody, ziele$
i tak dalej. Po jakim& czasie zacz"li wraca)
z tych przedmie&), bo okaza#o si", %e s! k#opoty komunikacyjne. Aby dosta) si" do centrum tracili wiele czasu i wszystko zaczyna#o nie mie) sensu. Okaza#o si", %e lepiej
wróci) do &ródmie&), a najlepiej do centrum, %eby by) blisko swoich spraw.
Mieszkaj!c poza centrum nie mo%na by#o
prowadzi) %ycia towarzyskiego, ale by#o to
te% niewygodne chocia%by ze wzgl"du
na dzieci i konieczno&) dowo%enia ich
do szkó#. Okaza#o si", %e mimo amerykanizacji %ycia, mieszkanie w mie&cie ma
swoje zalety. Obserwujemy zatem renesans
%ycia w mie&cie. Ja to wiem, bo jestem
mieszczuchem, sam mieszkam w centrum Katowic i nigdy nie chcia#em si" st!d
wyprowadzi). Nie przeszkadza mi ruch
i gwar uliczny.
– Zachodzi jeszcze jedna zmiana, je%li
chodzi o centra miast i ich historyczn!, jak
w przypadku Katowic, zabudow". Dawniej zamieszkiwana by$a przez ludzi o niskich dochodach, dzisiaj, po renowacji
i modernizacji wielu kamienic wprowadzaj! si" do nich ludzie znacznie bardziej
zamo&ni, lepiej sytuowani. Mieszkanie
w kamienicy, na przyk$ad secesyjnej czy
modernistycznej, staje si" modne. Z drugiej strony w miastach buduje si" luksusowe osiedla, a centra pustoszej!.
– W przypadku Katowic, mam wra%enie, %e brakuje pomys#u na przysz#o&) miasta. Obym si" myli#, bo w gruncie rzeczy
chodzi o wszystkie wi"ksze miasta Górnego 'l!ska. Brak idei, która jest bardzo potrzebna, bo górnictwo i przemys# ci"%ki
prze%ywaj! schy#ek, a te miasta powsta#y
w oparciu o istniej!ce kopalnie, huty
i przemys# ci"%ki. To by# ten %ywio# miastotwórczy, ale dzi& to rozdzia# zamkni"ty. Zatem trzeba wymy&le) co& innego. Prac" w kopalniach i ci"%kim przemy&le
zast"puje zatrudnienie w sektorze us#ug,
tak%e w szkolnictwie. Rozwijaj! si" wy%sze uczelnie a Uniwersytet 'l!ski sta# si"
najwi"kszym pracodawc! Katowic. Powstaj! inne wy%sze uczelnie, ale generalnie brak konceptu na dalekosi"%n! przysz#o&) ca#ej konurbacji. Jeszcze w ubieg#ym
wieku, &ródmie&cia wielu &l!skich miast zosta#y spauperyzowane przez brak w#a&cicieli starych kamienic. Ich standard by# niski bo brakowa#o &rodków na remonty,
wi"c zacz"li ucieka) z nich ludzie lepiej sytuowani, a zostawali najbiedniejsi. Bogatsi uciekli poza miasta. Tak dzia#o si"
w wielu miastach w Europie. Nagle, kiedy mo%liwe sta#o si" zdobycie &rodków
na rewaloryzacje centrów, na przyk#ad
w Krakowie, okaza#o si", %e najdro%sze
mieszkania s! w centrum miasta. To samo
dzieje si" we Wroc#awiu czy w Warszawie.
W Katowicach i innych miastach konurbacji pojawi#y si" oznaki powrotu do cen-

trów. Nie dzieje si" to jeszcze na tak du%! skal", ale chcieliby&my, by ta sytuacja
si" zmieni#a. Centra, które maj! swój klimat, dobr! historyczn! architektur", s! zabytkowe, powinny znów zosta) zamieszka#e przez ludzi maj!cych pieni!dze, %eby
rozwija#o si" %ycie kulturalne i towarzyskie. Wymaga to &wiadomej, wieloletniej
polityki decydentów i w#adz miasta. Likwidacja przemys#u przyczyni#a si" tak%e
do zaniedbania osiedli robotniczych b"d!cych cz"&ci! specyficznej kultury i regionalnego krajobrazu. Ludzie zwalniani
z zamykanych zak#adów pracy pozostawali
w swoich dawnych, substandartowych
mieszkaniach, bo na inne nie by#o ju% ich
sta). Niektóre z osiedli robotniczych, te najwarto&ciowsze maj! szans" – jak Nikiszowiec, który powoli staje si" miejscem artystów i twórców zwi!zanych ze 'l!skiem.
Bardzo cz"sto te dzia#ania inspirowane s!
przez m#odych ludzi którzy odkrywaj!
'l!sk w odmienny sposób.
Potrzebnych jest szereg pomys#ów
na przysz#o&) tego miasta i regionu.
Chcia#bym, %eby to by# region nowoczesnych technologii, %eby zadomowi# si" nowoczesny przemys# maszynowy i elektroniczny na najwy%szym po zio mie
&wiatowym. Oczywi&cie, #atwo powiedzie), trudniej to zrobi), bo do tego potrzebne jest ogromne zaplecze organizacyjne, naukowe i pieni!dze. Trzeba te% mie)
takich liderów, którzy b"d! konsekwentnie d!%y) do tego celu, a nie w sposób akcyjny przed kolejnymi wyborami samorz!dowymi. Musi to by) polityka obliczona
na dziesi"ciolecia. Najwa%niejsza jest jednak &wiadomo&) liderów lokalnych. To jest
tak%e problem s#abo&ci naszych elit i ich
&wiadomo&ci pracy dla regionu.
– Obserwujemy jeszcze inne zjawisko – pos$u&" si" przyk$adem katowickiego osiedla Tysi!clecie, które zosta$o
zaprojektowane od pocz!tku do ko(ca,
co dzi% ma sw! niezbywaln! warto%' architektoniczn!, a od lat jest „oblepiane”
do%' przypadkowymi blokami mieszkalnymi, jakby z innej bajki. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
– Jest to trudny temat. Dotkn"#a pani
do&) dra%liwego problemu dla &rodowiska
architektów i urbanistów. Dyskutujemy,
na ile modernistyczna idea urbanistyczna
czy architektoniczna powinna by) uszanowana, bo jest warto&ci! przestrzenn!
i osiedla takie jak Tysi!clecie nale%y zachowa) w ich pierwotnym kszta#cie – mówimy o latach sze&)dziesi!tych i siedemdziesi!tych minionego wieku. Czy
nale%y spetryfikowa) t" przestrze$? Ja
mam spojrzenie bardziej liberalne. Uwa%am, %e taki twór jak miasto czy du%a
dzielnica – Tysi!clecie to ponad 40 tysi"cy mieszka$ców, to &redniej wielko&ci
miasto, – trudno jest podporz!dkowa) je
ca#kowicie idei urbanistycznej z po#owy XX. wieku. Miasto i jego dzielnice s!
%ywymi tworami, musz! si" zmienia).
Zmieniaj! si" czasy, potrzeby, mo%liwo&ci, wobec tego takie du%e osiedla te% musz! si" zmienia). Chcieliby&my by odbywa #o si" to w spo sób har mo nij ny,
z poszanowaniem tego, co powsta#o wcze&niej. Trzeba te% pami"ta), %e te osiedla powstawa#y w czasach, kiedy nie liczono si"
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kompletnie z warto!ci" rynkow" gruntu,
teren nie mia# warto!ci, by# wspólny,
a w#a!cicielem by#o abstrakcyjne pa$stwo.
Nie funkcjonowa#o prawo w#asno!ci, które dzi! jest jednym z najwa%niejszych jakie decyduj" o przebudowie miast. I jest
ono cz&sto w kolizji z my!leniem o #adzie
przestrzennym, z racjonaln" urbanistyk",
planowan" na dziesi&ciolecia. Interesy poszczególnych grup biznesowych, w#a!cicieli, tak%e grup politycznych, które zarabiaj" na danym terenie, nie id" cz&sto
w parze z my!leniem o #adzie przestrzennym w danym miejscu. Zatem nie widz&
mo%liwo!ci, by osiedle Tysi"clecia ca#kowicie ochroni', ale nale%y bra' pod uwag& i uszanowa' jego najistotniejsze cechy:
wolno stoj"ce budynki w!ród zieleni
osiedlowej czy zasad& funkcjonowania
uk#adu komunikacji, ale nie bójmy si& tego, %e pojawiaj" si& nowe obiekty. Rozrastaj" si& zw#aszcza us#ugi handlowe, które w chwili powstawania osiedla by#y co
najmniej skromne. Dobrze by by#o jednak,
gdyby kto! nad tym panowa#, %eby nie dochodzi#o do anarchizacji przestrzeni.
– To rola architekta miejskiego.
– Chc& zwróci' pani uwag& na to, %e Katowice nie maj" swojego architekta czy
urbanisty miejskiego, który panowa#by
nad %ywio#owymi pomys#ami, proponowa#
nowe cele i mia# wizj& miasta wybiegaj"c" w przysz#o!'. Ka%de miasto powinno
mie' plan zagospodarowania przestrzennego, nie jest to dokument „!wi&ty”, te%
musi si& zmienia', ale wiele miast nie ma
takich planów. Wtedy ró%ne interesy grupowe i pieni"dze cz&sto bior" gór&.
– Jed nak !e sa mo rz" dom za le !y
na przyci"ganiu inwestorów, zdarza
si#, !e za ka!d" cen#.
– S" tu dwie strony: z jednej skuteczno!'
w przyci"ganiu inwestorów, zach&canie
i u#atwianie im rozpocz&cia i prowadzenia
inwestycji, co skutkuje tworzeniem nowych
miejsc pracy, z drugiej – dba#o!' o przestrze$
miejsk". W tym wszystkim potrzebny jest

22

rozs"dek i ch&' kompromisu, a przede
wszystkim, posiadanie dobrej koncepcji
przestrzennego zagospodarowania miasta
i jej konsekwentna realizacja przez wiele lat.
– Od lat sta$ym elementem krajobrazu miejskiego s" ró!norodne markety – mniejsze i wi#ksze, które anektuj" naj cz# %ciej prze strze& mia sta
w sposób karygodny, oszpecaj" j",
wprowadzaj" obce elementy do jego
struktury. Wszelkie tzw. galerie handlowe staj" si# prawdziwymi centrami. Jak
wida' inwestorzy nie przejmuj" si#
stron" wizualn" tych obiektów. Czy jest
jeszcze szansa na to, by architekci mieli
co% do powiedzenia w tej sprawie?
– Takie dzia#ania zale%" tak%e od w#odarzy miast, którzy powinni mie' swoich
dobrych doradców. Ci doradcy powinni im
podpowiada' jak zachowa' cenne elementy miasta, jak pogodzi' jego dobre funkcjonowanie z zarabianiem pieni&dzy przez
inwestorów i p#yn"cymi z tego korzy!ciami dla miasta. Doradcy powinni tworzy'
argumenty do dyskusji z inwestorami.
– Narzekaj"c na niedostatki tego typu obiektów trzeba jednak przyzna', !e
w samych Katowicach i na (l"sku, powsta$o w ostatnim czasie wiele architektonicznie interesuj"cych obiektów, nawet nominowanych do presti!owych
nagród europejskich czy %wiatowych.
– Przyznaj&, mamy na miejscu bardzo
dobrych architektów, ale mamy te% dobre
realizacje architektów spoza Górnego
(l"ska. Spo!ród kilku realizacji z naszego re gio nu no mi no wa nych ostat nio
do mi&dzynarodowej nagrody Miesa van
Der Rohe, chcia#bym wymieni' jedynie
dwa wa%ne dla kultury regionu obiekty
zbudowane w Katowicach. S" to: nowe
Muzeum (l"skie projektu spó#ki austriackich architektów Riegler & Riewe i sala
NOSPR Tomasza Koniora i wspó#pracuj"cego z nim japo$skiego akustyka, ju%
w tej chwili oceniana jako jedna z najlepszych sal koncertowych na !wiecie.

Od wielu lat, a w#a!ciwie od ko$ca XVIII wieku, przyje%d%aj" tu i realizuj" swoje projekty wybitni architekci z innych, czasem odleg#ych regionów. Nasze
miasta intensywnie rozwija#y si&, tu by#y pieni"dze i powsta#o wiele bardzo ciekawych
obiektów. Dzia#o si& tak na pocz"tku XX.
wieku kiedy powstawa#y w Katowicach takie dzielnice jak Giszowiec i Nikiszowiec
a w (wierkla$cu „(l"ski Wersal”. Tak%e
w mi&dzywojniu po obu stronach granicy
dzia#ali wybitni architekci, %e wspomn& tylko Dominikusa Bohema, Hansa Poeltziga,
Ericha Mendelsohna czy Bruno Tauta
po stronie niemieckiej. Po polskiej stronie
tworzyli architektur&: Tadeusz Michejda,
Karol Schayer, Tadeusz Koz#owski, Lucjan
Sikorski, Stanis#aw Tabe$ski i wielu innych
wybitnych projektantów. Równie% po wojnie dzia#ali tu i wspó#cze!nie pracuj" znakomici architekci. Natomiast znacznie gorzej jest z urbanistyk". Porównuj& t& sytuacj&
do ciasta z rodzynkami – rodzynki to
wspania#e, warto!ciowe, na !wiatowym
poziomie obiekty, natomiast ca#a struktura
urbanistyczna wokó# nie przystaje
do nich – jest jak zakalec. Dlaczego tak si&
dzieje? Odpowied) na to pytanie wymaga#aby d#ugiego wyk#adu.
– O dobre przyk$ady nietrudno – chocia!by kwarta$ z modernistyczn" architektur". Natomiast w rynku Katowic
mamy pojedyncze warto%ciowe obiekty, które w !aden sposób nie tworz"
spójnej ca$o%ci z zaproponowan" przebudow".
– W czasie kiedy powstawa#a katowicka moderna panowano nad przestrzeni",
nad uk#adem urbanistycznym. Natomiast
to, co sta#o si& w ostatnich dwudziestu pi&ciu latach pokazuje, %e brak samorz"dowcom dobrych doradców lub niech&tnie ich
s#uchaj". W efekcie tego zarz"dzanie przestrzeni" pozostawia wiele do %yczenia. Jest
to w tej chwili powszechne zjawisko
w wielu polskich miastach. Szkoda.

!

• Kryzysy i pandemie

organizacja nie przeprowadzi radykalnych reform instytucjonalnych, finansowych czy prawnych. Poruszaj#cy
jest kryzys syryjski, wyniszczaj#cy
kraj, stwarzaj#cy jednocze"nie mo$liwo"ci ekspansji radykalnych dzia%aczy i bojowników islamskich, usi%uj#cych budowa' nowe struktury
pa&stwowe na terytorium Syrii i Iraku. Od lat g%!bokie zainteresowanie
budzi kryzys korea&ski i zdumiewa
bezkarno"' rz#dz#cej na pó%nocy
pó%wyspu dynastii Kimów i wojskowej kamaryli. Równie$ w transformacyjnej Polsce kryzys w s%u$bie
zdrowia czy – toutes proportions
gard!es – kryzys smole&ski s# przedmiotem wielu politycznych sporów,
pikiet i marszów.

Od

wielu lat, ba, nawet stuleci,
kolejne pokolenia zmagaj#
z kryzysami i ich ró$norakimi odmianami. Kryzys to zjawisko i jednocze"nie proces o uniwersalnym, powszechnym, charakterze. Mówimy
bowiem o kryzysach finansowych
czy szerzej ekonomicznych, politycznych, militarnych, ekologicznych,
spo%ecznych, zwi#zanych z ekspansj# niektórych chorób, zagro$eniem
epidemi# czy nawet pandemi#. Gor#czka krwotoczna i ekspansja wirusa Ebola w Afryce Zachodniej jest tutaj dobrym tego przyk%adem. Kryzys
notowany jest w spo%eczno"ciach lokalnych, zbiorowo"ciach regionalnych, w skali poszczególnych kontynentów i wreszcie w wymiarze globalnym. Kryzysem dotkni!te s# tak
fundamentalne grupy i instytucje
takie jak klasa polityczna, rodzina czy ma%$e&stwo. Nie omija on
tak$e instytucji i poszczególnych
dyscyplin naukowych, by tylko
wspomnie' o kryzysie socjologii
czy, szerzej nauk humanistycznych
i spo%ecznych. Kryzys nas wszechogarnia chocia$ towarzysz# mu niemal zawsze przeciwdzia%ania spo%eczne, samorzutne, $ywio%owe czy
w ko&cu zorganizowane i lepiej lub
gorzej zaplanowane.

• Wentylowany kryzys

J

ak wi!c wida' kryzysy maj# wielowymiarowy charakter i zasi!g.
Jedne z nich wp%ywaj# na losy systemu "wiatowego, inne maj# regionalny czy lokalny charakter, a jeszcze inne – dokonuj# si! na dalekich
marginesach systemu. Kryzys, na sta%e ju$ wpisany w system "wiatowy
i wszystkie jego elementy strukturalne, mo$e mie' nie tylko wielowymiarowe oblicze, ale odegra' korzystn#
rol!, cho'by wentylu bezpiecze&stwa,
gdyby na chwil! wróci' do koncep• Kryzys i frankobiorcy
cji konfliktu Lewisa A. Cosera.
• Kryzysowa smuta
Wedle tego znakomitego socjologa
ielu badaczy i analityków do- kryzys oczyszcza atmosfer!, roz%adoo$na zatem bez cienia przesaszukuje si! daleko id#cych, wuje agresj! spo%eczn# i przynosi'
dy stwier dzi', $e $y je my strukturalnych, podobie&stw mi!- mo$e chwilowe cho'by ukojenie
w spo%ecze&stwach sta%ego kryzysu, dzy kryzysem z 1929 roku, a tymi spo%eczne. Z jednej strony kryzys moktóry modyfikuje ich funkcjono- zjawiskami i procesami maj#cymi $e rujnowa' pa&stwo, spo%ecze&wanie a rzadko, na szcz!"cie, je uni- pocz#tkowo miejsce w Stanach Zjed- stwo, a przyk%ad Iraku jest tutaj
cestwia. Kryzys spo%ecznie zosta% noczonych niemal osiemdziesi#t lat poruszaj#cy, z drugiej za" odgrywa
oswojony cho' niektóre jego konse- pó(niej. Symbolicznym i poruszaj#- rol! pozytywn#. Wielki kryzys nafkwencje pozostan# na sta%e w zbio- cym aktem tego nowego kryzysu glo- towy, który rozpocz#% si! w 1973 rorowej, przesz%ej i aktualnej, pami!- balnego by% upadek czwartego co ku, zmusi% wiele pa&stw i instytucji
ci. Z ca%# pewno"ci# na kartach do wielko"ci banku inwestycyjnego do poszukiwania alternatywnych
wszystkich podr!czników historii USA – Lehman Brothers. Skutki te- (róde% energii, wymusi% dystans wozago"ci% najwi!kszy w minionym go zdarzenia mia%y globalny charak- bec niektórych pa&stw OPEC i uzmystu le ciu kry zys go spo dar czy ter i dotkn!%y równie$ kredytobior- s%owi% niebezpiecze&stwa uzale$niezainicjowany krachem na gie%dzie ców w RP, zw%aszcza tych, którzy nia energetycznego. Kryzysy pe%ni#
nowojorskiej w pa(dzierniku 1929 zaci#gn!li kredyty hipoteczne w wa- te$ rol! katarktyczn# i kompensacyjroku. Obj#% on swoim zasi!giem nie lutach obcych, g%ównie we frankach n#, prowadz#c czasami do dzia%a&
tyl ko Sta ny Zjed no czo ne, ale szwajcarskich.
o pojednawczym i koncyliacyjnym
wszystkie niemal pa&stwa "wiata,
charakterze. Okr#g%y Stó% w Polmi!dzywojennej Polski nie omijaj#c.
• Ten niezno!ny Cameron
sce, jego dy namika i ak to rzy,
Kilka, czy nawet kilkana"cie, lat
przy wszelkich zastrze$eniach, pokatrwa%a odbudowa rynków pracy,
wielu lat komentowany jest zuj# jak akt trudnej rozmowy budozaufania do instytucji finansowych,
równie$ kryzys w Unii Euro- wa' mo$e now# jako"' polityczn#
w tym banków i gie%dy, restytucja pejskiej z wa$n# deklaracj# premie- oraz spo%eczn# w pa&stwie pogr#$odobrych praktyk w pa&stwowych ra Wielkiej Brytanii Davida Camero- nym przez lata w kryzysie.
i prywatnych przedsi!biorstwach. na, $e jego kraj opu"ci UE je"li ta
!

M

Udr!czony
"wiat?

W
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Fot. Arkadiusz Gola

Andrzej Stasiuk s!usznie pisze w swej najnowszej ksi"#ce Wschód, #e „wn$trza domów wiejskich czy w ma!ych
miasteczkach nigdy nie oddziela!y od reszty %wiata tak jak domy w prawdziwych miastach”. Opisy gospodarstw chocia#by
w powie%ciach Wies!awa My%liwskiego potwierdzaj" bezpo%redni zwi"zek domostw z ich najbli#szym otoczeniem. Ma
si$ wr$cz wra#enie, #e przyroda wrasta w przedsionek, izb$, kuchni$. Mury za% s!u#" g!ównie wytyczeniu swojskiej
przestrzeni, w której dokonuj" si$ sprawy wyj$te spod zbiorowego do%wiadczenia i zarezerwowane najbli#szym.
Obmurowanie akcentuje tak#e zwi"zek cz!owieka z ziemi", %wiadczy z daleka o tym, kto jest w!a%cicielem gruntu.
Dom i ziemia na wsi s" zatem jedno%ci". Zupe!nie inaczej rzecz ma si$ w mie%cie.

Miasto. The Wall
Zwielokrotniona samotno%&
spojrzymy na jak!kolwiek wspó"Gdy
czesn! metropoli#, to dostrze$emy w niej przede wszystkim d!$no%& ludzi
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do ukrywania si# w prywatnych i publicznych
„klatkach” o coraz wymy%lniejszych kszta"tach,
coraz wi#kszych gabarytach, po"o$onych
na coraz wy$szych kondygnacjach. Kwintesencj! miasta jest wi#c nagromadzenie wielorakich
form zamkni#cia, odci#cie si# od tego, co na zewn!trz, co nie moje, a w konsekwencji zwielokrotniona samotno!". Bywa nawet, $e stajemy si# %wiadkami osamotnienia owych
betonowo-szklanych boksów, gdy ich okna
okrywa czer' pustostanu (czasami przez dziesi#ciolecia, jak np. w przypadku kompleksu
po zak"adach Metalplastu w Chorzowie czy budynku po (l!skim Instytucie Naukowym
w Katowicach).
Multiplikacja wyizolowania jest paradoksalnie najwyra)niej dostrzegalna w t"umie. Pami#tam, jak podczas ostatniej wizyty w Warszawie
przechodzi"am w godzinach porannych podziemnym przej%ciem. Uderzy"a mnie wówczas
wyj!tkowa mechaniczno%& ruchów, unifikacja
mimiki i swego rodzaju automatyzm pozbawiony prze$y& doprowadzone wr#cz do rytualnej
perfekcji. Pojawi"o si# nawet przez chwil#
w moich my%lach skojarzenie z marszem m"ot-

KATARZYNA
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ków z filmu The Wall z muzyk! angielskiego
zespo"u Pink Floyd (oczywi%cie z pomini#ciem
faszystowskiej wymowy tego fragmentu filmu).
Ci wszyscy zakrawatowani warszawiacy, z teczkami w r#ku lub pod pach!, ze s"uchawkami
w uszach lub na nich, wystukuj!cy równy rytm
obcasami przypominali tak bardzo produkt masowej kultury i efekt szkolnej standaryzacji.
Za ow! miejsk! mask! skrywane by"y jednak
jakie% prawdziwe historie, wspomnienia, odczucia, pragnienia, których nota bene dobrze by"oby pos"ucha&. Ten pozornie ujednolicony t"um,
wci%ni#ty w jeden uniform * dla jednych
przyciasny, dla innych zbyt obszerny * by"
w rzeczywisto%ci zbiorowo%ci! osób samotnych.
Ludzi, których miasto okrad"o z naturalno%ci,
zabra"o odwag# bycia sob!, zmusi"o do wcielenia si# w kreacj# mieszka'ca metropolii.

obserwowani, dlatego gramy kogo%, kogo inni chc! widzie&. We wszystkich tych miejscach
jeste%my cia#em miejskim, odartym z indywidualno%ci. By zachowa& wi#c równowag#
pomi#dzy ja publicznym a ja prawdziwym, d!$ymy do zamykania si#, separowania, ukrywania przed wszystkowidz!cym okiem miasta.
Cz"owiek nie jest bowiem w stanie wytrzyma&
tego spo"ecznego podgl!dactwa bez psychicznego wentylu bezpiecze'stwa. Nie mo$e ca"y czas gra& i stroi& si#. Kiedy% musi wyj%&
na antrakt.

Nieustanne theatrum

dziej zachowuje si# „jak ch"op, który wracaj!c
do wsi rodzinnej, rozdziewa si# po drodze
z miejskiej swej elegancji, zamieniaj!c si#
powoli, w miar# zbli$ania si# do wsi, w obdartusa wiejskiego” (Bruno Schulz Sklepy cynamonowe). Ta schulzowska metafora uzmys"awia, i$ cz"owiek nie mo$e nada& miejskiej formy
ca"ej ziemskiej przestrzeni, gdy$ w rzeczywisto%ci o wiele lepiej czuje si# w krajobrazie naturalnym czy wiejskim, gdzie widnokr!g daje
poczucie "!czno%ci nieba z ziemi!, spraw do-

tyk pod adresem naszej stoInarzuliniecy.cajestTarytmkieto przy
jest ka$de miasto * swoj! form!
i styl $ycia. Jest przestrzeni! stwo-

rzon! do odgrywania nieustannego theatrum.
Cz"owiek staje si# tutaj mimowolnym aktorem.
Sprzyja temu bycie stale wystawionym na publiczny widok * na ulicy, w urz#dach, ko%cio"ach, szko"ach, sklepach, instytucjach kultury,
kawiarniach, bankach itd. Wsz#dzie jeste%my

Totalna urbanizacja %wiata
jest niemo#liwa
brew pozorom nawet sama miejska tkanW
ka nie potrafi d"ugo utrzyma& swego decorum, dlatego im dalej od centrum, tym bar-

czesnych z wiecznymi, sko!czonego z niesko!czono"ci#. Totaln# urbanizacj$ "wiata uniemo%liwia równie% sama natura rzeczy, które stale d#%# do chaosu, podlegaj#c zjawisku entropii.
Wszelkie za" porz#dkowanie materii ma ograniczony w przestrzeni i krótkotrwa&y sens.
Kumulacja i rozproszenie energii
urbanistycznej
iasto zbudowane jest zatem na podobie!M
stwo skutków detonacji bomby. Najwi$ksze zniszczenia s# zawsze w miejscu eksplo-

zji, im dalej od niego, tym skutki s#
&agodniejsze i coraz mniej zauwa%alne. Podobnie energia urbanistyczna niejako kumuluje si$
w centrum, "ródmie"ciu i otaczaj#cych je
dzielnicach i stopniowo zanika w miar$ zbli%ania si$ do przedmie"' i obrze%y miasta, a%
do ca&kowitego zanikni$cia w przestrzeni pozamiejskiej. Odnosi si$ wr$cz wra%enie, %e jedynie na tyle wystarczy&o potencja&u urbanisty, by zorganizowa' jako taki porz#dek
"ródmiejski. Im bli%ej op&otków bowiem,
tym wi$ksza dowolno"', a rol$ planisty przejmuje przyroda. Taki stan rzeczy sugeruje
tak%e zm$czenie samej tkanki miejskiej w&asn# g$sto"ci# i intensywno"ci#. Wymusza to
na niej pewne rozlu(nienie na obrze%ach,
pomagaj#ce jej nie straci' swej to%samo"ci jak
ów schulzowski ch&op, który, chc#c pozosta'
sob#, gdy tylko nie musia& ju% utrzymywa' si$
w roli miejskiego go"cia, czym pr$dzej zrzuci& od"wi$tne ubranie i powróci& do tego, kim
by& naprawd$.
Cz&owiek nie jest wi$c w swej istocie homo
urbanus. W raju nie by&o ulic, domów, p&otów,
planów, map. By&a natura ze swoj# wolno"ci#
i nieokie&znaniem, dlatego cz&owiek jest o wiele bardziej homo naturalis. Z tego te% powodu w&a"nie w "rodowisku przyrodniczym odzyskuje utracon# w mie"cie równowag$
psychiczn#, powraca do samego siebie i równocze"nie otwiera si$ na innych, odkrywa
na nowo wspólnot$ ludzi, któr# metropolia zamieni&a w anonimowy i osamotniony t&um.
Topografia, która rozpala wyobra!ni"

ech# miasta jest tak%e to, %e wci#ga ono
C
w „labirynt obcych mieszka!, ganków,
niespodzianych wyj"' na obce podwórza”

(Sklepy…). Poci#gni$ci tajemnic# i urokiem
tych zakamarków mo%emy &atwo zapomnie'
o celu naszej w$drówki. Porywa nas topografia, której zawi&o"ci, zw&aszcza gdy poznajemy j# po raz pierwszy, wydaj# si$ nam podobne do meandrów ludzkiej psychiki,
dlatego pe&ni ekscytacji dajemy si$ ponie"'
nogom, podobnie jak w my"lach puszczamy
wodze fantazji. Zreszt# sam Zygmunt Freud
uwa%a&, %e miasto jest obrazem ludzkiej
psyche, a odkrywanie jego historii przypomina zst$powanie do pod"wiadomo"ci i rekonstruowanie zapisanych w niej wspomnie!
i prze%y'.
Miasto zbudowane na podobie!stwo labiryntu lubi zwodzi', myli', dostarcza' wci#% nowych schematów przestrzennych, chocia% rozum i pami$' wydaj# si$ podpowiada' inne,
pewne, wy'wiczone, oswojone obrazy. Noc#
w „(…) pó&"wietle zwielokrotniaj# si$, pl#cz#
i wymieniaj# jedne z drugimi ulice. Otwieraj# si$ w g&$bi miasta (…) ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice k&amliwe i zwodne. Oczarowana i zmylona wyobra(nia wytwarza
z&udne plany miasta, rzekomo dawno znane
i wiadome, w których te ulice maj# swoje miejsce i nazw$, a noc w niewyczerpanej swej p&odno"ci nie ma nic lepszego do roboty, jak dostarcza' wci#% nowych i urojonych konfiguracji”
(Sklepy…).

P#odno$% nocy
o%e z tego powodu metropolie o%ywaj#
M
wieczorem i t$tni# %yciem przez ca&# noc?
Mo%e ten w&a"nie czas jest najlepszy na do-

"wiadczenie miasta jako %ywego organizmu?
Mo%e t&umy g&ównie m&odych ludzi, które p&yn# przez katowickie centrum, szczególnie
w letnie miesi#ce, przyci#gane s# i podniecane ow# niewyczerpan# plenno"ci# uliczek, deptaków, alei, zau&ków, przecznic, perspektyw,
które otwieraj# i zamykaj# si$, rodz#c skojarzenia z erotycznymi doznaniami? Pami$tam
zw&aszcza jeden taki wieczór, w który wydawa&o mi si$, %e do Katowic zjecha&a m&odzie%
studencka i licealna z ca&ego województwa.
Wype&niali ka%d# woln# przestrze! i pojawiali
si$ znik#d, tworz#c co" w rodzaju wspólnego
ulicznego cia!a.
Zupe&nie inaczej funkcjonuj# ma&e miasteczka, które raczej wyciszaj# si$ wraz z nastaniem godzin nocnych. I je"li m&odzi i starsi te% zasiadaj# tam w kawiarnianych niszach,
by snu' d&ugie rozmowy przy papierosowym
dymku i lampce wina, to s# to raczej imprezy
zdecydowanie bardziej kameralne, a dzi$ki temu bardziej nastrojowe. Du%e miasto, a metropolia szczególnie, jest g&o"ne i jaskrawe,
a przez to agresywne i prowokacyjne.
Zmienno$% miasta, która nie pozwala
na z&ycie si" z nim
rzebieg&o"' miasta jako o%ywionego twoP
ru jest tak zmy"lna, %e potrafi ono zmyli'
nawet wieloletniego mieszka!ca. Wystarczy re-

mont przecznicy, wytyczenie objazdu, obej"cia,
ogrodzenie placu, wykopanie do&u, zburzenie
domu, postawienie nowego obiektu, zmiana
szyldu, by odebra' pewno"' ruchów, zaburzy'
automatyzm wyboru w&a"ciwej "cie%ki, zrodzi'
w#tpliwo"ci, wytr#ci' z przyzwyczaje! i schematów.
Odmienne jest do"wiadczenie mieszka!ców
wsi, którzy w najg&$bszych ciemno"ciach rozpoznaj# elementy otoczenia i drog$ do domu.
Myl# si$ tylko wtedy, gdy s# pijani. A i to nie
zawsze. Wiele podobnych opisów mo%na znale(' w prozie Wies&awa My"liwskiego. Ta doskona&a orientacja w przestrzeni wynika nade
wszystko ze z%ycia si$ cz&owieka z ziemi#. Lektura powie"ci podwójnego laureata Nike pozwala wr$cz wysnu' wniosek, %e zrosn#' si$
mo%na tylko z ziemi#, natur#, czyli de facto
wsi#. W mie"cie jedynie mieszka si", co sugeruje zreszt# ju% sama nazwa.
Owszem, mo%na je pokocha', przyzwyczai' do niego, ale jego immanentn# cech# jest
ewolucja, fluktuacja, metamorfoza, a zatem nigdy nie b$dzie nam dane %y' w tym samym
mie"cie. Trwaj#c w nim, jeste"my skazani
na ci#g&e zmiany otoczenia, a jak%e cz$sto i adresu, cho' fizycznie tkwimy w tej samej kamienicy czy willi. Przez metropolie i miasteczka
stale przechodz# pochody historii, przeje%d%aj# urbanistyczne walce, wgryzaj# si$ w ich tkank$ sklepikarze, bankowcy, fryzjerzy, restauratorzy, reklamodawcy, którzy zmieniaj# wystrój
ulic, fasad i witryn.
Pomi"dzy przyzwyczajeniem a obco$ci'

Ta

permanentna ruchliwo"', symbolicznie
wyobra%ana przez nomen omen ruch
uliczny, nie pozwala na takie z%ycie si$, jakie
jest mo%liwe w przypadku wsi. Zagnie%d%enie
si$ w miejscu wymaga bowiem jego sta&o"ci,
trwa&o"ci pewnych cech. Sam proces zadomawiania si$ petryfikuje w nas pierwotne wra%enie, krajobraz pierwszy, a skoro ten mo%e
w jednej chwili zosta' zdeformowany administracyjn# decyzj#, to trudno mówi' o prawdzi-

wym oswojeniu. B$dzie to zawsze balansowanie na kraw$dzi, pomi$dzy przyzwyczajeniem
a obco"ci#.
Je"li kto" mimo wszystko twierdzi, %e
przywi#za& si$ do miasta, to w rzeczywisto"ci nie"wiadomie komunikuje, %e z%y& si$
z krajobrazem pierwotnym, który wywo&a&
w nim uczucie silnie &#cz#ce go z okre"lonym
miejscem. I ten w&a"nie pierwszy obraz, jaki
zapisa& si$ na kliszy jego serca, b$dzie ca&e %ycie wywo&ywa& w nim t$sknot$. Ale czy
zdo&a go odnale(' na mapie po latach, gdy
znikn# ulice m&odo"ci, zasypane zostan# place zabaw, zabetonowane skwery i zapanuje nowa moda?
Wielkomiejski pozór
ech# w&asn# miasta jest tak%e fasadoC
wo"', sztuczno"', udawanie, imitacja.
Doskonale zaobserwowa& to Bruno Schulz

w Sklepach cynamonowych: „(…) ca&a sceneria wydaje si$ chwilami fotografi# z ilustrowanej gazety, tak szare, tak p&askie s# domy, ludzie i pojazdy. Ta rzeczywisto"' jest cienka jak
papier i wszystkimi szparami zdradza sw# imitatywno"'. Chwilami ma si$ wra%enie, %e tylko na ma&ym skrawku przed nami uk&ada si$
wszystko przyk&adnie w ten pointowany obraz
bulwaru wielkomiejskiego, gdy tymczasem ju%
na bokach rozwi#zuje si$ i rozprz$ga ta zaimprowizowana maskarada i, niezdolna wytrwa' w swej roli, rozpada si$ za nami w gips
i paku&y (…)”.
Owa iluzoryczno"' i tandetno"' powstaje
za naszym udzia&em i przyzwoleniem. Zgadzamy si$ na wielkomiejski pozór, bo uwa%amy go butnie za cywilizacyjne osi#gni$cie.
„(…) sta' nas (…) na prawdziw# wielkomiejsk# rozpust$” (Sklepy…). Jest to rozpusta
na pokaz dla s#siadów. Niech wiedz#, %e nas
sta'! Jest te% w niej co" z budowania mitu
mieszcza!skiego stylu %ycia, zreszt# niezwykle dwulicowego.
Papier mâché

sti# jest, i% wypada, aby miasto byImo&ondern#nonikwe
woczesne, a nawet rozpasane w swym
zmie. Gdy nie jest w stanie wytworzy'

tego efektu w sposób autentyczny i naturalny,
produkuje imitacj$, papier mâché, fotomonta%
z wycinków skradzionych z gazet ilustruj#cych
inne miasta. Nie wiem dlaczego, ale takie wra%enie robi# na mnie Katowice, a dok&adniej ich
centrum, które obecnie przypomina jaki" %artobliwy kola% Wis&awy Szymborskiej. Wyczuwa
si$ wszak%e desperacj$ planistów i w&adz, by
utworzy' "wiatow# metropoli$. Jednak nie tylko nie czuje si$ tutaj atmosfery %adnego z zachodnioeuropejskich miast, ale brakuje nawet
dynamiki i rozmachu Poznania czy Warszawy.
Oczywi"cie kto" mo%e by' odmiennego zdania,
jednak z gustami si$ nie dyskutuje. A to, co mamy teraz, nie trafia w mój gust.
Sta% si" zak#adnikiem miasta

koniec warto jeszcze wspomnie' o cz$Na
sto niedostrzeganym niebezpiecze!stwie, jakie drzemie w samej istocie miasta.

Otó% stopniowo i niepostrze%enie mo%e ono zad#umia$, czyli separowa' od "wiata pozamiejskiego, od my"lenia innego ni% mieszcza!skie,
mo%e zbudowa' mur, za którym staniemy si$
zak&adnikami, jak bohaterowie powie"ci Alberta Camusa (D#uma) czy Joségo Saramago
(Miasto %lepców). A pewno"ci, %e wyleczymy
si$ z tego chorobliwego stanu, nie ma %adnej.
D%uma bowiem nigdy nie umiera i nie znika!

!
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Z cyklu: St. Germain-En-Laye
PIÓROPUSZ KRÓLA HENRYKA

NIEPOTRZEBNY WIERSZ

W parku nad rzek! która fantazje nasze
Zabiera do morza i dalej do wymy"lonej
Krainy
Przemkn!# mi pomi$dzy drzewami jakby
Polowanie czy wojna mia#y si$ rozpocz!%
Na nowo
Panache Henryka króla z Béarn.

Postanowi#em tego wiersza nie napisa%
Pró&nia by#aby jego adresatem
D#ugo b#!dzi# po katakumbach my"li
A& postanowi#em go odes#a% tam sk!d
Przyszed#
Mia# w sobie smutek pochmurnego
Poranka i gorycz oczekiwania
Jego tonacja by#a do"% ciemna
Ugina# si$ pod nadmiarem upartych
Przydawek

Wiatr wygrywa# w ga#$ziach cich! melodi$
Z dawna zapomnian! jak list do Micha#a
Z Montaigne
Nieczynna fontanna i dziwny obelisk
Milcz! dyskretnie zwi!zane tajemnic!
Przez wieki
Sprzysi$&enie sekretne.

Niepotrzebny, zagubiony w czasie
Zbyt osobisty by go zrozumiano
Surowy bez wdzi$ku i natarczywy
Niby niechciane dziecko pchaj!ce si$
Na "wiat
Postanowi#em go nie pisa% lecz powiedzie%
Przy okazji, której zapewne nie b$dzie
By zabrzmia# niczym ostanie s#owo
I znikn!# bez "ladu jak niepotrzebna
Rzecz.

st.Germain-En-Laye – Górki Wilekie,
2012-2014

St.Germain En-Laye – Górki Wilekie,
2012-2014

NAD KIELISZKIEM
Nadchodzi pora, kiedy krzes#a staj! si$ wa&ne.
Tak&e stoliki. Zapada szaro"%. Nadci!ga rozmowa.
Wiele prze&yli"my, nie o wszystkim si$ mówi
Nad kieliszkiem z kropl! krwi czy mi$towym likierem.
Z oceanu wieczoru wynurza si$ nawa wiekowego
Ko"cio#a. Zapomniany "wi$ty opowiada…
Gwiazdy spomi$dzy ob#oków to oczy
Jesiennego nieba, uwa&ne i odleg#e
Nasz czas odp#ywa za horyzont niczym &aglowiec
W poszukiwaniu nowego l!du
Tu i teraz jeste"my, cho% kiedy" i gdzie" byli"my,
W$drowcy szlaków domniemanych
Opuszczone miasta z wyludnionymi dworcami
Utraci#y aur$ t$sknoty i oczekiwania
Daty na l"ni!cych opakowaniach wydarze(
Dawno si$ zatar#y. Mówmy zatem
Pora zaraz przeminie, krzes#a nie b$d! ju& wa&ne
zostaniemy z milczeniem w brudnej popielniczce.

Rys. Wojtek !uka

Teraz daleki Pary& odrzuca ko#dr$
Z mg#y i li"cie tkwi! na swoich miejscach
Nieporuszone
Przysi$gam jednak na ca#! Gaskoni$
'e przemkn!#, jakby spieszy# na polowanie
Czy na wojn$
Panache Henryka króla z Béarn.

ZBYT KRÓTKO
Paryski b#$kit i zachodni wiatr,
Wi$cej nic. Mo&e troch$ historii;
Ludzie ta(cz! jak li"cie
Na ulicach miasta jak inne
W tej okolicy.
Wiatr igra naszym losem.
Obcy tu i obcy wsz$dzie
Niczym krople deszczu znad oceanu
Ulice nios! echo naszych kroków
A& nad rzek$.
Miasto w cieniu miasta to
Cz#owiek w cieniu cz#owieka
Musz! si$ dzieli% rzek! i b#$kitem
Wspartym o wystyg#e kominy
Przesz#o"ci.
Wokó# drzemi! zielone jaszczury
Wzgórz zm$czone up#ywem czasu.
Nie musz! docieka%, co by#o kiedy";
Wiedz!, a nam to oboj$tne. Jeste"my
Tu zbyt krótko.
St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie,
2012-2014
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JAK CO DNIA

RUE DES URSULINES

Markowi

Ciche kroki, skrzypi!ca brama – zbyt ma"o
By przerwa# sen historii.
Pa"ac zapatrzony w rzek$, niczym la coquine
W zwierciad"o.
Ogrody i parki jak antykwariaty
nic nie znacz!cych wydarze%
i wyblak"ych znakomitych &ywotów.
Wst!&ka ulicy mi$dzy domami,
Zguba elegantki z dawnych czasów.

Dalekie miasta i odleg"e kraje
To cel w$drówki szarych chmur
Pod ich dachem wypowiadamy
Nie ca"kiem pobo&ne &yczenia.
Tak wi$c teraz mieszkasz tu
Za bram! tak solidn! i wysok!,
(e nie s"ycha# gdy staro'#
Dzwoni jak co dnia.

Dzi' targ wzywa wielkim g"osem:
Do ryb, serów i mi$s rozmaitych.
Owoce milcz!, spogl!daj!c na niebo
W górze, nad domami szykuj!cymi si$
Do obiadu.

Chodzimy jeszcze szybkim krokiem
G"o'nej s"uchamy muzyki, a tamta
Stuka w okiennice jak poirytowany
S!siad z mieszkania obok.

W cichej uliczce bar z lad! d"ug!
Jak lista pretensji i b"yszcz!c!
Jak Kana" La Manche w ksi$&ycow! noc.
Angielskie piwo to wyzwanie rzucone
Dziejom; na najwy&szej pó"ce butelka
Starej whisky czeka na kogo', kto odnowi
Auld Alliance.

Za murem gdzie nieczytelnie
Zapisano nasze &yciorysy
Pa)dziernikowy witra& ulicy
S!cz!cy 'wiat"o po kropli.

– Co dalej? – pytasz. Chyba nic wielkiego
Jaki' kufelek &ycia z pian! mg"y
Przedwieczornej na stole lampa
Ta co j! przywioz"e' i mo&e s"owa okruch.
Dni w sepii zdj$# minionych gdzie'
Si$ zapodzia"y krawat koszula i zapas
Sznurówek wci!& to niezbyt wiele
Ale musi jak co dnia wystarczy#.

Rys. Wojtek !uka

Wygodna kanapa i stó" pod oknem
To wci!& zbyt ma"o by zaczyna#
Na nowo podobnie jak biurko
Przy oknie na kamienist! drog$.

Kolacja z kozim serem – obraz Braque’a
Roz"o&ony na stole i plama czerwonego wina,
A potem sen ca"kiem prywatny
O spotkaniu w odleg"ym kraju,
Który opu'ci"em &eby posmakowa#
Rue des Ursulines.
St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014
PARYSKIE OSSARIUM

St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014

Pomi$dzy placem i ulic! pouk"adane
Wed"ug dzielnic marzenia pokole%

NA PRZYSTANKACH I NA STACJACH

Osobno czaszki, osobno piszczele,
Oddzielnie przyziemne marzenia

Dziwny p"omie% ko"ysze si$ noc!
Ciemn! jak przesz"o'# ch"odn!
Niczym g"os odrzuconej mi"o'ci
P"omie% bez ciep"a nie rozja'niaj!cy
Niczego - zapatrzony w siebie.
Na stacjach kolei losu wyczekujemy
Nienazwanej przysz"o'ci licz!c poci!gi
Niespe"nionych obietnic.
Wierzymy, &e to jedynie przepustka
Do jesieni.
Po&ó"k"e skrawki zapomnianych uczu#
Wiatr roznosi po ogrodach i parkach.
Stoimy na przystankach zdarze%
Podnosz!c ko"nierze i otulaj!c si$
Szalami niepami$ci.
Niczym zakl$cie powtarzamy s"owa
Jak dawniej jak tamtej jesieni
Nie dociekaj!c co naprawd$ znacz!
Nie wierzymy, &e to przepustka
Do wieczno'ci.
St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014

Oddzielnie wznios"e, niczym echo
Kaza% ksi$dza Bossueta
Serowarzy i hrabiowie
Obserwuj! ciekawskich
Handlarze win i adwokaci,
Pouk"adani w równe pryzmy
Lekkoduchy i kurtyzany
Nas"uchuj! wie'ci z powierzchni.
Na górze ceny gruntów wci!& ros"y;
Podziemny Pary& zrozumia"
Potrzeb$ likwidowania cmentarzy.
Wszyscy, którzy oddali swe ko'ci
Otrzymali nagrod$ – poczucie blisko'ci,
Którego nie zaznali za &ycia.
St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014
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Fantomy

ROMAN MACIUSZKIEWICZ

fragment

2. Cecylia
wi!c do wystawy pozosta"o mu pi!#dziesi$t trzy
Tak
dni. Teraz naprawd! zacz!"o si! odliczanie. Kiedy par! dni temu zadzwoni"a Pani Cecylia z Galerii z infor-
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macj$, %e z powodów organizacyjnych musz$ zmieni# termin, ucieszy" si!, %e b!dzie móg" przed wernisa%em jeszcze
gdzie& wyjecha#. „Ale wystaw! robimy wcze&niej, dok"adnie za dwa miesi$ce”, zniweczy"a nadzieje Artura „i przyda"oby si! troch! nowych prac, bo zd$%yli&my z remontem
trzeciej Sali.” Przypomnia" sobie do&# wydatny biust Cecylii i jej twarz znaczon$ b"$kaj$cym si! u&miechem. Zawsze lekko si! u&miecha"a, co, jak dowiedzia" si!, by"o wywo"ane skurczem nerwu policzka. Komplikowa"o to nieco
normaln$ rozmow!, cho# po pewnym czasie mo%na by"o si!
przyzwyczai#. Cecylia mia"a ok. 35 lat, ciemne w"osy i zgrabne nogi. W Galerii pracowa"a od dawna, w"a&ciwie móg" powiedzie#, %e nie znaj$c jej, zna" do&# dobrze. Na %yciu Cecylii zawa%y"o niezwyk"e wydarzenie i to ono pozostawi"o
na jej twarzy &lad w postaci nieznikaj$cego u&miechu, naznaczaj$c na zawsze pozorem weso"o&ci.
Pewnego letniego popo"udnia wysz"a z domu w nastroju lekkiego podekscytowania, ciekawo&ci i niepokoju. T!
mieszank! odczu# spowodowa"a perspektywa bliskiego
spotkania, Cecylia bowiem umówi"a si! z poznanym niedawno m!%czyzn$. Mia"a jeszcze sporo czasu, postanowi"a wi!c przej&# si!. By"a godzina 18 i mijaj$c bram!
miejskiego parku, Cecylia nie przypuszcza"a, %e wydarzenia tego ko'cz$cego si! dnia przybior$ tak niezwyk"y obrót. Usiad"a na "awce i, obserwuj$c spod zmru%onych po-

wiek lekko ko"ysane wiatrem czubki drzew, przypomina"a sobie niedawne okoliczno&ci poznania J.J.
By"o ca"kowicie przypadkowe. Kiedy, zamy&lona jak zwykle, wesz"a na jezdni! przy czerwonym &wietle, us"ysza"a pisk
hamulców, poczu"a ostre szarpni!cie do ty"u, a samochód dos"ownie otar" si! o ni$.
– Na mi"o&# bosk$, niech%e pani uwa%a! – m!ski g"os i mocny u&cisk przywo"a"y j$ do rzeczywisto&ci. – Tak bardzo pani si! spieszy?
– Nie… – b$kn!"a przestraszona i popatrzy"a na m!%czyzn!. Promie' s"o'ca przeci$" skrawek jego ucha, prze&wietli" ma"%owin! i kiedy przesun!"a si! nieco, by s"o'ce przesta"o j$ razi#, dostrzeg"a dwa b"!kitne punkty jakiego&
niezwyk"ego jeziora osobliwo&ci, w które wpada si! zazwyczaj g"!boko. Patrzy"a w (renice oczu nieznanego sobie cz"owieka i pomy&la"a o wyspie Korfu, na której by"a rok temu, pomy&la"a o pocztówce z b"!kitnym niebem, któr$
dosta"a wczoraj od kole%anki, a tak%e o obrazie, który kiedy& zrobi" na niej du%e wra%enie. Przedstawia" fragment nieba, oczywi&cie b"!kitnego, a na nim "adne, bia"e ob"oczki.
Nazywa" si! Przekle!stwo, namalowa" go René Magritte i,
cho# wyczuwa"a prowokacj! w nim zawart$, nie mog"a obrazu do ko'ca zrozumie#, a mo%e nie chcia"a; co& podpowiada"o jej, jakie& mgliste i niejasne przeczucie, %e powinna go lubi#. Tak czasem bywa z obrazami, my&la"a.
Narzucaj$ swoj$ obecno&#, odk"adaj$ si! w naszej g"owie,
niepokoj$ nas i domagaj$ si! naszych oczu. To Przekle!stwo tkwi"o w niej, przywo"ywa"a go w chwilach niepewno&ci. Jego prostota irytowa"a j$, a równocze&nie fascynowa"a.
– Dobrze si! pani czuje? – m!%czyzna pochyli" si!
nad Cecyli$, jakby chcia" zajrze# do jej &rodka.
– Tak… dzi!kuj!. Nie zauwa%y"am samochodu.
– Zdarza si!, trzeba uwa%a# – b"!kit w oczach nieznajomego pociemnia", ale nadal przykuwa" uwag! Cecylii. – Mo%e odprowadz! pani$ kawa"ek?
– Naprawd! nie trzeba… ju% dobrze.
– Si$d(my na chwil!.
Usiedli na "awce, Cecylia czu"a jeszcze mi!kko&# w nogach, ale ju% och"on!"a.
– Bardzo panu dzi!kuj! – popatrzy"a z uwag$ na m!%czyzn!, który znowu przys"oni" jej s"o'ce. Wyda"o jej si!, %e sk$d&
go zna. – Czy my si!… znamy?
– Nie, ale pani pozwoli: J.J.
Cecylia mia"a wra%enie, %e ju% gdzie& widzia"a t! twarz.
– Cecylia C. – odpowiedzia"a.
– Mo%e wypijemy kaw!? Tu w pobli%u jest bistro z niez"ym espresso.
– Niestety, spiesz! si!. Chyba ju% jestem spó(niona.
Ale…
– Ale mo%e innym razem? – wpad" jej w s"owo J.J.
– Mo%e…
– Mo%e jutro o 19?
– Jutro nie mog!, a w czwartek? – b"!kit oczu nieznajomego ustali" za ni$ dzie' spotkania.
– )wietnie. W parku pod pomnikiem marsza"ka o 19?
– Tak… o 19. Do widzenia. – Cecylia wsta"a i pobieg"a
do tramwaju, tym razem uwa%aj$c na przej&ciu dla pieszych.
Teraz, maj$c jeszcze troch! czasu, wspomina"a tamt$ rozmow!. Ci$gle mia"a nieodparte wra%enie, %e ju% gdzie& widzia"a J.J. Nie potrafi"a umiejscowi# ani twarzy, ani okoliczno&ci; tym bardziej powi$za# ich. Ale nie mog"a si!
myli# – mia"a doskona"$ pami!# do twarzy. Nie pasowa"
jej tylko b"!kit oczu nieznajomego; by" zbyt intensywny,
poch"ania" niemal bez reszty, by" nadnaturalnie mocny. I pi!kny. I to by"o oczywi&cie najbardziej ekscytuj$ce.
– Dzie' dobry. Bardzo si! ciesz!. – J.J. pojawi" si! niespodzianie, przys"oni" zachodz$ce s"o'ce i wyj$" zza pleców bukiet ró%. – Prosz!, to dla pani.
– Dzi!kuj!, naprawd! nie trzeba by"o… – Cecylia zmiesza"a si!; nie dosta"a od nikogo kwiatów ju% ca"e wieki. M!%-

woli, bardzo powoli rozcina" skór!; przez policzek i usta a&
do lewego ucha. Nie pojawi"a si! krew, twarz zniekszta"ci"a si!, jakby zmi!"a, jej górna cz!#' odchyli"a si! do ty"u, zwisaj%c niczym rozci!ta, gumowa pi"ka. W #rodku by"a pusta.
Kiedy Cecylia ockn!"a si!, by"a sama. Siedzia"a na "awce, obok niej le&a" bukiet ró&. W parku by"o pusto, gdzie#
w oddali odzywa" si! g"os nocnego ptaka. Jeszcze oszo"omiona, szybkim krokiem posz"a w stron! bramy. Wreszcie
znalaz"a si! w domu, zrzuci"a z siebie ubranie i wzi!"a prysznic. Gor%ca woda d"ugo zmywa"a z niej wieczorny strach;
jego b"!kit, granat i czer$. Owini!ta w k%pielowy r!cznik przetar"a zaparowane lustro. Patrzy"a w twarz u#miechaj%cej si!
do niej Cecylii C. Po jej policzkach sp"yn!"y "zy, chwil! zatrzyma"y si! w k%cikach wykrzywionych lekkim grymasem
u#miechni!tych ust i Cecylia, nadal przestraszona, nie wiedzia"a, czy #miej%c si! p"acze, czy roni%c "zy #mieje si!.
!
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czyzn, z którymi si! spotyka"a, traktowa"a jako ca"kowicie
przelotne znajomo#ci, ko$cz%ce si! zazwyczaj po wyj#ciu
z "ó&ka; czasem po dwóch, trzech spotkaniach. Przyzwyczai"a si! do tego stanu rzeczy i nie przeszkadza" jej brak kwiatów w wazonie.
Poszli do letniego ogródka pobliskiej kawiarni. Siedzieli
przy kawie, jedli lody; najpierw Cecylia opowiada"a zdawkowo czym si! zajmuje, nast!pnie z umiarkowanym zainteresowaniem s"ucha"a co robi J.J. Nie wiedzia"a dlaczego,
ale nie uwierzy"a mu, &e jest informatykiem; zaprz%ta"o j%
spojrzenie jego b"!kitnych oczu, które wraz z szarzej%cym
dniem zmienia"o odcie$, stawa"o si! coraz g"!bsze i g"!bsze. Ca"y czas my#la"a, &e jednak zna t! twarz. Zrobi"o si!
ciemno, kiedy Cecylia da"a do zrozumienia, &e chce wraca' do domu.
– Mog! pani% odprowadzi'? – „Rytua"owi staje si! zado#'”, pomy#la"a Cecylia i odrzek"a z udawanym wahaniem – tak, chod(my. – J.J. podoba" jej si! i w"a#ciwie nie
mia"a nic przeciwko temu, &eby sp!dzili razem noc. Wracali przez park, o tej porze ju& ciemny. Na "awce, któr% mijali, ob#ciskiwa"a si! para. Poza tym by"o pusto, coraz bardziej pusto i Cecylii zrobi"o si! troch! nieswojo. J.J. szed"
obok niej i nie odzywa" si!. „Móg"by troch! tokowa'”, pomy#la"a Cecylia. I wtedy zauwa&y"a, &e id% nieznan% jej drog%, park stawa" si! coraz bardziej obcy. Kontury drzew ciemno rysowa"y si! na g"!boko granatowym niebie. G"ucho
odezwa" si! nocny ptak. Pod stopami chrz!#ci" &wir alejki
odmierzaj%c ich regularne kroki i ten d(wi!k poruszy" jak%# cz!#' w ciele Cecylii. Najpierw raz, potem drugi; a&
wreszcie ka&dy krok by" kaskad% szarpi%c% jej nerwy. Ten
marsz stawa" si! osobliwy, teraz j% naprawd! przestraszy".
Rozgl%dn!"a si! raz i drugi, jakby oczekuj%c pomocy. J.J.
nagle zatrzyma" si!.
– Mo&e tutaj? – odezwa" si!. G"os mia" lekko zachrypni!ty, a b"!kit jego oczu zmieni" si! w kolor granatowego, wieczornego nieba.
– Co tutaj? – I w tym momencie Cecylia przypomnia"a sobie. Pozna"a go. Mrok wydoby" kontrasty tej twarzy, uwydatniaj%c zarazem charakterystyczne rysy. Cecylia gwa"townie odwróci"a si! i zacz!"a ucieka'. Ciemne drzewa zast%pi"y
jej drog!. J. J. dogoni" j%, szarpn%" gwa"townie i wydysza"
w twarz
– Nie wywiniesz si!. O nie, to nie takie proste. My#la"a#,
&e mo&na bezkarnie drwi' z obrazów? )e mo&esz #mia' si!
ze mnie? Wiesz, co zrobi"em tamtej kobiecie? – J.J. u#miechn%" si! krzywym grymasem.
Cecylia utkn!"a w nierealnej przestrzeni, zawieszona pomi!dzy wspomnieniem i niebezpieczn% tera(niejszo#ci%. Widzia"a bardzo dok"adnie tamten obraz, w"a#ciwie ci%g komiksowych obrazków, który kiedy# rozbawi" j% tandetn%
opowie#ci%; komiksu ogl%danego w poczekalni u dentysty.
Teraz sama tkwi"a zamkni!ta w jego kadrach, które przedstawia"y ciemny park, uciekaj%c% kobiet! i goni%cego j% m!&czyzn! o przenikliwych, jarz%co b"!kitnych oczach. Wtedy
szczególnie rozbawi" j% obrazek przedstawiaj%cy zbli&enie
twarzy m!&czyzny, jej mocne rysy, kwadratowy podbródek,
b"ysk niebieskich oczu i tekst w dymku: „Nie mam nic do stracenia, dopadn! ci!!” Cecylia nie pami!ta"a, jak tamta historia si! sko$czy"a; rozbawiona od"o&y"a komiks, bo zosta"a
poproszona do gabinetu. Za to teraz sprawy przybra"y niebezpieczny obrót; nie chcia"a ponosi' jakichkolwiek konsekwencji, tym bardziej z r!ki komiksowego bohatera.
U#miechn!"a si! do niego wymuszonym grymasem.
– Daj spokój. Przecie& nie zrobisz mi krzywdy, prawda?
Komiksowa twarz st!&a"a, oczy za#wieci"y pi!knym b"!kitem.
– A dlaczego nie? Przecie& zas"u&y"a# sobie, Cecylio C.
Chcia"a krzykn%', ale g"os st!&a" jej w gardle a u#miech zamar" na ustach. Patrzy"a przera&ona, jak J.J. wyci%ga z kieszeni jaki# przedmiot, zauwa&y"a b"ysk ostrza. M!&czyzna
przy"o&y" nó& do swojej g"owy w okolicach prawego ucha i po-
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3. Mieszkanie
rtur sta! przed bardzo du"ych rozmiarów p!ótnem,
które wype!nia!o cz#$% pracowni. Znajdowa!a si#
A
na ko&cu mieszkania zamykaj'c amfilad# trzech pokoi. Swe-

