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Fot. Tomasz #ak /BP

Fot. Ma$gorzata Mehlich/Muzeum Archidiecezjalne

Koncertem galowym 26 maja 2015 roku
Filharmonia "l#ska uczci$a jubileusz 70-lecia swego istnienia. By$a to równie% okazja
do wr&czenia honorowych odznacze' „Zas$u%ony dla kultury polskiej” oraz medali
za d$ugoletni# s$u%b& i listów gratulacyjnych
zas$u%onym pracownikom tej instytucji. Go()mi gali byli wicewojewoda Miros$aw
Szemla i marsza$ek województwa (l#skiego Wojciech Sa$uga.
Po cz&(ci oficjalnej w sali koncertowej im.
Karola Stryji, zabrzmia$a muzyka: II Koncert
skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego, Kyrie na chór mieszany i orkiestr& symfoniczn# Henryka Miko$aja Góreckiego i Gloria Miko$aja Góreckiego.
Orkiestr# Symfoniczn# Filharmonii "l#skiej
i Chórem Filharmonii "l#skiej dyrygowa$
prof. Miros$aw Jacek B$aszczyk.

20 maja w Bielsku-Bia$ej (wi&towali muzealnicy naszego regionu. Na dziedzi'cu Zamku Su$kowskich odby$a si& uroczysto() wr&czenia nagród Marsza$ka Województwa "l#skiego za wydarzenia muzealne roku 2014. W czterech kategoriach (wystawy;
publikacje ksi#%kowe; dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych
oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego; dokonania z zakresu konserwacji) rywalizowa$o 49 przedsi&wzi&), zg$oszonych
przez 21 instytucji. W kategorii wystaw zwyci&%yli: Muzeum
Górnictwa W&glowego w Zabrzu za wystaw& „Niezwyk$a historia.
Kopalnia Królowa Luiza w latach 1791 – 1998” oraz Muzeum
Powsta' "l#skich w "wi&toch$owicach za ekspozycj& „Wystawa
sta$a po(wi&cona Powstaniom "l#skim i plebiscytowi”. Nagrody
i wyró%nienia wr&cza$a laureatom Gabriela Lenartowicz cz$onek
Zarz#du Województwa "l#skiego.
Wi!cej na s. 76–77.

Nasz!partner

Fot. Tomasz #ak/BP

Nowa sta$a wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym, prezentuj#ca sztuk& sakraln# zosta$a otwarta 30 maja 2015
roku. Na ekspozycji znalaz$o si& wiele znakomitych dziel
dawnych mistrzów, w(ród których do najcenniejszych
nale%y powsta$y w 151 roku rysunek – projekt do arrasu
Przekazanie kluczy "w. Piotrowi autorstwa Rafaela Santi. Sztuk& now# reprezentuje plejada wybitnych nazwisk
artystów zwi#zanych m.in. z Akademia Sztuk Pi&knych
w Katowicach.
Na zdj&ciu: (od lewej) bp Adam Wodarczyk, ks dr Leszek
Makówka dyrektor Muzeum oraz Dariusz Zió$ek, który
wraz z nieobecn# na zdj&ciu wokalistk# Ewa Szyd$o
przygotowali opraw& muzyczn# wernisa%u.

JAN!BARON
Sen o wypadaj!cym z"bie
I. Op$ata manipulacyjna
Nie baw si' obr#czk# – strofuje mama, która swoj# zgubi$a nied$ugo po (lubie –
dziadka zwolniono z obozu dzi'ki pier(cionkom danym komu trzeba w Berlinie.
Nie baw si', wtóruje &ona i ostrzega, &e nie pozwoli mi sprawi) sobie drugiej.
Nosimy obr#czki kupione przez babci' i dziadka z my(l# o z$otych godach,
skrywane w szafie mi'dzy belami materia$ów na nigdy nie uszyte kostiumy.
Trzyma$am dla ciebie. Pr'dko wsun#$em do kieszeni, ucieszony i zawstydzony.
Stoj' na Jasnej Górze w kolejce, by da) na msz' za zdrowie.
Maryja ma zaci(ni'te wargi, pr'gi na policzku jak u wojownika.
Zsuwam i wk$adam obr#czk'. Z$oto wr'czone urz'dnikowi, koperta
zostawiona na biurku ordynatora, wszystko, by si' wykupi), wykpi).
II. Compassio
Zwykle strzyg$em si' krótko;
teraz chc', by ogolono mi g$ow',
nie powinienem mie) wi'cej w$osów,
ni& ty, siostro.

Rys. Wojtek "uka

Jan Baron, ur. w 1985 r. w Rudzie "l#skiej. Publikowa$ wiersze m.in. w „Cegle”,
„Migotaniach”, „Odrze” i „"l#sku”. Debiutowa$ tomikiem Korekta (Nowa Ruda 2010).
Absolwent edytorstwa Uniwersytetu Jagiello%skiego. Mieszka w Chorzowie. Przedstawione teksty pochodz# z przygotowywanej drugiej ksi#&ki poetyckiej – Uk!ad scalony.
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57. )L-SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek D.GA, PODWIEL I OSTUDA
75. MI.DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek EXTERRITORY CONCERT W CIESZYNIE. PATRI PATRIAE
– KONCERT LAUREATÓW
83. ANEGDOTY HERYKA BZDOKA
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA
Jaros"aw Starzyk W,OGRÓDKU,O,SZCZ.)CIU
PLASTYKA
45. Dagmara Drzazga JANUSZ KAPUSTA. METAFIZYKA GEOMETRII
49. JANUSZ KAPUSTA. K-DRON
50. SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA. TYCHY. WYSTAWA W MUZEUM MIEJSKIM W TYCHACH.
51. Patryk Oczko TYCHY. SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L-SKA”: ROMAN KALARUS

BOGDAN WIDERA
Dzia% spo%eczno-historyczny
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PUBLICYSTYKA
3. RYSUJE: JANUSZ KAPUSTA
5. „ROZMOWA NA 20. LECIE”:
Rozmowa z Tadeuszem Serafinem *YCIE W MUZYCE
8. Bogdan Widera SZPIEDZY W KRAINIE WALCA
12. Jacek Kurek BRZMIENIE MIASTA (O MUZYCZNO)CI KATOWIC)
15. Rozmowa z Krzysztofem Pendereckim WYKORZYSTA+ CZAS, KTÓRY JEST NAM DANY
16. Dorota Szatters FLORIANA )MIEI PRZYPADKI
18. Henryk Szczepa!ski KATOWICE ZA SCHNEIDERA (II)
21. Rozmowa z prof. dr. hab. Marianem Kisielem STUDIA,)L-SKIE
22. Rozmowa z Paw"em Gabar# PRZERWANY SEZON
24. Ryszard Bednarczyk ZJAZD,RODU DONNERSMARCKÓW
32. Jakub $oginow KANA$AMI PO )L-SKU
36. El%bieta Pisarczyk )WI.TA $-CZNO)CI
38. Maria D&bicz PILZNO TEATRALNE
41. Sabina Waszut, Ewa Olejarz DOBRY WIECZÓR. TU +MA
42. Rozmowa z Piotrem Zalewskim UDAJE,NAM SI. TO, O,CZYM,MARZ-,INNI
53. TROPEM KOLBERGA W ZAG$.BIU D-BROWSKIM
54. Rozmowa z Joann# Bator LUBI. CYNAMON, ZAHACZKI I S$OJE ZE WSPOMNIENIAMI
58. Jan F. Lewandowski THOMALLA JAK KOBIELA
60. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ-DU TERYTORIALNEGO
Krzysztof Kosi!ski Z PORTO ALEGRE DO… TALLINA

TEATR
64. Joanna Waro!ska TRESER KORPORACYJNY
65. Wies"awa Konopelska FESTIWAL AVE MARIA – JAKI BY$, JAKI B.DZIE?
KSI"(KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI-*KACH
70. Krystyna Heska-Kwa'niewicz KOSSAKÓWNY I KOSSAKOWE
71. Marek Brze(niak PRZED „HALK-” BYLI „BIURALI)CI”
72. Ewa Borkowska WIERSZE ks. WIES$AWA HUDKA
73. Krzysztof Tarka NAJWIERNIEJSZY SOJUSZNIK
74. Janina Barbara Soko"owska STANIS$AWA KRAWCZYKA PORTRET WIELOKROTNY
POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Jan Baron SEN O WYPADAJ-CYM Z.BIE
26. Jan Baron WIERSZE
28. Miros"aw Orzechowski HISTORIA CYWILIZACJI NA MOIM PODWÓRKU
EKOLOGIA
62. (mat) EKOAKTYWNI W PARKU )L-SKIM
63. Jolanta Karma!ska NA POPRZEMYS$OWYM SZLAKU
STA$E RUBRYKI
4. )L-SKI MIESI-C
66. Z *YCIA BIBLIOTEK
Katarzyna Rucha"a HISTORIA PEWNEGO KONKURSU
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. KATOWICE STREET ART. FESTIVAL
NOTATNIKI KULTURALNE
68. OPOLSKIE
76. Wies"awa Konopelska KATOWICE
78. Jan Picheta BIELSKO
79. Joanna Kotkowska CZ.STOCHOWA
80. Janusz Wójcik OPOLE
81. Maria Sztuka ZAG$.BIE
82. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE:
Janusz Kapusta: K-dron 4

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

Dofinansowano ze )rodków
Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rysuje: JANUSZ KAPUSTA

Rozmow! z JANUSZEM KAPUST" publikujemy wewn#trz numeru na str. 45-48.
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! MAJ by! miesi"cem
wyborów prezydenckich,
to one zdominowa!y rodzinne rozmowy i medialne przekazy. Kandydaci wielokrotnie go#cili
w naszym regionie.
W pierwszej turze startowa!o 11 kandydatów
– #l"skim akcentem
w wyborach by!a niew"tpliwie kandydatura
Magdaleny Ogórek rodem z Rybnika, która
jednak odpad!a z wynikiem zaledwie 2,38 proc.
Pierwsz", prezydenck"
tur$ rozegran" 10 maja
wygra! nieoczekiwanie
Andrzej Duda, europose!
PiS-u (34,76 proc.)
przed prezydentem Bronis!awem Komorowskim
(33,77 proc.). Niespodziank" by! trzeci w kolejno#ci wynik muzyka
Zapis wydarze) Paw!a Kukiza z Opolszz miesi"ca czyzny (20,80 proc).
! DRUGA tura wypoprzedzaj"cego
borów prezydenckich
zamkni$cie 24 maja przypiecz$tonumeru wa!a polityczn" zmian$,
której zapragn$li wyborcy. Prezydentem zosta!
wybrany Andrzej Duda (51,55 proc. g!osuj"cych
w kraju, w woj. #l"skim 48,80 proc.), Bronis!aw
Komorowski przegra! (48,45 proc. g!osów w kraju i 51,20 proc. w woj. #l"skim). %l"ski akcent wyborczy – przed!u&ono o pó!torej godziny cisz$ wyborcz" w ca!ym kraju z powodu #mierci 80-letniej
kobiety w Kowalach ko!o Skoczowa w lokalu
wyborczym (w miejscowej stra&nicy).
! KNURÓW sta! si$ aren" kilkudniowych zamieszek mi$dzy policj" a t!umami kibiców spowodowanych tragiczn" #mierci" jednego z nich.
27-latek zgin"! w sobot$ 2 maja podczas burd
na tamtejszym stadionie. Wyniki sekcji ujawnione przez Prokuratur$ Okr$gow" w Gliwicach potwierdzi!y, &e kibic zmar! z powodu krwotoku
wewn$trznego i zewn$trznego po postrzale
gumow" kul". Pogrzeb 27-latka z Knurowa 7
maja mia! spokojny przebieg. Oby!o si$ bez star'
z policj", cho' kibice „organizowali si$ w internecie ponad podzia!ami”.
! IRENEUSZ Dudek znany #l"ski bluesman, twórca legendarnego Rawa Blues Festiwal obchodzi! 7 maja 64 urodziny, a tak&e
Abrahama w grze na harmonijce ustnej. Jak
wspomina, pierwsz" dosta! od nie&yj"cego ju&
basisty Wojtka Tabo!a.
! APEL ponad 15 tysi$cy %l"zaków przekona! Facebooka do uruchomienia w serwisie
#l"skiej wersji j$zykowej. To tak&e dowód na to,
&e #l"szczyzna nie daje zamkn"' si$ w skansenie, &e jest witalna i nad"&" za #wiatem mediów,

MIESI!C

komputerów i internetu. Kaszubi, których 18 tysi$cy dzieci uczy si$ kaszubskiego w szkole, te&
chc" wzorem %l"zaków, mie' swoj" „facebookow"” nak!adk$. A %l"zacy z kolei chcieliby prawa do nauki #l"szczyzny w szko!ach.
! MATURA trwa!a tradycyjnie przez ca!y
maj. W woj. #l"skim przyst"pi!o do niej
44 tys. absolwentów szkó! #rednich. Kasztany
zd"&y!y zakwitn"'…
! S(ODKIM PRL-owskim rarytasem, jak
pami$ta wielu, by! wafelek Prince Polo. Któ&
nie lubi! tego produkowanego w Cieszynie kruchego specja!u w polewie, przeplatanego czekoladow" mas" w z!ocistym opakowaniu z legendarnym napisem Prince Polo? Poczciwy
wafelek sta! si$ hitem eksportowym. Dok!adnie 60 lat temu. Na rynek wprowadzony zosta!
w 1955 roku przez Zak!ady Przemys!u Cukierniczego Olza w Cieszynie. Polubiono go nawet w Islandii, gdzie podobno ca!a populacja
wychowa!a si$ na ameryka)skiej Coca-Coli
i polskim wafelku Prince Polo. Idealne po!"czenie. Produkuje si$ go nadal, cho' Olza jest
ju& zagraniczn" w!asno#ci".
! MISJ* %l"skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu obchodz"cego w maju 30-lecie
dzia!alno#ci jest, jak podkre#la prof. Marian
Zembala, „ratowanie, leczenie i dawanie nadziei”. – Po to w!a#nie jeste#my – mówi szefuj"cy Centrum prof. Zembala.
! TRWA rozbiórka wie&owca DOKP, jednego z architektonicznych symboli Katowic. Zaledwie trzy miesi"ce wystarczy!y na demonta&
wn$trz katowickiego wysoko#ciowca – biurowca Dyrekcji Okr$gowych Kolei Pa)stwowych.
Pierwszy etap rozbiórki 17-pi$trowego budynku
rozpocz"! si$ w marcu, w czerwcu rozpocznie si$
kolejny – zdemontowana m.in. zostanie elewacja gmachu i jego stalowa konstrukcja no#na.
! SIEDEM lat czekali#my na nowe nazwy
w$z!ów autostrady A4. Znikn$!y w$z!y Batory,
Wspólna czy Wirek. W ich miejscu pojawi!y si$
nowe, logiczne i zrozumia!e dla kierowców nazwy: Chorzów, Zabrze Po!udnie, Ruda %l"ska.
Do ko)ca maja nowe nazwy otrzyma!o te&
czterna#cie w$z!ów przy #l"skim odcinku autostrady A4 oraz trasy ekspresowej S1.
! NIETOPERZE now" atrakcj" turystyczn" Beskidów. W Brennej pojawi!o si$ jedyne
w kraju obserwatorium nietoperzy. Mie#ci si$
ono na strychu tamtejszego gimnazjum. Podczas jego remontu odkryto niezwyk!ych mieszka)ców. Okaza!o si$, &e w gimnazjum poza
uczniami przebywaj" równie& dwa rodzaje
nietoperzy – podkowiec ma!y i nocek du&y.
Pierwszy jest jednym z najmniejszych nietoperzy wyst$puj"cych w Polsce: d!ugo#' cia!a oko!o 40 mm, rozpi$to#' skrzyde! do 250 mm, wa&y od 3,5 do 10 g. Drugiego d!ugo#' cia!a
wynosi 7-8 cm, rozpi$to#' skrzyde! 35-44 cm,
wa&y od 25 do 40 g. Oba gatunki s" #ci#le chronione. Warto podkre#li', &e Brenna nietoperzami stoi. To w!a#nie w tej gminie na %l"sku Cieszy)skim mo&na spotka' najwi$ksz" w Polsce
koloni$ tych lataj"cych ssaków.

KRONIKARZ

Z wielkim &alem i smutkiem &egnamy

Z g!$bokim &alem &egnamy

JANA F. LEWANDOWSKIEGO

dr. JANA F.
LEWANDOWSKIEGO

Przyjaciela
i wieloletniego koleg$ redakcyjnego „%l"ska”,
znakomitego filmoznawc$ i historyka kina,
publicyst$,
redaktora naczelnego
kwartalnika „Fabryka Silesia”.
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! PSTR*GA, kie!bas$ albo ko!ocz z Beskidów kupisz przez internet. Drobni rolnicy
i rybacy, stowarzyszeni w Lokalnej Grupie Rybackiej Bielska Kraina, wzi$li w swoje r$ce
sprawy zwi"zane ze sprzeda&" lokalnych wyrobów i za!o&yli przedsi$biorstwo spo!eczne
Fundacja EKO Bielska Kraina. Za po#rednictwem sklepu internetowego oferuj" #wie&e
i ekologiczne produkty rolne i rybackie od producentów z rejonu Beskidu %l"skiego i okolic.
Dla przyk!adu za kilogram #wie&ego pstr"ga zap!a ci my 20,50 z!, ki lo gram ne ców ki to
koszt 31z!, a ko!ocz serowo-makowy to wydatek 20 z! za kilogram. Wystarczy wej#' na stron$ sklepu: www.ekobielskakraina.pl.
! POLITECHNIKA %l"ska w Gliwicach
ko)czy 70 lat. Wykszta!ci!a 157 tysi$cy in&ynierów. W Politechnice studiuje 26,5 tys. studentów. Na 15 wydzia!ach uczelni prowadzonych jest obecnie 50 kierunków studiów
i blisko 200 specjalno#ci, obejmuj"cych ca!y
zakres dzia!alno#ci in&ynierskiej. 24 maja min$!o dok!adnie 70 lat od momentu powo!ania
do &ycia tej zas!u&onej #l"skiej uczelni.
! PIEL+GNIARKI protestowa!y 12 maja
w wi$kszo#ci polskich miast. W naszym regionie akcja strajkowa odbywa!a si$ w Katowicach, Cz$stochowie, Bytomiu i w Bielsku-Bia!ej. O co chodzi!o protestuj"cym? Od kilku lat
lista postulatów si$ nie zmienia: zbyt niskie p!ace, zape!nione sale chorych, brak podstawowego sprz$tu medycznego, niedostateczna liczba
personelu medycznego.
! SEZON wystawnych przyj$' komunijnych
to w!a#nie maj. Rodzice zliczaj" wydatki,
a przedsi$biorcy zyski. Warto#' rynku komunijnego szacuje si$ na – bagatela – 850 milionów
z!otych. Wed!ug bada), w 2015 roku rodzice
na sam" organizacj$ Pierwszej Komunii #rednio planuj" przeznaczy' 1500 z!. A i zaproszeni go#cie, zw!aszcza chrzestni musz" si$ „wykosztowa'”. W rankingu prezentów furor$ robi
dobra elektronika, jak np. iPad, czy laptop, a tak&e dobry, „wypasiony” rower. Na szcz$#cie moda na quady mija...
! DWÓCH #l"skich literatów nominowano do Nagrody Literackiej Nike: powie#'
„Drach” Szczepana Twardocha, a tak&e tom
wierszy „Umlauty” pochodz"cego z Siemianowic %l"skich i mieszkaj"cego w Katowicach Tomasza Pietrzaka. ("cznie nominowano siedmioro autorów.
! PLAC zabaw dla... seniorów powstanie
w ,orach. Gra w szachy oraz w bule – takie mi$dzy innymi atrakcje maj" powsta' w samym
centrum &orskiej dzielnicy Pawlikowskiego.
„Ogródek zabaw” dla emerytów b$dzie jednym
z sektorów tworzonego w!a#nie Centralnego
Placu Zabaw i Rekreacji, który sk!ada' b$dzie
si$ z placu zabaw dla najm!odszych, placu zabaw dla m!odzie&y, si!owni „pod chmurk"” i placu zabaw dla seniorów. Seniorom nie wystarcza ju& !aweczka...

Rodzinie i wszystkim bliskim Zmar!ego
g!$bokie wyrazy wspó!czucia
sk!ada
ZESPÓ( REDAKCYJNY „%L*SKA”

cz!onka Górno#l"skiego
Towarzystwa Literackiego,
historyka, filmoznawc$,
dziennikarza,
animatora &ycia kulturalnego.
Wyrazy serdecznego wspó!czucia
Rodzinie i Bliskim
sk!ada
zarz"d Górno#l"skiego
Towarzystwa Literackiego
w Katowicach
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Rozmowy na

lecie
Foto. Tomasz Zakrzewski/Opera "l#ska

– Nie tak dawno temu min!"o 25
lat od chwili, kiedy obj#" pan stanowisko dyrektora Opery $l#skiej
w Bytomiu. Je%li do tego dodamy lata nauki muzyki, czas studiów, prac! w ówczesnej Wielkiej Orkiestrze
Symfonicznej, terminowanie u maestro Napoleona Siessa, to mo&na powiedzie', &e przez ca"e &ycie jest pan
zwi#zany z muzyk#, &e muzyka jest
pana &yciem. Zami"owanie do muzyki, a zw"aszcza do opery, musia"o
pa%' na podatny grunt. Jest pan
zwi#zany ze $l#skiem od urodzenia.
To jest pana miejsce na ziemi. Jaki
zatem by" pana dom rodzinny i czy
muzyczny $l#sk, na którym si! pan
wychowa", ze swoimi tradycjami
%piewaczymi odcisn#" pi!tno na pana przysz"o%ci?
– W moich %y&ach p&ynie „muzyczna” krew, poniewa% ojciec gra& oko&o
trzydziestu paru lat na skrzypcach tu,
w operze. Ale to nie wszystko. Ze strony ojca, moja babcia gra&a na flecie,
dziadek na klarnecie, jeden z wujków – brat ojca – by& skrzypkiem i prowadzi& orkiestr' d'ta tu na !l"sku, drugi jego brat w Krakowie (piewa&
w chórze i te% gra& w orkiestrze. Mój
brat – altowiolista – od wielu lat gra
w Królewskiej Operze w Oslo. Z kolei moje dwie córki s" skrzypaczkami,
a najm&odsze moje dzieci na razie tylko (piewaj" i graj" na cymba&kach
i flecikach (!miech).
– To by"a %l#ska rodzina z dziada
pradziada?
– „Muzyczna” krew ale nie tylko (l"ska, bowiem babcia ze strony ojca pochodzi&a spod Wiednia, ale dziadek ze
!l"ska.
– Tak wi!c muzyka by"a czym% naturalnym i oczywistym w pana domu. Jednak czy rodzice nie odradzali synowi zawodu muzyka, co cz!sto
zdarza si! w tzw. muzycznych rodzinach?
– Muzyk" nasi"ka&em od najm&odszych lat. Ojciec – muzyk– nie bardzo
chcia& %eby(my szli jego drog". To by&y lata 50. i 60., wi'c nie by&o &atwo.
Z czasem widzia& jednak nasze sukcesy oraz osi"gni'cia i koniec ko)ców
zgodzi& si' na nasz" dalsz" edukacj'
muzyczn". Ale to mama bardziej popycha&a nas w kierunku muzyki.
– Wybra" pan niezbyt wtedy popularny instrument jakim by" kontrabas.
– Tak, ale dzi'ki nauce gry na kontrabasie trafi&em do najlepszej orkiestry. Zreszt" kontrabasist" zosta&em troch' przez przypadek. Ucz"cy mnie
w ognisku muzycznym profesor Janicki zauwa%y&, %e mam dobry s&uch
– wobec czego bez problemów zda&em
egzamin i znalaz&em si' w (redniej
szkole muzycznej w Bytomiu. Po-

Z TADEUSZEM SERAFINEM,
dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery !l"skiej w Bytomiu
rozmawia WIES#AWA KONOPELSKA

$ycie w muzyce
niewa%, jak to okre(li& mój profesor
mia&em „&ap' kontrabasisty”, a brakowa&o muzyków graj"cych na tym instrumencie, zosta&em kontrabasist'.
Nie pisane mi by&o zosta* pianist" – a od tego instrumentu zaczyna&em edukacj'. Poniewa% by&em ambit-

ny, bra&em udzia& w ró%nych konkursach zdobywaj"c nagrody. Zacz"&em
te% chodzi* na dodatkowe zaj'cia
do Wy%szej Szkole Muzycznej w Katowicach. Moim pierwszym pedagogiem by& prof. W. Gadzi)ski ówczesny
rektor.
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– Nie poprzesta! pan na studiowaniu w klasie kontrabasu.
– Rów no le gle pod j! "em stu dia
na Wydziale Teorii i Kompozycji. Nast#pnie spróbowa"em si" na wydziale
dyrygentury – zawsze mnie fascynowa"a rola prowadz!cego orkiestr# – to
te$ zacz#"o si# gdzie% w dzieci&stwie.
Po raz pierwszy stan!"em przed orkiestr! b#d!c uczniem bytomskiej szko"y muzycznej. Zadyrygowa"em Eine
Kleine Nachtmusik Mozarta. Dosta"em
te$ pierwsze w $yciu brawa stoj!c
za pulpitem dyrygenckim. A potem
przyszed" moment refleksji… i wróci"em do kontrabasu. Po studiach zosta"em muzykiem Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia. To
by"a moja druga akademia.
– A opera? Bywa! pan tutaj? Bo
"eby w przysz!o#ci zdecydowa$ si%
na kierowanie teatrem muzycznym
trzeba – jak mi si% wydaje – nasi&kn&$ tym specyficznym, niezwykle
z!o"onym gatunkiem sztuki. Maj&c ojca muzyka w orkiestrze mia!
pan u!atwione zadanie.
– Przyznam, $e nigdy nie przypuszcza"em, $e mog# zosta' dyrygen tem ope ro wym. Przy cho dz!c
do opery chcia"em podszlifowa' swój
warsztat jako dyrygent, ale jednak
chcia"em pozosta' przy orkiestrze
symfonicznej. Zreszt! mia"em wówczas sporo propozycji od ró$nych orkiestr w kraju. Nagrywa"em w tym
czasie z WOSPR-em, z warszawsk!
„radiówk!”, koncertowa"em z filharmoniami w kraju i za granic!. Prowadzi"em przez jaki% czas orkiestr# w tej$e bytomskiej szkole – te zaj#cie
doradzi" mi profesor Napoleon Siess,
który mówi", $e orkiestra szkolna to
dobry aparat do 'wiczenia ró$nych
technik dyrygenckich. Kiedy zosta"em
asystentem Profesora prowadzi"em
orkiestr# akademick!.
– Jak trafi! pan do Opery 'l&skiej?
– Pewnego dnia dyrektor Siess
o%wiadczy", $e ma wolny etat asystenta dyrygenta i spyta" czy nie chcia"bym
obj!' tego stanowiska. Zgodzi"em
si#. Z czasem zosta"em dyrygentem,
a potem koordynatorem do spraw orkiestry.
– To by! dla Opery bardzo trudny
czas. Zreszt& wszystkie instytucje
kultury prze"ywa!y okres tak zwanej transformacji czyli ogromnych
zawirowa( organizacyjnych i finansowych.
– Tak, to by"o przed 89. rokiem. Panowa" rozgardiasz. W tym czasie
Ope ra od by wa "a pierw sze to urnée po kontynencie ameryka&skim,
które organizowa" dyrektor Napoleon
Siess. Niestety, w 1986 roku prof. Siess
zmar". Dwa lata pó(niej znów dosta-

li%my zaproszenie, a zorganizowanie
tej wyprawy powierzono mnie. Pami#tam, prowadzili%my na zmian# z Antonim Wicherkiem „Halk#” Moniuszki. To by"y pierwsze takie wielkie
tournée polskiej opery po Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie.
– Opera to z!o"one zadanie. To
wspó!praca prócz orkiestry z solistami, chórem, baletem a tak"e re"yserem, choreografem i sztabem ludzi,
którzy maj& wp!yw na kszta!t przedstawienia.
– Prócz umiej#tno%ci wspó"pracy
z kilkoma zespo"ami, tak$e technicznymi, dyrygent musi jeszcze mie'
tzw. instynkt sceniczny. Obserwowa"em podczas prób dyrektora Siessa – wszystkie by"y szalenie dramatyczne, energetyczne, inspiruj!ce dla
wszystkich, g"#bokie pod wzgl#dem filozofii muzycznej, ale te$ wizjonerskie. Na dodatek w danym dniu trzeba mie' wy czu cie dys po zy cji
wykonawców, jak i publiczno%ci.
W zale$no%ci od temperatury, mo$na
jak si# mówi podkr#ci' lub stonowa'
tempo wykonywanych fragmentów. To
niezwykle istotne zjawisko w muzyce, ale te$ wielki problem techniczny
i filozoficzny, nad którym mo$na dyskutowa' wiele godzin.
– Mo"na wi%c w pewien sposób
„sterowa$” odbiorem dzie!a.
– To wielki temat interpretacji dzie"a. No wo cze sna in ter pre ta cja jest
zwi!zana z pog"#bieniem dramatyzmu.
W muzyce to s! akcenty, gwa"towne
crescenda, diminuendo, ostre tempa.
Dzisiaj tempa s! szybsze, bo szybsze
jest nasze $ycie.
– Dotyczy to nie tylko orkiestry.
– Maj!c do dyspozycji nasz! skromn! scen! staram si# zawsze zasugerowa' re$yserom dramatyczn! i przestrzenn! wizj# spektakli. W ten sposób
uda"o si# w przypadku kilku realizacji wykorzysta' t# ma"! scen# i zyska'
wi#kszy oddech. Tak powsta"o sporo – moim zdaniem – bardzo dobrych spektakli. Ekscytuj!ca scenografia, wi zjo ner ska re $y se ria oraz
dramatyzm i tempo muzyczne maj! zasadnicze znaczenie dla wizji spektaklu.
– Napoleon Siess pozosta! pana
pierw szym i naj wi%k szym mi strzem?
– W tym gronie, z czasów mojego pobytu w zespole WOSPR-u to by" Semkow, Skrowaczewski, Krenz, Wit i jeszcze wielu innych. Z grona re$yserów
wymieni# tylko kilku, ale by"o ich
znacznie wi#cej. Najd"u$ej wspó"pracowa"em z Wies"awem Ochmanem. Ale
wspó"pracowa"em te$ z Laco Adamikiem, Waldemarem Zawodzi&skim,
Roberto Skolmowskim, Markiem Weiss Grzesi&skim, którego „Halk#” wznowili%my na zamkni#cie festiwalu jubi-

leuszowego Opery, tak$e Lech Majewski – wielki polski re$yser, który zrobi"
kilka znakomitych oper na wysokim poziomie, chocia$by nasz bytomski „Pokój saren” – absolutnie wizjonerski
spektakl. Jest te$ wspania"y Henryk
Konwi&ski – mamy za sob! wiele
wspólnych spektakli, w tym ostatni! premier# wieczoru Moniuszkowskiego
z „Verbum nobile” i „Na kwaterunku”.
– Dla pana by! to tak"e czas licznych zagranicznych koncertów, tak"e z Oper& 'l&sk&.
– Podczas wyjazdów mog"em podziwia' perfekcj# wykonawcz! wielu zespo"ów, oznacza to, $e spektakle gra ne na $y wo mo g"y by by'
nagrywane. Wyst#powali%my w najwi#kszych salach koncertowych Europy – na przyk"ad w Sali Filharmoników Berli&skich czy Filharmoników
Monachijskich, tak$e w salach koncertowych Meksyku, dyrygowa"em do%'
cz#sto w Portugalii, czy Korei Po"udniowej. Grali%my w bardzo ciekawych plenerach. Czasem zdarza"y
si# niezwyk"e sytuacje, jak ta w Norymberdze, kiedy na niewielkiej scenie dyrygowa"em „Nabucco”, Na widow ni za sia d"o wte dy oko "o 400
osób. Sytuacja wytworzy"a si# taka, $e
oto Polacy grali spektakl o narodzie
$ydowskim, a za nami znajdowa" si#
ogromny mur, za którym w ogromnym amfiteatrze, w mrocznej przesz"o%ci, Hitler przemawia" do 10 tysi#cy Niemców, mówi!c o krucjacie
na Wschód i eksterminacji )ydów.
– Czy przez lata sp%dzone w tym
teatrze nie ma pan "alu, "e jest to
ci&gle ten sam budynek, "e 'l&sk nie
doczeka! si% nowego okaza!ego, nowoczesnego teatru operowego?
– To jest temat na osobny wywiad,
ale rzecz jasna naszemu regionowi
nale$y si# taki gmach. A my staramy
si# z oper! wychodzi' poza nasz budynek. Kilkakrotnie wyst#powali%my w by tom skich Do lo mi tach
i na rynku. W dolomitach by"y to bardzo rozszerzone spektakle, a wi#c
bar dzo dro gie. Wy st# po wa li %my
te$ – z widowiskiem „Carmina Burana” w katowickim Spodku. Opera
*l!ska jako pierwsza odwa$y"a si#
wyst!pi' w tym obiekcie. Przysz"o
wtedy oko"o 4 tysi#cy osób. Dosy'
cz#sto wyje$d$ali%my te$ do Sali
Kongresowej w Warszawie. Pokazali%my, $e Oper# Bytomsk! sta' równie$ na takie przedsi#wzi#cia, $e
potrafimy gra' i na du$ych scenach
i na naszej, bytomskiej. Zdarza"o
nam si# te$ gra' na jeszcze mniejszych scenach w Polsce ale tak$e
w Niemczech, Belgii czy Szwajcarii.
Wszystko mo$na zagra' wsz#dzie, je%li si# tylko chce. My budujemy tak
scenografie, $eby mo$na by"o zabu-

dowa! ka"d# przestrze$. Jeste%my
bardzo mobilni i elastyczni.
– W!a"nie – na spektaklach operowych nie ko#czy si$ repertuar Opery %l&skiej.
– Grali%my koncerty z zespo&em
D"em, gramy operetki, musicale, balety i gale, tak"e koncerty symfoniczne – by&y to nie tylko „Harnasie”
i „Stabat Mater” ale te" Koncert na orkiestr! Lutos&awskiego, Koncert fortepianowy e-moll Chopina czy uwertura
koncertowa „Bajka” Moniuszki. Dzi%
publiczno%ci proponujemy tak"e koncerty á capella chóru Opery 'l#skiej.
– W statucie Opera %l&ska ma zapis, 'e jest zespo!em objazdowym
w najlepszym rozumieniu tego s!owa. To nie tylko spektakle – zreszt& od powstania Opery – w Teatrze
%l&skim w Katowicach. Dzisiaj spotyka si$ opinie, 'e jest to dzia!anie
zb$dne, z ró'nych przyczyn. Jakie
jest pana zdanie w tej kwestii?
– Od 1945 roku jest to jedno z naszych najwa"niejszych zada$. Przez jaki% czas 30 procent spektakli grali%my
na by tomskiej sce nie, trzy dzie %ci
na scenie katowickiej i 30 procent
za granic#. Wyjazdy maj# te" swoje
dobre strony – nowa publiczno%!, inny odbiór spektaklu, a to jest bardzo
wa"ne. Bywa&o, "e rokrocznie je(dzili%my do Sali Kongresowej w Warszawie – byli%my tam bardzo oczekiwanymi go%!mi. Wyst)powali%my te"
w Teatrze Polskim w Warszawie, odwiedzamy Jas&o, Krosno, Rzeszów,
Kielce, wiele miejscowo%ci w województwie %l#skim – znów odwiedzamy D#brow) Górnicz#, gdzie wyst)pu je my w wy re mon to wa nej Sa li
Pa&acu Kultury Zag&)bia. Ostatnio
pojawi&y si) nawet oferty zagrania
w Wejherowie i w Tczewie – teraz mamy ju" sta&# wspó&prac). Prezentowali%my tam „Nabucco” i „Carmen”.
Okaza&o si) te", "e dzi)ki funduszom
europejskim powsta&o wiele sal w tych
miastach, z dobr# akustyk# i wyposa"eniem technicznym. Zatem przesz&o%ci# s# kiepsko wyposa"one niewielkie sale.
– W dzia!alno"ci Opery %l&skiej
bardzo wa'ny jest Konkurs Wokalistyki im. Adama Didura. Kiedy nast$pna edycja?
– Kiedy odb)dzie si) kolejna edycja zadecyduj# %rodki finansowe.
Prócz konkursu odby&a si) te" pierwsza Europejska Akademia Sztuki Wokalnej. Chcemy podtrzymywa! te
inicjatywy. Nagrywamy p&yty – okazuje si), "e wszystkie dotychczasowe
pomys&y z tym zwi#zane by&y bardzo
udane. Pewnie wp&yw na to ma moje do%wiadczenie pracy z mikrofonem. To dobra szko&a precyzji wykonawczej.

– Czy ma pan mo'liwo"( zatrzymania czy chocia'by wspó!pracy
z laureatami tych konkursów i najlepszymi absolwentami katowickiej
Akademii?
– Oczywi%cie, "e tak. To zespó& orkiestrowy, ale te" chórzy%ci i soli%ci.
S# to w wi)kszo%ci absolwenci naszej
akademii. Bazujemy na tych ludziach,
bo po ziom kul tu ry wy ko naw czej
na 'l#sku jest bardzo wysoki. Dowodem tego s# nasze inne orkiestry
i chóry.
– Czy jest szansa, 'e w bytomskiej
Operze us!yszymy na przyk!ad Piotra Becza!$ czy Mariusza Kwietnia?
– My%l), "e tak. Musz) powiedzie!,
"e Piotr Becza&a przed wyjazdem
na Zachód pierwsze rozmowy na ten
temat prowadzi& w moim gabinecie,
przy stole, przy którym teraz siedzimy.
Przyszed& z profesorem Ballarinem,
który zarekomendowa& Piotra Becza&) jako artyst), który wkrótce zawojuje %wiat. Zaproponowa&em mu wtedy
wspó&prac) nawet go nie przes&uchuj#c. Ale koniec ko$ców on wybra&
%wiatow# karier). Dzi%, je%li przyje"d"a do Polski, to na wyst)py w Warszawie. W Katowicach wyst#pi& z okazji otwarcia sali NOSPR, a wiec by&a
to szczególna okazja..
– S&dzi pan, 'e powróci tu kiedy"
z sentymentem, jak niegdy" Bogdan
Paprocki czy Wies!aw Ochman? S&
jeszcze sentymentalni arty"ci? Czy
to ju' jest inny "wiat?
– Z grona tamtych artystów zosta&o
ju" niewiele osób – w ramach festiwalu jubileuszowego odby&o si) spotkanie z Krystyn# Szostek-Radkow#
z okazji jej jubileuszu 60-lecia pracy
artystycznej. Tak to jest, "e jak si) kto%
zadomowi w innym kraju, to nie powraca, rzadko mo"e przyjecha! na wyst)py na naszych scenach i to z powodu jakich% ekskluzywnych okazji.
Niegdy% tacy %piewacy jak Wies&aw
Ochman, czy Andrzej Hiolski wracali – na tym polega& te" ich patriotyzm.
Hiolski dla mnie jest wzorem wielkiego %piewaka…
– A co pana trzyma w tej operze?
Co tu dla pana jest najwa'niejsze?
– Ju" od czasu studiów mia&em wiele propozycji wyjazdu na kontrakt zagraniczny. By&y to nawet bardzo dobre
propozycje finansowe. Ale zdarzy&o si)
tak, "e tu, w Bytomiu przygotowywa&em swój jubileusz. Nie mog&em zostawi! wszystkiego, rzuci! przygotowywanym koncertem i wyjecha!. To nie
by&oby w porz#dku.
Wydaje mi si), "e jestem co% d&u"ny temu krajowi, temu %rodowisku, bo
kiedy% kto% we mnie zainwestowa&.
Dostawa&em stypendia i prac). W czasie kiedy rozpoczyna&em prac) jako
dyrektor, Opera 'l#ska by&a wtedy

w niezbyt dobrym stanie, uciek&a
z niej wi)kszo%! dobrych solistów. Poniewa" wywodzi&em si) z tego zespo&u stworzy&em wi)c sobie ewolucyjn#
wizj) pracy: uporz#dkowa! zastany
stan, potem doposa"y! teatr zewn#trz
i wewn#trz, nast)pnie pouk&ada! i uporz#dkowa! zespo&y, rozszerzy! repertuar a przede wszystkim unowocze%ni!
i podnie%! poziom artystyczny. Sporo
z tych zamiarów uda&o mi si) zrealizowa!. Dzi%, jak s#dz), to ju" jest inny teatr.
– Czyli spektakl 'ycia jeszcze
przed panem?
– Nigdy nie zamykam sobie drogi.
Powinni%my jeszcze zrobi! kilka spektakli wspó&czesnych, bo je%li chodzi
o klasyk), zrobili%my sporo: by&a
„Gioconda”, „Borys Godunow”, „Tannah*user”, „Aida”, „Carmina Burana”,
„Don Carlos”. Udowodnili%my, "e
na tej niewielkiej przestrzeni mog# powsta! wielkie spektakle. Z nowej litera tu ry ope ro wej pre zen to wa li %my
„Wid ma” w re "y se rii Bra dec kie go – %wietny spektakl, by& wspomniany „Pokój saren” Lecha Majewskiego
i eksperyment operowy Piotra Schmitke „Madame Euroza” z muzyk# konkretn#, aleatoryczn#, z nieprawdopodobnymi wizjami scenicznymi, ale
publiczno%! ocenia&a rozmaicie. Uwa"am, "e by& to fantastyczny pomys&.
W przysz&o%ci chcia&bym zrealizowa! dzie&a Ryszarda Straussa, Prokofiewa, Szostakowicza, Debussy’ego.
Do takich dzie& publiczno%! %l#ska powinna si) przyzwyczai!.
Po jubileuszu Opera znów wybiera
si) w %wiat. Za mojej kadencji uda&a
si) ekspansja Opery 'l#skiej na rynki zagraniczne. Grali%my w wielu
fantastycznych o%rodkach muzycznych Danii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Francji, we Lwowie. Swego czasu byli%my w czo&ówce zespo&ów
wyje"d"aj#cych za granic). Powiem
nieskromnie, "e mog# nam pozazdro%ci! inne polskie zespo&y. To jest
jedno z najwi)kszych dokona$ naszej
opery. W tej chwili mamy dobry punkt
wyj%cia do dalszych dzia&a$. A dlaczego tutaj zosta&em? To by&y wzgl)dy rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Wiedzia &em, "e mu sia& bym wszyst ko
zostawi! na zawsze. A z drugiej strony mia&em ambicje, "eby ten teatr wyprowadzi! na szerokie wody europejskie i %wiatowe. I to si) uda&o.
– Czy po tych 25 latach mo'e
pan powiedzie(: to jest mój teatr?
Prze cho dz&c uli c&, spo gl& da j&c
na mury, na ludzi…
– Opera to jest chimera, której trzeba si) po%wi)ci! bez reszty. Ona po"era cz&owieka w ca&o%ci…

!
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Zdj!cia z arch. Piotra Szalszy
Wanda Gojniczek, Piotr Szalsza – zdj!cia do filmu

Szpiedzy
w krainie walca
BOGDAN WIDERA

roku 1988 pojecha!em do Wiednia
W
na trwaj"ce prawie trzy miesi"ce
stypendium. Moim „baga#em” by!y
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wcze$niejsze lektury – powie$ci Heimito Doderera (schody Strudlhofu by!y jednym z pierwszych miejsc, które poszed!em zobaczy%), Hermanna Brocha
i uwielbianego przeze mnie Roberta
Musila. Wiedzia!em te# o tworz"cym
tam swoje naruszaj"ce niejedno tabu teorie Zygmuncie Freudzie. Natomiast moja wiedza historyczna na temat Austrii
ko&czy!a si' w!a$ciwie na czasach d!ugiego panowania cesarza Franciszka
Józefa. Mia!em tak#e $wiadomo$%, #e
Adolf Hitler przy!"czy! w roku 1938 ten
kraj do swojej „Tysi"cletniej Rzeszy”,
zreszt" bez szczególnych protestów ze
stro ny je go miesz ka& ców. O cza sach II wojny $wiatowej w dziejach austriackich mia!em poj'cie dosy% blade.
Dopiero w Wiedniu dowiedzia!em si'
na ten temat troch' i by!y to rzeczy dla
mnie zaskakuj"ce.

Stypendy$ci, którym pobyt zafundowa!a organizacja katolicka, jadali obiady w sto!ówce kurialnej. Nasza polska
grupka by!a zaszokowana, kiedy w pi"tek podano nam na drugie danie wcale
poka(ne kotlety schabowe. Akurat wtedy do naszego stolika dosiad! si' jeden
z biskupów, wi'c poprosili$my go o wyja$nienie tej bulwersuj"cej dla nas kwestii. Powiedzia! nam wtedy, #e w Austrii
pi"tkowy post nie obowi"zuje. Papie#
udzieli! mieszka&com dyspensy, bo ten
kraj przegra! wojn' i ludzie byli niedo#ywieni. Dla nas, przybyszów z „kartkowej” Polski, by!o to trudne do zrozumienia, a nasza przynale#no$% do obozu
zwyci'zców wyda!a si' w tym kontek$cie czym$ groteskowym.
Czas mojego stypendium zbieg! si'
z obchodami w Wiedniu kolejnej rocznicy Kryszta!owej Nocy. Organizowano mnóstwo ekspiacyjnych koncertów,
odczytów, wystaw, ods!aniano tablice.
Wtedy dotar!o do mnie, jak masowy cha-

rakter mia! ten pogrom )ydów. Okaza!o si', #e ci „kulturalni wiede&czycy” niczym nie ró#nili si' od hord niemieckich
barbarzy&ców. A przecie# jeszcze Jaros!aw Haszek, którego trudno pos"dzi%
o jakie$ proaustriackie sympatie, w swoich Przygodach dobrego wojaka Szwejka, w znacznie lepszym $wietle przedsta wia! ofi ce rów „znad pi'k ne go,
modrego Dunaju” ni# t'pych, pruskich
#o!daków.
W miesi'czniku „Dialog” przeczyta!em kiedy$ któr"$ ze sztuk Thomasa
Bernharda. W czasie mojego pobytu
w Au strii wy buch! wiel ki skan dal
zwi"zany z premier" jego kolejnego
dramatu Helden Platz. Nie uda!o mi si'
zobaczy% tego Placu bohaterów, natomiast sporo o nim czyta!em. Za$ autor
bywa! regularnie na jednej z reprezentacyjnych wiede&skich ulic (Karynckiej), poprosi!em wi'c, #eby mi go pokazano. D!ugow!osy, w rozwianym
pro chow cu, ju# sa mym wy gl" dem

móg! prowokowa" ziomków. On jednak wola! dra#ni" ich swoj$ twórczo%ci$, w któ rej pi&t no wa! ro da ków
za nazizm i szydzi! bezlito%nie z ich hipokryzji. Mo#na powiedzie", #e z premedytacj$ rozdrapywa! narodowe rany i przypomina! rzeczy, o których
najch&tniej by tu zapomniano.
„Po!ówka” na katedrze
typendy%ci, poza realizacj$ swoich
S
celów – nazwijmy to – naukowych,
mieli te# poznawa" samo miasto. Obo-

wi$zkowa by!a na przyk!ad wizyta
w Operze Wiede'skiej. Bywali%my
wi&c we wspania!ych muzeach, ogl$dali%my pozosta!o%ci z czasów rzymskich i – oczywi%cie – ko%cio!y. Kiedy
ju# poznali%my wszystkie wspania!o%ci
katedry pw. %w. Szczepana, nasz przewodnik zwróci! nam uwag& na niepozorny napis przy wej%ciu do %wi$tyni.
Kto% tam wypisa! szkoln$ kred$ co%, co
mo#na by!o odczyta" jako O5. Nie
by!a to jednak #adna „po!ówka” tylko
„os” – skrót od Östereich (Austria). To
by! widoczny symbol dzia!ania austriackiego ruchu oporu. (wiadectwo,
#e „za Hitlera” #yli i buntowali si& przeciw nazizmowi wiede'czycy. Nasz
przewodnik by! z tego wyra)nie dumny. Spojrzeli%my po sobie, ale nikt si&
nie odezwa!, nie wypada robi" przykro%ci gospodarzom, cho" z polskiej perspektywy ruch oporu kojarzy! nam si&
nieco inaczej.
Wszystko to przypomnia!o mi si&
podczas ogl$dania filmu Bohaterowie ze
Stein Piotra Szalszy, filmu dokumentalnego, profesjonalnie zrealizowanego,
a dla mnie osobi%cie bardzo cennego poznawczo, bo nie tylko wzbogacaj$cego
moj$ wiedz&, ale zmuszaj$cego te#
do rewizji niektórych pogl$dów.
Zaczyna si& wszystko w dniu 15
kwietnia 2014 roku w Krems, pod pomnikiem zamordowanych w pobliskim
ci&#kim wi&zieniu Stein. To by!o blisko 400 wi&)niów politycznych z 10
krajów, których stracono 6 i 7 kwietnia 1945 roku. Zebra!o si& pod monumentem kilkadziesi$t osób, z!o#ono
kwiaty… I w tym momencie Szalsza
przypomina, #e w tym samym wi&zieniu dokonano jeszcze jednej egzekucji,
która odby!a si& 15 kwietnia roku 1945.
Tak, roku 1945, kiedy tylko dni dziel$
%wiat od zako'czenia wojny, a do Austrii wkroczy!y ju# radzieckie wojska
i wszyscy zdaj$ sobie spraw& z faktu, #e
Niemcy przegrali.

Wita go 600 tysi&cy mieszka'ców i to
wr&cz entuzjastycznie. Kardyna! Innitzer ka#e na powitanie uderzy" w s!ynny wiede'ski dzwon. Tu ci$gle si&
wierzy, #e – jak to zosta!o zapisane
w Li!cie do Rzymian – wszelka w!adza
pochodzi od Boga. Wkrótce potem dochodzi do spotkania hierarchy z „wodzem” w ho te lu „Im pe rial”. Tam,
w trakcie rozmowy, kardyna! zapewnia
Hitlera o tym, #e austriacki Ko%ció! zachowa wobec nowej w!adzy #yczliw$
neutralno%", z kolei nowa g!owa pa'stwa obiecuje, #e pozwoli lokalnemu
Ko%cio!owi na pe!nienie jego pos!ugi.
Szalsza ilustruje te wydarzenia fragmentami archiwalnych filmów, starymi
zdj&ciami oraz fotografiami artyku!ów prasowych.
Bardzo szybko, bo zaledwie po kilku
miesi$cach, okazuje si&, #e nazizm ma
by" w Austrii jedyn$ „religi$”. Katolicyzm jest nowej w!adzy niepotrzebny.
Lojalny Innitzer wyda! specjalny List Pasterski, w którym nakaza! duchowie'stwu zajmowanie si& wy!$cznie duszpasterstwem i niemieszanie si& w #adnym
przypadku do polityki. „Druga strona”
nie mia!a jednak zamiaru dotrzymywa"
ugody z „Imperialu”. Wyda!a decyzj&
o likwidacji zakonów i usuni&ciu ze
szkó! lekcji religii. Po Mszy %w. dla m!odzie#y w wiede'skiej katedrze, w której uczestniczy!o oko!o 6 tysi&cy osób,
nazi%ci zorganizowali antyko%cielny
wiec. 200 tysi&cy rozwrzeszczanych
fanatyków z transparentami pe!nymi
nienawi%ci.
Wpadli przez ryby
filmie Piotra Szalszy pojawiaj$ si&
W
„gadaj$ce g!owy”. To naukowcy,
którzy przebadali (i opisali) wydarzenia

z tamtych czasów w Austrii (która
zreszt$ ju# wtedy nie istnieje, nawet

Straganiarze znad Olzy
wielu lat interesowa! mnie ruch
Od
oporu na Zaolziu. Ostatnio podczas przygotowywania audycji byli%my

Kardyna! ka"e bi# w dzwon
mar cu 1938 ro ku We hr macht
W
wkracza do Austrii. Wkrótce potem do Wiednia wje#d#a samochodem

Adolf Hitler, nowa g!owa pa'stwa.

u#ywanie tej nazwy jest zakazane).
Dr Maksymilian Liebmann opowiada
o duchownych, do których dociera
prawda, #e nazistowski system jest
zbrodniczy. I mówi dalej o narodzinach
w roku 1941 Austriackiego Wolno%ciowe go Ru chu An ty fa szy stow skie go – AFÖ. U jego pocz$tków by!o kilku, no mo#e kilkunastu ludzi, w tym
wi&kszo%" z Klagenfurtu. Dyrektor szko!y, pose!, #andarm… Organizacj& wspieraj$ wiede'scy franciszkanie. Ojciec
Kapistran przekazuje jakie% pieni$dze,
prowincja! ojciec Angelo udost&pnia
im maszyn& do pisania i powielacz. Pojawiaj$ si& zdj&cia konspiratorów, mówi si& o ich dzia!alno%ci – raptem par&
ulo tek, ja kie% ode zwy, wy pi sa nie
w przeddzie' zawodów sportowych
na murach basenu hase!: „Niech #yje Austria” i „Precz z Hitlerem”. Liebmann
zwraca jednak uwag& na to w jakich warunkach ta garstka dzia!a!a. Oni nie
byli otoczeni przez policje „tajne, jawne i dwup!ciowe”. Ich wrogami byli „sami swoi”. By" mo#e koledzy ze szko!y,
dziewczyny, w których si& kochali, s$siedzi, nawet cz!onkowie rodziny. Liczby przytoczone powy#ej %wiadcz$ o tym,
#e zwolennikami Hitlera by!a ogromna wi&kszo%" spo!ecze'stwa. Po obejrzeniu Bohaterów ze Stein wszystko to wydaje si& oczywiste, jednak w roku 1988
ogl$da!em austriacki ruch oporu z polskiej perspektywy. Dzi% „po!ówka”
przy wej%ciu do katedry nie tylko nie budzi!aby mojego politowania, ale sk!oni!aby mnie do my%lenia o heroizmie
tych nielicznych. Tych, którym historia
przyzna!a racj& (ale nie wróci!a #ycia).
Organizacja AFÖ zacz&!a snu" plany – wysadzanie mostów, zamachy
na hitlerowskich dygnitarzy, udawa!o si&
pozyskiwa" bro'… W 1942 roku spiskowcy postanawiaj$ si& spotka". Pretekstem staje si& jaka% konferencja na temat rybo!ówstwa. Niestety, obecny
na niej jest równie# szpicel, który zanotowa! nazwiska uczestników i przekaza!
je komu trzeba. Policja aresztuje 50 osób.
AFÖ przestaje istnie".

Ojciec franciszkanin Angelus Steinwender
zgin"# w Stein

z kole#ank$ w Czeskim Cieszynie,
aby dowiedzie" si& czego% wi&cej o in#ynierze Janie Ciachotnym. W Radiu
Katowice pracowa! niemal od pocz$tku dzia!ania rozg!o%ni. Dla radiofonii
by!y to czasy pionierskie. Wiele rzeczy
dzia!o si& po raz pierwszy. I w!a%nie in#ynier Ciachotny przygotowywa! pierwsze, trudne transmisje „z terenu”. A Radio Katowice przeprowadzi!o wtedy
na przyk!ad relacj& (na #ywo!) z do!u
kopalni, ale transmitowa!o te# bezpo%rednio koncert s!owika. W pobli#u
gniazda ptaka zainstalowano mikrofon.
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Ojciec Kapistran Pieller zamordowany w Stein
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Na anten! trafia"y imprezy sportowe,
pa#stwowe, artystyczne. Przygotowanie tego wszystkiego by"o za ka$dym
razem dla radiowych techników nie lada wyzwaniem. Te zabawy z nowym
medium przerwa"a wojna. In$ynier
Cia chot ny wró ci" w swo je stro ny,
pod Cieszyn. I tam wybudowa" radiostacj!. Siatk! wywiadowcz% utworzyli ludzie zwi%zani z polskim ruchem ludo wym. In for ma cje o nie miec kich
dzia"aniach przekazywano na Zachód.
Niestety znalaz" si! zdrajca i bracia Ciachotni zostali aresztowani Po brutalnym
&ledztwie &ci!to ich toporem w wi!zieniu pod Berlinem. W czasie naszej radiowej wyprawy nie dowiedzieli&my si!
o naszym bohaterze za wiele. Z przykro&ci% przysz"o nam skonstatowa', $e
w jego rodzinnych stronach i to w&ród
mieszkaj%cej tam polskiej ludno&ci
wiedza o in$ynierze Ciachotnym jest
znikoma. Podobnie jak pami!' o tym
niezwyk"ym cz"owieku. Mo$e uda"oby
si! odkry' jakie& nowe materia"y, gdyby&my mieli wi!cej czasu… Na Zaolziu dzia"a" te$ rozbudowany wywiad
ZWZ. By"a „wsypa”, konspiratorzy
trafili do Auschwitz, wielu stracono.
Informacj! o tych ludziach, zreszt%
niepe"n% znale(' mo$na jedynie w nielicznych pracach naukowych. W miejscowo&ciach, w których mieszkali, ma"o kto o ich martyrologii pami!ta.
Polskie w"adze komunistyczne nie by"y zainteresowane patriotami z ZWZ,
czechos"owackie – tym bardziej.
Film Piotra Szalszy odkry" dla mnie
jeszcze jedn% grup! Zaolziaków, którzy
walczyli z Hitlerem nie na swojej Ziemi Cieszy#skiej, ale w… Wiedniu.
Mieszka#cy nadolzia#skich miejscowo&ci zacz!li wyje$d$a' do Austrii
„za prac%”. Ale nie tylko. U nich rzeczywi&cie trudno by"o o robot!, Wiede# by"
miastem przyjemnym, w którym dobrze
si! $y"o, jednak cz!&' z nich mia"a inny cel. Anglicy u&wiadomili genera"owi Sikorskiemu, $e wojna niepr!dko si!
sko#czy i w zwi%zku z tym trzeba
w Rzeszy i na terenach przez ni% okupowanych tworzy' siatki wywiadowcze.
Przekazywali na to emigracyjnemu rz%dowi pieni%dze. Do informowania Zachodu o tym, co dzieje si! w Austrii Zaolziacy nadawali si! wspaniale. Byli
wykszta"ceni, dobrze mówili po nie-

miecku, w dodatku to polscy patrioci.
W ten sposób powsta"a organizacja
STRAGAN. Dlaczego akurat taka nazwa – tego film nie wyja&nia. Pokazuje natomiast szeroko tworz%cych j% ludzi. Jednym z nich by" Karl de English.
Urodzony w Krakowie z matki Austriaczki, tam uko#czy" studia w Uniwersytecie Jagiello#skim, gdzie te$
doktoryzowa" si! z prawa, walczy"
w I wojnie &wiatowej, potem pracowa"
w s"u$bie najja&niejszego pana (cesarz
pasowa" go zreszt% na rycerza), wspó"pracowa" z wywiadem II Rzeczpospolitej… Dzi!ki temu przyje$d$a do niego
przed sta wi ciel
kon spi ra cji
z Warszawy, z którym umawiaj% si!
na dalsz% wspó"prac! w czasie wojny.
Taka biografia sama w sobie jest materia"em na scenariusz filmowy. I ten „de”
oraz „von” spotyka si! w swojej wiede#skiej willi z Janem Mrózkiem, który zostaje dowódc% STRAGANU. Organizacja si! rozrasta, dochodzi m.in. siostra
Mrózka, Ewa, W"adys"aw Gojniczek,
W"adys"aw Babi#ski, Maria Magnusek,
szybko zbiera si! setka osób. Na ekranie przesuwaj% si! czarnobia"e zdj!cia
twarzy, padaj% nazwiska… Ale nie to
jest najwa$niejsze. Przy okazji dowiadujemy si!, ile cz"onkowie STRAGANU dokonali. A lista ich osi%gni!' jest
im po nu j% ca. Ba bi# ski pra cu j% cy
w rzecznej firmie spedycyjnej przekazuje dane dotycz%ce tego, co si! Dunajem przewozi (chodzi m.in. o bro#),
szkicuje plany portów i wybrze$a (a s%
to plany dok"adne). Inni „opiekuj% si!”
zak"adami przemys"owymi, produkuj%cymi czo"gi, silniki odrzutowe do samolotów, inn% bro#. S% plany miast, rysunek rozmieszczenia wiede#skiej obrony
przeciwlotniczej, sporz%dza si! raporty
o nastrojach (coraz gorszych) w&ród ludno&ci. Kurierki i kurierzy przewo$% to
wszystko do Warszawy, która przekazuje te materia"y do Londynu. Pos"a#cy
STRAGANU w drodze powrotnej przewo$% pieni%dze, sfa"szowane bardzo
udatnie bony $ywno&ciowe, nawet bro#
i aparaty fotograficzne. Walizki z podwójnym dnem, skrytki w zapalniczkach, szminkach… Wszystko jak w filmie szpiegowskim.
Najbardziej spektakularnego wyczynu
dokonuje Maria Magnusek, która uzyskuje od austriackiego in$yniera informacje

o Peenemünde. Tam przygotowuje si!
produkcj! „cudownej broni” – pocisków V-1 i V-2. (Po Stalingradzie jej informator prosi o pisemne za&wiadczenie,
$e wspó"pracowa" ze STRAGANEM, bo
nie ma ju$ z"udze# co do wyniku wojny.)
Ten wa$ny materia" wiezie do Warszawy osobi&cie Jan Mrózek, ale Anglicy nie
wierz% pocz%tkowo rewelacjom o nowej
broni. Przekonuj% ich dopiero kolejne
meldunki. Peenemünde zostaje zbombardowane, fabryki Niemcy ju$ w tym
miejscu nie odbudowuj%. W tej cz!&ci
filmu du$% rol! odgrywa komentarz
dr. Mieczys"awa Starczewskiego, który
jako jeden z nielicznych historyków
polskich zajmowa" si! zaolzia#skim
ruchem oporu.
STRAGAN jest &wietnie zorganizowany, dzia"a z rozmachem, wydaje si!,
$e nic mu nie zagra$a. Niestety, zbyt wielu ludzi zna"o nazwiska, adresy… Wiosn% 1944 roku organizacja zostaje rozbita, a jej cz"onkowie aresztowani.
Zaczyna si! brutalne &ledztwo.
Kat wymawia prac!
atem roku 1944 zaczynaj% si! proL
cesy cz"onków AFÖ. Opó(ni"y si!
troch! ze wzgl!du na zamach na Hitle-

ra. Ale – by' mo$e z tego samego powodu – wyroki zapadaj% surowe. Jeszcze
w marcu 1945 roku gilotyna wiede#ska
pracuje pe"n% par%. Straconych zostaje 20
osób, w tym trzech cz"onków AFÖ,
bardzo dla tej organizacji zas"u$onych.
Jednak pod Wiede# ju$ podchodz% Rosjanie i kat odmawia wykonywania dalszych egzekucji.
Po procesach s% ju$ te$ ludzie ze
STRAGANU. Ponad czterdzie&ci osób
(w tym cztery kobiety) zostaje skazanych
na &mier' i czeka na wykonanie wyroku.
W grudniu 1944 roku Zofia Kubu&ko rodzi w wi!zieniu syna swojego narzeczonego Jana Mrózka. Ma"ego Micha"a Jana udaje si! rodzinie wykupi' z wi!zienia,
trafia on do babci w W!dryni. Z celi
&mierci ucieka W"adys"aw Babi#ski, zabiera z celi sztambuch, do którego zd%$yli si! wpisa' prawie wszyscy aresztowani ze STRA GA NU. Na filmie
mo$na obejrze' niektóre karty tego poruszaj%cego dokumentu.
W kwietniu roku 1945 z wi!zienia zostaj% zwolnione owe cztery kobiety. Przez
krótk% chwil! maj% nadziej!, $e na wolno&' wyjd% tak$e pozostali wi!(niowie.
W miniaturze
rokurator Johann Stich upiera si! jedP
nak, $eby „zdrajców” zabi'. Wi!(niów z AFÖ i ze STRAGANU wypro-

wadza si! z Wiednia. Id% przez kilka dni
do wi!zienia w Stein.
Zim% 1944 roku Niemcy ewakuuj%
wi!(niów obozu Auschwitz. P!dz%

tysi!ce w kierunku Rzeszy. T" drog"
nazwano „Marszem #mierci”, poniewa$ wielu „ewakuowanych” nie prze$y%o. Jednak znaczna cz"#& (w tym mój
przysz%y ojciec) po wojnie wróci%a
do domu. Z „miniatury” marszu #mierci z Wiednia do Stein nie ocala% nikt.
Szli w kwietniowym deszczu i wietrze,
trzymano ich pod go%ym niebem, czasem w zrujnowanej stodole, po drodze
trafi% si" „ludzki” burmistrz, który
kaza% – jak wspomina #wiadek – ugotowa& dwa kot%y kartofli, $eby ich nakarmi&.
Docieraj! do wi"zienia Stein. I czekaj! do 15 kwiet nia 1945 ro ku na
#mier&. I tu odbywa si" miniaturowa,
wi"cej – mikroskopijna „powtórka”
z Katynia. Oko%o czterdziestu cz%onków
AFÖ i STRAGANU zostaje zamordowanych strza%em w potylic". Gin! ojciec
Angelo Steinwender, Karl de Englisch,
Jan Mrózek i wielu innych, których zdj"cia mo$na by%o zobaczy& w filmie. Cia%a wrzuca si" do masowego grobu i pokrywa wapnem.
A prokurator Johann Stich w 1948 roku zosta% skazany na 8 lat wi"zienia.
Ale nie ze wzgl"du na rzesze ludzi, których skaza% na #mier&, tylko dlatego, $e
wspiera% osoby zwi!zane z NSDAP
przed rokiem 1938 (do tego czasu nazistowska partia by%a w Austrii zakazana).
Obraz i s!owo
krótowo i dosy& pobie$nie przedstaS
wi%em opowiedzian! w filmie Bohaterowie ze Stein histori". Odebra%em j!

bardzo osobi#cie i emocjonalnie, bo
przywo%ywa%a w mojej pami"ci gdzie#
tam w tle tragiczne losy wojenne mojej
rodziny z Zaolzia. Rozstrzelanych dziadków, ciocie i wujków, których nigdy nie
pozna%em. Teraz pora, $eby si" zaj!& samym filmem.
Niew!tpliw! zas%ug! Piotra Szalszy – scenarzysty i re$ysera jest samo
znalezienie tematu. II wojna #wiatowa
to wielkie bitwy, miliony ofiar, obozy
koncentracyjne, zbrodnie na ogromn!
skal" pokazywane wiele razy. Okaza%o
si", $e okrucie'stwo i heroizm mo$na odnale(& w niewielkim epizodzie.
Szacunek budzi te$ to, ile pracy musia%
wykona& re$yser przed przyst!pieniem
do samej realizacji swojego filmu. W napisach ko'cowych pojawia si" mnóstwo
instytucji, w których znajdowa%y si" materia%y potrzebne do stworzenia tego dokumentu. Archiwa, biblioteki, muzea,
IPN… Bardzo d%uga lista. I taka sama
wymieniaj!ca osoby pomocne w przygotowaniu dzie%a. A to by% dopiero
wst"p do zasadniczej pracy – wybrania
najwa$niejszych, potrzebnych do stworzenia spójnej opowie#ci materia%ów, ich
wkomponowania w narracj" z%o$on!
jeszcze z zezna' #wiadków i wypowiedzi naukowców.

Willa w dzielnicy Hietzing w Wiedniu. Tu mieszka! prof. Karol Englisch

Od czasów Medalionów Zofii Na%kowskiej sta%o si" jasne, $e o niewyobra$alnych okrucie'stwach wojny
trzeba opowiada& beznami"tnie, bez
emocji, zw%aszcza bez patosu i sentymentalizmu. Piotr Szalsza konsekwentnie trzyma si" tej regu%y. Prezentuje fakty, go%e fakty. Do nich ograniczaj! si"
w swoich wypowiedziach sfilmowani
przez niego naukowcy, którzy – je$eli
dodaj! jaki# w%asny komentarz – wyja#niaj! jedynie jakie# szczegó%y konieczne dla zrozumienia wydarze' czy
okoliczno#ci.
Jednak film to przede wszystkim
obraz. I tu mo$na doceni& profesjonalizm scenarzysty i re$y sera w jed nej
oso bie. W fil mie po ja wia j! si"
na przemian kolo ro we, mi%e do kr"tki np. z dzisiejszego Wied nia (willa
Karla de Englischa, mieszkania konspiratorów), fragmenty zapewne kronik fil mo wych z wjaz du Hi tle ra

do miasta i najbar dziej przejmu j!ce
czarnobia%e zdj"cia bohaterów. Twarze bez u#miechu, czasem fotografowa ne z trzech stron we d%ug po li cyjnych przepisów. S! jeszcze wspomniani ju$ naukow cy oraz #wiad kowie, w tym cz%on kowie ro dzin. Sfilmowane zosta%y dokumenty, gazetowe
stro ny… Nie ma $ad nych in scenizowa nych prób re kon struk cji wy da rze', przez co przekaz staje si" ca%kowi cie wia ry god ny. S%o wo i ob raz
w Bohaterach ze Stein tworz! harmonijn!, ale przede wszystkim wstrz!saj!c! i po ru szaj!c! ca%o#&. Zas%uga to
oczywi#cie re$ysera, jednak nale$y tu
te$ do ceni& #wietn! prac" operatora
Mieczys%awa Hudzika i mon ta$y sty
Ar tura Wojewo dy.
Film powsta% na zamówienie Wiener-Krakauer Geselschaft Kultur.