go czasu przeszkli! cz#$% pochy!ego stropu, co oczywi$cie
dawa!o $wiat!o, ale w zimie wych!adza!o mocno pomieszczenie. Czasami zdarza!o mu si# malowa% w we!nianych r#kawiczkach z obci#tymi ko&cami palców. Pracownia by!a
du"a, jej wysoko$% pozwoli!a na skonstruowanie biegn'cej
wokó! trzech $cian niewysokiej antresoli, któr' zape!nia!y
obrazy. Czwarta $ciana, pochy!a i przeszklona, pokazywa!a niebo i siedz'ce na dachu go!#bie.
To mieszkanie na ostatnim pi#trze starej kamienicy "y!o nagromadzeniem przedmiotów: brzydkich, nijakich, ale
i pi#knych. Wszystkie by!y "yciem Artura, wszystkie
w jaki$ sposób je ilustrowa!y, wszystkie je dope!nia!y. Wieloletnia z nimi koegzystencja wytworzy!a czu!' ni% wspólnoty, zale"no$ci i za"y!o$ci. By! przyzwyczajony do rzeczy nieprzydatnych niemal w równym stopniu, jak do tych,
bez których "ycia nie móg! sobie wyobrazi%; cho%, oczywi$cie, dziwnym mo"e si# wyda% przyrównanie afektu
do wyszczerbionego, posklejanego kubka, którego ju" dawno nie u"ywa!, z XIX-wieczn' rze(b' przedstawiaj'c' chi&sk' kurtyzan#. Albo fascynacja par' zu"ytych butów, nie
noszonych od wielu lat, pozbawionych niemal ca!kowicie
podeszwy; butów przechowywanych w poklejonym ta$m'
pude!ku po damskich szpilkach, z nieustaj'c' fascynacj'
obrazem René Magritte’a Przekle!stwo, którego du"a, oprawiona w nowoczesn' ram# reprodukcja wisia!a nad stolikiem z telefonem, pozwalaj'c Arturowi w miar# bezbole$nie przebrn'% przez wiele nudnych rozmów. Mieszka! od lat
sam, $ledzony jedynie spojrzeniem kobiety, której melancholijnie wyraziste oczy spogl'da!y !agodnie z kilku fotografii w ró"nych miejscach mieszkania. Na $cianach wisia!y obrazy, w wi"kszo#ci jego przyjació!; zdj"cia ludzi,
z których kilkoro ju$ umar!o. D!ugi i do#% w&ski korytarz,
roz#wietlony rz"dem halogenowych lampek, zamyka!a #ciana i drzwi do pokoju. Korytarz by! prawie pusty, je#li nie
liczy% fotela, niewielkiego stolika i wieszaka. Pierwszy pokój by! du$y, do#% jasny, przestronnie umeblowany; Artur
cz"sto zas!ania! okna kotarami, w!&cza! lampk" przy jednym z wygodnych foteli i zatapia! si" w lekturze. Jedn& #cian" wype!nia!a bez reszty biblioteka. Zgromadzi! przez lata poka'ny ksi"gozbiór uzupe!niany ostatnio filmami.
Kupi! du$y telewizor, odtwarzacz dvd i potrafi!, kiedy mia!
do#% malowania, przez wiele godzin ogl&da% filmy.
W ten, i w podobny sposób, Artur przegania! z tego mieszkania demony. Przed i w czasie wojny nale$a!o do $ydowskiej rodziny, potem do wysokiego rang& ubeka, a jeszcze
pó'niej sta!o do#% d!ugo puste, wype!nione jedynie bólem
i #mierci&. Ale Artur o tym nie wiedzia!. (y! wspomnieniem
kilku szcz"#liwych lat, gdy po #lubie zamieszka! tu z Ann&,
której spojrzenie zatrzyma!o kilka wisz&cych na #cianach fotografii, lecz $ycie zabra!a nieuleczalna choroba.
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Teodor Leskowski, kapitan Urz"du Bezpiecze)stwa, dosta! z przydzia!u zapuszczone nieco, lecz du$e mieszkanie
blisko centrum miasta, blisko parku, w !adnej, zazielenionej dzielnicy. By! sam, nie za!o$y! rodziny; jako# dotychczas
nie sk!ada!o si". Odbieraj&c z kwaterunku klucze pomy#la!,
$e móg!by przecie$ mieszka% skromniej. Ale co tam, mieszkanie bardzo mu si" spodoba!o, w ko)cu w!adza musi dobrze si" prezentowa%. Wprowadzi! si" wi"c szybko, pomalowa! i urz&dzi! trzy pokoje, kuchni" i !azienk"; zadomowi!
si", a po kilku popijawach w pe!ni doceni! przestronno#%
mieszkania. M"czy!y go nieco schody, nie s&dzi!, $e wchodzenie na pi&te pi"tro sprawi mu problemy. Mia! 35 lat i sie-

dz&cy tryb pracy najwyra'niej nie sprzyja! dobrej kondycji.
„Musz" co# z tym zrobi%”, my#la! cz"sto przystaj&c na czwartym pi"trze i spogl&daj&c przez okr&g!e okno na dachy s&siednich kamienic i wieczorne ju$, zazwyczaj, niebo.
A po wej#ciu do mieszkania, po wypiciu szklaneczki wódki, zasypia! zm"czony. Czasem tylko rozciera! przed snem
praw& d!o), obola!& od wymierzanych w ci&gu pracowitego dnia, ciosów.
By! ciep!y, sierpniowy wieczór. Leskowski wraca! do domu. Czu! w sobie si!" i energi". Prawdopodobnie czeka go
awans i we'mie wreszcie zaleg!y urlop. Mo$e uda mu si" namówi% na wspólny wyjazd t" niez!& blondynk" z Trzeciego
Wydzia!u. „Chyba mam u niej szans"”, my#la! wchodz&c
po skrzypi&cych schodach swojej kamienicy; tym razem nie
zatrzymuj&c si" na czwartym pi"trze. Tym bardziej $e sta!a tam kobieta. Min&! j&, ale zawodowa czujno#% i podejrzliwo#% kaza!y mu si" odwróci%:
– Mog" w czym# pomóc? Czeka pani na kogo#?
– Tak, Teodorze. Czekam na ciebie.
Leskowski popatrzy! uwa$niej na kobiet". Nie zna! jej.
– Ale ja pani nie znam…
– To nie ma znaczenia.
W g!owie Leskowskiego zapali!a si" czerwona lampka,
a serce mocniej zabi!o. Powoli wsun&! r"k" pod marynark".
„O kurwa!” Kabura by!a pusta.
– Nie masz broni, Teodorze? – kpi&co zapyta!a nieznajoma.
– Kim jeste#!?
– Dowiesz si" za chwil" – kobieta u#miechn"!a si" i wyj"!a z torebki pistolet Walther, przydzia!ow& w!asno#% Teodora. – Widzisz, nie ma to jak pewno#% siebie za spraw& takiego $elastwa. S!ysza!am, $e masz !adne mieszkanie. Nie
zaprosisz mnie?– machn"!a broni& w stron" schodów.
Leskowski poszed! przodem. Stara! si" opanowa%
i my#le% racjonalnie, ale nie móg! zrozumie% sk&d ta dziwka ma jego pistolet. A mo$e zostawi! swój, a ona ma innego Walthera? Zreszt&, jakie to ma teraz znaczenie. Musi co# zrobi%. K&tem oka popatrzy!, jak ruszy!a za nim
po schodach. „Mam szans", je#li szybko odwin" si" teczk&, nie zd&$y strzeli%”.
– Nic nie kombinuj z t& teczk&, nie zd&$ysz nawet odwróci% si" – g!os kobiety wsun&! si" w Teodora. Poczu! s!abo#%
w nogach.
– To jaka# pomy!ka, nie rozumiem…
– Otwieraj Teodorze.
Leskowski szuka! nerwowo kluczy, wreszcie otworzy!
drzwi. Ciemny przedpokój wyda! mu si" tunelem bez wyj#cia.
– Zapal #wiat!o i po!ó$ teczk" na pod!odze – powiedzia!a kobieta spokojnym g!osem. Teraz dopiero dotar!o do niego, $e jest niezwykle opanowana, jakby codziennie trzyma!a na muszce ubeków w ich mieszkaniach. Zrobi! co
chcia!a, kobieta podnios!a teczk".
– Id' – powiedzia!a.
Poszli w g!&b mieszkania, drzwi do pokoju by!y otwarte.
– Siadaj – wskaza!a mu fotel, sama nadal sta!a. – Pójd"
do !azienki, ale ty si" nie ruszysz, dopóki nie wróc". Obiecujesz, prawda?
Teodor prze!kn&! #lin".
– Obiecuj" – popatrzy! na ni& i zastyg! w bezruchu. Kobieta pewnym krokiem wysz!a z pokoju drugimi drzwiami.
Porusza!a si" pewnie, jakby zna!a rozk!ad mieszkania. Leskowski siedzia! nieporuszony, czu! niebywa!y ci"$ar cia!a
i zarazem lekko#% my#li. „Co robi%!?” Chcia! wsta%, ale nie
móg!. Siedzia! jak skamienia!y. Teodor Leskowski, kapitan
Drugiego Wydzia!u Urz"du Bezpiecze)stwa, silny m"$czyzna, we w!asnym mieszkaniu, bez racjonalnej przyczyny,
za spraw& kobiety, która wysz!a z jego broni& do !azienki,
nie potrafi! nic zrobi%. Nic, poza my#leniem. My#la! wi"c intensywnie, ale to tylko wzmaga!o jego bezsilno#%. Po kilku
minutach nieznajoma wróci!a. Usiad!a w fotelu naprzeciw

Leskowski dr"&cymi d!o)mi si#gn&! do kieszeni marynarki. Chwil# zawaha! si#.
– Zdaje si#, "e nie mam…
– Masz, Teodorze.
Wyj&! powoli z!ot& papiero%nic#. T#, któr& bardzo lubi!,
dosta! j& od brata na trzydzieste urodziny. Trzyma! j&
w dr"&cych d!oniach. Kobieta wsta!a i ju" w progu rzuci!a
od niechcenia:
– Teodorze, przecie" dziesi#cioletnie dziewczynki nie pal& papierosów. – I wysz!a z mieszkania, zamykaj&c dok!adnie drzwi.
Niespe!na dwie godziny pó+niej Teodor Leskowski powiesi! si# na klamce pokoju ojca ma!ej Lei.
!
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Teodora, od!o"y!a pistolet, za!o"y!a nog# na nog# i powiedzia!a:
– Teraz mo"emy spokojnie porozmawia$, Teodorze. Mo"esz wsta$, próbowa$ mnie obezw!adni$, ale my%l#, "e lepiej b#dzie, jak zrobisz herbat#. I nie ruszysz no"y w kuchni. Kiedy wrócisz, powiem ci, dlaczego tu jestem.
– My%la!em, "e chcesz dokumenty z teczki… – Leskowski wsta! z fotela, my%l mia! jasn&, ale niczego nie rozumia!.
Poszed! do kuchni zaparzy$ herbat#, nie tkn&! no"y, nawet
nie pomy%la! o nich, bowiem my%la! tylko o dziwnej, m!odej kobiecie siedz&cej w pokoju jego du"ego mieszkania.
– Nie interesuj& mnie "adne dokumenty – powiedzia!a, kiedy wróci! do pokoju z dwiema szklankami cienkiej herbaty. – Interesujesz mnie wy!&cznie ty i twój brat. Opowiem
ci histori# ma!ej "ydówki Lei i jej rodziny. Mieszkali tutaj.
'adnie, prawda? Ten pokój oczywi%cie wygl&da! inaczej, tamte te"… Ostatni zajmowali rodzice, a ich dwie córki twoj&
sypialni#.
– Dlaczego mi o tym mówisz?
– Bo twój brat, Stefan Leskowski, wieczorem czwartego
sierpnia 1943 roku przyprowadzi! Niemców pod bram# tego domu i powiedzia!, "e mieszkaj& tu (ydzi. Nie musia! tego robi$, ale chcia!. Niemcy, wrzeszcz&c, kolbami wygonili
rodzin# z domu, za!adowali na ci#"arówk#. Musz# ci mówi$ o ich okrucie)stwie, Teodorze?
– Nie…
– A o okrucie)stwie twojego brata?
– Nie…
– Tak, Teodorze. Opowiem ci, opowiem ci beznami#tnie, spokojnie; tak, "eby% zapami#ta! ka"dy szczegó!. Twój
brat ju" nie "yje, pope!ni! samobójstwo, prawda? Mam nadziej#, "e zanim umar! my%la! wy!&cznie o ma!ej Lei
i o tamtej rodzinie. Jego ofiara nie wyrówna "adnych
krzywd, nie przywróci nikomu "ycia. Twoja tak"e nie. Bo
kiedy wyjd# powiesisz si#, nie wytrzymasz sam ze sob&
po tym, co ci opowiem. Twój brat wskaza! to mieszkanie
jako jedno z niewielu ostatnich, w którym s& (ydzi. *mia!
si#, kiedy Niemcy !adowali "ydowsk& rodzin# na ci#"arówk#. Twój brat wróci! tu wczesnym rankiem. Pewnie przyszed! s&dz&c, "e si# ob!owi. A mo"e wiedzia!, "e w mieszkaniu zosta!a Lea. Ojciec zd&"y! schowa$ j& do szafy. Mia!a
podwójne dno, taki du"y schowek na ró"ne rzeczy.
Dziewczynka by!a mniejsza ni" jej siostra Rina; pewnie
dlatego to ona w nim si# znalaz!a… Wiesz ile Lea mia!a
lat? Dziesi#$. Twój brat znalaz! j& %pi&c&. Kiedy go zobaczy!a ucieszy!a si#, bo spodziewa!a si# Niemców. Ale ta
rado%$ trwa!a krótko. Wyci&gn&! j& z szafy i zacz&! bawi$
si# ni&, jak du"& lalk&. Rozebra!, nie mia!a si!y broni$ si#,
krzycza!a – ale wiedzia!a, "e nikt jej nie pomo"e. Kilka razy uderzy! j& i rzuci! na !ó"ko.
Leskowski s!ucha! przera"ony. „Nie, nie chc#”, zako!ata!o mu w g!owie. Zobaczy! nienaturalnie wykr#cone, le"&ce na trawniku, cia!o brata, który pi#$ lat temu wyskoczy!
z szóstego pi#tra swojego domu. Czwartego sierpnia 1949
roku.
– Zgwa!ci! j&; potem przywi&za! r#ce i nogi do !ó"ka jakimi% rzemieniami, zakneblowa! usta i wyszed!. Po pewnym
czasie wróci! i znowu bole%nie j& rozrywa!. Wychodzi! i wraca!. Za ka"dym razem, zaciskaj&c mocniej rzemienie, sapa!
nad ma!& Le& nie zwa"aj&c na jej pe!ne przera"enia oczy
i przepe!nione potwornym bólem cia!o. Wieczorem le"a!a
na przesi&kni#tym krwi& !ó"ku. Kiedy przyszed! ostatni raz,
ju" nie "y!a. Nie zdziwi! si# zbytnio. Stan&! nad ni&, zdj&!
spodnie i wszed! w ni& po raz kolejny. Potem usiad! naprzeciw, wyj&! z kieszeni z!ot& papiero%nic# jej ojca. Zapali!, starannie zdepta! niedopa!ek i wyszed! z mieszkania, zamykaj&c dok!adnie drzwi.
Kobieta sko)czy!a. Si#gn#!a do torebki, wyj#!a paczk# papierosów. By!a pusta.
– Mo"esz mnie pocz#stowa$? – zapyta!a mn&c papier
w kulk#, któr& rzuci!a w m#"czyzn#.
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i patronem wiosny, a ja tak kocham t% por% roku… Ka"da wiosna jest dla mnie najpi%kniejsza…

KATARZYNA BERETA

Ja, Gustaw
Sztuka na podstawie !ycia i twórczo"ci Gustawa Morcinka, napisana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego na II po#ow$ 2014 roku.
(fragment)
AKT I

BADACZ

GUSTAW milczy. Nie s#yszy.
BADACZ

(z naciskiem)
Miejsce urodzenia…

GUSTAW

(wyrwany z zamy"lenia)
…Karwina.

BADACZ

Powiat…

GUSTAW

…Frysztat.

BADACZ

Kraj…

GUSTAW

…)l!sk Cieszy&ski.
(do siebie)
Mój Bo"e! Ziemia Cieszy&ska! Gdy tylko przymkn% powieki, wydobywam z pami%ci panoram%, któr! wida*
z Kaplicówki. Horyzont wype$niony szczytami…
Skrzyczne, Kotarz, Malinowska Ska$a, Stary Gro&,
Równica… U ich stóp Skoczów z czerwonymi dachami domów i dwiema ko#cielnymi wie"ami. Jedn! bardziej przysadzist!, pó'nobarokow!, której patronuj!
#wi%ci Piotr i Pawe$. Drug! m$odsz! i bardziej strzelist!,
nale"!c! do ewangelików. I gdzie nie pojedziesz…
do Brennej, Jab$onkowa, Trzy&ca, Ustronia czy Karwiny… wsz%dzie to samo spokojne przeplatanie si% krajobrazu miejskiego z górskim, przenikanie si% wzniesie&
i dolin, kr%tych uliczek i dziko poro#ni%tych #cie"ek, to
samo zespolenie ludzi i natury, architektury i przyrody.
Tak… tu jest mój kraj…

BADACZ

Religia…

GUSTAW

…rzymsko-katolicka.

BADACZ

Narodowo#*…

GUSTAW

…polska.

BADACZ

Uko&czone szko$y…

SCENA 2

Obaj pisarze odchodz%. &wiat#o ponownie skierowane tylko na GUSTAWA.
GUSTAW

(wstaje z krzes#a)
Tymczasem do tak urobionego pisarza podchodz!,
podbiegaj!, dzwoni! i pisz! "urnali#ci, uczeni oraz sekretarki rozmaitych zwi!zków twórczych, zbieraj!cy materia$ do swoich reporta"y, wywiadów i rozpraw…

W g#$bi sceny zostaje pod"wietlone biurko, przy którym siedzi BADACZ. Na blacie kilka pootwieranych ksi%!ek i stos dokumentów. Na popielniczce 'mi papieros, obok stoi lampka gabinetowa. BADACZ ubra-

ny w czarny golf. Na nosie ma druciane okulary. Pisze na maszynie.
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BADACZ

(mówi jakby sam do siebie)
Imi% i nazwisko…

GUSTAW

(ca#% scen$ stoi ty#em do BADACZA)
…Augustyn Morcinek.

BADACZ

Ranga…

GUSTAW

…porucznik.

BADACZ

Przydzia$ w wojsku austriackim…

GUSTAW

…31. pu$k strzelców w Cieszynie.

BADACZ

Przydzia$ w wojsku polskim…

GUSTAW

…73. pu$k piechoty w Katowicach.

BADACZ

Rok, miesi!c i dzie& urodzenia…

GUSTAW

1891, sierpie&, 25…
(sam do siebie)
Podobno dzie& wcze#niej, na #wi%tego Bart$omieja,
by$o bardzo parno. Zaduch wyka&cza$ wszystkich,
zw$aszcza oczekuj!c! na poród Mariann%. Po po$udniu
zerwa$ si% w ko&cu wicher i rozp%ta$a si% szalona burza.
Niebo rozb$yska$o do pó'nych godzin wieczornych. Potem pozosta$ tylko deszcz, który strugami sp$ywa$
z chmur a" do ko&ca miesi!ca, a wiatr przywia$ ch$odne powietrze.
Poranek w dniu moich narodzin by$ wi%c deszczowy
i zimny. W G$ogówku i Pyskowicach od wczesnych godzin rannych rozstawiano budy jarmarczne, które dzie&
wcze#niej sprz!tni%to w Mys$owicach, Ole#nie i Uje'dzie. By$ wtorek, czyli dzie& wtóry. W tradycji biblijnej
( trzeci, a w $aci&skiej ( dzie& Marsa. I chyba ten ostatni najsilniej zawa"y$ na moim "yciu, zw$aszcza pó'niejszym ma$"e&stwie, równie" zawartym w dies Martis…
(po chwili)
Zaraz… To oznacza, "e moje "ycie od urodzenia by$o naznaczone przez boga wojny…! No, ale by$ on przecie"

Miejsce urodzenia…

GUSTAW …szko$a wydzia$owa w Karwinie oraz Prywatne Seminarium Nauczycielskie M%skie Towarzystwa Szko$y Ludowej w Bia$ej.
BADACZ

Stan cywilny…

GUSTAW

…nie wiem, jak go okre#li*, bo w$a#ciwie by$em "onaty
i nie by$em… Skoro stwierdzono niewa"no#* zwi!zku,
to tak, jakbym nigdy go nie zawar$… Kim zatem jestem?
Rozwodnikiem? Kawalerem?
(do siebie)
Kim w ogóle jestem po tej kl%sce…? Czy jestem jeszcze…,
czy by$em kiedykolwiek m%"czyzn!?! Kobiety wzdychaj! do moich listów, czyli kochaj! si% w s$owach, w wymy#lanych przeze mnie #wiatach, ale czy kochaj! si% we mnie?
Par% zapewne… Marysia, Zosia, mo"e nawet Zuzanna…
Ale te" nie mam pewno#ci, czy chodzi$o im o mnie, czy
o fakt, i" by$em nauczycielem i jestem pisarzem… To dobrze brzmi: pani nauczycielowa, prawie jak pani doktorowa. W takiej mie#cinie jak Skoczów to nobilituj!ce…
A ja, naiwny!, chcia$em spotka* bogini% z poematu S$owackiego, chcia$em, by wysz$a ku mnie z beskidzkich
lasów, by#my mogli po$!czy* si% nawet za cen% grzechu,
chcia$em wzdycha* do niej i czu* p$omie& spalaj!cy nasze dusze… Zamiast tego przysz$a bezlitosna rzeczywisto#*. Pierwsza pora"ka i zawzi%te postanowienie, "e
wbrew rozs!dkowi zas$u"% na uznanie tej, która mn!
wzgardzi$a jako umazanym hawierzem… Lecz uko&czenie seminarium to by$o wci!" za ma$o, by j! zdoby*.
Wybra$em wi%c pragmatyk% i… znowu ponios$em kl%sk%… Tym razem wrza$o ca$e miasteczko, a ja z upokorzon! m%sko#ci! odwróci$em si% od ludzkiej mi$o#ci.

Mijam j! dzisiaj jak co", w co nie mam odrobiny wiary.
Nie wierz#, by mog$a trwa% przez ca$e &ycie, dlatego nie
potrafi# i nie chc# budowa% na niej samego siebie. Znalaz$em, jak mi si# wydaje, co" du&o pewniejszego… Odnalaz$em w sobie pisarza! Gdy zobaczy$em go po raz pierwszy, op#ta$o mnie pragnienie pisania, i to pisania pi#knego,
g$#bokiego, m!drego i szczerego. Odt!d, zamiast goni%
za pachol#cymi marzeniami niedowarzonego romantyka,
wodz# za nos moich czytelników, wymy"lam "wiaty, w których sam chcia$bym &y% albo odtwarzam te, które zakorzeni$y si# we mnie w Karwinie, i chyba sprawiam ludziom
odrobin# rado"ci tym swoim gaw#dzeniem…
BADACZ

Znajomo"% j#zyków…

GUSTAW

…niemiecki.

BADACZ

Osobliwe umiej#tno"ci…

GUSTAW

(wymienia jakby recytowa! wyuczon" formu!k#, po czym
gwa!townie urywa)
…pisarz na maszynie, p$ywak, rowerzysta, narciarz, "piewak, fotograf, kierowca samochodu, zapalony turysta…

(obiega scen# jakby w szale%stwie)
Nie! )adna &ona nie zniesie drugiej niewiasty pod swym
dachem! B#dzie skaka% rywalce do gard$a tak d$ugo, a&
która" z nich si# podda. Literatur# w &yciu m#&czyzny
mo&e zaakceptowa% tylko kobieta z nim spokrewniona:
matka, siostra, babka, ciotka…! Dlatego tak dobrze by$o mi w jednym domu z mam! i Teresk!…
No, mo&e czasami wieczorem, gdy ju& zasn#li wszyscy
domownicy, kot mrucza$ mi u stóp, a nowa my"l nie chcia$a si# pojawi%…, wtedy t#skni$em za dotykiem kobiecej
d$oni, która odgarn#$aby z mojego czo$a t# chmur# utrudniaj!c! mi my"lenie i jednym krótkim: „Pracujesz?” pomog$a wróci% na w$a"ciwe "cie&ki…
MERKURY Czy& wy, ludzie, nie nazywacie tego egoizmem? Mi$o"ci!
w$asn!, zamykaj!c! was na drug! osob#? To, co mówisz,
to jeden wielki monolog skrzywdzonego! A co ze zranionymi przez ciebie?...
GUSTAW

SCENA 3
Ga$nie $wiat!o nad BADACZEM. Pojawia si# MERKURY.
MERKURY (rzucaj"c si# na GUSTAWA)
Chcia$e" powiedzie% homo peregrinus. Skazany na wieczn! w#drówk# tu$acz, którego niespokojna dusza wci!&
szuka nowych podniet. Oto twoje prawdziwe ja! Nie panujesz nad w$asnymi stopami, umys$em i sercem, bo
od dnia twoich narodzin dzier&# je w swojej mocy! Ja,
wespó$ z bogiem wojny!
GUSTAW

(wyrywaj"c si# MERKUREMU z u$cisku)
Niechby i tak by$o! Czy to szkodzi by% tak s$odko uzale&nionym, gdy wokó$ tyle pi#kna?! Czy mi z tym 'le, &e zwiedzi$em pó$ Europy, a nawet wyjecha$em poza jej granice?
Nie &a$uj#! Wsz#dzie szuka$em tylko jednego: prawdy
o cz$owieku i jego ziemi. M#czy mnie ta z$o&ono"% ludzkiej natury, jej sk$onno"% do bycia okrutn! i mi$osiern!
zarazem. Szukam miejsca nieska&onego tym rozdwojeniem. Szukam ludzi pi#knych od pocz!tku do ko(ca!

MERKURY Pozwól zatem, &e wypomn# ci jeszcze jedno. Z rozbawieniem s$ucha$em twoich rozwa&a( o tym, jak zawiod$e" si# na Erosie. Chcesz pozna% prawd#? To nie &aden
twój osobisty wybór, nie samodzielna decyzja. To matka i siostra wyrzuci$y kobiety z twojego &ycia!
Tak! Nie uciekniesz przed tym, nawet gdy przyjmiesz stypendium w Brazylii, gdy zaszyjesz si# w najdalszym zak!tku "wiata. To one uczyni$y z ciebie kalek#!
GUSTAW

Do"% tego! Milcz! Je"li rzeczywi"cie masz racj# i jestem
po cz#"ci maminsynkiem, to czy grzechem by$o czci% i kocha% nie&yj!c! ju& matk#?! Nie pozwol# jej i Tereski miesza% do mojego m#skiego "wiata! Gdyby nie one, pewno by mnie ju& nie by$o w"ród &ywych! Zamkn!$em
pistolet na klucz przed sob! samym, bo mia$em je
o b i e …! Musia$em &y% dla nich! Beze mnie zgin#$yby!
By$em im, a Teresce nadal jestem, winien opiek#.
W ko(cu jestem m#&czyzn!! G$ow! rodziny w zast#pstwie ojca, którego nawet nie pami#tam.
(po chwili)
Gdyby nie one, zasn!$bym na wieki nad moj! wys$u&on! Eric!, zdolny jedynie do wkr#cania w ni! kolejnych
kartek i do odpalania papierosa od papierosa. Komu wi#c
przeszkadza moja samotno"%?! Chyba tylko bezz#bnym
dewotkom, przypominaj!cym ch$odn! i podst#pn! topiel
morsk!, w której g$#binie czai si# "mier%. Kogó& unieszcz#"liwiam?! Zast#py panien, które ch#tnie widzia$yby
si# u boku pisarza? Ale kim one by$yby u tego boku?!
Czy ta rola na pewno dla nich jest napisana?
Nie! Nazbyt szybko pojawi$aby si# zazdro"%, ten pio$un,
który truje smak najwspanialszej nawet potrawy! Zacz#$yby si# wyrzuty, k$ótnie, ciche dni i ca$y ten kobiecy repertuar, który czyni mi ma$&e(stwo tak obmierz$ym…!

Tak… Jest w tym wiele racji… Ta gorycz zatruwa szcz#"cie, jakie daje mi pisanie…
Czasami nawet my"l#, &e mo&e by i która wytrzyma$a godziny milcz!cego siedzenia nad kartk!, grzebania
w ksi!&kach i samotnych spacerów, ale chyba sama musia$aby by% pisark! i to tak dobr! i szlachetn! jak pani
Zofia. Skoro za" nie spotka$em takiej duszy, to po có& innym mami% serca i oczy? Czy& nie jest to mimo wszystko uczciwe postawienie sprawy z mojej strony?...
Poza tym lubi# kobiety smutne i przymglone, takie, które trzeba odczytywa%. One rozbudzaj! moj! wyobra'ni#.
Lubi# poszukiwa% w nich tej tajemnicy, która piecz#tuje im usta i przygasza blask oczu. Gdy j! jednak odnajduj#, sama osoba przestaje mnie intrygowa%, a zaczynam
o niej my"le% jak o bohaterce powie"ci. To chyba te& dyskwalifikuje mnie jako m#&a i kochanka…?

MERKURY Raczej tak!…
GUSTAW

(po chwili)
Wiesz, kiedy zrozumia$em, &e musz# by% sam? Gdy roz$o&y$em na otomanie 30 egzemplarzy mojej pierwszej
ksi!&ki. Niby nic takiego… Nowelki i tyle! Ale to by$y
moje dzieci, nosi$y moje nazwisko, a w "rodku na ka&dej stronie by$y odciski moich palców. To by$a cz!stka
mnie! )aden wyrok s!du nigdy nie uniewa&ni tego, &e
w mojej g$owie da$em pocz!tek tym nowym "wiatom!
Ju& na zawsze b#d# wpisany w ka&d! linijk#. Krytycy,
recenzenci i koledzy mog! drwi% ze mnie, szarga%
i plugawi% moje imi#. W tamtej intymnej chwili by$em
jednak tylko ja i moja literatura… Czu$em si# szcz#"liwy jak nigdy w &yciu i wiedzia$em, &e to dopiero pocz!tek. Wtedy zrozumia$em, &e nie brakuje mi niczego ani
nikogo…

MERKURY Czyli jednak cierpisz?...
GUSTAW

Któ& nie cierpi?! Poka& mi cz$owieka wolnego od tego
uczucia!
(po chwili)
Gdy ziarno mi$o"ci we mnie umar$o, zrozumia$em, &e to
nie koniec, a jedynie pewien etap. Grzeba$em wi#c w ziemi, ora$em j! swymi my"lami, s$owami dobywanymi z zakamarków serca, kopa$em w$asny tunel do wolno"ci… I oto jest! Widz#. Kwiat, który wyrós$ z tamtej
zniszczonej $upiny. Widz# moje &ycie na nowo napisane! Jest barwne, promienne, jasne i nie ma ju& tamtej gradowej chmury zaciemniaj!cej mi sens istnienia, pod któr! chcia$em sobie przy$o&y% pistolet do skroni * ja,
porucznik, cz$owiek honoru! Nie ma ju& tego "miechu
wokó$, który by$ jak roz&arzone w#gle na ciele! Teraz jest
jasno"%, b$#kit czystego nieba, jest "wie&o"% poranka, który kryje w sobie wszystkie niewiadome dnia! Jest mi$e
podniecenie przygod!...
(po chwili)
Z trudem wydr!&y$em w sobie tunel i teraz czuj# s$odkie zm#czenie jak po ca$odziennej górskiej w#drówce…
Czuj# te&, &e jutro mog# zacz!% kolejn! powie"%!...

!
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W swoich filmach Jan Kidawa-B!o"ski wielokrotnie podejmowa! #l$skie
tematy, najbardziej chyba spektakularnie w „Skazanym na bluesa” – biograficznej powie#ci o Ryszardzie Riedlu. Obecnie re%yser pracuje nad filmem
„Gwiazdy”, którego bohaterem jest Jan Bana#, zas!u%ony pi!karz bytomskiej
Polonii i zabrza"skiego Górnika.
omys! na nowy film, jak si" wydaje, od wielu lat interesowa! re#yseP
ra. Wyrazisty bohater, pogmatwane lo-
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sy ro dzin ne osa dzo ne w re aliach
polsko-niemieckiego pogranicza, trudna droga do kariery oraz, w ko$cu, sukces i olbrzymia popularno%& – wszystko to da je szan s" na stwo rze nie
fascynuj'cej, a do tego – bardzo %l'skiej
historii, w której starsi widzowie odnajd' najpewniej obrazy z w!asnych wspomnie$ i posta& idola pi!karskich stadionów ery wczesnego Gierka.
Urodzony w 1943 roku Jan Bana% to
posta& typowa dla wielu górno%l'skich
#yciorysów, które nie doczeka!y si" dot'd nale#nego miejsca w kinie fabularnym. Urodzony w Berlinie, syn #o!nierza niemieckiej ar mii i (l'zaczki

z Katowic, przez d!ugi czas u#ywa!
niemieckiego nazwiska. Jako Heinz-Dieter Banas kszta!ci! si" na technika
górniczego. Sportowe szlify zdobywa!
w klubach pi!karskich Miko!owa i Katowic, sk'd w roku 1962 trafi! do Polonii w Bytomiu. Najcz"%ciej rozstawiany
by! jako prawoskrzyd!owy. Jego kariera rozwija!a si" szybko, ale – do czasu.
Kiedy w po!owie lat sze%&dziesi'tych bytomscy pi!karze wyjechali do Skandynawii, Bana% postanowi! za namow' ojca
pozosta& na Zachodzie, co odbi!o si" sporym %rodowiskowym skandalem. Pobyt
w Niemczech przyniós! jednak rozczarowania, i po roku pi!karz powróci!
na (l'sk. Dzi"ki pomocy ówczesnego
wojewody Jerzego Zi"tka wróci! do sportu, do!'czy! do zespo!u Górnika Zabrze,

gdzie przyczyni! si" do najwi"kszych
sukcesów klubu, a z czasem zosta! powo!any do reprezentacji narodowej.
Niestety, w!adza nigdy nie wybaczy!a mu
ucieczki z so cjalistycznego kraju,
i do ko$ca kariery obowi'zywa! go zakaz udzia!u w meczach z reprezentacj'
RFN. W praktyce oznacza!o to m.in. brak
zgody na udzia! w Igrzyskach w roku 1972 i w Mistrzostwach (wiata
w roku 1974.
Bohater „Gwiazd” jest dzi% dla mi!o%ników futbolu postaci' niemal legendarn'; jego sportowa kariera przypad!a
na lata sze%&dziesi'te i siedemdziesi'te. Powo!ywany przez kilka lat do kierowanego przez Kazimierza Górskiego
zespo!u reprezentacji Polski, najmocniej
chyba zapisa! si" w pami"ci kibiców
w roku 1973, kiedy na Stadionie (l'skim strzeli! bramk", która zapewni!a
przewag" podczas meczu z Angli'.
W lokalnym kolorycie zapisa! si" te# jako ulubieniec kobiet, ale mo#e bardziej – jako w!a%ciciel czerwonego
forda mustanga, obiektu westchnie$
mi!o%ników motoryzacji, jednego z zaledwie kilku takich aut je#d#'cych
wówczas po drogach nad Wis!' w czasach, gdy standardem by!y moskwicze,
trabanty i zaporo#ce. Co oczywiste, zdobycie takiego samochodu by!o dla polskiego pi!karza wcale nie!atwe. Zarobki otrzymywane w klubie pi!karskim,
nawet je%li obficie wspomagane fikcyjnymi etatami do!owymi w kopalni,
diety dodawane do sporadycznych wyjazdów zagranicznych, a nawet premie
za wygrane mecze nie mog!y wystarczy& na zakup luksusowego wozu: jak
przyznawa! kilka lat temu Bana%, niezb"dna okazywa!a si" operatywno%&
przy wywo#eniu za granic" kryszta!ów
i wódki, które po sprzeda#y zasila!y
portfele zawodników.
Maj'c tak barwny materia!, z interesuj'cym t!em obyczajowym czasów
PRL, Kidawa-B!o$ski podj'! si" realizacji filmu, którego akcja toczy& si" b"dzie przez trzy dekady: od urodzin bohatera do zwyci"skiego dla Polaków
meczu „na wodzie”, rozegranego w Monachium z Brazyli', w ramach Mistrzostw (wiata w 1974 roku. Przedsi"wzi"cie jest trudne, jego historyczny
wymiar wymaga stworzenia lub zaadaptowania wielu obiektów zdj"ciowych.
Za scenografi" odpowiada Elwira Pluta (m.in. „Pitbull”, „Bez tajemnic”), autorem zdj"& jest Micha! Englert („Bilet
na ksi"#yc”, „Pani z przedszkola”).
Producentami obrazu s' Film Point
Group oraz Telewizja Polska S.A.
przy dofinansowaniu otrzymanemu
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
W obsadzie znale)li si" m.in. graj'cy
Banasia Mateusz Ko%ciukiewicz, oraz
wcielaj'cy si" w role rodziców pi!karza
Magdalena Cielecka i Pawe! Del'g.
W dalszych rolach wyst'pili Eryk Lubos, Robert Talarczyk, Wojciech Mecwaldowski i Marian Dzi"dziel.

Jak mówi! na konferencji prasowej
Kidawa-B!o"ski, film nie ma by# biografi$ prezentowan$ z perspektywy
czterech dekad, jakie min%!y od sukcesów na boiskach, lecz &yw$, emocjonaln$ opowie'ci$ o pasji, m!odo'ci i przezwyci%&aniu trudno'ci losu. B%dzie to
te& na pewno film o skomplikowanych
relacjach syna z ojcem. Zaanga&owanie
Ko'ciukiewicza, znanego z ról w filmach „Mat ka Te re sa od ko tów”,
„Wszystko co kocham”, „W imi%…”,
pozwala spodziewa# si% kreacji buntownika !apczywie chwytaj$cego &ycie
i graj$cego z nim va banque. Co prawda, aktor wyst%puje obecnie tak&e w po'wi%conym 'w. Franciszkowi filmie
biograficznym re&yserowanym przez
Lilian% Cavani, osiemdziesi%ciodwuletni$ nestork% w!oskich re&yserek (autork% g!o'nego i skandalizuj$cego przed laty „Noc ne go por tie ra”), ale pra ca
przy tej mi%dzynarodowej produkcji dowodzi przede wszystkim coraz wy&szych notowa" Ko'ciukiewicza.
Jak podkre'la II kierownik produkcji
od po wie dzial ny za wy szu ki wa nie
obiektów zdj%ciowych Adam (ukaszek, film jest zdecydowanie „'l$ski”.
Ekipa pracowa!a dot$d w )wi%toch!owicach, Rudzie )l$skiej, na przej'ciu
granicznym w Cha!upkach, ale przede
wszystkim w Zabrzu, gdzie realizowano sceny m.in. na osiedlu Zandka,
w kinie Roma, przed hal$ Miejskiego
O'rodka Sportu i Rekreacji, a tak&e
przy ulicy Dworcowej. *yczliwe przyj%cie i pomoc organizacyjna w!adz
miasta, któr$ podkre'la filmowiec,
'wiadczy niezbicie o 'wiadomo'ci samorz$dów lokalnych na temat wysokich
walorów promocyjnych i edukacyjnych, jakie !$cz$ si% z powstawaniem
obrazów tego rodzaju. W przypadku
„Gwiazd” gwarantem zrozumienia specyfiki regionu jest dodatkowo osoba re&ysera, który urodzi! si% w Chorzowie,
by!o to 12 lutego 1953 roku, i pierwsze
lata &ycia sp%dzi! tam&e, mieszkaj$c
przy ulicy Truchana.
Po uko"czeniu studiów w !ódzkiej
szkole filmowej zadebiutowa! obrazem „Trzy stopy nad ziemi$” (1984),
który od razu wyró&niono drug$ nagrod$ w sekcji M!odego Kina na festiwalu w Gda"sku. Utrzymana w umownej,
magicznej tonacji opowie'# by!a histori$ ze )l$ska rodem: w jednej z kopal"
student usuni%ty z uczelni za brak wyników, d$&y do opanowania sztuki lewitacji. W tle przewija si% pejza& regionu z pó+nej epoki propagandy sukcesu,
a emocjonalne i uczuciowe perypetie
bohatera przeplatane s$ kopalnianym
strajkiem, scenami z &ycia hotelu robotniczego i motywem górniczej katastrofy.
Miejscem akcji kolejnego filmu by!a Wielkopolska. „M%skie sprawy”
(1988) odwo!ywa!y si% do tradycji powstania z 1918 r., gdy kilkunastoletni
ch!opcy staj$ do walki z Niemcami, tar-

gani trudno'ci$ dokonywanych wyborów i 'cieraniem si% ró&nych postaw
na sytuacj% polityczn$. Udzia! w ruchu
narodowo-spo!ecznym jest dla nich
wa&ny w wymiarze osobistym, jako
przepustka do doros!o'ci.
Zupe!nie inny by! „Wirus” (1996), zrealizowana w mi%dzynarodowej koprodukcji próba zmierzenia si% z kinem gatunkowym. Utrzymana w klimacie
thrillera historia informatyka wspó!pracuj$cego z policj$, by rozwik!a#
spraw% niebezpiecznego terrorysty, gro&$cego blokad$ krajowych systemów
bankowych i komunikacyjnych, zapowiada!a si% na dobre kino akcji. Mimo
jednak zaanga&owania do g!ównej roli
bardzo wówczas popularnego Cezarego Pazury, tytu! nie sta! si% frekwencyjnym sukcesem. Podobnie zreszt$ jak
o cztery lata wcze'niejszy „Pami%tnik
znaleziony w garbie”, rozgrywaj$ca
si% na przestrzeni pó!wiecza rodzinna saga przedstawiaj$ca burzliwe i zmienne
losy rodziny miotanej od 1939 roku &yciowymi w%drówkami na pograniczu
polsko-niemieckim. I cho# tematyka by!a wa&na, i ma!o rozpoznana w kinematografii fabularnej, opisane losy Polaków
wcielanych niegdy' do Wehrmachtu,
a potem kilkakrotnie szukaj$cych swojej prawdziwej ojczyzny, nie sta!y si%
pretekstem do znacz$cej publicznej
debaty.
Oba wymienione tytu!y wyprodukowa!a nale&$ca do re&ysera firma Gambit Productions, ale dopiero w 2005 roku znacz$cy sukces rynkowy odniós!
kolejny tytu! tej marki – „Skazany
na bluesa”, przejmuj$ca pasj$ i !adunkiem emocjonalnym opowie'# o &yciu
wokalisty D!emu Ryszarda Riedla. Muzyka kultowego zespo!u, brawurowa
kreacja aktorska Tomasza Kota, 'wietnie poprowadzone role drugoplanowe,
ale przede wszystkim ods!oni%cie nieznanych elementów biografii muzyka,
którego m!ode &ycie przerwa! narkotykowy na!óg, uczyni!y ze „Skazanego…” przebój sezonu, utrzymuj$c go
do tej pory po'ród najcz%'ciej przypominanych obrazów. Dla m!odej publiczno'ci oraz mi!o'ników bluesa jako
gatunku muzyki, historia prostego ch!opaka z robotniczego miasta, który po'wi%ca wszystko dla osobistej pasji, okaza!a si% mo&e nie g!osem pokolenia, ale
z pewno'ci$ istotnym punktem odniesienia dla tych, którzy pragn$ wyrwa#
si% z anonimowego otoczenia wspó!czesno'ci. Sposób, w jaki Kot odda! indywidualne cechy Riedla by! wyj$tkowy,
tym bardziej i& sam Kidawa-B!o"ski jest
krewnym Ryszarda, i przez kilka lat wychowywa! si% z du&o m!odszym od siebie wokalist$.
Przez polskie kina biografia tragicznego bluesmana przetoczy!a si% z triumfem.
Odby!o si% kilka efektownych premier,
na film przysz!y t!umy, ale – co najwa&niejsze – obraz Kidawy-B!o"skiego odnowi! na )l$sku dyskusj% o regionalnych

walorach kultury, w$tkach, które nale&a!o by rozwin$# kamer$, a tak&e o kultywowaniu 'wiadomo'ci i warto'ci „ma!ych ojczyzn”. Dowodem tego jest
chocia&by przeniesienie filmu w roku 2014, a wi%c w dekad% po premierze,
na deski Teatru )l$skiego, gdzie Robert
Talarczyk i Arkadiusz Jakubik umie'cili
histori% w cyklu „)l$sk 'wi%ty, )l$sk
przekl%ty”, spotykaj$c si% z gor$c$ reakcj$ widowni.
Filmem o Riedlu Jan Kidawa-B!o"ski potwierdzi! swoj$ wielogatunkow$
sprawno'# re&ysersk$. Chocia& w dorobku ma prac% przy realizacji kilku
seriali telewizyjnych, wyra+nie kontynuuje widoczne ju& od debiutu zami!owanie do tropienia w$tków historycznych. Wida# to w „Ró&yczce” (2010),
historii biograficznej zainspirowanej postaci$ Paw!a Jasienicy, w której realia
&ycia i tworzenia w czasach PRL ukazane s$ w po!$czeniu z niebezpiecze"stwem i pokus$ poddania si% inwigilacji komunistycznej w!adzy. Mimo
niewprowadzenia nazwiska pisarza
do filmu, zbie&no'# z osob$ literata wywo!a!a zapalczywe i emocjonalne protesty rodziny autora „Rozwa&a" o wojnie domowej”, dowodz$c jednak, &e
re&yser odwa&nie si%ga po wspó!czesne
i nie wyja'nione do ko"ca przez historyków w$tki.
Dwa lata temu powsta! poruszaj$cy
tematyk% polsko-&ydowsk$ psychologiczny film „W ukryciu”, opowiadaj$cy histori% destrukcyjnej relacji Polki
do *ydówki ukrywanej we w!asnym
mieszkaniu w ostatnich miesi$cach
wojny. Obecnie re&yser mówi o planach
wyre&yserowania serialu o polskim
okr%cie podwodnym Orze!, który zaton$! w nieznanych okoliczno'ciach wraz
z ca!$ za!og$ podczas II wojny 'wiatowej. Jego niezlokalizowanego dot$d
wraku do dzi' poszukuj$ mi!o'nicy
podwodnych eksploracji, a archiwi'ci
gromadz$ rozproszon$ po 'wiecie dokumentacj%.
Na planie filmu o Janie Banasiu trwa
w!a'nie przerwa zdj%ciowa. Do tej pory nakr%cono po!ow% materia!u. Kolejne sceny b%d$ realizowane wiosn$,
za' premiera planowana jest pó+n$ jesieni$. Najbardziej odpowiednim dla
niej miejscem by!by remontowany
obecnie stadion Górnika. Na pierwszym
pokazie b%dzie zapewne obecny sam
bohater, który po latach sp%dzonych
za granic$, trenuje obecnie zespo!y
m!odych trampkarzy na )l$sku. By#
mo&e stanie si% dla nich &yw$ legend$.
Jak zapowiada re&yser, tytu! filmu nawi$zuje nie tylko do gwiazdorskiego
blichtru, jakim cieszyli si% przed laty zawodnicy reprezentacji, ale te& do marze", ku którym przez ca!e &ycie pod$&a! bo ha ter. Czy film oka &e si%
wydarzeniem na miar% opowie'ci o Ryszardzie Riedlu? Miejmy nadziej, &e tak.
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– Dawno pana nie by!o w Katowicach.
Co s!ycha"?
– Gram, spo ty kam si", dzia #am...
W grudniu mia#em sposobno$% ponownych
wyst"pów pod batut! Heinza Holligera,
m.in. w jego kompozycji RECICANTO,

za$ wraz z moim zuryskim zespo#em pre-art soloists wyst"powa#em w Bazylei, Lucernie, Lozannie, Bernie i Zurychu z ca#kiem nowym, zamówionym przez nas
repertuarem. Prawykona#em osiem nowych
kompozycji m#odych, ale ju& wielokrotnie

nagradzanych na konkursach kompozytorskich autorów z Turcji, Armenii, Gruzji,
Azerbejd&anu, Szwajcarii, Serbii, Macedonii, itd.
W ostatnich miesi!cach bra#em równie&
udzia# w kilku wybitnych nowoczesnych
spektaklach operowych. Wymieni" tu
przede wszystkim IQ Enno Poppe, gdzie
mia#em równie& sceniczne zadania (troch"
aktorstwa i $piew %wier%tonowy na scenie,
dwa kontrabasy i gitara!) – najpierw na festi wa lu w Schwet zin gen, a po tem
na MärzMusik w Berlinie wraz z Klangforum Wien. Ciekawym do$wiadczeniem
by#o wykonanie we wrze$niu w Lille
opery ucznia Witolda Szalonka Toshio Hosokawa’y pt. Matsukaze z zespo#em MusikFabrik z Köln, z niesamowit! sopranistk!-aktork! Barbar! Hannigan w tytu#owej
roli. Z moim bazylejskim zespo#em Ensemble Phoenix wykonywa#em w tamtejszym teatrze w tym sezonie oper" pt.
Föhn (tytu# oznacza ciep#y szwajcarski
wiatr halny). Du&! przyjemno$ci! by# wyst"p w paryskiej Salle Pleyel – tej samej,
w której grywa# Chopin! – podczas „Le Festival d’Automne à Paris” 2014 w klasycznym repertuarze wspó#czesnym (Wolfgang Rihm i Luigi Nono). Dzie#a Nono
wykonuj" ze szczególnym upodobaniem,
m. in. trzykrotnie gra#em Prometeo podczas Salzburger Festspiele w ko$ciele
Kollegienkirche w Salzburgu wspólnie
z Klangforum Wien. Ostatnio wyst!pi#em
równie& na festiwalu Giacinto Scelsiego
w Bazylei z utworami solo tego w#oskiego geniusza i mistyka, jak i w duecie Dharana wraz z legendarnym Rohanem de Saram’em, za gra #em tak &e w du ecie
z 91-letni! s#ynn! i czynn! wci!& $piewaczk! z Rzymu Michiko Hirayama – ongi$
przyjació#k! ksi"cia d’Ayala Valva-Scelsiego, w ramach cyklu Canti di Capricorno. Wielkim i wa&nym tak&e dla mnie
prze&yciem jest wykonywanie dzie# Georga Friedricha Haasa, nadzwyczajnie p#odnego wizjonera spektralizmu, przez lata
zwi!zanego z Musikakademie Basel, a dzi$
profesora Columbia University.
– Pa#skie wyliczenie przyprawia o zawrót g!owy: wspania!e miejsca, wspania!e nazwiska, tworz$ce kanon muzyki
awangardowej. Co prawda, z definicji
muzyka awangardowa nie jest kanoniczna, ale przecie% z !atwo&ci$ rozró%niamy w niej przeci'tniaków i wielko&ci. Z tymi ostatnimi jest pan za pan
brat… Obawiam si', %e nie by!oby to
mo%liwe w Polsce?
– Wymieniaj!c wszystkie te wybitne nazwiska i dzie#a po raz kolejny uzmys#awiam sobie dlaczego jestem „tam” a nie
„tu”: moje potrzeby poznawcze, rozwojowe, w tym tak&e kompozytorskie z pewno$ci! znajduj! tam odpowiedni! ilo$% po&ywek. Wspó#praca z Internationale
Gesellschaft für Neue Musik w Bernie
owocuje od kilku ju& lat nowymi kompozy cja mi mo je go au tor stwa. Ostat nio
po wsta #y
Fu ga my sti ca, Car ril lo_N13¿ – Eine transgradiale Musik-Installation/Performance, we wspó#pracy
z Bien na le Bern, Be stia rium na róg
i skrzypce, Bestiarium – Fortune Square
TrioTrip SinfAct na skrzypce, róg, kontrabas, orkiestr" symfoniczn! i live-electronics, metAtem – interaktywny stragan

d!wi"kowy pod#ug Dantego Alighieri
i Mikrogramów Roberta Walsera – akcja
muzyczno-plenerowa dla czterech performerów, na instrumenty samograj$ce, kontrabas, lupofon i elektronik", wykonywany przez nas w Bern i Basel – to niektóre
z tropów wi$%$cych mnie ze stolic$ Szwajcarii.
– Co to jest lupofon?
– To obój basowy. Obój, podobnie jak
fagot, prze%ywaj$ dzi& renesans nowych
wynalazków w postaci swych nast"pców: lupofonu i kontraforte. To cuda techniki, z niezwykle klarownym, mocnym
i bogatym brzmieniem, rezultat do&wiadcze' i wniosków genialnych budowniczych, którzy ten z#o%ony mechanizm
stworzyli kilka ledwie lat temu. Brak tylko literatury na te nowe instrumenty, jeste&my zatem &wiadkami narodzin nowego
rozdzia#u w historii muzyki.
– Spodziewam si!, "e wymienione
przez pana przed chwil# autorskie
kompozycje nie trafi$y do szuflady?
– Na szcz"&cie nie, i to jest kolejny powód, dla którego zachwyci#em si" Szwajcari$ – to doprawdy wymarzony teren dla
kogo&, kto pragnie dzieli( si" z publiczno&ci$ nietypowymi projektami, wymagaj$cymi np. wyj&cia w plener, poza sal" koncertow$. W minionym roku mia#em dwa
prawykonania: Walser Code – Scenario
for Violin-Player oraz trzygodzinn$ interaktywn$ akcj" muzyczn$ na otwartych
placach w sercu Berna i Bazylei pt.: metAtem. Par" miesi"cy wcze&niej odby#o si"
tak%e prawykonanie, a potem kilka wykona' (w Czechach i Szwajcarii) mojego najwi"kszego obsadowo utworu: BESTIARIUM For tu ne Squ are Trio Trip
SinfAct dla trojga solistów, orkiestry symfonicznej i elektroniki. Utwór ten, w którym przeprowadzamy ró%ne eksperymenty z przetwarzaniem d!wi"ku i nagra' live
oraz testujemy na scenie w#asnor"cznie
skonstruowane instrumenty jest wersj$
wcze&niejszego duetu na skrzypce, waltorni", g#osy i podr"czn$ elektronik", który
by# wykonywany w Lucernie, Katowicach,
Bytomiu, Brukseli, Londynie, Budapeszcie, Novim Sadzie, Berlinie i licznych miastach szwajcarskich.
– Poruszaj#c si! w obszarze twórczo%ci multimedialnej z konieczno%ci pracuje pan w zespole, dziel#c role kompozytora i wykonawcy – o ile mo"na tu
w ogóle mówi& o „podzielno%ci”...
– Oczywi&cie, tu zasad$ jest komunikacja, praca z zespo#em. Je&li chodzi o ten
kr$g moich dzia#a', du%o satysfakcji przynios#y mi akcje multimedialne Carrillo_N13¿, wspó#tworzone w kwintecie
z wynalazc$, re%yserem, i dwoma muzykami plus dwóch in%ynierów i zaplecze ze
strony festiwalu Biennale Bern. W ci$gu
sze&ciu tygodni wybudowali&my na przestronnym strychu w centrum stolicy muzyczn$ maszyn" ze stela%em z pi"ciu ton
drewna i „wdmuchanym” w to napompowanym balonem lotniczym, przez którego „&luz"” publiczno&( mog#a do nas
wchodzi(. By# to muzyczny interaktywny spektakl trwaj$cy non stop 169 godzin, 13 razy 13, a wi"c jeden tydzie' i jedn$ go dzi n". Mie li &my w#a sny rytm
dzia#ania, w#asny j"zyk, lo%" po&rodku sceny, a nawi$zywali&my do idei muzyki mi-

krotonowej Juliana Carrillo i Ivana Wyschnegradsky’ego.
Innym sposobem nowej komunikacji
z publiczno&ci$ by# „stragan muzyczny”
z w#asnor"cznie zbudowanymi przez nas
instrumentami, zapraszaj$cymi publiczno&(
do d!wi"kowego wchodzenia w struktur" naszego nieustaj$cego brzmienia. Niczym laboranci wprowadzali&my w nasz$
wystaw" graj$cych obiektów przypadkow$ publiczno&( na Münsterplatz w Bernie
i Theodorskirchplatz w Bazylei. Oprócz instrumentów i planu dramatycznego akcji
przygotowa#em tak%e trzygodzinn$ &cie%k" d!wi"kow$, która przeprowadza#a nas
przez muzycznie widzian$ akcj" Boskiej
Komedii Dantego. Materia# video dokumentuj$cy te dzia#ania uka%e si" wkrótce
w internecie.
– Polsk! opuszcza$ pan jako pocz#tkuj#cy kompozytor i dojrza$y solista-kontrabasista. Czy jest pan nadal
wierny swemu instrumentowi?
– Oczywi&cie. Mia#em ostatnio sporo zada' solistycznych, na przyk#ad wykonanie arcytrudnego THERAPS Iannisa Xenakisa w ramach koncertu portretowego
tego kompozytora na zaproszenie Ensemble Modern z Frankfurtu nad Menem
w wielkiej sali Radia WDR w Kolonii,
oraz na zaproszenie IGNM w Bernie. Dokona#em tak%e obrotow$ kamer$ rejestracji muzyki towarzysz$cej niememu nagraniu video wyst"pu dyrygenta, w ramach
projektu Jannika Gigera „Gabrys und
Henneberger – Transformation”. Wykonuj" równie% cz"sto utwory napisane specjalnie z my&l$ o mnie jako kontrabasi&cie, np.
w ramach projektów zespo#owych Thomasa Kesslera (wraz z Collegium Novum
Zürich – gram tam wysokie wielod!wi"ki fla%oletowe, specjalne wibracje), Junghae Lee, Michela Rotha, Alfreda Knüsela, Helmuta Oehringa i wielu innych. To
dowód na to, %e solistyczny kontrabas poci$ga wspó#czesnych twórców, g#ównie poprzez masywno&( swej wibracji we wszystkich rejestrach i równie% jako instrument
harmoniczny – ma cz"sto wiod$c$ rol"
w zespole. Tak si" dzieje w utworach pisanych od lat dla pre-art soloists. Zasiada#em w jury organizowanego przez ten
zespó# konkursu kompozytorskiego. Otrzymali&my od jego uczestników wiele oryginalnych i samodzielnych propozycji,
&wie%ych pomys#ów muzyki z „przebojow$” rol$ kontrabasu. Co roku mamy
w ramach konkursów zastrzyk nowej
kompozytorskiej energii ze Wschodu – krajów nie zrzeszonych w EU, odbyli&my te%
kilkakrotnie podró%e koncertowe w tamte rejony – Armenia, Azerbejd%an, Gruzja,
jak i ca#e Ba#kany, od S#owenii, Chorwacji, Serbii, Bo&ni i Hercegowiny po Czarnogór" i Macedoni". Podró%e te stanowi$
obustronn$ wymian" dobrej twórczej energii – miejscowi ciesz$ si" niezwykle goszcz$c nasz zespó#.
– Chcia$abym, "eby pan na koniec
krótko opisa$ dla nas kulturaln# stron!
Bazylei. Czy s# tam widoczni Polacy?
– Bazylea, miejsce nadzwyczajnie zasobne w kultur", to zbiory sztuki starej i nowej, podziwianej przez kolekcjonerów
i s#ynne np. poprzez swoje targi sztuki ART
BASEL, &ci$gaj$ce do miasta co roku najznamienitsze oraz najdro%sze galerie z ca-

#ego &wiata. Zreszt$ i na co dzie' nie sposób wr"cz ogarn$( propozycji i ekspozycji w galeriach, fundacjach, na scenach muzycznych, teatrach, w muzeach i scenach
niezale%nych: to nieprzebrane magazyny
sztuki, np. Paul Sacher Stiftung, w którego cyklu koncertowym wyst$pi" w kwietniu, Fondation Beyeler, dzia#ania Schaulager, projekty Kunsthalle, Haus der
Elektronischen Künste, Gare du Nord –
Bahnhof für Neue Musik, Imprimerie Basel, Theater Basel, grupy undergroundowe KLAPPFON i PLATTFON, czy sama
Akademia Muzyczna, b"d$ca mocnym silnikiem nap"dowym kultury miasta. Pulsuj$ wyrazi&cie festiwale muzyczne; wa%ny jest Festival Rümlingen – rodzaj
„pre-festiwalu”, wynajduj$cego „diamenty” przysz#ej kultury, nazwiska kompozytorskie jeszcze nieznane, a które b"d$ g#o&ne za 5–10 lat na naj wi"k szych
&wiatowych scenach; tu donios#a rola warszawianki Sylwii )yty'skiej, perkusistki,
performerki, improwizatorki, kompozytorki i nauczycielki, która od ponad dwóch dekad nadaje ton wielu nowatorskim dzia#aniom artystycznym w Szwajcarii. Nie
tylko sama tworzy i edukuje, ale równie%
realizuje znakomite serie „pro musica
nova”, np. cykl adresowany do dzieci „Gare des Enfants”. W tak pot"%nym i g"stym
od tre&ci kulturowych tyglu jak Bazylea – miasto wi$%$ce trzy o&cienne pa'stwa
(symbolem jest po#o%one obok jedyne
na &wiecie trójnarodowe lotnisko Basel-Mulhouse-Freiburg) trudno mówi( o jakim& wyró%niaj$cym si" miejscu polskiej
kultury muzycznej. Jest ona sk#adow$
globalnego nagromadzenia twórców, którym etnolodzy przydali dzi& trafn$ nazw"
„transnarodowych”.
Nie jest chyba nieskromno&ci$ przyznanie sobie miejsca w owym szerokim nurcie: &wiadectwem pozostaje CD Robert
Walser in der schweizer Musik, gdzie pomieszczono mój utwór Da ich ein Knabe war, a tak %e sze reg pra wy ko na'
mo jej mu zy ki, ja kie mia #y miej sce
w Szwajcarii. Kilkakrotnie udziela#em wywiadów dla tutejszego radia i telewizji;
wszystko to &wiadczy zapewne o otwarto&ci Szwajcarów i ich ch#onno&ci dla nowatorskich trendów, o starannym wy#apywaniu bod!ców kulturowych, p#yn$cych
zewsz$d, tak%e z Polski. To w Bazylei mia#em sposobno&( spotkania si" ze Zbigniewem Karkowskim, którego od lat podziwia#em z dala, a tu w#a&nie mia#em okazj"
prawykona( jego utwór, zaprzyja!ni( si"
i otrzyma( utwór-dedykacj" na kontrabas
solo i elektronik". Porozumienie to trwa#o i owocowa#o do ko'ca %ycia tego wybitnego twórcy „osobnego”, zamieszka#ego w Tokio, ucznia Xenakisa, który
odwiedzi# Katowice i mój dom krótko
przed &mierci$.
Dodam równie% ju% tylko na marginesie, %e mia#em kilkakrotnie swój udzia#
w „eksporcie” Szwajcarów do Polski,
do Katowic, Krakowa i Warszawy, we
wspó#pracy m. in. z Fundacj$ Pro Helvetia. *mietanka szwajcarskich muzyków
gra#a tu muzyk" swego kraju, a tak%e niemieck$ i moje utwory.
– Dzi!kuj! za rozmow!.
!
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Fotografia z odr"czn# dedykacj# K. Szymanowskiego dla chóru „Ogniwo” na pami#tk" wykonania „Stabat Mater” w Katowicach.