U Herzlindy Wachelhofer, wnuczki Karola Englischa

!
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Fot. Nadina Wiórkiewicz
Fotografia autorstwa Nadiny Wiórkiewicz zosta!a zrobiona na potrzeby sesji zdj"ciowej zespo!u „Blokowiska”. Ju# nast"pnego dnia nawi$za!em
kontakt z muzykiem, który nie tylko nie pogniewa! si", #e bez pytania wykorzysta!em zdj"cie, ale jeszcze przys!a! je w dobrej rozdzielczo%ci, bym móg! podzieli& si" nim z Pa'stwem na !amach „(l$ska”.

Brzmienie miasta
(o muzyczno!ci Katowic)
JACEK KUREK

!l"sk to ziemia, która rodzi#a artystów i zawsze go$cinnie ich przyjmowa#a. Gwiazdy $wiatowego formatu gromadzi#y tysi"ce s#uchaczy podczas koncertów w katowickim Spodku, w zabrza%skim Domu Muzyki i Ta%ca czy nawet na Stadionie !l"skim oraz podczas plenerowych festiwali. A wspó#cze$nie katowickie sale
Filharmonii !l"skiej, Akademii Muzycznej czy NOSPR-u s" jak spe#nione marzenia najwybitniejszych artystów i najbardziej spragnionej muzyki publiczno$ci.
„My Polacy jeste!my narodem,
którego muza w swych obj"ciach
trzyma”
Pola Negri w wywiadzie
dla dwutygodnika
„Kino dla Wszystkich” z 1929 r.
Horyzonty
lasyka, jazz, rock, muzyka !wiata,
K
hip-hop... wspó#istniej$ tu obok siebie,
tworz$c bogate brzmienie górno!l$skich
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miast i wydaj$c imponuj$ce owoce. Niektórymi z nich s$ Rawa Blues Festival, Bluestracje, Festiwal Muzyczny im. Ry!ka Rie-

dla „Ku przestrodze”, Festiwal Perkusyjny „Drum Fest”, OFF Festival, Silesian
Jazz Festival, ale tak%e All Improvviso, Ars
Cameralis czy Mi"dzynarodowy Festiwal
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
A to przecie% tylko gar!& przyk#adów... Górno!l$ski przemys#owy i poprzemys#owy
pejza% – jak niedawno o tym na #amach
„'l$ska” pisa#em, ale mocno chc" to powtórzy& – jest bluesow$ melodi$, a !l$ska historia – bluesow$ opowie!ci$, która z bólu wyrasta, niesie pocieszenie, czasem
skrzy si" humorem, któr$ trzeba z siebie gor$c$ wydoby&, niczym w"giel wyrwa&. Wy!piewa&. I chocia% wi"kszo!& pieców ostyg#a, a licz ne ko ry ta rze ko pal nia ne
pozamykano, jednak odwieczna cz#owie-

cza ballada o wolno!ci i t"sknocie, o mi#o!ci do %ycia wybrzmiewa wci$% z t$ sam$ si#$… To dlatego horyzonty festiwali,
spotka(, przegl$dów czy konkursów s$ tu
coraz szersze, !mielsze, a pie!ni niczym
czarne z#oto w hutniczy ogie( wrzucone
p#on$, cho& si" nie spalaj$, zupe#nie jak
krzew gorej$cy, w którym – jak niedawno
pisa#em – Moj%eszowi objawi# si" Bóg...
Sztukmistrzowie
(nie tylko) z Katowic
okazji 750-lecia lokacji Bytomia poZ
wsta# V Kwartet smyczkowy „Siedem
i pó!” (siedem i pó# cz"!ci, a tak%e siedem
i pó# wieku Bytomia) Aleksandra Lasonia.
Utwór po raz pierwszy wykonany zosta#
3 lipca 2004 roku przez %e(ski Kwartet
„Akademos” (z#o%ony z absolwentek Akademii Muzycznej w Katowicach). Wydarzenie odby#o si" w ramach Festiwalu
Sztuki Tanecznej w Bytomiu. Muzyka
wybrzmia#a do choreografii Jacka )umi(skiego, a ta(czyli arty!ci 'l$skiego Teatru

Ta!ca w Bytomiu. Poszczególne cz"#ci
kompozycji autor dedykowa$ %onie i przyjacio$om zwi&zanym z Bytomiem, mi"dzy
innymi Markowi Mosiowi, onegdaj twórcy i prymariuszowi Kwartetu 'l&skiego, potem za$o%ycielowi i dyrygentowi Orkiestry
Kameralnej Miasta Tychy „Aukso”, a tak%e Piotrowi Janosikowi, wiolonczeli#cie
Kwartetu 'l&skiego. Ten ostatni zespó$, powsta$y w 1978 roku, wyda$ ponad 30 p$yt
i zagra$ blisko 100 prawykona!. Laso!
wraz z Eugeniuszem Knapikiem i zmar$ym
przedwcze#nie Andrzejem Krzanowskim
nale%a$ do tak zwanego Pokolenia ‘51. Knapik wspó$tworzy$ mi"dzy innymi z Ryszardem Gabrysiem Festiwal „'l&ska Trybuna
Kompozytorów”. Sam Gabry#, urodzony
w Goleszowie kompozytor, poeta, filozof
sztuki, pedagog, siebie nazywa „sztukmistrzem z Katowic”, cho( przez lata prowadzi$ cieszy!ski Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego na Uniwersytecie
'l&skim. Inspiruj&cy si" tyle% ludow& muzyk& 'l&ska Cieszy!skiego, co twórczo#ci&
Johna Cage’a, by$ pierwszym #l&skim
kompozytorem powo$uj&cym do %ycia
utwory z u%yciem magnetofonowej ta#my
i w technice kola%u. Syn i ucze! Ryszarda, Aleksander, absolwent katowickiej
Akademii Muzycznej – to obsypywany nagrodami i muzycznymi dedykacjami kompozytor i kontrabasista, wytrawny animator i promotor muzyki nowej.
W 1982 roku urodzony w Czechowicach
Dziedzicach Witold Szalonek za$o%y$
w Berlinie Zachodnim Towarzystwo im.
Karola Szymanowskiego, z zapa$em propaguj&c w Niemczech polsk& muzyk".
Tam zmar$ w roku 2001. Ku zaskoczeniu
cz"#ci #rodowiska akademickiego z oddaniem prowadzi$ amatorskie chóry dzia$aj&ce przy KWK „)agiewniki” i „'l&sk”. Jeden z nich, Chór „Echo”, po wsta$
w pierwszej dekadzie XX wieku. Amatorski ruch #piewaczy dok$adnie opisany
przez nieocenionych: Jana Fojcika i Rajmunda Hankego to osobna karta fenomenu górno#l&skiej kultury.
!l"zak ze Lwowa, ale !l"zak
Katowicach zamieszka$ w 1948 roku, po przybyciu ze Lwowa (przez
W
Rzeszów i Kraków), m$ody Wojciech Ki-

lar, który mówi$ o sobie: „'l&zak ze Lwowa, ale 'l&zak”. Do ko!ca %ycia pozosta$
katowiczaninem kibicuj&cym „Ruchowi”
Chorzów. Zosta$ tu jako m$odzieniec, bo
tylko w tym mie#cie wtedy móg$ podj&(
dalsz& edukacj" muzyczn&. Gdy w roku 2010 Katowice obchodzi$y swoje 145.
urodziny, napisa$ dedykowan& miastu
Uwertur! uroczyst" na orkiestr!. Na wydanej wtedy p$ycie wykonuje j& Orkiestra
Filharmonii 'l&skiej pod dyrekcj& Miros$awa Jacka B$aszczyka. W komentarzu
do wydawnictwa Tomasz Je% przypomina$
o kompozytorze: „To w$a#nie w tutejszej
Pa!stwowej Wy%szej Szkole Muzycznej
odbywa$ swe studia w zakresie gry na fortepianie i kompozycji w klasie Boles$awa
Woytowicza, uko!czone z najwy%szym odznaczeniem w 1955 roku. Przez wiele lat
by$ równie% prezesem Katowickiego Oddzia$u Zwi&zku Kompozytorów Polskich”.
By$ trzykrotnie laureatem Nagrody Województwa Katowickiego, dwukrotnie Nagrody miasta Katowice, w 1995 roku

otrzyma$ Nagrod" Arcybiskupa Metropolity Katowickiego „Lux et Silesia”, rok pó*niej – Sonderpreis des Kulturpreises Schlesien des Landes Niedersachsen, w roku
2003 – Nagrod" im. Juliusza Ligonia,
w 2006 roku – Nagrod" „Animus Silaesiae”, i w tym samym roku – 23 marca – przyj&$ honorowe obywatelstwo Katowic.
Tramwaj z muzyk"
yborne wydarzenia artystyczne zwi&W
zane z ubieg$omiesi"cznymi obchodami 70-lecia dzia$alno#ci Filharmonii

'l&skiej zapowiada$ kursuj&cy po Katowicach zabytkowy tramwaj z muzyk& gran&
na %ywo oraz z urodzinowym pocz"stunkiem. Jubileusz by$ odwo$aniem do pierwszego koncertu, który Pa!stwowa Filharmonia w Katowicach da$a 26 maja 1945
roku w dawnej Sali Powsta!ców, odt&d siedzibie filharmoników. Gra$o zaledwie
53 muzyków, tylu uda$o si" odnale*( wtedy spo#ród ocala$ych z wojennej po%ogi.
Dyrygowali Jan Niwi!ski i Faustyn Kulczycki. Wybrzmia$a muzyka Chopina,
Moniuszki, Kar$owicza, Noskowskiego,
Ró%yckiego i Kulczyckiego. 'piewa$a Irena Lewi!ska. W pierwszej dekadzie dyrektorami Filharmonii byli: Anatol Zarubin,
Witold Krzemieniecki i Stanis$aw Skrowaczewski. Najwa%niejsz& sta$a si" jednak
epoka pochodz&cego ze 'l&ska Cieszy!skiego, Karola Stryji, który kierowa$ zespo$em 37 lat i doprowadzi$ do rozbudowania
orkiestry, licz&cej od tego czasu 100 osób,
i chóru do liczby 80 osób. Powsta$a jeszcze orkiestra kameralna. W Filharmonii 'l&skiej wyst"powali mi"dzy innymi Leopold Stokowski, Witold Ma$cu%y!ski,
M#cis$aw Rostropowicz, Dawid Ojstrach
i Igor Ojstrach, Zubin Mehta... Lista s$aw
tego rozmiaru liczy znacznie wi"cej nazwisk. W roku 2002, w 4. rocznic" #mierci Karola Stryji, ods$oni"to ku jego czci tablic" projektu Zygmunta Brachma!skiego,
nadaj&c tym samym Sali Koncertowej
imi" dyrygenta. Wykonano wówczas I koncert skrzypcowy D-dur op. 6 Niccola Paganiniego i fragmenty opery Eugeniusza
Knapika La libertà chiama la libertà
do libretta Jana Fabrego. Dyrygowa$ nast"pca Karola Stryji – Miros$aw Jacek
B$aszczyk. Przy tej okazji odby$a si" promocja ksi&%ki Iwony Bias Eugeniusz Knapik – kompozytor i pianista. Podczas obchodów 1. rocznicy #mierci Henryka
Miko$aja Góreckiego, 14 listopada 2011
roku, Filharmonia 'l&ska przyj"$a imi"
kompozytora. Miros$aw Jacek B$aszczyk
mówi$ o Patronie: „Przyje%d%a$ tutaj,
uczy$ si" muzyki na koncertach filharmonicznych. W pó*niejszych latach, kiedy
móg$ si" pochwali( wnukami, zrobili#my cykl koncertowo-familijny z profesorem w roli g$ównej. Mia$ nieprawdopodobn& charyzm" i doskona$y kontakt z dzie(mi
i m$odzie%&”.
Gwiazd pierwszej wielko#ci
ci"g dalszy

1945 roku (pocz&tkowo przy katoW
wickim teatrze) powo$ywa$ do %ycia
oper" inny lwowianin, s$ynny #piewak

Adam Didur (mia$ wówczas do dyspozycji wyborny zespó$ ze Lwowa rodem – z ta-

lentami tej klasy, co Wiktoria Calma czy
Andrzej Hiolski). Ju% 14 czerwca 1945 roku po raz pierwszy po wojnie wystawiono na 'l&sku (jeszcze w Teatrze im. Stanis$awa Wyspia!skiego) Halk! Stanis$awa
Moniuszki, a w Bo%e Narodzenie roku 1945 po raz pierwszy w Polskim Radiu
spektakl ten wyemitowano (ju% z Bytomia).
W Operze 'l&skiej debiutowali arty#ci
na miar" Bogdana Paprockiego czy Wies$awa Ochmana. Ten ostatni tak%e w roli re%ysera. W marcu 1945 roku koncertowa(
zacz"$a orkiestra radiowa utworzona przez
Witolda Rowickiego.
Szybko wraca$o do %ycia powo$ane
w 1929 roku przez Witolda Friemanna Pa!stwo we Kon ser wa to rium Mu zycz ne.
W 1947 roku dyrekcj" Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (obecnie to Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia) obj&$ Grzegorz Fitelberg. Powsta$a ona za jego spraw& jako naturalnie odrodzona Orkiestra
Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia, któ r&
w 1935 roku utworzy$ w Warszawie.
Przez sze#( lat a% do #mierci 10 czerwca 1953 roku z katowick& orkiestr& odnosi$ Fitelberg sukcesy nie tylko w kraju, ale
te% za granic&: w Rumunii, Czechos$owacji, na W"grzech… Koncertowa$ i nagrywa$. W radiowym koncercie emitowanym z Katowic 1 kwietnia 1948 roku
poprowadzi$ premier" jednego z najpopularniejszych dzie$ Witolda Lutos$awskiego 1 Symfoni!.
W Czernicy, nieopodal Rybnika, w grudniu 1933 roku urodzi$ si" Henryk Miko$aj
Górecki, ucze! Boles$awa Szabelskiego,
pe$ni&cego funkcj" organisty w p$ockiej katedrze. Na 'l&sk trafi$ Szabelski tu% po studiach u Karola Szymanowskiego, którego
imi" nosi katowicka Akademia Muzyczna,
najstarsza – co warte podkre#lenia – wy%sza uczelnia na Górnym 'l&sku. Jej g$ówna aula – teraz odnawiana, tak by ods$oni"te mo g$y zo sta( im po nu j& ce daw ne
freski – nosi imi" Szabelskiego. Pocz&tki
Szko$y wi&%& si" z powsta$ym w 1929 roku Pa!stwowym Konserwatorium Muzycznym. W lutym 1945 roku Konserwatorium wznowi$o dzia$alno#(, a 1 wrze#nia
tego% roku przemianowane zosta$o na Pa!stwow& Wy%sz& Szko$" Muzyczn&, która
w 1979 roku zmieniwszy status, sta$a si"
Akademi& Muzyczn&. Po #mia$ej przebudowie jej gmachu (lata 2005–2007) powsta$o wspania$e, szk$em zadaszone atrium, $&cz&ce funkcj" foyer, zimowego ogrodu oraz
restauracji, stanowi&ce tak ogromnie potrzebn& przestrze! niezliczonych muzycznych spotka! z d*wi"kami dobiegaj&cymi
z sal prób – w tle.
W Gnojniku na Zaolziu urodzi$ si" absolwent Pa!stwowej Wy%szej Szko$y Muzycznej im. Braci Szafranków w Rybniku – Adam Makowicz. Tu przychodzili
na #wiat lub przyje%d%ali liczni muzycy.
Po studiach w latach dziewi"(dziesi&tych XX wieku zacz&$ w Katowicach
prac" sprowadzony przez wybitnego organist", profesora katowickiej Akademii
Muzycznej i za$o%yciela Muzeum Organów 'l&skich Juliana Gembalskiego – klawesynista i organista Marek Toporowski. I jeszcze jedno trzeba mi powtórzy(:
tutejsza Akademia Muzyczna, dysponuj&c
pierwszym w Polsce Wydzia$em Muzyki
Rozrywkowej i Jazzu, wyda$a rozliczne ta-
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lenty, w!ród których znale"li si# studenci z ca$ej praktycznie Polski, mi#dzy innymi: Artur Dudkiewicz, Maciej Sika$a,
Zbigniew Jakubek, S$awomir Kulpowicz,
Bernard Maseli, Marcin Jahr, Lidia Pospieszalska, Marcin Pospieszalski, Krystyna
Pro%ko, Lora Szafran, Jaros$aw &mietana,
Stanis$aw Sojka, Jacek (Meira) Niedziela, Piotr Wojtasik, Adam Buczek. Brat Adama, Piotr, absolwent Akademii z 1986 roku, za$o'y$ w Kanadzie w 1991 roku
formacj# Penderecki String Quartet. Katowick( uczelni# ko%czyli te' gitarzysta
bluesowy Grzegorz Kapo$ka i piosenkarka Majka Je'owska. A kiedy zapyta$em za$o'yciela znakomitego warszawskiego
zespo$u jazzowego HoTS, dlaczego chcia$
tu, na &l(sku studiowa), podkre!la$ nie tylko renom#, tradycj#, dorobek, ale i... atmosfer#.
Liczne zespo$y dzia$aj(ce w Akademii
od Akademickiej Orkiestry Symfonicznej
im. Karola Szymanowskiego a' po Big
Band Instytutu Jazzu, to niewysychaj(ce
"ród$o polskich muzycznych gwiazd i talentów...
Wzrastanie
opisie do p$yty po!wi#conej orkieW
strowej twórczo!ci Boles$awa Szabelskiego, Henryka Miko$aja Góreckiego

14

i Eugeniusza Knapika Tomasz Je' napisa$:
„Szczególne miejsce Katowic na muzycznej mapie Polski jest absolutnie bezdyskusyjne. Miasto to cieszy si# od wielu lat bardzo bo ga ty mi tra dy cja mi w za kre sie
kultywowania ró'nych przejawów muzyki”. Patrz(c tylko na klasyk#, wida) wspomniane: Narodow( Orkiestr# Symfoniczn( Pol skie go Ra dia oraz Or kie str#
Symfoniczn( Filharmonii &l(skiej, zwi(zan( z ni( Orkiestr# Kameraln(, Kwartet
&l(ski, Musette Quartet, Zespó$ &piewaków
Miasta Katowice „Camerata Silesia” czy
Or kie str# Ka me ral n( Mia sta Ty chy
„Aukso”.
W przypadku tej ostatniej zacz#$o si#
od spotkania w jednej z katowickich kawiarni Marka Mosia z ówczesn( wiceprezydent Tychów ds. kultury – Ann( Kolny.
By$o ono owocem zamiaru cz$onków Rady Miejskiej Tychów powo$ania do 'ycia
orkiestry, a zarazem szukania przez Mosia
siedziby dla zak$adanego zespo$u. Zespó$
powsta$ w lutym 1998 roku * pocz(tkowo
pod nazw( Orkiestra Kameralna „Aukso”. Od pocz(tku skupia$ najwybitniejszych artystów i bardzo starannie dobiera$
repertuar. „Aukso” najch#tniej wykonuje
muzyk# XX i XXI wieku, dzie$a: Gra'yny Bacewicz, Henryka Miko$aja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Witolda Lutos$awskiego czy Krzysztofa Pendereckiego.
Wielu autorów Orkiestrze zadedykowa$o
swoje utwory. W roku 1999 zespó$ rozszerzy$ nazw#, która odt(d brzmi: Orkiestra
Kameralna Miasta Tychy „Aukso”.
Od pocz(tku dyrygentem i dyrektorem
artystycznym zespo$u jest Marek Mo!,
wcze!niej, o czym wspomina$em, za$o'yciel i primarius Kwartetu &l(skiego, którego p$yta z muzyk( H.M. Góreckiego
otrzyma$a Nagrod# Muzyczn( „Fryderyk 1995”. Dwa lata pó"niej „Fryderykiem”
wyró'niono nagrania Marka Mosia z zapisem twór czo !ci K. Szy ma now skie go
i W. Lutos$awskiego (ta sama p$yta wyró'-

niona zosta$a mianem „P$yty Roku” magazynu „Studio”). Marek Mo! jest tak'e
dyrektorem artystycznym Festiwalu „Letnia Filharmonia Aukso” w Wigrach, który odbywa si# od roku 2000.
„Aukso” utworzyli absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach, w której
Mo! jest obecnie wyk$adowc(. Nazwa
zespo$u (z grec. „wzrastanie”) wskazuje
na d('no!) do poszukiwa% i artystycznego rozwoju. Orkiestra koncertowa$a w wielu krajach europejskich, ale i Brazylii czy
Chinach. Poza ju' wymienionymi artystami wspó$pracowa$a mi#dzy innymi z Jadwig( Rappe, Piotrem Anderszewskim,
Konstantym Andrzejem Kulk(, Jerzym
Maksymiukiem, Kaj( Danczowsk(, El'biet( Chojnack(, W$adys$awem K$osiewiczem, Danielem Albertim czy Hilliard
Ensemble, ale te' z Tomaszem Sta%k(,
Urszul( Dudziak, Micha$em Urbaniakiem,
Grzegorzem Turnauem, Voo Voo i Motion
Trio czy Andrzejem Jagodzi%skim. Z Leszkiem Mo'd'erem orkiestra nagra$a p$yt#
Seven Pieces for Improvising Piano and
Strings. Efektowny repertuar pianisty sprawia, 'e twórca i zespó$ nadal ch#tnie
wspólnie koncertuj(. 7 listopada 2010 roku Orkiestra towarzyszy$a niemieckiej
wo ka li st ce Ute Lem per (uwa 'a nej
za wspó$czesne wcielenie Marleny Dietrich), takie bowiem po$(czenie brzmie%
wybrali organizatorzy, aby u!wietni) inauguracj# 19. edycji Festiwalu „Ars Cameralis”. W 2009 roku podczas Gali „Innowator Roku” „Aukso” wyst(pi$a z zespo$em
Cree, w którym wokalist( jest Sebastian
Riedel, syn Ryszarda... „Aukso” to tak'e
wspólne nagrania i koncerty z Krzysztofem
Pendereckim i Jonny’m Greenwoodem
(gitarzyst( Radiohead) i znacznie jeszcze
wi#cej....
Lajerman
Katowicach w 1950 roku urodzi$ si#
Jerzy Grunwald, który zanim zosta$
W
cz$onkiem No To Co, wspó$tworzy$ zespo-

$y Ametysty, Monsuny, &l#'anie. Monsuny w kwietniu 1965 roku zdoby$y I miejsce na Prze gl( dzie M$o dzie 'o wych
Zespo$ów Muzycznych Katowic. Bo przecie' i beatowa muzyka by$a cz#!ci( brzmienia tego miasta. Podobnie zreszt( jak taka,
która w zupe$nie innych rejestrach misteryjnie wybrzmiewa dzi#ki esejom na g$os
i kontrabas Bogdana Mizerskiego i Tadeusza S$awka, unikatowo i bezcennie $(cz(c
sztuk# i nauk#
Rozdzia$ Duch muzyki w s$usznie wysoko cenionej ksi('ce Aleksandra Nawareckiego, to jeden z najwy!mienitszych opisów katowickiego fenomenu muzycznego.
Pisa$ z dum( i werw(: „W zasi#gu rzutu beretem (nosi$em wtedy beret) mia$em dwie
or kie stry sym fo nicz ne (w tym jed n(
na !wiatowym poziomie), oper# rezyduj(c( w teatrze, najlepszych w kraju kameralistów, !wietne konserwatorium wraz z jedyn( akademi( jazzu i nieformaln( szko$#
„!l(skiego bluesa”. Tutaj kibicowa$em
pocz(tkom krajowego jazz-rocka („Extra
Ball”, „Krzak”), narodzinom narodowego
thrash metalu („Kat”), ambitnego hip-hopu („Kaliber 44”) i podejrzliwie obserwowa$em chopinowski tryumf Krystiana Zimermana (zatruty zgie$kiem propagandy
sukcesu)”.

+eby ta my!l by$a pe$na – lajerman to kataryniarz, bo lajera to katarynka. Wystarczy zakr#ci), by gra$o. Wci(' to samo... pozornie. Niczym wschodnia mantra, taka
egzotyczna... A lajerman? +e swojski?
Taki st(d? +e spotyka$o si# go na podwórku? To tym bardziej warto go pami#ta).
Blokowiska muzyki
odczas majowego wyk$adu w MuP
zeum Historii Katowic Brzmienie miasta (o muzyczno!ci Katowic) mia$o miej-

sce szcze gól ne zda rze nie. Spo tka nie
zako%czy$em prezentacj( intryguj(cego
zdj#cia, jakie znalaz$em w Internecie.
Przedstawia$o m$odego cz$owieka, który
nad pojemnikiem na !mieci trzyma w r#kach akordeon (niebieski, per$owy weltmeister). Zdj#cie wyda$o mi si# ujmuj(c( metafor(. Na pierwszy rzut oka trudno by$o
stwierdzi), czy akordeon (wymowny symbol !l(skiej muzyki) l(duje na !mietniku
czy te' mo'e ratowany jest od zniszczenia.
Ta otwarta kwestia sta$a si# dla mnie symboliczn( point( do rozwa'a% o muzyczno!ci Katowic i ich kulturowych dziejów,
a przede wszystkim odpowiedzialno!ci
za muzyczne dziedzictwo. Pewnie ka'dy
z nas móg$by by) tym m$odym m#'czyzn(,
jednocze!nie – od ka'dego z nas móg$ zale'e) los „!l(skiego akordeonu” – który
mo'na od$o'y) i zapomnie), ale i który
mo'na ocali). Gdy tylko zako%czy$em
wyk$ad, podesz$a do mnie dziewczyna
o imieniu Konstancja i z u!miechem powiedzia$a, 'e mo'e mnie uspokoi), bo akordeon ten jest ze !miet ni ka wy ci( ga ny.
Na zdj#ciu bowiem znalaz$ si# kolega
Konstancji, muzyk, Andrzej Teofil, który
ratowa$ instrument w jednej z katowickich
dzielnic – Koszutce. Przyjrzawszy si#
baczniej sylwetce muzyka, jego skupieniu,
nie mo'na nie pomy!le), 'e d$onie z takim
pietyzmem podejmuj(ce instrument – niczym 'yw( istot# – to d$onie ratownika.
Jednocze!nie fotografia to by) mo'e niezamierzony, ale jak'e znamienny, symboliczny ho$d oddany tym wszystkim, którzy
spo!ród tu – sterty !mieci, ale metaforycznie – spo!ród wielos$owia, kakofonii,
wszelkiego nagromadzenia, nadreprezentatywno!ci i bohomazu potrafi( wy$uska)
warto!), per$#, s$owo. I ocali). Nawarecki w przywo$ywanym Lajermanie nazywa
to „maszkieceniem po hasiokach. Bo i tam
mo'na znale") skarby”.
Fotografia autorstwa Nadiny Wiórkiewicz zosta$a zrobiona na potrzeby sesji
zdj#ciowej zespo$u Blokowiska. Ju' nast#pnego dnia nawi(za$em kontakt z muzykiem,
który nie tylko nie pogniewa$ si#, 'e bez pytania wykorzysta$em zdj#cie, ale jeszcze
przys$a$ je w dobrej rozdzielczo!ci, bym
móg$ podzieli) si# nim z Pa%stwem na $amach „&l(ska”. I to w$a!nie jest najw$a!ciwsz( point( dla naszych rozwa'a%
o Katowicach – mie!cie z muzyki. I mie!cie do muzyki. Do muzyki zwróconym
i zwróconym muzyce. Mie!cie muzyki... Ze
wszystkich chyba hase$ promocyjnych to
wydaje si# dzisiaj najbardziej no!ne, trafne i najbardziej wiarygodne, najwi#cej
w nim nadziei i pe$na prawda, prawda
o wiele cenniejsza, ni' mog$oby si# – znów
na pierwszy rzut oka – wydawa).

!

Fot. z arch. NOSPR

Z KRZYSZTOFEM PENDERECKIM
rozmawia MAREK LYSZCZYNA

Krzysztof Penderecki w nowej siedzibie NOSPR

Wykorzysta! czas,
który jest nam dany

– Panie profesorze, spotykamy si!
przy okazji wykonania Siedmiu Bram Jerozolimy pod pana dyrekcj" w nowej sali
Narodowej Orkiestry Polskiego Radia
w Katowicach. Jak pan ocenia ten obiekt?
– Pierwszy raz dyryguj" w tym miejscu...
oczywi#cie by$em tu na wielu koncertach,
za ka%dym razem siedzia$em w innym miejscu... Po pierwsze – to jest pi"kna sala. Nie ma
takiej drugiej w Polsce – i d$ugo nie b"dzie. To
jest jedna z najpi"kniejszych sal europejskich. Po drugie oczywi#cie jest ona doskona$a akustycznie. Oczywi#cie, jest ona o tyle trudna, %e dotychczas nie mieli#my w Polsce sal
na prawie dwa tysi&ce osób. Tak%e utwór Siedem bram Jerozolimy w tej sali nie jest mo%liwy z chórem licz&cym osiemdziesi&t osób.
Poprosi$em wiec o wzmocnienie, i w efekcie
mamy chór studwudziestoosobowy. To zreszt& jest szczególny utwór, który potrzebuje takiego wielkiego forte.
– Do samego utworu pozwol! sobie powróci#, chcia$bym jednak zapyta# jeszcze
o sam obiekt... podobno pan profesor ma
w nim swój udzia$ – drzewa wokó$ nowej siedziby zosta$y zasadzone wed$ug pana wskazówek?
– [!miech] nie, nie to jest jaka# legenda... To
wygl&da$o inaczej. Na nasze spotkanie Rady Artystycznej przyszed$ pan prezydent [Piotr
Uszok – przyp. M.L.] i by$a mowa o tym, %e
NOSPR nie ma odpowiedniej sali. Pocz&tkowo pomys$ by$ taki, %e trzeba zrobi! remont, bo
nie ma pieni"dzy, ale pad$a milionowa suma jego kosztów, wi"c zaproponowa$em, %e za te pieni&dze mo%na wybudowa! zupe$nie nowy

obiekt. Pan prezydent to podchwyci$, i dzi"ki
niemu, dzi"ki jego pomocy ta sala powsta$a...
– … ale sk"din"d drzewa te% s" pana
pasj"...
– tak, o tym te% wtedy troch" rozmawiali#my... ja jestem takim nieprofesjonalnym botanikiem. Mam najwi"ksze w Polsce prywatne arboretum, które jest dosy! du%e, liczy
ponad 30 hektarów. Niektórych z obecnych tam
drzew nie ma nigdzie w Polsce. W tej dziedzinie jestem wi"kszym specjalista ni% w muzyce [!miech].
– Ostatnie pytanie a propos nowej sali:
w&ród cz!&ci dziennikarzy oraz polityków
pojawia$y si! niestety takie opinie, %e to s"
'le wydane pieni"dze, które mo%na by$o
przeznaczy# na przyk$ad na nowe miejsca
pracy...
– Nie... to przecie% s& miejsca pracy dla wielu tysi"cy ludzi! Dzi"ki tym unijnym pieni&dzom wybudowali#my albo wyremontowali#my w Polsce dwana#cie sal... to jest krok
tysi&clecia. Kiedy# budowa$o si" g$ównie ko#cio$y, ale w ostatnich dwustu latach na #wiecie, w krajach, które dba$y o swoj& kultur" to
si" zmieni$o... ale zawsze znajd& si" ch"tni
do krytykowania. Przyje%d%aj& ludzie z ca$ego #wiata, s& zachwyceni, a tu jacy#, których
nawet z nazwiska nie znamy – i nie b"dziemy
zna! – b"d& krytykowa!...
– Przejd'my do kwestii artystycznych.
Siedem bram Jerozolimy, to dzie$o, które dotyka niezwykle trudnego tematu....
– Tak, zawsze by$o. Od czasu powstania
miasta, trzy tysi&ce lat temu, zawsze by$y problemy i niestety chyba b"d& one nadal obec-

ne… miasto to jest po$o%one w takim miejscu,
gdzie wyst"puje tygiel ró%nych kultur, tam równie% powstawa$y nowe religie. W tym mie#cie
jest co# nadzwyczajnego, tam jest g$"boko religijna atmosfera, do której si" wraca.
– Nie unika pan trudnych tematów. Siedem bram Jerozolimy, Tren ofiarom Hiroszimy czy Requeim dla World Trade Center to
dzie$a, które poruszaj" wielkie problemy.
Dzisiaj arty&ci unikaj" tematów wymagaj"cych odwagi, kieruj" si! raczej w stron!
rozmaitych problemów spo$ecznych. Dlaczego tak si! dzieje?
– Prze%y$em, jeszcze jako dziecko, rzecz
straszn& – drug& wojn" #wiatow&. To zosta$o
w mojej #wiadomo#ci, pami"tam te wszystkie
wydarzenia... Kiedy rozpocz"$a si" wojna,
mia$em sze#! lat. To by$ dla mnie szok. Potem
sta$o si" tyle innych strasznych rzeczy, na przyk$ad mord katy'ski, w którym zgin&$ mój wujek. Ró%ne zdarzenia historyczne dzia$y sie
za mojego pobytu na tej Ziemi, czasem bli%ej,
czasem dalej mnie, ale zawsze uwa%a$em, %e
je#li jest si" #wiadkiem, czasem nawet niemym,
takich zdarze', to nie mo%na pozosta! oboj"tnym. Trzeba mie! odwag". Oczywi#cie mnie
wszyscy krytykowali, kiedy napisa$em Tren,
wytykano mi t" dedykacj", ale wie pan – krytycy musz& krytykowa!, a ja to mia$em zawsze
w powa%aniu... Ponadto sadz", %e cz$owiek nie
mo%e pisa! tylko abstrakcyjnej muzyki, czy malarz czy inny artysta. Trzeba si"ga! po trudne
tematy. W wypadku muzyki, która jest abstrakcyjna, nic nie mówi wprost, mo%na doda! dedykacj" czy tytu$, a nawet trzeba tak zrobi!.
– Dla kilku ju% pokole( jest pan autorytetem i mistrzem... a kto by$ kiedy& takim
mistrzem dla pana?
– Dobre pytanie... dotychczas si" nad tym
nie zastanawia$em, ale ja zawsze si"ga$em
wstecz... dla mnie najwi"kszymi mistrzami s&
ci, których nigdy nie spotka$em: Claudio
Monteverdi, Johann Sebastian Bach... Ta muzyka mnie fascynowa$a. B"d&c jeszcze ch$opcem, studiowa$em kontrapunkt, by$em tym zafascynowany. To by$o dla mnie bardzo trudne,
wtedy mieszka$em w D"bicy, nie mia$ mnie kto
uczy!... musia$em sam znajdowa! ksi&%ki
na ten temat. Moja fascynacja polifoni& by$a
tak mocna, %e przesta$em gra! na skrzypcach,
uwa%a$em, %e to strata czasu. Wiedzia$em, %e
chc" zosta! kompozytorem. Takich najwi"kszych mistrzów zatem ju% dawno nie ma; drudzy jak Giovanni Pierluigi da Palestrina czy Johann Bach si" nie narodzili.
– Co by pan powiedzia$ sobie z m$odo&ci?
– My#l", %e wykorzysta$em czas, który by$
mi dany. Zamiast chodzi! na prywatki czy dyskoteki, tak jak to teraz m$odzie% robi. Nie mieli#my wtedy telewizji, radia si" nie s$ucha$o,
jedynie rozg$o#ni" BBC, bo polskie radio by$o wówczas pe$ne komunistycznej agitacji.
Czyta$o si" ksi&%ki, ka%dy mia$ jak&# pasj". Ja
mia$em to szcz"#cie, %e mój ojciec, który
wprawdzie nie by$ muzykiem bardzo dobrze
gra$ na skrzypcach. Tak to si" zacz"$o – da$ mi
instrument do r"ki i zacz&$em od razu gra! i zarazem komponowa!. Kiedy w szkole muzycznej uczyli#my sie fugi, ja to zna$em i czasami
nawet pisa$em je kolegom.... i wielu z nich zda$o dzi"ki moim fugom [!miech]... Ta fascynacja polifoni& ukierunkowa$a mnie tak, %e
zwróci$em si" w stron" du%ych form. Tak%e Siedem bram Jerozolimy to jest polifoniczny
utwór. Ciesz" si", %e uda$o mi si" wykorzysta!
mój czas. I %e robi" to dalej!
– Jeszcze przed panem mnóstwo pracy...
– Mam nadziej", %e jeszcze doko'cz" troch" utworów... ale wie pan, ja nic innego lepiej nie umiem robi!!
Dzi!kuj! za rozmow!.

!
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Fot. J. Katarzy$ski, UWr
Laureat tytu!u doktora honoris causa prof. Florian "mieja (w #rodku) w otoczeniu prof. Beaty Baczy$skiej – promotorki doktoratu oraz rektora Uniwersytetu Wroc!awskiego prof. Marka Bojarskiego.

Floriana (miei
przypadki
DOROTA
SZATTERS

ego dnia, osza!amiaj"ca bogactwem
T
#ciennych malowide!, Aula Leopoldy$ska Uniwersytetu Wroc!awskiego
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wype!niona by!a po brzegi. Orszak w ró%nobarwnych togach, z rektorem Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr. hab. Stani s!a wem Ni cie j" i go spo da rzem,
rektorem Uniwersytetu Wroc!awskiego,
prof. dr. hab. Markiem Bojarskim na czele, przy #piewie chóru akademickiego, dostojnie wkroczy! do auli.
Uroczysto#& zaszczycili swoj" obecno#ci" Agustín Núez Martínez, ambasador
królestwa Hiszpanii oraz Josep Maria de
Sagarra, dyrektor Instytutu Cervantesa
w Warszawie, oraz rodzina profesora, która specjalnie na t' okazj' przyjecha!a
z Kanady i z Zabrza. W#ród przyby!ych
go#ci byli przedstawiciele akademickiej
spo!eczno#ci: wspó!pracownicy z Wydzia!u Filologicznego Uniwersytetu Wroc!awskiego, przyjaciele z Instytutu Filologii Roma$skiej i Instytutu Filologii
Polskiej, profesorowie z prof. Janem
Miodkiem na czele, a tak%e studenci,
przedstawiciele innych uczelni, w tym
Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu (l"skiego w Katowicach. Na uroczysto#ci obecna by!a liczna delegacja z rodzinnego miasta profesora, z Zabrza,
z prezydent Ma!gorzat" Ma$k"-Szulik
na czele i wielu, wielu innych przedstawicieli górno#l"skich instytucji kultury

i organizacji spo!ecznych, w#ród których by! prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki (l"skiej i s'dzia Józef Musio!, prezes To wa rzy stwa Przy ja ció! (l" ska
w Warszawie.
Na honorowym miejscu, zasiad! niewysoki, jakby z lekka zawstydzony, z b!"kaj"cym si' w k"cikach ust u#miechem,
(l"zak urodzony w Ko$czycach, wówczas niewielkiej wiosce granicz"cej z Zabrzem, prof. dr hab. Florian (mieja. To
z jego powodu do Wroc!awia przyjecha!o tak wielu wspania!ych go#ci.
6 maja 2015 r. bowiem, na wniosek Rady Wydzia!u Filologicznego, Senat Uniwersytetu Wroc!awskiego, po zapoznaniu
si' z recenzjami przygotowanymi przez
prof. Urszul' Aszyk-Bangs z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Mariana Kisiela z Uniwersytetu (l"skiego w Katowicach, profesorowi Florianowi (miei,
w uznaniu jego zas!ug dla rozwoju polskiej
nauki i literatury oraz za wk!ad w rozwój
studiów hispanistycznych na UWr., nada!
tytu! doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc!awskiego.
Uroczysto#& rozpocz'!a si' od wr'czenia prof. Florianowi (miei Krzy%a
Komandorskiego Orderu Izabeli Katolickiej przyznanego mu przez króla
Hiszpanii, Filipa VI. Aktu dekoracji dokona! Agustín Núez Martínez, ambasador królestwa Hiszpanii oraz Josep

Maria de Sagarra, dyrektora Instytutu
Cervantesa w Warszawie. Uzasadnienie,
gratulacje i podzi'kowania ambasador
wyg!osi! po polsku. )yciorys oraz zas!ugi i osi"gni'cia naukowe i literackie
prof. Floriana (miei przedstawi! dziekan Wydzia!u Filologicznego prof. Marcin Cie$ski.
Prof. Florian (mieja #wiatowego formatu hispanista, wybitny profesor, znakomity t!umacz, ceniony poeta, pisarz
i wa%ny wydawca, urodzi! si' w 1925 r.
w Ko$czycach na Górnym (l"sku. Wywieziony w czasie II wojny #wiatowej
na roboty do hitlerowskich Niemiec,
pod koniec 1944 r. znalaz! si' w Szkocji jako %o!nierz I Korpusu Polskiego.
Nie rozwa%a! powrotu do Polski, b'd"cej pod wp!ywem ZSRR. Nie uwierzy!
propagandzie i namowom powrotu. Pozosta! na emigracji. Dzi'ki stypendium
organizacji polonijnej i znajomo#ci !aciny, której uczy! si' w gimnazjum im.
ksi'cia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach, wyjecha! do Irlandii,
gdzie podj"! studia filologiczne w University College w Cork (1947–1950).
Profesor (mieja wspomina! tamte czasy: By!em wtedy w Szkocji. Brytyjczycy zarz%dzili apel wszystkich polskich &o!nierzy i na nim, ich oficerowie wr'czali nam,
ka&demu z osobna, ulotk' z wezwaniem
do powrotu do Polski podpisanym przez
angielskiego ministra spraw zagranicznych, Ernesta Bevina. Cz'#( kombatantów wróci!a, wi'kszo#( rozjecha!a si'
po ca!ym #wiecie. Ci, którzy pozostali
w Wielkiej Brytanii, zostali wcieleni
do Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia pod rozkazami Jego Królewskiej
Mo#ci Króla Jerzego VI. Poniewa& toczy!a si' jeszcze wojna z Japoni%, straszono, &e istnia!a mo&liwo#( wyl%dowania
w innej scenerii konfliktu.
W rzeczywisto#ci jednak, kto mia! przydatny fach, szuka! lokalnego zatrudnienia.
Mój kolega znalaz! prac' jako piekarz
na szkockich wyspach Orkadach. Ja próbowa!em naprawy zegarków, ale w ko$cu zapisa!em si' na kurs dla rybaków dale ko mor skich, li cz%c na mo& li wo#(
dobrych zarobków umo&liwiaj%cych pó)niej studiowanie. By!em ju& par' dni
w porcie w Aberdeen, gdy dosta!em wiadomo#(, &e przyznano mi stypendium
na studia humanistyczne w Irlandii. Pukaj%c bowiem do wszystkich drzwi, zajrza!em w Londynie do polskiej katolickiej orga ni za cji Ve ri tas, któ ra za bie ga !a
o pozyskanie w Irlandii miejsc na uniwersytetach na studia przez Anglików nie
przewidziane. Wprawdzie lista kandydatów ju& by!a zamkni'ta, ale urz'dnik
kwalifikuj%cy, ujrzawszy na moim #wiadectwie maturalnym stopie$ bardzo dobry z !aciny, obieca! miejsce pod warunkiem, &e b'd' studiowa! !acin'.
S!owa dotrzyma!em, do !aciny do!o&y!em
grek'. (...) Prawdziwym jednak dla mnie
odkryciem by! oferowany na uczelni w Cork
j'zyk hiszpa$ski, w owych czasach nieznany mi zupe!nie i egzotyczny. Z czasem on
i jego kraj sta( si' mia!y zast'pcz% ojczyzn% i wielkim ukochaniem. Jego pi'kno i !a-

twa dla S!owianina wymowa, dobry fundament !aciny, u!atwi!y szybki post"p.
Konwersacje z hiszpa#skimi rybakami
przebywaj$cymi przypadkowo w Irlandii
zast$pi!y z czasem coraz cz"stsze odwiedziny Pó!wyspu Iberyjskiego.
Studiowanie iberystyki kontynuowa!
w King’s College w Londynie. Wtedy te"
napisa! i wyda! swoj# debiutanck# ksi#"k$ „Czuwanie u drzwi”, która ukaza!a si$
w Londynie w 1953 r. W 1955 r. uzyska!
tytu! magistra filologii hiszpa%skiej,
a w 7 lat pó&niej stopie% doktora. Wyk!ada! w School of Slavonic and East European Studies, London School of Economics, Nottingham University. W Anglii
pozna! Zofi$ z Poniatowskich, z któr#
stworzy! szcz$'liw# rodzin$.
W wieku 41 lat razem z "on# wyjecha!
do Kanady, by podj#( prac$ na Western
Ontario University w Kanadzie oraz
PUNO – Polskim Uniwersytecie na Obczy&nie. W wywiadzie, który ukaza! si$
w „Pami$tniku Literackim” w Londynie
w 2012 r., a przedrukowanym w „Gazecie” – Dzienniku Polonii w Kanadzie, tak
mówi! o powodach swojej decyzji: Jeden
z moich kolegów z London School of Economics po sta%u w Kanadzie, doniós! mi,
%e uniwersytet, który go zatrudni! by! zainteresowany zaanga%owaniem profesora j"zyka hiszpa#skiego, który mia! dokto rat Uni wer sy te tu Lon dy# skie go.
Napisa!em do kierownika katedry i dosta!em zaproszenie na rok w charakterze wizytuj$cego profesora nadzwyczajnego
w roku 1969. Niewiele wiedzia!em o miejscu i uczelni do których si" wybiera!em.
Po przyje&dzie okaza!o si", %e trafi!em
do 'licznego miasta i renomowanej uczelni. Respektowano tam wiele angielskich
tradycji znanych mi z Anglii. Po paru miesi$cach zaproponowano mi sta!$ prac",
któ r$ wy ko ny wa !em przez 22 la ta,
do przej'cia na emerytur" w 1991 r.
Profesor Florian )mieja jest nie tylko
badaczem i wyk!adowc# literatury hiszpa%skiej, jest tak"e aktywnym propagatorem polskiej kultury na obczy&nie. By!
wspó!za!o"ycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym emigracyjnych pism literackich – „Merkuriusza Polskiego”
i „Kontynentów”. W Kanadzie w 1972 r.
wspó!tworzy! Polski Klub Dyskusyjny,
który w prywatnym domu organizowa!
spotkania i kulturalne oferty (m. in. wizyty Stefana Kisielewskiego, Jerzego
Turowicza, Jerzego Pietrkiewicza). W lokalnej stacji telewizyjnej emitowa! 150
pó!godzinnych programów telewizyjnych „Mosaic London”, za' w lokalnej bibliotece czyta! poezj$ po polsku i po angielsku.
rofesor jest autorem kilkunastu tomów
poetyckich wydawanych nieprzerwanie od 1953 r. i cenionym badaczem
dawnej literatury hiszpa%skiej. Jako pierwszy wskaza! na zbie"no'( teorii konceptu Baltasara Graciána, hiszpa%skiego jezuity, z poetyk# Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego, niestrudzenie tropi tak"e
polskie filiacje w literaturze hiszpa%skiej.
Jest autorem znakomitych przek!adów
literatury hiszpa%skiej i hispanoameryka%-
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skiej, m.in. Gustava Adolfa Bécquera, Juana Ramóna Jimenéza, Luisa Martína-Santosa.
W 1991r. rozpocz#! wspó!prac$ z Uniwersytetem Wroc!awskim, gdzie przez 7
lat prowadzi! seminaria oraz wyk!ady go'cinne, przyczyniaj#c si$ do ukszta!towania pierwszego po 1989 r. pokolenia hispanistów, a tym samym do rozwoju
studiów hispanistycznych w Polsce.
Laudacj$ na cze'( prof. )miei wyg!osi!a jego promotorka, prof. Beata Baczy%ska. Ona tak"e dokona!a aktu promocji
prof. Floriana )miei na doktora honoris
causa Uniwersytetu Wroc!awskiego.
Wyprostowany, wzruszony, z zawieszonym na szyi orderem, prof. )mieja z uwag# s!ucha! laudacji wyg!aszanej po !acinie, po czym zabra! g!os. Mówi! o swojej
naukowej w$drówce, fascynacji !acin#,
grek# i j$zykiem hiszpa%skim. Z wielkim
poczuciem humoru i dystansem do siebie
opowiada! anegdoty i epizody z "ycia.
Wyst#pienie zako%czy! s!owy: O dzisiejszym wydarzeniu wypada raczej u%y(
s!ów mojego opolskiego krajana, wybitnego malarza, profesora Jana Cybisa, który wyró%niony na wystawie w Pary%u mia!
powiedzie( %e: „znalaz! si" tam fuksem”.
Rozumiem, %e to znaczy „przypadkiem, jakim' trafem, szcz"'liwym zdarzeniem,
zrz$dzeniem Nieba”. Niech mi wolno
wi"c b"dzie sprecyzowa(, %e dzi' mam
do czynienia z aktem niezwyczajnej wielkoduszno'ci studentów i moich kolegów
oraz szczodro'ci$ zacnej instytucji, która mnie przed laty zatrudni!a a teraz honoruje. Gdyby nie dalekowzroczno'(
i przedsi"biorczo'( profesora Piotra Sawickiego oraz pracowito'( pani profesor
Beaty Baczy#skiej, nie by!oby wroc!awskiego epizodu w moim %yciu. Teraz werdykt spo!eczno'ci akademickiej przyjmuj" z wielk$ wdzi"czno'ci$, ale i pokor$,
nieprzekonany, %e na# zas!u%y!em. Bardziej ni% w!asne meritum, widzia!bym tu
mi!y przypadek, trafienie na niezwyk!ych
ludzi o bogatych sezamach, które co najwy%ej uda!o mi si" otworzy( i z ich skarbów skorzysta(. W'ród tych ludzi znalaz!em in spi ra cj", za ch" t" i oka zj"
do twórczej pracy.
Wyst#pienie to zosta!o nagrodzone
owacj# na stoj#co. Rz$siste brawa by!y
wyrazem uznania nie tylko dla wybitnego badacza i wyk!adowcy, znakomitego
hispanisty, ale tak"e wielkiego Polaka, który przez ca!e "ycie dba! o krzewienie polskiej kultury na obczy&nie. O tej cz$'ci
swojej dzia!alno'ci w cytowanym ju"
wcze'niej wywiadzie, mówi!: Cieszy!em
si" zaufaniem i przyja&ni$ wielu pi"knych
ludzi. Nie wszyscy mieli okazj", by obecno'( swoj$ zaznaczy( w ludnych i g!o'nych centrach. W emigracyjnym rozproszeniu gin"!y nazwiska twórców, którzy
zas!ugiwali na pami"(. Dlatego jad$c
do Kalifornii szuka!em Jana Kowalika
i Jana Leszczy, do Wenezueli Przemys!awa Chró'ciechowskiego, w Londynie
szuka!em Olgi )eromskiej i Wojciecha
Gniatczy#skiego, w Hiszpanii odnalaz!em
Piotra Guzego. Ciesz" si" te%, %e Jan Darowski wyszed! z cienia. Ch"tnie o nich pi-

sz" prze'wiadczony, %e robi" dobr$ robot". Przekonany jestem, %e wi"zy mi"dzyludzkie s$ na emigracji konieczne, by przetrwa!o poczucie podstawowej, podskórnej
solidarno'ci. Zwi$zek Polaków w Niemczech przed wojn$ ustanowi! w!asny,
szlachetny kodeks post"powania i jedno
z jego praw brzmia!o „Polak Polakowi
bratem”. Has!o nadal do zastosowania.
Prof. Florian *mieja imponuje wszystkim, którzy go znaj$, niezmienn$ ciekawo'ci$ 'wiata i rozleg!$ wiedz$, dobroci$ i szla chet no 'ci$, pra co wi to 'ci$
i skromno'ci$, m$dro'ci$ i rozwag$, niezniszczaln$ pogod$ ducha i %yczliwo'ci$,
a jego losy s$ metafor$ polskich losów
w XX wieku – stwierdzi!a podczas uroczysto'ci prof. Justyna Ziarkowska.
Nawet w prywatnych mailach, którymi mnie profesor zaszczyca, nie zapomina upomina( si$ o pami$( o schorowanym, znakomitym 'l#skim pisarzu, Piotrze
Guzym, którego zbiór opowiada% pt.
„Odwiedziny duchów i inne opowiadania”
zosta! wydany w tym roku przez opolskie
wydawnictwo Nowik. Ta troska o pami$(
o innych najlepiej mówi o profesorze.
rofesor Florian )mieja, za swoj# dzia!alno'( naukow#, literack# i zaanga"owanie na polu krzewienia polskiej kultury w 2007 r. otrzyma! nagrod$ Prezydenta
Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury,
w 2009 r. na wniosek Tadeusza Kijonki,
ówczesnego redaktora naczelnego miesi$cznika „)l#sk”, otrzyma! Srebrny Medal Zas!u"onego Kulturze – Gloria Artis.
Krzy" Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej i tytu! doktora honoris causa
Uniwersytetu Wroc!awskiego s# wspania!ym zwie%czeniem jego sze'(dziesi$cioletniej kariery naukowej i podzi$kowaniem za wk!ad w rozwój hispanistyki
na 'wiecie. Dzi$ki tytu!owi nadanemu
przez Uniwersytet Wroc!awski Florian
)mieja z male%kich, 'l#skich Ko%czyc
znalaz! si$ w gronie takich znakomito'ci
jak: W!adys!aw Bartoszewski, Karl Dedecius, Jerzy Giedroi(, Vaclav Havel, Stefan Inglot, Leszek Ko!akowski, Jan Nowak-Jeziora%ski, Edmund Osma%czyk,
Tadeusz Ró"ewicz, czy Javier Solana.
Podczas tegorocznego pobytu na )l#sku, razem z córk# Ann#, zwiedzi! now#
siedzib$ NOSPR w Katowicach i odby!
sentymentaln# w$drówk$ po zabrza%skich Ko%czycach, Opolszczy&nie i Wroc!awiu. By! zachwycony zmianami, jakie
dokonuj# si$ w Polsce i nie wykluczy!
jeszcze jednej wizyty w kraju.
Do tego czasu musi wystarczy( mi korespondencja mailowa i wiersze takie jak
ten, przys!any przez profesora po powrocie do Kanady:
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NIE CHWAL SI!
Nie powinni'my si" chwali( sukcesem.
Powiadamianie innych nam nie s!u%y
spontanicznych ech %adnych nie b"dzie
najcz"'ciej odpowiadaj$ milczeniem
wywo!anym niewiar$, zaskoczeniem,
mo%e bezinteresown$ zawi'ci$?
Kontentujmy si" radowaniem swoich
a mo%e i tam zrodzi si" zdumienie?

!
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150 lat Katowic
Ulic! Sokolsk! (do 1923 r. Karlstrasse) maszeruj! Sokoli, 1935 r.

Katowice
za Schneidera (II)
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a terenie miasta depesze, listy
a tak!e paczki mo!na by"o przekaza# za po$rednictwem pos"a%ca na rikszy. Ka!dy z nich wyst&powa" w urz& do wym uni for mie. Je $li
obs"ugiwa" Katowice Pó"nocne z central' przy obecnej S"owackiego, by" ubrany
na zielono, a je$li Po"udniowe z central'
przy dzisiejszej Wojewódzkiej, odró!nia"
go mundur czerwonego koloru.
Pod balkonami i na podwórkach gra"y
katarynki a zza uchylonych okien sentymentalnych panien i zamo!nych katowickich filistrów dobiega"y d(wi&ki ówczesnych szlagierów od twarzanych na
„werkach muzycznych” z lejkowat' tub'
czyli fonografach – pierwowzorach pó(niejszych gramofonów i patefonów oferowanych przez sklepy przy Grundmannstrasse oraz domy handlowe wielkich
niemieckich miast prowadz'cych sprzeda! wysy"kow'.
W 1895, na miejscu dawnego lazaretu przy ulicy Francuskiej, po rozbudowie
i gruntownej modernizacji, rozpocz'"
dzia"alno$# szpital górniczej Spó"ki
Brackiej – Knapschaft. Mia" oddzia"y laryngologiczny i okulistyczny. Dyspono-

wa" "ó!kami dla 450 pacjentów. Tutaj,
w kilkana$cie lat pó(niej, pe"ni"y ca"odobowy dy!ur pierwsze w Katowicach
sanitarki, s"u!'ce do przewozu ob"o!nie
chorych i okaleczonych. Leczyli tu m.in.
okuli$ci Ernst Lubowski i Klaar, laryngolog Maks Ehrenfried, a od pocz'tku
wie ku po "o! nik An drzej Mie l&c ki.
W dwa lata pó(niej oddano do u!ytku
dwu pi& tro wy Szpi tal $w. El! bie ty
przy Friedrichstrasse 52 (obecnie Warszawska). Prowadzi"y go siostry el!bietanki. Dysponowa" "ó!kami dla 200 pacjentów.
U schy"ku XIX wieku Katowice mia"y trzy apteki: Miejsk' w Rynku, „Pod or"em” przy Warszawskiej i „Cesarsk'”
na rogu 3 Maja i placu Wolno$ci (na prze"omie stuleci prowadzi" j' Gustaw Wolff).
W 1899 roku przy obecnej ulicy Zamkowej 3, nad pó"nocnym brzegiem Rawy,
Georg Zimmermann, syn jednego z najstarszych budowniczych Katowic, zaprojektowa" gmach hotelu „Grand”. Jego inwestorem i pierwszym w"a$cicielem
zosta" katowicki kupiec Max Wiener. By"
to najbardziej ekskluzywny obiekt tamtych czasów. Tutaj mieszkali i byli podej-
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mowani go$cie katowickich burmistrzów
i vipowie tamtej epoki.
Okaza"y by" gmach hotelu Deutsches
Haus, w 1900 wzniesiony u zbiegu
pi&ciu ulic: (obecnie) Wojewódzkiej,
Plebiscytowej, Kochanowskiego, Ko$ciuszki i $w. Jana. Stan'" na miejscu
dawnego szpitalika Holtzego. Go$cie
mieli do dyspozycji pokoje, apartamenty i restauracj& z kabaretem. W"a$cicielem czterokondygnacyjnego budynku by" Max Guttfeld.
Gmina Izraelicka wybudowa"a synagog& uchodz'c' za najwspanialsz' w cesarstwie. By"a dzie"em zapobiegliwo$ci
miejscowego kupca i radnego miejskiego Salomona Wienera a prywatnie kamienicznika i s'siada burmistrza Adolfa
Koscha. Obydwaj mieszkali w bur!uazyjnej rezydencji naprzeciwko Konzerthausu, u zbiegu obecnej Sokolskiej i placu
Wolno$ci. Salomon Adolfowi wynajmowa" apartament z balkonem na ostatniej kondygnacji. Tam, w ciep"e popo"udnia pod bezchmurnym niebem raczyli
si& koniakiem, grywali w szachy, spogl'dali na spi!owy monument Hohenzollernów u swych stóp, stamt'd ogl'dali za-

chody s!o"ca nad wie#$ Bismarcka
na wzgórzu Beaty i pozdrawiali nadburmi strza Schne ide ra wy gl$ da j$ ce go
z okien dawnego pa!acu Goldsteinów.
W tym czasie katowiczanie zacz%li odwiedza& miejskie zak!ady k$pielowe potocznie nazywane !a'ni$. Brali k$piele
w wannach b$d' pod natryskami, ale mogli te# pop!ywa& w niewielkim akwenie
(oko!o 12x6 m) zajmuj$cym centraln$
cz%(& budowli wystylizowanej na rzymskie termy. Obiekt, #e wzgl%du na ceny
wst%pu, sta! si% miejscem ekskluzywnym.
Kusi! zamo#nych dekadentów, poszukuj$cych naturystycznych wra#e".
W grudniu 1902 roku, w po!owie drogi pomi%dzy Katowicami a Miko!owem
do jednopi%trowego domku w Starych Panewnikach wprowadzili si% dwaj mnisi zakonu franciszka"skiego zwani te# minorytami. Rozbudowali dom i kaplic% na 300
orantów. Jeszcze przed wigili$ zostali
uroczy(cie wprowadzeni w mury nowego klasztoru. Ko(ció! uko"czyli w sze(&
lat pó'niej. Ich promotorem by! ks. Ludwik
Skowronek, bogucicki proboszcz, autor
polskoj%zycznego modlitewnika „Droga
do nieba”, znany z niech%ci do Korfantego i polskiej w!adzy na )l$sku.
Od kwietnia 1895 r. w Katowicach
mia!a siedzib% dyrekcja Górno(l$skich
Kolei *elaznych. Miastu przyby!o dziesi$tki in#ynierów kolejnictwa i urz%dników
przesiedlonych z ró#nych cz%(ci Niemiec.
G!ównie dzi%ki nim w Katowicach zapachnia!o berli"sk$ dekadencj$ i dewiacyjno-satanistyczn$ przybyszewszczyzn$.
Modne stawa!y si% nie tylko zadymione kawiarnie ale te# w%drówki krajoznawcze. Cz!onkowie miejscowego oddzia!u
Beskidenverein, w podmiejskim lasku,
zwanym „Sudpark”, (obecnie: Park Ko(ciuszki) wytyczyli trasy. Najd!u#sza, prowadz$ca przez dzisiejsze Wzgórze Ko(ciuszki !$czy!a Park pó!nocny nad Raw$
z restauracj$ Singera w Brynowie. Tam
staroniemieckim zwyczajem zjada!o si%
kie!bas% i wychyla!o kufel piwa.
Park Pó!nocny, zwany te# Miejskim
ci$gn$! si% wzd!u# grobli nad stawem
Ku'niczym. Zajmowa! teren pomi%dzy
grobl$ a Schlossstrasse pó'niej nazywan$ Zamkow$. Jego ozdob$ by!y oczka
wodne, ukwiecone rabaty, alejki i !aweczki. Lada miesi$c w tym miejscu znów b%dziemy mieli promenad%!
W mie(cie dzia!a!y dwa niemieckie
Towarzystwa Gimnastyczne. Starsze,
o nazwie Alter Turnverein, za!o#one
w 1874 r. liczy!o ponad 400 cz!onków,
a m!odsze z 1882 r., nazywane Turnverein Vorwärts, ponad 300. Przynale#no(&
do ferajny by!a spraw$ honoru ka#dego
m!odego Niemca.
Katowickie Soko!y
iemcy niezbyt ch%tnie patrzyli na Polaków chc$cych &wiczy& w ich towaN
rzystwie, a i Polacy nie czuli si% tam do-

brze, bo byli traktowani z poczuciem
wy#szo(ci. Wzorem innych polskich
miast pod prusk$ administracj$, dwudziestu Polaków z Katowic za!o#y!o w!asne
narodowe ogniwo Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokó!”. 15 marca 1896 r.
na zapleczu trafiki Aleksandra Lewandowskiego przy Poststrasse 3 (obecnie:
Pocztowa) odbyli zebranie za!o#ycielskie.
W tej kamienicy, naprzeciwko hotelu
„De Prusse” („Pruskiego”), narodzi!a
si% pierwsza katowicka „sokolnia” czyli
gniazdo tej organizacji. Wybrali zarz$d
i zatwierdzili program. Prezesur% powierzyli Aleksandrowi Lewandowskiemu
a jako naczelnika mianowali dr. Wac!awa Okulicza, pierwszego polskiego dentyst% w niemieckich Katowicach, który
mia! gabinet nad kawiarni$ „Wienercafe” przy (w. Jana 10. Przez kilka miesi%cy korzystali z lokalu wynaj%tego w restauracji Karola Heinzego przy dzisiejszej
ul. 3. Maja 21, gdzie &wiczyli i odbywali
zebrania. Ani przy Pocztowej ani przy
3 Maja nie ma tablic pami$tkowych po(wi%conych dziarskim „Soko!om”.
We wrze(niu 1896 r. kilku Niemców
i *ydów zbulwersowa! widok dwu „Soko!ów” w od(wi%tnych strojach organizacyjnych. Mieli na sobie statutowo
zatwierdzone mundury z czerwon$ wypustk$ garibaldczyków. To prezes katowickiego gniazda Aleksander Lewandowski i je go bra ta nek Teo dor, wbrew
zakazom policyjnym, w galowych uniformach udawali si% na jubileuszowe uroczysto(ci swojej organizacji w Bytomiu. Zostali zatrzymani i postawieni przed s$dem.
Mimo szykan i restrykcji jeszcze tego
samego roku, na narodowy zlot polskiego Sokolstwa w Krakowie, z górno(l$skich gniazd pojecha!o dwudziestu druhów pod wo dz$ na czel ni ka Jó ze fa
Tucholskiego; w tym trzech umundurowanych (mia!ków z Katowic.
Polacy w Katowicach
rócz potomków katowickich ch!oP
pów ze s!owia"skim rodowodem
w (ródmie(ciu zacz%li budowa& domy

i wynajmowa& mieszkania Polacy przybywaj$cy z g!%bi Niemiec, z Kongresówki i Austrii. Katowice osnuwa!a legenda pruskiego Eldorado. W 1892 roku
do ekskluzywnej kamienicy w s$siedztwie Rynku, przy Poststrasse 3 wprowadzi! si% i otworzy! gabinet pierwszy
w tym mie(cie – polski medyk dr Antoni Stanis!aw )mierzchalski. By! lekarzem ogólnym i pediatr$. Leczy! tu
przez dwadzie(cia jeden lat. Nale#a!
do uczynnych i lubianych kolegów
przynale#nych do polskich stowarzysze". Dzia!a! w TG „Sokó!” i Towarzystwie Przemys!owców Górno(l$skich
(w Katowicach za!o#onym w 1892 roku), gdzie prym wiedli Wojciech Zaj$c,
w!a(ciciel kamienicy przy obecnej Ko(ciuszki 43 oraz Antoni Szymkowiak,
mistrz krawiecki prowadz$cy warsztat
przy tej samej ulicy pod numerem 9. Za!o#yli polsk$ bibliotek%, pod koniec
stulecia licz$c$ prawie 200 tomów.
G!osili has!a pracy organicznej, promowali za!o#ycieli i w!a(cicieli polskich
placówek gospodarczo-o(wiatowych.
Byli liderami odbudowuj$cymi polsk$
enklaw% w bastionie katowickiej niemczyzny.