Katowice Karolowi
Szymanowskiemu
KAROL RAFA) BULA
dres Towarzystwa Muzycznego im.
A
Karola Szymanowskiego skupiaj!cego uwag" na osobie i twórczo#ci drugie-
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go po Fryderyku Chopinie najwi"kszego
kompozytora polskiego wskazuje na Zakopane. To tam znajduje si" Muzeum
Karola Szymanowskiego w Willi „At-

ma” a ona jest oficjaln! siedzib! Towarzystwa. Zmiany, jakich dokonano w Willi
od 2012 roku mocno jednak zmieni$y sytuacj". Wprawdzie Towarzystwo nadal
utrzymuje na mocy umowy kontakty
z Muzeum Narodowym w Krakowie, gospodarzem obiektu w Zakopanem, lecz re- Afisz koncertu fina!owego „Czterog!osu”

Fot. z arch. Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Fot. z arch. Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

mont „Atmy” spowodowa$ szereg niekorzystnych zmian we wzajemnych relacjach:
Towarzystwo zosta$o pozbawione swojego biura usytuowanego w willi, a przechowywane w nim archiwalia przekazane
zosta$y do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, z „Atmy” wyprowadzono
b"d!cy w$asno#ci! Towarzystwa fortepian marki Bösendorfer i zast!piono go zakupionym przez Muzeum Narodowe instru men tem mar ki Schim mel, co
w oczywisty sposób wp$yn"$o na ograniczenie wyst"pów renomowanych pianistów
zapraszanych przez Towarzystwo do „Atmy”. Wol! oni gra% na bez porównania lepszym Bösen dor fe rze umiesz czo nym
w pi"knej Galerii sympatyzuj!cego z Towarzystwem Ryszarda Orskiego. Dodajmy,
&e zakopia'czycy w niczym nie wyró&niaj! si" zainteresowaniem Szymanowskim,
na które ten ze wszech miar zas$uguje, zwa&yw szy na de kla ro wa n! przez nie go
przy ró&nych okazjach, no i uwiecznion!
w kompozycjach mi$o#% do Podhala i jego stolicy. O nik$ym zainteresowaniu zdaje si" #wiadczy% znikome poparcie dzia$a' na rzecz popularyzacji jego postaci
i dorobku ze strony w$adz miejskich Zakopanego i mizerna liczba cz$onków Towarzystwa jego imienia. Do#% wspomnie%,
&e od wielu lat w zarz!dzie Towarzystwa
nie ma jednego zakopia'czyka, a na odbytym w grudniu minionego roku Walnym
Zje(dzie nie pojawi$ si" &aden z nich.
W prezydium zarz!du znale(li si" ponownie zwi!zani z katowick! Akademi! Muzyczn! prof. Joanna Doma'ska (prezes),
prof. Eugeniusz Knapik, dr Arkadiusz
Kubica (wiceprezesi) oraz warszawiacy
prof. S$awomir Czarnecki i skrzypek
Kwartetu „Prima Vista” Józef Kolinek. Je&eli sytuacj" t" traktowa% jako dowód spo$ecznej aktywno#ci lub jej braku, to ju& drugiego faktu tj. wyeksponowania Katowic
jako miejsca kilku szczególnie wa&nych
wydarze' muzycznych o zasi"gu mi"dzynarodowym nie mo&na lekcewa&y%. To
tutaj w listopadzie 2012 roku odby$ si"
I Mi"dzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego, na który
nap$yn"$o 176 partytur z ca$ego #wiata,
a w 2014 roku I Mi"dzynarodowy Konkurs
Kwartetów Smyczkowych im. tego kom-
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Fot. z arch. Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego
Fot. z arch. Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

Prezes KSSE Piotr Wojaczek wr!cza dyplomy laureatom Mi!dzynarodowego Konkursu Kwartetów
Smyczkowych.

Dr Marcin Krupa (ówczesny wiceprezydent Katowic) wr!cza dyplomy laureatom Mi!dzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych.
Fot. Witold Koci"ski

pozytora. Tu te! w ubieg"ym roku upami#tniono pobyt Karola Szymanowskiego
w Katowicach 3 lata przed $mierci% kompozytora cyklem koncertów z replik% koncertu z 1934 roku, w czasie którego
pod dyrekcj% Jerzego Maksymiuka wykonano „Stabat Mater” uwa!ane za najwspanialsze dzie"o Szymanowskiego,
a w pozosta"ych koncertach zaprezentowano dzie"a jego wybitnych spadkobierców – Boles"awa Szabelskiego, Henryka
Miko"aja Góreckiego i Eugeniusza Knapika. Wszystkich trzech ciesz%cych si# $wiatow% s"aw% kompozytorów "%czy profesorowanie w Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego.
Wp"yw na przesuni#cie dzia"a& artystycznych zwi%zanych z wielkim polskim
twórc% z Zakopanego do Katowic maj% bez
w%tpienia nieporównywalnie korzystniejsze warunki, jakimi poszczyci' mog% si#
Katowice ze wspania"% now% siedzib% Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (tu prawykonano wyró!nione I nagrod% na wspomnianym Konkursie
Kompozytorskim dzie"o hiszpa&skiego
kompozytora Oscara Pradosa Sillero),
Akademi% Muzyczn% z jej zapleczem
pi#kn% sal% koncertow%, w której raz
za razem rozbrzmiewa muzyka Karola
Szymanowskiego, sal% kameraln%, w której przebiega" wspomniany Konkurs Kwartetów, najwy!szej klasy fortepianami itp.).
Jak!e ograniczone jest w porównaniu
z tym pole dzia"ania w mie$cie, w którym
sposobno$' do wykonywania wielkich
dzie" Szymanowskiego daj% jedynie wn#trza ko$cio"ów, a wykorzystywane dla
koncertów solistycznych i kameralnych pomieszczenia „Atmy”, Galerii R. Orskiego,
Teatru Witkacego, czy Muzeum Etnograficznego s% w stanie pomie$ci' wielce ograniczon% liczb# s"uchaczy. Cieszy oczywi$cie fakt, !e kieruj%ce tymi kulturalnymi
placówkami osoby wykazuj% wiele sympatii dla Towarzystwa organizuj%cego tam
koncerty, jak i to, !e s% one doceniane przez
renomowanych artystów i melomanów zamieszkuj%cych, b%d( przypadkowo przebywaj%cych w Zakopanem. Dopóki jednak
w Zakopanem nie powstanie sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia, dopóki nie
zmieni si# stosunek w"adz i mieszka&ców
miasta do jego Wielkiego Obywatela trzeba b#dzie pogodzi' si# z tym, !e centrum
kultu Karola Szymanowskiego b#dzie,
bo ju! si# nim sta"a, stolica Górnego
)l%ska. To tu jest uczelnia i s% szko"y $rednie jego imienia, tu odbywaj% si# konkuren cyj ne dla lip co wych Dni Mu zy ki
w Zakopanem Wieczory z Muzyk% Karola Szymanowskiego i kompozytorów jemu wspó"czesnych, tu obok mi#dzynarodowych konkursów kompozytorskich
– kolejny planowany jest w bie!%cym roku – kontynuowane b#d% – po I Mi#dzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczko wych na st#p ne mi# dzy na ro do we
konkursy wykonawcze, tu dzie"a Szymanowskiego maj% bowiem swych sta"ych
wielbicieli. Wszystko wskazuje na to, !e
zainteresowanie osob% i twórczo$ci% wielkiego polskiego kompozytora zatacza'
b#dzie tu coraz szersze kr#gi. Pragnie tego $rodowisko muzyczne, sprzyjaj% temu
w"adze miasta i sponsoruj%ce dzia"alno$'
na jego rzecz firmy.

Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi „Atma” w Zakopanem, stan sprzed 2012 r.
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Pszczo!y miodne wzbudzaj" zainteresowanie zarówno najm!odszych jak i doros!ych, a nadle#niczy
Tadeusz Norman ch$tnie wprowadza w tajniki ich %ycia. Tu, przy ulu pokazowym i tablicy multimedialnej podczas „Ekosongu” w Katowicach – Panewnikach.

By nie myli# skunksa z borsukiem, czyli…

Nauka
wychodzi z lasu
Tekst i zdj"cia:
JERZY MACHURA

auka posz!a w las – zwyk!o si" mówi#,
gdy edukacja nie przynosi oczekiwaN
nych efektów. Ale mo$e nale$a!oby upowszechni# inne powiedzonko: nauka wychodzi z lasu. Zdziwienie? Pewnie tak, ale ci,
którzy cho# raz uczestniczyli w której% z coraz liczniejszych plenerowych imprez organizowanych przez Lasy Pa&stwowe wiedz',
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$e „ludzie lasu” nie tylko dbaj' o kondycj"
naszych drzewostanów, ale i staraj' si"
wp!ywa# na %wiadomo%# ekologiczn' spo!ecze&stwa.
Temu celowi s!u$' nie tylko okoliczno%ciowe pikniki – z okazji ogólnopolskich jak
i le%nych %wi't czy jubileuszy, ale i, a w!a%ciwie przede wszystkim, szeroko zakrojo-

Pierwszy raz, oko w oko z borsukiem… Co prawda, tylko spreparowanym i w gablocie Le#nej Sali
Edukacyjnej Nadl. Katowice, ale jednak…

na akcja edukacyjna prowadzona, rzec
mo$na: na co dzie&, w%ród dzieci i m!odzie$y, w my%l za!o$enia, $e czym skorupka
za m!odu nasi'knie… itd. Od razu doda# te$
trzeba, $e edukacja le%na to nie jaki% kaprys
czy przelotna zachcianka co niektórych
ambitnych nadle%niczych, ale przedsi"wzi"cie realizowane w ca!ym kraju i maj'ce umocowanie prawne w za!o$eniach Polityki Le%nej Pa&stwa (1997) i Zarz'dzeniu
nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Pa&stwowych (2003). Tak wi"c, nie jest to zjawisko $ywio!owe – od czasu do czasu,
a edukatorzy le%ni nie s' przypadkowymi
lud(mi, którzy akurat edukuj', bo zd'$yli
wcze%niej upora# si" z obowi'zkami z zakresu ochrony, hodowli czy innej dziedziny gospodarki le%nej. Ba, edukatorzy maj'
ju$ nawet swoje ogólnopolskie stowarzyszenie. A brzmi'ce niczym kl'twa stare powiedzonko: „oby% cudze dzieci uczy!” interpretuj' li tylko w kategoriach optymistycznych,
jako dodatkowy bodziec do tego niew'tpliwego wyzwania – nie rzadko bardzo satysfakcjonuj'cego, gdy dostrzega si" na twarzach dzieci zafascynowanie opowie%ciami
o lesie.
!ubr z reklamy, "yrafa z lasu…
$e potrzeba edukacji przyrodniczej istA
nieje nie trzeba chyba o tym nikogo
przekonywa#. Maj'cym w'tpliwo%ci podaj" przyk!ady z $ycia wzi"te: widok spreparowanego borsuka w gablocie zaskakuje
dzieci, nie wiedz' kto zacz, niektóre kojarz' go ze skunksem, znanym z bajek disneyowskich, niektórzy zgaduj', $e to szop, ale
borsuk? Nie, takiego nie znaj'. Pytanie o najwi"ksze zwierz" w polskich lasach te$ jest
za trudne. A gdy dla u!atwienia podaje si",
$e na literk" „$”, to pada odpowied(: $yrafa (sic!). Gdy wreszcie edukator „ujawnia”,
$e to o $ubra chodzi!o, dzieci krzycz': tak,
znamy z telewizji, z reklamy piwa…
Uczniowie z „podstawówek” nie s!yszeli te$ o danielu, a na pytanie o najwi"kszego kota w naszych kniejach dzieci odpowiadaj': tygrys, bo ry% wielu ch!opcom
i dziewcz"tom nie jest znany. To nie odosobnione sytuacje z jakimi stykaj' si" le%nicy – edukatorzy. Sam tego by!em %wiadkiem, niejednokrotnie.
Oczywi%cie zdarzaj' si" i imponuj'ce
przyk!ady wiedzy, gdy np. ucze& pierwszej
klasy pi"knie wymienia nazwy kilku gatunków rodzimych drzew le%nych, dziel'c je
jeszcze na iglaste i li%ciaste. Albo przedszkolacy wiedz'cy, $e u reniferów, którymi
w grudniu przybywa do nas Miko!aj, w odró$nieniu od naszych jeleni czy saren, nie
tylko „panowie”, ale i „panie” maj' g!owy
przyozdobione poro$em. Ale to raczej zas!uga rodziców, $e wpajaj' swoim milusi&skim wiedz" przyrodnicz'. Czyli, nie zas!uga szkó!, bo w podr"cznikach szkolnych
trudno znale(# le%ne tre%ci. Je%li wi"c, rodzice nie zadbaj', to dopiero na wycieczce
do nadle%nictwa, dzieci stykaj' si" z prawdziwym (a nie tylko obrazkowym z podr"cznika) lasem i widz' $ywe b'd( spreparowane eks po na ty ro dzi mej fau ny i flo ry.
A dodatkowo, podczas zaj"# z le%nikiem, zach"caj' do zg!"biania wiedzy organizowane przeze& konkursy – element rywalizacji
pomaga skupi# uwag" bardziej ni$ sam wyk!ad.
Rodzi si" wi"c pytanie: czy le%nicy wyr"czaj' w ten sposób nauczycieli? Na pewno im du$o pomagaj', uczulaj'c m!ode umy-

s!y na zjawiska, które w szkolnych salach
s" pomijane, lub omawiane ledwie w niewielkim stopniu.
Vivaldi w lesie,
czyli przyk!ad z Katowic
obrym przyk!adem le#nej edukacji jest
D
Nadle#nictwo Katowice – obchodz"ce
w tym roku 70-lecie dzia!alno#ci. Dobrym

z ró$nym wzgl%dów. Ju$ same uwarunkowania geograficzno-administracyjne pretenduj" t% jednostk% Lasów Pa&stwowych do pokazania jej jako przyk!ad. Bo przecie$
szuka' takiego drugiego nadle#nictwa,
na którego obszarze funkcjonowa!oby osiem
du$ych miast (Chorzów, Katowice, Mys!owice, Ruda (l"ska, Siemianowice, (wi%toch!owice, Tychy i Zabrze) oraz sze#' mniejszych miast i gmin (Bieru&, Che!m (l"ski,
Giera!towice, Imielin, L%dziny, Miko!ów).
Takie silne skoncentrowanie ludno#ci i przemys!u nie pozostaje oboj%tne dla trwa!o#ci
lasu, a zjawisko wzmo$onej antropopresji
przyczynia si% do ró$nych form degeneracji i przekszta!ce& zbiorowisk le#nych. Zarazem jednak w!a#nie tereny Nadle#nictwa
Katowice s" niezwykle odpowiednie dla prowadzenia zaj%' z zakresu edukacji le#nej. Bo
funkcjonuje tu kilkaset przedszkoli, szkó!
podstawowych, gimnazjalnych i #rednich
oraz szkó! wy$szych, bo notuje si% tu
wzmo$ony ruch turystyczny, bo lasy tu rosn"ce s" dost%pne ze wzgl%du na rozbudowan" sie' dróg le#nych i lokalnych, bo wiele tu par kin gów, miejsc bi wa ko wa nia
i o#rodków wypoczynkowych. I wreszcie:
lasy Nadle#nictwa Katowice charakteryzuj" si% bogactwem przyrodniczym wynikaj"cym ze zró$nicowania geomorfologicznego
terenu. Dodaj"c do tego dwa rezerwaty
przyrody (Las Murckowski i Ochojec),
wiele pomników przyrody, kilka u$ytków
ekologicznych i zespo!ów przyrodniczo-krajobrazowych (m. in. Uroczysko Buczyna,
)ród!a K!odnicy czy Dolina Jamny) oraz
„Le#ne Pogotowie” czyli schronisko dla dzikich zwierz"t – mo$na mówi' o wymarzonej wr%cz bazie edukacyjnej.
Ale i tak, nie koniec to jeszcze atrakcji,
jakie czekaj" na odwiedzaj"cych Nadle#nictwo Katowice. Bo w bezpo#rednim s"siedztwie siedziby le#ników, od 2007 r. spacerowa' tam mo$na po Le#nej (cie$ce
Edukacyjnej, z ekspozycj" drzew i krzewów,
krzewinek i bylin charakterystycznych dla
terenów (l"ska. Wzd!u$ #cie$ki, która
przystosowana jest dla osób poruszaj"cych si% na wózkach inwalidzkich, jest równie$ ekspozycja #rodowisk wodno-b!otnych z charakterystycznymi dla wilgotnych
!%gów i olsów ro#linami. Rosn" tam tak$e
ro#liny miododajne, a i jest pasieka z ulem
pokazowym, który – nie tylko u dzieci – wzbudza o$ywione zainteresowanie. To,
rzec mo$na, „oczko w g!owie” nadle#niczego Nadle#nictwa Katowice – Tadeusza
Normana, pszczelarza co si% zowie, którego ta pasja tak poch!on%!a, $e uczestniczy
w konferencjach i seminariach, tak$e mi%dzynarodowych, po#wi%conych $yciu i hodowli pszczó!. Nic wi%c dziwnego, $e nadle#niczy, w miar% wolnego od innych
obowi"zków czasu, wspomaga edukatorów,
zajmuj"co przybli$aj"c t% tematyk% odwiedzaj"cym stoisko Nadle#nictwa, podczas
ró$nych imprez plenerowych.
Jest jeszcze i innym magnes przyci"gaj"cy mi!o#ników przyrody do siedziby
Nadle#nictwa. To Le#na Sala Edukacyjna,

Las kryje w sobie wiele tajemnic, tote( wyk&adu le$nika, in(yniera S&awomira Forystka dzieci s&uchaj# z wielk# uwag# – tu w Pawilonie Dydaktycznym ZOO w Chorzowie.

gdzie zainstalowano nowoczesny system
multimedialny typu „#wiat!o i d*wi%k”, dzi%ki czemu mo$na doskonale wczu' si% w atmosfer% lasu i pozna' tajniki otaczaj"cej nas
przyrody, jednocze#nie podziwiaj"c „le#ne prezentacje” obrazuj"ce wiosn%, lato, jesie& i zim%. Prezentowane s" tam ró$ne scenariusze – dla dzieci, w gwarze #l"skiej,
a tak$e przy muzyce powa$nej.
– Czarowne d!wi"ki koncertu skrzypcowego „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego czy doskonale uchwycony, uchodz#cy
za jeden z najpi"kniejszych w muzyce „Poranek” z I suity Peer Gynt Edwarda Griega, ubarwione opowie$ci# o lesie i jego
mieszka%cach wprowadzaj# go$ci w niezwyk&y $wiat przyrody Górnego 'l#ska – wyja#nia pomys!odawca, zast%pca nadle#niczego Boles!aw Bobrzyk. – Kto us&yszy
i zobaczy ten spektakl uzna, (e nie tylko przyroda jest doskona&a, ale (e Vivaldi i Grieg
genialnie opisali muzyk# otaczaj#cy nas

$wiat. Spektakle ubarwione d!wi"kami natury – ulewami, wichurami i burzami, z wy&aniaj#cymi si" z ciemno$ci le$nymi zwierz"tami, buduj# w wyobra!ni ka(dego
z nas niezwyk&e skojarzenia. Zamys&em
stworzenia tej prezentacji by&a ch") pokazania jak niezwyk&a jest muzyka, w jaki doskona&y sposób jej twórcy poprzez ogromn# inwencj" melodyczn# oddali liryzm
i subteln# nastrojowo$) lasu. Nie ma chyba w kraju podobnego przyk&adu takiego
ukazania $wiata przyrody.
Boles!aw Bobrzyk opracowa! i re$yserowa! spektakle, dobiera! d*wi%ki przyrody,
wymy#li! jak w ciekawy sposób zgra' muzyk% z o#wietleniem, dopracowywa! zgodno#' teksu i melodii w akcentach i frazowaniu. Scenariusz, podobnie jak w przypadku
spektakli dla dzieci i spektakli #l"skich, napisa!a jego $ona Magdalena Bobrzyk
– z zawodu lekarz, doskonale rozumiej"ca
prawa rz"dz"ce przyrod". Bez jej zaanga-

Przedszkolaki poznaj# gatunki drzew i ch"tnie chc# przekona) si" czy to prawda, (e np. przytulaj#c si" do brzozy uspokajamy si"…
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!owania nie uda"oby si# zako$czy% tego
dzie"a – odpowiednie dostosowanie tempa
i rytmu opowie&ci do prezentowanych obrazów i muzyki to wielkie wyzwanie – wymaga wyczucia i wra!liwo&ci. W nagraniach
uczestniczyli te! dziennikarze i aktorzy, u!yczaj'c swych g"osów, a w oprogramowaniu
systemu prezentacyjnego Leszek Cepiel,
który od pocz'tku tworzy" elektronik#
do systemu steruj'cego nag"o&nieniem
i o&wietleniem. Z my&l' o obcokrajowcach
przygotowano równie! „Cztery Pory Roku” w wersjach angielskiej i niemieckiej,
z której niejednokrotnie korzystaj' uczestnicy ró!nych mi#dzynarodowych konferencji, a tak!e studenci – obcokrajowcy. Ale to
nie koniec twórczej pracy katowickich le&ników, bo B. Bobrzyk wspólnie z in!ynierem nadzoru Grzegorzem Skurczakiem nadal pracuj' nad udoskonalaniem ekspozycji
i dostosowaniem do potrzeb go&ci LSE. Pojawiaj' si# ró!ne nowe pomys"y, ale nie
uprzedzajmy faktów…
Co mówi! liczby?
dwiedziny w Le&nej Sali Edukacyjnej
O
s' bezp"atne, co cz#sto zaskakuje odwiedzaj'cych, a o satysfakcji z takich odwiedzin niech &wiadcz' liczne wpisy dzi#kczynne w ksi#dze pami'tkowej. Z roku
na rok liczba go&ci powi#ksza si#. Jak wynika z danych przedstawionych nam przez
specjalist# ds. administracji i edukacji przyrodniczo-le&nej S"awomira Forystka,
w 2013 roku zorganizowano 270 zaj#%
w LSE, w których uczestniczy"o ok. 7
tys. 100 osób, w tym 2 tys. 100 przedszkolaków, 3 tys. uczniów ze szkó" podstawowych, 1,5 tys. – z gimnazjów, 250 – m"odzie! ponadgimnazjalna i 250 – studentów
i osób doros"ych. Ale przecie! Le&na Sala

Czuchowie i mojito
T"umacz# do polskiej Wikipedii artyku" po$wi#cony Chujom, czyli plemieniu Majów zamieszkuj!cemu Gwatemal# i Meksyk. Nazw# t# nadali hiszpa%scy
konkwistadorzy i zgodnie z regu"ami j#zyka hiszpa%skiego wymawia si# j!
[czuh]. U&ywanie w pi$mie hiszpa%skiego zapisu budzi jednak co najmniej
nie po wa& ne sko ja rze nia, zw"asz cza
w zdaniach takich, jak: „Szacowana liczba Chujów w Los Angeles zbli&ona jest
do ludno$ci San Sebastián Coatán” lub
te& „Blisko cztery tysi!ce mieszka%ców Nentón pos"uguje si# chujem”. Czy
mo&na zatem spolszczy' t# nazw#, tak
jak spolszczono nazwy innych plemion
india%skich? Jak! form# powinno przybra' spolszczenie: czuh (dla j#zyka)
i Czuhowie czy mo&e czuch i Czuchowie?
Jak powinien brzmie' przymiotnik:
chuja!ski czy czu (c) ha!ski?
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To fakt, !e je&li przyjmiemy nazw#
w postaci oryginalnej, obcej: Chuj (polska forma brzmia"aby Chujowie), to

70 lat min#"o…
W tym roku le&nicy z Nadle&nictwa Katowice obchodz' 70-lecie dzia"alno&ci. Cho%
w 1945 roku nie powsta"o nadle&nictwo o takiej nazwie, to jednak utworzone wtedy trzy
nadle&nictwa: Panewniki, Murcki i Imielin, stanowi' dzi& trzy cz#&ci sk"adowe Nadl. Katowice.
Ró!na by"a przesz"o&% tych lasów. Kiedy& stanowi"y one w"asno&%: Jana Henryka XV Ksi#cia Pszczy$skiego, hrabiego Thiele-Winclera, hrabiego Hoenckel von Donnersmarka, spó"ki akcyjnej „Wirek”, „Skarbofermu”, spó"ki akcyjnej „Gische”, spó"ki
akcyjnej „Godula”, firmy „(l'zak”, „Spó"ki Brackiej”, miasta Katowice, Grunfelda i Wolmana, „Spólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych”, spó"ki akcyjnej „Zak"ady Hohenloe”
i spó"ki akcyjnej Kopal$ i Hut. Co ciekawe, Ksi'!e Pszczy$ski jeszcze w 1937 r. zrzek"
si# 56 proc. powierzchni swych dóbr (ok. 21 tys. 602 ha lasów) w zamian za… zaleg"o&ci podatkowe.
Ciekawa te! przesz"o&% wi'!e si# z lokalizacj', jak i samymi budynkami stanowi'cymi siedzib# Nadle&nictwa. Wcze&niej nale!a"y one do zarz'du Huty „Ida”. Pó)niej rezydowa" tu gospodarz obwodu lasów ksi'!#cych Nadle&nictwa Emmanuelsege, le&niczy
Adolf Kremmin (st'd nazwa miejsca jako „Kryminówka”).
Nadle&nictwo Katowice w obecnym kszta"cie powsta"o 1 stycznia 1974 roku z po"'czenia wcze&niej wymienionych trzech nadle&nictw, maj'c dzi& w zarz'dzie powierzchni# 14 tys. 400 ha.

Edukacyjna, cho% niew'tpliwie to wielka
atrakcja, jest tylko jednym z elementów polityki edukacyjnej Nadle&nictwa. Bo przecie! s' te! lekcje terenowe i wycieczki, spotkania z le&nikiem w szko"ach i innych
placówkach (domy kultury, muzea, urz#dy
gminne itp.), organizowane s' tak!e wystawy edukacyjne. I we wszystkich tych zaj#ciach uczestniczy"o w 2013 roku, oko"o 24
tys. 450 osób. Ta liczba mo!e imponowa%,
ale przecie! i na tym nie koniec. Bo, jak ju!
wcze&niej wspomnia"em, katowiccy le&nicy uczestnicz', organizuj'c swoje stanowisko edukacyjne, w ró!nego rodzaju imprezach plenerowych (np. „Wielka Majówka”,
„Ekosong”, „(wi#to G"ogów”). I wedle szacunkowych danych, w omawianym roku,
w takich festynach z katowickimi le&nikami zetkn#"o si# ok. 20 tys. osób. Wst#pne

z pewno&ci' u!ytkownicy polszczyzny b#d' j' odczytywa% na sposób polski, a nie
hiszpa$ski, bo do takiego sposobu wymawiania jeste&my przyzwyczajeni. W dodatku plemi# to nie jest u nas znane tak
dobrze, jak plemiona Indian Ameryki Pó"nocnej, albo nie jest znane wcale. Wiemy
wprawdzie, !e w wyrazach pochodz'cych
z hiszpa$skiego, liter# j mamy odczytywa% jako h, por. junta [hunta], mojito [mohito], Juan [huan], pustynia Mojave [moha ve], ale nie s' to wy ra zy cz# sto
spotykane. U!ywanie nazwy plemienia
w formie oryginalnej by"oby zatem niezr#czne i oby tylko takie! Niestety nazwa
w"asna, która jest kojarzona z okre&leniem
wulgarnym, mo!e te! deprecjonowa%, poni!a%, o&miesza% osoby, które s' ni' nazywane. Opracowanie encyklopedyczne
nie powinno by% powodem takich ocen.
Moim zdaniem powy!sze argumenty
przemawiaj' dostatecznie za przyj#ciem
proponowanej przez Pana formy spolszczonej, nie ma ponadto przeszkód, by j'
wprowadzi%, poniewa! zarówno w historii naszego j#zyka, jak i wspó"cze&nie
mo!emy wskaza% liczne przyk"ady zapo-

dane za miniony co dopiero rok s' jeszcze
bardziej imponuj'ce.
Wszystko to le&nicy czyni' bezp"atnie,
cho% zdaj' sobie spraw# z tego, !e w dzisiejszych czasach to ewenement. I !e, s' tacy, którzy twierdz', !e je&li co& nie ma konkretnej ceny, gdy jest za darmo, to wzbudza
podejrzenie co do swej warto&ci. Ale w Lasach Pa$stwowych nie maj' takich dylematów, bo podzi#kowania i satysfakcja uczestników zaj#% edukacyjnych to najlepsza
zap"ata za „bilet wst#pu”.
„Gdy dzieci nauczymy kocha% przyrod#,
b#d' kocha% i ludzi…” – us"ysza"em od jednego z edukatorów. Pi#kne to s"owa, a mnie
sk"aniaj'ce do jeszcze jednej refleksji: mo!e by tak do tocz'cej si# (prawie permanentnie) dyskusji o modelu polskiej o&wiaty zaprosi% i le&ników…?
!

!y cze$ do sto so wa nych for m' za pi su
do prawide" polskiej fonetyki, jak cho%by
dawniejsze cukier (niem. Zucker), szko!a
("ac. schola), ró" (fr. rouge), biuro (fr. bureau), sejf (ang. safe), wspó"cze&niejsze
d"insy (ang. jeans), czipsy (ang. chips), dizajn (ang. design), potoczne mejl (ang. mail) itd. Tak!e wspomniane przez Pana
szczepy india$skie maj' w polszczy)nie nazwy spolszczone (w nawiasach podaj#
formy oryginalne): Komanczowie albo
Komancze (Comanche), Czejenowie albo
Czejeni (Cheyenne), Apacze (Apache),
Nawahowie (Navajo) i in.
Je&li idzie o wybór mi#dzy literami h
i ch, to warto wzi'% za przyk"ad formy b#d'ce ju! w u!yciu, takie jak Nawaho, Mohave czy marihuana (oryginalnie: Navajo, Mojave, marijuana). Tak!e nazwa
napoju mojito bywa ju! zapisywana jako
mohito, a rzeczownik junta (czytany [hunta]) przyjmie te! kiedy& by% mo!e (jak w litewskim) fonetyczn' pisowni#.
Ostatecznie wi#c mo!na poleci% zapis
Czuhowie dla nazwy plemienia, a czuh dla
j#zyka. J#zyk mo!na by te! okre&li% jako
czuha#ski, bo raczej nie czuhowski – ten
ostatni przymiotnik ma czytelniejsze odniesienia do plemienia. Z punktu widzenia s"owotwórczego obie formy przymiotników
s' poprawne.
KATARZYNA WYRWAS

K

arnawa! dobiega ko"ca.
Kiedy b#dziecie Pa"stwo
czyta$ ten felieton, zapewne trwa$ b#dzie ju%
Wielki Post. Czy aby na pewno &roda Popielcowa zako"czy czas szale"stw i przebieranek? Karnawa!, je'li dobrze si# przyjrze$, to w naszym
%yciu spo!ecznym, a tym samym
w mediach, trwa nieustannie. Niemal co dzie" widoczne s( objawy jakiego' szale"stwa, a i przebieranek
nie brakuje. Troch# brakuje w nim
weso!o'ci, %e o nastroju beztroski
szampa"skiej nie wspomn#, natomiast
sporo wida$ nienawi'ci, czasem zajad!ej. Zacznijmy jednak od szale"stw,
albowiem s( one widowiskowe, a jak
wiadomo, bez elementu widowiskowo'ci %aden karnawa! obej'$ si# nie
mo%e. Gdyby si#gn($ do historii, to
wenecki karnawa! w nie tak bardzo
zamierzch!ej przesz!o'ci ko"czy! si#
zazwyczaj jak(' porz(dn( egzekucj(,
poniewa%, jak mówi przys!owie popularne w niektórych kr#gach, %eby
si# zabawi$, trzeba kogo' zabi$. W naszym karnawale egzekucje wygl(daj( nieco inaczej; s( odrobin# mniej
krwawe, cho$ nie mniej okrutne. Ich
dodatkow( atrakcj# stanowi fakt, i%
s( wykonywane nie tylko na %yj(cych, ale tak%e na drogich b(d) niekoniecznie drogich nieobecnych. Jak
to mo%liwe? Tak, jak mo%liwe jest
wszystko w Internecie. Rzecz w tym,
%e od czasu do czasu ten czy inny
niewy%yty zawodowo dziennikarz
na tym czy innym portalu spo!eczno'ciowym u%ywa sobie bez opami#tania na jakiej' znanej postaci naszego
publicznego, obecnego lub minionego %ycia, t!umacz(c (lub nie), %e tzw.
mainstreamowi media, ton(ce w politycznej poprawno'ci, takich rewelacji nie publikuj(. Ostatnio przedmiotem takich internetowych egzekucji
by! z %yj(cych Jerzy Owsiak, a z czasów minionych Czes!aw Mi!osz. Tylko patrze$, jak wezm( pod obcas
zmar!ego niedawno Tadeusza Konwickiego. Co do mediów mainstreamowych, to wi#kszo'$ z nich ma
paskudny zwyczaj oddawania g!osu
tak%e krytykowanym, co jest oczywi'cie prze%ytkiem i czystym zawracaniem g!owy, dobrym dla jakich'
tam Rzymian, którzy cierpie$ musieli
na nadmiar wolnego czasu, skoro
przeznaczali go na wys!uchiwanie
tak%e drugiej strony. W „sieci” jest to
absolutnie zbyteczne i narusza!oby
obowi(zuj(c( tu zasad# zwi#z!o'ci.
Natomiast poprawno'$ polityczna bywa czasem tam( dla pospolitego chamstwa, ale je'li w „sieci” wszystko jest
pospolite, to o có% chodzi?
Pó! biedy, je'li skaza"cami s( politycy, bowiem powinni charakteryzowa$ si# skór( dorównuj(c( grubo-

Z moich Górek
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ju% inna historia. Natomiast dzisiejsze przebieranki ró%nych osób, a nawet wi#kszych grup, to doprawdy fenomen zas!uguj(cy na g!#bsz( analiz#
socjologiczn(, której zapewne kiedy' si# doczekaj(. Dzi' raczej odnios# si# do tych najbardziej spektakularnych. Zacznijmy mo%e od kiboli,
którzy jeszcze jesieni( przebierali si#
za wytrawnych teatromanów. By!o
na co popatrze$ – taka przemiana!
Ale na tym nie koniec. Stadionowa
chuliganeria przebra!a si# nast#pnie
w kostiumy Konradów, Kordianów,
konfederatów barskich i nie wiem
ju% kogo i wyruszy!a mo%e nie ca!kiem do okopów &wi#tej Trójcy, ale
w tamtym kierunku. Przebrania polityków by!y równie paradne. Niektórzy, poprzebierani za meneli, dla lepszego efektu zacz#li nawet pos!ugiwa$
si# 'rodowiskowym j#zykiem. Najzabawniejsi jednak byli ci przebrani
za Europejczyków. Bardzo szybko
rozpoznano ich po za'ciankowym akcencie, ale mimo to zabawy by!o co
niemiara, jak na karnawa! przysta!o.
Pantoflarze przebierali si# i zapewne
przebiera$ b#d( za macho, jako %e
poczciwe latynoskie machismo pono$ zawsze si# sprawdza, zw!aszcza
gdy polityk nie potrafi z siebie wydusi$ %adnego sensownego programu. Niestety, do przebieranek do!(czyli tak%e niektórzy przedstawiciele
'wiata nauki, przyoblekaj(c si# w kostiumy ekspertów obcych sobie dziedzin. Efekty nie s( zbyt buduj(ce
i nie zmieni tego ani fakt, %e za granic( tak%e od czasu do czasu to si#
zdarza, ani te% k!opoty, których narobi! sobie pewien nieekspert od szczepionek, który z niezno'n( lekko'ci(
i przedwczesnym triumfem og!osi!
w Internecie, i% jedno z najwi#kszych
osi(gni#$ medycyny, to zwyk!y humbug. To jednak nie koniec zaobserwowanych przez mnie przebieranek.
Jedn( z zabawniejszych jest pomys!
niektórych artystów rockowych, by
przebiera$ si# za ekspertów od polityki i autorytety moralne.
A tak swoj( drog(, to zadziwiaj(ce,
jak wiele z tych moich Górek (zarówno Wielkich, jak i Ma!ych – bo s(
takie, i takie – o czym nie wszyscy
musz( wiedzie$) wida$. Oczywi'cie
pod warunkiem, %e cz!owiek si# dobrze rozejrzy i uwa%nie patrzy. Tak
wi#c patrz(c na ten nieustaj(cy korowód, niezbyt, jak wspomnia!em, radosny, ale barwny wszystkimi odcieniami g!upoty i ma!o'ci, zastanawiam
si#, jak wygl(da$ b#dzie Popielec tego karnawa!u, bo pr#dzej czy pó)niej
musi on nadej'$, i z czego powstanie
popió!, którym posypane zostan( nasze
g!owy. Oby nie z naszych marze"
o pomy'lnej przysz!o'ci.
!

"
"
Walka
karnawa!u
z…
karnawa!em

'ci( staremu nosoro%cowi. Niektórzy
maj( cie"sz(? Co za szkoda. Gorzej,
%e cz#sto bywaj( to arty'ci, których
niekoniecznie musimy akceptowa$,
ale powinni'my pami#ta$, i% cienko'$ ich skóry zazwyczaj znacznie
odbiega od standardów. I nie jest takie wa%ne, %e topór zast(piony zosta!
przez obcas. Nawet je'li jest on wirtualny, ma jednak spor( si!# unicestwiaj(c(.
Innym przejawem karnawa!owego
szale"stwa jest ok!adanie si#, po wielu in nych ak ce so riach, tecz ka mi,
przodkami z trumnami w!(cznie, Lwowem. Na czym to polega? Kto' pisze, niekoniecznie nawet w Internecie, i% z utrat( tego przeuroczego
miasta nale%a!oby si#, w ka%dym razie w materialnym sensie pogodzi$.
Reakcja jest natychmiastowa – sprzyja ów osob nik neo ban de row com
i w ogóle je'li jest dziennikarzem, to
co najwy%ej polskoj#zycznym. Kto
inny dla odmiany pisze, i% Lwów jest
i b#dzie zawsze polskim miastem.
Sprawa jest jasna – to tzw. troll op!acany przez FSB. Kto', kto bior(c
pod uwag# nieco metafizyczn( sytuacj# tego miasta, podobnie jak i Wilna, uzna!by prawdziwo'$ obu tych
twierdze", zosta!by niechybnie uznany za pomyle"ca.
A teraz przebieranki. Jako dziecko
faworyzowa!em najpierw pirata, potem Zorro, a w dalszej kolejno'ci
muszkietera. Z rewolwerowcem raczej nie wysz!o ze wzgl#du na okulary. Potem mnie zacz#to przebiera$,
niespecjalnie pytaj(c o zgod#, ale to
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XXV Rocznica
Restytucji
Samorz!du
Terytorialnego
w Polsce

„Drobna”
ró"nica zda#…
KRZYSZTOF
KOSI+SKI

wygl!da typowa notka w ma$ej
Jak
lokalnej gazecie np. o otwarciu
wyremontowanej drogi w gminie? Naj-
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cz%&ciej tak: Dzi! odby"o si# uroczyste
otwarcie wyremontowanej drogi nr …
na odcinku... Modernizacja ponad cztero ki lo me tro we go od cin ka kosz to wa "a 4.626.615 z". Na uroczyste otwarcie
przybyli…
Kto przyby$ i przecina$ wst%g%, to akurat najmniej wa"ne… Ale oto pojawia si%
pytanie, przed którym staje ka"dy cho'
odrobin% uwa"niejszy czytelnik: du!o to
czy ma"o? Przy kwotach id!cych w miliony z$otych przestaje dzia$a' nasze naturalne do&wiadczenie pozwalaj!ce zastosowa'
proste porównania. Gdyby tak przeprowadzi' sonda" i zapyta' „na co – Twoim zdaniem – id$ najwi#ksze pieni$dze z bud%etu Twojego miasta”, co odpowiedzia$aby
zdecydowana wi%kszo&' ludzi? Ja osobi&cie (na absolutnie niereprezentatywnej
próbce swoich s!siadów) uzyska$em takie
oto odpowiedzi: remonty dróg, budowa nowego basenu (na który czekali&my od lat),
wywóz &mieci przez ca$y rok, wymiana kanalizacji (przecie" ca$e miasto przez trzy
lata by$o rozkopane)…
Nikt nie wskaza" prawid"owej odpowiedzi. Tymczasem w prawie ka"dej
gminie najwi%ksz! pozycj! w wydatkach jest zawsze i wsz%dzie O(WIATA.
Oczywi&cie, chodzi o to wszystko, co
pod tym poj%ciem si% kryje: od p$ac nauczycieli poprzez rachunki za energi% i zakup pomocy naukowych a" po remonty
szkó$. W znakomitej wi%kszo&ci gmin to
oko$o 40 procent wydatków. Sporo jest takich, w których o&wiata poch$ania po$ow% wydawanych pieni%dzy. Rekordzist!
w skali kraju jest Mied)na w naszym województwie, przeznaczaj!ca na o&wiat%
grubo ponad po$ow% swoich wydatków.
Rozmawiamy zatem dzisiaj o naprawd%
wielkich pieni!dzach. Ba, najwi%kszych…
To pieni!dze budz!ce bardzo du"e kontrowersje, czasem spo$eczne emocje,
a czasem fal% wzajemnych oskar"e#
i przerzucania si% nawet demagogicznymi cz%sto argumentami.
Tymczasem sedno problemu wcale nie
tkwi w samej tylko wysoko&ci wydatków.
A nawet nie przede wszystkim. W ko#cu
edukacja to chyba najbardziej powszech-

na us$uga &wiadczona nam wszystkim
z pieni%dzy nas wszystkich. Ka"dy z nas
w pewnym wieku trafia do szko$y i sp%dza w niej sporo lat. To musi kosztowa'.
Problem polega przede wszystkim na tym,
kto za co odpowiada, kto o czym decyduje i… last but not least, kto za to p$aci.
Przypomnijmy rzecz zapewne oczywist! a" do bólu dla ka"dego samorz!dowca, ale ju" chyba nie dla ka"dego obywate la – sk!d po cho dz! pie ni! dze na
utrzymanie polskiej o&wiaty? W 1996 roku prowadzenie szkó$ administracja rz!dowa przekaza$a samorz!dom. Od tego
czasu z bud"etu Pa#stwa co roku na konto ka"dej gminy i ka"dego powiatu wp$ywa tzw. subwencja o&wiatowa. To w$a&nie
ma by' podstawowe )ród$o finansowania.
A wszystko to wedle zasady, "e je&li
Pa#stwo przekazuje jakie& zadanie samorz!dom, to – zgodnie z prawem – musi zapewni' ich finansowanie. Z formalnego
punktu widzenia, Pa#stwo tego wymogu
dope$ni$o…
Zerknijmy zatem na wybrane przeze
mnie zupe$nie losowo dane za – równie"
losowo wybrany – 2012 rok:
Katowice: subwencja o&wiatowa – 265,7
mln z$, wydatki na o&wiat% – 433,1 mln z$;
Zabrze: subwencja o&wiatowa – 160,2
mln z$, wydatki na o&wiat% – 234,4 mln z$;
Bytom: subwencja o&wiatowa – 153,6
mln z$, wydatki na o&wiat% – 234,9 mln z$;
Ra dzion ków: sub wen cja o&wia to wa – 8,7 mln z$, wydatki na o&wiat% – 16,3
mln z$;
Mied)na: subwencja o&wiatowa – 16,0
mln z$, wydatki na o&wiat% – 26,7 mln z$;
…i tak mo"na w niesko#czono&'.
Widmo „roku bazowego”
kr#!y nad o$wiat#…
iabe$, jak zwykle tkwi w szczegó$ach.
Tym razem ten „szczegó$” pochodzi
D
sprzed mniej wi%cej dwudziestu lat, a od-

ciska si% pi%tnem do dzi& i d$ugo jeszcze
b%dzie si% odciska$.
Instytut Bada# nad Gospodark! Rynkow! w jednym ze swoich raportów stwierdzi$ wprost, "e „w"adze centralne, które
od roku 1991 wiedzia"y o zamiarze przekazania szkó" podstawowych, drastycznie
zmniejszy"y inwestycje infrastrukturalne.

/…/ W 1996 r. wi#kszo!& gmin otrzyma"a
budynki wymagaj$ce g"#bokiej modernizacji i znacz$cych nak"adów inwestycyjnych”.
Dra stycz ne ogra ni cze nie na k$a dów
na o&wiat% w latach poprzedzaj!cych przekazanie szkó$ zaowocowa$o argumentem,
"e przecie" „przekazujemy wam tyle pieni!dzy, ile sami ostatnio wydawali"my”.
Ten w$a&nie „szczegó$” niektórzy dosadnie
okre&laj! mianem oszustwa (takie oskar"enia padaj! cz%sto z ust w$adz lokalnych),
inni twierdz!, "e taka by$a smutna konieczno&'. – Pa#stwo wtedy budowa$o dopiero
gospodark% rynkow! i powoli wychodzi$o z wiel kiej za pa &ci go spo dar czej
lat 80. I teraz, gdy samorz!dy g$o&no wo$aj!, "e subwencja o&wiatowa nie wystarcza na utrzymanie szkó$, Minister Edukacji mo "e ze spo ko jem wy ja &nia', i"
„zadania o!wiatowe finansowane s$ z dochodów jednostek samorz$du terytorialnego. Jednym z dochodów samorz$dów terytorialnych jest cz#!& o!wiatowa subwencji
ogólnej. Wysoko!& cz#!ci o!wiatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorz$du terytorialnego ustala corocznie
ustawa bud%etowa. Kwot# ustala si# w wysoko!ci nie mniejszej ni% przyj#ta w ustawie bud%etowej w roku bazowym”.
I tak oto pojawia si% magiczne okre&lenie „kwota przyj%ta w roku bazowym”...
Wystarczy$o, "e w owym roku bazowym
wspomniana kwota by$a "a$o&nie niska.
Gdyby dzi& na niej poprzesta', wi%kszo&'
szkolnych budynków ju" by si% pewnie zawali$a.
I jeszcze jedno wyja&nienie dla tych, którzy nie musz! przecie" orientowa' si%
w do&' skomplikowanym systemie prawnym funkcjonowania samorz!du lokalnego. Wyja&nijmy to na przyk$adzie, np. wyda wa nie do wo dów oso bi stych czy
prowadzenie akt stanu cywilnego to tzw.
zadania zlecone. Prawo jasno mówi, "e jest
to obowi!zek Pa#stwa, ale nikt o zdrowych
zmys$ach przecie" nie za"!da, "eby w tym
celu budowa' i organizowa' osobne urz%dy. Na co dzie# zajmuj! si% tym gminy, ale
Pa#stwo MA OBOWI*ZEK pokry' zwi!zane z tym koszty. Wybuchaj! na tym tle
wci!" spory, ale w ostateczno&ci mo"na dochodzi' swoich racji na drodze s!dowej.
Niektóre samorz!dy id! na t% wojn%. Inne
czasem gro"!, "e ogranicz! prac% cho'by
USC do takiego minimum, na które wystarcza pieni%dzy od Pa#stwa. W przypadku
o&wiaty sytuacja jest diametralnie inna.
Edukacj% publiczn! w ustawie zaliczono
do „zada# w$asnych” gminy. W takiej konstrukcji prawnej od razu otwiera si% furtka w postaci takich oto t$umacze#: „w obowi$zuj$cym systemie prawnym nie ma
przepisu, z którego wynika"oby, i% bud%et
pa'stwa gwarantuje w ramach subwencji
!rodki na pokrycie wszystkich wydatków
na realizacj# zada' o!wiatowych”. Ju" takie rozumowanie powoduje odruch zgrzytania z%bami przez samorz!dowców, ale
trudno si% dziwi' ich w&ciek$o&ci, gdy
w kolejnych wyja&nieniach ministerstwa
czytaj! np., "e lokalne w$adze maj! cho'by takie kompetencje, jak „dokonywanie
analizy pod k$tem racjonalizacji wyposa%enia szkó" i placówek oraz bie%$cych
op"at, remontów i inwestycji”. Jak to ro-

zumie!? Jako sugesti" rozrzutno#ci samorz$dów i nieracjonalnego wyposa%ania
szkó& czy prowadzenia remontów?
Do tego dosz&o nowe zjawisko, o którym
chyba wiedz$ wszyscy – ni% demograficzny. Ale ju% chyba nie wszyscy wiedz$, %e
subwencja o#wiatowa naliczana jest m. in.
w zale%no#ci od liczby uczniów w danej
gminie. A ta maleje. Liczba nauczycieli nie
maleje, a przynajmniej nie w takim tempie. Znów rosn$ wydatki samorz$dów. Próby likwidacji lub &$czenia szkó& najcz"#ciej
owocuj$ awanturami i protestami rodziców
i samych nauczycieli (zreszt$ nawet zrozumia&ymi, bo rodzice nie chc$ posy&a!
dzieci do szko&y bardziej oddalonej od domu, a nauczyciele martwi$ si" o swoje
miejsca pracy).
Bardzo cz"sto pojawiaj$ si" wtedy (czasami populistyczne, a czasami wynikaj$ce
z niewiedzy) postulaty, %eby zamiast likwidowa! szko&y czy ogranicza! liczb" nauczycieli, podnie#! komfort nauczania. „Przecie! to same korzy"ci – dzieci lepiej si# uczy
w ma$ej klasie”. Tylko %e kosztuje to tyle
samo, a – jak ju% napisa&em – subwencja zale%y od liczby uczniów… I dochodzi do zupe&nych absurdów, jak cho!by taki, %e
subwencja o#wiatowa przestaje wystarcza! nawet na p&ace nauczycieli. Ka%dy wójt
czy burmistrz dr%y, gdy media zaczynaj$ donosi! o jakim# kolejnym prote#cie nauczycielskich zwi$zków i o tym, %e zwi$zkowcy zasiadaj$ z ministrem do negocjacji
p&acowych. Z do#wiadczenia ju% wiedz$, %e
nied&ugo pojawi si" komunikat o podpisaniu porozumienia np. o 7-procentowej
podwy%ce od nowego roku. Bo mo%e znów
si" okaza!, %e subwencja w owym nowym
roku wzro#nie np. o 3 procent… Samorz$dowcy twardo st$paj$cy po ziemi wiedz$,
%e nierealne s$ marzenia o subwencji, która pokryje koszty utrzymania o#wiaty. Ale
pojawia si" wtedy wo&anie o tzw. standaryzacj": niech wreszcie Pa'stwo ustali przynajmniej minimum tego, co subwencja
powinna pokrywa!. Tylko %e zgoda na ni$,
to co# podobnego jak os&awiony koszyk
#wiadcze' gwarantowanych w ochronie
zdrowia. Otworzy&aby drzwi mo%liwo#ci
dochodzenia nale%nych roszcze' na drodze
s$dowej.
Organizacje samorz$dowe apeluj$, publikuj$ kolejne dokumenty i stanowiska.
Dla przyk&adu jedno z wielu takich zda',
ze stanowiska (l$skiego Zwi$zku Gmin
i Powiatów jeszcze z zamierzch&ych czasów 2007 roku: Niepokój budzi odsuwanie postulatów samorz%du lokalnego dotycz%cych powi%zania wielko"ci subwencji
z liczb% nauczycieli w poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, co uniemo!liwia wyliczenie skutków finansowych
ministerialnych podwy!ek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
A w odpowiedzi administracja centralna potrafi pope&nia! „drobne” (delikatnie
mówi$c) niezr"czno#ci i przypomnie! samorz$dom, %e maj$ przecie% „liczne”
kompetencje, jak cho!by „ustalanie wysoko"ci wynagrodze& nauczycielskich
na poziomie wy!szym ni! przewidziany
w Karcie Nauczyciela”. Dziwicie si", %e
samorz$dowcy, wzruszeni tak$ dobroci$
„ludzkiego pana”, ów nietakt nazywaj$ dosadnie bezczelno#ci$?

W tej grze, w sporze: w&adze lokalne – w&adze centralne pojawia si" trzeci
podmiot, który ma swoje w&asne (zreszt$
w pe&ni zrozumia&e z jego punktu widzenia) interesy. To nauczyciele i ich zwi$zki zawodowe. Oni nie pal$ opon przed Sejmem. Za to nie zwy kle umie j"t nie
podtrzymuj$ mit wyj$tkowo pokrzywdzonej grupy zawodowej. Nauczycielskie
zwi$zki wykorzystuj$ zreszt$ argumenty
obu stron sporu o finansowanie o#wiaty. Samorz$dowcy podnosz$ alarm, %e subwencja o#wiatowa jest drastycznie ma&a?
Zwi$zkowcy natychmiast podchwytuj$,
%e oto przecie% samorz$dowcy sami przyznaj$, i% na o#wiat" jest za ma&o pieni"dzy!
Minister twierdzi, %e subwencja wcale
nie musi pokrywa! wszystkich wydatków? Ten argument zwi$zki równie% podchwyc$, przypominaj$c, %e samorz$dy
powinny dok&ada! ze swoich bud%etów…
Tymczasem od kilku ju% lat (co najmniej) nauczyciele wcale nie s$ tak
biedni, jak to si" wielu z nas wydaje. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynosi od 2.265,– z& (dla sta%ysty) do 3.109,– z& (dla na uczy cie la
dyplomowanego). Jeszcze raz podkre#lmy – to minimalna p&aca zasadnicza.
(rednia jest o wiele wy%sza. W nienajbogatszym Bytomiu prawie po&owa nauczycieli zarabia ok. 5 tys. z& miesi"cznie.
W polskich realiach jest to chyba w miar" godna p&aca? Gdybym sam chcia& uprawia! odrobin" demagogii, przytoczy&bym
statystyki krajowe, z których wynika, %e
w przeliczeniu na g&ow" pracownika zatrudnionego w edukacji na wynagrodzenia
idzie ponad 70 tys. z& rocznie.
Karta Nauczyciela – ko!" niezgody

To

ona gwarantuje status quo. Powszech nie kry ty ko wa na przez
wszystkich poza samymi zainteresowanymi, co jest raczej oczywiste. Krytycy
podkre#laj$ m.in.:
– niskie pensum godzin (to chyba jedyna grupa zawodowa, która samokszta&cenie si" wlicza w wymiar czasu pracy);
– najd&u%sze z mo%liwych urlopy;
– p&atne roczne urlopy dla poratowania
zdrowia;
– praktyczn$ niemo%liwo#! zwolnienia
z pracy nauczyciela mianowanego;
– stopnie awansu zawodowego (które
w za&o%eniach mia&y by! motywacj$,
a bardzo szybko przekszta&ci&y si" w formalno#! zale%n$ praktycznie tylko od sta%u pracy);
– i wreszcie najwi"kszy chyba dziwol$g z 2009 roku, kiedy samorz$dy stan"&y oko w oko z kolejnymi milionami
do wydania – w my#l zasady, %e je#li #rednia p&aca nauczycieli w gminie czy powiecie jest ni%sza ni% #rednia krajowa, to… ona
nie mo%e by! ni%sza! To naprawd" nie jest
%art. Dop&aty wyrównawcze wstrz$sn"&y
bud%etami niektórych gmin. Stworzono
system, powszechnie nazywany – w nieofi cjal nych roz mo wach – do dat kiem
„za niepracowanie”. Znowu tylko dla
przyk&adu: w pierwszym roku obowi$zku
dop&at wyrównawczych w Rybniku wyp&acono dodatkowe 6 mln z&, w Bielsku-Bia&ej – 4 mln z&.

Nie czas i miejsce tutaj na szczegó&owe
roztrz$sanie poszczególnych punktów
Karty Nauczyciela. Które z jej zapisów
po prostu chroni$ specyfik" tego szczególnego jednak zawodu, a które s$ spadkiem
po czasach dawno minionych (przeciwnicy Karty zawsze b"d$ podkre#la!, %e
uchwalono j$ w styczniu 1982 roku,
w mroku stanu wojennego, by zaskarbi!
sobie przychylno#! nauczycieli)? To temat
na ca&kiem inne opowiadanie…
Chcia&em tylko ukaza! Czytelnikom
pewn$ skal" problemu, co# jakby rz$d
wielko#ci, z których niewiele osób zdaje
sobie spraw". Pomy#lmy o tym, gdy przeczytamy w jakiej# gazecie, %e bud%et naszego miasta si"gn$& jakiej# tam rekordowej kwoty dzi"ki przemy#lanej, dobrej
pracy lokalnych w&adz. I tak na wszystko
poza szko&ami pójdzie tylko troch" wi"cej
ni% po&owa z tych rekordowych kwot…
Gwoli sprawiedliwo#ci trzeba przyzna!, %e dokonuj$ si" minimalne zmiany:
troszk" ograniczono ostatnio korzystanie
z rocznych urlopów zdrowotnych, troszk" zmieniono zasady obliczania dodatku
wyrównawczego (ale tylko zasady, dodatek nadal obowi$zuje), urealniono wymiar
czasu pracy tzw. nauczycieli „nie tablicowych”. Da&o to niektórym gminom i miastom te kilka milionów z&otych oszcz"dno#ci. Ale nikt nie odwa%y& si" naruszy!
istoty systemu. Dlaczego? Moim zdaniem odpowied) jest banalnie prosta. Wg
ostatnich danych, do których uda&o mi si"
dotrze!, w tzw. edukacji zatrudnionych
jest 589.770 osób. Je#li doliczy! do tego
rodziny, to jest to ju% grupa, która w znacz$cy sposób mo%e wp&yn$! na wynik ka%dych wyborów…
Ka#dy artyku$
powinien mie" point%…
oj$ point$ jest wo&anie o realizm
M
i uczciwo#!. Pa'stwo nie zacznie nagle wyp&aca! subwencji o#wiatowej dwa
razy wy%szej ni% dotychczas. Samorz$dy
nie b"d$ w imi" #wi"tego spokoju utrzymywa! pustoszej$cych szkó&.
Wyj#ciem minimum – takim uczciwym – by&oby jednak wreszcie okre#lenie
pewnego minimum czyli owego standardu. *eby by&o wiadomo, kto za co ma obowi$zek zap&aci!. Takie „nowe otwarcie”,
przy wzajemnej szczero#ci. Powiedzmy sobie wreszcie uczciwie prawd" – to chyba
nie jest zbyt idealistyczne marzenie?

!
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$dowy thriller
z elementami horroru” wydanej nak&adem (ZGiP w 2011 roku.
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Pozwólmy rosn$( drzewom!
W polskich miastach ubywa drzew. Przegrywaj! z inwestycjami, budownictwem,
niedostateczn! ochron!, zabójcz! piel"gnacj!. Znikaj!
masowo z przestrzeni miast
i z polskiego krajobrazu.
Znikaj! te# z naszej emocjonalnej wyobra$ni, która towarzyszy%a im od wieków.
Dzi& nie otaczamy drzew wystarczaj!cym szacunkiem,
podziwem dla ich pi"kna,
po#ytku, historycznego &wiadectwa czy kulturowego bogac twa. Nie ro zu mie my
do ko'ca ich dobroczynnego
wp%ywu na stan &rodowiska,
klimat i nasze zdrowie.
Traktujemy je jak drewno,
a nie #ywy organizm. Tniemy.
Piel"gnujemy nieodpowiedzialnie. Sadzimy byle jak. (le dobieramy gatunki do nasadze'
w siedlisku miejskim. To
wszystko dzieje si" na oczach
lokalnych samorz!dów, odpowiedzialnych ustawowo za ich
kondycj" i ochron".

o%na je zobaczy( przy uliM
cy Krzywej. W styczniu
te go ro ku przed blo ka mi

Fot. M. Karma#ski

Wspól no ty Miesz ka nio wej,
w bezpiecznej od nich odleg#o'ci, obciosano nie topole, lecz
ca#y rz$d zdrowych klonów
i klonów jaworów.
Ten przyk#ad szczególnie
szokuje. Tym razem miejscem
kolejnej masakry chorzowskich
drzew jest bezpo'rednie s$siedztwo wyj$tkowego parku
przy osiedlu Ró%anka. Rosn$
w nim najdorodniejsze w mie'cie, wiekowe kasztany, o które dba#y pokolenia chorzowian.
Rosn$ w miejscu o wielkim
znaczeniu kulturowym, upami!tniaj$cym %ydowsk$ spo#eczno'( przedwojennego Chorzowa.
Tu% obok strasz$ upiorne kikuty po zdrowych klonach.
Podr!cznikowy, %ywy przyk#ad rzezi, a nie piel!gnacji,
drzew. Tym razem z ra%$cym
staw! o ochronie przyrody
z#amaniem prawa!!!
z dnia 16 kwietnia 2004
Mówi ono a% nazbyt jasno, %e
roku (rozdz. 4 „Ochrona terezabiegi piel!gnacyjne w obr!bie
nów zieleni i zadrzewie"”)
korony drzewa na terenach zieuchwalono z lukami prawnymi.
leni lub zadrzewionych mog$
Ustawodawca powierzy# w niej
obejmowa( wy#$cznie usuwanie
piecz! nad drzewami miejskiga#!zi obumar#ych, nad#amami, wraz z ich wycink$ i spe- Rze! chorzowskich klonów przy ulicy Krzywej trwa"a kilka godzin...
nych lub wchodz$cych w kolicjalistyczn$ piel!gnacj$, wyzj! z obiektami budowlanymi
#$cznie samorz$dom. Udzia# konserwatora lub... ros#y dalej kalekie, tworz$c ponu- czy urz$dzeniami technicznymi. Kszta#toprzyrody w tej zielonej misji uzna# za zb!d- ry krajobraz zniszczenia i kl!ski ekolo- wanie korony jest dopuszczalne tylko
gicznej. I szybko nadawa#y si! do usu- w przypadku drzewa, którego wiek nie
ny!!!
Szybko okaza#o si!, %e ta ustawa i sa- ni!cia!
przekracza 10 lat. Podczas tego zabiegu
Przycinano wi!c drzewa chore i zdro- musi zosta( utrzymany formowany kszta#t
morz$dy, &le s#u%$ drzewostanom. Niedopracowana (celowo czy z niedouczenia!) we. Z urz!dow$ zgod$ lub bez niej. Wy- korony drzewa.
uruchomi#a powszechne zjawisko ich starczy#o, %e blokowa#y miejsca pod inUsuni!cie drzew lub krzewów licz$cych
niszczenia, a nawet u'miercania. Poprzez westycje, budownictwo mieszkaniowe powy%ej 10 lat (przed zmianami by#o to 5
masowe wycinanie z polskiego krajobra- czy us#ugi. Cena za wycink! nie by#a zbyt lat), wymaga zezwolenia, nawet je'li s$ to
zu drzew przydro%nych i og#awianie ich wysoka. Kara za 'ci!te bezprawnie drze- samosiejki lub drzewa i krzewy obumarwo, w zale%no'ci od jego gatunku, si!ga- #e. Na zabiegi piel!gnacyjno – sanitarne
w miastach.
Na naszych oczach rozpocz!#o si! #a najwy%ej kilkuset z#otych. Ale ju% zezwolenie nie jest wymagane, ale zakres
okaleczanie drzew pi#ami spalinowymi, warto'( rynkowa tego drewna ros#a nie- ich wykonywania musi by( 'ci'le, zgodktóre amputowa#y ich zdrowe ga#!zie, rzadko do kilku tysi!cy z#otych. Interes nie z prawem, okre'lony.
konary, a bywa#o i ca#e korony. Mimo drzewny, kosztem ochrony przyrody,
Wyra&niej zapisa( tego prawa nie mo%protestów ekspertów, dendrologów, przy- rozkr!ca# si! na ca#ego. Próbowano ten na. Pytamy wi!c prezydenta Chorzowa,
rodników i pozarz$dowych organizacji proceder ukróci(.
kto i czy okre'li# zakres wykonywania ci!(
Przed czterema laty do ustawy o ochro- piel!gnacyjnych na klonach i klonach jaekologicznych. Konieczno'( masowych
zabiegów piel!gnacyjnych drzew t#uma- nie przyrody wprowadzono zaostrzone worach przy ulicy Krzywej?
czono wtedy potrzeb$ poprawienia ich przepisy, dotycz$ce wycinki drzew, ich zaOchrona drzew w miastach, ich trwanie
statyki czyli bezpiecze"stwa dla otocze- biegów piel!gnacyjnych oraz wysoko'ci w dobrej kondycji wymaga szczególnej
nia, szybszego wzrostu i ta"szej piel!- kar za niszczenie drzewostanów. Nie dba#o'ci. To dobro wspólne. Niezbywalgnacji. W praktyce by# to dla drzewosta- do ko"ca wyeliminowa#y one zabójcz$ dla ne jak powietrze i woda. Drzewo musi ronów wyrok 'mierci na raty, odroczonej drzew piel!gnacj!. Dalej jest ona nagan- sn$( d#ugo i zdrowo, by dostarcza( nam
w czasie. Og#owione drzewa usycha#y nym zjawiskiem m.in. w Chorzowie.
tlen, dawa( cie", os#ania( przed zanie-
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W Chorzowie

firm, które wygrywaj% przetargi na zamówienia publiczne, nie dlatego, $e s%
sprawdzonymi profesjonalistami, ale ze
wzgl#du na zaoferowan% najni$sz% cen#
za wykonanie us!ugi piel#gnacyjnej czy
dendrologicznej na terenach zielonych.
Inspektorzy Najwy$szej Izby Kontroli
docenili równocze&nie obywatelskie postawy mieszka(ców, broni%cych drzew
i znikaj%cych zielonych po!aci w swoim
otoczeniu. Wskazali te$ na zmian# postawy inwestorów budowlanych zabiegaj%cych o tzw. zielone certyfikaty. Mieszkania w otoczeniu zieleni sprzedaj% si#
lepiej, nawet je&li wi#cej kosztuj%.
To wci%$ za ma!o, by drzewa w miastach by!y bezpieczne. Obecnie parlamentarzy&ci pracuj% nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o samorz%dzie gminnym
oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt ten zawiera propozycje zmian
do ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku. W jej cz#&ci dotycz%cej ochrony terenów zieleni i zadrzewie(.
W rytm natury
krótce oka$e si# czy kolejna regulaW
cja prawna, przygotowana przez
ministra administracji i cyfryzacji we
wspó!pracy z resortem &rodowiska, po-

wstrzyma przyczyn# masowej rzezi drzew
w miastach? Czy b#dziemy czeka" na interwencj# Unii Europejskiej, która przypomni nam, $e piel#gnowanie drzew poprzez
ich og!awianie jest przyrodniczym barbarzy(stwem!
W tej kwestii naukowcy, dendrolodzy,
przyrodnicy s% wyj%tkowo zgodni. )adne drzewa nie potrzebuj% ci#" z punktu widzenia ich zdrowotno&ci. Ci#cia nale$y
ograniczy" do wycinania ga!#zi suchych
i chorych. Usuwa" drzewa mo$na tylko
w przypadkach, gdy zagra$aj% zdrowiu lub
mieniu ludzi b%d' w sposób ewidentny
wchodz% w kolizj# z infrastruktur% miejsk%. Po ka$dej &ci#tej ga!#zi pozostaje rana, w któr% najcz#&ciej wdaje si# infekcja.
Drzewo zdrowe potrafi z ni% walczy".
Ca!e okaleczone ju$ nie! )yje krócej lub
usycha. Og!owione drzewa, które sta!y si#
niechlubnym symbolem polskiego krajobrazu, bardziej zagra$aj% bezpiecze(stwu
otoczenia ni$ te rosn%ce bez zb#dnych ci#"
piel#gnacyjnych. Wbrew mitom, maj%
zaburzon% statyk# czyli przesuni#ty punkt
ci#$ko&ci.
Przesta(my finansowa" z naszych
podatków proceder og!awiania drzew. Pozwólmy im rosn%" w rytm natury, a nie pi!y spalinowej.
JOLANTA KARMA*SKA
Fot. Micha" Karma#ski

czyszczeniami, upa!em, ha!asem, leczy"
nasze stresy.
Zdrowych drzew w najbardziej zanieczyszczonych polskich miastach, potrzeba jak najwi#cej. A jest ich coraz mniej....
Na dodatek $yj% coraz krócej. Chocia$ paradoksalnie, polskie tradycje ochrony
przyrody i potencja! naukowy w tej dziedzinie mamy imponuj%ce. Nie brakuje nam
ekologów, przyrodników, dendrologów,
botaników, architektów i urbanistów, doskonale przygotowanych do kszta!towania i dba!o&ci o zasoby zielone miast. Jednak nikt ich najcz#&ciej o opinie czy
rady nie pyta. To niedouczeni urz#dnicy
i pilarze decyduj% o kondycji i trwaniu
drzew w miastach.
Potwierdzi!a to w ubieg!ym roku Najwy$sza Izba Kontroli. Jej inspektorzy
sprawdzili w kilku województwach czy
polskie miasta chroni% swoje drzewa? Odpowied' nie pozostawia w%tpliwo&ci.
Inwentaryzowanie w Polsce terenów
zielonych nie jest wymagane. Dlatego
przegrywaj% z inwestycjami! Samorz%dy
miast odpowiedzialne m.in. za drzewa
na swoim terenie, nie bardzo wiedz% ile ich
ro&nie i jak je nale$y chroni"? Urz#dnicy
nie posiadaj% pe!nej wiedzy, dotycz%cej
prawdziwej warto&ci, sposobów piel#gnowania i skutecznej ochrony drzewostanów. Ich los oddaj% w r#ce przypadkowych

O te kasztany w parku na Ró!ance dba"y pokolenia
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Foto. Arkadiusz "awrywianiec
Arkadiusz Gola „Dziewczyna z dywanem”. Wernisa! 16 stycznia 2015 roku. Centrum Kultury Katowice. Kurator wystawy: Gra!yna Tereszkiewicz.

Metafizyczny "l#sk
Arkadiusza Goli
dyby Arkadiusz Gola nie pochodzi!
G
z Rudy "l#skiej i nie mieszka! w Zabrzu,
czy by!by takim samym fotografem? Z pew-
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no$ci#, by!by równie znakomitym artyst#, jakim jest obecnie, ale zapewne innym. Bo Gola jest jak bohaterowie jego obrazów, jest
cz%$ci# swoich czarno-bia!ych fotoreporta&y, jest „cz!owiekiem z w%gla”. "wiat Górnego "l#ska jest od zawsze jego $wiatem najbli&szym, z którego uczyni! wielki temat
swojej twórczo$ci. Kiedy pokazuje swoje fotografie, zawsze tworz#ce sugestywne cykle,
prowadzi ogl#daj#cego za r%k%: od sytuacji
do sytuacji, od osobistej refleksji po zdystansowane obrazy. On jest w $rodku zdarze', ale
nie w chwili najwi%kszego dziania si%, ale
chwil% przed lub chwil% po. Bo tylko te sytuacje s# (ród!em jego fascynacji lud(mi. Nie
ma w jego zdj%ciach relacji, sensacji, dociekania i dr#&enia tematu. B%d#c w $rodku zdarzenia aparat kieruje na okolice, pobocza,
na epizody na pierwszy rzut oka ma!o istotne. Lecz kiedy to wszystko doda do siebie,
je$li poszczególne obrazy utworz# okre$lon# sekwencj%, powstaje ca!o$), jakiej postronni obserwatorzy jego dzia!ania z pewno$ci#
by si% nie spodziewali. Fotografuj#c codzienno$), zwyk!o$), nawet banalno$), wy!uskuje z niej niebywa!y !adunek emocjonalny. Obrazy pozornie uspokojone, wyciszone,
nierzadko ziej#ce pustk#, opowiadaj# o cz!owieku – najcz%$ciej o takim, którego nie zauwa&amy, oboj%tnie mijamy na ulicy czy patrzymy na niego z politowaniem.
"wiat "l#ska, jego ulic, podwórek, familoków, które s# nieod!#cznym elementem krajobrazu peryferii wielkich miast, ale te&
ci#gle jeszcze wyst%puj# w roli g!ównej
krajobrazu zwyczajnych miast i miasteczek
obok kopalnianych szybów i górników
z czarnymi obwódkami wokó! oczu lub raz
w roku obchodz#cych w strojach galowych
swoje Barbórkowe $wi%to, jest obszarem,
po którym z wielkim znawstwem i przenikliwo$ci# porusza si% Arkadiusz Gola.

Fotoreporta&e tego artysty obiektywu to nie
tylko mistrzowskie – zarówno w sferze obrazu i warsztatu – dokumentalne zapisy. Jego
dzie!a wyrastaj# ponad to, co ogl#damy u najwi%kszych fotoreporterów w dziejach fotografii reporta&owej na "l#sku, na pracach których
uczy! si%, poznaj#c tajniki techniki i sztuki tworzenia obrazów niezwyk!ych. Dzi$ Arkadiusz Gola jest fotografem osobnym, rozpoznawalnym. Swój "l#sk opisuje najcz%$ciej
poprzez fotografi% czarno-bia!#, ale nie na sposób czarno-bia!y. Kiedy u&ywa koloru, powstaj# malarskie obrazy – nie istotne, czy widzimy na nich scen% przygotowa' do procesji
Bo&ego Cia!a, czy fedruj#cego górnika. Wtedy Arkadiusz Gola staje si% malarzem. I w!a$nie ta cecha wyró&nia go spo$ród grona wielu $wietnych fotografów na "l#sku. Lecz
niezale&nie od tego, czy w czerni i bieli, czy
w kolorze, powstaj# fotografie, które mo&na
analizowa) jak obrazy malarskie.
St#d ju& niedaleko by!o Arkadiuszowi
Goli do wzi%cia udzia!u w pewnym plastycznym eksperymencie – swoim najnowszym
cyklem fotografii, zatytu!owanym „Dziewczyna z dywanem”, odpowiedzia! na postawiony przed nim, przez kuratora wystawy,
problem, który brzmia!: de Chirico i jego obraz z 1914 roku pt. „Tajemnica i melancholia ulicy”. Gola zaproponowa! kilkana$cie fotografii, który rozpoczyna „Dziewczyna
z dywanem”, a ko'czy ch!opiec biegn#cy
za tocz#c# si% opon# – niczym dziewczynka z kó!kiem z obrazu de Chirico. Z jednej
stro ny id# ca zde cy do wa nym kro kiem
przed siebie z przerzuconym przez rami% dywa nem dziew czy na, ma j# ca wy ra( nie
do spe!nienia jakie$ zadanie. Na nogach ma
ubrane bia!e skarpetki, wokó! pustka wczesnego ranka. To sytuacja budowania o!tarza
z okazji $wi%ta Bo&ego Cia!a – zdradza Arkadiusz Gola. Ten moment okaza! si% dla niego kluczowy, bo zawiera tajemnic%, nieokre$lono$), a zarazem konkret dzia!ania postaci,
chocia& ukryty dla obserwatora. Od$wi%tno$)

narzuca si% poprzez … biel skarpetek, tak nie
pasuj#cych do innych, codziennych, porz#dkowych zaj%), jak chocia&by trzepanie
dywanu. A poza tym pora dnia – jeszcze szary $wit, wi%c musi wydarzy) si% co$ niezwyk!ego. Oczywi$cie – trzeba przygotowa) o!tarz. Ale bez opowiedzianej anegdoty przez
autora nie do ko'ca wiemy o co chodzi. Analizuj#c detal po detalu wyczuwamy zaledwie
emocje i napi%cie niezwyk!ej sytuacji. Gola po mistrzowsku potrafi budowa) wewn%trzne napi%cia w obrazie, a poprzez jego konstrukcj% formaln#, skupi) uwag%
odbiorcy na tym, co dla tej fotografii najwa&niejsze. Podobnie jest z ch!opcem biegn#cym
za opon# – pusta boczna $ciana domu, której zwie'czenie dachu tworzy trójk#t, wzmocniony drugim, narysowanym, jakby powtarza j# cym krzy wi zn% da chu trój k# tem,
powoduje, &e skupiamy wzrok na tym, co
dzieje si% u do!u zdj%cia. Niby nic takiego – ch!opiec tocz#cy przed sob# opon% i starszy m%&czyzna przygl#daj#cy si% przypadkiem tej sytuacji. A jak ma si% do tych
fotografii obraz de Chirico? Geometryczne
zabudowania, wykre$lony jak od linijki cie'
rzucany przez przemykaj#ce pust# ulic# postacie. Dziewczynka z kó!kiem – realna
posta), cho) bardziej przypominaj#ca w!asny cie' i druga posta) – rzucaj#ca wy!#cznie cie', roz$wietlone s!o'ce ulicy. Nie anali zu j#c do g!%b nie sym bo li za war tych
w obrazie de Chirico, a tylko skupiaj#c si%
na atmosferze tego obrazu !atwo dostrzec paralel% sytuacji w dziele de Chirico i Arkadiusza Goli. Niezwyk!e jest to, &e obrazy Goli
nie powsta!y jako odpowied( na malarstwo
de Chirico. Zrodzi!y si% w innym miejscu,
i ca!y wiek pó(niej. Nie starczy miejsca, by
opisywa) kolejne fotografie z cyklu „Dziewczyna z dywanem”. Te, tak odleg!e $wiaty – de Chirico i Arkadiusza Goli – nagle sta!y si% spój ne, pa ra lel ne. *# czy je
metafizyczne pojmowanie i widzenie otaczaj#cego $wiata, dostrzeganie miejsca jako przestrzeni nie tylko maj#cej swoje tu i teraz, ale
jako osobiste do$wiadczenie ze wszystkimi
tego konsekwencjami. I tak, jak poprzez obrazy de Chirico opowiada histori% swojego
&ycia, tak Arkadiusz Gola swoje wybory filtruje poprzez wewn%trzn# wra&liwo$), która towarzyszy mu od zawsze, poprzez swój
wewn%trzny "l#sk.
WIES*AWA KONOPELSKA

Arkadiusz Gola – rocznik 1972. Doktorant Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu "l#skiego w Opawie (Czechy), fotoreporter prasowy zwi#zany z „Dziennikiem
Zachodnim”. Cz!onek Paf. Zajmuje si% fotografi# dokumentaln#. Rejestruje zmiany
zachodz#ce w spo!ecze'stwie na Górnym
"l#sku po 1989 roku. Zdoby! nagrody
w najwa&niejszych ogólnopolskich konkursach fotografii prasowej (BZ WBK
Pressfoto, Newsreporta&, Grand Press Photo, "l#ska Fotografia prasowa). Dziennikarz
Roku 2003 „Dziennika Zachodniego”. Zdj%cia w zbiorach Muzeum "l#skiego, Muzeum
Historii Katowic, Muzeum Miejskiego
w Zabrzu, Muzeum Górnictwa W%glowego w Zabrzu, Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie, Muzeum Umeni w O!omu'cu oraz we Francji w regionie Nord Pas de
Calais (projekt „Górnicy $wiata”). Autor albumów: „Ludzie z w%gla”, „Nie musz% wraca)…”, „Stany graniczne”. Wystawy w kraju i zagranic# (Czwechy, Francja, Niemcy,
Belgi, S!owacja).

Arkadiusz
GOLA
Dziewczyna
z dywanem
FOTOGRAFIA
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Zdj!cia: z archiwum Muzeum
Portrety zbiorowe Towarzystwa Dramatycznego w Nowym S#czu, 1920-1922, olej/tektura
Portret Tonusia Jakubika z kotem, 1921,
olej/p!ótno

Bia!a dama – portret Heleny Jakubik, 1918, olej/p!ótno

BOLES!AW
BARBACKI
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Muzeum w Sosnowcu

Portret Heleny Jakubik w pomara"czowym
zawoju, 1921, olej/p!ótno

wszystkich jej odmianach. Zara"a! swoj$ pasj$ znajomych, przyjació!, rodzin%… Nowy
S$cz, któremu po&wi%ci! "ycie, gdzie tworzy!,
dzia!a! i pracowa!, sta! si% dzi%ki niemu jednym z ja&niejszych punktów na kulturalnej
mapie przedwojennej Polski.
Artysta urodzi! si% w Nowym S$czu 10
pa'dziernika 1891 r. Od dziecka przejawia!
zadziwiaj$ce zdolno&ci plastyczne. Ulubion$ zabaw$ pi%cioletniego Bolka by!o szkicowanie o!ówkiem na papierze. B%d$c
uczniem gimnazjum pobiera! dodatkowe lekcje rysunku u znanego s$deckiego pejza"ysty Antoniego Ludwika Broszkiewicza
(1872–1936), którego tatrza(skie widoki niezmiennie od tylu ju" lat zachwycaj$. Maj$c 15 lat ze szkolnym koleg$ Romualdem
Mossoczym za!o"y! patriotyczne Ko!o Filareckie, które gromadzi!o uczniów gimnazjum
i za cel stawia!o sobie przyswajanie rówie"nikom warto"ci patriotycznych. W tym
czasie powsta!y jego pierwsze obrazy olejne na p!ótnie, których tematyka ukazywa!a
kla sycz ne wzor ce na ro do wych zry wów – „Ostatni Rzymianie”, „Powrót Legionów”, „Erynie”.
W latach 1910–1916 Boles!aw Barbacki
studiowa! malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pi%knych, m.in. w pracowni wielkiego Teodora Axentowicza, który zalicza!
go do swoich ulubionych uczniów i w ka"dym semestrze, jak to mia! w zwyczaju, wyró"nia! go I nagrod$. Równolegle studiowa!
na Uniwersytecie Jagiello(skim, pocz$tkowo na Wydziale Filozoficznym, a nast%pnie
przeniós! si% na Wydzia! Prawa, który uko(czy! w 1916 r. Po wybuchu I wojny &wiatowej wyjecha! na kilka miesi%cy z ojcem i rodzin$ do Ischlu w Tyrolu. Malowa! alpejskie
widoki i portrety oraz poznawa! zbiory malarstwa w Monachium i Salzburgu.
Rok 1916 by! prze!omowy dla kariery artystycznej Barbackiego. Mimo uko(czonych studiów prawniczych postanowi! po&wi%ci# si% ca!kowicie sztuce. Podj%cie tej
decyzji u!atwi!a mu pierwsza publiczna wystawa, zorganizowana przez krakowskiego
malarza Eugeniusza Grosa w nowos$deckim
oddziale Czerwonego Krzy"a. Prace m!odego artysty spotka!y si% z entuzjastycznym
przyj%ciem. Posypa!y si% zamówienia na portrety. Obok malarstwa Barbacki wielk$ mi!o&ci$ darzy! teatr. W 1918 roku zorganizowa! w No wym S$ czu To wa rzy stwo
Dramatyczne, w którym by! aktorem, re"yserem, scenografem, charakteryzatorem i instruktorem a" do wybuchu II wojny &wiatowej. W 1920 r. rozpocz$! równie" prac%
w charakterze nauczyciela rysunku w gimnazjum "e(skim. Od pa'dziernika 1924 r.
do czerwca roku 1925 przebywa! w Pary"u
kopiuj$c dzie!a klasycznego malarstwa
w Luwrze. Za!o"y! w Nowym S$czu szko!% zawodow$ dla ubogich dziewcz$t a tak"e
Wytwórni% Przemys!ow$ Towarzystwa Szko!y Ludowej, gdzie absolwentki mog!y podj$# prac%. Barbacki by! nie tylko wielkim arty st$, ale i w naj lep szym te go s!o wa
znaczeniu spo!ecznikiem. Zna! wszystkie problemy mieszka(ców miasta i stara! si% je rozwi$ zy wa#. W 1932 r. zo sta! wy bra ny
prezesem nowos$deckiego Towarzystwa
Gimnastycznego Sokó!, w którym dzia!a!
od 1919 roku. Po wybuchu II wojny &wiatowej i wkroczeniu Niemców do Nowego
S$cza Barbacki pozosta! w mie&cie, mimo
usilnych pró&b przyjació! o to, aby si% ukry!.
Uwa"a!, "e musi zabezpieczy# bibliotek% Soko!a oraz wyposa"enie Towarzystwa Drama-

Fot. Witold Koci#ski

oles!aw Barbacki by! znakomitym malarzem, ale mo"na go nazwa# artyst$ toB
talnym – kocha! i uprawia! sztuk% niemal we

Artysta totalny
tycznego. 20 stycznia 1941 r. zosta! po raz
pierwszy aresztowany przez gestapo i po miesi$cu brutalnych przes!ucha( wypuszczony.
Nadal nie chcia! wyjecha#. 2 lipca 1941 r. zosta! ponownie osadzony w areszcie. W hitlerowskim wi%zieniu po raz ostatni wype!ni!
misj% artysty – na przemyconym papierze narysowa! oko!o 30 portretów wspó!wi%'niów. 21 sierpnia 1941 r. hitlerowcy rozstrzelali go wraz z grup$ 45 polskich wi%'niów
w Biegonicach pod Nowym S$czem.
Du"o miejsca po&wi%ci!em biografii mistrza Barbackiego, korzystaj$c z materia!ów
Muzeum Okr%gowego w Nowym S$czu, bo
to bohaterski twórca, ceniony i darzony
wielk$ estym$ jedynie w rodzinnym mie&cie
i ci$gle nie mo"e dosta# si% na nale"ne mu
miejsce w panteonie wielkich luminarzy
polskiej sztuki. By# mo"e zaszkodzi! mu fakt,
"e nigdy nie uleg! wp!ywom awangardowych
dokona( mi%dzywojnia i ca!kowicie si% odcina! od wszelkiego rodzaju malarskich nowinek. Najwy"ej ceni! perfekcyjny warsztat.
Mam nadziej%, "e w czasach wszechogarniaj$cego chaosu, tak"e w sztukach plastycznych, tego typu mistrzostwo zostanie nale"ycie docenione.
14 stycznia w sosnowieckim Muzeum odby! si% wernisa" „Boles!aw Barbacki (1891–
1941). Portrety ze zbiorów Muzeum Okr%gowego w Nowym S$czu”.
Jak zawsze proponuj% krótki spacer po salach wystawowych Pa!acu Schoena. Wszystkie dzie!a Boles!awa Barbackiego zachwycaj$ doskona!o&ci$, do niektórych trzeba
wraca# wielokrotnie. Postaci z obrazów nie
od razu bowiem zdradzaj$ tajemnice swojego "ycia… Artysta nie upi%ksza! modeli, ale
darzy! ogromnym szacunkiem i sympati$.
Wnikliwie obserwowa! i ca!$ prawd% o nich
odnajdywa! w oczach – one nam dzisiaj mówi$ niemal wszystko. Jest w nich rado&#, niepewno&#, uczciwo&#, smutek, nadzieja…
Cho# sportretowanych osób dawno ju"
nie ma, to jednak "yj$ na p!ótnach Barbackiego i bacznie nas obserwuj$. Malarz nie za&mieca! t!a przegadan$ symbolik$ i by# mo"e to zadecydowa!o, "e s$ nam bliscy. Po wej&ciu
na wy staw% wzrok przyci$ga du "ych
rozmiarów obraz „Pa(stwo Urygowie”
z 1923 r., cali w zieleni !$ki, ona smutna, on

niepewny. Tyle si% przecie" wydarzy!o w ostatnim czasie w Polsce i w ich "yciu… Obok siebie dwa portrety Boles!awa Kobaka i Stanis!awy Ko baki z 1926 r. – on niczym
u Maurycego Gottlieba, zaduma, godno&#, m$dro&#, ona z kwiatami i szalem, który nie okrywa ramion, ale jedy nie zdo bi i te
oczy – po prostu pi%kne. Najsympatyczniejszy na wystawie jest niew$tpliwie „Tonu& Jakubik z kotem” (1921 r.) – bohater obrazu to
chmurny i dumny, bro( Bo"e nie durny,
gimnazjalista. Zachwycaj$ liczne portrety
dzieci. Z „Autoportretu” namalowanego w latach 1909–1910 spogl$da na nas pe!en godno&ci i powagi m!odzieniec w drucianych okularach, troch% zarozumia!y, ale budz$cy
sympati%. Wzrusza smutna twarz kobiety
na obrazie zatytu!owanym „Osierocona”
(1921 r.), „Babcia” (1921 r.) jest kobiet$
po przej&ciach o nieufnym spojrzeniu, to
twarda a nie sentymentalna babunia. Obok siebie dwa doskona!e portrety in". Franciszka Jakubika, jeden na przemys!owym tle w pelisie
przykrywaj$cej mundur a drugi… i&cie Czechowowski. Najrado&niejszy na wystawie
jest „Portret Heleny Jakubik” (1918 r.), ostre,
odwa"ne kolory – czerwie( i biel. Najciekawsze s$ niew$tpliwie portrety zbiorowe Towarzystwa Dramatycznego w Nowym S$czu
(1920–1922) – sta!y si% doskona!ym pomnikiem historii miasta. S$ i dwa portrety Józefa Pi!sudskiego. Nie wiem, czy by! wówczas
taki portrecista, który nie malowa! Marsza!ka? Trudno nie podziwia# „Portretu Romualda Mossoczego w stroju Mefista” (1917 r.)
– to musia!a by# znakomita aktorska kreacja.
Jeszcze jednego dzie!a nie mog% pomin$# –
„Portretu Heleny Jakubik w pomara(czowym
zawoju” (1921 r.). Oczy, oczy i jeszcze raz
oczy… Wreszcie „Portret Adama hrabiego Deleveaux” (1937 r.) – do rodzinnej galerii zamówienie wykonane bez zarzutu!
Cieszmy si% z pi%knej ekspozycji prezentowanej w sosnowieckim Muzeum. Warto doda#, "e podczas wernisa"u zosta!a podpisana
umowa o wspó!pracy pomi%dzy Muzeum
Okr%gowym w Nowym S$czu i Muzeum
w Sosnowcu, b%d$ one systematycznie wymienia# si% swoimi skarbami ku zadowoleniu
zwiedzaj$cych…
WITOLD KOCI)SKI
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Design wkracza
w miasto
*UKASZ
KARKOSZKA

esign jeszcze kilka lat temu kojarzy! nam
D
si" tylko i wy!#cznie z pi"knymi przedmiotami u$ytkowymi. Dzi% coraz cz"%ciej po-

j"cie to u$ywane jest w stosunku do dobrze
zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Coraz powszechniejsze staje si" bowiem w!#czanie projektantów w proces kreowania nowych, jak i przeobra$ania ju$ istniej#cych
przestrzeni miejskich: placów, ulic, skwerów,
placów zabaw, obiektów u$yteczno%ci publicznej czy wr"cz ca!ych kwarta!ów dzielnic. Nic dziwnego. Dobrze zaprojektowana
przestrze& poprawia jako%' $ycia w mie%cie:
staje si" przyjazna i bezpieczna, sprzyja integracji i budowaniu poczucia to$samo%ci
miejsca, przyci#ga turystów i inwestorów.
O ile jednak w pa&stwach Europy Zachodniej proces ten jest standardow# procedur#,
o tyle w Polsce znajdujemy si" na pocz#tku
tej drogi. Mimo to przyk!ady skutecznego
wykorzystania designu w kszta!towaniu
miejskich przestrzeni zdarzaj# si" i u nas. Co
ciekawe, gros dobrych praktyk znajduje si"
w województwie %l#skim.
Z my!l" o odbiorcach

esign w kszta!towaniu tkanki miejskiej
D
wykorzystywany jest ju$ od kilkudziesi"ciu lat. Wystarczy spojrze' na Kopenha-

Design dla wszystkich
yle teorii. Jak jednak wygl#da wdra$anie
T
zasad dobrego projektowania w praktyce? Na naszym %l#skim podwórku (i to do-

s!ownie!) znale(' mo$na wiele przyk!adów
przestrzeni miejskich, przy projektowaniu
których design odegra! kluczow# rol".
Instytucja Kultury Katowice – Miasto
Ogrodów od kilku lat prowadzi projekt
„Plac na glanc”, w którym wybrana w drodze konkursu wspólnota mieszkaniowa
wspó!pracuje z architektami nad przeobra$eniem w!asnego „placu”. O tym, $e mo$na
zmieni' przestrze& i dostosowa' j# do potrzeb
osób, które w niej $yj#, przekonali si" ju$
m.in. mieszka&cy katowickich kamienic
przy ulicy Lompy i Kredytowej. Ich place zamieni!y si" w kwitn#ce ogrody, staj#c si" idealnymi miejscami do wypoczynku. Innym
przyk!adem udanej wspó!pracy designerów
z u$ytkownikami miejsca jest Park Matejki
w Jaworznie. Architektki Maria Skotnicka
i Agnieszka Czachowska z MS Design Pracownia Projektowa, zanim przyst#pi!y do realizacji projektu modernizacji parku, zapyta !y je go naj m!od szych u$yt kow ni ków
– uczniów pobliskiej szko!y podstawowej
o to, co im przeszkadza i czego brakuje w parku, a co jest godne podkre%lenia.
– Nad kartk# papieru nie odgadniemy bowiem „potrzeb miejsca”. Tylko lokalni u$ytkownicy tak naprawd" wiedz# o danym tere nie naj wi" cej i tyl ko oni po tra fi#
zdiagnozowa' wady i zalety istniej#cej przestrzeni – wyja%nia Maria Skotnicka, architekt

Fot. Krzysztof Szewczyk

g", która uchodzi za jedno z najprzyja(niejszych miast dla cz!owieka. Tylko w ci#gu
minionego dwudziestolecia projektanci ca!kowicie przeobrazili w stolicy Danii kilkana%cie miejskich placów, pe!ni#cych funkcj"
parkingów, w t"tni#ce $yciem centra aktywno%ci mieszka&ców. Wygodne meble miejskie, stojaki dla rowerów, chodniki przystosowane do osób w ka$dym wieku, to tylko
niektóre z wprowadzonych udogodnie&.
Tak$e Berlin, dzi"ki wprowadzeniu nowatorskich rozwi#za& projektowych w zaniedbanych dzielnicach poprzemys!owych, zyska!
nowoczesne i przyjazne przestrzenie. Nowa
zabudowa przy nabrze$u Sprewy w miejscu
dawnego portu, czy dzielnica Kreuzberg, któr# projektanci zamienili w mekk" przemys!u
kreatywnego, adaptuj#c dawne magazyny

i hale na nowoczesne miejsca pracy, to tylko niewielki wycinek przeprojektowanych
obszarów.
Jak to mo$liwe, $e design okaza! si" tak
skuteczny w przywracaniu do $ycia obumar!ych kwarta!ów miast?
– Szukaj#c odpowiedzi na to pytanie nale$y uzmys!owi' sobie, $e design w kontek%cie przestrzeni miejskich, nale$y rozumie',
jako narz"dzie s!u$#ce rozwi#zywaniu ró$nego rodzaju problemów u$ytkowników
danego miejsca (np. komunikacyjnych czy
spo!ecznych). Tylko w takim sensie mo$e on
odegra' kluczow# rol" w tworzeniu przyjaznych cz!owiekowi przestrzeni publicznych – mówi dr Zofia Oslislo, projektantka,
wyk!adowczyni Akademii Sztuk Pi"knych
w Katowicach, autorka rozprawy „Nowi )l#zacy. Miasto/dizajn/to$samo%'”. – Do zaprojektowania przyjaznej mieszka&com przestrzeni potrzeba czasem kilku projektantów
o ró$nych specjalno%ciach. Zanim zaczniemy projektowa' – warto zapyta' ludzi, czego chc# i o czym marz#. Nale$y przeanalizowa', w jaki sposób mieszka&cy dotychczas
korzystaj# z danego fragmentu miasta, trzeba wzi#' pod uwag" potrzeby osób w ró$nym
wieku, o ró$nym statusie materialnym. Przestrze& publiczna jest bowiem otwarta dla
wszystkich. Nast"pnie przyst"pujemy do projektu samej przestrzeni – tu wspó!pracowa'
b"dzie architekt z urbanist# i projektantem
ma!ej architektury (np. mebli miejskich). Takie kompleksowe dzia!anie daje wi"ksz#
gwarancj", $e przyszli u$ytkownicy przestrzeni publicznej j# polubi#, b"d# si" w niej dobrze czu' i ch"tnie z niej korzysta' – przekonuje dr Zofia Oslislo
– Zasada dost"pno%ci wydaje si" kluczowa. Projektowana przestrze&, !awki, meble
miejskie, systemy komunikacji i informacji
powinny odpowiada' potrzebom jak najszerszej grupy u$ytkowników – nie tylko m!odym, silnym, zdrowym, ale tak$e osobom
niedowidz#cym, o ograniczonej sprawno%ci,
osobom starszym, rodzicom pchaj#cym
wózki z dzie'mi, czy podró$nym z walizkami. Projektanci musz# pami"ta' te$ o tym,

by si"ga' po materia!y przyjazne %rodowisku,
trwa!e, odporne na wandalizm i czynniki atmosferyczne – dodaje Lubomira Trojan,
koordynatorka Instytutu Projektowania dla
Wszystkich z Zamku Cieszyn.
W procesie projektowym warto wzi#'
pod uwag" równie$ zasady wprowadzone
przez du&skiego architekta Jana Gehla.
Na podstawie obserwacji ludzkich zachowa&,
optowa! za projektowaniem przestrzeni
na tzw. ludzk# skal". W jego zamy%le optymalne by!yby niewysokie budynki i nie
za szerokie ulice (pozbawione ruchu samochodowego, a umo$liwiaj#ce ruch rowerowy), po których mo$na si" porusza' z pr"dko%ci# 5 km/h (pr"dko%' z jak# cz!owiek
porusza si" na piechot").
– Jego zdaniem dobrze zaprojektowana
przestrze& powinna uwzgl"dnia' cechy ludzkiego cia!a i nasze zmys!y. Nale$y wi"c ograniczy' ilo%' produkowanych spalin, dominant# powinny by' obszary wype!nione zieleni#,
które umo$liwiaj# sp"dzanie wolnego czasu
w ogródkach, kawiarniach, placach zabaw
w poczuciu bezpiecze&stwa – mówi Lubomira Trojan.
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Przebudowany skwer wraz z zagospodarowaniem terenu wokó! ko"cio!a
"w. Jacka w Bytomiu.

System informacji wizualnej dla portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach

D

C

Fot. Maria Skotnicka

#cie, a tak%e zbli%y!o do siebie
mieszka"ców, którzy dzi$ki projektowi mieli okazj$ si$ spotka)
na zorganizowanym dla nich festynie – mówi dr Zofia Oslislo.
Wizualnie dost!pne
esign w przestrzeni publicznej to nie tylko obiekty, meD
ble miejskie, ale równie% komu-

nikacja wizualna i informacja
kierunkowa. W województwie
#l'skim mo%emy si$ pochwali)
kilkoma interesuj'cymi przyk!adami dobrze zaprojektowanych
systemów komunikacyjnych. Jednym z nich jest system informacji wizualnej dla portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, który w 2008 roku zosta!
wyró%niony tytu!em „&l'ska Rzecz”. Wspó!autork' nagrodzonego projektu jest dr Justyna Kucharczyk, która wraz z zespo!em
stworzy!a równie% systemy informacji wizualnej dla katowickiej ASP, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, budynku
NOSPR i kompleksu Euro Centrum.
– Projektuj'c system komunikacji wizualnej zwracam przede wszystkim uwag$
na to, %eby by! czytelny i zrozumia!y, odpowiada! na ro%ne potrzeby odbiorców
i dociera! do nich z aktualn' informacj' ro%nymi kana!ami w sposób wizualnie spójny.
Liczy si$ oczywi#cie równie% jako#) – grafika i materia!, z którego elementy systemu s' tworzone. Bardzo lubi$ realizowa)
projekty uwzgl$dniaj'ce charakter instytucji lub miejsca. Cz$sto najlepszym rozwi'zaniem jest takie, które nie przyt!acza nas
wizualnie, nie atakuje, a umo%liwia skorzystanie w momencie, kiedy tego potrzebujemy i co najwa%niejsze informuje nas
o tym, czego szukamy – mówi dr Justyna
Kucharczyk, projektantka, wyk!adowczyni Akademii Sztuk Pi$knych w Katowicach
w Pracowni Projektowania Systemów Informacji Wizualnej oraz Komunikacji Spo!ecznej.
Niestety w Polsce projektowanie informacji wizualnej w przestrzeni publicznej
wci'% jest jedn' z najbardziej zaniedbanych
dziedzin grafiki u%ytkowej. – W naszym kraju wiele instytucji i firm wychodzi z za!o%enia, %e maj' pilniejsze wydatki, ni% tworzenie systemów komunikacji wizualnej.
Podmioty odpowiedzialne za tego typu
projekty cz$sto nie zdaj' sobie sprawy, %e
taki system to wa%ne ogniwo !'cz'ce ich instytucje z klientem – u%ytkownikiem. Nie
s' #wiadomi tego, %e brak lub niestarannie
przygotowana informacja jest wizytówk' instytucji, #wiadczy o zarz'dzaniu, jako#ci
#wiadczonych us!ug i nastawieniu do odbiorcy – wyja#nia dr Justyna Kucharczyk.
Design zaznacza swoj' obecno#) w przestrzeniach miejskich
na ró%ne sposoby. Za ka%dym razem ma jeden cel: s!u%y) jak najlepiej u%ytkownikom miejsca.
W województwie #l'skim wykorzystywanie designu w projektowaniu przestrzeni publicznej powo li sta je si$ po pu lar nym
trendem. To dobry prognostyk
na przysz!o#). Coraz cz$#ciej
bowiem to w!a#nie design staje
si$ istotnym wyznacznikiem inno wa cyj no #ci no wo cze snych
o#rodków miejskich.
Fot. Krzysztof Szewczyk

z MS Design Pracownia Projektowa.
W wyniku przeprowadzonych
konsultacji spo!ecznych powsta!
nowatorki projekt modernizacji
ziele"ca,, Mój jest ten kawa!ek
parku...”.
– W pierwszej kolejno#ci powsta !y bez piecz ne chod ni ki,
skwer wzbogaci! si$ o nowe nasadzenia kwiatowe, !awki i kosze
na #mieci. Zaprojektowane zosta!y równie% kurtyny – przepierzenia w postaci gabionów (forma
ogrodzenia) wype!nionych naturalnymi materia!ami. Zadba!y#my równie% o to, aby ka%dy, Projekt modernizacji Parku Matejki w Jaworznie.
niezale%nie od wieku znalaz!
– Podczas pracy nad nabrze%em wykorzyw parku miejsce dla siebie. Jest wi$c strefa
dla dzieci m!odszych, starszych, elementy si- stali#my narz$dzia i zasady zwi'zane z pro!owni dla wszystkich oraz miejsca do odpo- jektowaniem od kompozycji ca!ego za!o%enia po detal. Skupili#my si$ na stworzeniu
czynku – opowiada Maria Skotnicka.
Realizacja nagrodzona zosta!a tytu!em atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni staraj'c
„&l'ska Rzecz 2012” w kategorii us!uga, si$ w pe!ni wykorzysta) walory miejsca,
w którym przysz!o nam pracowa), pragn'c
przyznawanym przez Zamek Cieszyn.
je jeszcze bardziej wyeksponowa). Starali#my si$ by) w tym konsekwentni: zasada ta
Dost!pno"# i funkcjonalno"#
obowi'zuje od skali kompozycji promenaesign swoje zastosowanie znajduje rów- dy (zmieniaj'ce si$ widoki podczas przechonie% w rewitalizacji du%ych przestrzeni dzenia wij'c' si$ i zmieniaj'c' poziom propublicznych. Jedn' z ciekawszych tego ty- menad'), po dobrany materia! (odczuwany
pu realizacji by! projekt przebudowy skwe- dotykiem czy zapachem) – wyja#nia Robert
ru wraz z zagospodarowaniem terenu wokó! Skitek, architekt i za!o%yciel pracowni RS+
ko#cio!a #w. Jacka w Bytomiu autorstwa Me- Robert Skitek.
Nadzwyczaj oryginalnie prezentuj' si$
dusa Group, nominowany do presti%owej Nagrody Unii Europejskiej dla Wspó!czesnej równie% nowe obiekty na terenie dawnej koAr chi tek tu ry – Mies van der Ro he palni Katowice – siedziba Narodowej OrkieAward 2015. Wokó! neoroma"skiej #wi'ty- stry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum
ni powsta! prosty w formie, przeszklony bu- &l'skie i Centrum Kongresowe – stanowi'dynek przeznaczony na warsztaty muzycz- ce katowick' Stref$ Kultury.
– Jest to przyk!ad ca!o#ciowego my#lenia
no-teatralne z sal' prób. Aby nie zas!ania!
bry!y ko#cio!a, zosta! cz$#ciowo „wkopany” o funkcji i kontek#cie fragmentu miasta, a nie
w ziemi$. Wystaj'cy uko#ny dach porasta tra- tylko o poszczególnych budynkach, czy
wa. Niezwykle widowiskowo, wygl'da rów- placach. Jako u%ytkownicy b$dziemy sprawnie% ogród ró%a"cowy, w którym projektan- dza) czy projekt rzeczywi#cie spe!nia swoci umie #ci li 20 #wietl nych kul ró% nej j' funkcj$ – mówi Lubomira Trojan.
wielko#ci. Nawi'zuj' one do legendy, wed!ug
Artystyczne projektowanie
której #w. Jackowi w trakcie modlitwy ró%a"cowej rozsypa!y si$ paciorki ró%a"ca i wpazasem dzia!ania projektantów maj' chad!y do p!yn'cego nieopodal (róde!ka. Wierrakter artystyczny, mimo to nie s' pozbani jesz cze d!u go po tym in cy den cie
znajdowali „per!y #w. Jacka”, czyli nie- wione funkcjonalno#ci i dost$pno#ci.
– Przyk!adem takiej realizacji jest akcja
wielkie jasne kamyczki, z których wykonywano paciorki ró%a"ca. Ilo#) umieszczonych „S!odkie Kato” autorstwa Matyldy Sa!ajeww ogrodzie kul te% nie jest przypadko- skiej. Artystka zaprojektowa!a tymczasowe
wa – symbolizuje dwadzie#cia tajemnic ró- miejskie siedziska, które sezonowo zmieni%a"ca. Teren wzbogacony zosta! równie% !y oblicze ul. Mariackiej i okolic Ronda, ociew elementy ma!ej architektury (m.in. wy!o- plaj'c tym samym wizerunek tych miejsc. Po%one drewnem podesty-siedziska), dzi$ki cze- dobny efekt przyniós! projekt „Superogród”
mu miejsce jest ch$tnie odwiedzane przez Katarzyny Jendro#ki-Goik, zrealizowany
mieszka"ców. Projekt Medusa Group to Miasto Ogrodów. Mieszka"com Superjedprzyk!ad harmonijnego po!'czenia nowocze- nostki zosta!y rozdane kwiaty, które mogli
zainstalowa) na swoich balkonach. Poprawisno#ci z tradycj' i to%samo#ci' miejsca.
Z uznaniem mieszka"ców i ekspertów !o to wizerunek najwi$kszego bloku w miespotka! si$ równie% projekt zagospodarowania wschodniego nabrze%a Paprocan w Tychach, autorstwa pracowni RS+ Robert
Skitek. Tyska realizacja, podobnie jak bytomski projekt, wyró%niona zosta!a nominacj' do Nagro dy Mies van swe Ro he
Award 2015. W ramach przedsi$wzi$cia stworzono widowiskow'
promenad$ z!o%on' z przeplataj'cych si$ pod ró%nym k'tem
uk!adów desek. Dzi$ki temu
tworz' one pod!u%ne siedziska
z widokiem na jezioro. Powsta!a te% nowa pla%a i si!ownia
pod chmurk'.
System informacji wizualnej w otoczeniu budynku NOSPR.
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Rozmowa z artyst# grafikiem Józefem Michalskim

Nie czuj!, "wiadomie,
takiego obci#$enia...
54

– Kr!"y po Domach Kultury Katowic
wystawa dzie# polsko-francuskiego grafika Józka Michalskiego. Znam go, studiowali$my na tej samej uczelni w ma#ym
odst%pie czasu... Uzna#em to, za wystarczaj!cy powód, by z tob! Józku porozmawia& przez internet.
– Z góry zapowiadam, $e do Skype’a, ja
si! absolutnie nie nadaj!. Podziwiam
wszystkich, którzy potrafi# w jednej chwili
pozbiera% swoje my"li i do rzeczy sk&adnie
mówi%…