W Ro'dzieniu, w latach 1894-1897
praktyk% lekarsk$ prowadzi! Ludwik
Urbanowicz. W 1897 r. przy dzisiejszej
Mariackiej 5 zamieszka! dr Ildefons
Miecznikiewicz, pierwszy polski laryngolog. W 1899 roku osiedli! si% tutaj,
35 lat licz$cy dr Andrzej Miel%cki, lekarz
chorób kobiecych. Mia! gabinet na rogu
3 Maja i Stawowej. Przej$! praktyk% prowadzon$ przez dr. J. O(wi%cimskiego,
który zmar! na serce. Od 1901. w szpitalu El#bietanek pracowa! dr Wincenty
Styczy"ski.
Od 1893 r. przy obecnej 3 Maja 5 sk!ad
obrazów mia! Micha! Rzepka, a po s$siedzku pod numerem 5A – Wojciech
Szymkowiak (wiadcz$cy te# us!ugi sztukatorskie. Ich rodak Stanis!aw Gawronowski w tym czasie handlowa! obrazami przy dzi siej szej Ko (ciusz ki 51.
Klientela tych salonów rekrutowa!a si%
g!ównie spo(ród drobnomieszcza"stwa
gustuj$cego w secesyjnych pejza#ach,
martwych naturach albo scenach rodzajowych o tematyce religijnej cz%sto reprodukowanych w postaci niedrogich oleodruków.
Ju# w 1894 roku w Bogucicach powstaje chór „Lutnia” (piewaj$cy najpierw
pod batut$ Henryka Ciemi%gi a potem
Teodora Lewandowskiego. Jest pierwszym i najstarszym na terenie pó'niejszych Katowic. W 1903 katowickie
gniazdo „Soko!a” za!o#y!o 30-osobow$
sekcj% (piewacz$. Jej dyrygentem by! Józef Budzy"ski.
Rok wcze(niej, przy dzisiejszej Staromiejskiej 12 w ksi%garni Antoniego Stoca powstaje pierwsza biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych – TCL. Jej
szefem jest Tomasz Kowalczyk (brat
Jana Jakuba), zawodowo prowadz$cy
ksi%gowo(& mieszcz$cej si% na pi%trze, redakcji „Górno(l$zaka”.
W tym czasie z Berlina do Katowic
przenosz$ si% pierwsi (l$scy socjali(ci
z polskim rodowodem. S$ w dobrych stosunkach z Józefem Pi!sudskim. Wydaj$
i kolportuj$ „Gazet% Robotnicz$”, drukowan$ przez Zygfryda Perlsa w podwórzu
kamienicy Scheerów, gdzie mie(ci si% redakcja „Górno(l$zaka”. Promuj$ dzia!alno(& TCL. Skupieni wokó! Franciszka
Morawskiego, Jerzego Haase, Wincentego Zió!kiewicza, Estery Golde i Emila
Caspariego gromadz$ przyredakcyjn$
bibliotek%, licz$c$ ponad 400 tomów.
Mie(ci si% najpierw w kamienicy Schalschów przy dzisiejszej Ko(ciuszki 46,
a potem przy tej samej ulicy w czynszówce Augusta Badury pod numerem 26.
Powiat katowicki przoduje w(ród (l$skich okr%gów z najwi%ksz$ liczb$ polskich bibliotek. Kontynuuje tradycje
czytelnicze przed ponad dwudziestu laty zainicjowane przez Towarzystwo
O(wiaty Ludowej i katowickiego ksi%garza Micha!a )niegockiego.
Za kadencji Schneidera w Katowicach i Szopienicach (1903 r.) powstaj$
polskie „Czytelnie dla Kobiet”, otwieraj$ lokale polscy restauratorzy i sklepikarze. W kilku ksi%garniach Polacy kupuj$ polskie ksi$#ki, modlitewniki i gazety.
Z regu!y w peryferyjnych osiedlach or-
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Zdj$cia ze zbiorów Muzeum "l#skiego
Królewska Szko!a Budowlana przy ulicy Wojewódzkiej. W latach 1922-1927 siedziba Sejmu "l#skiego i Urz$du Wojewódzkiego. Obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.

ganizuj! na wpó" tajne imprezy podczas
których przemycaj! tre#ci patriotyczne.
Cenzorzy i prokuratorzy wypatruj! oczy,
aby w tych programach Polacy nie przemycali aluzji antypa$stwowych lub antyniemieckich. Organizatorzy urz%dowo zarejestrowanych zebra$ publicznych,
wydawcy polskich gazet i publikacji regularnie p"ac! grzywny lub trafiaj!
do krymina"u za uchybienia cenzorskim
zapisom. Na ka&dym spotkaniu Polaków
jest obecny komisarz policji lub &andarm.
Pi%trzy si% spirala narodowo#ciowej nieufno#ci. Polityczna gra przypomina zabaw% w szalon! i okrutn! ciuciubabk%,
której ofiarami s! wy"!cznie Polacy.
Zdaniem pruskich instygatorów, polskie
wyst!pienia zagra&aj! dobrej kondycji
„pa$stwa "adu i boja'ni bo&ej”. Wspólnie z policjantami, cesarskich poddanych
usi"uj! wychowa( na obywateli bezwarunkowo pos"usznych i zastraszonych.
Od 1901 Polacy na Górnym )l!sku
z wypiekami na twarzy czytaj! odwa&ne
publikacje ukazuj!ce si% w „Dzienniku Pozna$skim”. Ich autorem jest ks. Aleksander Skowro$ski, rodowity Górno#l!zak
z Siemianowic. Dla wszystkich staje si%
oczywistym, &e Polakom z germanolubn! parti! „Centrum” ju& od dawna jest nie
po drodze.
W 1902 roku Wojciech Korfanty w Katowicach, jako redaktor i wspó"wydawca „Górno#l!zaka” publikuje s"ynn! odezw% „Precz z Centrum”. W tym czasie
formuje si% Polskie Towarzystwo Wyborcze, a nast%pnie jego nowsza emanacja
– Polskie Towarzystwo Ludowe – pierwsza polityczna organizacja Polaków
na Górnym )l!sku, realizuj!ca w"asny
program, nie maj!cy ju& &adnych powi!za$ z niemieckim „Zentrumpartei”. Jego
przywódc! zostaje ks. Aleksander Skowro$ski. Wiecuj! w Reichshalle.
Pierwszy polski bank

20

Skiba, syn s"awnego so"tysa Kazimierza, naczelnik jednego z kaJan
towickich okr%gów miejskich, mia" par-

terowy dom z ogrodem przy Holteistrasse 27 (obecnie: Wojewódzka). By" promotorem spó"dzielczo#ci. Wspólnie z roda ka mi pa ra j! cy mi si% han dlem
i rzemios"em w 1898 roku za"o&y" Polski Bank Ludowy. Bronili interesów
ekonomicznych ludno#ci polskiej. Jego
pierwszym i d"ugoletnim dyrektorem
zosta" Wac"aw Szyperski. W Radzie Naczelnej PBL zasiadali: adwokat dr Stefan
Adamczewski, który mia" kancelari%
przy obecnej S"owackiego 16, wspominany ju& kupiec Aleksander Lewandowski, lekarz chirurg i ginekolog dr Jan
O#wi%cimski z gabinetem przy dzisiejszej 3 Maja 20 i inni. W 1901 roku Polnische Volksbank zrzesza" 357 cz"onków.
Najpierw mia" biuro przy ulicy Andrzeja 2 (I pi%tro), a potem w kamienicy
przy dzisiejszej Ko#ciuszki 16. Z powodzeniem rywalizowa" z podobnym bankiem zrzeszaj!cym i obs"uguj!cym klientel% niemieck!. Doskonale prosperowa"
a& do hitlerowskiej inwazji w 1939 roku.
W 1898 r. oprócz istniej!cego ju&
niemieckiego Banku Ludowego (Deutsche Volksbank zu Kattowitz) czynnych by"o w Katowicach pi%( podobnych
instytucji.
Najstarsze górno!l"skie
technikum budowlane
czniowie Królewskiej Szko"y Rzemios" Budowlanych, w lwiej cz%#ci
U
subsydiowanej z funduszów miejskich,

w ci!gu pi%ciu lat nauki zdobywali
umiej%tno#ci i dyplomy podmajstrzych
ze specjalno#ci! cie#li i murarza. Uzyski wa li upraw nie nia upo wa& nia j! ce
do prowadzenia oraz nadzoru robót.
Na Górnym )l!sku by"a pierwszym
technikum budowlanym. Jej dyrektorem
zosta" Gustaw Meyer, rejencyjny mistrz
w tym zawodzie. Dopiero w kwietniu 1901 roku rozpocz%li zaj%cia w nowym gmachu przy Holteistrasse (obecnie: Wojewódzkiej).
To by" wyj!tkowy obiekt ówczesnych,
Katowic – pomnikowa budowla osiedla

do niedawna niepodzielnie nale&!cego
do polskich w"o#cian. Urbanizowa"a ich
ostatni! enklaw% – Rolnicze Przedmie#cie. Jej detal architektoniczny nie pozwoli" w!tpi(, &e jest symbolem pruskiej cywilizacji.
Wcze#niej, vis a vis domu Skibów
przy Holteistrasse 27 rozpocz%"a produkcj% „He in richshütte”, uru cho mio na
w 1897 r. Specjalizowa"a si% w odlewnictwie metali. S!siadowa"a z ni! pi%kna willa w"a#ciciela tej firmy Henryka Gerdesa. Je go dom i warsz ta ty sta n% "y
na parcelach odkupionych od Skibów.
Na pocz!tku Holteistrasse u zbiegu
z obecn! Plebiscytow! wyrós" wspominany ju& Deutsches Haus, przypominaj!cy tradycje #redniowiecznych zajazdów
krzy&ackich.
Urbanizowa"y si% tereny rolnicze wokó" dzisiejszych ulic Ko#ciuszki i Miko"owskiej. Na po"udnie od linii kolejowej
powstawa"o osiedle o nazwie Nowe
Miasto. W pa'dzierniku 1890 r., #ciany
naro&nych budynków przy skrzy&owaniach, rada miejska poleci"a ozdobi(
niebieskimi, emaliowanymi tabliczkami
z nazwami ulic. Ich patronami zostali:
Mauve, Nottebohm, Viktoria, Sachs,
Prinz Heinrich i inni.
W tej cz%#ci miasta najokazalsz! budowl! sta" si% gmach Królewskiego S!du Powiatowego i wi%zienia u zbiegu dzisiejszej Andrzeja i Miko"owskiej oddany
do u&ytku w lipcu 1891 roku.
Tak jak gmach Królewskiej Szko"y
Rzemios" Budowlanych na wschodniej rubie&y tej trasy, pe"ni" funkcj% krajobrazowego memento w pobli&u zachodnich rogatek. Obydwa obiekty symbolizowa"y
pruskie w"adztwo nad Katowicami i )l!skiem.
Król pianistów i odpust pruski
Katowicach Ignacy Jan PaderewW
ski wyst!pi" 27 pa'dziernika 1901
roku. Tego dnia w niedziel%, „o 6 popo-

"udniu”, w „koncert hausie” przy Karlstrasse 2 (obecnie: Filharmonii )l!skiej)
za pre zen to wa" re ci tal for te pia no wy.
„Kattowitzer Zeitung” z 29 pa'dziernika 1901 informowa"a: „sala by"a przepe"niona”, reporter zauwa&y" „wiele go#ci
zamiejscowych m.in. prezydenta rejencji z Opola”.
Jedna z ostatnich wi%kszych uroczysto#ci z udzia"em nadburmistrza Schneidera mia"a miejsce wiosn! 1902 r. Wzi!"
udzia" w po#wi%ceniu rzymskokatolickiego ko#cio"a #w. Piotra i Paw"a przy ulicy
Miko"owskiej. W 11 lat pó'niej #wi!tynia pe"ni"a funkcj% ko#cio"a garnizonowego dla oficerów i &o"nierzy batalionu
pruskiej piechoty stacjonuj!cego w budynkach przy obecnej ulicy Koszarowej. Zacni patronowie, których atrybutami by"
miecz i klucz cieszyli si% sympati! niemieckich si" zbrojnych. Doroczne #wi%to Aposto"ów Piotra i Paw"a, nazywano
„odpustem pruskim”. Górno#l!scy Polacy z tej okazji pielgrzymowali na Jasn! Gór%.
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Z prof. zw. dr. hab.

MARIANEM KISIELEM
prodziekanem
Wydzia!u Filologicznego
Uniwersytetu 'l&skiego
rozmawia TOMASZ P)OSA

Fot. Anna Mara!

– Uniwersytet !l"ski wci"# poszerza
swoj" ofert$ edukacyjn" o nowe kierunku. Od roku akademickiego 2015/2016
rusza nabór na studia %l"skie, których
jest pan twórc". Sk"d wzi"& si$ pomys&
takich studiów?
– Na uniwersytecie przez wielu lat by!y prowadzone na ró"nych wydzia!ach
i w obr#bie ró"nych kierunków specjalno$ci regionalne. Jest tak równie" i dzisiaj,
cho% dotyczy to g!ównie studiów podyplomowych. Poniewa" ka"da z tych specjalno$ci jest zorientowana zasadniczo na jedn& dys cy pli n# wie dzy, po wo du je to
rozproszenie my$lenia o Górnym 'l&sku
jako regionie kulturowo wa"nym. Studia
$l&skie s& prób& uspójnienia ró"nych do$wiadcze(, a u ich podstaw le"y idea interdyscyplinarno$ci, a nawet – transdyscyplinarno$ci.
Cho% rzeczywi$cie jestem pomys!odawc& studiów pod tak& nazw&, to jednak
nie sam stworzy!em ich programu. Do refleksji nad studiami $l&skimi zostali przeze mnie zaproszeni wybitni uczeni z czterech wydzia!ów Uniwersytetu 'l&skiego
– socjologowie, historycy, historycy sztuki, prawnicy, kulturoznawcy, filolodzy,
geografowie. Mog# powiedzie%, "e kadra
naukowa na tych studiach jest pierwszorz#dna, oprócz profesorów, autorytetów
w swojej dyscyplinie, uczy% b#d& tak"e adiunk ci o wy bit nym do rob ku na uko wym. I cho% formalnie studia prowadzone s& przez Wydzia! Filologiczny, to
wyk!ada% b#d& na nich $l&skoznawcy
równie" z Wydzia!u Nauk Spo!ecznych,
Wydzia!u Prawa i Administracji i Wydzia!u Nauk o Ziemi. Mam nadziej#, "e
z czasem b#d& to studia prowadzone
przez uczonych ze wszystkich jednostek
uczelni.
– Interdyscyplinarnie zorientowane
studia %l"skie wzbudzi&y wielkie zainteresowanie…
– Tak, poniewa" odpowiadaj& one
na zg!aszan& wielokrotnie potrzeb# tworzenia i przekazywania zintegrowanej
wiedzy o regionie. Zainteresowanie histori&, kultur& i literatur& Górnego 'l&ska zas!uguje nie tylko na osobn& refleksj# akademick&, ale te" na osobny kierunek
studiów, w ramach którego student b#dzie
móg! pozna% pe!en kulturowy i spo!eczny obraz Górnego 'l&ska i zrozumie%
skomplikowane procesy historyczne i spo!eczne kszta!tuj&ce rzeczywisto$% regionu.
Wa"nym elementem studiów $l&skich b#dzie wi#c popularyzacja i promocja wiedzy o Górnym 'l&sku poprzez aktywn&
wspó!prac# z licznymi interesariuszami zewn#trznymi, zarówno zwi&zanymi z samorz&dem lokalnym, jak te" z organizacjami pozarz&dowymi.
– Na czym polega interdyscyplinarno%' studiów?
– Stworzyli$my bardzo interesuj&cy
program. Oprócz refleksji nad etnolektem
$l&skim, literatur& polsk&, niemieck& i czesk& powsta!& na Górnym 'l&sku, poka"emy swoisto$% prawa lokalnego, skomplikowan& histori# Górnego 'l&ska, bogat&
sztuk# i architektur# regionu, a wreszcie odwo!amy si# do takich zagadnie( wspó!czesnej nauki, jak socjologia miasta czy geografia ekonomiczna. Poniewa" to s& studia
drugiego stopnia – magisterskie – przyjd&

Studia
$l&skie
na nie licencjaci po ró"nych kierunkach,
a zatem na bazie zdobytej ju" wiedzy podstawowej uformuj& swoje kompetencje $l&skoznawcze. Na stronie internetowej
http://www.studiaslaskie.us.edu.pl mo"na znale*% bardziej szczegó!owe informacje na temat programu i toku studiów.
– Czy studia %l"skie s" adresowane
do !l"zaków zainteresowanych swoj"
ma&" ojczyzn"?
– To s& studia i dla 'l&zaków, i nie-'l&zaków. Bramy uniwersytetu s& otwarte
dla wszystkich. Ja bym przestrzega!
przed dzieleniem Polaków na grupy etniczne i my$leniem w kategoriach etnicznych,
bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Takie my$lenie jest anachroniczne, usprawiedliwione wy!&cznie historycznie. Na studia $l&skie zapraszamy tych, którzy pragn&
poszerzy% swoj& wiedz# o Górnym 'l&sku
jako regionie kulturowym maj&cym w!asn& histori# materialn& i duchow&, czasami bardzo trudn&. Na seminariach „Pogranicza” toczone b#d& debaty na temat
Górnego 'l&ska z ró"nymi autorytetami.
B#dziemy pyta% o to, na czym polega
„duch $l&ski” ukryty w etnolekcie i w tekstach pisanych, w kulturze materialnej i duchowej. Rzadko tym kwestiom po$wi#camy wystarczaj&c& uwag#, a przecie" jest
ona zasadnicza. I wreszcie – cel edukacyj-

nie najwa"niejszy – studia $l&skie maj&
przygotowa% absolwentów do pracy w instytucjach samorz&dowych, placówkach
kulturalnych regionu i wszelkich urz#dach,
w których kompetencje regionalne s&
wa"ne z punktu widzenia spo!ecznego.
– Jak opisa&by pan profil zawodowy
absolwenta studiów %l"skich?
– Przestrzega!bym przede wszystkim
przed uproszczeniami, którymi beztrosko
szafuj& autorzy opinii i komentarzy w Internecie. Uniwersytet kszta!ci kadry dla instytucji pa(stwowych, samorz&dowych
czy gospodarczych poprzez wyrabianie
umiej#tno$ci i zwi#kszanie kompetencji
swoich absolwentów. Nie zapewnia zawodu, poniewa" zatrudnienie absolwenta
reguluje rynek pracy. Mamy jednak nadziej#, "e studia $l&skie temu rynkowi zagwarantuj& znakomitego znawc# spo!ecznych, kulturowych i mentalnych
zagadnie( Górnego 'l&ska. Poniewa" s&
to studia o profilu akademickim, daj& mo"liwo$% ich kontynuowania równie" na poziomie trzecim, doktoranckim.
– Czy zainteresowanie !l"skiem to nowy trend?
– Oczywi$cie, "e nie. 'l&skiem interesowano si# zawsze, cho% z ró"n& intensywno$ci&. W dwudziestoleciu mi#dzywo jen nym Gu staw Mor ci nek pi sa!
do W!adys!awa Orkana, "e „Polacy patrz& na nas jak na zamorskie dziwo”,
a Zofia Kossak-Szczucka nazywa!a 'l&sk
„nieznanym krajem”. Pami#tajmy jednak,
"e mówi# tu o czasach, kiedy ko(cz& si#
zabory i wybucha II Rzeczpospolita.
Za in te re so wa nie Gór nym 'l& skiem
w ostatnim %wier%wieczu zwi&zane jest
m.in. z programami politycznymi wysuwanymi przez g!o$nych przedstawicieli
ró"nych partii i stowarzysze(, czy z prób& wywalczenia dla j#zyka $l&skiego
statusu j#zyka regionalnego. Ale wi&"e si#
ono tak"e z odnowieniem naukowej refleksji nad tzw. geopoetyk&, czyli zorientowan& wiedz& na temat regionu widzia ne go w wy mia rach an tro po lo gii
miejsca, dyskursów pami#ci, narracji
lokalnych. To w!a$nie tutaj pozostaje
do rozstrzygni#cia wa"ne pytanie, czy regionalna wielog!osowo$%, w której przywo!uje si# ró"ne pami#ci i s!ycha% ró"ne emocje – ma charakter agonistyczny
(wiecz nej wal ki) czy kon sy lia cyj ny
i wspólnotowy.
O tym te" b#d& te studia. Deklaruj&cym
swoj& narodowo$% 'l&zakom wydaje si#,
"e dobrze znaj& w!asn& histori#. Frank Ankersmit, z którym mo"na si# naturalnie nie
zgadza%, twierdzi, "e prywatyzujemy histori#, to znaczy nadajemy jej zawsze w!asny kszta!t, cz#sto nie wolny od emocji.
Id&c za t& my$l&, powiedzia!bym, "e nasza wiedza o przesz!o$ci – wszelkiej
przesz!o$ci: polskiej i $l&skiej – jest cz#sto stereotypowa i powierzchowna, opiera si# na lokalnych przekazach i mitach.
Studia $l&skie nie b#d& podtrzymywa!y legend czy mitów, nie b#d& stereotypom
nadawa% naukowej rangi, ale zgodnie
z dost#pn& nam wiedz& b#d& pokazywa%
prawd#, jaka jest pewna. I b#d& uczy!y interpretowa% znaki kultury, która jest znakiem czasu.

!
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Fot. z archiwum GTM

Z by!ym dyrektorem
Gliwickiego Teatru Muzycznego PAW*EM GABAR+
rozmawia MARIA SZTUKA

Przerwany sezon
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– To mia!a by# rozmowa o spektakularnym sukcesie Rodziny Addamsów,
o Teatralnej Nagrodzie Muzycznej im.
Jana Kiepury, któr% musical zdoby! a&
w dwóch kategoriach… obawiam si$
jednak, &e nasze spotkanie zdominuje
pana nieoczekiwana dla publiczno"ci
dymisja.
– To s# dwie ró"ne sprawy, cho( przyznaj$, bardzo silnie ze sob# zwi#zane.
Lau ry, zbie ra ne przez Ro dzi n!
Addamsów to wielka satysfakcja dla ca!ego zespo!u, szczególnie oczywi%cie
dla re"ysera i autora libretta Jacka Miko!ajczyka, scenografa Grzegorza Polici'skiego, wszystkich realizatorów, wykonawców, orkiestry. To jest sukces, za który
musia!em w pewnym sensie osobi%cie za-

p!aci(, mam niezwykle osobiste podej%cie
do tego spektaklu, wydaje mi si$, cho(
mog$ si$ oczywi%cie myli(, "e gdybym
w pewnym momencie nie zdecydowa! si$
na przyj$cie tej formy odej%cia z teatru,
to nie dosz!oby do tej premiery. Je"eli jednak w powszechnej opinii spektakl jest
wielkim sukcesem, to znaczy, "e warto
by!o zap!aci( t$ cen$.
– Do powodów dymisji jeszcze powrócimy, kierowa! pan teatrem przez
siedemna"cie lat. W 1998 r. to by!a
g!ównie scena operetkowa, zmieni!
pan nie tylko nazw$ teatru ale i jego repertuar.
– Zawsze przedk!ada!em zasad$ ewolucji ponad wszelk# rewolucj$, opowiada!em si$ za dzia!aniem rozwojowym a nie

wywrotowym, opór zespo!u by! jednak
bardzo du"y. Kulminacj# by!o pojawienie
si$ propozycji polskiej prapremiery musicalu „Chicago”. Pomys! spotka! si$
z entuzjazmem tylko cz$%ci zespo!u, znale&li si$ niestety tak"e jego gorliwi przeciwnicy. W marcu 2000 r. przeddzie'
premiery pojawi!y si$ na ulicach spreparowane nekrologi, które informowa!y
o %mierci %wi$tej pami$ci teatru muzycznego w Gliwicach, o czym z rado%ci# powiadamia!a „dyrekcja teatru”, uroczysto%ci pogrzebowe mia!y odby( si$ dok!adnie
w momencie rozpocz$cia premiery. Bali%my si$ wówczas nie tyle akcji sabota"owej, cho( my%l o przeci$tym kablu nie by!a wtedy odosobniona, ale tego, co by!o
plag# tamtych lat, czyli telefonu o pod!o"onej bombie, co na pewno spowodowa!oby odwo!anie premiery. Policja zaproponowa!a nam dzia!ania prewencyjne,
dzi$ki którym na kilka godzin przed spektaklem ekipa antyterrorystyczna bardzo dok!adnie przeszuka!a ca!y obiekt. Mieli%my
%wiadomo%(, "e uczestniczymy w jakim%
absurdzie, poniewa" wiedzieli%my, "e
nikt z naszych oponentów nie zamierza!
podk!ada( "adnej bomby, ale chcieli%my
uniemo"liwi( odwo!anie premiery na skutek fa!szywego alarmu. Wie%( o tym, "e
po teatrze kr#"# antyterrory%ci rozesz!a si$
po mie%cie lotem b!yskawicy, natychmiast
rozdzwoni!y si$ telefony tych, którzy
nie potwierdzili wcze%niej zaproszenia,
grozi! nam nadkomplet. Premiera odby!a si$ bez zak!óce'. Byli i tacy, którzy
uwa"ali, "e wymy%li!em %wietn# promocj$. Odcinam si$ od tego, to nie by!a promocja zamierzona, ale wspomnienie tej
sympatycznej anegdoty przywo!uje atmosfer$ tamtych dni, kiedy klasyczna operetka stan$!a na drodze nowo%ci, jak# by! musical.
– Skoro to by!a taka ko"# niezgody, dlaczego upiera! si$ pan przy musicalu?
– Moja wieloletnia koncepcja repertuarowa przewidywa!a plan budowy bardzo
rzetelnego kanonu przedstawie' operetkowych, wiedzieli%my jednak, "e to nie
wystarczy, aby zainteresowa( teatrem
m!od# widowni$. A jednym z moich
podstawowych za!o"e' programowych
by!o przyci#gni$cie m!odzie"y i przyzwyczajenie jej do odwiedzania Nowego
)wiatu. Trzeba wi$c by!o szuka( takich
propozycji, które by ich zainteresowa!y,
jedn# z nich by!o Footloose (2002 r.). Poniewa" bohaterami tego musicalu byli liceali%ci, w naszym spektaklu przygotowa nym przez Ma cie ja Kor wi na
i Jaros!awa Sta'ka w obsadzie znalaz!o
si$ wielu nastolatków, którzy wnie%li
now# energi$. To by!a prapremiera europejska, trzecie przedstawienie na %wiecie,
wyprzedzili%my nawet West End. Tak zapocz#tkowali%my zwrot w historii gliwickiej sceny, wprawdzie na premierze opinie by!y podzielone, ale ju" drugi spektakl
rozpocz#! cykl szale'stw w teatrze i wokó! spektaklu zacz$!a si$ tworzy( nadzwyczajna atmosfera. W sensie lokalnym
Footloose sta!o si$ przedstawieniem kultowym, na które m!odzi ludzie przycho-

dzili po kilka a nawet kilkana!cie razy, nie
brakowa"o tak#e widzów znacznie starszych roczników, rodziców a nawet
dziadków. To przedstawienie "$czy"o
pokolenia.
– Mówi!o si" nawet, #e w Gliwicach
mie$ci si" polskie centrum hip-hopu.
– To dzi%ki rewelacyjnej choreografii
Jaros"awa Sta&ka, wielokrotnego mistrza Polski breakdance. Hip-hopowa
wstawka zawsze by"a nagradzana burzliwymi oklaskami. Rzeczywi!cie do Gliwic przyje#d#a"o wówczas wielu mi"o!ników hip-hopu nie tylko z Polski.
– O High School Musicalu tak#e
by!o bardzo g!o$no.
– Castingi do przedstawienia odbywa"y si% we Wroc"awiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Gliwicach, zg"osi"o si%
na nie kilka tysi%cy ch%tnych, to by"a znakomita promocja nie tylko teatru, ale
i miasta. Ten telewizyjny hit wszech czasów przeniesiony na nasz$ scen% przez
re#ysera Tomasza Dutkiewicza i choreografk% Sylwi% Adamowicz to tak#e
niezwyk"y przyk"ad "$czenia pokole&.
Po spektaklu zagranym w Sali Kongresowej w Warszawie – a by"o to w styczniu 2010 roku – Bogus"aw Kaczy&ski,
zaproponowa", aby!my wyst$pili z tym
przedstawieniem na Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy. Przyznam, #e pomys" wyda" mi si% szokuj$cy. Wbrew
rozs$dkowi dyrektora liczy"em po cichu,
#e na scenie krynickiej b%dzie to niemo#liwe, ale dla naszego kierownika
technicznego Adama Pra#ucha to s"owo
wr%cz nie istnieje. Tak wi%c po urzekaj$ cym mi strzow skim kon cer cie arii
operowych i operetkowych, przed zacn$
i niezwykle wymagaj$c$ publiczno!ci$ zagrali!my High School, dla mnie
to by" kolejny szok i nigdy nie zapomn%
tego szczerego entuzjazmu, z którym
przyj%to ten, jak si% okaza"o, tylko pozornie nie przystaj$cy do konwencji muzycznej festiwalu, musical.
– Mnie jednak najbardziej w pami"ci utkwi!a Carmen w re#yserii Paw!a
Szkotaka z udzia!em Ma!gorzaty Walewskiej w magicznej scenerii Teatru
Victoria. Posypa!y si" nagrody, zdobycie biletu na spektakl graniczy!o z cudem, a jednak pojawili si" sceptycy,
którym opera nie pasowa!a do operetkowo-musicalowej sceny GTM.
– Teatr muzyczny nie ma ogranicze&
repertuarowych. Nie porywali!my si%
na niemo#liwe, to by"o nasze koronne
przedstawienie, !wiadcz$ce o dojrza"o!ci zespo"u, a nagrody i tytu"y, które zebra"a Carmen tylko to po!wiadczaj$.
Dlaczego opera? To kolejny kr$g widzów,
który chcieli!my pozyska'. Teatr miejski,
funkcjonuj$cy w ogromnej aglomeracji
powinien s"u#y' w ró#ny sposób ca"ej
spo"eczno!ci, st$d taka ró#norodno!'
repertuaru. Uwa#am, #e bilety kupowane za granic$ do gliwickiego teatru, to najlepsza odpowied(, czy osi$gn%li!my
oczekiwany efekt.
– Nie jestem mi!o$niczk% operetki
a jednak z wielk% przyjemno$ci% obejrza!am chyba wszystkie zrealizowane

w GTM, znale&li$cie bardzo skuteczny klucz do ich inscenizacji.
– Takie by"o nasze za"o#enie. Gliwicki
Teatr Muzyczny istnieje wprawdzie dopiero od 2001 roku, ale wyrós" na bogatej tradycji swoich protoplastów: Operetki )l$skiej i Teatru Muzycznego w Gliwicach.
Dlatego operetka zawsze znajdowa"a
w repertuarze godne miejsce. Na scenie
go!ci"y dzie"a mistrzów tego gatunku:
Kálmána, Zellera, Straussa, Offenbach,
Lehára, Ábraháma… )wiadomo!', #e
spektakle te adresujemy do specyficznej,
bardzo wyrobionej publiczno!ci zobowi$zywa"a do wyj$tkowej dba"o!ci o jak
najwy#szy poziom artystyczny, z za"o#eniem jednak, #e ta forma widowiska muzycznego musi by' otwarta na innowacje.
W zakresie konwencji operetka jest gatunkiem umar"ym, co nie oznacza, #e nie mo#e by' #ywym w kategorii przedstawie&.
Operetka jest pi%kna tylko wówczas, kiedy przemawia j%zykiem nowoczesnego aktorstwa, jest perfekcyjnie dopracowana
w ka#dym szczególe a jej inscenizacja odpowiednio urozmaicona. Ten gatunek nie
znosi pó"!rodków, bo wówczas mamy
do czynienia z kiczem. Dlatego tak dbali!my o jak najlepsz$ opraw% ka#dej premiery.
– Od razu na my$l przychodzi Noc
w Wenecji.
– Przedstawienie zdominowa"a Barbara Ptak, artystka wielka, niezale#na, uparta i niezwykle konsekwentna. To ona wymy!li"a to przedstawienie przed re#yserem
i choreografem. Na pokazie projektów, który urz$dzi"a w swoim mieszkaniu zobaczyli!my karnawa" kostiumów i masek, by"o
wiadomo – to one b%d$ dyktowa' wszystkie karty w tym spektaklu Mimo #e by"em
bliski omdlenia, wiedzia"em, #e nie wolno odrzuca' tego arcydzie"a. Na pierwszy
rzut oka realizacja tych projektów przerasta"a bud#et i pracownie nawet Teatru Wielkiego. A jednak uda"o si%. W Gliwickim Teatrze Muzycznym jest wspania"y zespó"
techniczny, korzystali!my tak#e z pomocy kilku zaprzyja(nionych teatrów, i ten
wielki karnawa" kostiumów i masek doszed" do skutku jako wielkie zwyci%stwo
Barbary Ptak, ale i równie# teatru, bo dzi!
ma"o kto robi ju# tego typu spektakle. Ale
je!li to mia"a by' Wenecja, to musia"a oczarowa'. Prze#ycia w takich momentach dyrektora s$ straszne. Bola"a mnie r%ka,
kiedy podpisywa"em t% setk% kostiumów,
ka#dy z osobna. To by"o niezwyk"e do!wiadczenie, ale bardzo si% ciesz%, poniewa# to by" historyczny spektakl, który sta"
si% tak#e manifestem, który ugruntowa" tez%: je#eli si% wystawia operetk% to nie mo#na ni$ pogardza', nale#y traktowa' j$
bardzo powa#nie, w tym gatunku nie
wolno oszukiwa'.
– Pana dymisja by!a zaskakuj%ca,
pewnie repertuar na nast"pny sezon
by! ju# dopracowany. Czego wi"c nie
zobaczymy?
– Przygotowywa"em si% powoli do po#egnania z Gliwicami, mój kontrakt mia"
zako&czy' si% 31 sierpnia roku 2016 tak
wi%c plan repertuarowy na ostatnie dwa
sezony mojej dyrekcji by" bardzo precy-

zyjnie dopracowany. Uwie&czeniem drogi musicalowej mia"o by' adresowane
do gimnazjalistów przedstawienie pod roboczym tytu"em Dziewczyna, jego realizacj% chcia"em powierzy' Jakubowi
Krofcie, to mia" by' odwa#ny w formie
muzycznej spektakl, mocno akcentuj$cy
wspó"czesne problemy dorastaj$cych
nastolatków. !ycie paryskie Offenbacha, którego premier% planowa"em jesieni$ tego roku mia" zamyka' kanon operetkowy. Wiele nadziei wi$za"em z tym
spektaklem, jego akcj% przenie!li!my
w realia Pary#a lata Anno Domini 2015,
tak wi%c bez sztafa#u historycznego ale
z ca"ym szacunkiem dla muzyki Offenbacha. Mia"o to by' swoiste zaproszenie
w !wiat abstrakcji, w którym widzowie
odnale(liby !wiat realny. Dzi%ki takiej
optyce chcieli!my udowodni', #e wszystko mo#na, bez nuty fa"szu, podda' zabiegom liftingu. Bardzo #a"uj%, #e nie dojdzie do realizacji tego przedstawienia.
Kolejnym elementem ko&cz$cym moj$
kilkunastoletni$ dyrekcj% mia" by' Czarodziejski flet W.A. Mozarta. T% mistrzowsk$ oper% chcieli!my przygotowa'
w dwóch równoleg"ych wersjach: dla
dzieci i dla doros"ych. Chodzi"o mi równie# o to, aby tak wielkie dzie"o, w które zaanga#owane s$ wszystkie moce teatralne, by"o ukoronowaniem pracy
wszystkich zespo"ów.
Granie Mozarta jest wyzwaniem najwy#szej klasy, znaj$c jednak profesjonalizm
cz"onków wszystkich zespo"ów mogli!my
by' pewni, #e nie tylko sprostaj$ zadaniu,
ale, #e zrobi$ to doskonale, mimo tak bardzo nie adekwatnego do ich talentów
i wysi"ku wynagrodzenia. Najwy#szej
klasy umiej%tno!ci mogli!my ju# podziwia'
w „Cyruliku sewilskim”, którego realizacja przypad"a w szczególnie trudnym
okresie, naszpikowanym problemami,
zw"aszcza finansowymi, które mog"y zaprzepa!ci' ostateczny wymiar artystyczny,
a by"o wr%cz przeciwnie, granie muzyki
Rossiniego doda"o im skrzyde". Wszyscy
s$ bowiem lud(mi ogromnej artystycznej
wra#liwo!ci, tak wi%c zagranie Mozarta
mia"o by' tak#e form$ uhonorowania ich
mozolnej pracy.
– Znakomite notowania teatru, kilkunastominutowe standing ovation
po ostatniej premierze, Rodzinie Addamsów… mo#e repertuar teatru nie
wpisywa! si" w strategi" rozwoju kulturalnego miasta?
– Gliwice nie posiadaj$ doprecyzowanej strategii polityki kulturalnej, nie
mog% wi%c dyskutowa' z tym zarzutem,
poniewa# nie znam, nie tylko zreszt$ ja,
podstawowych za"o#e& tego programu.
– Dlaczego wi"c po tak spektakularnym sukcesie odchodzi pan na rok
przed za ko' cze niem kon trak tu,
w $rodku sezonu?
– Nie wiem…

!

Od redakcji z ostatniej chwili: Pawe"
Gabara wygra" konkurs na dyrektora
naczelnego Teatru Wielkiego w *odzi.
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Fot. Renata G!uszek
Spotkanie odby!o si" w pa!acu w Nakle #l$skim.