– Za#apa#e$ si% u nas jeszcze na stan wojenny, nim wyby#e$, istnia#e$ i tworzy#e$
w tych samych warunkach jak wszyscy.
Jak odnalaz#e$ si% w wolnym $wiecie.
– W Polsce niemal automatycznie wszed&em do "rodowiska zawodowego, nie zaistnia&em jako „artysta” ale po prostu jako
plastyk. 'eby zacz#% nowe $ycie we Francji, wypada&o mie% pocz#tkowo sta&y dochód. Zacz#&em wi!c jako grafik w agencji
reklamowej i odszed&em po pi!ciu latach
praktyki jako oblatany ilustrator. Nie bez

znaczenia by&y w Polsce 3 lata liceum plastycznego, 6 lat ASP i wyniesiona st#d, niemal wszechstronna znajomo"% technik plastycznych. To by&a znakomita szko&a.
Wspominam dyskusj! w agencji, na temat
wchodz#cych do przedsi!biorstw komputerów. Wtedy nie"mia&o te$ wesz&y do agencji Macintoshe, teraz Apple. Zastanawia&em
si! wtedy czy mnie, starucha, w zawodzie
grafika i ilustratora te maszynki nie wypr#
zanim dochrapi! si! emerytury. G&o"no
dzieli&em si! swoimi w#tpliwo"ciami. Powiedzia&em: Zobaczycie, za dziesi!" lat, ka#dy z nas b!dzie mia$ na stole komputer i b!dziemy ra zem w sieci. Zachicho tano
i zmieniono temat.
Kiedy odchodzi&em, agencja liczy&a 18 pracowników. W ci#gu kolejnych dziesi!ciu lat,
dwa razy przechodzi&a z r#k do r#k a liczb!
zatrudnionych, zredukowano do trzech. Dyrektor, zast!pca do spraw handlowych i sekretarka. Wszyscy pracuj#cy w ci#gu graficznym wypadli. Graficy pracuj#cy odt#d jako
wolni strzelcy na swoich komputerach, zast#pili wszystkich pozosta&ych.
– Ja równie" przypadkiem opanowa#em
to medium, my$l%, "e bez tego by#bym
ubo"szy i samotniejszy. A czy jako plastycy jeste$cie stowarzyszeni?
– Jest tu co" co przypomina ZPAP – „la
Maison des Artistes” stowarzyszenie utworzone w 1952 roku, z inicjatywy artystów,
z pomoc# prawn#, socjaln#, informacj#
i z niezale$nym oddzia&em kasy ubezpieczeniowej systemu powszechnego, jako oddzielne biuro, przypi!te pó(niej. Kiedy stara&em
si! o przyj!cie w 1991 r., obowi#zywa& jeszcze minimalny trzyletni okres dorobku artystycznego tj. pracy i sprzeda$y. Dzi"
mo$na si! stara% ju$ od pierwszej sprzedanej pracy. Do stara) o przyj!cie nale$y przedstawi% prace, wystawy, zamówienia, rachunki ksi!gowe, kontrakty, korespondencj!,
stron! internetow#, itp. MdA zapewnia
ubezpieczenia i urlopy chorobowe, pobiera sk&adki ubezpieczeniowe w systemie
powszechnych ubezpiecze), tj. jak dla kogo" pracuj#cego na etacie. Nie pami!tam minimalnej kwoty, od której obliczane s#
sk&adki. Maksymalna to 37 350 * rocznie.
Dochody powy$ej nie s# brane pod uwag!.
Ciekawostka: malarze i ilustratorzy pracuj#cy g&ównie dla wydawnictw s# przyjmowani do równoleg&ego stowarzyszenia,
AGESSA, jako autorzy, wspólnie z pisarzami i t&umaczami dzie& literatury.
– A to interesuj!ce... boczne wej$cie
do literatów.
– Tu nikt nikogo nie pyta o dyplom. Liczy si! dorobek, teczka z pracami, prezentacja komputerowa albo strona internetowa,
niemniej dobrze jest si! powo&a% na przebyte studia, zw&aszcza wobec osób nie znaj#cych si! na rzeczy. Przynale$no"% do MdA
te$ stanowi jak#" r!kojmi! ale na przyk&ad,
powo&ywanie si! na przynale$no"% do jakiego" zwi#zku twórczego za granic#, nie
mia&o wtedy najmniejszego sensu. To si!
na pewno zmieni&o. Tak wi!c sytuacja artysty we Francji jest dzi" porównywalna
do polskiej.
– Tak, w tym zakresie.
– Egzystencjalne w#tpliwo"ci artystów
rozstrzygn#& w swoim czasie Degas: Po co
malujemy obrazy, jak nie po to #eby je sprzedawa"? Ca&e szcz!"cie, $e to Degas si! tak
wyrazi&. Ka$demu innemu cz&owiekowi
wytkni!to by skrajny oportunizm. Potrzeba

Jean Jaurès

Rue et arbres

Vieille rue

estetyczna jest w ludzkiej naturze, nie
wspominaj!c o snobizmie. Nawet nasza
swojska kultura ludowa na tym wyros"a.
– Jak !yje si" w regionie tak „obmalowanym” i nas#czonym plastycznymi peregrynacjami. Mnie tak!e, uderzy$o
w Prowansji owo inne %wiat$o, chyba nie
uleg$em halucynacji, czy tobie nie ci#!y
deptanie po prawie istniej#cych %ladach
impresjonistów?
– Inne #wiat"o, na pewno. Mieszkali#my
pocz!tkowo 5 lat w okolicy Genewy i ka$dy zjazd na po"udnie, by" przekraczaniem
granicy, poza któr! niebo i #wiat"o by"o inne. By"y te$ domy, z zamkni%tymi okiennicami. Miejscowo#ci za miejscowo#ciami,
w których $ywego ducha. Przeje$d$ali#my przez nie, nie we w"a#ciwej porze, jak
lunatycy. Oko"o po"udnia, kiedy s"o&ce
wydaje si% by' prosto nad g"ow!, widok kopu"ki na wie$y kaplicy w Reillanne, przenosi mnie przez chwil% do Afryki. Ale to
ulotne wra$enie. W #rodku dnia, nag"e
otwarcie okiennic mo$e by' autentycznie bolesne ale tutejsi s! normalni, takich sensacji unikaj!. Niektórzy nawet przyznaj!, $e
(le znosz! upa"y. Holendrzy, na przyk"ad,
przyje$d$aj!cy na wakacje w #rodku lata,
kiedy w ko&cu decyduj! osiedli' si% tutaj,
z regu"y, jak ptaszki, w lecie odlatuj!
na pó"noc. Wielu malarzy maluje tutaj jaskrawo kolorowe knoty i nazywa si% to pe"nym s"o&ca, szalonym, malarstwem prowansalskim. Nikomu z nich #ruba nie odbi"a,
po prostu komercja... Van Gogh, a tym bardziej impresjoni#ci nie maj! z tym nic
wspólnego. Deptanie po #ladach jest autentyczne, kiedy mija si% motywy, które nam
przypominaj!, $e w podobnym miejscu
rozsiad" si% kto# w cieniu ze sztalug! i jego p"ótno widzieli#my w muzeum. Ale tutaj mo$na sobie nie tylko przypomnie'
impresjonistów, cz%sto wystarczy odjecha'
gdzie# w bok, by w #rodku Prowansji zobaczy' np. „Corota” albo „Courbeta”.
– Ciekawym by$oby raz jeszcze rozpoczyna& w$asn# twórczo%& w podobnych
okoliczno%ciach... cho& boj" si", !e ta zawidziana tam i zrodzona wcze%niej, mog$aby wp$ywa& obci#!aj#co.
– W#ród pozbieranych czy niepozbieranych my#li Colucha jest jedna oklepana, któr! warto jednak przytoczy': Kiedy artysta
mówi, !e nie dano mu szansy, powinien policzy" ile razy ta szansa fatygowa#a si$ niepotrzebnie. Zyga, (Dudzik) mówi!c o swojej pracy, powiedzia" mi kiedy# to samo, ale
innymi s"owami: W malarstwie, tak jak w !yciu, trzeba umie" wykorzysta" nadarzaj%ce
si$ przypadki. Niestety, nie zd!$y". Obaj mieli racj%, w twórczo#ci ma to wielkie znaczenie, ale mnie osobi#cie, mniej interesuje co
mi wychodzi spod p%dzla. Interesuje mnie

du$o bardziej, czy to, co wychodzi, odpowiada mojej, powiedzmy, wizji i nie by"oby to najgorsze, gdyby ta wizja nie by"a taka konwencjonalna. Mo$e dlatego tutaj,
miejscu schodzonym przez takie znakomito#ci, nie czuj%, przynajmniej #wiadomie, takiego obci!$enia. Rozwa$% spraw% z punktu widzenia profesora Libeta, o którym ci
kiedy# chyba wspomnia"em. Dla przypomnienia: Libet uwa$a, $e nie mamy wolnej
woli, bo intelektualny odbiór reakcji na jaki# bodziec zewn%trzny nast%puje z opó(nieniem i to co si% pó(niej dzieje jest tylko
konstatacj! w"asnej reakcji a tak$e prób! jej
usprawiedliwienia. Jest to do#wiadczalnie
dowiedzione. Szcz%#liwi s! wi%c ci, u których spontaniczna reakcja (u artysty w postaci kreski czy plamy) zgadza si% z owym
postprzemy#leniem.
Dlaczego maluj% g"ównie akwarel!? Tak
si% sk"ada"o, $e pracowni% poza domem dzieli"em d"ugo z grafikami i akwarela by"a technik!, która nie mog"a wzbudza' jakichkolwiek niech%ci. Godzenie z prac! zarobkow!,
skutkowa"o zrywami, st!d kilka tylko wystaw: w Lyonie, Cereste, St. Etienne, Manosque, Mane i tego roku, w Katowicach.
– Manosque znane z niegdy% interesuj#cych festiwali jazzowych... Przed chwil# s$ysza$em o powodziach w Italii a przecie! jeste%cie bardzo bliscy geograficznie
wi"c pytam jak u was, bo tu niebo wygl#da pogodnie.
– Z Bo$ej woli r!bie raz po lewicy, raz
po prawicy, a my w #rodku tylko liczymy
ilu nieszcz%#ników woda zabra"a. Jako#
szcz%#liwie mieszkamy i co roku nieodmiennie, albo na zachód od nas, tj. ca"y
obszar mi%dzy Rodanem, Masywem Centralnym i pod nó $em Pirenejów, albo

na wschód od nas, pocz!wszy do Toulonu
a$ do Nicei i pewnie jeszcze dalej do Italii,
gdzie ciasne doliny schodz! do morza.
Mo$e nas chroni pasmo Luberon, które staje w poprzek ciep"ym wiatrom od po"udnia,
od morza. Kiedy wieje od po"udnia, prawie
zawsze leje a jak nie leje, to opada na nas
kurz z Sahary.
– Do%wiadczy$em takiej !ó$tej mg$y
w Kairze, która unieruchamia camcodery i chrz"%ci w potrawach... czy równie!
w kuchni prowansalskiej?
– Z da&, które z tym kurzem przywia"o figuruje m. in. kuskus. Tutaj mamy prawie
wszystko, nawet ma#lank% z arabskimi
motywami na opakowaniu. )wie$ego twarogu tu nie u#wiadczysz jak i ogórków kiszonych, które sami robimy w tym roku
po raz pierwszy i nie wiem czy si% uda"y.
W"a#nie sprawdzili#my. W s"ojach, pó" lodówki zajmowa"y od ko&ca lata i teraz po zebraniu si% na odwag%, otwieramy... jeden,
drugi, trzeci, wszystkie trafiaj! do kub"a. Mo$e jaki# francuski urok... W Polsce, mieszkaj!c na Bankowej, postanowili#my zakisi' kapust%. Znalaz"em beczk%,
wypo$yczyli#my szatkownic% i depta"o si%
jak trzeba, zgodnie ze sztuk! kiszenia.
Zwie(li#my beczk% do piwnicy i po nied"ugim czasie s!siadom zacz%"a przeszkadza'.
Do naszej piwnicy nie da"o si% podej#'.
W domu uprawiana jest kuchnia polsko-francusko-#l!ska a poniewa$ dziadkowie
przebywali równie$ w Niemczech, nieobcy mi jest nawet kartofelsalad. Moj! osobist!, niepodzielan! przez $on% specjalno#ci! s! francuskie sery i one mi si% najlepiej
udaj!. Francuzi lubi! biesiadowa' i ka$dy
klub, ka$de stowarzyszenie, jest ich kilkadziesi!t w Reillanne (1700 mieszka&ców)
organizuje przynajmniej raz w roku wspólny obiad. Króluje katalo&ska paella, cho'
lista prowansalskich specjalno#ci, da&, serów, win, ró$nych napitków, itd. itp. to ponad 160 pozycji!
Mieszkam w Prowansji ju$ ponad 25 lat
i przyznaj%, $e niewiele t% kuchni% znam i zaczn% i to serio jeszcze w tym roku, od trufli.
Grywa"em w bryd$a w bryd$owym klubie, dopóki nie zawieszono jego dzia"alno#ci. Grywa" w nim tak$e pewien ch"opek roztropek, maj!cy ko"o nas ma"! winnic%.
Robi z niej wino na w"asny u$ytek. Pó" $artem, pó" serio, ofiarowali#my mu butelk% wina pisanego patykiem. Pó(niej, kiedy pozna"em go bli$ej, po kilku spotkaniach,
zapyta"em jak znalaz" nasze wino A, stoi tam
jeszcze w szopce przy winnicy. To jest teraz
rocznik 1990! 1990 to najlepszy rocznik dla
wszystkich francuskich win i na rynku ju$
go nie ma.
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Foto. Liliana Bili%ska
Anna Chojnacka – portret

BOGDAN
WIDERA

W obiektywie
Wielkiej Damy

zas up!yn"!. Dwa s!owa. Proste zdanie
C
oznajmuj"ce. A przecie# w zale#no$ci
od sytuacji mo#e by% odczytywane rozma-
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icie. Ze zgroz", bo nieodwracalnie si& co$
straszliwego sta!o. Ze smutkiem – przemijanie si& dokona!o. Z ulg" – sko'czy! si& jaki$ koszmar. Nawet z eufori" – horror zafundowany nam przez pi!karzy r&cznych
mia! w ostatnich sekundach meczu happy
end. W dwóch s!owach odkry% mo#na poemat. Anna Chojnacka, znakomita fotografka przez wi&ksz" cz&$% swojego #ycia
zwi"zana z Katowicami, tym krótkim zdaniem podpisa!a jedno ze swoich zdj&%
z cyklu Z!om. Na kupie #elastwa widzimy
zegar bez wskazówek. Tytu! jest wi&c dos!owny. Ale w kontek$cie zdj&cia mo#na go
interpretowa% jako przyk!ad czarnego humoru – „O chronometrze, który zawsze odmierza!e$ godziny za wolno albo za szybko, widzisz, i na ciebie przysz!a kryska!”
Jednak s!owa „czas up!yn"!” s" tak#e podsumowaniem pracy i dzie!a fotografa.
Utrwalona przez niego w momencie naci$ni&cia migawki chwila min&!a, $wiat si&
zmieni!, czas biegnie dalej, cho% na papierze zosta! zatrzymany. Nie dziwi& si& wi&c,
#e ten podpis pod konkretn" fotografi& wybra!a Zofia Szota na tytu! ca!ej wystawy dorobku Anny Chojnackiej w Muzeum Historii Katowic.
Urodzona w 1914 roku w Sosnowcu Ania
ze wzgl&du na prac& ojca in#yniera ju#
w dzieci'stwie zwiedzi!a kawa! $wiata.
Chcia!a studiowa% sztuki pi&kne, by% mo#e dziedzicz"c to zainteresowanie po babci, malarce. Rodzice woleli, #eby zdoby!a
praktyczniejszy zawód, pos!ali j" wi&c
do szko!y handlowej. Wszystkie plany
i ca!e #ycie odmieni!a wojna. Warto w tym
miejscu wspomnie%, #e oko!o 130 prac fotograficznych jej brata znalaz!o si& w zbio-

rach Muzeum Powstania Warszawskiego
w Warszawie, co $wiadczy o tym, #e fotografowanie nie by!o w jej domu niczym niezwyk!ym. Spotkanie Chojnackiej z Alfredem Ligockim ostatecznie wp!yn&!o na jej
wybór #yciowej drogi. Przysz!a mistrzyni
obiektywu fotografowa!a „wszystko”. Robi!a zdj&cia reklamowe, utrwala!a na filmach (l"sk do drukowanych ju# od lat
sze$%dziesi"tych albumów, zajmowa!a si&
portretami, pejza#em, fotoreporterk".
Fotografowa!a miasto, czy mo#e raczej
zmiany zachodz"ce w krajobrazie miejskim,
rejestrowa!a obiekty przemys!owe. Paradoksalnie tematy realizowane niejako na zamówienie w!adzy nawet dzi$ nie wydaj" si& natr&tn" propagand" sukcesu, czy apologi"
„jedynie s!usznego ustroju”, poniewa#
Chojnacka pokazywa!a miasta i zak!ady
przemys!owe po swojemu. Owszem, dokumentowa!a budow& „Zenitu”, czy stanowi"cego dzi$ wizytówk& Katowic „Spodka”,
pojawia!y si& na jej zdj&ciach b&d"ce dum"
tamtych czasów neony, ale zawsze przemawia!y do widza ze wzgl&du na kompozycj&,
staranne kadrowanie, wreszcie swoiste
„efekty specjalne” – artystka lubi!a fotografowa% noc" albo w czasie deszczu. Wielkie
obiekty przemys!owe w obiektywie Chojnackiej cz&sto przemienia!y si& w grafiki.
Czasem rezygnowa!a z uj&% ca!ych obiektów, na przyk!ad kopalnianych wie# wyci"gowych na rzecz detali, i te fragmenty technicznych urz"dze', konstrukcji, budynków
zamienia!y zdj&cia w abstrakcyjne obrazy.
Przy okazji „portretowania” miejsc pracy
„wielkoprzemys!owej klasy robotniczej” artystka odkry!a zniszczon" przez przemys!
przyrod&. W tamtych czasach niewiele
wiedziano (a jeszcze mniej mówiono)
o ekologii, s"dz& wi&c, #e Chojnackiej nie
chodzi!o o dokumentowanie zniszczenia

$rodowiska przez industrialn" dzia!alno$%,
raczej znalaz!a w tym ksi&#ycowym krajobrazie inspiracj& do tworzenia artystycznych
obrazów. Sp&kana ziemia przemawia faktur" i na zdj&ciu staje si& ciekaw" grafik".
Wspomnia!em ju#, #e tworzy!a z przemys!owych detali strukturalistyczne abstrakcje, ale w jej pracach mo#na odnale)% tak#e odniesienia do surrealizmu, a tak#e
nawi"zania do symbolizmu.
Z czasem zacz&!a swoje zdj&cia !"czy%
w cykle, bo to pozwala!o na stworzenie nowego modelu obrazkowej narracji. Najbardziej znanym (i rozpoznawalnym) jest
Z!om, pokazywany tak#e pod tytu!em Nowy wspania!y "wiat. Sk!adnice z!omu fotografowane przez Chojnack" u$wiadamiaj"
widzowi, #e czas mija, #e przedmioty – zdawa!oby si& niezniszczalne, zw!aszcza w porównaniu z czasem trwania ludzkiego #ycia – tak#e maj" swój kres. A# #al, #e
secesyjna figura zako'czy swoje istnienie
w hutniczym piecu, podobnie jak ów zegar,
którego „czas up!yn"!”, bo przysz!e pokolenia archeologów nie dowiedz" si& w jakim otoczeniu #yli ich przodkowie w drugiej po !o wie XX wie ku. My $l&, #e
podobnych z!omowisk ju# nie ma, !atwiej
tam dzi$ znale)% skradziony przewód z kolejowej trakcji albo metalow" pokryw&
studzienki kanalizacyjnej. Na fotografiach
Chojnackiej cz&sto pojawiaj" si& ludzie. S"
obecni tak#e w cyklu Z!om. Na zdj&ciu
Ostatnia podró# we wraku autobusu siedzi
niem!oda para, której stroje wskazuj" na to,
#e s" przedstawicielami tak zwanych „wykluczonych”. Tania symbolika? Literatura?
Mo#e, chocia# dla mnie to obraz przejmuj"cy, zawieraj"cy w sobie bez s!ów histori& zarówno pojazdu, z którego zosta!
szkielet, jak i tej pary.
Nie uda!o si& Chojnackiej zosta% malark", zaj&!a si& inn", dzi$ tak#e zaliczan"
do sztuki dziedzin". Ale zosta!a przyjació!k" $l"skich plastyków. Mo#na to wnosi%
z faktu, #e dali si& jej fotografowa%, zapraszali do swoich pracowni. Tak powsta! cykl
przygotowany na konkurs warszawskiego
ZAIKS w 1962 roku, zatytu!owany W"ród
plastyków "l$skich. Uzupe!niony zosta!
pó)niejszymi portretami wykonywanymi
jeszcze na pocz"tku lat siedemdziesi"tych.
Mo# na tu zo ba czy% twór ców, któ rzy
na trwa!e wpisali si& do historii sztuki $l"skiej. Do!#ycki, Pomorski, Rak, Dutkiewicz,
Malina, Suberlak… Tylu mistrzów, którzy
odeszli. Innym „tematem malarskim” by!
za!o#yciel Grupy Janowskiej, malarz nieprofesjonalny Teofil Ociepka, fotografowany w$ród swoich okultystycznych obrazów.
Rozpisa!em si& o tematach, cyklach, niektórych zdj&ciach, ale to zaledwie cz"stka
tego, co mo#na zobaczy% na du#ej retrospektywnej wystawie przygotowanej w Muzeum
Historii Katowic przez kuratork& ekspozycji Zofi& Szot&. Nie jest to pierwsza prezentacja prac Chojnackiej w tej placówce, wystawia!a tam bowiem swoje fotografie
jeszcze za #ycia, my$l& jednak, #e tak szerokiego przegl"du jej dzie!a jeszcze nie by!o. Zach&cam gor"co do obejrzenia tych
wspania!ych zdj&% przemawiaj"cych do wyobra)ni, pami&ci, emocji. Dobrze si& sta!o,
#e katowicka placówka przypomnia!a bogaty do ro bek An ny Choj nac kiej, jed nej
z – obok Zofii Rydet i Haliny Idziak – trzech
Wielkich Dam $l"skiej fotografii.
!

W$ród plastyków $l#skich – Z. Lachur
Z!OM – ostatni autobus

Zniszczenia przyrody PRZEMYS!

Z!OM – czas up"yn#"

Czas up!yn"!
Muzeum Historii Katowic
Katowice
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Fot. Lucyna Sadzikowska

Z profesor HELEN! SYNOWIEC
rozmawia DANUTA KRZY"YK

Wokó# ucznia,
szko#y i regionu…
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– Rocz ni ce sta j! si" oka zj!
do pewnych podsumowa#. Niedawno obchodzi$a pani profesor
jubileusz 40-lecia swojej pracy naukowej i dydaktycznej. Jakie refleksje, my%li i emocje towarzyszy$y pani w tym czasie?
– Ta kie rocz ni ce sk#a nia j$
do wspomnie% pocz$tków drogi zawodowej (,, jak to si& wszystko zacz&#o?”), kolejnych jej etapów i wy-

darze%. Wspominaniu za' towarzyszy uczucie wdzi&czno'ci wobec
osób, które w te wydarzenia si&
wpisa#y: tych najbli(szych (rodziców, rodze%stwa), moich przewodników naukowych, zwierzchników,
kole(anek, kolegów, wspó#pracowni ków oraz po ko le nia stu den tów – zw#aszcza magistrantów i doktorantów. Z perspektywy czterdziestu
lat próbowa#am równie( oceni) mój

wy bór dy dak tycz no -na uko wych
'cie(ek, spojrze) na w#asn$ postaw&
jakby z lotu ptaka i szczerze sobie
odpowiedzie), co mi si& uda#o wykona) lepiej, a co okaza#o si& mniej
udane. Ten bilans wypad# nie*le.
– Jakie znaczenie w &yciu naukowym pani profesor mia$o i nadal ma
miejsce zatrudnienia – Katedra
Dydaktyki J"zyka i Literatury Polskiej?
– Mo(e trudno w to uwierzy), ale
od wczesnych lat szkolnych marzy#am
o tym, (eby zosta) nauczycielk$
i uczy) j&zyka polskiego (,, by) pani$
od polskiego”). Gdy przed ponad 40
laty pan prof. Edward Pola%ski zatrudni# mnie – absolwentk& polonistyki
+ w Zak#adzie Metodyki Literatury
i J&zyka Polskiego (pó*niej Katedry
Dydaktyki J&zyka i Literatury Polskiej), moje plany zacz&#y si& spe#nia)
w dwójnasób: uczy#am w katowickim
liceum j&zyka polskiego w ramach godzin zleconych i równolegle, b&d$c
pracownikiem Katedry, przygotowywa#am studentów filologii polskiej
(i nadal to czyni&) do zawodu nauczyciela polonisty. Tak zacz&#a si& moja
przygoda z dydaktyk$. Zatrudnienie
w Katedrze z wieloletnimi, obecnie
blisko 60-letnimi tradycjami, poczytuj& sobie za wyró(nienie i zarazem
za wielkie zobowi$zanie.
Mam 'wiadomo'), (e kontynuuj& dzia #al no') za po cz$t ko wa n$
przez dr Janin& "labow$ (wspó#twórczyni& 'l$skiej polonistyki na WSP
w Katowicach), prof. Mieczys#aw&
Miter&-Dobrowolsk$, dr. Jana Cofalika i dr Iren& Tabakowsk$. W swoich badaniach skupi#am si& od pocz$tku + zainspirowana publikacjami
prof. E. Pola%skiego, Marii Zar&biny i innych + na zagadnieniach dotycz$cych rozwoju j&zykowego dzieci i m#odzie(y oraz poszukiwaniach
skutecznych form kszta#cenia j&zyka uczniów. Dzi&ki pracy w Katedrze, ale te( we wspó#pracy z Instytu tem J& zy ka Pol skie go U,,
wykrystalizowa#y si& moje zainteresowania naukowe. Praktyka szkolna
splata si& w nich z ró(nymi dziedzinami j&zykoznawstwa, m.in. socjolingwistyk$, dialektologi$, leksyko lo gi$, kul tu r$ j& zy ka. Bli ski
kontakt ze 'rodowiskiem szkolnym
pozwala mi,, wy#apywa)” i opisywa)
zjawiska j&zykowe, które ujawniaj$
si& najsilniej w mowie m#odego pokolenia, a s$ przejawem dokonuj$cych si& przemian spo#ecznych, kultu ro wych i oby cza jo wych. Co
wi& cej, wy ni ki swo ich ba da%
nad polszczyzn$ uczniów mog#am
i nadal mog& spo(ytkowa) w publikacjach dydaktycznych oraz wspó#-

au tor skich pod r!cz ni kach szkol nych, a tak "e upo wszech nia# je
w$ród polonistów.
Uwa"am jednak – i to ju" moja
ogólniejsza refleksja – "e w kolejnych
reformach systemu o$wiaty coraz
mniej s% brane pod uwag! (wbrew deklaracjom) potrzeby i trudno$ci j!zykowe uczniów, ustalone w toku bada&
diagnostycznych, coraz rzadziej te"
twórcy dokumentów ministerialnych
licz% si! z uwarunkowaniami rozwojowymi dzieci.
– Nadmieni!a pani profesor, "e
na swojej drodze zawodowej spotka!a osoby, którym du"o zawdzi#cza. Jak$ rol# odegra!y one w pani
formacji naukowo-dydaktycznej?
– Jeszcze w latach studiów polonistycznych w Uniwersytecie 'l%skim
(1968–1973) mia(am szcz!$cie pozna# wielu wyk(adowców, którzy
imponowali nam – studentom – nie
tylko erudycj%, ale i postaw% "yciow%, niezwyk(% rzetelno$ci%, uczciwo$ci% i odwag%. Byli dla nas autorytetami. Spo$ród literaturoznawców
mam "ywo w pami!ci profesorów:
Zbigniewa Jerzego Nowaka, Stanis(awa Zabierowskiego i Mieczys(aw! Miter!-Dobrowolsk%, a spo$ród
j!zykoznawców ) prof. Iren! Bajerow%. W(a$nie pod jej kierunkiem pisa(am prac! magistersk%. Uczy(a
nas – magistrantów – du"ej samodzielno$ci my$lenia i odpowiedzialno$ci. Podpatrywa(am umiej!tno$#
prowadzenia przez ni% zaj!# metod%
problemow%, a potem – pracuj%c
ju" na uczelni – stara(am si! to wykorzysta# na swoich zaj!ciach. Pani
prof. Bajerowa stanowi(a dla mnie
autorytet moralny – by(a bezkompromi so wa w d% "e niu do praw dy,
skromna, otwarta i bardzo odwa"na
(co ujawni(a zw(aszcza w okresie stanu wojennego).
W rozwijaniu moich $l%skoznawczych zainteresowa& badawczych
wielk% rol! odegra(a prof. Alina Kowalska, niestrudzona badaczka przesz(o$ci polszczyzny $l%skiej, konsul tant ka i re cen zent ka mo ich
publikacji. A w dziedzinie dydaktyki j!zyka ojczystego i literatury wiele zawdzi!czam dr I. Tabakowskiej,
dr. J. Cofalikowi i prof. (wówczas
doktorowi) Janowi Polakowskiemu.
Oni jako pierwsi wprowadzali mnie
w problemy nauczania j!zyka polskiego, a tak"e sprawili, "e moja
wiedza teoretyczna z j!zykoznawstwa
i literaturoznawstwa sta(a si! bardziej
funkcjonalna. Ka"da rozmowa z nimi by(a autentycznym spotkaniem, bo
nie tylko ch!tnie dzielili si! swoimi
do$wiadczeniami i rozleg(% wiedz%,
ale potrafili uwa"nie ws(uchiwa# si!

w problemy ,,$wie"o upieczonej”
polonistki.
Mimo up(ywu lat i wielu zmian
w o$wiacie ich rady s% wci%" aktualne, skupiali bowiem uwag! na osobie
ucznia i jego wielostronnym rozwoju. Z kolei mój warsztat naukowo-badawczy kszta(towa( si! dzi!ki prof.
E. Pola&skiemu. Przez wiele lat by(
moim zwierzchnikiem, z ojcowsk%
wr!cz trosk% towarzyszy( moim naukowym zmaganiom, od doktoratu
po profesur! uniwersyteck%. Uczy(am
si! te" od niego, jak by# wyrozumia(% dla studentów i uwzgl!dnia# ich
ró"ne zdarzenia losowe. My$l!, "e
moi nauczyciele uniwersyteccy mieli
du"y wp(yw na to, jakim ja jestem
dzi$ nauczycielem; nieraz zastanawiam si! nad tym, ile w moich reakcjach, zachowaniach, decyzjach, a nawet w moim stylu prowadzenia zaj!#,
pozosta(o z moich mistrzów.
– Pami#ta pani profesor swoje
pierwsze artyku!y? Jak$ drog#
przesz!a pani – jako naukowiec
i nauczyciel akademicki – od pocz$tku swojej pracy a" do chwili
obecnej?
– Oczywi$cie, dobrze pami!tam
pierwsze moje teksty, a nawet okoliczno$ci, w jakich je pisa(am. Wszak
trzeba si! by(o zmierzy# i z materia(em badawczym, i z nie(atwym stylem
naukowym (zw(aszcza przezwyci!"y#
manier! emocjonalno$ci wypowiedzi,
tzw. ,,achów” i ,,ochów” – jak "artobliwie mawia( prof. Pola&ski, pierwszy czytelnik i niestrudzony adiustator moich artyku(ów). Pierwsze moje
artyku(y mia(y nachylenie dydaktyczne, a ich podstaw% by(y wypracowania uczniowskie, ankiety, nagrania
wypowiedzi dzieci!cych. Powoli odkrywa(am ,,bia(e plamy”, czyli niezbadane obszary rozwoju j!zykowego
dzieci i m(odzie"y.
Przez jaki$ czas moj% pasj% by(y badania i opis leksyki zwi%zanej z cechami osobowo$ci w j!zyku przedszkolaków i uczniów. Obserwowa(am
wi!c i neologizmy dzieci!ce (np.
mówliwy „gadatliwy”, boj%czka „boja*liwa dziewczynka”, mazu$ „p(aczliwe dziecko”), i kolokwializmy w j!zyku m(odzie"y (np. obibok, lewus,
kreatura), i wyra"enia dialektalne
(np. bitny kokot „ch(opiec sk(onny
do bójki”, zg(obny synek „psotnik”).
W dalszych badaniach okaza(o si!, "e
wa"ne dla sprawnego pos(ugiwania
si! polszczyzn% jest rozumienie znacze& s(ów i zwi%zków frazeologicznych oraz $wiadomo$# zró"nicowania
odmian j!zyka polskiego. Wspólnie
z kole"ank%, dr Bo"en% Cz%stk%-Szymon, prowadzi(am przez kilka lat
badania nad j!zykiem uczniów $l%-

skich. Ich efektem by( cykl artyku(ów
i zbiory #wicze&. Równolegle interesowa(a mnie edukacja regionalna,
m.in. $l%skie czasopisma szkolne
okresu mi!dzywojennego. Nie traci(am z oczu nadrz!dnego celu mojej
dzia(alno$ci, tj. kszta(cenia j!zykowego w szkole, dlatego w badaniach zespo(owych sporo uwagi po$wi!ca(am
podr!cznikom szkolnym, a tak"e kulturze j!zyka we wspó(czesnej szkole.
– Porozmawiajmy o pracy dydaktycznej, o pracy ze studentami...
– Czuj!, "e bez kontaktu ze studentami by(abym o co$ ubo"sza. Rozmowy ze studentami, nawet je$li ujawniaj% oni wtedy braki w swojej wiedzy
lub nieporadno$# w formu(owaniu
my$li, zmuszaj% mnie do zastanowienia si!, jak dzi$ skutecznie uczy#
o polszczy*nie, jak kszta(ci# pi!kne
i poprawne mówienie i pisanie m(odych ludzi, którzy maj% by# nauczycielami j!zyka polskiego, a przede
wszystkim, jak zainteresowa# problemami j!zykowymi (zawsze by(o to zadanie trudne!) i jak sk(oni# ich do pog(!biania wiedzy.
– Czy uda!o si# pani znale%& na to
recept#?
– Nie do ko&ca, ale sukces jest ju"
wtedy, gdy studenci sami zaczynaj%
formu(owa# problemy i pytania j!zykowe, dzieli# si! w%tpliwo$ciami,
albo po prostu dziwi# si! nielogiczno$ciom w j!zyku, odkrywa# mechanizmy nieporozumie& j!zykowych itp.
Moich studentów po prostu lubi!. I lubi! uczy#. Mo"e do tego uczenia
podchodz! nazbyt emocjonalnie i mo"e (a tak przynajmniej wydaje si! m(odym ludziom) jestem zbyt wymagaj% ca, rów nie" wo bec j! zy ka ich
wypowiedzi. ,,Przy pani to trzeba
uwa"a#, jak si! mówi” – zauwa"aj%
w rozmowie.
Trudno mnie jednak pos%dza# o puryzm j!zykowy, co wi!cej – przyznaj! si! do swoich w%tpliwo$ci gramatycznych i krytycznie odnosz! si!
do niektórych regu( ortograficznych
(zw(aszcza do niekonsekwencji w obr!bie umownej zasady pisowni).
W nieoficjalnej rozmowie ze studentami potrafi! wej$# w konwencj!
j!zyka m(odzie"owego, np. w celach "artobliwych; a na zaj!ciach
dbam o to, by studenci si! ,,naumieli”, wi!c ,,wyo$lam” trudne kwestie,
terminy egzaminów s% ,,doczesne”,
czyli do okre$lonego czasu mo"na je
zdawa#; zdarza mi si! prosi# ,,wysokopiennych” studentów lub studentki, by si!gn!li po ksi%"k! z najwy"szego rega(u. Owe "arty s(owne
sprzyjaj% o"ywieniu zaj!#, skróceniu
dystansu, oczywi$cie w zdroworozs%dkowych granicach.
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– Jest pani profesor mieszkank!
"l!ska, od urodzenia zwi!zan! z t!
ziemi!. Jaki wp#yw na drog$ naukow! pani profesor oraz podejmowane tematy badawcze mia# region,
z którego pani pochodzi?
– Urodzi!am si" i wychowa!am
w #l$skiej rodzinie, od dzieci%stwa
mówi!am gwar$ i poznawa!am #l$skie
tradycje. Ale rodzice, cho& byli lud'mi prostymi, dbali o to, by#my (ja
i moje rodze%stwo) równolegle poznawali polszczyzn" ogóln$, dlatego
w szkole nie mia!am k!opotu z wypowiadaniem si" ,,czysto po polsku”.
Trafi!am te( na takich nauczycieli,
którzy mieli przychylny stosunek
do gwary i byli (yczliwi dla uczniów.
Obserwowa!am jednak k!opoty moich rówie#ników w przestawianiu
si" z gwary na j"zyk ogólny. Nie
przypuszcza!am, (e po latach b"d" si"
przygl$da& badawczo temu problemowi. Z moim #rodowiskiem jestem zwi$zana do dzi# – mieszkam
w mojej rodzinnej miejscowo#ci
w Che!mie )l$skim, w kontaktach rodzinno-s$siedzkich i lokalnych mówi" gwar$ i oczywi#cie z !atwo#ci$
„prze!$czam si"” na polszczyzn"
ogóln$, je#li wymaga tego sytuacja.
B"d$c j"zykoznawc$ i dydaktykiem,
dysponuj" ugruntowan$ wiedz$ o cechach, przesz!o#ci, zró(nicowaniu
i funkcjach dialektu #l$skiego oraz innych polskich dialektów.
Niew$tpliwie do#wiadczenia j"zykowo-kulturowe, tj. czynna znajomo#& kultury i gwary regionu, s$ mi
bardzo pomocne w organizowaniu
i prowadzeniu pracy badawczej, gdy(
z moimi informatorami (rozmówcami) porozumiewam si" tym samym
kodem; nie ma wi"c mi"dzy nami bariery „swój” – „obcy”. Jeszcze podczas studiów prof. W!adys!aw Luba#
zaanga(owa! mnie i kole(ank" Bo(en" Cz$stk" do nagrywania tekstów
do bada% nad j"zykiem mieszka%ców
Katowic (ukaza! si" potem dwucz"#ciowy zbiór tekstów mówionych).
Pozna!am wówczas socjolingwistyczn$ metod" opisu j"zyka i wi"ksz$ wag" zacz"!am przywi$zywa& do uwarunkowa% zró(nicowania wypowiedzi
mieszka%ców )l$ska.
Podczas studiów, gdy mia!am kontakt z kole(ankami z innych cz"#ci regionu (spod Rybnika, z Rudy )l$skiej,
Zabrza), przekona!am si", (e ich
gwara jest nieco inna od mojej, (e s$
ró(nice s!ownikowe, fonetyczne.
W tajniki dialektologiczne wprowadzi!y nas wówczas panie: dr Aniela
Przybycin i prof. (wówczas doktor)
Alina Kowalska. Zdobyta wiedza
pog!"biana przez dalsze lata okaza!a
si" bardzo przydatna w moich pracach

naukowo-badawczych. Jak ju( wspomnia!am, tak(e znajomo#& z autopsji
problemów j"zykowych uczniów
w #rodowisku gwarowym sta!a si" dla
mnie motywacj$ do podj"cia bada%
nad ich sprawno#ci$ j"zykow$, które mia!y konsekwencje dydaktyczne.
Od lat zajmuj" si" kszta!ceniem
kompetencji j"zykowej: gwarowej
i ogólnopolskiej dzieci #l$skich, podkre#laj$c przy tym warto#& odmiany
dialektalnej jako swoistego bogactwa
i d$($c do tego, aby oba warianty polszczyzny by!y przez uczniów wykorzystywane stosownie do uwarunkowa% spo!ecznych i sytuacyjnych.
Dodam, (e – poniewa( znam tradycje
dydaktyczne i histori" bada% gwaroznawczych na )l$sku – czuj" si"
upowa(niona do tego, by przeciwstawia& si" stereotypowym pogl$dom, i(
gwara by!a traktowana jako gorsza odmiana j"zyka oraz krytycznie ocenia&
niektóre materia!y edukacyjne opracowane przez nieprofesjonalnych autorów. Staram si" popularyzowa&
wiedz" na temat dialektu #l$skiego nie
tylko w szkole, ale równie( w szerszych kr"gach spo!ecznych.
– Spogl!daj!c z perspektywy
lat – które z prac badawczych uwa%a pani za najwa%niejsze w %yciu zawodowym?
– Moje prace badawcze – zarówno indywidualne, jak i zespo!owe –
mieszcz$ si" w kilku obszernych kr"gach: wokó! ucznia, szko!y i regionu. Wynika to z profilu Katedry,
w której pracuj", oraz z poczucia
wi"zi z ziemi$, z której si" wywodz"
i sta ram si" jej s!u (y&. Pra ce
nad sprawno#ci$ j"zykow$ dzieci
#l$skich uzmys!owi!y polonistom
rol" gwary (nie tylko #l$skiej) w edukacji, a towarzysz$ce im materia!y
dydaktyczne – cho& z trudem torowa!y sobie drog" do szkó! – mia!y
wspiera& nauczycieli w pracy nad j"zykiem uczniów. Wspó!autorski Ma!y s!ownik gwary Górnego "l#ska
ukaza! leksykalne bogactwo #l$szczyzny i jego wewn"trzne zró(nicowanie, a badania terenowe nad j"zykiem
miesz ka% ców
zie mi
pszczy%skiej, Katowic i Starej Wsi
ko!o Wilamowic sta!y si" podstaw$
rozdzia!ów prac monograficznych
o tych miejscowo#ciach i odzwierciedli!y specyfik" j"zykow$ pogranicza #l$sko-ma!opolskiego i ma!opolsko-#l$skiego. Praktyce szkolnej
s!u(y dydaktyczny nurt moich bada%,
zawsze oparty na teoretycznych, j"zykoznawczych i kulturowych, podstawach.
– Jest pani cz#onkiem wielu gremiów naukowych. Co oznacza dla
pani praca w tych zespo#ach?

– Zarówno Komisja do Oceny Podr"czników Szkolnych PAU, jak i Rada J"zyka Polskiego maj$ charakter
opiniotwórczy i opiniodawczy. Przygotowywane w ramach tych gremiów ekspertyzy, m.in. o stanie polsz czy zny w szko le, o j" zy ku
podr"czników, o dokumentach ministerialnych, np. o Podstawie programowej j$zyka polskiego, stwarzaj$
mo(liwo#&, przynajmniej cz"#ciowego, oddzia!ywania na decyzje instytucjonalne. I cho& jego skuteczno#&
jest ró(na, to ju( sam fakt upominania si" o konieczne zmiany, np. wyeliminowanie ,,testomanii” ze szkó!,
podniesienie rangi j"zyka ojczystego
i wiedzy o nim oraz komunikatywno#ci j"zyka podr"czników, jest czym#
wa(nym.
– Min$#o 40 lat pracy naukowej
i dydaktycznej. Czy uwa%a pani, %e
zrealizowa#a wszystkie swoje plany
badawcze?
– Wiele zamierze% badawczych
i wydawniczych jeszcze czeka... Najpilniejsze z nich to wspó!autorskie
opracowanie i wydanie drugiej, gwarowo-ogólnopolskiej, cz"#ci Ma!ego s!ownika gwary Górnego "l#ska.
Warto te( po tylu latach pracy pomy#le& o napisaniu podr"cznika akademickiego dydaktyki j"zyka ojczystego.
– Czego zatem mo%na %yczy& nauczycielowi akademickiemu, naukowcowi, który ma za sob! 40 lat
aktywnej pracy?
– Nauczycielowi – by nie wpad!
w rutyn", ale by! aktywny i poszukiwa! nowych sposobów zmotywowania studentów, by poznawali bogac two j" zy ka i sztu k" ucze nia
o j"zyku w szkole. A badaczowi – by
odkrywa! nowe problemy badawcze, a wyniki jego prac s!u(y!y o#wiacie i regionowi.

!
Prof. Helena Synowiec – j"zykoznawca. Urodzi!a si" w Che!mie )l$skim. Jest pracownikiem Katedry
Dydaktyki J"zyka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu )l$skiego. Jej zainteresowania badawcze koncentruj$ si"
wokó! problemów sprawno#ci j"zykowej dzieci i m!odzie(y, kszta!cenia j"zykowego w szkole, kultury j"zyka.
Wa(nym obszarem jej bada% s$ zagadnienia #l$skoznawcze. W ubieg!ym roku #wi"towa!a jubileusz czterdziestolecia pracy naukowo-dydaktycznej.
Dr hab. Danuta Krzy%yk – adiunkt
w Katedrze Dydaktyki J"zyka i Literatury Polskiej Uniwersytetu )l$skiego.

Mamo, nie p!acz, nie.
Niebios Przeczysta Królowo,
Ty zawsze wspieraj mnie.
Zdrowa" Mario.
(Modlitwa znaleziona na "cianie
gestapowskiej celi w Zakopanem,
wykorzystana przez
H.M. Góreckiego w Symfonii
pie"ni #a!osnych)
So-lavie di-le-jo… Malio
(David Bowie: Warszawa)

Ju! si" zmierzcha
wi!zek mi"dzy Góreckim i KroZ
nos Quartet mia# w sobie ujmuj!c! wyj!tkowo$%. Raz jeszcze Har-

ring ton: „[…] po raz pierw szy
pracowali$my z Henrykiem w Niemczech na pocz!tku roku 1989. Prawykonali$my Ju# si$ zmierzcha
w Minneapolis, zanim móg# to us#ysze%. Pami"tam intensywno$% tego
do$wiadczenia, z publiczno$ci! siedz!c! bardzo blisko nas i wielkimi
kontrastami dynamicznymi. Ale dopiero próby z Henrykiem – przeczesali$my z nim ka&d! nut", a on zagra# nam ca#y utwór na fortepianie
– u$wiadomi#y nam, &e znale'li$my
si" w obecno$ci osobowo$ci pot"&nej, dla której ogromne kontrasty by#y sposobem &ycia. Zdawa#o si", &e
skupi#y si" w jednej osobie wymiary pó'nych kwartetów Beethovena
i Schuberta, surowa muzyka polskich gór, ci"te rytmy Bartoka, g#"boka wiedza p#yn!ca z modlitwy
oraz nieustraszone zaufanie w jego
w#asny d'wi"k muzyczny. Relacje
z Henrykiem wkrótce sta#y si" jedn! z najbardziej nas formuj!cych,
osobistych, bezcennych znajomo$ci”.
Górecki by# i pozostaje fenomenem. Pisa# o nim inny wybitny $l!ski
muzyk i uczony Julian Gembalski:
„Górecki – kompozytor, Górecki – cz#owiek czynu, niespokojny poszukiwacz Prawdy o $wiecie i sobie
samym, Górecki – $wiadek wiary
i s#u&ebnik Pi"kna. A przez t" s#u&b"
Pi"knu i Dobru, pomocnik w drodze
do Zbawienia, na której muzyka jest
jednym z najwi"kszych przyjació#.
A przy tym Górecki – cz#owiek
gwa#towny, szczery a& do bólu,
a przez to autentyczny i swojski
w swym pojmowaniu $wiata. Nasz,
bliski, bogaty talentem i s#aby zdro-

Za"o#yciel Kronos Quartet David Harrington w opublikowanym na
stronach pierwszego numeru „Scontri” – czasopisma naukowego
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – we
wspomnieniu o Henryku Miko"aju Góreckim napisa" m.in. „Quasi Una
Fantasia pojawi"a si$ w roku 1990. Jak#e nieopisanym wk"adem w nasz%
muzyk% by" ten utwór i nadal jest. Nigdy nie zapomn$ pewnego letniego
koncertu plenerowego na rynku europejskiego miasta: kiedy dotarli!my
do ko&cowych akordów, zacz$"y bi' ko!cielne dzwony. By" to moment
czystej !wi$to!ci, bez wzgl$du na to, jak% religi$ wyznajesz czy te# jakiej
nie wyznajesz. Wszyscy zamarli…”

Momenty czystej
$wi"to$ci...
JACEK
KUREK

(Bowie, Hadyna, Górecki, )l!sk)
wiem, #agodny swym kwartetem Ju#
si$ zmierzcha i buntowniczy swoim
Scontri”.
Górecki na li!cie przebojów
pa'dzierniku 1992 roku ukazaW
#a si" wydana przez Elektr"
Nonesuch p#yta z jego III Symfoni%

(Symfonia pie"ni #a!osnych). Dyrygowa# David Zinman, a karko#omne
dla nieznaj!cej j"zyka polskiego
Amerykanki teksty charyzmatycznie

i brawurowo wy$piewa#a Dawn
Upshaw. Trzecim z nich – przypomnijmy – jest &a#obna pie$( z okresu powsta( $l!skich pochodz!ca
z ziemi opolskiej. Wspó#twórca ameryka(skiego zespo#u Talking Heads
David Byrne zapytany w jednym
z plebiscytów pisma „Rolling Stone”
o to, czego s#ucha# najch"tniej w mijaj!cym roku, wskaza# w#a$nie na t"
p#yt". W superlatywach wypowiada#
si" o tym albumie tak&e David Bowie
(w#a$ciwie David Robert Jones)… To
sprawi#o, &e zacz"li jej poszukiwa%
liczni bardzo mi#o$nicy twórczo$ci
obu artystów. Popularno$ci III Symfonii pomóg# tak&e koncert, który odby# si" trzy lata wcze$niej w ko$ciele $w. Ma gnu sa w Brunsz wi ku
(1 wrze$nia 1989 roku) podczas niemieckich obchodów 50. rocznicy
wybuchu II wojny $wiatowej.
Wprawdzie ju& jesieni! 1989 roku
wysoko, bo na 3. miejsce najlepiej
sprzedaj!cych si" w Anglii p#yt,
wspi!# si" Nigel Kennedy ze swoj!
ekspresyjn! interpretacj! Czterech pór
roku Antonia Vivaldiego i niebawem triumfy zacz"li $wi"ci% José
Carreras, Plácido Domingo i Lucia-
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no Pavarotti, jednak sukces Góreckiego mia! odr"bne #ród!a. Grzegorz
Brzozowicz i Filip $obodzi%ski
z ksi&'ce Sto p!yt, które wstrz"sn#!y
$wiatem pisali: „Nie odmawiaj&c
skrzypkowi ani tenorom talentu,
warto podkre(li) du'& rol" promocji
i marketingu. Najpierw wykreowano
Kennedy’ego na buntownika w stylu punk (dodajmy, 'e wypracowane
ju' wtedy metody i zabiegi b!yskotli wy – miesz ka j& cy w Kra ko wie – angielski wirtuoz do dzisiaj
konsekwentnie i z powodzeniem
stosuje na scenie – J.K.), a potem
przed sta wio no wspól ny kon cert
trzech g!osów jako najwi"ksze muzyczne wydarzenie w muzyce w ogóle. Fenomen p!yty z muzyk& Góreckie go za sa dza! si" na trzech
odmiennych za!o'eniach. Po pierwsze, by!a to kompozycja z kr"gu
muzyki wspó!czesnej, a przy tym niezna na prze ci"t ne mu od bior cy.
Po wtóre, ani autor, ani wykonawcy
symfonii nie zostali poddani akcji
promocyjnej, gdzie eksponowano
by ich wyj&tkowo(). Po trzecie
wreszcie, sam utwór Góreckiego
wp!yn&! na pojawienie si" nowego
trendu w muzyce popularnej”.
Album w ci&gu dwóch lat sprzeda!
si" w liczbie 800 tysi"cy egzemplarzy. Niebawem przekroczy!a ona
milion. Niektórzy zacz"li 'artowa),
'e Górecki (ciga si" z Madonn&.
Wzros!o tak'e zainteresowanie utworem w Polsce. Po raz pierwszy jednak wykonano symfoni" poza Polsk&
we francuskim Royan, w kwietniu 1977 roku (powsta!a jesieni&
i na pocz&tku zimy roku poprzedniego), cho) bez osza!amiaj&cego rozg!osu. Jeden z kluczowych twórców
nurtu drum’n’bass Goldie (w!a(c.
Clifford Price) na swojej drugiej
p!ycie Saturn Return (1998) umie(ci!
trwaj&cy godzin" utwór Mother zainspirowany w!a(nie t& symfoni&.
Grupa Lamb nagra!a na debiutanckim albumie w roku 1997 delikatn&
kompozycj" Górecki, wydan& tak'e
na singlu. Dodajmy, 'e fragment
Symfonii pie$ni %a!osnych wykorzystano w filmach Basquiat – Taniec
ze $mierci" (1996), Z!odzieje (2007)
i Wielkie pi#kno (2013), Fenomenem
sta!o si" wkroczenie Góreckiego
w (wiat muzyki popularnej.
Owo przenikanie dwóch (wiatów:
muzyki pop i klasyki si"ga przynajmniej po!owy lat sze()dziesi&tych
i dzia!a tak'e wedle wektora skierowanego w drug& stron". Nie wnikaj&c w t" ostatni& kwesti" wart& osob-

nego potraktowania, do() powiedzie), 'e nied!ugo przed (mierci&
Wojciech Kilar w rozmowie z jednym z dziennikarzy ku jego niema!emu zaskoczeniu przyzna!, 'e zwróci!y uwag" kompozytora niektóre
rozwi&zania rytmiczne w hip-hopie. W!a(nie do s!uchania takiej muzyki (zw!aszcza w samochodzie)
bezpretensjonalnie przyzna! si" twórca Siwej mg!y. Dodajmy, 'e sam Kilar zyska! s!aw" w szeroko poj"tej
popkulturze, je(li przypomnie) sobie
chocia'by ogromny sukces (cie'ki
d#wi"kowej do hollywoodzkiego
filmu Francisa Forda Coppoli Drakula a tak'e rozliczne wcze(niejsze
i pó#niejsze dokonania na polu muzyki filmowej.
Helokanie
spomniany David Bowie ba!
si" latania samolotem. PodobW
no jaki( wewn"trzny g!os mówi!

mu, 'e je 'e li po wstrzy ma si"
przed tym do roku 1976, to potem ju'
spokojnie b"dzie móg! wej() do samolotu. Tymczasem w czerwcu 1973
roku i w kwietniu 1976 roku znalaz!
si" na krótko i prywatnie w Warszawie. Gdy w polskiej stolicy wysiada!
z ekspresu transsyberyjskiego jad&cego z Moskwy do Londynu, mia!
czas jedynie na krótki spacer. Fascynowa!o go to miasto z jego dramatyczn& histori& (niektórzy obcokrajow cy im pu to wa li War sza wie
t!umaczenie jej nazwy jako: miasto,
które „widzia!o wojn"” – „war-saw”)
i smutn& wspó!czesno(ci&, szare
i zdominowane przez socrealistyczn& architektur". Podczas tej drugiej
krótkiej wizyty z Dworca Gda%skiego poszed! w stron" placu Komuny
Paryskiej, czyli dzisiejszego placu
Wilsona. W jednej z ksi"gar% us!ysza!
polsk& muzyk" ludow& i kupi! kilka

p!yt, w(ród których znalaz!y si" nagrania Zespo!u Pie(ni i Ta%ca „*l&sk”.
Ju' miesi&c pó#niej w studio znajduj&cym si" w podparyskim pa!acu
Château D’Hérouville zaczyna! nagrania do albumu Low (ko%czy! je
w Monachium i Berlinie). P!yta okaza!a si" jedn& z najwybitniejszych
w dorobku artysty i rozpoczyna!a tzw.
trylogi" berli%sk& (Low, „Heroes”,
Lodger). Znalaz! si" na niej zainspirowany pobytem w Polsce i muzyk&
zespo!u „*l&sk” przesz!o sze(ciomi nu to wy utwór War sza wa.
W Château D’Hérouville mieszkali
ongi( Fryderyk Chopin i George
Sand. Bowie, który nagrywa! tam ju'
w 1973 roku, oczywi(cie o tym wiedzia!. W s!ynnym studio powsta!o
zreszt& wiele p!yt, m.in. Honky
Château i Goodbye Yellow Brick
Road Eltona Johna. A pracowali tam
tak'e Pink Floyd, Cat Stevens i wielu innych.
Podczas nagrywania i jako wspó!autor wspó!pracowa! wtedy z Bowiem Brian Eno, który mia! niebagatelny wp!yw na ostateczny rezultat
tego przedsi"wzi"cia. W utworze
Warszawa linie wokalne zosta!y
bezpo(rednio zainspirowane pie(ni& Helokanie w wykonaniu „*l&ska”. „Helokanie” to (piewne nawo!ywanie powszechne w(ród górali
(„heloka)” – nawo!ywa) si" w górach, ale te' (piewa)). Na *l&sku
Cieszy%skim dzieci pas&ce krowy
(piewaj&c „he-elo”, nawi&zywa!y
z rodzicami kontakt g!osowy, tym
sa mym ich uspo ka ja j&c, 'e s&
na swoim miejscu i nic z!ego si" nie
dzieje... No i krowy, gdy im si" (piewa!o, dawa!y – jak wtedy wierzono – lepsze mleko. Zgodnie ze s!owa mi An drze ja Jar czew skie go
helokanie wymaga mocnego g!osu.
Nie szeptu, ale i nie krzyku. Nie wymaga za( szczególnej modulacji
g!osu ani jego uszlachetnienia. Trzeba (piewa) nieska'onym g!osem
bia!ym – bez naddanej interpretacji – nieskr"powanie i naturalnie. Co
jednak naturalne dla pasterzy – stanowi wyzwanie nawet dla profesjonalnego wykonawcy… Pie(% Helokanie by!a jednym ze szczytowych
osi&gni") zafascynowanego *l&skiem Cieszy%skim (wszak stamt&d
po cho dzi!) Sta ni s!a wa Ha dy ny – twórcy Zespo!u Pie(ni i Ta%ca
„*l&sk”. Nie zapominaj& o tym
stra'nicy jego pami"ci. Na kosz"ci%skiej !aweczce Hadyna siedzi obok
otwartych nut Helokania, na nagrobku artysty w Wi(le napisano za(:

„A !wierki b"d# nadal !piewa$y
Twoje helokanie”, na co zwróci$
uwag" w jednym z artyku$ów wspomniany Andrzej Jarczewski.
David Bowie oryginalny tekst zast#pi$ j"zykiem wyimaginowanym.
S$owo „Maryjo”, brzmi tu: „Malio”. Jednak trudno mie% w#tpliwo!ci, gdzie znajduj# si" jego &ród$a
i z czym si" kojarzy. Wznios$a pie!'
o ujmuj#cej melodii i g$"bokiej barwie, w której s$ycha% i Hadyn",
i Góreckiego, i nawet Bogurodzic!,
i ten jedynie pi"kny patos, zatytu$owana jest – jak wspomniano – Warszawa. Bowie tak o tym mówi$
w rozmowie z Wies$awem Weissem: „Chcia$em, by s$uchaj#c «Warszawy», widzia$o si" wspania$y cie',
jaki rzuca$o to miasto, cie' który pewnego dnia mia$ si" sta% jego rzeczywisto!ci# […]. Próbowa$em wyrazi%
w tym utworze uczucia, jakie towarzysz# ludziom, gdy pragn# wolno!ci, czuj# jej zapach, le(#c w trawie,
ale nie mog#c jej osi#gn#%, nie mog#c po ni# si"gn#%…”
Do sportretowania stolicy Polski
pos$u(y$a Bowiemu muzyka zespo$u „)l#sk”, inspirowana folklorem beskidzkim, tym samym, który wybrzmiewa tak(e w wielu utworach
Gó rec kie go, ko cha j# ce go gó ry
i mieszkaj#cego w dojrza$ym okresie
(ycia u stóp Tatr. W Warszawie splataj# si" nuty, nastroje, !cie(ki, najrozmaitsze polskie drogi i czasy… Ale
nie tylko one. Hadyna urodzi$ si"
w miejscowo!ci Karp"tna, dzi! b"d#cej cz"!ci# Trzy'ca. Pochodz#cy
z Brixton (cz"!% Londynu) Anglik
David Jones, znany jako Bowie,
na szlaku mi"dzy ZSRR a Angli# do!wiadczy$, wydawa% by si" mog$o – w przelocie, polskiej kultury
i aury, ale jednak w muzyce odnalaz$
jej istot", barw" trafn# i prawdziw#…
A sta$o si" to dzi"ki temu „koturnowemu”... „)l#skowi”, dzi"ki Hadynie. Bowie skromnie przyznawa$,
(e jego utwór to nie wierny portret
miasta, a raczej próba opisania wa(nej warto!ci i znacz#cego symbolu,
dodajmy – ze wszech miar udana.
Utwór Davida Bowiego i Briana
Eno Warszawa, który tyle zawdzi"cza Hadynie i „)l#skowi”, sta$ si" &ród$em rozlicznych inspiracji w !wiecie zachodniej muzyki rockowej.
Pisa$a o tym w pierwszym numerze
pisma „Lizard” Agnieszka Wilczy'ska, zwracaj#c uwag" na to, (e wykorzystano utwór w filmie z 1981 roku My, dzieci z dworca ZOO. W roku
wydania p$yty Low powsta$ w Anglii

zespó$ Warsaw Pakt. To sprawi$o, (e
inna grupa o nazwie Warsaw (bezpo!rednio zaczerpni"tej z utworu Bowiego) zmieni$a nazw" na Joy Division (to z kolei by$o nawi#zanie
do mrocznych losów wi"&niarek hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau zmuszanych przez oprawców
do seksualnej uleg$o!ci). Zdumiewaj#ce inspiracje…
…kiedy milcz! d"wi#ki
ó rec ki uro dzi$ si" w grud G
niu 1933 roku na ziemi rybnickiej, w Czernicy. By$ uczniem Bo-

les$awa Szabelskiego. Ten ostatni
z kolei, organista katedry w P$ocku,
znalaz$ si" na )l#sku zaraz po studiach u Karola Szymanowskiego,
patrona Akademii Muzycznej w Katowicach, najstarszej – co wymowne – wy(szej uczelni na Górnym )l#sku, której wszak pocz#tki wi#(# si"
z powsta$ym w 1929 roku Pa'stwowym Konserwatorium Muzycznym za$o(onym przez Witolda Frieman na. W lu tym 1945 ro ku
Konserwatorium wznowi$o dzia$alno!%, a 1 wrze!nia tego( roku przemianowane zosta$o na Pa'stwow#
Wy(sz# Szko$" Muzyczn#, która
w 1979 roku zmieni$a status i sta$a
si" Akademi# Muzyczn#. Jej rektorem (1975–1979), a potem pierwszym dok to rem ho no ris cau sa
(2004) by$ Henryk Miko$aj Górecki. A pozostaj#c w pewnej blisko!ci
ziemi rybnickiej, trzeba wspomnie%
urodzonego w roku 1940 w Gnojniku na Zaolziu absolwenta Pa'stwowej Wy(szej Szko$y Muzycznej im.
Barci Szafranków w Rybniku jazzmana Adama Makowicza, tak(e
studenta katowickiej uczelni muzycznej, pierwszej maj#cej Wydzia$
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Wyda$ on ca$# konstelacj" gwiazd,
w!ród których s# m.in. Zbigniew Jakubek, S$awomir Kulpowicz, Ber-

nard Maseli, Marcin Jahr, Marcin
Pospieszalski, Krystyna Pro'ko,
Lora Szafran, Jaros$aw )mietana,
Stanis$aw Sojka, Jacek (Meira) Niedziela, Piotr Wojtasik i Adam Buczek. Brat Adama, Piotr, absolwent
Akademii A.D. 1986 za$o(y$ w Kanadzie w 1991 roku formacj" Penderecki String Quartet. To ju( jednak
opowie!% na zupe$nie inn# okazj".
Zamknijmy tych kilka my!li jeszcze jednym cytatem z wypowiedzi
Juliana Gembalskiego o Henryka
Miko$aju Góreckim: „Po(egna$em go
liturgi# pogrzebow# w Katowickiej
Katedrze, muzyczn# wi"zi#, która nie
ma pocz#tku ani ko'ca, która trwa
poprzez d&wi"ki, p$yn#ce od naszych zbola$ych serc do !wiat$o!ci
Nieba. On tam czeka na spotkanie
z na mi, je (e li za s$u (y my so bie
na Niebo. On na pewno na nie sobie
zas$u(y$. Dlatego nie umar$ ca$y,
a trwanie przekszta$ci$ w muzyk". I w modlitw", która mo(e nas $#czy% z nim nawet wtedy, kiedy milcz# d&wi"ki”.
Fascynuj#ce, jak wiele mo(e wydarzy% si" mi"dzy… jedn# i drug#
stacj#… Notabene utwór Station to
Station sta$ si" punktem wyj!cia
do albumu Low, tego samego, z którego pochodzi Warszawa. Fascynuj#ce, gdy zrz#dzenie losu, szcz"!liwy przypadek, zmieni na zawsze
rzeczywisto!%. Ile potrzeba wra(liwo!ci, odwagi, by takich podarków
nie przeoczy%. Ta wra(liwo!%, muzyczna „!wiat$oczu$o!%”, otwarto!%
i niezaspokojony g$ód poznawania to
atrybuty, dzi"ki którym mo(e powsta% dzie$o wielkie, dzi"ki którym
mog# przenika% si" muzyczne !wiaty, krzy(owa% do!wiadczenia, w ko'cu muzyczne gatunki, a granice ich
mog# stawa% si" p$ynne, przekraczalne i zapraszaj#ce. Wielokrotnie twórcy udowadniali, (e czas i przestrze',
(e ró(ne pokolenia, ró(ne formy
kreacji, kompozycji spotykaj# si"
w muzyce b"d#cej swoistym esperanto. Nie ma zatem (adnej przeszkody, by !l#ski, beskidzki folklor, by
d&wi" ki mu zy ki po wa( nej wy brzmiewa$y w rockowych zachodnioeuropejskich utworach, by muzyka klasyczna w splocie z muzyk#
popularn# kreowa$a zupe$nie nowe
!wiaty i odkrywa$a nieznane wcze!niej !cie(ki. Pi"kn# bowiem i kunsztown# sztuk# jest muzyczna inkrustacja, a uroda jej ma moc prowadzenia
wprost do prawdy...
!
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Ju nie górnicy, ale bogowie. W tytuach najgoniejszych filmów lskich z
ostatniego czasu pojawiaj si bogowie. Myl o filmach „Jeste Bogiem” Leszka
Dawida i „Bogowie” ukasza Palkowskiego. Skania to do refleksji nad
ewolucj bohatera naszego kina.

Jednak aden z bohaterów kina lskiego
tamtego czasu nie zadomowi si w masowej
wyobrani (z wyjtkiem telewizyjnego lzaka – Gustlika z serialu „Czterej pancerni
i pies”). Nie zadomowili si w niej take inynierowie i technokraci czasu Gomuki i Gierka (jak np. mody dyrektor kopalni w filmie górniczym „Gorca linia” Wandy Jakubowskiej
z 1965 r.).
W ludycznej tonacji
mian przyniosy filmy Kazimierza KutZ
za „Sól ziemi czarnej” i „Pera w koronie”
(z przeomu lat szedziesitych i siedemdzie-

Tomasz Kot w roli Riedla w „Skazanym na bluesa” Jana Kidawy-Boskiego.

Bohaterowie
naszego kina
JAN F. LEWANDOWSKI

dawnych filmach z okresu PRL przewaW
ali stereotypowi bohaterowie plebejscy,
w tym oczywicie górnicy i hutnicy. Tamte filmy traktoway Górnolzaków przewanie
z protekcjonaln wyszoci.
Szukajc Pstrowskiego
namienne s „Stalowe serca” Stanisawa
Z
Urbanowicza z 1948 roku (wg scenariusza
Gustawa Morcinka), gdzie potraktowano Gór-
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nolzaków jako poczciwych górników i hutników, którzy uczestnicz wprawdzie w ruchu
oporu podczas II wojny wiatowej, lecz
za przywódc maj dziaacza komunistycznego z Warszawy.
Z kolei w filmach o tematyce wspóczesnej
przez wiele dziesicioleci PRL dominowaa
konwencja produkcyjniaka, a w filmach telewizyjnych do lat osiemdziesitych XX wieku,
czyli do kresu komunizmu. Jako dzieo charakterystyczne mona przywoa film Jana Rybkowskiego „Autobus odjeda 6.20” z 1954 r.
Jego zamierzeniem bya prezentacja awansu
spoecznego kobiet w Polsce komunistycznej.
To historia modej fryzjerki z Polski centralnej,
która odchodzi od lekcewacego j ma i wyjeda na Górny lsk, by zosta przodownic pracy w hucie. Z jej perspektywy to kraina

awansu (z porki organizatora spoecznej
przemiany, czyli partii komunistycznej).
Dopiero po latach Stefan Szlachtycz w filmie telewizyjnym „Kto da wicej co ja”
(z 1977 r.) o Wincentym Pstrowskim próbowa
powiedzie wicej prawdy o jego losie, a zarazem o modelowej kreacji przodownika pracy jako socrealistycznego bohatera.
Ze zmianami kina lskiego w czasie zmieniali si oczywicie jego bohaterowie. W latach szedziesitych XX wieku pojawiy si
na ekranie nawizania do powsta lskich, jak
w „Rodzinie Milcarków” Józefa Wyszomirskiego i w „Piciu” Pawa Komorowskiego,
a take niemiae sygnay polifonicznoci
kulturowej Górnego lska. W powstaczej
„Rodzinie Milcarków” córka polskiego górnika wychodzi za niemieckiego sztygara,
lecz zostaje za to potpiona przez rodzin. Film
zauwaa, e podziay narodowe przebiegay
przez rodziny, lecz ostatecznie zmierza do poprawnego politycznie finau. Bo sztygar – Niemiec usiuje zatopi przyznan Polsce kopalni, co wygldao na ekranie zdecydowanie
niewiarygodnie. Z tamtego czasu najlepiej broni si film „Piciu” Pawa Komorowskiego sygnalizujcy losy Górnolzaków wcielonych
do Wehrmachtu, co wtedy, w 1964 r., byo nowoci.

sitych XX wieku), które jako pierwsze miay inn, górnolsk perspektyw widzenia. Bohaterowie plebejscy Kutza byli autentyczni,
zakorzenieni w znanych autorowi pejzaach
z dziecistwa. Dopiero te filmy wprowadziy
udanie bohatera proletariackiego w tonacji ludyczno-romantycznej, szczególnie powstaca Gabriela Basist w „Soli ziemi czarnej”,
a potem górnika Jasia w „Perle w koronie”, co
miao rang przeomow. Potem byli Habrykowie i inni.
Z konwencji opowieci sowizdrzalskiej,
a take z ludycznej powieci Janoscha („Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”), skorzysta Janusz Kidawa w konstrukcji Francika Buy (z wyrazist kreacj Andrzeja Grabarczyka
w roli tytuowej), który – jako bezrobotny – znajduje miejsce w grupie podwórkowych
elwrów w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Z pewnoci Francik Bua to jeden z najbardziej zapamitanych bohaterów dawniejszego, ludycznego kina lskiego. Do sukcesu
przyczynio si jego zakorzenienie w górnolskiej mitologii.
Bohaterowie Kutza i Kidawy byli ponadto
zakorzenieni w jakiej mierze w komiksowych
„Przygodach bezrobotnego Froncka” drukowanych na amach „Polonii” Wojciecha Korfantego w latach trzydziestych XX w. Obaj reyserzy mogli je zapamita z dziecistwa.
Po latach Kidawa pragn skorzysta raz jeszcze z powodzenia Francika Buy w komedii
wspóczesnej „Komedianci z wczorajszej ulicy” (1986), ale ju bez powodzenia.
Nieco wczeniej postaci rezolutnego bohatera ludowego posuono si we wspomnianej kreacji Gustlika w serialu „Czterej pancerni i pies” zrealizowanym przez Konrada
Nackiego (21 odcinków w latach 1965–
1969). Jednak popularno Gustlik zawdzicza
najwicej wyrazistej kreacji Franciszka Pieczki, aktora pochodzcego z Godowa na Górnym
lsku, a nie gbszemu zakorzenieniu w górnolskiej tradycji.
Z kolei prób pokazania wspóczesnego
Górnego lska podj Jan Kidawa-Boski
w metaforycznych „Trzech stopach nad ziemi”
(1984) o modych ludziach w górniczym przebraniu w latach siedemdziesitych XX w.
Osobne miejsce zajmuje „Magnat” Filipa Bajona z histori niemieckiego rodu arystokratycznego (tytuow kreacj Jana Nowickiego).
Serialowe kontynuacje

atomiast stereotypow wizj Górnego
N
lska i jego bohaterów podtrzymyway
kolejne seriale telewizyjne, poczynajc od se-

rialu historycznego „Blisko, coraz bliej”
(pierwsza emisja w 1983 r.). Zamierzeniem reysera Zbigniewa Chmielewskiego i scenarzysty Albina Siekierskiego byo pokazanie drogi Górnolzaków do Polski poprzez losy
rodziny Pasterników, poczwszy od poowy XIX wieku a do 1945 r. Nie byo w serialu zrozumienia polifonicznoci regionu. Niemniej ogldano go, bo po raz pierwszy dzieje
lskie pokazano w telewizji w tak znacznym

„Grzeszny ywot Franciszka Buy” Janusza Kidawy

rozmiarze. W pamici zapisaa si kreacja Franciszka Pieczki w roli Franciszka Pasternika, patriarchy rodu.
Podobnie stereotypow wizj historii lskiej
prezentowaa „Rodzina Kanderów” (z 1988 r.)
w reyserii Chmielewskiego i na podstawie scenariusza Siekierskiego, o czasach po II wojnie
wiatowej. Z formuy sagi rodzinnej próbowa
skorzysta take Janusz Kidawa w serialu
„Budniokowie i inni” w 1986 r.
Z kolei fenomenem telewizji III Rzeczypospolitej staa si komediowa „wita wojna”
Marcina Bieleckiego i Dariusza Goczaa z jak
najbardziej stereotypowymi bohaterami górnolskimi. Zderzanie mentalnoci Hanysa i Gorola byo sukcesem, lecz okupionym racym
infantyln wizj górnolskoci. To „wita wojna” wprowadzia kolejnego ludycznego bohatera lskiego, czyli stereotypowego Bercika
w interpretacji Krzysztofa Hankego. Z reguy seriale telewizyjne kreoway bohaterów znad
Rawy w konwencji ludycznej, powielajc przewanie dawniejsze klisze lskiego prostaczka.
Odejcie Benka
ymczasem nowe kino lskie na przeomie
T
stuleci poszukiwao ju nowych bohaterów.
Znowu sceneria Górnego lska okazaa si dla

kina pocigajca (podobnie jak w latach siedemdziesitych XX stulecia). Jednak autorzy
nowego pokolenia nie zwracali si ku przeszoci. Bohaterowie nowego kina lskiego to bohaterowie zatopieni w nowej górnolskiej
realnoci, czyli bohaterowie okresu kapitalistycznej transformacji.
Pierwszestwo naley si Michaowi Rosie, który w telewizyjnym „Gorcym czwartku” z 1994 r. rozegra akcj wród had i familoków, które byy ju zaznaczeniem lska

„Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza

postindustrialnego. Natomiast w póniejszym
filmie „Co sonko widziao” Rosa portretowa
zwyczajnych bohaterów na tle zwykego ycia miasta, zmierzajc w stron uniwersalnej
przypowieci. Za nim poszo wielu filmowców
opowiadajcych w poprzemysowej scenografii najrozmaitsze historie.
Jak choby Maciej Pieprzyca, który w „Drzazgach” (2008) opowiada po prostu o modych
ludziach szukajcych swego miejsca w realiach
Górnego lska, ale bynajmniej nie w kopalni (nieczynna kopalnia pojawia si na ekranie
w roli zabytku). Modzi z „Drzazg” Pieprzycy czy muzycy z Paktofoniki w „Jeste Bogiem” Dawida, niewiele maj wspólnego
z dawnymi bohaterami Kutza i Kidawy.
Jeszcze górnicy pojawili si oczywicie
w serialu o katastrofach górniczych, a take
w fabularnej „Laurze” Radosawa Dunaszewskiego (z 2010 roku), bdcej odpryskiem tego paradokumentalnego serialu. Niemniej
mona powiedzie, e tak naprawd ostatnim
filmowym górnikiem by „Benek” Roberta
Gliskiego z 2007 r. (lecz ze znacznie póniejsz premier).
Byo znamienne, e trzydziestoletni górnik
Benek postanawia odej z kopalni i rozpocz
nowe ycie. W kocu znajdzie si, by wyrwa
si z przypisanego przez tradycj losu. To nieco baniowa ballada o kim, kto zmienia swoje ycie, o przewrotnoci losu i sukcesie.
W reklamach nazwano bohatera „lskim
Forrestem Gumpem”, co byo nawizaniem
do amerykaskiego bohatera, któremu wszystko udaje si przypadkowo. Znacznie gorzej powiodo si onie górnika z „Ewy” Adama Sikory i Ingmara Villqista, która znajduje prac
sprztaczki w agencji towarzyskiej, a potem zostaje prostytutk.
Nowi bogowie

go filmy o artystach byy nowoci. Zmian
mona okreli jako rewolucyjn, a tym bardziej e znalaza kontynuacj.
W filmie „Jeste Bogiem” Leszka Dawida
(2012) bohaterami s modzi ze lskiego blokowiska, którzy zakadaj grup muzyczn
(hiphopow) „Paktofonika”. To buntownicy, podobnie jak w filmach Majewskiego i Kidawy-Boskiego, tyle e z pokolenia kapitalistycznej transformacji. Wyrastajcy z jej bezadu
i chaosu, poszukujcy nieco nieudolnie miejsca
w tym „nowym, wspaniaym wiecie”. Nie poszukuj go ani w kopalni, ani w hucie, gdzie pracowali ich ojcowie. To modzi nowego lska,
buntownicy nowego czasu.
A teraz zmian bohatera naszego kina podtrzymuj najnowsi „Bogowie” ukasza Palkowskiego z 2014 r. Tytuowymi bogami s kardiochirurdzy ze Zbigniewem Relig na czele,
a przede wszystkim sam Religa w fenomenalnej interpretacji Tomasza Kota (zagra przed laty Riedla w „Skazanym na bluesa”). Znamienne, e w opowieci o karierze Religi,
rozgrywajcej si gównie w latach osiemdziesitych XX w., czyli w okresie PRL, niewiele w gruncie rzeczy przemysowego lska. Jest
to take konsekwencj wyboru bohatera z krgu medycznego, naukowego.
Wprawdzie film Palkowskiego posuguje si
form „bogowie”, lecz przecie skupia si zdecydowanie na samym Relidze. Za to mnoga forma „bogowie” wydaje si dobra dla okrelenia nowych bohaterów kina w górnolskiej
scenerii. Ju nie górnicy, ale bogowie. To nowi bohaterowie lskiego kina: zbuntowani artyci i medycy, czyli bogowie, którzy nie boj si nowoci i zmiany, nawet jeli ponosz
klsk. Niezmiernie ciekawa i zastanawiajca
zmiana. Czy znajdzie kolejne kontynuacje?


eszcze innych, nowych bohaterów wprowanieco wczeniej Lech Majewski „WoJjaczdzi
kiem” i „Angelusem”, a w poowie nowej

dekady Jan Kidawa-Boski opowiedzia biografi buntownika Ryszarda Riedla w „Skazanym na bluesa”. Dzieo Majewskiego o poecie
Wojaczku z Mikoowa byo dramatem niepokornego artysty, lecz i kreacj wiata skaniajcego do buntu. Natomiast zasadnicze partie
„Angelusa” rozgryway si w latach stalinowskich, gdy dla grupy artystów o rodowodzie plebejskim, ale ze skonnociami do okultyzmu, stao si oczywiste, e wypenia si
proroctwo o rzdach bestii.
Najbardziej interesujce, e filmy Majewskiego i Kidawy-Boskiego to portrety artystów, pochodzcych wprawdzie z tradycyjnej,
plebejskiej spoecznoci, ale przekraczajcych jej granice. Nigdy wczeniej nie zdarzyo si, eby filmy z akcj osadzon na Górnym
lsku opowiaday o artystach, a do tego
jeszcze zbuntowanych. Na gruncie kina lskie-
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11 grudnia w katowickiej Pastwowej
Szkole Muzycznej im. M. Karowicza odbyo si doroczne wito Szkoy. W jego ramach przygotowano uroczysty koncert pedagogów, absolwentów i uczniów,
wypeniony w caoci muzyk Andrzeja
Panufnika, który w poprzednich dwunastu miesicach mia swój rok – Rok Andrzeja Panufnika (z okazji 100-lecia urodzin). Poczono zatem wito szkoy ze
witem nowej muzyki polskiej, zgodnie
z tradycj placówki, udzielajc w swym
programie artystycznym i edukacyjnym
wiele miejsca muzyce wspóczesnej.
Obecnie moemy ju mówi o tym, e
szkoa ma taki wanie, indywidualny profil, co do rzadkie w polskiej rzeczywistoci i osigalne jedynie w oparciu
o utrzymywany przez lata bardzo wysoki poziom nauczania. Nie tylko o umiejtnoci zreszt tu chodzi – wykonywanie muzyki XX i XXI wieku, to przecie
– nadal – rodzaj wtajemniczenia. Aby
przez nie przej, trzeba umie, chcie
– i wierzy. Z twórczoci Andrzeja Panufnika pokazano trzy pozycje z udziaem chóru i/ lub orkiestry: szkolna orkiestra wykonaa pod dyrekcj Wojciecha
Skóla Suit staropolsk z 1950 roku,
przygotowany przez Joann Marcinowicz
zespó wokalny szkoy II stopnia (wspomagany przez kilku pedagogów instrumentalistów) wykona pod jej dyrekcj
Pi polskich pieni wiejskich z 1940 roku, a chór szkoy I stopnia zaprezentowa
pod t sam dyrekcj znan pie Warszawskie dzieci z cyklu Pieni walki
podziemnej (1943–1944). Z muzyki kameralnej wybrano: Trio fortepianowe
z 1934 roku (grali Dariusz Zboch, Jan Gorol, Wojciech Skowroski), fragmenty
for te pia no we go Kr gu kwin to we go
z 1947 roku (Szczepan Koczal, Joanna
Piszczelok, Mateusz Kawa) oraz III
i IV cz Suity polskiej „Hommage à
Chopin” na sopran i fortepian z roku 1949 (Marzena Michalczyk, Bogusawa Ciesierska). Styl i technika prezentowa nych utwo rów, po cho dz cych
z wczesnego, neoklasycznego okresu
twórczoci Panufnika, zostay uczniom
i gociom przyblione przez prowadzce koncert Teres Michalik i Ann Stachur-Bogusawsk. Omawiany koncert
by jednym z ostatnich akcentów Roku
Panufnika 2014 i na pewno nie ostatnim
po my sem „Kar o wi cza”, je li idzie
o promowanie muzyki wspóczesnej.
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MIDZYNUTAMI

wito Szkoy w „Karowiczu”

festiwalu. Jest ona zatytuowana „Szabelski Górecki Knapik mistrz i ucze” i zawiera kwartety smyczkowe wymienionych twór ców, po wsta e w do
znacznych odstpach czasowych, zreszt w innej kolejnoci, ni by sugerowaa
przynaleno pokoleniowa kompozytorów. II Kwartet smyczkowy Bolesawa
Szabelskiego to utwór z 1956 roku, stylistycznie nalecy do szeroko rozumianego neoklasycyzmu. Pi pieni kurpiowskich Henryka Mikoaja Góreckiego
to instrumentalna wersja tyche pieni
na chór, które skomponowa on w 1999
roku jako hommáge dla Karola Szymanowskiego (wersja utworu na kwartet
smyczkowy zostaa nagrana po raz pierwszy). Prawykonany niegdy przez Kwartet lski i póniej wielokrotnie przez nich
prezentowany
Kwartet smyczkowy Eugeniusza Knapika powsta w 1980 roku i jest stylistycznie od le gy o ca e wia ty za rów no
od „swojskiego” neoklasycyzmu Szabelskiego, jak i wysublimowanego, „nieziemskiego” neofolkloryzmu Góreckiego.
Mieci si w poetyce „noworomantycznej”, ku szc piew ny mi me lo dia mi
i brzmieniowymi efektami. „Zmieniay si
style i techniki muzyczne, czasem gwatownie” – pisze Marcin Trzesiok w booklecie. „Ale na wyszym pitrze co czy wszystkich tych kompozytorów –
silna ekspresyjno, kontrastowo (nierzadko sigajca do korzeni ludowych),
rzetelno rzemiosa, szacunek dla tradycji, ywioowo”. Nieatwo jest zawrze
w kilku zdaniach fenomen „lskiej szkoy kompozytorskiej” (bo chyba o to choPyta na Otwarcie
dzio muzykom, przywoujcych w tytule pyty kategorie mistrza i uczniów).
Muzycy Kwartetu lskiego zadbali Zdaniem Trzsioka, owym mistrzem
o to, by ich wystp na NOSPR-owskim mógby by Szymanowski. Skojarzenie
Festiwalu Otwarcia móg na duej pozo- niejako automatyczne, nie przypadkiem
sta w pamici suchaczy. Ju latem bie- przecie katowicka uczelnia muzyczna nocego roku przygotowali pyt zawiera- si imi Karola z Atmy. By on i jest obecjc utwory przewidziane do wykonania ny w niej duchem. Jego siostra, Stanisana koncercie inaugurujcym seri koncer- wa Korwin Szymanowska zaistniaa
tów kameralnych w nowej siedzibie or- i du chem, i cia em, przyj mu jc tu
kiestry (2 padziernika 2014). Pyta, na- przed wojn posad w klasie piewu
grana pod patronatem NOSPR-u, radiowej lskiego Konserwatorium Muzycznego.
„Dwójki” oraz Polskiego Radia Katowi- Wspominam o tym, gdy wanie ukazace, ukazaa si jeszcze w czasie trwania a si wspaniaa monografia artystki, na-

pisana przez Teres Chylisk i stanowica niejako cig dalszy monografii Karola Szymanowskiego teje autorki, któr
poprzedzia edycja listów zebranych
kompozytora. Ksik, która ukazaa si
w wydawnictwie Musica Iagellonica,
prezentowano po raz pierwszy 9 grudnia 2014 w Instytucie Muzykologii UJ
podczas uroczystoci wrczenia Teresie
Chyliskiej nagrody Plus ratio quam
vis. Podtytu ksiki to zdanie wyjte z listu Stanisawy Szymanowskiej: „Prowadziam intensywne ycie i bardzo moje ycie lubiam”. Mam nadziej, e
zdanie to odnosi si równie do katowickiej przygody artystki. Na podstawie
ksiki nie mona si niestety o tym przekona, gdy brakuje odnonych dokumentów. Podaje natomiast Chyliska list
uczniów Stanisawy, na której figuruje
m.in. Karol Stryja. Otó i mamy zacztek
nowego wtku „Szymanowscy a lsk”...
Karnawa w „Silesii”
Odwieczny zwyczaj muzyków nakazuje wita nowy rok operetk. Zastosowali
si do niego muzycy Instytucji „Silesia”,
proponujc publicznoci przekrój operetki Jana Straussa Baron cygaski, uzupenionej kilkoma popisowymi ariami z Zemsty nietoperza. Z punktu widzenia
historii teatru operowego taki zabieg nie
jest niczym nowym: wybrane fragmenty
przenosili z jednej opery do drugiej ju
Haendel, czy Cherubini, z tym e wyposaali je obowizkowo w nowe teksty, pasujce do akcji nowego utworu (w ten sposób powstaway tzw. kontrafaktury).
W XIX wieku – wieku operowego wirtuozostwa – piewacy bez problemu wczali do spektakli „obce” utwory z ich oryginalnymi tekstami, jako swoje numery
popisowe. Czy byo to ze szkod dla koherencji widowiska – o to si nikt nie
troszczy, nie po to przecie chodzio si
do opery, by pozna kolejn banaln historyjk… Nie po to take odwiedzili 11
stycznia Sal Koncertow katowickiej
Akademii Muzycznej stali bywalcy koncertów „Silesii”. W Straussowskiej skadance wystpili: Anna Noworzyn (sopran), Anna Borucka (mezzosopran),
Karolina Wieczorek (sopran koloraturowy), Tomasz Urbaniak (tenor), Adam
Woniak (baryton) i Larisa Czaban (akompaniament fortepianowy, kierownictwo artystyczne projektu). Zabrzmiay najbardziej okazae arie i ansamble z Barona…,
czciowo w wersji koncertowej, czciowo za z „zamarkowan” akcj sceniczn, oraz wspomniane fragmenty Zemsty
nietoperza, które wykonaa Karolina
Wieczorek, imponujc koloraturami równie przylegajcymi i opywowymi, jak jej
pikna „syrenia” suknia. Artyci rozstali
si z publicznoci proponujc jej wspólne wykonanie synnych kupletów Wielka
sawa, to art. Nucono je jeszcze w oczekiwaniu w kolejce w szatni – jak zawsze
strasznie dugiej. Czyby projektant nowej sali w Akademii sdzi, i nie bdzie
w niej nigdy kompletów?

MAGDALENA DZIADEK

Foto. Zdzisaw Majerczyk

Foto. Piotr Sobaski

Rynek, Europejskie Dni Dziedzictwa – plener Grupy Janowskiej i wystawa
starych samochodów.
Foto. Piotr Sobaski

Przy wagonikach kolejki Balkan ustawiono tablice informacyjne.

Zostawi lad
pacerujc ulicami Nikiszowca, spotykamy w wielu miejscach naS
zw Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca. Powstae w 2008 r.
jest organizacj non- profit, skupiajc osoby rónych profesji, za-

Kamienie pól górniczych przy ekspozycji kolejki Balkan.
Foto. Jacek Zacher

uroczone tym skrawkiem Katowic. Czonkowie Stowarzyszenia pracuj jako wolontariusze, przy akceptacji spoecznej.
Misj Stowarzyszenia jest promocja osiedla, poprawa jakoci ycia, zachowanie tradycji i kultury miejsca. Chcemy pomóc w przeksztaceniu Nikiszowca z osady górniczej ery industrialnej w atrakcj turystyczn lska XXI wieku.
Na nasz dorobek skada si m.in. utworzenie trasy spacerowej
po osiedlu oraz szlaku rowerowego, a take renowacja pomnika
z 1835 roku, jedynej pamitki po pierwszym wacicielu janowskiej
kopalni. Co roku porzdkujemy przestrzenie publiczne, dbamy
o ziele Nikiszowca, opiekujemy si zabytkami. Na Skwerze Grupy Janowskiej, pojawi si niezwykle barwny mural nawizujcy
do obrazów Erwina Sówki.
Efektem troski o popraw jakoci ycia jest te doprowadzenie
do zamontowania bankomatu, który uatwia ycie mieszkacom
a take odwiedzajcym to miejsce oraz monitoringu dajcego poczucie wikszego bezpieczestwa.
Dymy do ukazywania i przybliania historii dzielnicy, przykadem jest Miejsce Pamici górników polegych w kopalni Giesche – Wieczorek i obelisk dedykowany mieszkacom Janowa,
którzy zginli w latach 1914-1918.
Ponadto organizujemy, propagujemy i wspóuczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych Nikiszowca.
Sprzymierzeców znajdujemy w Urzdzie Miasta Katowice, instytucjach miejskich i firmach. Wspieraj nasze poczynania take osoby prywatne, szkoy, administracje budynków oraz parafia w. Anny.
Zapraszam do Nikiszowca, gocinnie wszystkich podejmiemy.
ELBIETA ZACHER

Wicej o naszym Stowarzyszeniu na

Foto. Jacek Zacher

www.razemdlanikiszowca.eu

Skwer Zillmannów, odnowiony pomnik ogrodowy z 1835 r. z polsk inskrypcj, jedyna pamitka po ordynacie hr. A. Mieroszewskim, pierwszym wacicielu janowskiej kopalni.

Znaki i twarze
miasta
Mural inspirowany obrazami Erwina Sówki.
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Zdjcia: Mateusz azor

XXX PRZEGLD ZESPOÓW
KOLDNICZNYCH „HERODY”

Zespó koldniczy „L-R” zdoby II miejsce dla gospodarzy imprezy
Lewina Brzeskiego

Zwycizca „Herodów” w kategorii dorosych zespó „Faska”
z Piotrówki

Od lewej: Grzegorz Sawicki, czonek ZWO
i burmistrz Artur Kotara wrczaj laureatom Bero Heroda

Od

Zespó „Tradycja” z Technikum Mechanicznego w Gubczycach,
wielokrotny laureat imprezy
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Ireneusz Zajc z zespou „Faska” laureat nagrody aktorskiej za rol
„Czarownicy”

trzydziestu lat Lewin Brzeski w województwie opolskim jest stolic zespoów koldniczych, które przyjedaj do Miejsko-Gminnego Domu Kultury aby rywalizowa przez dwa dni o Bero Heroda. W dotychczasowych
edycjach imprezy wzio udzia ponad 520 zespoów
i blisko 11 tysicy koldników z rónych miejscowoci i krgów kulturowych regionu. Jubileuszowe prezentacje oceniao jury w skadzie: prof. dr hab. Teresa Smoliska – Katedra
Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego,
Elbieta Oficjalska – kustosz Muzeum Wsi Opolskiej
i prof. dr hab. Remigiusz Popiech – Katedra Muzyki Kocielnej i Wychowania Muzycznego UO. W kategorii dorosych zwyciy Zespó Teatralny „Faska” z Piotrówki (wielokrotny laureat Herodów), kolejne miejsca na podium zajy:
Teatr Tradycja z Zespou Szkó Mechanicznych w Gubczycach oraz Zespó Koldniczy LR z Lewina Brzeskiego. Wród
zespoów dziecicych najlepsze byy Diabelskie Anioki z PSP
w Mkoszycach, kolejne miejsca zajy Jemioki z Jemielnicy, Koldzioki z PSP w Kakowie i Koo Teatralne PG w Kolonowskim. Bera Heroda i nagrody wrczali laureatom:
Grzegorz Sawicki czonek Zarzdu Województwa Opolskiego oraz Artur Kotara burmistrz Lewina Brzeskiego w asycie
jurorów i sponsorów. Z okazji jubileuszu tytuami koldników 30-lecia uhonorowano zasuone osoby i firmy, wspierajce imprez m.in.: marszaka województwa, Danut
Bajak (prezes Opolskiego Zwizku Rolników), Andrzeja Grabnego, Leszka Fornala, Teres Smolisk, Tadeusza Monkiewicza, Bank Spódzielczy Grodków-osiów, RSP Wydrowice, Halin Lewczak, Adama Ciepichaa, Zdzisawa
Bartoszka, Nadlenictwo Opole, Barbar Winiarsk i Edwarda Podolskiego. Przegld Zespoów Koldniczych naley
do najstarszych cyklicznych imprez kulturalnych w regionie.
Od wielu lat organizacj „Herodów” sprawnie kieruje Tadeusz Tadla dyrektor MGDK w Lewinie Brzeskim.
jw

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

KRÓTKOOKSIKACH

Jacek Kurek, Anna Piontek: 85 lat na pograniczu… Z dziejów Kolonii im. Prezydenta Ignacego Mocickiego w Katowicach (1928-2013). Wyd. Stowarzyszenie „Kolonia Mocickiego”, Katowice 2013,
s. 88.

Barbara Maresz, Mateusz ciko: Wielka Wojna na sowa. Druki ulotne z lat 1914-1918 w zbiorach
Biblioteki lskiej. Wyd. Biblioteka lska, Katowice 2014, s. 328.

Maria Danielska, prezes Stowarzyszenia „Kolonia
Mocickiego” ubolewa we wstpie, e z powodu
ograniczonych rodków finansowych autorzy musieli
zrezygnowa z zamieszczenia w ksice czci materiaów uzyskanych w czasie rozmów i dostpnych dokumentów. I zapewne ma suszno, bo ju to, co si
w publikacji znalazo, pokazuje, e to niewielkie,
wybudowane w 1928 roku osiedle, jest przykadem fascynujcej historii, takiej na miar Nikiszowca i Giszowca – miejsc starszych od zaskiej kolonii
o w gruncie rzeczy niewiele lat. Mieszkacy, którzy zaczynali tworzy t dzi skonsolidowan spoeczno,
przybywali tu z rónych stron. M. in. z niemieckiej czci Górnego lska, ale te z Zaolzia zaanektowanego przez Czechosowacj. Byli zwolennicy sanacji, ale
i „korfanciarze”. Midzywojnie, lata okupacji, PRL, czasy najnowsze. Bardzo ciekawa lektura, z bardzo bogatym materiaem ilustracyjnym.

Miaem okazj zwiedzenia wystawy w Bibliotece
lskiej powiconej dokumentom (gównie drukom
ulotnym wanie) zwizanym z I wojn wiatow.
Byem pod wraeniem ich wieloci i rónorodnoci
zarazem, bo pokazano materiay propagandowe, urzdowe obwieszczenia, nielegalne gazetki, ulotki, pocztówki, nawet „wojenne” modlitewniki i piewniki.
Ale zaprezentowano na tej ekspozycji materiay to
zaledwie cz tego, co si w zbiorach naszej ksinicy znajduje, o czym przekonaem si studiujc wydany z okazji stulecia wybuchu Wielkiej Wojny katalog.
Ukad tego wydawnictwa jest chronologiczny (wic
przejrzysty), a na opis kadego dokumentu skadaj
si: tytu, incipit, oznaczenie odpowiedzialnoci, nadpis, informacja o treci, adres wydawniczy i opis fizyczny. Ponadto w publikacji znalazy si indeksy:
osób, organizacji i instytucji, miejscowoci, wreszcie – drukarni i wydawnictw. Katalog zilustrowano reprodukcjami druków.

Mariusz Dmetrecki, Józef ur: Paniowy w 100lecie urodzin Biskupa Józefa Kurpasa. Wyd. Towarzystwo Historyczne w Mikoowie, Mikoów 2013,
s. 326.

Gerard Koch. Dziaalno konserwatorska, rekonstrukcje, kopie oraz realizacje artystyczne. Tekst:
Romuald Nowak. Wyd. Niemieckie Towarzystwo
Spoeczno-Kulturalne we Wrocawiu, Wrocaw 2013,
s. 76.

Pomys napisania tej ksiki zrodzi si w czasie prac
Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia Urodzin Ks.
Bpa Józefa Kurpasa. W zaoeniu miaa to by krótka broszura zawierajca biografi jubilata, jednak
w miar gromadzenia materiaów zakres publikacji
znacznie si rozszerzy. Poza sylwetk biskupa znalaza si w niej krótka historia miejscowoci z której pochodzi, dzieje parafii z uwzgldnieniem ycia lokalnego Kocioa, relacja z jubileuszowych obchodów oraz
cae mnóstwo dokumentów a przede wszystkim zdj
oraz reprodukcji archiwalnych map, pocztówek itp. Jednak gówn cz pracy stanowi rozdzia powicony
yciu i pracy biskupa pomocniczego diecezji katowickiej. Interesujce s te prezentowane w ksice dokumenty, z których cz pokazuje, jak paniowski duszpasterz by inwigilowany przez suby (np. stenogram
z jego kazania, sporzdzony dlatego, e w kociele bya „za akustyka”, przez co nagranie zostao znieksztacone).

Artysta urodzi si w miejscowoci Zawadzkie
na Opolszczynie, Liceum Plastyczne ukoczy
w Bielsku-Biaej, dyplom z rzeby zrobi w krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych pod kierunkiem
znakomitego Jacka Pugeta. Potem zwiza si na stae z Wrocawiem. Szybko, poza uprawianiem wasnej
twórczoci, zaj si dziaalnoci konserwatorsk i rekonstrukcyjn i temu wanie powicona jest omawiana publikacja. Zasugi Kocha w dziedzinie ratowania
zabytków na Dolnym lsku s ogromne. Poza pracami konserwatorskimi i rekonstrukcyjnymi artysta wykonywa take (m.in. dla parafii) kopie bezcennych
dzie, których oryginay trafiy do muzeów. Imponuje
zakres wykonywanych przez Kocha prac. Zajmowa
si dzieami sztuki, które powstaway od redniowiecza do wieku XIX, których fotografie moemy podziwia w katalogu bdcym nie tylko rejestracj dokona, ale i hodem zoonym wspaniaemu artycie.

Zeszyty chorzowskie. Tom 14. [Red. Jacek Kurek].
Wyd. Muzeum w Chorzowie, Chorzów 2013, s. 312.
Muzealne publikacje tego rodzaju cechuje due
zrónicowanie tematyczne. Tak wic w chorzowskich
Zeszytach wród artykuów znajdziemy m.in. tekst
o stalinizacji i sowietyzacji województwa stalinogrodzkiego, dwa materiay zwizane z kinem prezentujce Chorzów na ekranie i w filmie dokumentalnym,
wspomnienie pierwszego tytuu mistrzowskiego „Ruchu” Wielkie Hajduki oraz szkic o „Drapaczu
chmur” – wspaniaym przykadzie chorzowskiego
modernizmu. Z innych tematów – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Chorzowie w latach 2007-2012,
wojenne losy lskich uchodców i turystyka na Górnym lsku w poowie XIX wieku. S w tej edycji Zeszytów take recenzje ksiek, jest i kronika, w której
sprawozdanie z dziaalnoci Muzeum w roku 2012.
W dziale In memoriam wspomnienia o osobach zwizanych z miastem, które odeszy w latach 2012-2013.
W tym czasie poegnalimy m.in. poetk Barbar
Dziekask, aktora Teatru Rozrywki Jacentego Jdrusika i bramkarza chorzowskiego „Ruchu” Jerzego
Wyrobka.

7 wymiarów scenografii. Wyd. Muzeum lskie,
Centrum Scenografii Polskiej – Oddzia Muzeum
lskiego, Katowice 2013, s. 54 plus pytka CD ze
zdjciami.
Pod koniec roku 2013 w Centrum Scenografii Polskiej otwarta zostaa w ramach II Festiwalu Nowej
Scenografii wystawa prac modych scenografów
z siedmiu polskich uczelni artystycznych. Temu wydarzeniu towarzyszya niniejsza publikacja zoona
z dwu czci. Pierwsza z nich to zapis rozmów ze scenografami, którzy jednoczenie w szkoach wyszych
„ucz” studentów zainteresowanych t dziedzin. Rozmówcy reprezentuj uczelnie z Gdaska, Katowic,
Krakowa, odzi, Warszawy, Wrocawia i Poznania.
Na pytce CD znalazy si zdjcia makiet dekoracji
i projekty kostiumów wykonane przez studentów
z wymienionych wyej orodków. S wród nich prace licencjackie i dyplomowe. Scenografie teatralne
jak i filmowe. Byem na wystawie, z uwag te przegldnem materia ilustracyjny utrwalony na pytce.
Wiem, e wybrano prace najlepsze, ale jest ich tyle, i
sdz, e w przyszoci Centrum Scenografii Polskiej
nie zabraknie nowych eksponatów.
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Midzy
Niemcami
a Polsk

Górny lsk i Górnolzacy. Wokó problemów regionu i jego mieszkaców w XIX
i XX wieku. Red. S. Rosenbaum. IPN Oddzia
w Katowicach, Muzeum w Gliwicach, Katowice-Gliwice, 2014, ss. 390.
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om zawiera materiay z midzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez
katowicki IPN i Muzeum w Gliwicach.
W konferencji oprócz badaczy krajowych, wywodzcych si z rónych
orodków, udzia wzili równie naukowcy z Niemiec oraz – co jest pewnego rodzaju novum – autorzy z krgu
anglosaskiego. Cho dominujcy gos
nalea do historyków, swoj obecno zaznaczyli take germanici, kulturoznawcy czy filmoznawca. Jak nadmieni redaktor tomu, wyjcie poza
partykularny krg polskich historyków, dominujcych, co oczywiste, poród piszcych o Górnym lsku, byo
jednym z gównych celów organizatorów. Spojrzenie na górnolskie dzieje
z rónorodnych punktów widzenia to
nie tylko naukowa ciekawostka. Efektem takiego geograficznego i interdyscyplinarnego poszerzenia ram jest
nierzadko ciekawy (take metodologicznie) obraz przeszoci regionu.

Refleksja z perspektywy badacza
procesów spoecznych zdecydowanie
góruje nad wydarzeniowoci i histori polityczn. Ta ostatnia staa si
jednie pretekstem, punktem wyjcia
do pokazania, jak wydarzenia polityczne wpyway na dokonujce si
przemiany narodowociowe oraz spoeczne na Górnym lsku, poczwszy
od koca XIX wieku a po czasy
wspóczesne.
Motywem przewodnim tomu, przewijajcym si poprzez niemal wszystkie
tek sty, jest spra wa na cjo na li za cji
(unarodowienia) mieszkaców Górnego lska. Nie tylko na przeomie
XIX i XX stulecia, ale jeszcze przez nastpne dziesiciolecia Górnolzacy
byli grup narodowociowo labiln,
a take w swej trudno policzalnej czci indyferentn narodowociowo. Gdy
w 1945 roku zmienia si sytuacja polityczna, na ich tosamo oraz postaw niewtpliwie wpywao dziedzictwo
dugotrwaego panowania niemieckiego oraz przynajmniej czciowa jzykowa i kulturowa germanizacja.
Grzegorz Strauchold podkreli, e
dla komunistów przejmujcych wadz
nad Wis lzacy mieszkajcy na
„odzyskanej” czci Górnego lska
byli grup równoczenie „podan”
i „niekochan”. Stali si podani jako
„Polacy” oraz jako klasowo poprawni robotnicy wielkoprzemysowi. Z drugiej
strony jako dotychczasowych obywateli
niemieckich do powszechnie uwaano
ich za „Niemców”. Oni sami czsto wahali si midzy niemieckoci, polskoci
a lskoci.
Do „oczyszczenia” tzw. Ziem Odzyskanych z „nalotu niemieckiego” miay si przyczyni masowe wysiedlenia
ludnoci niemieckiej. Natomiast przeprowadzane na szerok skal „odniemczanie” oraz (re) polonizacja suy
miay ujednoliceniu pod wzgldem narodowym lzaków-Polaków z przybyszami z Kresów Wschodnich czy z centralnej Polski. lzacy niejednokrotnie
bolenie odczuli to na wasnej skórze,
gdy cigano ich za posiadanie makatki
z niemieckim napisem czy rozmowy
prowadzone w tym jzyku, nawet
w czterech cianach wasnego mieszkania. W szybko zmieniajcej si sytuacji
politycznej tradycyjna religijno lskich robotników czy chopów sprawia, e wadze uznay ich za hamulcowych socjalizmu.
Brytyjski historyk James Bjork, wskazujc na znaczc rol Kocioa katolickiego w (re) polonizacji Górnego lska po II wojnie wiatowej, zauway,
e w przeciwiestwie do hierarchii
kocielnej niewielu przedstawicieli nowych wadz pa stwo wych mia o
wie dz na te mat Gór ne go l ska
z pierwszej rki. aden z 20 ministrów w Tymczasowym Rzdzie Jednoci Narodowej nie pochodzi z Górne-

go lska. Rodowitymi Górnolzakami byli co prawda wicewojewodowie 
Jerzy Zitek i Arka Boek, ale to byy
raczej wyjtki od reguy. Synem Górnego lska by natomiast prymas Polski August Hlond. Z tego regionu
pochodzi równie biskup Stanisaw
Adamski. Górnolskie korzenie miao jeszcze dwóch innych biskupów
diecezjalnych oraz dwóch z piciu administratorów apostolskich na nowych
ziemiach zachodnich Polski. W konkluzji Bjork podkreli, e wasne dowiadczenie katolickich hierarchów
oraz rzesz kleru parafialnego pozwolio im znale jzyk, który umoliwia
przeprowadzenie procesu tworzenia
z „Niemców” z czasów wojny powojennych „Polaków”.
Innym wanym zagadnieniem poruszonym w tomie jest pami i polityka
pamici. Bogusaw Tracz, pracownik
naukowy w oddziale IPN w Katowicach, zmierzy si z legend wojewody
Jerzego Zitka. Historyk przyznaje, e
Zitek do dzi pozostaje najbardziej rozpoznawalnym górnolskim prominentem z czasów PRL. W regionie przez
wielu jest wrcz otaczany swoistym
kultem. Jego imi nosz ulice, place,
szkoy, wysze uczelnie czy szpitale.
W ocenie Tracza tzw. wiedza potoczna
o yciu i publicznej dziaalnoci Zitka ogranicza si do stwierdzenie, e by
„dobrym gospodarzem”, e gdyby nie
on, nie byoby Wojewódzkiego Parku
Kultury i Rozrywki, Stadionu lskiego czy „Spodka” oraz mnóstwa innych
inwestycji. W przekonaniu historyka
brakuje jednak gbszej refleksji nad politycznymi uwarunkowaniami kariery
generaa-wojewody oraz jego rzeczywistymi dokonaniami.
Niewtpliwie si Zitka bya swoista
„dugowieczno”. Na stanowisku wicewojewody, a nastpnie przewodniczcego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i wojewody katowickiego zasiada równo 30 lat. Umiejtnie kreowa si
te na pragmatyka, czowieka czynu,
a nie biurokrat czy ideologa. Nie mona mu równie odmówi umiejtnoci
kreowania i wykorzystywania spoecznej popularnoci. W spotkaniach z tzw.
zwykymi ludmi chtnie posugiwa si
gwar, co sprawio, e mówiono o nim
„swój chop” czy po prostu „nasz Jorg”.
W budowaniu Zitkowej legendy paradoksalnie pomoga jego dymisja w 1975
roku. W spoecznej pamici wojewoda
utosamiany by z okresem wzgldnej
prosperity: „Z perspektywy kryzysu lat
osiemdziesitych – podkreli Tracz
– lata rzdów Zitka jawiy si jako epoka przysowiowym mlekiem i miodem
pynca”.
To tylko trzy wybrane teksty sporód
osiemnastu artykuów skadajcych si
na ten wany i interesujcy tom.
KRZYSZTOF TARKA

dynie od nich samych. S to indywidualnoci, które cakowicie decyduj
o wasnym losie i s za niego w peni
odpowiedzialne. Jednostki pozostawione cakowicie sobie samym.
Samotno, to ona zdaje si splata
losy wszystkich bohaterów opowiada.
Samotno, która czsto doprowadza
ich do upadku, od którego nie ma
ucieczki.
Bohaterka opowiadania Rezononans
 Noemi  jest pikn kobiet, która
swym zachowaniem i niemale kadym
ruchem kusi oficerów stale j obserwujcych. W momencie, w którym jej dom
znajduje si na linii ostrzau i Noemi ma
moliwo ocalenia samej siebie, postpuje cakowicie inaczej. Swym postpowaniem skazuje si na pewn mier,
która staje si dla niej pewnego rodzaju wybawieniem.
Bohaterowie opowiada s postaciami, z którymi czytelnik czuje si
zwizany, s mu bliskie. Ich losy nie s
mu obojtne, gdy ich niepewno,
zwtpienie, strach i przeraenie nie
jest mu obce. Zna emocje czy te stany, w które Rylski odziewa swe postacie, gdy sam musi si z nimi mierzy
w codziennym yciu.
wiadkiem zmierzchu istnienia bohaterów staje si natura, która zdaje si by
obojtna na ich losy. Jest ich obserwatorem, lecz nie towarzyszem. Jest pikna i dumna, a przy tym zimna i nieczua. Jej czas biegnie inaczej, z dala
od ludzkich historii i dramatów, „(…)
w majestacie leniwych rzek, gbokich niedostpnych jezior, monotonii
równin, metalicznej zieleni ugorów,
olch i brzezin na bagnach, którym wiatry nie pozwoliy wskoczy w gór,
i dalekich horyzontach pozamykanych
cianami wierkowych i sosnowych
lasów” (s. 31).
Natura równie jest bohaterem opowiada Szarej lotki. W Wyspie wraz
z kontrowersyjnym ksidzem Konstantym, który to zosta oddelegowany
na wysp za swe skandaliczne zachowanie, natura yje wasnym, brutalnym
rytmem. Obojtna na ludzkie istnienie
stara si opanowa jak najwicej przestrzeni, któr mogaby wada.
Szara lotka prezentuje obraz ludzi zagubionych, czsto yjcych przeszoci, z któr nie potrafi si rozliczy,
lub te, o której nie potrafi zapomnie. Ludzi, którzy wci czego poszukuj, którzy wci musz si z czym
mierzy – najczciej z samymi sob.
Eustachy Rylski buduje historie za pomocn przenikliwego, wyrafinowanego i bardzo obrazowego jzyka. Czasami s to dokadne, wyczerpujce opisy,
a w innym miejscu wrcz krótkie (lecz
bardzo dosadne), jakby wyrwane z kontekstu zdania, dziki którym czytelnik
potrafi wyobrazi sobie o wiele wicej.
Autor nie prezentuje nam jednak
prostych historii ze szczliwym zakoczeniem. Nie s one jednoznaczne ani

Eustachy Rylski: Szara lotka. Warszawa 2014, ss. 384.

Zmierzch
istnienia

E

usta chy Ryl ski de biu to wa
dziki swemu dyptykowi powieciowemu Stankiewicz. Powrót (1984). Mia wtedy czterdzieci lat,
wic jak na debiut literacki to stosunkowo póno. Czytelnik zatem ju
od pierwszej powieci obcuje ze wiatem tworzonym przez mczyzn dowiadczonego przez ycie, w peni
uksztatowanego, który jak sam zreszt zauwaa: „Duo bardziej interesuj
mnie zmierzchy ni wity” (rozmowa
Katarzyny Janowskiej z Rylskim w programie Hala odlotów, wyemitowanym
w TVP Kultura 27 listopada 2014 roku).
To, co zdaje si interesowa pisarza najbardziej to ludzkie losy – ich przemijanie i nieprzewidywalno. Osamotnienie
czowieka, jego stosunek do innych, jak
i do samego siebie. Jego walka z wasnymi sabociami, lkami, a przede wszystkim z samym sob.
Szara lotka (2014) to zbiór dziewiciu opowiada – trzech nowych i szeciu wczeniej publikowanych. Opowiada, w których gównym skadnikiem
budulcowym wiata jest zmierzch.
Upadek, samotno i pikno natury
– oto sowa, które cisn mi si na usta,
kiedy myl o Szarej lotce. Przed czytelnikiem dziewi opowiada, z pozoru odmiennych, lecz zarazem tak bardzo sobie bliskich.
Eustachy Rylski kreuje ludzkie historie, które wspóistniej na paszczynie
dwóch wiatów: realnego i onirycznego. Czasami trudno jest je od siebie oddzieli, odnale znajdujc si midzy
nimi granic, gdy jest ona bardzo
pynna.
W opowiadaniu tytuowym – Szara
lotka  czytelnik poznaje histori rodu
Skode, którego ostatni yjcy przedstawiciel przemienia si w urawia. W opowiadaniu Dziewczynka z hotelu Excelsior gówny bohater spotyka si z dwunastoletni Inte, która zdaje si by jedynie wytworem jego wyobrani. To nie
fabua opowiada jest tu jednak najwaniejsza. Staje si ona jedynie tem,
pretekstem do zwrócenia uwagi na to,
co najwaniejsze, a mianowicie na bohaterów i ich odosobnienie.
Bohaterów opowiada Szarej lotki nie
mona jednoznacznie okreli czy te
skategoryzowa. S to postaci, które tak
samo jak i wiat, w którym yj, balansuj na krawdzi prawdy i fikcji. Kim
tak naprawd jest Monika z opowiadania Jak Granit i czy chopak, którego
staraa si „ratowa” naprawd towarzyszy jej podczas pobytu w nadmorskim
pensjonacie?
wiat, w którym znaleli si bohaterowie opowiada, przypomina wiat
znany z twórczoci Alberta Camus.
Tematy, które porusza Rylski, s silnie
zwizane z egzystencjalizmem – czowiekiem i jego rol i miejscem w wiecie. Autor przedstawia czytelnikowi
losy jednostek z pozoru wolnych, podejmujcych decyzje, które zalene s je-

te do koca opowiedziane czy wyjanione. S jak ycie kadego z nas – zastanawiajce, niemajce jednoznacznych, gotowych odpowiedzi.
Dlaczego zmierzch istnienia? Losy
bohaterów, z którymi zapoznaje si
czytelnik, zmierzaj tylko w jednym kierunku. Jest to kierunek, który doprowadza ich do koca drogi, któr sobie
obrali w yciu. Na jej kracu nie ma nic
innego, jak tylko mier. Ksika ta nie
naley do atwych i przyjemnych, nie
mona jej po prostu czyta. Wymaga zastanowienia, powicenia albo te
po prostu wyciszenia.
W jed nym z wy wia dów, Ryl ski
pytany o kategori szczcia w swej
twórczoci, odpowiedzia: „W mojej
twórczoci pojawia si duo zadowole
i przyjemnoci. (…) Nie ma tam szczcia, poniewa ja nie wierz w szczcie” (rozmowa Katarzyny Janowskiej
z Rylskim w programie Hala odlotów,
wyemitowanym w TVP Kultura 27 listopada 2014 roku).
PAULINA JANOTA
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swojej drugiej ksice
poetyckiej zatytuowanej Skrajem, opublikowanej w 2014 roku przez
Tarnogórskie Centrum Kultury,
Grzegorz Kielar ujawnia wasne
po etyc kie cre do od ra zu
w pierwszym wierszu. Rozpoczynajcy zbiorek utwór Inaczej
zawiera do istotne deklaracje
otwarcia si na bana codziennego ycia oraz skupienie na jego
zwykym przemijaniu.
„moe wicej o chwili
mniej
o trwaniu... i nie wchodzi
raz za razem
w zawiaty tylko zaj si
banaem”
– pisze poeta. I przyjcie takiej przyziemnej perspektywy
pozwala autorowi do przekornie zakpi w kolejnym wierszu
Czekadeko z wiekowego toposu poetyckiego o „duszy która
z ciaa uleciaa”. Bowiem tylko
w tym kontekcie zrozumie
mona rozwaania autora o „duszy zbyt pytko i niefachowo
umo co wa nej... któ ra cze ka
na okazj aby go opuci”. Czy
podmiot liryczny wierzy jeszcze
w dusz i jej wdrówk w zawiaty, trudno wywnioskowa
z penego ironii wiersza. Pewnym jest jedynie wiadomo jej
ist nie nia in ter tek stu al ne go,
do czego Kielar wiadomie nawizuje, koczc tekst przekorn puent:
„tej nocy penej skarg
pozwoli eby usiado
na ramieniu

RYSZARD BEDNARCZYK

Porzdkowanie wolnoci – 25 lat
lska w mediach. Red. Marek
uczak, Aleksandra Pethe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, ss. 121.