Zjazd rodu
Donnersmarcków
RYSZARD
BEDNARCZYK

Donnersmarckowie
spotykaj! si" na #l!sku
ksi!"ce „Skarb Donnersmarcków”,
W
napisanej przez Wilhelma Szewczyka w okresie Polski Ludowej, znalaz#
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si$ wstrz!saj!cy opis konania Gwidona
Henckel von Donnersmarcka, za którego "ycia fortuna tego arystokratycznego %l!skiego rodu by#a w wilhelmi&skich
Niemczech najpot$"niejsza – tu" za maj!tkiem Alfreda Kruppa. Z#owieszczo%ci tej mocno zbeletryzowanej scenie
nadawa#a odautorska charakterystyka postaci wielkiego przemys#owca. Przedstawiony zosta# jako upiorny krwiopijca pomna"aj!cy dobra rodzinne kosztem
trudu, potu i wyrzecze& prostych ludzi.
Zatrudnionych w jego hutach i kopalniach m$"czyzn, kobiet i dzieci. W kreacji pisarza Gwidonowi w przed%miertnej malignie – jak nagle obudzone
wyrzuty sumienia – ukaza#y si$ przera"aj!ce zjawy: „górnicy z prze"artymi
p#ucami, pokaleczeni i zmia"d"eni, hutnicy zabici przez pr!d, przez kawa#y "elaza, roztopieni w "arze... ka"dy milion
okupi#o tysi!ce istnie& ludzkich”.
Nie dziwmy si$, w jedynej dost$pnej
w latach PRL zbeletryzowanej biografii rodu Hencklów, niemieccy posiadacze przemys#u ci$"kiego i hektarów
pól oraz lasów nie mogli by' ukazani
inaczej jak ciemi$"cy ludu pracy. Zresz-

t! od pierwszej do ostatniej strony
w ksi!"ce Szewczyka dominowa# klasowy, marksistowski punkt widzenia. Mimo napi$tnowania tak"e pangermanizmu
Hencklów opowie%' Szewczyka – jakby na ironi$ losu – wzbudzi#a w%ród czytelników sentyment do pa#aców i parków
pozosta#ych po wygnanych po II wojnie
%wiatowej z Górnego (l!ska arystokratach. Paradoksalnie, przez d#ugie lata fabularyzowana i tendencyjna historia rodu Donnersmarcków spisana przez
górno%l!skiego prozaika by#a te" jedynym )ród#em wiedzy.
Przenosiny ze Spisza
na zamek w #wierkla$cu
Górny (l!sk, do zamku w (wierNa
kla&cu, siedzib$ rodu ze Spisza
przeniós# w 1629 roku *azarz II M#odszy Henckel, przejmuj!c za d#ugi i cz$%ciowo kupuj!c za 500 tys. guldenów
od cesarza austriackiego Ferdynanda II Habsburga ziemie bytomsko-tarnogórsk! i bohumi&sk!. Ten sam w#adca
w 1636 roku wyniós# *azarza do godno%ci barona cesarstwa, za% arcyksi!"$ Ferdynand Karol Tyrolski mianowa# go
w 1651 roku hrabi! cesarstwa. W nast$pnych wie kach po tom ko wie *a za rza II M#odszego podzielili si$ na kilka
linii. Bohumi&sk!, która wygas#a w 1803
roku, bytomsko-siemianowick! za#o-

"on! przez Leona Ferdynanda oraz
%wierklaniecko-tarnogórsk! wywodz!c! si$ od Karola Maksymiliana. Artur zapocz!tkowa# karynck! lini$ rodu w Wolfsbergu.
Spo%ród Hencklów, pos#uguj!cych
si$ po uzyskaniu szlachectwa przydomkiem von Donnersmarck, w okresie
rewolucji przemys#owej do du"ego znacze nia i ma j!t ku do szli Hu go I
z Siemianowic (l!skich oraz Gwidon,
syn Karola *azarza ze (wierkla&ca.
Zw#aszcza Gwidon jako przyjaciel kanclerza Ottona Bismarcka mia# du"e wp#ywy polityczne a maj!tkiem ust$powa# jedynie Alfredowi Kruppowi. W 1901
roku cesarz niemiecki Wilhelm II nada#
mu godno%' pruskiego ksi$cia.
Po obj$ciu w Niemczech w#adzy
przez Adolfa Hitlera bliskie zwi!zki
z w#adzami pa&stwowymi w imieniu ca#ego rodu utrzymywa# Kraft Henckel von
Donnersmarck, który ws#awi# si$ po prowokacji gliwickiej w 1939 roku nazwaniem j$zyka polskiego mow! morderców
i zapowiada# jej likwidacj$. Kapitulacja
Niemiec w 1945 roku sprawi#a, "e Donnersmarckowie utracili swoje maj!tki
na terenach w#!czonych decyzj! Wielkiej Trójki do Polski. (ladami wielko%ci
rodu pozosta#y liczne pa#ace i parki.
Cz$%' z nich ocala#a, jak w Nakle (l!skim i w Brynku, gdzie za#o"ono szko#y rolnicze i le%ne. Inne – w Reptach
(l!skich i (wierkla&cu – lekko tylko
podniszczone po wojnie, jako relikty
niemczyzny nakaza#y zburzy' nowe
w#adze. +eby zamaskowa' swoj! dzia#alno%' dewastacyjn!, niekiedy w miejscu ruin wnoszono nowe obiekty s#u"!ce ludziom pracy, jak na przyk#ad
w Reptach (l!skich, gdzie z inicjatywy
wojewody Jerzego Zi$tka postawione zosta#y budynki Górno%l!skiego Centrum
Rehabilitacji.
Dopiero po ustrojowej transformacji
w 1990 roku dotychczas ukryta jedynie
w pami$ci osób starszych i niektórych historyków wiedza o dziejach Donnersmarcków wysz#a na %wiat#o dzienne. Jak
grzyby po deszczu zacz$#y wyrasta'
kluby mi#o%ników górno%l!skiej szlachty i arystokracji. Ród Donnersmarcków uznano za przyczyniaj!cy si$ do cywilizacyjnego rozwoju Górnego (l!ska.
Wa"niejsze sta#o si$ zaanga"owanie
spo #ecz ne w sto sun ku do ro bot ni ków – budowa domów, szpitali, ko%cio#ów – ni" wyzysk. Jednym z bardziej g#o%nych sta# si$ Klub Donnersmarcków
za #o "o ny w Tar now skich Gó rach
przez emerytk$ Gabriel$ Horzel$-Szubi&sk!. Pocz!tkowa dzia#alno%' wielbicieli %wietno%ci rodu przejawia#a si$
w organizowaniu w mie%cie gwarków
wieczorków wspomnieniowych, które
mia#y jeden ustalony scenariusz. Gabriela Horzela-Szubi&ska niczym na seansie
spirytystycznym przywo#ywa#a posta'
markizy Blanki, "ony Gwidona Henckla
von Donnersmarcka, czy te" drugiej
jego ma#"onki Katarzyny (lepcow,
po czym snu#a patetycznym g#osem
opowie%' o losach arystokratek. G#ów-

Osiemna!cioro Donnersmarcków
w swoich w"o!ciach

na soborze w Konstancji od Zygmunta
Luksemburskiego.
– To prywatny powód, przyjazd z ca!" rodzin" i ch'& przekazania wnukom
wie dzy o miej scach, gdzie kie dy$
mieszkali pradziadkowie – wyja$nia
Andreas Henckel von Donnersmarck,
urodzony ju% poza Górnym )l"skiem
w 1959 roku na zamku w Wolfsbergu
w Karyntii.
Na spotkaniu z dziennikarzami w nakielskim pa!acu dwaj najstarsi cz!onków
rodu wypowiedzieli znamienne s!owa.
– Gdy pytaj" mnie, gdzie jest moja
ma!a ojczyzna, zawsze mówi', %e jest ni"
Górny )l"sk – wyzna! Winfried Henckel von Donnersmarck, – W mojej rodzinie narodowo$& nie odgrywa!a tak wielkiej roli, jak mog!o by si' wydawa&.
+y!em tu na terenie, który po plebiscycie przyznano Polsce. Ja urodzi!em si'
jako Polak. Do 1945 roku, gdy stalinizm
zmusi! mnie do wyjazdu – opowiada! ze
wzruszeniem Winfried obecnie mieszkaj"cy w Szwajcarii.
Jego kuzyn urodzony w okresie mi'dzywojennym w )wierkla#cu Guidotto Henckel von Donnersmarck, prawnuk s!ynnego Gwidona, w imieniu rodziny wyrazi!
%yczenie: – Dzi$ %yjemy rozproszeni,
mo%e w przysz!o$ci )l"sk b'dzie miejscem, gdzie b'dziemy si' spotykali.
Don ner smarc ko wie uczest ni czy li
w ods!oni'ciu – przed ko$cio!em ufundowanym przez ich rodzin' – obelisku
z tablic" upami'tniaj"c" zas!ugi rodu dla
rozwoju Nak!a )l"skiego. Obejrzeli
tak%e wystaw' „)l"ska szlachta – mi'dzy )l"skiem a Europ"” urz"dzon"
w salach na parterze Centrum Kultury
)l"skiej. Na planszach opisane by!y losy najznamienitszych $l"skich rodów
szlacheckich: Ballestremów, Donnersmarcków, Hochbergów, Hohenlohe,
Schafgotschów oraz ich wk!ad w rozwój
rolnictwa, le$nictwa, hutnictwa i górnictwa. Zaprezentowane zosta!y herby

i drzewa genealogiczne oraz portrety
i zdj'cia. Nie zabrak!o starodruków
i dokumentów z r'kopisami hrabiów Jerzego Fryderyka czy Gabriela Donnersmarcków, widokówek z pa!acami, zak!a da mi prze my s!o wy mi a tak %e
egzemplarzy czasopism z artyku!ami po$wi'conym arystokratom.
Kuratorem wystawy, która b'dzie
otwarta do 20 wrze$nia 2015 roku jest
Arkadiusz Kuzio-Podrucki, pracownik
CK) w Nakle )l"skim. Ju% jako absolwent historii Uniwersytetu )l"skiego
w Ka to wi cach zna laz! si' w la tach 90. XX wieku w kr'gu mi!o$ników
górno$l"skich arystokratów. To za jego
spraw" losy $l"skiej szlachty doczeka!y si' powa%niejszych opracowa# historycznych, wykraczaj"cych poza funkcj'
popularyzatorsk". Jedn" z ksi"%ek po$wi'ci! w!a$nie dziejom fortuny Donnersmarcków. By!o to pierwsze dzie!o
opisuj"ce losy rodu od chwili opublikowania przez Wilhelma Szewczyka „Skarbu Donnersmarcków”. Obecnie Arkadiusz Ku zio -Pod ruc ki jest jed nym
z nielicznych znawców problematyki $l"skiej szlachty, co przejawia si' nie tylko w jego publicystyce historycznej
ale i dzia!alno$ci popularyzatorskiej.
Od 2014 roku organizuje w Centrum
Kultury )l"skiej w Nakle )l"skim „Szlacheckie weekendy”.
– Temat szlachecko$ci $l"skiej arystokracji jest oczekiwany przez naszych go$ci. Na spotkaniu po$wi'conym Ballestremom przysz!o prawie 200 osób
– wyja$nia Arkadiusz Kuzio-Podrucki.
Tegoroczny zjazd rodzinny Heneckel
von Donnersmarck, której cz!onkowie
obfotografowani byli przez fotoreporterów niczym celebryci, by! kolejnym dowodem zainteresowania dawn" szlacht" $l"sk", której w zapale idealizacji
zapomniano wszelkie pope!nione niegodziwo$ci.

!

Fot. Marek Panu%

nej prelegentce akompaniowa!a, przygrywaj"c na pianinie melodie ulubionej
kompozytorki Donnersmarcków Tekli
Bondarzowskiej, nauczycielka tarnogórskiej szko!y muzycznej, prywatnie
córka Gabrieli Horzeli-Szubi#skiej.
Z tych opowie$ci powsta!ych na podstawie historycznych opracowa# i wspomnie# by!ych pa!acowych pokojówek
i kucharek z!o%ona zosta!a ksi"%ka „Tajemnice Donnersmarcków”. Owe wspominkowe wieczorki cho& sceptycznie
przyjmowane przez cz'$& publicystów
przysporzy!y Gabrieli Horzeli-Szubi#skiej lokalnej s!awy i umo%liwi!y jej spotkania ze wspó!cze$nie %yj"cymi potomkami rodu. Kiedy ta %yciodajna ga!"(
sentymentalnych wspominek rodziny
Hencklów obumar!a, twórczyni Klubu
Donnersmarcków przekszta!ci!a go
w charytatywne, dzia!aj"ce do dzi$,
stowarzyszenie )l"ski Dzwon Nadziei.
Zainteresowanie losami dawnych w!a$cicieli górno$l"skiego przemys!u sprawi!o, %e do swoich utraconych w!o$ci zacz'li przyje%d%a& w ramach podró%y
sentymentalnych %yj"cy za granic" potomkowie. Przyjmowani byli z ca!"
atencj" przez w!adze samorz"dowe. Zapraszani byli na lokalne obchody rocznic czy do%ynki. Andreas Henckel von
Donnersmarck go$ci! w 2004 roku
na obchodach 750-lecia Bytomia. Guidotto otrzyma! 3 lata pó(niej honorowe
obywatelstwo Tarnowskich Gór. Nawi"zywanie przez samorz"dy oficjalnych
kontaktów z dawnymi panami stanowymi rozwin'!o si' zw!aszcza po przyj'ciu Polski do Unii Europejskiej. W dobrym tonie by!o podkre$lanie zwi"zków
górno$l"skich ziem z zachodnioeuropejskimi rodami szlacheckimi, podkre$lanie zas!ug arystokracji przemys!owej
i rolniczej w rozwoju cywilizacyjnym
Górnego )l"ska.

do prawdziwego zjazdu rodzinJw needdawnak
go Henckel von Donnersmarcków
nych po sia d!o $ciach do sz!o

15–17 maja 2015 roku. Do pa!acu w Nakle )l"skim, gdzie obecnie znajduje si'
Centrum Kultury )l"skiej prowadzone
przez tarnogórskie starostwo, przyjecha!o 18 potomków rodu, m.in. wnuki
i prawnuki. Co sprowadzi!o a% tylu
cz!onków rodu na Górny )l"sk? Przyjechali na oficjalne zaproszenie obchodz"cej 105 lat istnienia nakielskiej Ochotniczej Stra%y Po%arnej, któr" wspiera!
finansowo jeszcze w latach 30. XX wieku *azarz V, zamieszkuj"cy do 1945 roku pa!ac w Nakle )l"skim.
– Z dzieci#stwa pami'tam, jak stra%acy ga si li po %ar do mu obok pa !a cu – wspomina Winfried Henckel von
Donnesmarck urodzony w Nakle )l"skim w 1938 roku, syn *azarza V.
Innym powodem tak licznego przyjazdu na Górny )l"sk rodziny Donnersmarcków by!a zbli%aj"ca si' w 2017 roku sze$&setna rocznica otrzymania herbu

Na zdj!ciu od lewej Winfried, Andreas, Guidotto Henckel von Donnersmarck z t"umaczk# podczas
konferencji prasowej w pa"acu w Nakle $l#skim – dawnej siedzibie rodu
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JAN BARON
Epitalamium

Exodus

Dzie' "lubów i pogrzebów. Samochód oblubie'ców
zatrzymuje si$ przy ko"ciele, sprzed którego
w!a"nie odje#d#a karawan. Panna m!oda udaje,
#e go nie dostrzega. Ale ten obraz zostanie
na filmie ogl&danym w okr&g!e rocznice.
Godzin$ temu wyruszy! st&d kondukt z orkiestr&.
No to, chopy, trzi a po! – wyda! komend$ kapelmajster.
Z nag!a jak surfer na fali d(wi$ków wychyn&!
ministrant z krzy#em. Szed!, zaj$ty my"l&,
#e nie wolno mu si$ roze"mia%.

Ojciec z synem w soboty je(dzi! w góry. Ci&gnie
dziecko, dy% ono s!abe mo ko"ci – biada!a babka.
W przeddzie' syn "ledzi! prognoz$ pogody.
B$dzie pada%, uniknie wstawania o pi&tej,
marszu, jazdy kolej&. Zdarza!o si$, #e ojciec
by! w toalecie, a poci&g akurat stawa! na stacji.
Syn bacznie obserwowa! peron, na którym,
gdy konduktor og!osi odjazd, mign&:
bia!a czapka ojca, plecak, jaskrawa flanelka.
Syn zostanie w"ród obcych, z!ych ludzi.

Wydzia! wewn"trzny
Ojciec prowadzi! "ledztwa w sprawie zaginionych
skarpetek i no#yczek (podbiera! mu je syn),
kr$gów po fili#ance bez spodka na stole.
Poprzednie dochodzenie odesz!o w niepami$%.
Gdy czuli si$ bezpiecznie, pada!o pytanie
o niezgaszone "wiat!o lub plam$ na "cianie.
Na pod!odze przy szafie mieszcz&cej koszule,
garnitury, krawaty zrobi!a si$ rysa
jakby od klucza, który komu" upad!. Ojciec
nigdy o ni& nie spyta!.

Galeria Arkadia

Rys. Wojtek !uka

Barak – sklecony ze szk!a, "wiat!a i wiary,
#e tu znajdzie si$ wszystko, czego potrzeba,
a potrzeba wszystkiego – jest rajem. Chodz& tu
za potrzeb& damulka na szpilkach ze skóry w$#a
i dziad. To ty, Allenie Ginsbergu? Tadeuszu Peiperze?
rezydujesz na Placu Poetów w Silesia City Center,
przechadzasz si$ alejami, pod"piewuj&c et in Arcadia ego.
Rozsnuwaj& si$ przed tob& "wietliste chmury murów,
mury chmur. Znajduje ci$ wyj"cie z baraku skóry w ciemno.
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I.
Rozchodz! si" ka#de do swojej mamy
po kapust" z grochem i makówki.
Zapyta$a: Nie chcesz zosta% u rodziców d$u#ej?
Pod choink! na placu pe$nym biegaj!cych ludzi
krzycza$: Skoro chcesz zosta% u rodziców d$u#ej,
mo#emy si" spotka% dopiero po &wi"tach.
Kiedy wykrzyczy z$o&%, wszystko odwo$a
i zechce przytuli%.

Rys. Wojtek !uka

Makówki

Siedzi w autobusie, jedzie po makówki,
wspomina, jak ojciec przychodzi$ z instytutu,
a mama zauwa#a$a: O, jeste& wcze&niej
ni# zwykle! Odpowiada$ pytaniem:
Czy powinienem si" wróci%?
II.
Przy choince – so&nie w wiadrze z w"glem i piaskiem –
w du#ym pokoju ojciec wykrzykuje z$o&%.
Drzewko – na jego ga$!zkach od kilku godzin rozwiesza$
ozdoby i cukierki w b$yszcz!cych papierkach –
jest ju# niewa#ne. Tak samo jak makówki. Matka
w kolejce do piekarni sta$a o szóstej, by da% zmieli% mak.
Miesza$a z mlekiem, zalewa$a bu$ki. W osobnych miskach:
dla ojca, dla syna. Synowa ani nie tknie makówek,
ani syn kapusty z grochem od te&ciowej. Siemieniotka
i poga'skie krupy. Kapusta i karp. Niewa#ne
przez jedn! wygas$! po&ród stu choinkowych
gwiazdek. Siedem &wiatów &wi!t przegrywa
ze &wiatem #arówki, który si" sko'czy$ w$a&nie.

Rozwi!zanie
Znowu nie od$o#y$e& tam, gdzie by% powinno,
mówi ojciec. Ma w g$owie list" bytów i miejsc:
w szafce na drugiej pó$ce od do$u o$ówek
równolegle do stosu kartek; prostopadle
no#yczki; na stojaku p$yty u$o#one
alfabetycznie. Wreszcie on. Za zamkni"tymi
drzwiami s$ucha preludiów Chopina. W pokoju
chyba go nie ma. Jest raczej tam, gdzie wyrównuj! si"
wszystkie rachunki, a ka#de twierdzenie znajduje
dowód lub zostaje obalone na wieki. Je&li
istnieje takie miejsce, punkt, py$ w przestrzeni,
ojciec, syn ma pewno&%, to prosta,
która go z nim po$!czy.

JAN BARON
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Historia cywilizacji
na moim podwórku

ale!" do tego pokolenia, które zachwyci#o si" skrzynN
k$ pe#n$ obrazków, które poczu#o si" uwolnione
od gniazdka zasilania dzi"ki przeno%nemu radiu „Szarotka”,

MIROS*AW
ORZECHOWSKI
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dla którego wielkim odkryciem by# magnetofon, szokiem za%
magnetofon kasetowy. Kolejnymi l$dami, które odkryli%my
by#a kolorowa telewizja, wreszcie mikrokomputery, z pocz$tku jakby bardziej skomplikowane liczyd#a, pó&niej
osi$gaj$ce status uniwersalnego sprz"tu do sp"dzania z nim
wielu godzin dziennie. Dalej przysz#y – telefon komórkowy, telewizja satelitarna, CD, DVD, LCT.
Kiedy by#em ma#y, mog#em po#o!y' si" latem na ciep#ym
bruku ulicy w moim mie%cie bez obawy, !e co% mnie mo!e przejecha', mianowicie, !e jaki% samochód t"dy przejedzie. Nie ma tam ju! bruku, ale to rzecz drugorz"dna. Nie
radzi#bym w tych samych miejscach zatrzyma' si" na d#u!ej. Nawet w %rodku nocy.
A samochody? Kiedy% przeci"tnego w#a%ciciela samochodu mo!na by#o pozna' po czarnych %ladach za paznokciami. Nie o to chodzi, !eby dla higienicznego auto by#o niedost"pne. Nie. Tylko w#a%ciciel musia# w razie potrzeby
umie' go sobie samemu naprawi'. Dla dzisiejszej m#odzie!y nogi wystaj$ce spod automobilu, nogi osobnika, którego r"ce zmagaj$ si" z jego jak!e zawodnym uk#adem nap"dowym, s$ ju! najwy!ej tematem literackim albo
obrazkiem wzi"tym ze starego filmu. A ile przekle(stw mo!na by#o us#ysze' spod naprawianego samochodu, zdrowych
przekle(stw, zwykle u!ywanych przez ludzi na co dzie( nie
stroni$cych od przemocy fizycznej. Wszak #om, korba i komplet masywnych kluczy to by#o towarzystwo ówczesnego
kierowcy.
Patrz$c na te wysi#ki, obieca#em sobie, !e nigdy !adnego
samochodu nie b"d" chcia#, dopóki nie zdarzy si" taka sytuacja, !e bez obawy b"d" móg# go odda' do naprawy, kiedy
co% si" z nim stanie. Bez obawy, to wa!ne, bo w czasach powszechnego braku wszystkiego, samochodu oddanego do zak#adu naprawczego trzeba by#o pilnowa', aby jaka% nowa cz"%'
nie zosta#a w nim wymieniona na star$ i wadliw$ (…).
Pewnie ogl$dali%cie wiele filmów z lat sze%'dziesi$tych,
filmów o samotnych detektywach, którzy sami musieli si"
zmaga' z uciekaj$cym przest"pc$, bowiem, !eby wezwa'
pomoc, musieliby si" zatrzyma' i poszuka' telefonu, aby wezwa' pomoc. A gdyby si" zatrzymali, przest"pca dawno ju!
by znikn$# z ich horyzontu. )miali%my si" z Amerykanów
uzale!nionych od telefonów, od tych kontaktów na wielkie
dystanse, kiedy my, zdrowi, spotykali%my si" po prostu. Czasem bli!ej by#o do danej osoby, jak do czynnego telefonu.
)wiat naszych kontaktów uzale!niony by# od fizycznej odleg#o%ci. Mieli%my ustalone miejsca kontaktów, czas i sposoby, grupowe i indywidualne, zorganizowane odgórnie
i spontaniczne. W pewnym sensie by# to nawet kontakt bogatszy, bo stykali%my si" ze sob$ w sposób mniej rzeczowy,
za to wi"kszym zakresem swojej osobowo%ci. Z drugiej strony, niestety, komunikacja zamyka#a si" przede wszystkim
w skali lokalnej. Ale dzi"ki temu utrzymywane by#y lokalne odmienno%ci. Kto wtedy my%la# o wymianie my%li
z kim%, kto mieszka w Australii czy te! Nowej Zelandii. Dla
nas kraje te niemal nie istnia#y (…). A tu nagle zmiana. Zdarzy#o si", !e przez pewien czas utrzymywa#em do%' intensywny kontakt z pewnym Amerykaninem mieszkaj$cym
na sta#e w Japonii. I w#a%nie zauwa!amy, !e intensywny kontakt, bliski kontakt, za!y"e relacje, to wszystko zmieni#o swój
sens. Coraz rzadziej k#adziemy teraz nacisk na fizyczn$ blisko%', coraz cz"%ciej na s#owo. Ale... jakie s#owo? Bo ono
te! si" zmienia.
(…) Jednym z moich g#ównych zaj"' sta#o si" w pewnym
momencie pisanie. Nic wi"c dziwnego, !e tymi zmianami, które zapad#y mi w pami"' najg#"biej, wydawa#oby si" drobnymi i niewartymi szczególnej uwagi, by#o wprowadzanie coraz to nowych %rodków do zapisywania my%li. Kiedy ponad
czterdzie%ci lat temu uczy#em si" pisa', w #awkach, w których
siedzieli%my (…), by#y otwory na ka#amarze. Moczyli%my stalówki w atramencie, aby wolno wyskrobywa' litery, które nam
zlecano wyskroba'. Na ulicy mo!na si" by#o bezpiecznie po#o!y', za ulic$ na #$ce pas#y si" krowy, w %rodku miasta si"

pas!y, a my zag!"biali#my stalówki w ka!amarzach. To si" jako# ze sob$ !$czy!o. Jak? Poprzez swoje tempo.
I oto w po!owie lat sze#%dziesi$tych od strony Czechos!owacji powia!o ku mojemu miastu nowym. Poza magnetofonem firmy „Tesla”, który wa&y! mniej wi"cej dziesi"% kilogramów, przyby!y stamt$d wieczne pióra o pi"knej nazwie
„'aczek”. Dzi"ki temu nowemu wynalazkowi pisz$cy nie by!
ju& przywi$zany do miejsca, móg! zanotowa% sw$ my#l dos!ownie wsz"dzie, na ulicy nawet. I w ka&dym momencie genialna my#l mog!a by% przelana na papier. Podejrzane my#li
tak&e, ale nie zmienia to faktu, i& radio „Szarotka” i wieczne pióro „'aczek” by!y czym# wi"cej ni& dzisiejsze szybkie
samochody, które mog$ by% tylko jeszcze szybsze. „'aczek”
i „Szarotka” pokaza!y nam nowe rejony #wiata.
Szko!a by!a zawsze zachowawcza, w tym tkwi!a jej moc.
Zachowawczo#% to wymóg dostosowania si" do ustalonych
regu!, jakie by one nie by!y, to wymóg nagi"cia si" do kogo#
innego. Je#li jest zbyt liberalna, a dzisiaj przecie& taka w!a#nie si" staje, pomija ten aspekt uspo!ecznienia. U#wiadomienie sobie konieczno#ci przystosowania si" do jakich# regu!
jest równie& motywem do poszukiwania wolno#ci w pewnych
ramach (…). Wolno#% bezgraniczna rodzi cz"sto znacznie
wi"ksz$ frustracj" ni& sta!e ograniczenie. W ka&dym razie zagra&a naszej orientacji w otaczaj$cej rzeczywisto#ci.
Taka w!a#nie zachowawcza szko!a pod pretekstem, &e wieczne pióro psuje charakter pisma uczniów, zabroni!a go u&ywa%,
ale po domach nowe szybko si" zagnie(dzi!o. Dlaczego w domach?
Czy&by to sprawi! jaki# naturalny p"d do nowoczesno#ci
naszych matek? Tak, matek w!a#nie, bo ojcowie pracowali
pod sztandarami dymi$cych kominów albo przeprowadzali
w!a#nie remonty w mieszkaniach. Z tymi mieszkaniami by!o troch" tak samo jak z samochodami, bie&$ce naprawy nale&a!o samemu przeprowadza%. Nikt nie móg! w tym zast$pi% naszych ojców. Troch" z ekonomicznej konieczno#ci, troch"
z uwagi na brak odpowiednich fachowców, ale tak&e z tej przyczyny, &e m"&czy(nie z pokolenia moich rodziców nie wypada!o czego# nie umie%.
Ale wró%my do wiecznych piór. Có& si" sta!o? Je#li# chcia!
co# stworzy%, nie musia!e# ju& przygotowywa% sobie wszystkiego na odpowiedni moment, kiedy zasi$dziesz do pulpitu
z ka!amarzem i obsadk$. A je#li chodzi o szko!", to uboczn$
konsekwencj$ wprowadzenia do u&ytku wiecznych piór by!a mo&liwo#% odpisania od kogo# zadania domowego w szatni, nie trzeba by!o tego czyni% w klasie. Mo&na powiedzie%,
&e nowe sta!o si" jedn$ z przyczyn rozlu(nienia dyscypliny
(…). Zmiany jeszcze bardziej posz!y do przodu wraz z rozprzestrzenieniem si" zastosowania d!ugopisu. Tym razem i rodzice nie byli ca!kiem przekonani, czy ich pociechy winny u&ywa% tego wynalazku. Rzecz by!a nawet zrozumia!a, bo
wystarczy porówna% pismo dokonane przez m!odego cz!owieka przy pomocy pióra i to, do którego u&yty zosta! d!ugopis.
Tamto powolniejsze i staranniejsze, to szybsze i bardziej niedba!e. Oczywi#cie ka!amarze posz!y szybko w zapomnienie,
a my skierowali#my si" ku szybko#ci i swobodzie. Ci$gle jednak, aby u!o&y% jaki# tekst, trzeba by!o wysi!ku skupienia, ustalenia wcze#niejszego porz$dku, planowania, zapomniane my#li trzeba by!o wsadza% w #rodek, pó(niej ca!o#% przepisa%
na czysto.
rzypatrzmy si" pisaniu listów. Wymaga!o ono pewnego wyP
si!ku. Podejmowali#my go niech"tnie, ale podejmowali#my. Dostawali#my te& odpowiedzi na nasze listy (…). Po-

niewa& w pewnym momencie trzeba by!o przerwa% prac"
nad tekstem (list te& praca) i musia! on by% ostatecznie sko)czony, jedna z moich ciotek, o której – niech mi wybaczy – rozpu#ci!em ju& wiele dykteryjek i drugie tyle móg!bym jeszcze
uku%, gdy& jest ona kopalni$ przedziwnych idei, otó& ta w!a#nie moja ciotka orzek!a kiedy#, upominaj$c mnie, &e tak rzadko pisz", i& list nale&y wys!a% natychmiast po napisaniu, nie
zagl$daj$c we), bowiem gdy przeczytamy go nieopatrznie,
trudno b"dzie nam go wys!a%. Czy chodzi!o w tym przypadku jedynie o j"zyk, &e niby za ma!o gi"tki? A mo&e po prostu o tempo pisania, o prób" przeskoczenia oporu #rodków

do rejestracji naszej my#li. Zwolnienie tempa sprzyja refleksji. Przeskoczenie momentu „na czysto”, a do tego namawia!a mnie moja ciotka, to unikanie problemów. Pospieszne stawianie liter sprawia, &e wyraz nast"puje po wyrazie jakby
samodzielnie, zdania nas ci$gn$ za sob$, a nie my je poci$gamy za nami. Do dzi# si" to dzieje m!odym poetom, których
porywa s!owotok i ko)cz$ najcz"#ciej utwór zupe!nie inny,
ni& zamierzali napisa%.
A potem nadesz!a era d!ugopisów jednorazowych. Taki d!ugopis traci jakby sw$ istotno#%. Wystarczy wspomnie%, jak dbamy o pióro, (…) a jak o jednorazowy d!ugopis. Jest on prosty, bez pre ten sji do ja kiej kol wiek ele gan cji, !a two
zast"powalny. By!o to w rozpasanych latach siedemdziesi$tych. Po ulicach je(dzi!y potworne fiaty 126p, m!odzie& chodzi!a po trotuarach w spodniach rozszerzanych ku do!owi
od pachwiny samej, z budynków ca!kiem nowego miasta zacz"!y na dobre sypa% si" tynki. Te wszystkie fakty mia!y ze
sob$ co# wspólnego. Przychodzi!y kolejne prze!omy, a jednym z nich by!o wynalezienie urz$dzenia do kopiowania. Ono
si" u nas tak od razu nie przyj"!o, bo umo&liwia!o niekontrolowane rozpowszechnianie wszelkich informacji, co nie
do ko)ca by!o korzystne, bo ludowi si" mog!o w g!owie przewróci% od nadmiaru informacji, ale ostatecznie maszyna kopiuj$ca zosta!a rozpowszechniona.
Nam potrzebne by!y powielacze, aby nieprawomy#lne idee
kolportowa%. Strasznie to by! heroiczny sprz"t i dzia!alno#% heroiczna. Nie musz" dodawa%, &e przysz!y akurat równie& i he-

Wolno!" bezgraniczna rodzi cz#sto znacznie wi#ksz$ frustracj# ni% sta&e ograniczenie.
W ka%dym razie zagra%a naszej orientacji
w otaczaj$cej rzeczywisto!ci.
roiczne czasy. Najpierw pisa!o si" matryc" na maszynie do pisania, na maszynie, zatem tekst musia! by% przygotowany
wcze#niej, a przepisywa! go najcz"#ciej kto# inny ni& twórca.
Albo te& osobnik posiadaj$cy dost"p do powielacza zaczyna!
tworzy%. St$d si" wzi"!y tysi$ce tak zwanych artyku!ów programowych, które powtarza!y stereotypy i nic nie wnosi!y do naszej wiedzy, a wagi nabiera!y tylko przez to, &e rozpowszechniane by!y w drugim obiegu. Kto mia! dost"p do powielacza,
ten mia! moc przemawiania, czu!, &e tworzy histori". Bo napisanie czegokolwiek ustawia!o go w szeregach opozycjonistów. Pó(niej opanowali#my inne sposoby powielania, mi"dzy
innymi znacznie doskonalsz$ technik" sitodruku i tak oto uczestniczyli#my w wybuchu literatury drugiego obiegu.
Potem maszyna tworz$ca fotokopie, ale to ju& zupe!nie inne zjawisko (…). Fascynuj$ce. Cho% mo&e dzisiaj ju& nie tak
bardzo.
Kiedy# studenci czytali ksi$&ki i wypisywali z nich najpotrzebniejsze my#li. A teraz mo&na by!o skserowa% kilka potrzebnych stron i podkre#li% to, co na nich przydatne. Znowu wraca my do te go sa me go, do przy spie sze nia dzia !a nia.
Wypisywanie cudzych idei dawa!o czas do namys!u, do samodzielnego, skrótowego sformu!owania przeczytanej my#li, nasze w!asne idee mia!y wi"cej czasu, aby u!o&y% si" w ca!o#%,
mogli#my si" fatalnie lub zbawczo pomyli% (…). Kiedy#
wszystko trzeba by!o mie% w pami"ci, wi"c pami"% odgrywa!a znaczniejsz$ rol", potem r"ka, teraz… papier. Ros!y stosy
papierów. Mo&na korzysta% z cudzej notatki. Ale jak, skoro pismo ju& nie to i tempo pisania ju& nie to, a notatka to przecie&
znak czego#, co poza ni$, wi"c trafiamy w niektórych przypadkach w #lepe zau!ki. Skopiowane cudze notatki nie odnosz$ si" ju& do wys!uchanego wyk!adu czy te& przeczytanej lektury. S$ okrojone, niekompletne. Ale, ogólnie, pr"dko#%
przerabiania informacji ros!a, stosy papierów ros!y, a w#ród
nich, jakby samorodki z!ota w ziemi, ukryte by!y my#li warte uwagi. I nagle to wszystko zacz"!o znika%. Pojawi! si" mikroprocesor, mikrokomputer i mikrosk!ad dla naszej mikro-
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twórczo!ci. Pocz"tkowo wygl"da#o to u mnie (…) jak ogromne porz"dkowanie papierów. Co! niezwykle korzystnego. Ale
pisania na komputerze trzeba si$ by#o nauczy%. Dawniej rozk#ada#o si$ wokó# siebie notatki i na wszystkie mo&na by#o spojrze% jednocze!nie. Teraz musimy si$ga% w miejsce, gdzie jest
odpowiednia notatka bez mo&liwo!ci cho%by omiecenia jej
wzrokiem. Czy&by nawrót do pami$ci? Inna sprawa, komputer pozwala spojrze% na tekst wielokrotnie i wzbogaca% go w ca#ej jego masie. Gdyby& moja ciotka kiedykolwiek przekona#a si$ do niego, mo&e by mog#a spokojnie wysy#a% swoje listy
bez natychmiastowego zaklejania koperty. Albo nie, mo&e w#a!nie nigdy by swoich listów nie ko'czy#a? (…)
Mówili!my o roli edytora tekstu, klawiatury, ale zastanówmy si$ jeszcze, co dzieje si$ z pismem r$cznym. Zanika stopniowo problem niewyra(nego pisma. Tak jak my uczyli!my
si$ kaligrafii, nast$puj"ce po nas pokolenia musz" si$ po prostu nauczy% u&ywania klawiatury. Przy tym, najwyra(niej, dokona#a si$ prywatyzacja pisma. Je&eli we(miemy notatki osób
wychowanych ju& w nowej sytuacji, okazuje si$, &e w coraz
wi$kszym stopniu s" one czytelne ju& wy#"cznie dla pisz"cego, co w znacznym stopniu mo&e ograniczy% mo&liwo!% komunikowania si$ t" w#a!nie drog". A i my, starsi, nauczani
w swoim czasie kaligrafii, nie musimy ju& nikomu przedstawia% swych my!li u&ywaj"c pisma r$cznego, wi$c te& puszczamy czasem w niepami$% zasady wyra(nego pisania, cho%
cz$sto jeszcze pismo r$czne odczuwamy jako cieplejsze i bardziej przyjazne, czego w coraz mniejszym stopniu doznaj"
m#odsi.
ysi#ek pisania r$cznego, a jeszcze bardziej brak dla nieW
go jakiej! rozs"dnej alternatywy, niwelowa# prawdopodobnie pewne nasze niedomogi. Nie sam z siebie oczywi!cie,

ale przez konieczno!% wyt$&onej pracy. Sk"d si$ bowiem bierze, &e w obecnym czasie u tylu m#odych ludzi postrzega si$
dysleksj$, dysgrafi$, dysortografi$ i inne dysharmonie. Nie
mówi$, &e od urodzenia m#odzi wystawieni s" na oddzia#ywanie komputerów, ale to jest ogólna tendencja, która dotyka nas wszystkich, któr" przenosimy na najm#odszych, tendencja do ograniczania pisma odr$cznego (…). Czy jednak
wspomniane defekty nie trac" na znaczeniu, skoro potrafimy
sobie wyobrazi%, &e w stosunkowo nied#ugim czasie b$dziemy mogli wszyscy u&ywa% edytorów do formu#owania potrzebnych nam wypowiedzi? Wi$cej, ca#e potrzebne nam sformu#owania tematów znajdziemy w Internecie? Wi$cej nawet,
sama klawiatura równie& mo&e upa!% na rzecz s#owa mówio-

Ogromn! sztuk! sta"o si# poszukiwanie czego$, czego naprawd# szukamy, nie mnóstwa
przypadkowo napotkanych danych, ale tego
w"a$nie, czego szukamy.
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nego, przerabianego automatycznie na tekst pisany? Wtedy
i zasady ortografii mog" popa!% cz$!ciowo w zapomnienie.
Tak, to by# ów motyw krzepi"cy, jak has#a na transparentach
w niegdysiejszych pochodach pierwszomajowych. Dla równowagi wrzu%my wi$c co!, co by nam popsu#o troch$ humory.
Przyjrzyjmy si$ u#atwieniom w pisaniu listów. To znaczy,
jak kto! jest ci$&ki w pisaniu, to mu nawet najlepszy sprz$t
nie pomo&e, ale je!li ju& ma pewn" sprawno!% my!lenia…
Komputer pozwala wycina% dowolne fragmenty tekstów
i wkleja% je gdziekolwiek. W ten sposób mo&na bardzo #atwo
przerobi% list do jednej osoby na list do osoby drugiej, trzeciej i tak dalej. Sprawi% to mo&e, &e odbiorca nie musi by% ju&
traktowany indywidualnie, w pewien sposób mo&na go
zby%, nawet pisz"c do niego wyczerpuj"ce i cz$ste komunikaty. Wysi#ek r$cznego pisania listu by# wysi#kiem, który ponosili!my dla kogo! osobi!cie i trudno go by#o traktowa% inaczej jak personalnie. Dzi! mo&emy pisa% do znacznie
wi$kszej ilo!ci osób, bo te& Internet u#atwia zawieranie znajomo!ci, ale jest zagro&enie, &e nasza korespondencja mo&e

si$ sta% korespondencj" nieautentyczn", seryjn", a emocje wywo#ywane u odbiorców mog" by% nieuprawnione (…). Listonosz pewniejsz" nam chyba przynosi# rzeczywisto!% w kopercie zaadresowanej do nas. By% mo&e jest to jeszcze jeden
przyk#ad zastosowania regu#y mówi"cej, &e traci na znaczeniu co!, co nie wymaga wysi#ku, o co nie musimy zabiega%
i to, &e nieograniczony dost$p dewaluuje swój przedmiot.
Inne przyk#ady pism seryjnych. Te nie wymagaj" ju&
w ogóle &adnego wysi#ku. Otrzymujemy je od kogo! z adnotacj", aby przes#a% dalej wszystkim znajomym (…). Jest to
oczywi!cie kontynuacja #a'cuszków, które znane by#y
od dawna, ale poniewa& przesy#anie ich w obecnym czasie nie
nastr$cza &adnej trudno!ci, nie wymaga wysi#ku i &adnych
kosztów, mno&" si$ one, zapychaj"c cz$sto nasze skrzynki
pocztowe. Poniewa& twarde dyski naszych komputerów s" coraz pojemniejsze, wiele osób pozostawia te przesy#ki na nich,
ale trudno wraca% do setek obrazków utrwalonych na twardym dysku (…), kiedy ka&dego dnia przychodz" nast$pne. Najcz$!ciej jednak kr"&" one gdzie! w tak zwanej przestrzeni wirtualnej, tworz"c najnowocze!niejsz" odmian$ !mietniska.
S" jednak i takie listy, które skierowane do nas i do nikogo innego, listy informacyjne, listy uj$te w kilka linijek najwy&ej. Bo có& poza konkretem mo&na przy ich pomocy przekaza%. W listach takich nie chcemy podzieli% si$ sob"
z kim!, ale za#atwi% jaki! interes. To w#a!ciwie jakby pisma
urz$dowe, a kontakt, w który wchodzimy przy ich pomocy,
to kontakt rzeczowy. Takie s" krótkie maile, takie s" równie&
smsy. Rzadko kto jednak dostrzega fakt, &e im mniej s#ów, tym
bardziej nieokre!lona wypowied(, tym szerszy zakres mo&liwych interpretacji. Zatem pisma, które maj" za zadanie krótko poinformowa%, chybiaj" celu, gdy dotycz" spraw bardziej
z#o&onych, bliskich nam, wzajemnych uczu% na przyk#ad (…).
J$zyk mówiony pos#uguje si$ najcz$!ciej analogicznymi komunikatami szcz"tkowymi, wyrywkowymi. Ale w sytuacji pos#ugiwania si$ mow" i spotykania odbiorcy twarz" w twarz,
mamy dodatkowe !rodki ekspresji, mamy barw$ g#osu, tempo mówienia, gestykulacj$, mo&liwo!% wskazania jakiego!
obiektu, wreszcie mamy komunikacj$ dwustronn". To wszystko natrafia na powa&ne bariery w przypadku smsów czy maili. Ju& mówienie przez telefon jest trudniejsze, chocia& nadal jest to kontakt dwustronny natychmiastowo (…).
Chyba wszyscy reformatorzy marzyli o masowym dost$pie do kultury, a tu, dzi$ki #atwo!ci przesy#ania wszystkiego,
dzi$ki #atwo!ci wytwarzania i rozpowszechniania tego, co
na uwag$ zas#uguje i co na uwag$ nie zas#uguje, wzrasta popularno!% pewnego rodzaju zabawek wp#ywaj"cych w zadziwiaj"co silny sposób na baz$ kulturow". Wobec powszechno!ci dost$pu do tych kr"&"cych tre!ci, obni&aj" one swój
ogólny poziom, bowiem kr"&" jako tre!ci skierowane
do wszystkich. S" oczywi!cie równie& nisze wype#nione tre!ciami istotnymi, ale one gin" po jakim! czasie w powodzi
nijako!ci, gdy& docieraj" do nich osoby niepowo#ane (…).
Mnóstwo jest w Internecie potrzebnych nam danych.
Ogromn" sztuk" sta#o si$ poszukiwanie czego!, czego naprawd$ szukamy, nie mnóstwa przypadkowo napotkanych danych,
ale tego w#a!nie, czego szukamy. Przypu!%my jednak, &e znale(li!my. Jakie s" to tre!ci? Znowu naj#atwiej natrafi% na tre!ci typu encyklopedycznego, has#owego, na te bowiem jest
najwi$ksze zapotrzebowanie owego „masowego internauty”.
Prawd" jest, &e podnosi to poziom wiedzy tych, którzy jej
w ogóle nie posiadaj", ale rzadko pog#$bia wiedz$ tych, którzy cokolwiek ju& wiedz" na dany temat. Przypu!%my jednak,
&e znale(li!my informacj$ wystarczaj"c". Jedno klikni$cie sprawia, &e nasze znalezisko zostanie zarejestrowane na dysku.
Pisanie samodzielne, z procesem wymy!lania formy zdaniowej, czy te& jakiejkolwiek formy przyj$tej dla notatki, jest rozci"g#e w czasie. Nawet przepisywanie trwa na tyle d#ugo, &e
wi$ksza jest szansa internalizacji tre!ci, uaktywnienia si$ procesów pami$ciowych.
W ogóle wi$ksza jest mo&liwo!% pomy!lenia o zagadnieniu,
gdy spotkanie z nim trwa jaki! czas. Klikni$cie jest tylko jedn" chwil". Wst$pne rozeznanie, najcz$!ciej w oparciu o kilka kluczowych s#ów w przeskanowanym wzrokiem tek!cie,
nie ma szansy pog#$bi% si$ w tym czasie. Takie przyspiesze-

nie tempa dzia!ania musi zmieni" drastycznie proces my#lowy. Od razu te$ ukute zosta!o okre#lenie my!lenie klawiszami czy te$ my!lenie klawiatur". Jaka jest ró$nica pomi%dzy my!leniem klawiszami a my!leniem piórem? Czy ró$nice te maj&
charakter wy!&cznie techniczny? A mo$e „gdzie to mam” dominuje „jak to wyrazi"”. „Gdzie to mam”, albo innymi s!owy:
„gdzie ja to ju$ widzia!em”. Je#li tak jest, to styl pisania, ten
powszechny, ogólnego zastosowania, mia!by szans% unifikowa" si%, kultura sp#aszcza#aby si$ niejako. Oczywi#cie tak jak
dot&d pozostan& na szcz%#cie osoby genialne i wyj&tkowe, ale
i na nie tendencja ta b%dzie musia!a wp!yn&".
Cz!owiek ma zami!owanie do maskarady, do takiego porz&dkowania #wiata, aby móc sobie da" w nim rad% i $eby móc
b!yszcze" w jego #rodku. Przybiera wi%c ró$ne przebrania dla
siebie i dla elementów otaczaj&cej go rzeczywisto#ci. Internet doskonale nadaje si% do takich kreacji (…). Wiele jest sposobów na to, aby pozna" kogo# t& drog&. Wi%kszo#" portali ma

...poprzez Internet nawi!zywany jest cz"sto równolegle ca#y szereg znajomo$ci, gdy
w sposób tradycyjny do$% powszechne by#o
i w pewnym stopniu do dzisiaj jest, zaw"&enie ich kr"gu. Do czego to mo&e prowadzi%?
Do ustalenia si" tendencji do poznania powierzchownego partnera. To jedno, a drugie
' to obni&enie si" progu zaniechania.
ju$ teraz odpowiedni& us!ug%. Zdarzy!o mi si% ju$ znale'"
„randki” na stronie mi!o#ników kotów. Jak$e to zmienia sytuacj%. Nawet je#li wst&pimy na jaki# bal, mo$emy tam spotka" kilka wolnych kobiet czy m%$czyzn, reszta za# b%dzie mia!a jakie# towarzystwo. Z tych kilku dost%pnych osób,
przypadn& nam do gustu góra dwie-trzy. Nagle w jednym miejscu mo$emy znale'" tysi&ce, a nawet setki tysi%cy anonsów
osób, które by chcia!y nawi&za" korespondencj%, przyja'(, romans. Wchodz&c na tak& stron%, wybieramy z d!ugiej listy kogo# na chybi! trafi!, wysy!amy do niego sygna! i czekamy (…).
otychczas spotykali#my si% ze sob& w jakim# kontek#cie,
D
w wybranej przez nas sytuacji, w grupie podobnych do nas
osób, w miejscu przeznaczonym dla grupy spo!ecznej, w któ-

rej jeste#my zakorzenieni. W podj%ciu rozmów odgrywa!y rol% takie czynniki, jak wygl&d zewn%trzny, sposób wypowiadania si% (przejawy statusu i miejsca). Szukaj&c kogo#
w Internecie, podejmujemy wst%pn& decyzj% w oparciu o skategoryzowane wypowiedzi wybrane przez tamt& osob%. Wiadomo jednak, jak bardzo taki sposób opisywania samego siebie jest nieadekwatny. Dostrzec mo$na i to, $e wybierane s&
stwierdzenia zaprzeczaj&ce sobie nawzajem. S& te$ wybory narzucaj&ce si%, na przyk!ad „mi!y”, „zadbany”, „z poczuciem
humoru”. Nie ma takich cech jak wulgarny, k!ótliwy, ma!o inteligentny, nieszczery, bo i tak nikt by ich nie wybra! inaczej,
jak przez $art. W#ród zainteresowa( cz%sto wyst%puje „fitness”,
„p!ywanie”, „bieganie”, jakby#my byli narodem wybitnie wysportowanym. To$, gdyby wszyscy zainteresowani p!ywaniem
wskoczyli do naszych basenów, nie pozosta!oby tam ju$ miejsca na wod%. Du$y jest te$ procent osób interesuj&cych si% oper&, operetk&. Gdyby obliczy" liczb% widzów tych instytucji i porówna" z liczb& takich wyborów, okaza!oby si%, $e nie tylko
bywalcy, ale te$ wszyscy cz!onkowie chórów, baletów i orkiestr
szukaj& $yciowych partnerów w Internecie. No dobrze, wiem,
troch% przesadzi!em, mo$na kocha" balet i nigdy nie widzie"
go na $ywo, niemniej upiera" si% b%d%, $e mamy tu do czynienia z dowolno#ci&, a wr%cz losowo#ci& wyborów. Zatem faktycznie niewiele wiemy o wybranej osobie. Nie mamy mo$liwo#ci przyjrzenia jej si% w czasie, zanim zostanie przez nas
wyró$niona. Znamy wy!&cznie wykreowan& przez naszego interlokutora „posta"” (…).

Jest jeszcze jeden próg, próg wzajemnego rozumienia, bardzo wa$ny wobec w gruncie rzeczy s!abej naszej umiej%tno#ci celnego formu!owania my#li, wobec operowania ogólnikami, skrótami, schematami. Zawsze w takich przypadkach
przychodz& mi na my#l sytuacje, w których m!odzi ludzie opowiadaj& sobie filmy. Wygl&da to mniej wi%cej tak: „Wiecie,
wtedy ten z t& tam poszed! i by!y niez!e jaja, jak si% zjawi! tamten, $eby si% za to wszystko, rozumiecie...”. Je$eli ogl&dali#cie wcze#niej film, potraficie sobie odtworzy" mniej wi%cej
fabu!%, je$eli nie, nie dane wam b%dzie zorientowa" si%, o czym
mowa. W innych grupach spo!ecznych naturaln& form& rozmowy jest obracanie kilkoma wyrazami z dodaniem przedrostków i przyrostków, co z powodzeniem, jak si% wydaje, wystarcza do koniecznego opisu rzeczywisto#ci. Nie b%d% tutaj
przytacza! wspomnianych wyrazów, bo nie tylko ja, ale
i czcionka mo$emy si% zaczerwieni" ze wstydu.
W tym momencie grupy mieszaj& si%, a ka$da ma swoiste
poj%cia podstawiane pod ogólniki, którymi si% operuje w rozmowach pisanych. To jest taka sytuacja jak w przypadku „solidarno#ci”. S!owo niby jednoznaczne, mo$liwe do zdefiniowania. W pewnym momencie porwa!o wiele milionów. Ale
by! to moment, w którym nie zastanawiali#my si% wszyscy
nad nim. Brzmia!o dobrze. A kiedy ka$dy si% zacz&! zastanawia", wielomilionowy zwi&zek zawodowy stopnia! do wielko#ci jakiej# marginesowej organizacji.
Kolejnym utrudnieniem jest konieczno#" u$ywania klawiatury. U$ytkownik musi na d!u$sze momenty oderwa" uwag%
od rozmówcy, aby zaj&" si% zapisywaniem swych wypowiedzi. Wypowiedzi obu stron nie s& formu!owane naprzemiennie, ale w tempie od siebie zale$nym tylko w pewnym, ograniczonym stopniu (…). My piszemy, w tym czasie rozmówca
pisze swoje zdanie. Krótko mówi&c, zanim zd&$ymy us!ysze"
cudze pytanie, zadajemy ju$ w!asne. Gdy nasza my#l jest nieco d!u$sza, ci&gniemy j& równolegle do naszego rozmówcy,
który kontynuuje przekazywanie nam swych w!asnych idei.
Zdarza si% nawet tak, $e prowadzimy dwa odr%bne ci&gi my#lowe z niewielkimi odniesieniami pomi%dzy nimi.
Konieczno#" szybkiego pisania zmusza nas do upraszczania j%zyka, wymusza skróty, opuszczanie wielkich liter, interpunkcji, znaków idiograficznych. By" mo$e w tym kierunku b%dzie zmierza! nasz j%zyk, wobec coraz powszechniejszej
komunikacji internetowej. Ale te pomini%cia jak$e cz%sto zaciemniaj& sam& my#l.
S& jeszcze inne odmienno#ci (…). Pierwsza, o do#" wa$nych
konsekwencjach, to ta, $e poprzez Internet nawi&zywany jest
cz%sto równolegle ca!y szereg znajomo#ci, gdy w sposób tradycyjny do#" powszechne by!o i w pewnym stopniu do dzisiaj jest, zaw%$enie ich kr%gu. Do czego to mo$e prowadzi"?
Do ustalenia si% tendencji do poznania powierzchownego partnera. To jedno, a drugie ) to obni$enie si% progu zaniechania.
Jeszcze funkcjonuje w kulturze ta my#l, $e mi!o#" to nie chwilowe uniesienie, ale jaki# zwi&zek, w którym bywaj& momenty lepsze i gorsze, w którym mo$na si% nie zgadza" ze sob&
i spiera". To wszystko nie oznacza od razu wyczerpania si% podstaw zwi&zku emocjonalnego, a wr%cz pokonanie takich
trudno#ci jeszcze bardziej potrafi partnerów przybli$y". Inaczej jest w znajomo#ciach internetowych. Jedne znajomo#ci
zarzucane s& tu cz%sto dla innych. Problemy z partnerem relacji pokonywane s& najcz%#ciej nie przez prób% zrozumienia
i rozwi&zania, ale przez zarzucenie. Partner znaczy mniej, bowiem czeka na nas lista kilkuset tysi%cy innych dost%pnych.
Ale inni czyni& dok!adnie to samo z nami. Stajemy si% nagle
produktami, które trzeba umie" zarekomendowa", osobnikami pi%knymi, bezkonfliktowymi, superm%$czyznami, nadkobietami o boskich cia!ach i wszelkich po$&danych zaletach. Pokazywanie swoich masek nie jest niczym zdro$nym, na co dzie(
to czynimy, ale ta nasza nowa maska nabiera cech bohaterów
najgorszych mydlanych oper (…).

!
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wspóln# cech$: nigdy nie powsta!y,
cho% na ich temat napisano ju& ca!e tomy ksi#&ek i jeszcze wi$cej publikacji prasowych. Historia tych
niezrealizowanych inwestycji si$ga XIX wieku, kiedy to Austro-W$ gry, przy wspó! udzia le Nie miec, pla no wa !y stwo rzy% sie%
autostrad wodnych oplataj#cych Europ$ "rodkow#. Odpowiedni# ustaw$, ustanawiaj#c# dwudziestoletni
program inwestycyjny, austro-w$gierski parlament przyj#! w 1901 roku, a wkrótce potem rozpocz$!y si$
pierwsze prace przygotowawcze.
Nie wysz!o – realizacj$ tych ambitnych planów przerwa! wybuch wielkiej wojny. Dzi', po ponad stu latach
od tych wydarze(, dawne projekty
znów maj# szans$ na realizacj$:
tym ra zem dzi$ ki Unii Eu ro pej -

skiej, która mocno stawia na rozwój
&eglugi.
Historyczne autostrady
dawnych czasach to w!a'nie
W
rzeki by!y najwa&niejszymi szlakami transportowymi, umo&liwiaj#cy-

mi rozwój handlu i rzemios!a. To
mi$dzy innymi dlatego wi$kszo'%
'redniowiecznych miast i osad by!a lokowana nad rzek#, która spe!nia!a
ró&norakie funkcje: zapewnia!a dost$p
wody pitnej i gospodarczej, chroni!a
przed wrogami i umo&liwia!a !#czno'%
ze 'wiatem. W Polsce najwa&niejsz#
arteri# by!a oczywi'cie Wis!a, nad któr# zlokalizowane by!y kluczowe dla
Rzeczpospolitej o'rodki: Kraków,
Sandomierz, Warszawa, P!ock, Toru(
i oczywi'cie Gda(sk.
Ten ostatni, cho% przez d!ugie lata
by! wolnym miastem lub znajdowa!
si$ pod panowaniem niemieckim,
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odegra! ogromn# rol$ w rozwoju staropolskiej gospodarki. To w gda(skim
porcie odbywa! si$ prze!adunek najwa&niejszych towarów eksportowych
dawnej Rzeczpospolitej: zbo&a, soli
z wielickich kopalni, a w czasach nowo&ytnych – 'l#skiego w$gla. Gdyby
nie magistrala transportowa w postaci rzeki Wis!y, Rzeczpospolita nigdy
nie osi#gn$!aby takiej pot$gi, jak# by!a w czasach Jagiellonów – konne powozy nie by!yby w stanie zast#pi% wi'lanych galarów, a bez wymiany
handlowej nasza gospodarka upad!aby na d!ugo przed rozbiorami.
Rewolucja przemys!owa oznacza!a
z jednej strony dodatkowy wzrost
znaczenia transportu wodnego, a z drugiej – konieczno'% konkurowania
z b!yskawicznie rozwijaj#c# si$ kolej#. Wraz z rozwojem miast i przemys!u niezb$dne by!o usprawnienie transportu, dlatego te& wiek XIX oznacza!
rozkwit budownictwa hydrotechnicz-

nego. Przy czym pierwsze ambitne
projekty dróg wodnych pojawia!y si"
ju# w wieku XVIII, równie# w naszej
cz"$ci Europy. Sie% kana!ów na Mazurach, Kana! Augustowski, Kana!
Królewski !&cz&cy Dniepr z Bugiem,
wreszcie kana!y le#&ce na terenie
'l&ska – to wszystko efekt tamtych,
przyjaznych dla #eglugi czasów.
Dzi$ wie le ze zbu do wa nych
w XIX wieku kana!ów jest zbyt w&skich i p!ytkich, by mog!y s!u#y% #egludze towarowej. Zmieni!y si" czasy i re alia – wzro s!y roz mia ry
statków i barek rzecznych, wzros!o
te# znaczenie szybko$ci przewozu.
Tym niemniej, zabytkowe kana!y,
które sto kilkadziesi&t lat temu s!u#y!y transportowi towarów, zyskuj&
dzi$ drugie #ycie – staj& si" atrakcj&
turystyczn&, s!u#& rekreacji i sportom
wodnym.
!egluga powraca
drugiej wojnie $wiatowej przyPo
szed! okres zach!y$ni"cia si"
motoryzacj&, pocz&tkowo bez ogl&da-

nia si" na $rodowisko naturalne. Priorytetem by!y autostrady i wielu osobom wy da wa !o si", #e #e glu ga
$ródl&dowa to prze#ytek. W wielu krajach, w tym w Polsce, transport rzeczny praktycznie zamar!. Co prawda
w czasach PRL #egluga po Wi$le, Odrze i kilku innych drogach wodnych
by!a wykorzystywana, ale praktycznie
nie inwestowano w utrzymanie i rozwój infrastruktury hydrotechnicznej,
nie odnawiano floty statków rzecznych. Efekt: warunki nawigacyjne
na rzekach i kana!ach stawa!y si" coraz gorsze, Wis!a uleg!a wtórnemu
zdziczeniu, pojawi!y si" przy tym
!adnie wygl&daj&ce, ale niebezpieczne dla #eglugi p!ycizny, wyspy i zaro$la. Podobnie z portami rzecznymi: pozba wio ne in we sty cji, stop nio wo
zacz"!y przypomina% obiekty #ywcem
wzi"te z filmów apokaliptycznych. To
samo mo#na powiedzie% o kompletnie wyeksploatowanych barkach i holownikach – te, które jeszcze p!ywaj& po polskich rzekach, licz& sobie
po kilkadziesi&t lat i trudno je nazwa%
inaczej, ni# kup& z!omu.
To wszystko sprawia, #e obraz spo!eczny #eglugi $ródl&dowej kojarzy si"
w Polsce ze wszystkim, tylko nie
z nowoczesno$ci& i ekologi&. Zupe!nie inaczej jest na Zachodzie, gdzie
powojenne w!adze mimo pocz&tkowego zach!y$ni"cia si" autostradami,
nie zaprzesta!y inwestycji w drogi
wodne. Wr"cz przeciwnie: w krajach
ówczesnego EWG szybko dostrze#ono, #e nadmierny rozwój motoryzacji
prowadzi donik&d, a budowa nowych
autostrad i zabetonowanie ka#dego ka-

wa!ka przestrzeni parkingami wcale
nie zmniejsza korków. St&d te#, wraz
z pojawieniem si" ruchów ekologicznych, nasta!o d&#enie do zmniejszania
znaczenia transportu samochodowego poprzez rozwój bardziej przyjaznej
$rodowisku kolei i #eglugi.
Decyduj&ce znaczenie ma fakt, #e
jeden statek rzeczny mo#e przewie(%
tyle !adunku, co kilkadziesi&t ci"#arówek – st&d te# rozwój #eglugi znacz&co zmniejsza zat!oczenie naszych
dróg, a tym samym poprawia bezpiecze)stwo i komfort jazdy kierowców. Mniejsza ilo$% TIR-ów oznacza
te# wi"ksz& #ywotno$% dróg – a wi"c
mniejsze nak!ady na ich remonty
i modernizacj" (infrastruktura hydrotechniczna jest droga w budowie, ale
zu#ywa si" du#o wolniej, ni# drogi ko!owe i kolej). Nie mniej wa#ne s& kwestie klimatyczne: przewiezienie tony
!adunku statkiem oznacza a# pi"ciokrotnie mniejsz& emisj" dwutlenku
w"gla i spalin, ni# w przypadku transportu drogowego.
Bia"a plama
e$li spojrze% na europejsk& map"
Jw dróg
wodnych, od razu rzuci si"
oczy do$% poka(nych rozmiarów

bia!a plama, gdzie #eglownych szlaków praktycznie nie ma. Ta bia!a plama – to Polska. Nasz kraj jako jedyny w tej cz"$ci Europy nie podpisa!
kluczowego dokumentu, który reguluje kwestie #eglugi $ródl&dowej
– konwencji AGN. Konwencja ustanawia sie% mi"dzynarodowych dróg
wodnych europejskiego znaczenia
(obecnych i postulowanych), spo$ród
których cztery przebiegaj& przez
nasz kraj: E30 (Odra wraz z planowanym kana!em Odra – Dunaj),
E40 (Ba!tyk – Wis!a – Dniepr – Morze Czarne), E70 (z Niemiec, przez
Odr", Wart", do Wis!y i Zalewu Wi$lanego) oraz E89 (Odra – Wag – Dunaj).
Wymienione po!&czenia s& kluczowe dla spójno$ci europejskiego systemu dróg wodnych. Rozwini"ta sie% #eglownych rzek i kana!ów znajduje si"
nie tylko na zachód od nas, ale tak#e
u naszych po!udniowych i wschodnich
s&siadów. Polska jest natomiast brakuj&cym !&cznikiem mi"dzy nimi – mowa tu zw!aszcza o kana!ach Odra – Du naj (w obu wa rian tach:
czeskim i s!owackim) oraz o po!&czeniu Wis!a – Bug – Dniepr.
Spo$ród postulowanych przez specjalistów inwestycji, do$% spore znaczenie maj& kana!y le#&ce w ca!o$ci
lub cz"$ci na terytorium 'l&ska. Mowa o Kanale 'l&skim, !&cz&cym Odr" z Wis!& w rejonie O$wi"cimia oraz
o kana!ach Odra – Morawa – Dunaj

i Odra – Wag – Dunaj, ze wspólnym
odcinkiem na terytorium polskiego
i czeskiego 'l&ska.
Kana" Odra – Dunaj
po!&czeniu Odry z Dunajem barO
dzo powa#nie mówi!o si" ju#
w czasach Franciszka Józefa, a na pocz&tku XX wieku projekt ten zacz"to
nawet realizowa%. Sta!o si" tak dzi"ki wspomnianej na wst"pie s!awetnej
ustawie Austro-W"gier o budowie
sieci dróg wodnych cesarstwa, przyj"tej w 1901 roku mi"dzy innymi
dzi"ki lobbingowi polskich pos!ów
do wiede)skiego parlamentu. Program inwestycyjny by! przewidziany
na lata 1901-1921 i gdyby nie wybuch
wojny i rozpad pa)stwa Habsburgów, dzi$ mogliby$my pop!yn&% sobie
do Wiednia wygodnym statkiem turystycznym lub jachtem motorowym.
Namacalnym efektem wspomnianej
ustawy jest kilkukilometrowy odcinek
kana!u na wschodnich przedmie$ciach
Wiednia. Na planie miasta widnieje on
w!a$nie pod nazw& Donau-Oder Kanal, chocia# tak naprawd" prowadzi
donik&d i korzystaj& z niego wy!&cznie kajakarze.
Do idei po!&czenia Odry z Dunajem,
ale w innym wariancie ni# to proponowali Habsburgowie, na pocz&tku
lat 90. powróci!a niepodleg!a S!owacja. Przyj"to wówczas obowi&zuj&c&
do dzi$ strategi" rozwoju transportu,
obejmuj&c& projekt inwestycyjny o nazwie „U#eglowienie drogi wodnej
Wagu wraz z dalszym po!&czeniem
z Odr&”. Zadanie mo#e si" wydawa%
nierealnym i zbyt megaloma)skim, ale
tak naprawd" wi"kszo$% prac inwestycyj nych wy ko na no ju# wcze $niej – w czasach przedwojennej Czechos!owacji, a nast"pnie w ramach
hitlerowskiego pa)stwa s!owackiego oraz w czasach komunistycznych.
W ci&gu tych kilku dziesi"cioleci
(od lat 30. po lata 70.) stworzono Kaskad" Wagu, w sk!ad której wchodzi
kilkana$cie stopni wodnych i sztucznych jezior, wraz z infrastruktur& hydrotechniczn&. Inwestycje te by!y
jednak realizowane g!ównie z my$l&
o energetyce wodnej i zaopatrzeniu
w wod", st&d te# obecnie konieczne
jest zbudowanie $luz, przebudowa
mostów tak aby zmie$ci!y si" pod nimi statki oraz poszerzenie i pog!"bienie w niektórych miejscach koryta
rzeki.
Obecnie Wag jest #eglowny od jego uj$cia do Dunaju w Komarnie
(gdzie znajduje si" do$% spory port
rzeczny) a# do miejscowo$ci Sered
w $rodkowym biegu rzeki. Wed!ug
obowi&zuj&cego harmonogramu (który jednak jest realizowany z kilkulet-
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nim opó!nieniem), do 2020 roku statki maj" dop#ywa$ do %yliny, która
dzi&ki temu stanie si& wa'nym centrum logistycznym, obs#uguj"cym
wy mia n& han dlo w" m.in. z Pol sk" – a zw#aszcza ze znajduj"cym si&
nieopodal (l"skiem. I wreszcie, w latach 2025 – 35 ma by$ zbudowany
najtrudniejszy, stukilometrowy odcinek kana#u mi&dzy %ylin" a czeskim
Bohuminem, przebiegaj"cy przez obszar Beskidów. Wymaga$ on b&dzie
pokonania do)$ sporej ró'nicy wysoko)ci, st"d te' zaplanowano zbudowanie do)$ ciekawej inwestycji hydrotechnicznej – tunelu 'eglugowego
pod Prze#&cz" Jab#onkowsk".
Niezale'nie od tego, od kilku lat
swój wariant po#"czenia Odry z Dunajem chc" zrealizowa$ Czesi. Czeski
projekt niemal wprost nawi"zuje
do starych habsburskich planów i jest
mniej skomplikowany technicznie.
W odró'nieniu od wariantu s#owackiego, nie ma tu potrzeby pokonania a'
tak du'ych ró'nic wysoko)ci, planowany kana# przebiega przez tereny nizinne i niewielkie wy'yny na Morawach. Pro jekt, zna ny ja ko DOL
(Dunaj – Odra – *aba) nabra# przyspieszenia w zesz#ym roku, wraz
z obj&ciem posady przez prezydenta
Milo+a Zemana, który jest jego gor"cym zwolennikiem. Oba warianty
kana#u #"cz" si& ze sob" w rejonie Bohumina, a dalsza trasa tej magistrali
prowadzi polskim odcinkiem Odry a'
do portów morskich w Szczecinie
i (winouj)ciu.
Kana! "l#ski
mniej wa'nym projektem jest
Nie
Kana# (l"ski, którego realizacj& planowano ju' w czasach Edwar-
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da Gierka. Kana# ma po#"czy$ górn"
Odr& z górn" Wis#" i wed#ug wykonanych dotychczas projektów ma przebiega$ na po#udnie od aglomeracji górno)l"skiej. W czasach PRL projekt ten
wraz z Centralnym Portem W&glowym
w Tychach mia# by$ kolejn" ze sztandarowych gierkowskich inwestycji.
Nie wysz#o – wykonano co prawda prace projektowe, ale zanim dosz#o do realizacji, nasta# Stan Wojenny, a wraz
z nim – smutne, kryzysowe lata 80.
Dzi) projekt Kana#u (l"skiego bardzo aktywnie lansuj" ma#opolscy 'eglugowcy. Wi"'e si& to z faktem, i'
Górna Wis#a mi&dzy O)wi&cimiem
a Now" Hut" ju' dzi) jest 'eglown"
drog" wodn" – jedn" z niewielu
w Polsce. Ale co z tego, skoro jest to
droga )lepa, nie po#"czona ze )wiatem.
Takim brakuj"cym #"cznikiem jest
w#a)nie planowany Kana# (l"ski, który dzi) ma szans& na realizacj& za spraw" )rodków unijnych.