Wolne media
o lsku

Z dusz
na uwizi

Grzegorz Kielar: Skrajem.
Tarnogórskie Centrum Kultury,
Tarnowskie Góry, 2014, ss. 54.

o wicie wypuci
jak latawca Maestero
koniec sznurka trzyma
w garci
na wszelki wypadek”.
Zgodnie z enuncjacjami poety
blisze jego koszuli jest ciao ni
byty transcendentne. Takie podejcie do materii wiata poprowadzio jego pióro w stron
wierszy funeralnych, w których
wicej rozkadu somatycznego
ni metafizycznego. Poraajc
brzydot zejcia z tego wiata
ukaza poeta w szokujcym
wierszu Mrzyk trupnice i zyzu
tucioch. Stopniowa ludzka reifikacja z muchami i pajkiem
w tle jakby namalowana pdzlem, a nie opisana sowami,
na dugo pozostaje w pamici.
Przy czym nawet i w tym mocno fizykalnym liryku poeta nie
zapomina o kontekcie sakralnym reprezentowanym przez
„wity obrazek na cianie”.
Ale tak do koca nie wiadomo,
ile wiary w tych wersach zostao zawartych, a ile sarkastycznej
refleksji o marnoci ycia.
I gdyby szuka jakich poetyc kich po wi no wactw dla
twórczoci Kielara, to w pierwszym rzdzie bliska byaby mu
ze swoim egzystencjalnym niepokojem Wisawa Szymborska,
na co wskazywa by mogy
wiersze o kocie. A jest ich w tomiku Skrajem kilka. Przy czym
kot dla Kielara jest po trosze filozofem, a po czci poet,
pozbawionym egoistycznego
narcyzmu. Tyle e autor jakby
celowo mylc lady, odwouje
si take bezporednio do twórczoci jednego z amerykaskich poetów bitników. Poeta
jest mu bliski poprzez opis przey kloszardów, do natrtny
erotyzm i chwilami trywialn
fraz. Ale to zaledwie literackie
odniesienia, bdce prób dopaso wa nia wa snych wier szy
do tradycji.
Analizujc dokadniej teksty
Kielara ze zbioru Skrajem, mona dostrzec, e bliska jest mu róewiczewska poetyka wierszowej wyliczanki czy nierymowanego supka. Aczkolwiek nadal – podobnie jak w debiutanckim zbiorze wierszy – chtnie
siga po jzykowe kalki, obnaajc lingwistyczne paradoksy
zna cze nio we, cho by ta kie
w wierszu Szedziesit dziewi:
„dzisiaj noc ma niedbale
postawiony
konierz i stosowne
penomocnictwa
stanie jak zwykle
na wysokoci zadania”.
Nieobca jest mu take tsknota za wierszem porzdkujcym rymami wiat, poczona z naiwn
wiar w moc sprawcz poezji. I tej
wiary powinien si trzyma.

P

raca, na któr skada
si dziewi artykuów powiconych reprezentacjom lska w mediach
na przeomie ostatnich dwudziestu piciu lat, jest moim zdaniem
publikacj, o której myli si
na dugo po jej przeczytaniu. Co
prawda, o ile zamys twórców
jest zasadny (ponury wizerunek
lska wymaga weryfikacji), to
daleka jestem od stwierdzenia,
by tom „uporzdkowa” lsk
rzeczywisto. Prawdopodobnie wynika to z nieatwego
przedmiotu dyskusji, jakim s
media lub ze zoonoci i wieloaspektowoci regionu.
Badacze sugeruj podzia mediów na dwie kategorie. Pierwsz
stanowi media lokalne, zaangaowane w konflikty tutejszych
spoecznoci i kwestie zwizane
z mieszkacami regionu. Drug
s ogólnopolskie rodki przekazu, przedstawiajce wydarzenia
na lsku w sposób pobieny
i pozbawiony refleksji nad obserwowanymi zjawiskami. Relatywnie niewiele miejsca powicono portalom internetowym,
których przecie powstao tak
wiele ostatnimi laty. Jedynym
artykuem odwoujcym si
do obecnoci lska w internecie
jest tekst napisany przez Dorot
Konieczn i Ann Los-Jonczyk.
Ksice towarzyszy suszna
teza o odpowiedzialnoci spo-

czywajcej na mediach za kompetentne traktowanie materiau
i szacunku wobec odbiorcy. Badacze zgodnie przyznaj, i nie
mona odmówi profesjonalizmu lskim mediom. Realizuj zarówno misj publiczn, jak
i uka zu j wie lo wy mia ro wy
por tret re gio nu. Wi da to
na przykadzie Radia Katowice,
o którym pisze Anna Musialik-Chmiel. Instytucja kultowa,
któr wraz z biegiem lat stao si
Radio Katowice jest obecnie
fenomenem wielorodowiskowym o duym znaczeniu dla
spoecznoci. Z pewnoci region moe si poszczyci take
znakomitymi czasopismami kulturalnymi. Tytuy jak „Fa-Art”
czy „Opcje”, które bada Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, ciesz si renom ogólnopolsk,
a ich redaktorzy jak i wspópracownicy, jak zauwaa autorka, to
gównie lzacy.
W dyskusji o mediach nie mogo zabrakn „okna na wiat”,
którym jest telewizja. Ewenementem na skal Polski jest
wszak pierwsza telenowela w jzyku lskim (autorka Aleksandra
Fudala-Baraska mówi o „gwarze”) – Sobota w Bytkowie, co
wiadczy o pewnej wizjonerskiej, lecz take afirmujcej tradycj perspektywie regionalnych
dziennikarzy i instytucji. Publicyci wiadomi swojej roli w yciu
odbiorców niejednokrotnie speniali, i wci speniaj, istotne,
zwaszcza w sytuacjach konfliktowych, role mediatorów i moderatorów publicznej debaty. Pisze
o tym Sebastian Musio, którego praca stanowi wartociowy
drogowskaz do dalszych bada
komparatystycznych. Podejmuje on prób porównania relacji
mediów dotyczcych transformacji przemysowego krajobrazu
lska. Warto w tym miejscu
wspomnie o innym interesujcym momencie w zbiorze, którym jest analiza wizerunku lska do ko na na przez Ja ku ba
Parnesa. Pisze on o znieksztaconym obrazie regionu w mediach
ogólnopolskich. Zauwaa take
trudnoci w dziennikarskim traktowaniu lska, który ju na poziomie nomenklatury sprawia
komentatorom trudno, gdy
czsto bdnie utosamiaj go oni
z caym obszarem województwa
lskiego.
Autorzy z ogromu moliwych
tematów wybrali te najistotniejsze dla obrazu lska. Cz
z nich to studium przypadku,
cz  analizy mechanizmów
rzdzcych rodkami przekazu.
Wszyst kie sta no wi punkt
wyjcia do szerszego opisu proble mu trud nych za le no ci
midzy mediami a specyfik
lskich problemów gospodarczych, spoecznych i kulturowych.

EWA WYLEK

N

ie jest atwo sign
po ksik, która podejmuje tak bolesny temat.
Jeszcze trudniejsze jest znalezienie sów pocieszenia dla rodziców,
których dotkna ta wielka i niepowetowana strata. Prawdziwym
dramatem jest jednak bycie tak
mam i takim tat, których los (?),
Bóg (?) dowiadczy przedwczesn mierci dziecka. Z uczuciami towarzyszcymi tym tragicznym sytuacjom mierzy si Renata Kleszcz-Szczyrba, doktor psychologii i autorka ksiki „Witrae w ciemnoci”, czyli o przedwczesnej mierci dziecka.
Podtytu tej publikacji brzmi
Ksika niosca wiato. To wiato wpadajce przez witra niewidoczny w ciemnoci, bdcy alegori dzieci, które nie zdyy doczeka wiata. „Kady, komu
kiedykolwiek udao si dostrzec
pikno witray w ciemnoci wie,
e moliwe jest to tylko i wycznie wtedy, gdy stoi si na zewntrz
rozwietlonego w swym wntrzu
budynku. Wówczas wiato rozwietlajce wntrze daje witraom
swoisty blask istnienia, i ci, którzy stoj na zewntrz mog je zobaczy... I cho nigdy ten widok
nie dorówna temu, który daj
promienie soca, to i tak najwaniejsze wydaje si by to, e
ciemno nie jest w stanie cakowicie pozbawi moliwoci zauwaenia witrau. Trzeba tylko

Baej Adamczyk: Harcerskie zblienia. Cz III. Harcerstwo lat 1945-1950 w aspekcie
uwarunkowa spoecznych i politycznych. Hufce rydutowskie
i wodzisawskie. Rydutowy 2014,
ss. 106, nlb.

Opowie o
wodzisawskorydutowskim
harcerstwie

Witrae w ciemnoci,
czyli o przedwczesnej
mierci dziecka

Renata Kleszcz-Szczyrba: „Witrae w ciemnoci”, czyli o przedwczesnej mierci dziecka. Ksika
niosca wiato. Ksigarnia w.
Jacka, Katowice, 2014, ss. 348.

rozwietli budynek, wyj na zewntrz, patrze i widzie…” – wyjania we wstpie autorka.
Ksi ka Re na ty Kleszcz -Szczyrby niesie wiato na dwa
sposoby. Pierwszy wynika z jej
duchowych i religijnych przemyle, którym powicia w ksice bardzo duo miejsca. Drugi
jest cile zwizany z psychologiczn wiedz autorki, jest zbiorem faktów i przemyle zrodzonych na bazie jej zawodowych
zainteresowa skoncentrowanych wokó psychologicznej
problematyki aoby oraz z dowiad cze, zdo by tych m.in.
w Zakadzie Psychologii Zdrowia i Jakoci ycia Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Mówi o tym, w jaki sposób próbowa upora si z przedwczesn
mierci dziecka, jak poegna
si z nim i znale pocieszenie.
W ksice znajdziemy historie
ludzi, którzy musieli zmierzy si
z aob. Ich emocje bywaj
róne, podobnie jak sposoby
uporania si z nimi. Inne te
w takich sytuacjach s reakcje
mczyzn, a inne kobiet. Wokó
nich krci si bliski – cho w tym
tragicznym momencie ich ycia
obcy – wiat rodziny i przyjació,
którzy dziki tej ksice maj
szans zrozumie ciemny szlak,
jakim id osamotnieni rodzice.
Innym problemem omówionym w „Witraach ciemnoci”,
wykraczajcym znacznie poza
problem rodziców, którzy stracili
dziecko, jest udzia postpu technologicznego w procesie powoania nowego ycia. Dziki
niemu moliwe jest podgldanie
czowieka niemal od chwili poczcia. Jednak zdobycze medycyny pokazane zostay przez
autork nie tylko w pozytywnym
kontekcie. Jej zdaniem, coraz
wikszy wpyw czowieka na natur skutkuje czasem pozbawion humanitarnych wartoci kontrol urodzin, a nawet wyborem
pci dziecka, które ma si narodzi. Brak etyki w tej bodaj
najwaniejszej roli czowieka, jak jest rodzicielstwo, przeciwstawiony zosta cierpieniu tych rodzin, którym nie dane jest poczu radoci rodzicielstwa bd
którzy stracili potomstwo.
Ze wzgldu na trudny temat
nie jest to ksika dla kadego.
Nie kady te zgodzi si z do
radykalnymi pogldami autorki
na sprawy znajdujce si na pograniczu medycyny i wiary. Jest
to jednak z pewnoci pozycja
oczekiwana przez rodziców, których dotycz omówione w niej
zagadnienia. O tym, jak potrzebne s „Witrae w ciemnoci” przekonaam si, przeszukujc strony internetowe portali
i blogów, czsto niezwykle przejmujcych, prowadzonych przez
rodziców, którzy utracili dziecko. Im wanie, z caym przekonaniem, polecam „Witrae…”.
ADRIANA
URGACZ-KUNIAK

To

ju trzecia cz Harcerskich zblie, opracowania hm. Baeja
Adamczyka, opowiadajcego
o dziejach harcerstwa rydutowskie go i wo dzi saw skie go.
Otrzy mu je my w ten spo sób
kolejny fragment historii harcerstwa, spisany rk wytrawne go znaw cy i pra co wi te go
kronikarza. Autor zwizany ze
skautow sub „caym yciem”, sam jest najcenniejszym
wiadkiem tej historii. Mocno
wronity w swoje rodowisko, wiadom wartoci dokumentów, fotografii, wspomnie,
kreli sowa rzetelne i konkretne, cho cao nie jest wolna
od emocji.
Wybitna znawczyni zagadnienia dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz w posowiu napisaa: „Wielkim walorem tej
ksiki jest osadzenie w lokalnych realiach, autentyzm wypowiedzi przywoywanych wiadków historii, jzyk bliski temu,
którym mówi si tu na co dzie.
To nie historia opisana w myl
z góry pyncych wytycznych,
a modo pokolenia powojennego widziana przez pryzmat zebranych z wielk sumiennoci
i z pietyzmem rekonstruowanych przey, wzrusze, emocji,

opowiedziana na tle wydarze 
codziennych i tych niezwykych, czasem dramatycznych”
(s. 106).
I tak przed oczami czytelnika przewijaj si kolejno nadzieje zwizane z zakoczeniem wojny, rok 1945 i odrodzenie harcerstwa, szukanie nowych form pracy w trudnych
powojennych warunkach. Przey wa my pe ne za pa u la ta 1946—1947 w hufcach wodzi saw skich, a po tem ju
wkrótce widzimy manipulowanie harcerstwem, przeksztacanie go w organizacj pioniersk,
tym bo le niej sze, e le d wo
z wielkim trudem podniesiono
si ze spustosze wojennych,
zrekonstruowano kadr, a ju
„nowe wytyczne” zaczy swe
niszczce dziaanie. Piknie zostaa pokazana posta dh. Innocentego Libury, protestujcego
z wielk godnoci, smutek starej kadry instruktorskiej i rozczarowanie modziey. Autor
okrela to dramatycznie „umieraniem harcerstwa” i jest w tym
wielki ból.
W przy to czo nym wier szu
Wiktora Bugla Druna jest taka
zwrotka, któr tutaj naley przywoa:
„Pewnego razu wieczorem,
Gdy zapono ognisko,
Nadszed nasz druynowy,
Smutno pochyli si nisko.
Na krajce mia czer aoby,
W oczach zagaso mu
mstwo
Kto spyta szeptem  Kto
umar?
Powiedzia krótko
 Harcerstwo” (s. 64).
T cz opracowania zamy ka in te re su j ca re flek sja
o b. ks. Franciszku Blachnickim, duchownym o dramatycznym yciorysie, który wypenia posug wikarego w roku 1953 w Rydutowach. Kapan w modoci sam by harcerzem i dobrze zna metodyk
pracy skautowej, wykorzysta
to teraz przy tworzeniu przykocielnych grup dziecico-modzieowych, co wypenio pustk, która powstaa po likwidacji ZHP. Takie byy pocztki
Ru chu wia to -y cie i tzw.
„Oaz”, które mimo wielu szykan z Rydutów rozprzestrzeniy si na ca Polsk.
Na tym zamyka si opracowanie. Drug cz ksiki wypeniaj wspomnienia, utwory wierszowane i biogramy. Dziki nim
cao jest ywa i stanowi barwn, rozpisan na wiele gosów
opowie, o sporych walorach
czytelniczych. Teraz czekamy
na cig dalszy harcerskiej wdrówki przez dzieje, a do chwili
obecnej, by mona byo stwierdzi, i harcerstwo wodzisawsko-rydutowskie doczekao si
swej monografii.
KRYSTYNA
HESKA-KWANIEWICZ
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padzierniku 2014 r. dobiega
W
koca realizacja projektu Biblioteka+ – modernizacja i doposa-

Z YCIA
BIBLIOTEK

Fot. z archiwum Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

terów z dotykowymi ekranami
i z oprogramowaniem do obróbki
dwiku oraz obrazu. Opiekunami
modziey (tzw. mentorami)
enie zabytkowego budynku Bibliow YM@TM s instruktorzy oraz
teki Miejskiej w Cieszynie (w ramach
przeszkoleni bibliotekarze. SysProgramu Wieloletniego Kultura+
tem organizacji YM@TM zakada
Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura
dziaanie mechanizmów merytokrabibliotek) ze rodków Ministra Kultycznych – kady mody uytkowtury i Dziedzictwa Narodowego
nik po nabyciu odpowiednich komoraz gminy Cieszyn. Prace budowpetencji bdzie móg sta si
lano-remontowe przebiegay w XIXekspertem-przewodnikiem (Junior
-wiecznej kamienicy, znanej jako
Mentor), uczcym mniej zaawantzw. Dom Niemiecki, w której
sowanych kolegów. Czonkiem
przed stu laty oprócz Czytelni NieYM@TM moe by kady, kto pomieckiej miay swoje siedziby inne
siada aktywn kart biblioteczn.
cieszyskie organizacje i stowaZaoeniem przedsiwzicia jest
rzyszenia, za w piwnicach mieciprzycignicie modych ludzi do bia si legendarna loa masoska.
blioteki moliwociami rozrywki.
Ta najwiksza wówczas (omioOstatecznym celem ma by ksztakondygnacyjna) kamienica zostaa
towanie postaw oraz spoecznej
zaadaptowana na potrzeby Biblioi obywatelskiej odpowiedzialnoci
teki Miejskiej w 1946 r. Naszym
modziey.
gównym celem bya likwidacja
Dlatego od listopada ubiegego
barier architektonicznych utrudroku w YM@TM pojawia si
niajcych specjalnym grupom
(oprócz biecego udostpniania
uytkowników – osobom niepenomodziey mediów) nowa oferta
sprawnym, starszym czy schorowaedukacji medialnej i czytelniczej,
nym – korzystanie ze zbiorów bizgodna z propozycjami skierowabliotecznych i oferty kulturalnej
nymi do seniorów. Uytkownicy biinstytucji, czyli: budowa windy
blioteki korzystaj z kursu fotograosobowej, podjazdów i dostosofii cyfrowej pn. FOTOmedia, który
wanie to alet do potrzeb osób
obejmuje m. in. nauk obsugi apana wózkach inwalidzkich. Spor
ratu fotograficznego i podstawy obcz rodków przeznaczono na terróbki cyfrowej zdj. Pod komomodernizacj obiektu (budow
niec 2014 r. odbyy si bezpatne
kotowni gazowej, wymian centralpilotaowe warsztaty programonego ogrzewania, stylowych okien
wania w jzyku Scratch z udziaem
budynku, instalacj klimatyzacji
uczniów cieszyskich gimnazjów.
oraz ocieplenie strychu). Dziki
Zajcia poprowadzili czonkowie
temu zarówno bibliotekarze, jak
Fundacji CoderDojo. Dziki wspói czytelnicy mog pracowa w kompracy z Alternatywn Szko Podfortowych warunkach. Budowlanostawow cieszyska biblioteka
-remontow cz projektu zwiezostaa beneficjentem ogólnopolczyo przywrócenie historycznych
i estetycznych walorów obiektu Neorenesansowa kamienica z 1898 r. – siedziba Biblioteki Miejskiej w Cieszynie skiego programu Mistrzowie Kodowania – projektu edukacyjnego
(renowacja zabytkowych stiuków
upowszechniajcego nauk proi sztukaterii, parkietów, oryginalgramowania w szkoach. Modzi lunych, stylowych drzwi oraz prace
Biblioteka Miejska w Cieszynie
dzie czsto traktuj YM@TM jako
tynkarskie i malarskie).
gocinn przysta – organizuj tu
Kolejnym etapem byo wyposaturnieje popularnej gry komputeroenie pomieszcze bibliotecznych
wej. Seniorzy natomiast systemaw meble i sprzt oraz wprowadzetycznie korzystaj z porad dotycznie spójnej identyfikacji wizualcych obsugi nowych mediów,
nej. Po konsultacjach z zespoem
których udzielaj nie tylko pracowprojektowym, architektami wntrz,
nicy biblioteki, ale przede wszystuytkownikami i pracownikami inkim modzi czonkowie spoecznostytucji zdecydowano, e wystrój
ci YM@TM.
cieszyskiej biblioteki bdzie mia
W 2015 r. planujemy wprowanowoczesn aranacj. W ten spodzenie nowych propozycji z zakresób powstaa zupenie nowa przestrze, bdca poczeniem tradycyjnej wypo- w 2011 r. Zmiany w dotychczasowej ofercie obej- su edukacji medialnej dla wszystkich grup wieyczalni zbiorów z mediatek. Na wyposaenie muj przede wszystkim intensyfikacj edukacji kowych, m.in. warsztaty filmowe VIDEOmedia,
zoyy si m.in.: metalowe regay, nowoczesne medialnej, niezbdnej w czasach spoeczestwa cykliczne zajcia z kodowania w jzyku Scratch
i dla pocztkujcych dyskdokejów oraz warszlady biblioteczne, biurka dla pracowników, informacyjnego.
Nowe propozycje kierujemy przede wszyst- taty TRAVELmedia dla osób poszukujcych taczytelników i uytkowników czytelni internetowych, ergono miczne krzesa, oryginalne kim do modziey, jako grupy najmniej aktyw- nich sposobów podróowania.
Wierzymy, e realizacja zadania przyczyni si
drzewa-póki na audiobooki, stoy i sprzt audio- nej pod wzgldem czytelnictwa i uczestnictwa
wizualny do sali konferencyjnej, sprzt kompu- w kulturze. W 2010 r. modzie do lat 19 stano- do radykalnego podniesienia standardu Biblioterowy, tablice informacyjne, kierunkowskazy wia 18,05% ogóu czytelników zarejestrowanych teki Miejskiej w Cieszynie. Nowoczesne, funkw bibliotece, a w kolejnych latach liczba ta cjonalne i estetyczne wyposaenie wpynie
i nowe rozdzielacze do ksigozbiorów.
Warunkiem uzyskania dofinansowania byo malaa (2011 – 16,9%, 2012 – 16,7%, na podwyszenie komfortu oraz na jako i poprzygotowanie nowej oferty edukacyjno-kultu- 2013 – 16,2%). Jak wynika z obserwacji biblio- szerzenie zakresu usug. Natomiast zwikszenie
ralnej skierowanej do dzieci, modziey i senio- tekarzy, gównym powodem wizyt nastolat- wydatków na zakup nowoci wydawniczych
rów. Cieszyska biblioteka od lat moe szczyci ków w bibliotece jest konieczno wypoycze- (w tym audiobooków) oraz zapewnienie bezpatsi wieloma osigniciami w upowszechnianiu nia obowizkowej lektury bd skorzystania nego dostpu do publikacji na platformie IBUK
czytelnictwa wród najmodszych, o czym wiad- z gotowych zestawie bibliograficznych. Ze Libra przyczyni si do wzrostu czytelnictwa.
Pragniemy, by cieszyska biblioteka staa si
cz – oprócz frekwencji dziecicej publicznoci, wzgldu na brak odpowiedniego miejsca przeuznania rodziców i nauczycieli – medal i trzy sta- znaczonego dla tej grupy uytkowników i sprz- odpowiadajcym wspóczesnym standardom,
tuetki zdobyte w konkursach na najlepiej prze- tu multimedialnego oferta dla modziey bya naj- wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, z bogat ofert edukacji czytelniczej i medialnej. Inprowadzon kampani spoeczn „Caa Polska sabszym punktem cieszyskiej biblioteki.
W wyniku realizacji projektu uruchomiona zo- stytucj dziaajc dla wszystkich mieszkaczyta dzieciom” (2009–2012). Take propozycje skierowane do dorosych (m.in.: kursy kom- staa pracownia multimedialna YOURme- ców – otwart na ambicje i umysy ludzi
puterowe dla seniorów, spotkania autorskie, di@TWOJEmedia (YM@TM) – nowa prze- modych, bdc jednoczenie przewodnikiem
konferencje tematyczne) zyskay aprobat lokal- strze biblioteczna, której gospodarzem jest osób starszych w wiecie nowych mediów.
nej spoecznoci i uznanie Stowarzyszenia Bi- modzie. Na wspólnej powierzchni zgromadziIZABELA KULA
bliotekarzy Polskich – II miejsce w ogólnopol- limy ksiki i cyfrowe urzdzenia: aparaty, kadyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
skim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa mery, tablety, telewizor 3D, a take 12 kompu-

Zabytkowa siedziba
w nowej odsonie
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iniejsza publikacja obejmuje
swym zasigiem trzy gminy powiatu kluczborskiego, które le w dolinie Stobrawy. To Kluczbork, Lasowice Wielkie oraz Woczyn – czytam we
wstpie bardzo atrakcyjnej edytorsko
ksiki „W dolinie Stobrawy. Historia. Ludzie. Zdarzenia” napisanej przez Milen
Zatyln przy wspóudziale Kazimierza Stefaczyka (autora piknych rysunków),
wydanej w roku 2014 w Kluczborku
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dziaania „Dolina Stobrawy”.
Rozdzia pierwszy przynosi wiadomoci ogólne o ziemi kluczborskiej, drugi,
trzeci i czwarty natomiast powicone s
miejscowociom wymienionych wyej
gmin; rozdzia pity to wykaz nazw miejscowych doliny Stobrawy, a jego uzupenieniem s mniej lub bardziej przyblione daty powstania wszystkich opisanych
w ksice miejscowoci, ich stan liczebny, opis drewnianego szlaku kocióków
na terenie doliny Stobrawy oraz dzieje
Kluczborka w skrócie. Prac wieczy
szczegóowa bibliografia.
Mnie, jzykoznawc, najbardziej zainteresoway nazwy poszczególnych miejscowoci – z Kluczborkiem na czele.
Pamitam, e w pierwszych latach powojennych syszao si jeszcze wariantywne,
wyranie spolonizowane brzmienie Kluczborek, wywoujce etymologicznie faszywe skojarzenia z kluczem i borkiem (synna scena z „Rejsu” Marka Piwowskiego),
ale Komisja Urzdu Rady Ministrów decydujca o postaciach nazewniczych
na obszarach, które znalazy si w roku 1945 w granicach Polski, opowiedziaa si ostatecznie za wariantem Kluczbork, dzi ju powszechnie utrwalonym.
Uczynia tak w imi konsekwencji morfologicznej w relacjach nazewniczych
niemiecko-polskich: skoro substytutami
form Marienburg („Zamek Maryi”), Frauenburg („Zamek Naszej Pani”) s Malbork
i Frombork, to niech odpowiednikiem prymarnego brzmienia Kreuzburg („Gród
Krzyowców”) bdzie Kluczbork.
W polskich wariantach Malbork, Kluczbork doszo ponadto do rozpodobnienia
(dysymilacji) jednakowych gosek pierwowzoru nazewniczego r – r (MaRienbuRg,
KReuzbuRg) na l – r (tak jak np. polskimi odpowiednikami przejtych z niemieckiego wyrazów Vorwerk, Rotgiesser
czy Barbier s folwark, ludwisarz i balwierz (wyparty przez pochodzcego z jzyka francuskiego fryzjera).
Fonetyczne przeksztacenia naszej nazwy doskonale oddaj historyczne zapisy:
Cruceborch 1252, Cruczburch 1257, Kluzbork, Kruciborek XVII w., Kluczborek,
Kluczbork 1883.
Z nazw miejscowoci gminy Kluczbork
warto te przywoa Ligoty – Doln,
Górn i Zameck (z gminy Woczyn – Ligot Woczysk), by uwiadomi sobie,
e wraz z innymi Ligotami i Lgotami s
one lskimi odpowiednikami znaczeniowymi ogólnopolskich Wól, Wólek
i Wolic.
Wola oznaczaa czasowe uwolnienie
osadników zakadajcych now miejscowo od czynszów i robocizny, jeli bya

W dolinie
Stobrawy
ona zastrzeona dla pana wsi, albo czsto
te i od dziesiciny kocielnej. To uwolnienie zwano w dokumentach lokacyjnych
libertas – po polsku wola. Pierwsze
wiadomoci o Wolach pochodz z lat
1254, 1257 i 1262, co pozwala na poczenie ich w pierwotnym okresie z osadnictwem na prawie polskim. Powstawanie
Wól, Wólek, Wolic nabrao jednak masowego charakteru dopiero w XV, a szczególnie w XVI wieku i przecigno si
w czasy nowoytne, nie tracc wiele
na intensywnoci, bo mamy ich – samodzielnych i z przydawkami okrelajcymi – pond 1500.
To samo znaczenie co wola ma lgota,
czyli „ulenie ciaru osadnikom” (ten sam
rdze co w wyrazie ulga). Nawizuj
do niej lskie Lgoty, Ligoty, najliczniej
wystpujce na ziemi opolskiej, sporadycznie trafiajce si te w przylegych do lska powiatach Wielko- i Maopolski.
W sumie jest ich 75 – na lsku 59, w Maopolsce 10, w Wielkopolsce 6. Tak jak
na lsku nie ma Wól w Czechach. Wy-

stpuj tam wycznie Lhoty, co wskazuje, e te dwa obszary – lski i czeski – s ze sob jzykowo i kulturowo
zwizane.
Z podkluczborskich owkowic pochodzi i tam jest pochowany ks. Jan Dzieron (Dziero), wybitny znawca pszczó,
w roku 1872 wyróniony tytuem doktora honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego, rok póniej ekskomunikowany za kwestio no wanie do gmatu
o nieomylnoci papiea. Autorzy „W dolinie Stobrawy” susznie wi nazw
owkowice z owczymi i owiectwem (Loffkowitz 1253), informujc ponadto o innych zapisach: Irschotnin, Rengoczin,
Vloscha, Dittmarsdorf, a od r. 1936 – Bienendorf „wie pszczó” (wyrane nawizanie do dziaalnoci wiatowej sawy
pszczelarza).
Pogardliwym okreleniem oracza, chopa by w staropolszczynie smard (od czasownika mierdzie). Z form t zwizane s etymologicznie pooone blisko
Kluczborka Smardy, wzmiankowane ju
w drugiej poowie XII wieku.
Do otaczajcych lasów albo do ludzi zamieszkujcych te lene obszary nawizuj Lasowice Mae i Due oraz Laskowice – znaczenio wo od po wiadajce,
oczywicie, Lasowicom i Laskowicom
innych rejonów.
Kiedy za czytam o Chudobie nalecej
do gminy Lasowice Wielkie i etymologicznie znaczcej tyle, co „chuda, nieurodzajna ziemia”, to natychmiast kojarz j ze
znanym dolnolskim uzdrowiskiem Kudow, która te si najpierw nazywaa Chudoba. Wtórne nagosowe „k”, silniejsze artykulacyjnie, bo zwarte, a nie szczelinowe
jak „ch”, pojawio si w substytucie niemieckim, a wspomniana wyej Komisja
Urzdu Rady Ministrów postanowia je
po roku 1945 utrzyma (cho pojawiay si
i warianty typu Chudobowice!).
Brynicy z gminy Woczyn trudno nie
skojarzy z nazw rzeczn Brynica. Oczywisty jest tutaj etymologiczny zwizek
z prasowiaskim pniem brnje – „boto”
(por. te nazw miejscow Brenna).
Typow nazw suebn s take winiary (Mae i Wielkie) – pierwotne okrelenie
ludzi-hodowców wi (por. Piekary, Miedary – „producenci miedu, pón. miodu”,
Psary, Winiary, Bobrowniki, Mydlniki,
agiewniki – „producenci agwi – pojemników na pyny”, Skotniki – od skot „bydo”, Szczytniki – „producenci szczytów – tarcz”, erniki – z dawn.
erdniki – „producenci erdzi”).
Prawa miejskie otrzyma ju w roku 1216 Woczyn. Ale e niemiecki osadca nazywa si Kunzo Wilrych, by to najpierw Kunzenstadt, a potem Konstadt.
Nazwa polska pojawia si dopiero w latach 1783 i 1845: Walczyn, Waczyn – od nazwiska Wacza, Waek. Ostatecznie po wojnie przyjto wariant Woczyn – z „a”
zwonym do brzmienia „o”.
Autorom i wydawcom gratuluj ambitnego dokonania, jakim jest niewtpliwie
przywoane opracowanie. Polecam je
wic z penym przekonaniem czytelnikom
„lska”.
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Dumne, muzyczne Katowice

WIESAWA KONOPELSKA

Japoskie militaria po konserwacji

Plakaty ze zbiorów Muzeum Plakatu w Warszawie, ze Starego Teatru w Krakowie oraz
Teatru lskiego zostan pokazane na wystawie w przestrzeni ministerstwa. Wród wybranych 40 prac znajduj si m.in. historyczna praca Stanisawa Wyspiaskiego z 1899
roku, plakaty takich twórców polskiej szkoy
plakatu jak Henryk Tomaszewski, Waldemar
wierzy czy Andrzej Pgowski, po wspóczesne propozycje Grzegorza Laszuka czy studia
Homework. Na wystawie m.in. prezentowany
bdzie plakat do „mierci na gruszy” autorstwa Daniela Mroza do sztuki realizowanej
w Teatrze lskim w Katowicach (1970).
Wernisa „40/250” odby si 29 stycznia 2015 r. Wystawa w gmachu MKiDN bdzie
prezentowana do koca grudnia 2015.

Japoskie militaria, pochodzce z XVIII
i XIX wieku – zbroje i bro sieczna oraz drzeworyty z pocztku ubiegego stulecia, przedstawiajce sceny z wojny chisko-japoskiej
i epizody redniowiecznej legendy o Heike – to
jedne z najciekawszych i najcenniejszych zabytków, jakie w swoich zbiorach posiada Muzeum w Gliwicach. W zwizku z planowan
w przyszym roku wystaw cz wschodniej
kolekcji – o najwikszej wartoci historycznej
i artystycznej – poddana zostaa gruntownej
konserwacji. Projekt by realizowany przez cay 2014 rok i zakoczy si w styczniu 2015 roku. Prace dofinansowano ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Paszport Polityki
dla Jakuba Woynarowskiego

W lutym mona oglda wystaw grafiki – mistrza Jana Szmatlocha zatytuowan „Jan
Szmatloch. Grafoteka”. Ponadto Muzeum zaprasza do obejrzenia wystawy „Hutnictwo w Polsce” oraz „Konserwacja-ratunek dla zabytków.
Prezentacja zbiorów Dziau Etnografii”.
Wród staych propozycji Muzeum jest wystawa numizmatyczna: „Z dziejów pienidza.
Polska – lsk”. Natomiast w cyklu wykadów
„Granice historii – Historia bez granic” bdzie
mona wzi udzia w wykadzie „Dandys
w Warszawie. Polska w twórczoci zachodnich
muzyków”, który poprowadzi dr Jacek Kurek.

Jakub Woynarowski wykadowca na studiach doktoranckich ASP w Katowicach zosta
laureatem w kategorii Sztuki wizualne za „oryginalne czenie bada nad histori sztuki i kultury z artystyczn praktyk”.
13 stycznia w Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej w Warszawie miaa miejsce uroczysta gala wrczenia Paszportów Polityki.
Paszporty Polityki przyznano w piciu gównych kategoriach: Film, Muzyka popularna,
Literatura, Muzyka powana, Teatr i Sztuki
wizualne.
Jakub Woynarowski urodzi si w 1982 r.
w Stalowej Woli. Studiowa w Akademii Sztuk
Piknych w Krakowie na Wydziale Grafiki
oraz w Midzywydziaowej Pracowni Intermediów. Prowadzi zajcia na macierzystej
uczelni oraz na studiach trzeciego stopnia – rodowiskowych studiach doktoranckich
w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach. To

Jednym zdaniem
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Plakat z Teatru lskiego na wystawie
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Fot. internet

Przeczytaam niedawno w „Gazecie Wyborczej” (31 stycznia – 1 lutego 2015) zdanie wypowiedziane przez Krzesimira Dbskiego w rozmowie z Ann S. Dbowsk:
„Miesic temu miaem koncert w sawnym
Auditorio Nacional w Madrycie. Po Katowicach czuem si w nim jak w okrgowym
domu kultury. Boazeria, prosz pana…”.
I to nie koniec sów zachwytu tego dyrygenta i kompozytora nad katowickim NOSPR.
Zachwycaj si lskimi salami koncertowymi najznakomitsi artyci – przywouj nie
tylko t owian ju midzynarodow saw,
ale take sal „Symfonia” Akademii Muzycznej w Katowicach – dzieo tego samego architekta Tomasza Koniora. Piszc
o NOSPR przywouj nazwisko japoskiego akustyka Yasuhis Toyot, przypominaj, e budowa obiektu trwaa znacznie
krócej anieli jej perfekcyjne „strojenie”. I jeszcze w kontekcie tego mistrza
dwiku pojawia si nazwisko Krystiana Zimermana, który lobbowa w sprawie budowy nowej siedziby NOSPR. Wszyscy zgodnie mówi, e to jedna z najlepszych
w wiecie sal koncertowych. Znakomity program z udziaem wybitnych wykonawców
muzyki rónego gatunku gwarantuje tej instytucji powodzenie – tak wród artystów jak
i melomanów. NOSPR sta si katowick
Mekk dla tych, którzy chc si na wasne
oczy i uszy przekona o niezwykoci tego
miejsca.
W teje samej wspomnianej „Gazecie
Wyborczej” jest jeszcze tekst analizujcy
najlepsze sale koncertowe w Polsce. Katowice wiod zdecydowany prym w tym
wzgldzie – nie zapomniano o oddanej
w minionym roku po trwajcej kilka lat modernizacji i rozbudowie Filharmonii lskiej. To jeszcze jedna wisienka na polskim
muzycznym torcie. A do tego jeszcze dojdzie niebawem sala w budujcym si Midzynarodowym Centrum Kongresowym.
Na dobrym poziomie wybudowano sal
koncertow przy Szkole Muzycznej w Sosnowcu, a take Dbrowa Górnicza odzyskaa po remoncie Paacu Kultury sal teatralno-koncertow. ory te wzbogaciy
si o swoje muzyczne centrum.
O tym, e lsk muzyk stoi wiadomo
od dziesicioleci. Sol tego zjawiska s jednak odbiorcy muzyki. O staych bywalców
nie musz niepokoi si muzyczne instytucje, take bilety zostaj wyprzedane na dugo przed koncertem wielkich artystów. S
wród tych wiernych melomanów tacy,
o jakich wspominaa niedawno w rozmowie ze mn Agnieszka Mynarczyk – szefowa promocji Filharmonii lskiej – kilkadziesit lat na jednym fotelu! O wierno
tych bywalców nie trzeba si niepokoi.
Niepokój dotyczy moe modego pokolenia, które wiedzy o muzyce i potrzeby bywania na koncertach nie wyniesie ze szkoy podstawowej czy gimnazjum. Niewiele
jest skorupek, które muzyk proponowan
przez NOSPR czy Filharmoni lsk nie
nasikn. Nawet czsto nie wiedz dlaczego. O nich trzeba powalczy. Przyzwyczajenie, potrzeba poznania i pozytywny snobizm s najskuteczniejszymi rodkami
do za pe nia nia tych do pra co wa nych
pod kadym wzgldem sal. Kiedy przed laty edu ka cj mu zycz n za czy na o si
przy Plebiscytowej 3 (dawna siedziba
WOSPR – dzi NOSPR) nie sposób omija
te nowe adresy. Przyzwyczajenie i potrzeba bycia, nic wicej.

artysta wszechstronny: rysownik, grafik, twórca komiksów, artbooków, atlasów, filmów, instalacji, inicjator dziaa w przestrzeni publicznej, kurator wystaw, autor esejów. Cech
charakterystyczn jego twórczoci jest czenie
teoretycznej refleksji z dziaaniami z zakresu
sztuk wizualnych. Jakub Woynarowski zwróci na siebie uwag projektem artystycznym
polskiej ekspozycji na Biennale Architektury
w Wenecji (powsta we wspópracy z zespoem
kuratorskim z Instytutu Architektury), gdzie
pod lup wzi symbolik baldachimu nagrobka Józefa Pisudskiego.

Muzeum w Chorzowie zaprasza

Gliwicki biedermeier
w Paacu Mieroszewskich
Biedermeierowskie meble ze zbiorów Muzeum w Gliwicach zobaczy mona w Paacu
Mieroszewskich – jednym z Oddziaów Muzeum Zagbia w Bdzinie. Owalny stó, krzesa i kanapa fornirowane jasnym drewnem,
unikatowa koyska dziecica pochodzca
z okoo 1820 roku o zaokrglonym dnie, fotel
do czytania z wygodnym siedziskiem zwany
uszakiem, niciak – may stoliczek z szuflad
na ozdobnej podporze w ksztacie liry… Wizyta w salonie zacnego pana Meiera przenosi
zwiedzajcych w wiat kultury mieszczaskiej,
w którym ceniono szczcie rodzinne, bezpieczestwo i dostatek. Meble pozostan w Paacu Mieroszewskich przez najblisze 3 lata.
Nazwa stylu biedermeier wywodzi si
od dwóch sów: „bieder” – czyli „zacny”, ale
równie i w innym, pejoratywnym znaczeniu – „zwyczajny”, nawet „zaciankowy” oraz
„Meier” – popularnego w krajach niemieckojzycznych nazwiska. Twórcami tego okrelenia byo dwóch Niemców, którzy wspólnie

 W galerii Foyer Teatru lskiego odbya si
wystawa malarstwa Ewy Kuternak-Madej absolwentki a obecnie pracownika dydaktycznego
krakowskiej Akademii Sztuk Piknych, profesora sztuk plastycznych, uczestniczki wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uhonorowanej przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego medalem honorowym Zasuony
Kulturze „Gloria Artis”.
 Równie sosnowiecka Miejska Biblioteka
Publiczna zaprasza do zwiedzenia wystawy
„Pikno Ziemi Gorlickiej”.
 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu odbyo si spotkanie autorskie z uka-

szem Orbitowskim autorem ksiki „Zapiski
nosoroca”, laureatem licznych nagród literackich, nominowanym za ksik „Szczliwa ziemia” do Nagrody Literackiej Nike.
 W koncercie „Karnawa z Piazzol” zorganizowanym przez Instytucj Promocji i Upowszechniana Muzyki „Silesia” w MDK „Koszutka”, wystpili: Marek Andrysek – akordeon,
Marek Nosal – gitara, Kazimierz Skowronek – skrzypce, Piotr Kopiski – fortepian, Aleksander Mazanek – kontrabas.
 Koncertow wersj operetki Johanna
Straussa „Baron cygaski” wykonali podczas
koncertu w Akademii Muzycznej w Katowicach

The Wall. Art w Mediolanie

Podróni

Wystawa The Wall. Art Face To Face With
Borders podejmuje temat granic w sztukach
wizualnych w ujciu spoeczno-politycznym,
ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym. Tytu nawizuje do Muru Berliskiego,
bdcego przez kilka dekad kluczowym punktem zagranicznej polityki krajów po obu stronach „elaznej kurtyny”, a dzi stanowicego
popularny na Zachodzie Europy wzór „Ost-algicznej” pamitki z podróy. Z drugiej za
strony, odnosi si do pop-kultury i legendarnego albumu grupy Pink Floyd. Berliski Mur
przez lata zimnej wojny ucielenia sta konstrukcj polityki zagranicznej wielu krajów,
swojego i obcego, przyjaciela i wroga, wolnego i ucinionego.
Nowe granice i ich planowanie powstaj
w oparciu o dziedzictwo kulturowe czy religijne, bazujc najczciej na wyobraeniu staego
konfliktu, np. koncepcja starcia cywilizacji Samuela Huntingtona postulowana w polityce
USA lub odnawiane myli o zmierzchu Zachodu. Niektóre s symptomem lku przed nowym Innym, bdcym raczej rezultatem kolonialnego dziedzictwa, skutkujcym wzrostem
populistycznych wypowiedzi ksenofobicznych,
a po restrykcje dla nielegalnych imigrantów.
Wystawie towarzyszy publikacja z tekstami
pisarzy i teoretyków sztuki oraz dokumentacj
prac. W kolejnych odsonach wystawa bdzie
si powiksza o dziea artystów pokazujcych zagadnienie granic w glokalizacyjnym
ujciu danego miejsca.

zorganizowanego przez IPiUM „Silesia” Anna Nowoczyn – sopran, Karolina Wieczorek – sopran, Anna
Borucka – mezzosopran, Tomasz Urbaniak – tenor,
Adam Woniak – baryton.
 Tytu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzyma prof. Kazimierz Zarast.
 Do 26 kwietnia w Muzeum Miejskim w Zabrzu
mona oglda wystawa pt. „Górnolzacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w pice
nonej – wczoraj i dzi. Sport i polityka na Górnym
lsku w XX wieku.”
 W Studio Koncertowym Polskiego Radia Katowice koncertowali laureaci Midzynarodowego Kon-

kursu Muzycznego im. Michaa Spisaka w Dbrowie Górniczej: Izabela Berdy – obój, Magdalena Wojciechowska – wiolonczela, Katarzyna Makowska – fortepian i Micha Gajda – akordeon.
 W Muzeum Miejskim w Tychach otwarta zostaa wystawa „Tychy oczywiste i nieoczywiste”, której patronowa miesicznik „lsk” (wicej o wystawie w najbliszym wydaniu).
 Malarstwo Wiesawa Ochmana – wiatowej sawy tenora, solisty nowojorskiej Metropolitan Opera ale take i twórcy obrazów, gocio w Stajniach Ksicych w Pszczynie.
 W galerii Art. Nova2 ZPAP w Katowicach gocia wystawa „12345678”.

Fotograficznie w Chwaowicach

Fot. Artur Rychlicki

Dom Kultury w Rybniku-Chwaowicach zaprasza na dwie wystawy fotografii krakowskich
fotografów: „Podróni” Artura Rychlickiego
w Galerii Fotografii DeKa oraz „Remuh” Adama Gryczyskiego w Galerii Drugiego Planu.
Artur Rychlicki to krakowski fotograf, pedagog, filozof, twórca autorskich warsztatów fo-

Wystawa jest wspóorganizowana przez
Fundacj Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. Projekt powsta dziki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Mediolanie. Kuratorem wystawy
jest Stanisaw Ruksza.
W stulecie urodzin Karola Stryji
2 lutego 2015 roku mina setna rocznica
urodzin prof. Karola Stryji (1915-1998), sporód dyrektorów Filharmonii lskiej uwaanego za najbardziej dla niej zasuonego.
25 stycznia 2002 roku filharmoniczn sal
koncertow nazwano Jego imieniem. W bezprecedensowej 37-letniej kadencji kierownika
artystycznego i dyrektora zbudowa prof. Karola Stryja mark Filharmonii lskiej jako
jednej z najlepszych w kraju i Europie. W 1973
roku utworzy profesjonalny filharmoniczny
chór, a w 1981 r. dzisiejsz lsk Orkiestr
Kameraln. By cenionym promotorem nowych utworów Bolesawa Szabelskiego, Wojciecha Kilara, Henryka Mikoaja Góreckiego
i innych kompozytorów. Po zorganizowaniu
dwóch krajowych, w roku 1979 zainicjowa
Midzynarodowy Konkurs Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga w Katowicach i prowadzi kolejne a do mierci. Dziesity odbdzie
si w 2017 roku. Od szesnastu lat na przeomie
stycznia i lutego wyrazem pamici o Profesorze s koncerty „Karol Stryja in Memoriam”.
Programem koncertów wychowanek Profesora, Mirosaw Jacek Baszczyk tradycyjnie ju
nawizuje do idei Karola Stryji prezentowania
najwikszych muzycznych dokona klasyki
wiatowej i polskiej oraz dzie naszych czasów.
W tym roku byy to utwory Hectora Berlioza i Karola Szymanowskiego oraz zaprzyjanionego z Filharmoni lsk Piotra Mossa.
Solist koncertu by wybitny skrzypek Roman
Lasocki.

Fot. Filharmonia lska

tografii. Swoje prace prezentowa w Polsce,
Wielkiej Brytanii, Danii, gdzie prowadzi równie warsztaty fotograficzne. Wspópracowa
w projektach artystycznych m.in. z Richardem
Demarco oraz Andrea Cusumano. Specjalizuje
si w fotografii analogowej (techniki srebrowe) oraz technikach szlachetnych (m.in. guma
chromianowa). Na zajciach warsztatowych
prowadzi równie wykady z historii fotografii,
sztuki oraz z zagadnie zwizanych z estetyk.
Adam Gryczyski jest pedagogiem, artyst-fotografikiem, animatorem kultury, redaktorem. Urodzony w 1957 r. w Krakowie. Ukoczy pedagogik i wyszy kurs fotograficzny
na Uniwersytecie Jagielloskim. Od 1983 roku
jest kierownikiem dziau fotograficzno-filmowego w Nowohuckim Centrum Kultury. Jest
czonkiem Zwizku Polskich Artystów Fotografików – Okrg
witokrzyski, Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego
oraz Spoecznego
Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa.
Na swoim koncie ma
kilkadziesit wasnych wystaw indywidualnych prezentowanych w Polsce
i zagranic. W Amatorskim Klubie Filmowym „Nowa Hu- „Remuh”
ta” zrealizowa cztery
filmy, m.in. „Remuh”. Pod jego redakcj ukazuj si ksiki z serii „Czas zatrzymany”, albumy i broszury.

Fot. Adam Gryczyski

stworzyli posta Weilanda Gottlieba Biedermeiera, rzekomego autora poematów zamieszczanych w czasopimie „Fliegende Blätter”
w latach 1855-1857. Biedermeier, czyli „Zacny Pan Meier” uosabia ówczesnego przecitnego, zuboaego po wojnach przedstawiciela niemieckiego
mieszczastwa, ale
wci paccego solidnie podatki i pielgnujcego ycie
rodzinne.
Okrelenie stylu
Biedermeier powstao wic w zasadzie nieco póniej
i odnosi si do malarstwa, literatury,
muzyki, a take architektury wntrz,
mody na okrelone
ubiory w krajach
Europy rodkowej w latach 1815-1848. Mona przyj, e w wystroju wntrz mieszkalnych styl nazwany biedermeierowskim by
schykow, bardzo skromn faz nurtu klasycyzujcego, jego znacznym uproszczeniem z dodaniem wtków romantycznych oraz sentymentalnych. Korpusy mebli byy wykonywane
z taniego drewna, nastpnie pokrywane fornirami ze szlachetniejszych i bardziej dekoracyjnych gatunków. Meble byy lejsze, wygodniejsze i tasze a ich dekoracja bardzo
oszczdna, stosowano jedynie skromne intarsje.
Jednym z ulubionych mebli w tym czasie by
stojcy niemal w kadym gabinecie biedermeierowskim sekretarzyk z opuszczonym blatem.
Do Paacu Mieroszewskich trafi równie mebel zwany etaer, czyli rega o otwartych pókach, o piknych esowatych ksztatach, na którym ówczeni domownicy prezentowali
bibeloty, porcelan i szko. Warto take wspomnie o wyjtkowym eksponacie, jakim jest
fortepian-piramida. To jeden z niewielu zachowanych fortepianów tego typu w Europie.

Setna rocznica urodzin Profesora bya take
okazj do przygotowania przez Filharmoni
lsk wystawy, na która zoyy si fotografie
przedstawiajce osob i dziaalno Karola
Stryji w subie muzyki. Poza planszami z bardziej i mniej znanymi fotografiami Profesora
i przywoujcymi niektóre z prasowych doniesie i relacji, prezentowane s osobiste pamitki po Mistrzu – partytury z jego notatkami
i uwagami, Krzy Wielki Orderu Odrodzenia
Polski – drugie po Orderze Ora Biaego najwysze polskie pastwowe odznaczenie cywilne, jakim odznaczony zosta w 1995 roku.
 W Instytucie Mikoowskim otwarto wystaw
malarstwa Moniki lósarczyk – absolwentki ASP
w Krakowie w pracowni Jana Szancenbacha, zatytuowan „Pugilares przyjemnoci”.
 Miasto Katowice oraz Zwizek Polskich Artystów Fotografików Okrg lski zapraszay do Galerii Katowice na wystaw zbiorow fotografii „Katowice w obiektywie 2014”.
 Na wystaw „6 x Botor” zapraszaa Miejska
Galeria Sztuki „Obok” w Tychach.
 Dzia Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic zaprasza na XV spotkanie z cyklu „Przyjaciele Barbary i Stanisawa” oraz wystaw Moniki Hartman „Trancendencje”.
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Józefa Hoarda (22 III 1957 – 19 I 2015)
pochowalimy 22 stycznia na cmentarzu
we Wosienicy nieopodal Owicimia.
W licznym gronie przyjació i znajomych
ze lska i Maopolski byli rodzice artysty. Ksidz spieszy si z ceremoniaem, jakby zmary by jeszcze niemowlakiem bez
yciorysu, a nie zasuonym twórc, profesorem.
Tymczasem Józek od 30 lat by jednym
z najbardziej rozpoznawalnych beskidzkich artystów. Po raz pierwszy usyszaem o nim w Warszawie. Bya poowa
lat 80. Komuna trzymaa si jeszcze mocno. Poszlimy z Tadkiem Mocarskim
na obiad do Domu Literatów. Za chwil przyby tam take Tadeusz Kijonka.
Gdy dowiedzia si, e mieszkam w Bielsku-Biaej, od razu zapyta o Józefa Hoarda. To kto mody, zdolny. Byo mi
wstyd. On ju go zna, ja jeszcze nie. Zalegoci nadrobiem po paru latach,
gdy wróciem do dziennikarstwa. Pocztkowo spotykaem go gównie na wernisaach; póniej take na uczelni czy
na wódce.
Agata Smalcerz powiada, e czy
symbolik z ekspresj. Wydawao mi si,
e jego niektóre obrazy, pene drapienych ognistych form, oscyloway w kierunku abstrakcji, cho zapewne nigdy nie
na ma lo wa abs trak cyj ne go ob ra zu.
Wszystko dla niego miao bowiem istotne znaczenie, nawet barwy, które wybiera, a które przypominay mu ulubione
greckie niebo i wyspy. Nic dziwnego take w tym, e duy cykl dzie malarskich
powici Umberto Eco. W okolicach
Apeninów i Peloponezu biy róda jego twórczych mocy.
Myl, e z tamtych róde czerpa si ycia. Spod ciemnego kapelusza z szerokim rondem spoglday dobre oczy
i ciepy umiech. Dobrze utrzymana broda dopeniaa wizerunek profesora – mdrca, przewodnika po wiecie sztuki.
Znaczca postura dodawaa akademickiej powagi. Chyba tak te postrzega go
bd studenci cieszyskiej uczelni artystycznej, dla których by duchowym
drogowskazem. Jego uczniowie wspominaj, e by emanacj dobra, cho nie zawsze rozumieli, co do nich mówi w czasie akademickiej korekty. – Prawdziwy
Izraelita, w którym nie byo podstpu – biblijn fraz okreli go inny
bielski profesor Ernest Zawada.
O takich ludziach jak on mówi si, e
yj peni ycia. Do koca. Jeszcze kilka dni przed mierci snu plany, dzwoni do wielu ludzi i pyta o zdrowie, umawia na spotkania, wystawy, zamartwia si chorobami kolegów. Zadba
o nas nawet po mierci – ebymy si zanadto mierci nie martwili. Wypilimy
w drodze na jego pogrzeb flaszeczk belwederskiej mioduli, któr zostawi Ernestowi po swoim ostatnim bielskim wernisau w zeszym roku. Wiedzia co dobre. Mia wietny gust.
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JAN PICHETA

BIELSKO-BIAŁA
Prezentacje
Kalendarza Beskidzkiego
Wydawany przez Towarzystwo Przyjació Bielska-Biaej i Podbeskidzia Kalendarz Beskidzki ukaza si w tym roku
po raz 49. W styczniu odbyy si trzy promocje rocznika, poczone z lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi. W Starym Zamku w ywcu gociem spotkania by m.in.
obchodzcy 50. rocznic pracy artystycznej folklorysta, muzyk i muzykolog Jan
Brodka, nb. ojciec synnej piosenkarki Moniki. W kinie Beskid w Szczyrku goszczono znanego w Karpatach i Apeninach
muzykujcego górala z Krawcowego
Wierchu Szymona Kreczmera oraz artystyczny klan Walczaków – rzebiarzy
i muzyków z Podmagury. Biblioteka Miejska w Ustroniu gocia natomiast gównie
bo haterów Kalen darza Beskidzkiego – skrzypaczk Joann Franciszkowsk
i jej mam Krystyn Fuczik. Ta ostatnia zaprezentowaa m.in. piosenki z najnowszej
pyty „Olnienie” z wasnymi kompozycjami do tekstów Juliusza Wtroby i Mieczysawa Stanclika. Juliusz Wtroba przy pomocy ciepego gosu aktorki Krystyny
Pryszczyk prezentowa take wiersze ze
swego nowego, 35. ju tomu „Turkucie
spod ladki” ilustrowanego rysunkami Andrzeja Czeczota. Wystpili te wietni
miejscowi muzycy Maciej Rosenberg
i Marcin Cielar oraz ustroscy twórcy galanterii – Beata i Andrzej Malcowie, którzy z koci wou wyczarowuj niezwykle
zgrabne bibeloty, od grzebyków przez
breloki po yki do butów.
Trzy wystawy dwóch artystek
Bielszczanka Karina Czernek prezentuje w lutym w Galerii Bielskiej BWA
dwie wystawy. O pierwszej z nich „Szeptem widzenie” dyrektorka placówki Agata Smalcerz powiada, e uwodzi niezwyk technik i subteln gr z widzem. Obrazy wymagaj uwanego patrzenia, wydobywania z wzorzystych
tkanin niuansów, ksztatów przypominajcych zarys kobiecego ciaa. Namalowane biel sylwetki, zaledwie sugerujce
podpatrzony gest lub poz, wyraaj zachwyt autorki nad ulotnym piknem.

Jednym zdaniem

Mistrz greckiego nieba

Karina Czernek, „ów” z cyklu „Ukryte zwierzaki”, 2013, technika wasna

Druga ekspozycja nosi tytu „Ukryte
zwierzaki” i prezentuje ilustracje do jej autorskiej ksiki dla dzieci. W BWA mona ponadto oglda na wystawie pt. „Rosarium” prace fotograficzne o charakterze intermedialnym autorstwa prof. zw.
UMCS w Lublinie Ireny Nawrot, która
okrela swoje dziea jako „najprawdziwsze zmylenia”. Lublinianka jest mistrzyni fotografii inscenizowanej. Wystawy trwa bd do 11 marca 2015 r.
Dzie Judaizmu
17 stycznia na starym cmentarzu ydowskim w Cieszynie odsonito tablic pamitkow powicon ponad 80 osobom zamordowanym przez hitlerowców w latach 1944-45. Przewodniczca Gminy
Wyznaniowej ydowskiej w Bielsku-Biaej Dorota Wiewióra uznaa odtworzenie
skradzionej przed laty tablicy pamitkowej
za cenn inicjatyw cieszyskich wadz.
Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura stwierdzi, e cieszyniacy oddaj cze i szacunek nie tylko ydom pomordowanym
w czasie okupacji, ale równie tym, którzy
tworzyli Cieszyn i stanowili o kulturze miasta. Tego dnia w Domu Narodowym otwarto wystaw pn. „Znane postacie ydów lska Cieszyskiego”. Odby si te koncert
„Pytania o sens” Gangu Marcela. To
wszystko w ramach XVIII Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który zainicjowa
Episkopat Polski. Polska bya drugim
po Woszech krajem na wiecie, w którym
zaczto organizowa Dni Judaizmu.

 W rankingu polskich galerii Piotra Sarzyskiego z tygodnika „Polityka” Galeria Bielska BWA
zaja 12 miejsce, o szczebel wyej ni w r. 2013.
 Teatrolog Magdalena Legend oraz kompozytor i muzyk Krzysztof Maciejowski zostali
laureatami „Ikarów 2014”, nagród prezydenta
Bielska-Biaej za szczególne osignicia w roku
minionym (w pierwszym przypadku) i za dotychczasowy dorobek kulturalny (w drugim).
 9 stycznia w galerii ATH otwarto wystaw
grafiki prof. U Ryszarda Pielesza „Moje góry”.
 18 stycznia na scenie Teatru Komedii Kuby Abrahamowicza zaprezentowano monodram

Piotra Buki „Poczekalnia” w re. Joanny Zdrady, w którym wystpia matka autora, czechowiczanka Grayna Bukowa.
 23 stycznia w bielskim klubie Rude Boy
koncertowa z okazji 20 rocznicy istnienia zespó
Akurat.
 Od 15 stycznia do 10 lutego w DK Wókniarzy wystawia swój „Pejza abstrakcyjny” artysta pochodzcy z Koniakowa prof. dr hab. Ernest Zawada.
 29 stycznia w DK im. Wiktorii Kubisz
otwarto wystaw twórczoci zmarego w 2013 r. filmowca, malarza i fotografika Franciszka Dzidy.

Jazzowe rytmy Czstochowy

JOANNA KOTKOWSKA

Muniek w Muzeum
Niemal od pocztku roku szkolnego w Gabinecie Wybitnych Czstochowian w Ratuszu
(Muzeum Czstochowskim) mona odwiedza
wystaw Muniek story (kuratorka Katarzyna Ozimek), by po raz kolejny przepowiedzie
sobie biografi chopaka z Ostatniego Grosza.
Pierwszy zespó powsta w stanie wojennym
i tworzyli go: Darek Zajc, Jarosaw Woszczyna, Janusz Janek Knorowski i Jacek Wudecki.
Póniej debiut na studniówce w IV LO im.
H. Sienkiewicza 4 lutego 1982, zakoczonej
o 22.00, po maturze wyjazd do Warszawy,
a potem jeszcze dalej. Tak mona by streci biografi chopaka, który jednak raz po raz powraca do „miasta witej wiey”.
„Gabinet Muka” to brzmi chyba zbyt powa nie, dla te go sal ki wy sty li zo wa no
na rock’n’rollow knajp. W takiej scenografii chtnie pojawia si sam bohater, zeszoroczny zwycizca plebiscytu „Czowiek 25-lecia”
zorganizowanego przez lokalne wydanie „Gazety Wyborczej”. 8 listopada rozpocz w Ratuszu promocj pyty Prymityw. Reedycja, która ukazaa si 20 lat po premierze, by potem
zagra koncert w Teatrze from Poland. Ostatnio wspólnie z przyjaciómi i fanami obejrza
tu dokumentalny film o sobie i T. Love ukasza Wylaka mier leszczom (1993), a w lutym zapowiada spotkanie poczone z emisj filmu Kamila Brzóski Nienawidz rock’n’rolla
(2005).
Eksponaty i materiay zgromadzone na wystawie pochodz z archiwum Muka oraz jego
przyjació, m. in. Jacka Konia liwczyskiego,
basisty zespou Shamboo oraz Szwagierkolaska. Pamitki otaczaj zwiedzajcych, s
na cianach, na kolumnach, zwisaj z sufitu. To
zdjcia, rkopisy, plakaty, identyfikatory, kasety, pyty, instrumenty, paeczka perkusisty,
a take ksiki o zespole (np. opublikowana praca magisterska Staszczyka), magnetofony jednokasetowe i, oczywicie, ciemne okulary.
Przede wszystkim jednak s tu wzruszajce dokumenty z ycia rodzinnego Muka: zdjcia
z rodzicami, z on Mart i dziemi – Marysi
i Jankiem, wiadectwa szkolne, laurka narysowana przez syna… Cao uzupeniaj teledyski na ekranie i muzyka z goników.
Pikno eromskiego
O piknej ksice, swojej kolekcji dzie
Stefana eromskiego, ale take ich poprzednich
wacicielach i wydawnictwach z przeszoci
opowiada 22 grudnia w OPK „Gaude Mater”
Juliusz Stowski, znany historyk Czstochowy.
Spotkanie zatytuowane eromskiemu na urodziny wpisywao si w obchodzon w padzierniku 2014 r. 150. rocznic urodzin autora Syzyfowych prac i byo kolejnym z cyklu Kolekcjonerskie
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Zwizki naszego miasta z jazzem maj do
dug histori. Przed laty Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski zaoy zespó Five O’Clock Orchestra (1969), a po latach zainicjowa festiwal Hot Jazz Spring. Obecnie pojawia si
nadzieja na kolejne wane jazzowe wydarzenie. OPK „Gaude Mater”, którego dyrektorem od marca zeszego roku jest Tadeusz Piersiak, oraz Fil har mo nia Cz sto chow ska
za pro po no wa y fe sti wal JAZ Z to cho wa,
nad którym opiek sprawowa bdzie zespó
Tie Break, w 2014 roku witujcy 35-lecie
istnienia. Zgodnie z zapowiedziami, co roku
inny muzyk grupy bdzie dyrektorem festiwalu. Wprawdzie impreza oficjalnie ruszy dopiero w 2015, ale pierwsze koncerty mamy ju
za sob.
W listopadzie w OPK „Gaude Mater” zagraa polsko-francusko-amerykaska grupa
Magic Hands kierowana przez jednego z zaoycieli Tie Breaku, Krzysztofa Majchrzaka.
Potem w ramach Ars Cameralis wystpia angielska grupa GoGO Penguin, w grudniu
(znów w OPK „Gaude Mater”) New Bone,
kiedy w skadzie z Arkiem Skolikiem, a na fina odby si w Filharmonii koncert jubileuszowy Tie Break. Pod koniec stycznia zapowia da ny jest na to miast wy stp Ar tur
Dutkiewicz Trio z utworami z najnowszej pyty Prana.
Ostatni raz Tie Break zagra w Czstochowie w marcu 2013 roku, take z okazji jubileuszu, cho nieco spónionego. Zwielokrotnione witowanie wynika z historii
grupy. Czesaw k (perkusja), Janusz „Yanina” Iwaski (gitara), Krzysztof Majchrzak
(bas) zaczli gra od 1977, ale zespoem Tie
Break zostali dopiero jesieni 1979, gdy ówczesny menader, Marek Górniak, zgosi zespó na Jazz Juniors’80. Potem nastpiy
zmiany w skadzie osobowym, repertuarze,
muzycznych inspiracjach – free, funk, muzyka wiata, rock. Jednoczenie czonkowie zespou wspótworzyli inne formacje muzyczne, m. in. Free Cooperation, Young Power,
Voo Voo, Universal Supersession czy Woo Boo
Doo.
Na koncercie 28 grudnia Tie Break wystpi w skadzie: Janusz „Yanina” Iwaski (gitara, wokal), Antoni „Ziut” Gralak (trbki,
tuba, wokal), Marcin Pospieszalski (kontrabas, gitara basowa, wokal), Mateusz Pospieszalski (saksofony, wokal), Frank Parker (perkusja). Oprócz znanych przebojów (a z okazji
jubileuszu przygotowano box zawierajcy
wszystkie wydane krki) muzycy zaprezentowali te kompozycje z przygotowywanej pyty, której premiera zapowiadana jest w lutym
br. Na jubileuszu nie mogo zabrakn goci;
zagrali: Zbigniew „Uhuru” Brysiak (instrumenty perkusyjne), Wodzimierz Kiniorski (saksofony), Aleksander Korecki (saksofony), Stanisaw Soyka (wokal), ale równie
Dzieci Tie Breaku: Cecylia i Marysia Gralak, Zuzanna Iwaska, Szczepan, Mikoaj, Nikodem, Marek i ukasz Pospieszalscy (Pospieszalscy w projekcie Santa Barbara).
W chórkach wystpi te Kuba Soyka, a akustyk zajmowa si Antek Soyka.
Czterogodzinny koncert poprowadzi Piotr
Metz, dziennikarz radiowej Trójki, i byo to
prawdziwe wito muzyki. O scenografi zadba Jarosaw Koziara, a o efekty multimedialne Dorota Jaboska-Gralak. Histori zespou przypominaa take wystawa fotografii
Anety Zalejskiej i Adama Krauzego.
Te wszystkie wydarzenia upowszechniy ju
nazw JAZZtochowa. Pozostaje wic mie nadziej, e organizatorom starczy zapau,
a kolejne imprezy bd równie udane.

rarytasy. Juliusz Stowski podkrela trosk autora o szat graficzn ksiek, ale równie opowiada o podejmowanych przez eromskiego
dziaaniach obrony przed nieuczciwymi wydawcami, czyli o tzw. markach ochronnych, przygotowywanych m.in. przez Kazimierza Modzianowskiego (do Sukowskiego) czy Edwarda
Okunia (do Dumy o hetmanie). Pokazywa te
pikne wydania Popioów przygotowane w drukarni Jakuba Mortkowicza w 1928 r. z 16 akwarelami Michaa Boruciskiego i rysunkami
Edmunda Bartomiejczyka, Powie o udaym
Walgierzu (1906) opracowan przez Jana Stanisawskiego i Franciszka Wojtal, Puszcz jodow z grafikami m.in. Wadysawa Skoczylasa,
Rozdziobi nas kruki, wrony (1905) z pracami Stanisawa Janowskiego, Echa lene (1905) z grafikami Jana Bukowskiego i chromotypi Jacka
Malczewskiego, Wiern rzek z ilustracjami
Anny Zawadzkiej, a take powojenne Syzyfowe
prace, które dla Czytelnika opracowaa graficznie Monika eromska.
Stowski w swojej pasji bibliofilskiej kontynuuje zainteresowania dziadka z Radomia. Posiada take zbiór dotyczcy powstania styczniowego, druki socjalistyczne oraz kolekcj ksiek
dla dzieci wydanych do 1939 roku, w czym
wspiera go ona Magorzata.
witeczna atmosfera
Jak przeduy witeczn atmosfer, na któr czeka si cay rok? Na szczcie, zgodnie
z polskim obyczajem jeszcze w styczniu mona cieszy si piknymi dekoracjami, szopkami. Wanym wydarzeniem jest równie organizowany od kilku lat Orszak Trzech Króli.
Oczywicie, gówny szlak witeczny w Czstochowie prowadzi Alejami na Jasn Gór.
Jeszcze przed witami to wanie tutaj odbyway si VIII Targi Boonarodzeniowe
Gwiazdkowa Aleja, a wród stoisk z przysmakami (miody, oscypki, regionalne potrawy) oraz
prezentami witecznymi pojawiy si Herody
z Dbrowy Zielonej, czyli Herod, Anio, Diabe, yd, Turek i mier. Dziaaa te Poczta w.
Mikoaja, która balony z yczeniami wysyaa prosto do nieba, a u harcerzy ZHP mona byo otrzyma wiato betlejemskie. Poza tym licytowano bombki z autografami znanych
osób – Muka Staszczyka, Marii Seweryn,
Grzegorza Maeckiego, Katarzyny Skrzyneckiej,
a nawet w. Mikoaja.
W styczniu Alejami przeszed Orszak Trzech
Króli, odbywajcy si pod patronatem arcybiskupa Wacawa Depy. Mdrcami ze Wschodu
zostali w tym roku rektorzy czstochowskich
uczelni: dr hab. in. Zygmunt Bk (rektor
Akademii im. Jana Dugosza), prof. dr hab. Zygmunt Nitkiewicz (prorektor Politechniki Czstochowskiej) oraz ks. dr Andrzej Przybylski
(rektor Wyszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Czstochowskiej).
A na Jasnej Górze wci mona oglda szopk pod hasem: „Nawrócie si i wierzcie
w Ewangeli”, przygotowan pod kierunkiem
o. Bronisawa Kraszewskiego. Tym razem zawisy tu lustra i rónokolorowe zegary – symbole wanitatywne, by zachci odwiedzajcych
do zastanowienia si nad sob i nad upywajcym czasem. W Wieczerniku natomiast ju
po raz siódmy wystawiono 40 choinek przystrojonych przez dzieci wasnorcznie wykonanymi ozdobami.

 Zagrali: Teatr from Poland – Raeni Piorunem; Klub Rura – Mes, Novika oraz Mr. Lex;
Filharmonia Czstochowska – Zakopower; Klub
Muzyczny „Klimaty” – lska Grupa Bluesowa;
plac Biegaskiego – Varius Manx, Agata Dziarmagowska.
 Wystawy: Konduktorownia – Camp ist Maine Kampf Pauliny Penc; Galeria „Wejciówka” – Ka mil Bar ty zel; OPK „Gau de Ma ter” – malarstwo Jacka Pauchy.
 W OPK „Gaude Mater” Szopka Noworoczna Zbisawa Janikowskiego.

 Spotkanie z Wojciechem Pramowskim
w Galerii ART-FOTO w ROK-u w cyklu Fotografia od podstaw do profesjonalizmu.
 Kolekcjonerska opowie o akordeonach
Romana Krysta, animatora kultury, i jego ony
Grayny o; podczas wernisau w OPK „Gaude Mater” wystpi akordeonista Pawe Janas.
 W CPM-ie powstaa pierwsza w regionie
czytelnia komiksów z inicjatywy grafika Marcina Kozierkiewicza; organizowane s take
warsztaty komiksowe i opowieci o komiksach…
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JANUSZ WÓJCIK

Malarstwo Krzysztofa Buckiego
W Muzeum lska Opolskiego zaprezentowano wystaw malarstwa Krzysztofa Buckiego (1936–1983), uznawanego przez krytyk
za jednego z najwybitniejszych artystów jaki
tworzy w Opolu po 1945 r. Urodzi si w Piczowie, tam te spdzi dziecistwo. Po ukoczeniu ASP w Krakowie pracowa jako nauczyciel w opolskim Pastwowym Liceum Sztuk
Plastycznych a take jako docent w Filii Uniwersytetu lskiego w Cieszynie, aktywnie dziaa w Opolskim Okrgu Zwizku Polskich Arty stów Pla sty ków. W 1974 r. otrzy ma
prestiow nagrod im. Jana Cybisa. Kurator dr
Joanna Filipczyk postanowia nada wystawie
charakter retrospektywny, ukazujc najwaniejsze akcenty twórczoci artysty, przypominajc
jednoczenie fragmenty jego biografii utrwalonej na fotografiach, w dokumentach oraz archiwalnych nagraniach. Oprócz znanych obrazów
(ze zbiorów prywatnych, wasnych oraz wielu
innych polskich muzeów), po raz pierwszy pokazano nieznane prace Buckiego (blisko 80
wczesnych pócien, gównie z czasów akademickich). Muzeum lska Opolskiego przekazaa je w darze wdowa po artycie. Pozwijane
i przechowywane w rulonach ulegy wielu
uszkodzeniom. Publiczno moga ponownie
obejrze te prace dziki kunsztowi Pracowni
Konserwacji Zabytków, któr kieruje dr Beata
Wewiórka (znakomita malarka i konserwator
sztuki w jednej osobie). Warto równie podkreli, e oprócz walorów artystycznych prace
Krzysztofa Buckiego maj cechy dokumentalne, sportretowa on bowiem znane postacie opolskiego rodowiska kultury. Niejednokrotnie
w sposób ironiczny, groteskowy, umieszczone
w okrelonym kontekcie. Na obrazach odnajdujemy pisarza i myliciela Rafaa Urbana z Gogówka (jako w. Sebastiana), opolskiego fotografa Kazimierza Nowakowskiego,
kustosz tutejszego muzeum Kazimier Lejman.
Innych opolskich artystów Bucki upamitni take w scenie „Ostatniej Wieczerzy”.
Wspominali Tragedi Górnolsk
Wydzia Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Wydziau Historyczno-Pedagogicznego UO oraz burmistrz Prószkowa
Róa Malik zorganizowali konferencj popularno-naukow na temat „Tragedii Górnolskiej”. Zgromadzona w auli Wyszego Semi-
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Ile wypowiedziano sów o Lwowie z uniesieniem, mioci i nostalgi, ile razy sawiono w strofach wierszy i proz, któ zdoa policzy? I cho dawnego Leopolis ju nie ma,
to genius loci wci trwa i urzeka nowe pokolenia. Zarówno tych, co potargani wichrami
dziejów pozostali w miejscu urodzenia jak i goci z oddali, którzy nie znali oblicza magicznego miasta, ale kiedy przyjechali do i ujrzeli – pokochali od pierwszego spojrzenia. Tak
byo z modym historykiem z Opola, który przygodnie trafi do Lwowa (jeszcze w czasach radzieckich w 1977 r.) i przeskoczy mur cmentarza na yczakowie, wyruszajc na spotkanie
z cieniami wielkich postaci polskiej kultury, nauki i sztuki. Lwów by miastem wyjtkowym
w biografii Stanisawa Sawomira Nicieji,
dawa natchnienie i skania do podejmowania naukowych wyzwa. W zamian pisarz odwdziczy si hojnie, ocali pami o przedwojennym Lwowie i jego mieszkacach, skadajc
cierpliwie rozbity witra z okruchów wspomnie, poókych zdj i archiwaliów. Sprzyjaa mu Fortuna, zdy zapisa wiadectwo
odchodzcej diaspory i zaskarbi sobie przyja wielu lwowian. Niezapomniany Jerzy
Janicki (1928–2007) wybitny twórca radiowy,
filmowy i telewizyjny, uhonorowa opolanina mianem najmodszego dziecka miasta Lwowa i przekaza na jego rce, w sztafecie pokole, testament kresowej pamici. Rok wczeniej
rozgos i uznanie prof. Nicieji przyniosa
ksika – „Cmentarz yczakowski we Lwowie 1786–1986” (Ossolineum, Wrocaw 1988).
Trzy edycje osigny rekordowy nakad wier
miliona egzemplarzy. Na wrocawskim rynku
przed oficyn wydawnictwa ustawiay si
wówczas dugie kolejki czytelników. Wkrótce
sukcesem wydawniczym okaza si równie
„Cmentarz Obroców Lwowa” …ale mino
ju ponad wier wieku od pierwszego spotkania Stanisawa Nicieji z Jerzym Janickim
w lwowskiej kawiarni. Czas zatoczy ptl jak
w wersach Janicjusza: „Jak szybko toczy si
ta obrcz, dzieci!/Tak samo pdzi czas i wasze
ycie./Upada obrcz! I znów si podrywa!
A pory, kiedy min, ju nie wróc”. Mody historyk powróci po latach do Lwowa z tytuem
profesora i w todze rektora, powróci wypeni testament Mistrza Jerzego, jako kustosz pamici ponad dwustu miast i miasteczek kresowych, które stale upamitnia w cyklu „Kresowa
Atlantyda”. W sali lustrzanej Paacu Potockich
pod koniec stycznia. na prezentacj V tomu,
przybyli przedstawiciele polskiej i co godne
podkrelenia, ukraiskiej inteligencji: korpus dyplomatyczny z Konsulem Generalnym RP
Jarosawem Drozdem, profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki z Markijanem Malskim (byym ambasadorem Ukrainy w Polsce), dziennikarze, historycy, aktorzy,
nauczyciele i przewodnicy turystyczni. Wieczór
prowadzia Beata Kost z-ca redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, który informowa, e ju na kilka dni przed spotkaniem wzbudzi o ono wiel kie za in te re so wa nie. Aby
pomieci wszystkich chtnych, organizatorzy
musieli otworzy ssiedni sal i zorganizowa
dostawki. Dochód ze sprzeday tomów „Kresowej Atlantydy” (100 hrywien) przeznaczono na pomoc ofiarom wojny na wschodzie
Ukrainy. Kiedy w zaciszu domowej biblioteki
ponownie przegldaem publikacje prof. S. Nicieji – nie mogem si oprze refleksji, e mam
do czynienia z fenomenem nowego piewcy Leopolis, nawizujcego do najpikniejszych
kresowych tradycji literackich – Stanisawa Wasylewskiego (seria Cuda Polski – Lwów),
spoczywajcego na opolskiej Pówsi i Jerzego Janickiego (Nima jak Lwów), wyrónionego doktoratem honoris causa Uniwersytetu
Opolskiego. Przeznaczenie powizao ju
na zawsze losy tych pisarzy z dziejami dwóch
kresowych miast – Opola i Lwowa.

narium Duchownego publiczno wysuchaa
referatów przedstawiajcych realia na lsku
w czasie panowania III Rzeszy (relacje pastwo – Koció), a take opisujcych dziaania
wojenne zwizane z ofensyw wojsk radzieckich w 1945 r. na lsku Opolskim, w wyniku
których dotkliwie ucierpiaa ludno cywilna i duchowiestwo. W sesji uczestniczyo liczne grono historyków zwizanych z Uniwersytetem Opolskim m. in. ks. bp prof. Jan Kopiec,
ks. dr Piotr Górecki, dr Mariusz Patelski, dr Adriana Dawid, ks. prof. Józef Mikoajec, prof. Marek Masnyk, prof. Barbara Kubis, dr Antoni Maziarz. Na zakoczenie odbya si dyskusja
panelowa z udziaem przedstawicieli rodowiska akademickiego, samorzdowego i mniejszoci niemieckiej. Kolejnym wanym akcentem
obchodów 70. rocznicy Tragedii Górnolaskiej byo spotkanie na cmentarzu ofiar powojennego obozu pracy w ambinowicach, gdzie
zoyli kwiaty i zapalili znicze: konsul RFN
w Opolu Sabine Haake, wicemarszakowie
województwa Antoni Konopka i Roman Kolek
oraz czonek zarzdu Grzegorz Sawicki, a take liczni przedstawiciele mniejszoci niemieckiej na czele z Bernardem Gaid przewodniczcym Zwizku Niemieckich Stowarzysze
w Polsce. Dla upamitnienia tragicznych wydarze ze stycznia 1945 r. na trasie z Folwarku do Zimnic Wielkich odprawiono naboestwo Dro gi Krzy o wej. Wier ni, któ rym
przewodniczy ks. Krystian Ziaja, proboszcz parafii Chrzszczyce modlili si w intencji cywilnych ofiar tragicznych wydarze w okolicznych
wsiach, za polegych onierzy z obu stron a take o pokój na wiecie.
Polsko-niemiecka orkiestra modzieowa
Wspópraca pomidzy województwem opolskim i Nadreni-Palatynatem (RFN) ma ju dugoletni tradycj, która zaowocowaa wieloma
udanymi przedsiwziciami. Jednym z przykadów tego partnerstwa jest trwajca ju od 25 lat
wspópraca Pastwowej Szkoy Muzycznej
w Opolu z Willigis Gymnasium Mainz (Moguncja). Modzi polscy i niemieccy muzycy wspólnie wystpuj na koncertach poprzedzonych
warsztatami muzycznymi, które s okazj
do wzbogacenia umiejtnoci muzycznych
i wzajemnego poznania oraz popularyzacji
muzyki polskich i niemieckich kompozytorów.
Staym miejscem tych spotka w naszym regionie s Guchoazy i Opole. Modzieowa Orkiestra Symfoniczna Willigis Gymnasium Mainz
i PSM w Opolu uczestniczyy w koncercie noworocznym, nad którym patronat objli konsul
RFN w Opolu i marszaek województwa opolskiego. W auli koncertowej opolskiej szkoy
modzi muzycy zaprezentowali ciekawy program zdominowany przez znane utwory muzyki filmowej (Leroy Anderson, James Horner,
Bob Lowden, Leonard Bernstein, Menry Mancini, Howard Shore). Orkiestry wystpiy
pod dyrekcj Huberta Prochota (dyrygent opolskiej PSM) i Hannelore Swartman z Moguncji.

 Muzeum Piastów lskich w Brzegu przystpio do realizacji ministerialnego programu
„Kultura dostpna”, dziki któremu bdzie
mona skorzysta z bezpatnych lekcji muzealnych, natomiast uczniowie i studenci po okazaniu legitymacji bd mogli zwiedza wszystkie
wystawy za symboliczn zotówk.
 Na zaproszenie Niemodliskiego Towarzystwa Regionalnego ks. prof. Andrzej Hanich spotka si z czytelnikami w sali konferencyjnej Niemodliskiego Domu Kultury, tym razem historyk
Kocioa zaprezentowa ksik pt. „Smaki polskie i opolskie” zawierajc blisko 2500 zebranych przez siebie przepisów kulinarnych.
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu wydao kolejny Rocznik Kulturalny pt. „Piosenka”
pod redakcj Jana Poprawy. W obszernym wydawnictwie zamieszczono m.in.: szkice o piosenkach, informacje o festiwalach i ciekawych wydaw nic twach mu zycz nych, tek sty wier szy

i piosenek, wspomnienia o wybitnych artystach.
Publikacja jest dostpna nieodpatnie w wersji
elektronicznej na stronie internetowej instytucji.
 W rankingu tygodnika „Polityka” wród
najlepszych krajowych instytucji wystawienniczych znalaza si Galeria Sztuki Wspóczesnej
w Opolu, instytucj doceniono za harmonijn
dziaalno na rzecz prezentacji lokalnego rodowiska artystycznego i wydarze o zasigu ogólnopolskim.
 Przedsibiorca z województwa dolnolskiego, nowy waciciel biurowca dawnego Porcelitu oraz willi rodowej Schlegelmilchów w Tuowicach zamierza na bazie tych obiektów utworzy
prywatne Muzeum lskiej Porcelany.
 Roman Skowski, historyk i bibliotekarz,
autor Herbarza szlachty lskiej w ramach lskiego Forum Krajoznawców opowiada o bibliotece hrabiów Prószkowskich na spotkaniu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

cych z piciokrotnie wikszej prywatnej kolekcji obu autorek. Jedn z sal wypenia
„wiat okiem Arlekina. Komedia nie-ludzka”, w której autorki prezentuj swoj wizj postaci pierwotnie wywodzcej si
z commedia dell’arte. Historia tej kolekcji
siga roku 1996, kiedy to Beata i Boena
Wielopolskie po raz pierwszy uczestniczyy w karnawale weneckim. Wystaw
mona podziwia do 14 marca.

Koncerty dla katedry

MARIA SZTUKA

Legendy Czeladzi

Svalbard w obiektywie Anny Pasek

W 2005 r. ukazaa si ksika „Wspomnienie o Stanisawie Jdrzejku”. Ta niewielka
praca zbiorowa ocalia od zapomnienia
czowieka, którego pasj byo zbieranie legend i opowieci o zagbiowskich grodach.
By nie tylko piewc i popularyzatorem kultury regionu, tworzy take poezj, pisa
fraszki, drukowa w prasie przed i powojennej, m. in. w dzienniku „Iskra”, „Kurierze Zagbia”, „Pogldach”, „lsku”, „Wiadomociach Zagbia”, „Katoliku”, „Gociu
Niedzielnym”… Zgromadzone historie
utrwali w dwóch zbiorach: „Nad Brynic
i dwoma Przemszami” oraz „Sosnowiec.
Opowiadania i legendy”. Spod jego pióra
wyszy take m.in. „Powane przysowia
w mniej powanych fraszkach”, opowie
„O rycerzu Tomaszu z Sielca, straniku
czarnych diamentów”. Jak si jednak okazuje pasjonat i mionik Zagbia Dbrowskiego pozostawi wiele materiaów, które m. in.
wykorzystao Muzeum Saturn w Czeladzi,
publikujc kolejne dzieo historyka-amatora, tym razem jest to „Miasto Czelad
w opowieciach legendarnych i historycznych”. Publikacja skada si z siedmiu legend
i opowiada znakomicie zilustrowanych
przez Teres Strojniak. 22 stycznia w siedzibie muzeum odbya si uroczysta promocja
ksiki, w spotkaniu uczestniczya ona
zmarego w 2001 r. zagbiowskiego gawdziarza Michalina Borowczyk-Jdrzejek.
Fragmentów czeladzkich legend mona byo wysucha w mistrzowskiej interpretacji
Dariusza Wiktorowicza.

Wystawa „Svalbard – subiektywnie” autorstwa Anny Pasek, po Krakowie i Bdzinie zagocia w Dbrowie Górniczej na zaproszenie muzeum „Sztygarka”. W styczniu
mona byo podziwia niezwyke fotografie Arktyki, bdce wspomnieniem naukowej i artystycznej dziaalnoci doktorantki
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloskiego,
Anny Pasek, która w ramach midzynarodowego programu stypendialnego Socrates/Era smus, two rzy a i uczest ni czy a
w yciu akademickim Centrum Uniwersyteckiego na Svalbardzie (UNIS). Geograf,
studentka geologii w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloskiego,
podrónik i fotograf bya organizatork
i wspóorganizatork wielu wypraw naukowych i turystyczno-poznawczych. Odwiedzia m.in. dzikie zaktki Norwegii, Islandii, Rosji, Indii, Bhutan. W 2007 r. nie
powrócia z ostatniej swojej wyprawy,
wspinaczki na Mont Blanc.

Wenecja w Bdzinie
Poniewa Wenecja w tym roku nie zachca do odwiedzin a anomalia pogodowe nie
sprzyjaj karnawaowym szalestwom, namiastk magicznej zabawy mona odnale
w Muzeum Zagbia w Bdzinie, gdzie zagociy przepikne kostiumy nie tylko weneckich dam i doów autorstwa Beaty
i Boeny Wielopolskich. Prezentacja obejmuje 36 kostiumów zainspirowanych wspóczesnym karnawaem weneckim, pochodz-
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Mino ju ponad trzy miesice od dramatycznych wydarze w nocy 28 na 29 padziernika ubiegego roku, kiedy to poar
strawi dach sosnowieckiej katedry i zdawao si wówczas bezpowrotnie uszkodzi
unikatowe polichromie wykonane przez
Wodzimierza Tetmajera i Henryka Uziemb. Do wiadomoci wielu Polaków dotaro wówczas, e jest to jedyny w Polsce koció w caoci wymalowany przez tych
krakowskich twórców. Kiedy pisalimy
o tym tu po poarze, zewszd rozlegay si
gosy wielkiego ubolewania ale take zapowiedzi wsparcia finansowego, cho
szczegóowego stanu zniszczenia nikt wtedy nie potrafi oceni. W kocu padziernika, u progu nadchodzcej zimy pierwszym nie zbd nym za bie giem by o
zabezpieczenie uszkodzonego niemal doszcztnie dachu przed deszczami i niegiem.
Jak informuje proboszcz katedry ks. Jan
Gaik straty okazay si znacznie wiksze,
oprócz bezcennych malowide zniszczeniu
ulegy take witrae a szkody poczynione
przez uyt do gaszenia ognia wod spowodoway niemal doszcztne zniszczenie
sceny koronacji Maryi z transeptu. Odbudow katedry wspieraj nie tylko mieszkacy miasta, których strata dotkna najdotkliwiej, to bowiem najcenniejszy zabytek
stolicy Zagbia. Ksidz Gaik ze wzruszeniem mówi o wsparciu, które pynie zarówno od osób prywatnych (s to czsto nawet nie wiel kie kwo ty), nie po zo sta li
obojtni take wodarze miasta, liczne
instytucje. 300 tys. z przekazao miasto, 100 tys. z marszaek województwa.
Ogromn pomoc okazay take inne diecezje, 402 tys. z przekazali wierni archidiecezji katowickiej. Nikt nie jest w stanie poda osta tecz nej kwo ty za wszyst kie
prace – mówi ks. J. Gaik w wywiadzie zamieszczonym na stronie internetowej sosnowieckiej diecezji. – Koszt odbudowy dachu to niespena 2 miliony (1 970 000).
Odnowienie samego sklepienia nawy gównej (od otarza do chóru) to koszt 4 milionów. Okoo miliona pochonie renowacja
otarza gównego. Najpierw odnawiana bdzie kaplica Matki Boej Róacowej
(na lewo od otarza), gdzie chciabym rozpocz wieczyst adoracj jako wyraz
wdzicznoci za ocalenie Katedry.
Miesz ka cy mia sta nie po prze sta li
na jednorazowej zbiórce. Wci pojawiaj si nowe inicjatywy ratowania zabytku.
Sosnowiecka rada Rycerzy Kolumba jest
organizatorem koncertów charytatywnych
na rzecz odbudowy katedry. 21 lutego o godzinie 18.00 w sali koncertowej sosnowieckiej Szkoy Muzycznej wystpi wokalista
jazzowy, pianista i kompozytor Stanisaw
Sojka, tydzie póniej zagoci na tej scenie Elbieta Adamiak, której miejsce w czoówce twórców poezji piewanej jest niekwestionowane. Cegieki rozprowadzane
na koncerty wspomog konto odbudowy
katedry. Czy powróci do pierwotnej wietnoci? Wszyscy gboko wierz, e tak.
Z pewnoci nie stanie si to jednak szybko. mudne odtwarzanie polichromii moe potrwa wiele lat, ale nikt nie ma wtpliwoci, e naley zrobi wszystko, aby to
unikatowe dziedzictwo historyczne i narodowe znów mogo zachwyca.

Pozdrowienia z Sosnowca
Ta wystawa to niezwyky karnawaowy
prezent nie tylko dla mieszkaców grodu
nad Przemsz. W Sosnowieckim Centrum
Sztuki Zamek Sielecki mona podziwia widokówki z kolekcji Pawa Ptaka. Kolekcjoner zafascynowany swoim miastem gromadzi od 1997 r. wszystko, co ilustruje jego
przeszo i teraniejszo. Na ekspozycji
mona przeledzi kolejne etapy stale przeobraajcego si miasta, przywoa w pamici miejsca znane czasami tylko z opowieci, bywa e zapomniane, ale jake
pikne, oywione przechadzajcymi si
po rozkwieconych deptakach miejscowymi
arystokratkami. Sentymentalne powroty
do pejzay sprzed „kapitalnego remontu”,
czyli do czasów kiedy na kaw wpadao si
do „Savoyu” a przed zabytkowym dworcem
oczekiway doroki chodzc si pod strzelist fontann, to niezwykle mia i przyjemna wyprawa w czasie. Mona si na ni wybra do 22 lutego.

 Od 13 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniowskiego w Sosnowcu mona oglda wystaw zatytuowan „Pikno ziemi gorlickiej”. Wernisaowi towarzyszya
prezentacja multimedialna „Ziemia gorlicka”.
 16 stycznia dyrektorzy Muzeum w Sosnowcu Zbigniew Studencki i Muzeum Okrgowego
w Nowym Sczu Robert lusarek podpisali
umow o wspópracy. Pierwszym jej efektem by
wernisa „Bolesaw Barbacki (1891-1941). Portrety” ze zbiorów Muzeum Okrgowego w Nowym Sczu.
 19 stycznia w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury w Sosnowcu w programie zatytuowanym „ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej”
koncertowaa Katarzyna Groniec

 21 stycznia z okazji 152. rocznicy Powstania Styczniowego w sali koncertowej przy Szkole Muzycznej w Sosnowcu odby si koncert
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Stray Granicznej z Nowego Scza.
 Od 21 do 22 stycznia w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki odbyway si Dni Fotografii pod hasem „Fotografia jako fascynujcy dokument”.
 We wszystkie rody stycznia w kinie MBP
w Sosnowcu odbyway si specjalne pokazy
najsynniejszych filmów Woody Allena.
 27 stycznia w muzeum „Sztygarka” w Dbrowie Górniczej z mionikami górskich wypraw spotka si Krzysztof Wielicki, zdobywca
Korony Himalajów.
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JACEK SIKORA

Ksinica wzia na warsztat Szersznika
W poniedziaek 19 stycznia w sali konferencyjnej Ksinicy Cieszyskiej odbya si prezentacja nowego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” zatytuowanego „Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczcych Leopolda Jana Szersznika”. Wzili w niej
udzia autorzy edycji prof. Janusz Spyra i dr Grzegorz Chromik oraz recenzent tomu prof. Dan
Gawrecki.
– Niemal przed rokiem, 20 stycznia 2014 r.,
otwieralimy w Ksinicy wystaw powicon
ks. Leopoldowi Janowi Szersznikowi i jego
epoce. Dzie póniej odbyo si u nas seminarium
naukowe powicone roli historyka na prowincji w okresie nowoytnym. W ten sposób uczcilimy 200-lecie mierci ks. Szersznika, natomiast
w rod bdziemy obchodzili 201. rocznic
mierci cieszyskiego ex-jezuity. Z tej okazji oddajemy w pastwa rce obszerny, liczcy ponad 600 stron, zbiór zawierajcy 87 rónorodnych
róde – mówi podczas promocji publikacji
Krzysztof Szelong, dyrektor Ksinicy Cieszyskiej. – Przez szacunek dla tej ksiki nie bdziemy jej jednak polewa ani winem, ani wod – doda.
Zaprezentowany w poniedziaek tom obejmuje róda dotyczce biografii oraz dorobku ks. Leopolda Jana Szersznika. Znalazy si wród nich
materiay o charakterze biograficznym, w tym m.
in. autobiografia ex-jezuity, testament, prywatna
korespondencja oraz pisma urzdowe w gównej
mierze odnoszce si do stara majcych na celu zaoenie biblioteki i muzeum. Drug istotn
cz edycji zajmuj pozostawione przez cieszyskiego prefekta opracowania naukowe, a take
wszelkiego rodzaju materiay warsztatowe, notatki z prowadzonych obserwacji czy projekty planowanych bada.
Michaa Febera „On My Own”
„On My Own”, czyli „Na wasn rk” – tak
nazwa swoj pierwsz solow pytk Micha Feber, lider hawierzowskiej kapeli rockowej Apatheia. Pyta EP z czterema utworami pojawia
si 15 stycznia w internecie, a mona j znale
na tak samo wieej stronie Michaa: michalfeber.com.

Jednym zdaniem

W ostatni poniedziaek grudnia zaskoczya nas smutna wiadomo. Rano zmar
Antoni Szpyrc, znany twórca ludowy, autor obrazów na szkle, znawca folkloru i tradycji górali beskidzkich, a przede wszystkim historii swojego rodzinnego miasta, Jabonkowa. W czwartek 1 stycznia obchodziby 65. urodziny...
Chocia mieszka w Wdryni-Zaolziu,
urodzi si w Jabonkowie. To wanie historia tego miasta i losy jego mieszkaców
stay si jego yciow pasj. Napisa
zreszt o tym miecie kilka ksiek. Wiedziaem, e jeli bd robi artyku o Jabonkowie, wystarczy podnie suchawk
telefonu i wykrci numer Antka. Po raz
ostatni napisaem o Nim pod koniec listopada w zwizku z wystaw Jego obrazów
w czeskocieszyskiej Galerii MOST. Nie
spotkalimy si osobicie, Antek nie dotar
na wernisa, jak zawsze by zabiegany. Prowadzi w tym czasie kolejn ze swoich licznych prelekcji. Nawet na myl by mi nie
przyszo, e ju nigdy si nie spotkamy.
O mierci Antka poinformowali nas Jego
ona i brat. – Pooy si normalnie wieczorem, rano ju si nie obudzi – powiedzia Wadysaw Szpyrc, te plastyk.
W poniedziaek 5 stycznia koció parafialny pw. Boego Ciaa w Jabonkowie zape nio ny by do ostat nie go miej sca.
Przed trumn ustawia si duga kolejka
przyjació Antoniego Szpyrca z obu brzegów Olzy. Przyszli si z Nim poegna
przedstawiciele wadz rodzinnego miasta,
gmin z caej podgórskiej czci regionu, organizacji spoecznych, instytucji kulturalnych, zarówno polskich, jak i czeskich.
– Stajemy tu jako wiadkowie tej uroczystoci pogrzebowej. A take jako ludzie, którzy z gbi serca przyszli podzikowa
modlitw p. Antoniemu za to wszystko, co
uczyni dla kadego z nas, dla swego
rodzinnego miasta, swojej ziemi. Chcemy
podzikowa Mu za Jego ogromne, kochajce serce, które bio dla wszystkich
i chciao otoczy mioci kadego – mówi w kazaniu ks. proboszcz Janusz Kiwak.
Wspomina o ostatnim przedwitecznym
spotkaniu ze Szpyrcem, podczas wernisau o Legionach Polskich w Jabonkowskiem. – Wtedy doszlimy do wniosku, e
warto by wreszcie wyda ksik o historii jabonkowskiej parafii. Mielimy si spotka i porozmawia na ten temat tu
po Nowym Roku. Niestety, Pan Bóg chcia
inaczej i zabra Antka do siebie... Ale Antoni Szpyrc nigdy na tej ziemi nie zostanie
zapomniany. Dziki swojemu bogatemu
dzieu y bdzie nadal wród nas – podkreli proboszcz Kiwak.
Na czele konduktu pogrzebowego kroczya trójka górali w strojach ze sztandarem Zwizku Podhalan, przyjaciele z chóru „Gorol”. Kondukt by dugi. Kiedy
samochód z trumn skrca na cmentarz,
ostatni uczestnicy pogrzebu mijali stary
budynek ratusza. Nad grobem zabrzmiaa modlitwa i pieni. Pierwsz zapiewali
chórzyci z „Gorola”, drug czonkowie
Blafu, ulubionej kapeli p. Antoniego
Szpyrca.
Na zoon w wieej mogile trumn spaday grube paty niegu...

To ju trzecia pyta, na której pojawiaj si
utwory z muzyk i tekstami, jak zwykle anglojzycznymi, mieszkajcego w Olbrachcicach Michaa Febera. Wczeniej moglimy ich posucha
na koncertach Apathei oraz dwóch pytach hawierzowskiej formacji: „Apatheia” (2006) i „Elevating Moments” (2011). Teraz obchodzcy
w tym roku 30. urodziny Micha sam zasiad
w studio i nagra swój solowy projekt, „On My
Own”.
– Chodzi o projekt studyjny, bo na razie nie mylaem o tym, eby wyjecha z tymi piosenkami do klu bów roc ko wych – po wie dzia
Micha. – Nagraem t pyt zupenie sam,
z gitar, dograem te jakie instrumenty perkusyjne, klawisze. Wspomoga mnie tylko w jednym utwo rze, „Sim ple mi sun der stan ding”,
gosem Noemi Bocek. Pomóg mi te przy nagrywaniu i miksowaniu materiau mój kolega
Tomá pir ka z Cze skie go Cie szy na,
na co dzie aku styk ostraw skie go te atru
Aréna, a kiedy pracowa te w trzynieckim studiu nagraniowym – ucili.
Seminarium po zbójnicku
W Mostach koo Jabonkowa odbya si w sobot 10 stycznia doroczna trzydniowa impreza góralska, 37. Bal Gorolski. Rozpoczo j w pitek
w Drzewiónce „Na Fojstwiu” seminarium popularno-naukowe powicone jednemu z fenomenów Karpat – zbójnictwu.
Wprowadzeniem w temat by wernisa 27 portretów legendarnych zbójników karpackich, namalowanych w naturalnej wielkoci przez polskich artystów na zamówienie Jana Kukuczki,
waciciela galerii w Jasnowicach, który – jak
powiedzia – postanowi opracowa pierwsz ikonografi tej tematyki. Efektem jest wydany
przez niego album „Harnasie, legendy zbójnictwa karpackiego”, który zaprezentowa uczestnikom pitkowej imprezy w Drzewiónce. Jej
organizatorami byli Miejscowe Koo PZKO
w Mostach, zespó „Górole” oraz Gorolski Centrum Informacji Turystycznej GOTIC.
Bohaterami seminarium, na które zoyy si
wykady Renaty Putzlacher-Buchty, prof. Daniela Kadubca oraz Bartomieja Koszarka, byli,
oczywicie, zbójnicy. Ta pierwsza przedstawia
sylwetk Ondraszka, starajc si oddzieli prawd historyczn od legendy, a take pokaza relacje i podobiestwa zachodzce midzy lskim
zbójnikiem Ondraszkiem a jego druhem i zabójc, Juraszkiem, oraz Janosikiem ze sowackiej
Tierchowej. Prof. Daniel Kadubiec pokusi si
natomiast o zdefiniowanie znaków zbójnika,
okrelajc go jako osob spoecznie wyalienowan, poruszajc si w wiecie magii i czarów oraz
dziaajc pod paszczykiem nocy. Ostatni protagonista seminarium, Bartomiej Koszarek z Bukowiny Tatrzaskiej, zaprezentowa zbójnictwo
w tacu, poezji i muzyce.

 Rok 2015 Scena Polska Teatru Cieszyskiego w Czeskim Cieszynie otworzya premier spektaklu „Tajemniczy ogród” w reyserii Bogdana Kokotka. Powie Frances Hodgson Burnett
zaliczana jest do klasyki literatury dziecicej.
 O tym, jak blisko maj do siebie lecy po czeskiej stronie granicy Bogumin oraz polskie Chaupki, opowiada wystawa pn. „Ssiedzi na Odrze”,
przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjació
Historii Bogumina oraz stowarzyszenie obywatelskie „Maryka”. Wystaw o rozdzielonych granic ssiadach na Odrze mona odwiedza
do 12 lutego.
 Czonkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid lski” 18 stycznia
spotkali si w Olbrachcicach. W tamtejszym Domu PZKO odbyo si doroczne zebranie czonkowskie organizacji.
 Polska spoeczno w Republice Czeskiej ma
swojego przedstawiciela w Radzie Owiaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
RP. Szef resortu, Joanna Kluzik-Rostkowska,
powoaa do tego organu doradczego ministerstwa
Andrzeja Russa, prezesa Zarzdu Gównego
Macierzy Szkolnej w RC.
 Styczniowe spotkanie Midzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego, które odbyo si
15 stycznia w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Sowackiego w Czeskim Cieszynie, powi-

cone byo jeszcze witom Godowym i zwizanym z nimi zwyczajom ludowym. Wykad na ten
temat wygosi Robert Garstka, pracownik Regionalnego Orodka Kultury w Katowicach.
 Jeden z najwybitniejszych wspóczesnych pianistów, Rafa Blechacz, doczy do grona gwiazd
muzycznego festiwalu Maj Janáka (Janákv
máj), który 24 maja – 8 czerwca zagoci w województwie morawsko-lskim.
 W ostatni niedziel grudnia czeskocieszyski chór mieszany „Harfa” zaprosi melomanów
do kocioa ewangelickiego Na Niwach. Koncert
jubileuszowy z okazji 65-lecia dziaalnoci
chóru oraz 120. rocznicy urodzin zaoyciela zespou, prof. Karola Hawiczki, by poegnaniem
piewaków z publicznoci. Zapada bowiem decyzja o zawieszeniu dziaalnoci chóru.
 W Nawsiu spotkali si 30 stycznia rekonstruktorzy skupieni wokó Muzeum 4. Puku Strzelców
Podhalaskich oraz aktorzy Sceny Polskiej Teatru
w Czeskim Cieszynie, by przypomnie synn
Wigili roku 1914 z udziaem legionistów Józefa Pisudskiego. Przygotowali pierwszy etap rekonstrukcji tych wydarze, wszystko filmujc.
 Popoudnie na wesoo zafundowali widzom
zebranym w pierwsz sobot stycznia w Domu
PZKO w Nydku czonkowie miejscowego Klubu
Modych. Dziaajcy przy Kole PZKO zespó teatralny, zoony z czonków Klubu Modych, wystawi sztuk „Solo na trianglu”.

przyj na zebranie by z okazji wit obdarowywa nas swymi grafikami wykonanymi
z wielk starannoci i precyzj.
W latach siedemdziesitych powoeni „Syren” przez Jurka Sajdaka mknlimy na Walny Zjazd ZPAP do Lublina, z przodu obok kierowcy Kazik, z tyu ja i kto kto ju zdy
umkn mej pamici.
Zatrzymalimy si po raz pierwszy w Jdrzejowie dla zwiedzenia Muzeum im. Przypkowskich i uzupenienia zapasów. Na tylnym siedzeniu – piwko, na przednim markotny Jurek,
e nie moe i Kazik pilnujcy drogi do celu.
Kielce minlimy niezauwaalnie, za to
zwiedzilimy ruiny w Szydowcu a potem w restauracji próbowalimy zje obiad. Kotlet,
„na stanie” by tylko jeden, to te solidarnie odmówilimy jego konsumpcji zadowalajc si
bigosem.
Przed Kazimierzem Dolnym, Kazik:
– Ta stój Jurka... Wysiad, stan przed szyldem miasta i o fotk prosi, may by i nie dobrze si z napisem komponowa, no to podsadzi go byo trzeba.

Dorota Adamiec malarka z Bytomia tak
pewn rozmow o tworzeniu z tym mistrzem
drzeworytu sztorcowego i twórc wielu ex librisów wspomina:
... – „Grafika, to nie jest tak naplu, namalowa, ta mnie rylec le pójdzi, ta ja wszystko
od nowa” – Kaziu – powiedziaam – a namaluj obraz.
– „A namaluji”...
Po paru dniach spotyka Mozdzierza, a ten: –
„Dorotka, ta wiesz, ta malarstwo te jest
trudne”...
Kazio przyjecha do Bytomia w 1945 r razem
z Oper Lwowsk, z któr wspópracowa...
W Bytomiu wród wielu swoich byo mu
dobrze, prawie zawsze i wszdzie chodzi ze
swoim pieskiem „Fudi”... wi bya ogromna, Fudi wykonywa róne sztuki na haso podane przez pana...
Kazio pracowa po nocach... o 2. w nocy budzi on: „Jadzia, ta zrób mi herbaty”... gdy zatelefonowaam do Niego o godzinie 13., usyszaam... „ta co ty mnie
budzisz?”
„... o pewnej koleance... „Elbieta, by si
moga goa pooy na parapeci... ja by jej nie
ruszy, nie jest w moim typi”.
Kazio by skromnym czowiekiem, nie
chwali si swoimi zasugami i osigniciami...
cho otrzyma... Zot Odznak ZPAP, Zoty
Krzy Zasugi dla woj katowickiego, Krzy
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
„Sprawiedliwy wród Narodów wiata” za ratowanie swoich ydowskich Przyjació we
Lwowie, którzy dziki niemu przeyli wojn.
Kazio nie yje ju 17 lat, a przy rónych okazjach cigle si go wspomina i przypomina je-

Anegdoty

azimierza Mozdzierza [1918-1997].
wspominam jako rzetelnego grafika
K
i wielce lubianego koleg, który potrafi
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go zachowania i powiedzonka, by wietnym
artyst, a przy tym niezwykle skromnym,
yczliwym koleg i kolorow postaci... „ta koledzy maj do mnie zaufani, od kilku kadencji
zasiadam w Sdzi Koleeskim” – mia to sobie za wielki honor.
Bywa na plenerach, na jednym z nich odwiedzi ich miejscowy sekretarz ówczesnej
partii, siedzc przy wspólnym stole Kazik powiedzia: „... teraz to rzdz takie zgniki, co
jak wysypiesz kartofle z worka, to one na wierzchu”... zosta kopnity pod stoem, dyskretnie przez koleg... „ta co ty mnie kopiesz, ta
ja prawdy nie mówi?”...


drugiej poowie lat szedziesitych
na lsku i w Zagbiu pad strach
W
na ludzi w zwizku z pojawieniem si

„wampira z Zagbia”.

Pisze w katalogu wspomnianym w poprzedniej anegdocie – Jerzy Miciak, zanim
jednak pozwol mu kontynuowa – wspomn
o podobnej historii w owym czasie, z mego
ycia w Chorzowie.
Zaczto przesuchiwa samotnych mczyzn, wic pado i na mnie, zostaem wezwany na Milicj.
Godzina oczekiwania na niewygodnym
krzele w ciemnym korytarzu, dla „zmikczenia delikwenta” – jak si kiedy po tym
chyba w Szwejku doczytaem.
– Kiedy bylicie ostatni raz w Zagbiu
– zapyta miejscowy Sherlock Holmes. – O,
miesic temu, spotkaem si z dziewczyn
i kupiem te buty....
– Aaaa... spotykacie si z ni jeszcze?
– Nie, rozstalimy si....
I tu chyba wdepnem- to móg by dla sieranta motyw.
Zeszlimy do piwnicy, siadem na fotelu,
przede mn numerek i pstryk... potem sierant pocign wajch a mnie obrócio profilem do aparatu. Ta technika obracania podejrzanym, wprowadzia mnie w pen
podziwu zadum – takie to proste a genialne. Potem musiaem ubra paszcz, do rki
dano mi rurk, pod nogi numer i pstryk po raz
kolejny.
Powiedziano e jestem wolny, zapytaem
jeszcze kiedy bd gotowe zdjcia?
– Nie dla was...
Kiedy ujto wampira Zagbia poczuem
si naprawd wolny, wolny od podejrze...
A Miciak, tak pisze dalej:
W tym czasie milicja zaczynaa dopiero typowanie sprawcy. Szo jej, jak zwykle. Intensyfikacja ledztwa narastaa wraz z pojawianiem si kolejnych ofiar.
Pewnego razu, w holu katowickiej ASP
usyszaem gos naszego dziekana, Stanisawa Krzysztaowskiego, skierowany do stojcego obok studenta:
– Panie Ogiewa, miaem pana za porzdnego czowieka a tu sysz, e zatrzymaa pana milicja...
– Ale, panie dziekanie, ja...
– l jest pan na tyle bezczelny, e przerywa, kiedy mówi starsi. Podobno mieszka pan w jakiej szopie i drzwi otwiera omem.
Achim, jak go nazywalimy, straci miejsce w akademiku na skutek trudnego charakteru i pomieszkiwa gdzie si dao. Z wampirem kojarzy go jednak moga tylko
ówczesna milicja.
– Nie wiem, co ja z panem mam pocz. Co za wstyd dla naszej uczelni! Porozmawiam o tym z kierownikiem akademika.
– Panie dziekanie, nazywam si Zbigniew
Pieczykolan.
– Bardzo pana przepraszam! Dlaczego pan
od razu tego nie powiedzia?
– Bo pan nie po zwo li, pa nie dziekanie.
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– …dwóch, trzech, czasem piciu. I zawsze zastanawiam si, skd
wiedz gdzie i kiedy – opowiada profesor.
– Moe z Internetu? – podsunem.
– Widywaem ich ju przed nastaniem tego wynalazku. Byli odkd
pamitam.
Siedzielimy w nowo otwartej osiedlowej kawiarni, która nas zachwycia. Po pierwsze, jedna z sal przeznaczona bya dla palcych, po drugie, nad barem wywieszono „REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAWIARNI”, który skada si z jednego punktu: „W lokalu zabrania si
rozmów o polityce”. Wacicielem tej niezwykej placówki by pan nazywany Donym. Nie wiemy z jakiego powodu. Osobicie piek rozmaite ciasta, myl, e bardzo dobre, bo kupoway je panie z caego
naszego osiedla, które te zamawiay konkretne wypieki na rozmaite
uroczyste okazje.
Profesor, który jest moim ssiadem, uczestniczy, z racji tego, e jest
prawdziwym humanist w wielu wydarzeniach kulturalnych. artuje, e to dlatego, i w czasach jego edukacji nie uczono asertywnoci,
przez co nie umie odmówi, kiedy go gdzie zapraszaj. Tego przedpoudnia rozmawialimy sobie o pewnej specjalnej grupie odbiorców
kultury.
– Znajoma, która pracuje w muzeum, poinformowaa mnie, e personel nazywa ich „odkurzaczami”, bo kiedy ju jaka wystawa zostanie otwarta, do czysta wymiataj wystawiony dla goci poczstunek – kontynuowa osiedlowy naukowiec. – Rozumiem, e mog si
dowiedzie o terminie wernisau, premiery, spotkania autorskiego. Ale
w jaki sposób trafiaj na niereklamowane w mediach konferencje,
na których podczas przerwy te si podaje co do przekszenia – nie
pojmuj. W kadym razie zaczem ich tak dla siebie, prywatnie studiowa. I zadziwiem si. Potrafi obejrze wystaw jakiego eksperymentujcego plastyka, wysucha nowoczesnej muzyki nie do suchania, dotrwa do koca bardzo specjalistycznego referatu naukowego, eby tylko potem zyska prawo do podejcia do stou, na którym
s czasem jedynie sone paluszki i kwane czerwone wino. Oczywicie trafiaj im si take wykwintne cateringi…
– Te potrawy wygldaj niele, ale to wszystko chemia – odezwa
si mój drugi ssiad, biznesmen, który wanie do nas dobieg. Wanie tak. Biega, bo ona go odchudza. Obrzuci tsknym wzrokiem stojce na kontuarze ciasta, zamówi piwo z jakiego maego, ale podobno wietnego browaru. – Niby adne, sama wieo, kolory jak z obrazka, ale to same konserwanty.
– W kadym razie odkryem – profesor kontynuowa swój wywód – e
ci mczyni nazywani odkurzaczami bardzo solidnie zapracowuj
na swój pokarm i napitek. S wytrwali i cierpliwi, przez cay okres moich obserwacji tylko raz byem wiadkiem drobnego incydentu. Otó
jeden z tego grona odbiorców zwróci si z reklamacj do kierownika obiektu, e zabrako dla niego zasuonej lampki wina.
– I co? Wywalczy? – zapytaem.
– eby pan wiedzia.
– Do placówki kulturalnej si idzie po co dla ducha – stwierdzi biznesmen. – Zdobyem bilet na inauguracyjny koncert NOSPR, na którym „byli wszyscy” i tam po muzyce nikt jako goci paluszkami nie
faszerowa.
Zapacilimy i ruszyli w kierunku naszego bloku. Po drodze biznesmen wyj z kieszeni marchewk (ona oskrobaa) i zacz chrupa.

kolekcja jubileuszowa
Redakcja miesicznika
„lsk” wkraczajc w 20.
rok istnienia, pragnie z tej
okazji sprezentowa Czytelnikom publikowan co
miesic „Kolekcj jubileuszow”. Skadaj si na
ni grafiki i malarstwo
wielu znakomitych artystów z regionu lskiego.
www.internet

Z zapisków
emeryta
84

Naukowy traktat
o odkurzaczach

Weronika
Siupka
Urodzona w 1977 w Katowicach. W 2003 r uzyskaa dyplom
Akademii Sztuk Piknych w Katowicach. Od tego roku pracuje
w macierzystej uczelni jako wykadowca rysunku i malarstwa.
Obecnie doktor w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii
Sztuk Piknych w Katowicach.
Prace prezentowaa na wielu
wystawach indywidualnych
w kraju oraz zbiorowych w kraju
i zagranic. Stypendystka
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 oraz
w 2009 roku. W 2008 roku uzyskaa stypendium Marszaka Województwa lskiego. Wyróniana i nagradzana w konkursach
m.in.: I nagroda oraz nagroda honorowa ZPAP/O Katowice w konkursie „Praca Roku 2007” w 2009
oraz 2011 roku uzyskaa wyrónienie na Ogólnopolskiej Wystawie Twórczoci Pedagogów
Plastyki w Rzeszowie, wyrónienie w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym im. Meidnera
w Olenicy w 2010 i 2012 roku,
nagroda Prezesa ZPAP/O Katowice w Konkursie Ogólnopolskim
„Praca Roku 2013”. Czonek Fyns
Grafiske Vrksted. Od omiu lat
zajmuj si tworzeniem cyklu
„Fragmenty wiata” inspirowanego architektur miejsk i postindustrialn Górnego lska.

Weronika Siupka, Fasada II, akwaforta, 49/34,5 cm, 2013