Co prawda parametry nawigacyjne
Odry równie' pozostawiaj" wiele
do 'yczenia, ale tym niemniej ju' dzi)
jest to 'eglowna rzeka, któr" mo'na
do sta$ si& do Nie miec, a stam t"d – do ca#ej Europy Zachodniej.
A je)li wraz z Kana#em (l"skim powsta#by opisany wcze)niej kana# Odra – Dunaj (w s#owackim lub czeskim
wariancie), (l"sk sta#by si& wa'nym
europejskim w&z#em 'eglugowym
z dost&pem do portów trzech mórz:
Ba#tyckiego, Pó#nocnego i Czarnego.
A przy oka zji, 'e glu go we okno
na )wiat zyska#by te' Kraków.
Statkiem na piwo do Krakowa
rzeci&tnemu Polakowi trudno jest
P
dostrzec namacalne korzy)ci, które móg#by on odczu$ dzi&ki powsta-

niu opi sa nych wy 'ej dróg wod nych. I nic dziwnego: z nowoczesnych
autostrad czy szybkiej kolei mo'e
skorzysta$ ka'dy przys#owiowy Kowalski, ale ju' transport towarów
statkiem wydaje si& by$ pewn" abstrakcj".
Korzy)ci z istnienia sprawnej 'eglugi )ródl"dowej i morskiej maj" charakter po)redni: przede wszystkim oznaczaj" one lepsze perspektywy dla
inwestorów (a wi&c miejsca pracy),
czystsze powietrze (statki emituj"
znacznie mniej spalin przy przewozie
tej samej ilo)ci towarów, ni' ci&'arówki) oraz ni'sze ceny w sklepach. Dzieje si& tak dlatego, 'e przewóz towarów
wod" jest bardzo tani – przy zastrze'eniu, 'e jednorazowo trzeba przewie!$ do)$ spor" ilo)$ #adunków,
a czas transportu jest wi&kszy, ni'
w przypadku ci&'arówek. Z tego
wzgl&du 'egluga )ródl"dowa jest op#acalna wtedy, gdy da si& w ten sposób
przewozi$ towary na d#u'sze odleg#o)ci, najlepiej powy'ej 300 km. G&sta,
rozwini&ta sie$ 'eglownych rzek i kana#ów sprawia, 'e koszty transportu
znacz"co spadaj" i to w#a)nie przek#ada si& na ni'sze ceny towarów w sklepach oraz wi&ksz" atrakcyjno)$ danego obszaru (w naszym przypadku
(l"ska i okolic) dla inwestorów.
Ma#o kto wie, 'e to w#a)nie s"siedztwo 'eglownej drogi wodnej Wagu
przes"dzi#o w latach 2000-2006 o tym,
'e mi&dzynarodowe koncerny (g#ównie samochodowe) wybiera#y s#owackie Powa'e na miejsce swoich inwestycji. Warto przypomnie$, 'e ten
s#owacki region konkurowa# wówczas
o inwestorów m.in. ze (l"skiem,
a tak'e z lokalizacjami z Czech i W&gier. Warunki oferowane inwestorom
przez wszystkie kraje wyszehradzkie
by#y podobne, ale tylko S#owacja
mog#a zapewni$, 'e inwestorzy b&d"
mogli korzysta$ z taniego transportu

surowców i gotowych wyrobów drog" wodn". A to okaza#o si& na tyle
istotnym elementem w kalkulacji
kosztów i przychodów planowanej inwestycji, 'e ostatecznie przewa'y#o
o wyborze s#owackiej lokalizacji.
Ale 'egluga )ródl"dowa to nie tylko przewóz towarów. O tym, 'e statki pasa'erskie mog" by$ nie tylko
atrakcj" turystyczn", ale tak'e normalnym )rodkiem komunikacji publicznej, )wiadczy przyk#ad wodolotów
kur su j" cych mi& dzy Bra ty s#a w"
a Wiedniem. Statki pokonuj" 60-kilometrowy odcinek mi&dzy obiema stolicami w ci"gu pó#torej godziny,
a wi&c tylko o pó# godziny d#u'ej, ni'
wynosi czas przejazdu poci"giem lub
autobusem. W praktyce jednak statek
wygrywa, gdy' porty pasa'erskie
znajduj" si& w samym centrum Bratys#awy i Wiednia, podczas gdy do obu
dworców kolejowych i autobusowych
trzeba dojecha$ kilka kilometrów, co
zajmuje dodatkowo 15-20 minut. Nic
dziwnego, 'e oprócz turystów, na statkach tych spotkamy tak'e biznesmenów w garniturach i z laptopami,
którzy docieraj" tym )rodkiem transportu do pracy czy na spotkanie biznesowe w s"siedniej stolicy.
Projekt Kana#u (l"skiego ma do)$
spore poparcie w)ród samorz"dowców
obu Sejmików: (l"skiego i Ma#opolskiego. Czas na realizacj& takiej inwestycji jest wr&cz idealny: to ostatni moment, by aplikowa$ o )rodki unijne
na ten cel. Je)li si& uda, by$ mo'e
za dziesi&$ lat wodoloty takie jak te
na Dunaju pojawi" si& na Kanale
(l"skim i Górnej Wi)le, stanowi"c
atrakcyjn" konkurencj& dla przejazdów samochodem lub poci"giem. Podró' statkiem ze (l"ska do Krakowa
w ci"gu dwóch godzin, z przystankiem
ko,cowym pod samym Wawelem
– kto wie, mo'e za kilkana)cie lat taka perspektywa stanie si& nasz" codzienno)ci".
!
Jakub $oginow – z wykszta#cenia
magister in'ynier towaroznawstwa,
z zawodu i zami#owania dziennikarz.
Od 2010 roku sta#y wspó#pracownik
miesi&cznika „Kraków”, od 2006 roku – polski korespondent kijowskiego tygodnika „Dzerka#o Ty'nia”. Prowa dzi por tal www.por teu ro pa.eu
po)wi&cony krajom Europy (rodkowej
(Ukraina, S#owacja, Czechy, Austria,
Bia#oru), W&gry). Zainteresowania
dziennikarskie – relacje polsko-ukrai,skie i polsko-s#owackie, polityka,
kultura i j&zyki krajów )rodkowoeuropejskich, ochrona )rodowiska, gospodarka morska i 'egluga )ródl"dowa. Urodzony w 1981 we Wroc#awiu,
mieszka w Krakowie.

• Oblicza kryzysu
i kryzysowa narzeczona
Od wielu dekad jednym z kluczowych poj"# publicznej debaty sta$
si" termin „kryzys”. Zjawisko i jednocze!nie proces o uniwersalnym,
powszechnym, charakterze. Mówimy bowiem o kryzysach finansowych czy szerzej ekonomicznych,
politycznych, ekologicznych, spo$ecznych, zwi%zanych w ekspansj%
niektórych chorób, zagro&eniem
epidemi% czy nawet pandemi%. Gor%czka krwotoczna i ekspansja wirusa Ebola w Afryce Zachodniej
jest tutaj dobrym tego przyk$adem. Kryzys notowany jest w spo$ecz no !ciach lo kal nych, zbio ro wo!ciach regionalnych, w skali
po szcze gól nych kon ty nen tów
i wresz cie w wy mia rze glo bal nym. Kryzysem dotkni"te s% tak
fundamentalne grupy i instytucje
takie jak rodzina czy ma$&e'stwo.
Nie omija on tak&e instytucji i poszcze gól nych dys cy plin na uko wych, by tylko wspomnie# o kryzysie socjologii czy nauk humanistycz nych. Kry zys nas wszech ogarnia chocia& towarzysz% mu
niemal zawsze przeciwdzia$ania
spo$eczne, samorzutne, &ywio$owe
czy w ko'cu zorganizowane i lepiej
lub go rzej za pla no wa ne. War to
przy okazji przypomnie#, &e o kryzysowej narzeczonej !piewa od ponad trzydziestu lat zespó$ Lady
Pank.
• Reminiscencje wielkiego
kryzysu
Mo&na zatem bez cienia przesady stwierdzi#, &e &yjemy w spo$ecze'stwach ci%g$ego kryzysu, który modyfikuje ich funkcjonowanie
i rzadko, na szcz"!cie, je unicestwia.
Kryzys spo$ecznie zosta$ oswojony
cho# niektóre jego konsekwencje
pozostan% na sta$e w zbiorowej
pami"ci. Z ca$% pewno!ci% na kartach wszystkich podr"czników historii zago!ci$ najwi"kszy w minionym stuleciu kryzys gospodarczy
zainicjowany krachem na gie$dzie
nowojorskiej w pa(dzierniku 1929
roku. Obj%$ on swoim zasi"giem nie
tyl ko Sta ny Zjed no czo ne, ale
wszystkie niemal pa'stwa !wiata,
mi"dzywojennej Polski nie omijaj%c. Kilka, czy nawet kilkana!cie, lat
trwa$a odbudowa rynków pracy,
zaufania do instytucji finansowych,
w tym banków i gie$dy, odnowienie
dobrych praktyk w pa'stwowych
i prywatnych przedsi"biorstwach.

nych reform instytucjonalnych, finansowych czy prawnych.
• Kryzys i pa!stwo islamskie

Kryzys
w !wiecie
i !wiat
w kryzysie
• Frankowicze i kryzys
Wielu badaczy i analityków doszukuje si" daleko id%cych, strukturalnych, podobie'stw mi"dzy kryzysem z 1929 roku, a tymi zjawiskami
i procesami maj%cymi pocz%tkowo
miejsce w Stanach Zjednoczonych niemal osiemdziesi%t lat pó(niej. Symbolicznym i poruszaj%cym aktem tego
nowego kryzysu globalnego by$ upadek czwartego co do wielko!ci banku
inwestycyjnego USA – Lehman Brothers. Skutki kryzysu mia$y globalny
charakter i dotkn"$y równie& kredytobiorców w RP, zw$aszcza tych, którzy
zaci%gn"li kredyty hipoteczne w walutach obcych, g$ównie we frankach
szwajcarskich. Od wielu lat komentowany jest równie& kryzys w Unii Europejskiej z wa&n% deklaracj% premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, &e jego kraj opu!ci UE je!li ta organizacja nie przeprowadzi radykal-

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. Jak wi"c wida# kryzysy maj% wielowymiarowy
charakter i zasi"g. Jedne z nich wp$ywaj% na losy systemu !wiatowego, inne maj% regionalny czy lokalny charakter, a jeszcze inne – dokonuj% si"
na dalekich marginesach systemu.
Wszak kryzys, immanentnie wpisany
w system !wiatowy i wszystkie jego
elementy strukturalne, mo&e mie#
nie tylko wielowymiarowe oblicze, ale
odegra# korzystn% rol". Wielki kryzys
naftowy z 1974 roku zmusi$ wiele
pa'stw i instytucji do poszukiwania
alternatywnych (róde$ energii, wymusi$ dystans wobec niektórych pa'stw
OPEC i uzmys$owi$ niebezpiecze'stwa uzale&nienia energetycznego.
• Katharsis
i wyrób czekoladopodobny
Kryzysy pe$ni% te& rol" katarktyczn% i kompensacyjn%, prowadz%c czasami do dzia$a' o pojednawczym
i koncyliacyjnym charakterze. Okr%g$y Stó$ w Polsce, jego dynamika i aktorzy, przy wszelkich zastrze&eniach,
pokazuj% jak akt trudnej rozmowy budowa# mo&e now% jako!# polityczn%
oraz spo$eczn% w pa'stwie pogr%&onym przez lata w kryzysie. Ca$y czas
mam te& w pami"ci kryzysowe lata
osiemdziesi%te minionego stulecia.
W jednym ze sklepów w Tychach pojawi$y si" w sprzeda&y czekolady, rarytas co si" wtenczas zowie. Stan%$em
karnie w monstrualnej kolejce i po blisko dwóch godzinach mia$em w r"ku dwie tabliczki. Moj% uwag" przyku$y zapisy na opakowaniu. Pierwszy,
g$osi$ &e mam przed sob% „wyrób czekoladopodobny”, a drugi, podnosi$
konsumenckie morale. I w kryzysie nie
damy si" – tak brzmia$a ta niezwyczajna inskrypcja.
!
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Zdj#cia: z archiwum autorki

25. Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

Koncert inauguracyjny w Bazylice Jasnogórskiej z udzia!em honorowego go"cia Festiwalu profesora
Arvo Pärta (pierwszy z lewej)

(wi!ta
"&czno$ci

EL*BIETA
PISARCZYK

„O jeste! znowu !wi"ta #$czno!ci, muzyko, melodio, muzyko” – te s#owa
Wielkiego Polaka Jana Paw#a II uzmys#awiaj$ nam jak wielk$ rol" pe#ni kultura, która jest jednym z najwa%niejszych obszarów rozwoju ka%dego narodu.
(z listu Ma"gorzaty Omilanowskiej,
minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
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Koncert fina!owy na Jasnej Górze

egoroczna edycja Festiwalu „Gaude MaT
ter” rozpo cz!"a si! w War szawie
30 kwietnia utworem „Misterium Stabat

Mater” W"odka Pawlika, a zako#czy"a
w Gda#sku 8 maja koncertem Polskiego Chóru Kameralnego z okazji 70. rocznicy zako#czenia II wojny $wiatowej. Mi!dzynarodowy, ale z organizacyjnym i koncertowym
centrum w Cz!stochowie. Festiwal otworzy"
abp Wac"aw Depo, metropolita cz!stochowski, który powiedzia" m.in. – „Bardzo si! ciesz!, %e w roku $w. Jana Paw"a II, $wi!tuj&c
wprost jego 1. rocznic! kanonizacji, spotykamy si! tutaj w pi!knej Bazylice Jasnogórskiej i w to jej pi!kno wpisujemy po raz kolejny, ju% 25., pi!kno muzyki sakralnej
i $piewu. Dlatego bardzo serdecznie dzi!kuj! wszystkim za to trwanie i wierno$'. (…)
Wydaje mi si!, %e trzy s"owa streszczaj& równie% nasz& dzisiaj obecno$' i to, co odnosi si!
do przysz"o$ci, to jest rado$', wdzi!czno$'
i nadzieja. I niech one trwaj& w Cz!stochowie, w ca"ej Polsce i w Europie, i w $wiecie”.
Wyj&tkowy charakter tegorocznej edycji
podkre$li"a te% Ma"gorzata Zuzanna Nowak, dyrektor Festiwalu.
„25. Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki
Sakralnej rozpoczynamy na Jasnej Górze,
w miejscu szczególnym, gdzie muzyka rozbrzmiewa od wieków – mówi"a witaj&c zebranych pani dyrektor. – Jak przysta"o na jubileusz do tegorocznej edycji Festiwalu
zaprosili$my wykonawców z najwy%szej
$wiatowej pó"ki, ale przede wszystkim zaprosili$my wykonawców i twórców dla
których zarówno kompozytorska twórczo$',
jak i artystyczna aktywno$' w muzyce sakralnej stanowi wa%n& cz!$' ich dzia"alno$ci. Bo poprzez ich twórczo$', poprzez ich
artystyczne wykonania mo%emy obcowa'
z pi!knem. Dzisiejszy koncert inauguracyjny ma te% wyj&tkowego bohatera, bowiem jego muzyka nie tylko zbli%a nas do pi!kna, ale
te% do majestatu Boga. Pragn! serdecznie przywita' naszego honorowego go$cia Festiwalu
profesora Arvo Pärta”. Wyj&tkow& okazj&
do zaproszenia wybitnego esto#skiego kompozytora oraz dedykowania mu koncertu inauguracyjnego, który odby" si! 1 maja, by" jubileusz 80. lecia jego urodzin. W koncercie,
z udzia"em dostojnego jubilata, obok utworów
mistrza takich jak „Magnificat”, „Salve Regina” czy „Vater unser”, melomani us"yszeli
tak%e utwory Vivaldiego.
Srebrny jubileusz „Gaude Mater” by" doskona"& okazj& do tego, by podsumowa' dotychczasowe dzia"ania. Przyznano nagrody
i wyró%nienia. Otrzyma"y je wybrane instytucje i osoby zas"u%one dla promocji kultury. Z"ot& Odznak! Honorow& za Zas"ugi dla
Województwa (l&skiego otrzyma"a Jasna
Góra i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
Odznaki Honorowe „Zas"u%ony dla Kultury Polskiej” przyznano cz"onkom Rady
Pro gra mo wo -Ar ty stycz nej Fe sti wa lu:
o. Nikodemowi Kilnarowi, paulinowi oraz
)ukaszowi Urbaniakowi. Natomiast Srebrny Medal „Zas"u%ony Kulturze Gloria Artis” otrzyma" Tadeusz Szyma.
Do tegorocznej edycji zostali zaproszeni arty$ci, którzy ju% na festiwalu go$cili
i których koncerty by"y najwi!kszymi wydarzeniami jego poprzednich ods"on. 1
maja w Bazylice Jasnogórskiej po raz kolejny przed festiwalow& publiczno$ci& zaprezentowa" si! Andreas Scholl, który
$piewa" ju% w 2011 r. na wa"ach jasnogórskich podczas koncertu z okazji beatyfikacji Jana Paw"a II. Ponownie do Cz!stochowy przyjecha" zespó" „The King’s Singers”

i hiszpa$ski wirtuoz gitary flamenco Paco
Pea (5 maja zabrzmia"o jego „Requiem dla
Ziemi”). Po raz kolejny na festiwalu go#ci"y tak'e dwa znakomite polskie chóry:
„Schola Cantorum Gedanensis” i „Camerata Silesia”. Natomiast 6 maja w Bazylice Jasnogórskiej w koncercie z udzia"em
Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Cz!stochowskiej po raz kolejny wyst%pi"a izraelska sopranistka Anna Miko"ajczyk-Niewiedzia".
„Gaude Mater” to równie' wydarzenia
nie zwi%zane z muzyk%. Przed koncertem
inauguracyjnym na Jasnej Górze otwarto
wystaw! „Droga, która leczy” Agaty Pado"-Ciechanowskiej, 2 maja w sali widowiskowej parafii #w. Zygmunta w Cz!stochowie
odby"o si! spotkanie z twórc% tegorocznego plakatu Festiwalu – Leszkiem M%dzikiem. Wspominano równie' twórc! „Gaude Mater” – #p. Krzysztofa Po#piecha. *
Gdy w 1990 r. przyszli do mnie Krzysztof
Po#piech i ksi%dz Lucjan Nowakowski

z pomys"em Festiwalu Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater” – wspomina ówczesny
prezydent Cz!stochowy Tadeusz Wrona – wiedzia"em, 'e to wyj%tkowa inicjatywa, która jest miastu potrzebna. Spotkanie za owo co wa "o wspar ciem I edy cji
Festiwalu i utworzeniem o#rodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Chcieli#my
w ten sposób zbudowa& instytucjonalny fundament pod Festiwal i pod promocj! kultury miasta. Pierwszym dyrektorem o#rodka mianowa"em Krzysztofa Po#piecha.
Funkcj! t! pe"ni" do 1995 r.”
Koncert fina"owy „Gaude Mater” zabrzmia" w #rod!, 6 maja, w Bazylice na Jasnej Górze. Smutnym akcentem rozpocz%"
si! ostatni koncert. „Dzisiejszym koncertem
zamykamy 25. Jubileuszowy Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater” – jubileuszowy, ale prawdopodobnie ostatni w Cz!stochowie – mówi"a Ma"gorzata Nowak zanim zabrzmia"y ostatnie
utwory.

Patronat nad 25. Mi!dzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej „Gaude Mater
obj!li: prof. Ma"gorzata Omilanowska – minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wojciech Sa"uga – marsza"ek województwa
#l%skiego, abp Stanis"aw G%decki – przewodnicz%cy Konferencji Episkopatu Polski
oraz abp Wac"aw Depo – metropolita cz!stochowski. G"ównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Przyjació" Gaude Mater. Wspó"organizatorami * Kuria
Metropolitalna w Cz!stochowie, Klasztor
oo. Paulinów na Jasnej Górze, Stowarzyszenie Musica Sacra w Warszawie, Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska, Zespó" Pie#ni
i Ta$ca „)l%sk”, Filharmonia Cz!stochowska im. B. Hubermana, Polski Chór Kameralny w Gda$sku, Pozna$ski Chór Kameralny, Miejski Dom Kultury w Radomsku,
O#rodek Promocji Kultury Gaude Mater
w Cz!stochowie, Parafia #w. Zygmunta
w Cz! sto cho wie oraz Freun de skre is
Abtei Brauweiler (Niemcy).

Rozmowa z MA(GORZAT+ Z. NOWAK – dyrektork% Festiwalu
– Z czyjej inicjatywy powsta!o to dzie!o?
– Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” powsta" z inicjatywy
Krzysztofa Po#piecha – zmar"ego we wrze#niu 2011 r. muzyka i animatora kultury, pierwszego dyrektora zarówno Festiwalu jak i powsta"ego na potrzeby Festiwalu O#rodka
Promocji Kultury „Gaude Mater”. Pierwszy
festiwal odby" si! w maju 1991 r. Biuro Festiwalu mie#ci"o si! wtedy w strukturach
Pa$stwowej Filharmonii w Cz!stochowie.
Po zako$czeniu pierwszej edycji Krzysztof Po#piech podj%" starania o powo"anie pierwszej
samorz%dowej instytucji kultury, której g"ównym zadaniem mia" by& w"a#nie Festiwal
„Gaude Mater”. W grudniu 1991 r. Rada Miasta Cz!stochowy podj!"a uchwa"! o utworzeniu O#rodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, jako zabezpieczenie dla ju' istniej%cego
festiwalu o tej samej nazwie.
– Dlaczego w Cz"stochowie?
– Bo to miasto z Jasn% Gór% – Sanktuarium
Matki Boskiej, gdzie muzyka sakralna rozbrzmiewa od wieków. Nazwa „Gaude Mater” – ciesz si! Matko, raduj si! Matko – ma
wi!c cz!stochowskie korzenie. Trudno wyobrazi& sobie znalezienie lepszego miejsca
na organizacj! festiwalu muzyki religijnej, ni'
Cz!stochowa, duchowa stolica Polski.
– Jak przebiega! Festiwal: najwa#niejsze
na przestrzeni 25. lat wydarzenia, osoby, arty$ci.
– Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” #wi!towa" w tym roku 25-lecie. Tegoroczna edycja podsumowa"a i ugruntowa"a dotychczasowe dzia"ania,
pokazuj%c ró'ne ods"ony muzycznego „sacrum” – od chora"u gregoria$skiego, motetów
Palestriny i kontemplacyjnej muzyki Arvo
Pärta, po jazzowe Misterium Stabat Mater
W"odka Pawlika i Requiem o ziemi z elementami flamenco Paco Penii.
Festiwal przez te lata dorobi" si! 280 premier, prawie stu twórców. W tym roku kolejne prawykonania powi!kszy"y ten bogaty ju'
zbiór kompozycji sakralnych – zarówno koncertowych, jak i liturgicznych. 25-letnia historia „Gaude Mater” to równie' praca Rady Artystyczno-Programowej, w sk"ad której
wchodz% m.in. kompozytorzy: Juliusz (uciuk,
Marian Borkowski, Pawe" (ukaszewski,
Krzesimir D!bski, Pawe" Sydor, (ukasz

Urbaniak. Niestety niektórych cz"onków Rady, i to tych, którzy byli przy narodzinach imprezy w#ród nas ju' nie ma: Andrzeja Koszewskiego, Marka Jasi$skiego, Józefa )widra,
Wies"awy Krodkiewskiej, W"adys"awa Balickiego, ks. prof. Jerzego Pikulika i twórcy festiwalu – Krzysztofa Po#piecha.
Warto przypomnie& najciekawsze festiwalowe koncerty 25-lecia. Prawdziwe t"umy
przyci%gn%" do Cz!stochowy koncert Jana Garbarka z Hilliard Ensemble, Bobb’ego McFerrina z Morphing Chamber Ochestra – by" to
zreszt% pierwszy w Polsce koncert tego artysty z zespo"em orkiestrowym – czy te' koncert Mnichów Tybeta$skich z Klasztoru Gjuto i tureckich wiruj%cych Derwiszy. Na „Gaude
Mater” koncertowali arty#ci niemal ze wszystkich kontynentów – przez 25 lat to prawie
18 tysi!cy wykonawców.
– Pani refleksje jubileuszowe...
– 25 lat Mi!dzynarodowego Festiwalu
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” to niezaprzeczalny sukces. Pomimo tylu zagro'e$
i zawirowa$, niech!ci do Festiwalu lewicowych w"adz miasta, trudno#ci w pozyskaniu
#rodków finansowych, ten Festiwal przetrwa"
&wier&wiecze. I na dodatek si! rozwin%", wychodz%c daleko poza Cz!stochow!. To dowód na to, 'e prawdziwe wydarzenia same
si! obroni%. Mam satysfakcj!, 'e cho& Festiwal wychodzi przede wszystkim naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy tzw. „kultury
wysokiej” – stawia bowiem przed nim spore wymagania intelektualne – to dzi!ki
wieloletniemu, konsekwentnemu wysi"kowi impreza mo'e si! poszczyci& bardzo du'% grup% dobrze wyedukowanych odbiorców,
którzy uto'samiaj% si! z wydarzeniem i ch!tnie korzystaj% z festiwalowej oferty. Dzi# Festiwal „Gaude Mater” to marka – w#ród polskich projektów prezentuj%cych muzyk!
sakraln% – z pewno#ci% najlepsza.
– Dlaczego % nawi&zuj&c do pani s!ów
podczas koncertu fina!owego % by!a to
ostatnia edycja w Cz"stochowie. Czy s&
przeciwnicy?
– Najpierw trzeba przypomnie& fakty
sprzed trzech lat, które doprowadzi"y do zaistnia"ej sytuacji. W 2012 r. lewicowy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podj%" decyzj! o przekazaniu organizacji Festiwalu
Filharmonii Cz!stochowskiej, planuj%c tym

samym reorganizacj! O#rodka Promocji
Kultury „Gaude Mater” – dotychczasowego
organizatora imprezy. Za sprzeciw wobec tej
niefortunnej i moim zdaniem szkodliwej decyzji, musia"am ponie#& konsekwencje w postaci odwo"ania ze stanowiska. Do przekazania Festiwalu Filharmonii jednak nie
dosz"o, bo Przeor Jasnej Góry, Metropolita
Cz!stochowski i Rada Artystyczna Festiwalu nie udzielili wsparcia tej inicjatywie. Ratuj%c Festiwal, jego organizacj! przej!"o
wtedy Stowarzyszenie Przyjació" Gaude
Mater. Z perspektywy czasu wida&, 'e by"o
to najlepsze rozwi%zanie – uda"o si! utrzyma& dotychczasowy poziom artystyczny
przez trzy kolejne lata – i dotrwa& a' do jubileuszu 25-lecia. Mieli#my nadziej!, 'e
miasto doceni wysi"ki nowego organizatora
i utrzyma dotacj! – jak w latach ubieg"ych
* na poziomie 30% bud'etu imprezy. Tak si!
jednak nie sta"o. Cz!stochowski samorz%d
hojnie dotuje imprezy rozrywkowe, za# Festiwalowi przyznaje wsparcie na poziomie 10% bud'etu wydarzenia.
Jako organizatorzy, zastanawiamy si! czy
miasto (jego w"adze) chce w Cz!stochowie koncertów Mi!dzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Gaude Mater”, skoro go nie promuje i finansowo nie wspiera. Od trzech lat przegrywamy wy#cig o dotacje z festiwalem Kultury Alternatywnej „Frytka OFF” i lokaln%
imprez% plenerow% „Aleje tu si! dzieje”, a przecie' daleko obu tym projektom do ugruntowanej w Polsce pozycji festiwalu „Gaude Mater”.
Dzi# trudno jest udzieli& jednoznacznej odpowiedzi czy Festiwal „Gaude Mater” odby"
si! w tym roku po raz ostatni w Cz!stochowie, ale jest zagro'enie, 'e z powodu braku
#rodków finansowych nie zdo"amy przygotowa& przysz"orocznego programu imprezy.
I na koniec jeszcze konkluzja. Dzi# naczelnik Wydzia"u Kultury cz!stochowskiego magistratu – Aleksander Wierny, ten sam, który
w 2012 r. chcia" odebra& O#rodkowi Promocji
Kultury „Gaude Mater” Festiwal, chce ponownie przekaza& Festiwal tej instytucji, gdyby Stowarzyszenie w przysz"ym roku nie podj!"o si!
tego zadania. Zachodzi zatem pytanie – czemu
mia"y s"u'y& posuni!cia sprzed trzech lat i kto
poniesie konsekwencje za te nieudolne decyzje?
– Dzi"kuj" za rozmow".

!
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Fot. Jan Grulich

Od 1 stycznia 2015 Mons w Belgii
i Pilzno w Czechach s& w roku 2015
Europejskimi Stolicami Kultury

Nowy Teatr (Nove Divadlo)

Pilzno
teatralne
1.
czeskim Pilznie bywam od poW
nad dwudziestu lat, od kiedy zacz!"y si! tam odbywa# mi!dzynaro-
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dowe festiwale teatralne. To dla mnie
miasto teatralne, siedziba wa$nego festiwalu %rodkowoeuropejskiego. Gdy
uczestniczy si! w du$ej imprezie
kulturalnej, dobrze wida#, jak zmienia si! miasto i jego $ycie kulturalne.
To ponad 160-tysi!czne miasto,
najwi!ksze w zachodnich Czechach.
Jego historia si!ga XIII wieku. Franciszkanie – kronikarze miasta pisz&,
$e ich klasz tor zo sta" za "o $o ny
w 1295 roku, jak miasto, razem
z miastem prze$ywa" dobre i z"e
czasy. Po wojnach husyckich (141934), i po wojnie trzydziestoletniej
(1618-48) upada" i podnosi" si! ruin.
Teraz z pietyzmem odrestaurowany,
ods"oni" niezwyk"e freski i galeri! %redniowiecznej rze'by.
Nad miastem góruje 103-metrowa
wie$a pó'nogotyckiej katedry %w.

nera" George Patton, dowódca 3. armii ameryka(skiej. Wchodz&ca w jej
sk"ad 16 dywizja pancerna, wspomagana przez belgijskich fizylierów, 6
maja 1945 roku wyzwoli"a Pilzno.
Dwa dni pó'niej sko(czy"a si! wojna. Z pobytu Amerykanów zachowa"o si! wiele pami&tek. Przechowywane przez dziesi&tki lat w domach,
uzupe"niane przez odwiedzaj&cych
po 1989 roku Pilzno ameryka(skich
weteranów, z"o$y"y si! na licz&c&
ponad 1500 eksponatów, unikaln&
ko lek cj! Pat ton Me mo rial Pil sen. I cho# nazwa brzmi okazale, jest
to raczej serdeczna Izba Pami!ci,
zajmuj&ca kilka pomieszcze( w domu
kultury. Jedna z g"ównych arterii
miasta otrzyma"a nazw! Americka
[Ameryka(ska], tu$ obok stoi granitowy pomnik z napisem „Dzi!kujemy
Ci, Ameryko”. Co roku odbywa si!
tam uroczysto%# w rocznic! wyzwolenia miasta. A w 2005 na 50-lecie
wolno%ci na skwerze w centrum ustawiono szklan& piramid! 16. Dywizji
Pattona. Czuwa nad ni& CNB – Czeski Bank Narodowy, który w biurowcu obok ma swoj& siedzib!.
2.

MARIA
D)BICZ

Bart"omieja, najwy$sza w Czechach.
W ubieg"ym roku zawieszono w niej
nowy dzwon. Wokó" katedry wymieniono nawierzchni!. Ca"y rynek
pokryto granitow& kostk&. Renesansowy ratusz i otaczaj&ce rynek kamienice przesz"y renowacj!.
Jedna z kamieniczek kryje bajkowe
muzeum. Na dwóch pi!trach zgromadzono kolekcj! lalek, rekwizytów
i dekoracji z teatrów lalkowych.
W Pilznie ju$ w XIX wieku pojawi"
si! pierwszy sta"y teatr lalkowy, a jego ojciec Franciszek Skupa ma nawet
kawiarni! swego imienia. Na otaczaj&cej stare miasto parkowej alei stoj& dwie najs"ynniejsze postacie z bajki Skoupy: Spejbl i Hurwinek.
I wszystkie dzieci si! z nimi fotografuj&.
U Czechów $art i melancholia "&cz&
si! harmonijnie z chwilami patosu.
Po 1989 roku mieszka(cy Pilzna zacz!li opowiada# i dokumentowa#
przemilczan& powojenn& histori! miasta. Jednym z jej bohaterów jest ge-

Pragi do Pilzna jest 90 kilomeZ
trów. Odleg"o%# ma znaczenie.
Organizatorami Festiwalu Divadlo

s& ministerstwo kultury i w"adze miasta. Ministerstwo ma fundusze na kultur! regionaln&. Miasto ma w"asne
%rodki, hojnych sponsorów i dobrych
partnerów, w tym media. W ostatnich
dwu latach dosz"y fundusze europejskie dla stolicy kultury. To przyspieszy"o wcze%niejsze ju$ plany wybudowania nowego budynku teatralnego.
W 2012 roku podczas 20. Festiwalu, dyrektor Jan Burian pokazywa"
wielki wykop pod planowany budynek, kre%l&c w powietrzu zarysy
wn!trz przysz"ego teatru: sceny, widownie, sale prób, pracownie, magazyny dekoracji.
A 10 wrze%nia 2014 do nowego
gmachu wesz"a publiczno%#. Jak
otwiera si! nowy teatr, to znaczy, "e
nasta#y dobre czasy – powiedzia" minister kultury Daniel Herman, podczas
uroczystej inauguracji 22. Mi!dzynarodowego Festiwalu Divadlo. I przypomnia", $e sta"y teatr by" tu ju$
w 1865 roku, drugi po Pradze, tyle $e
przez cztery dziesi!ciolecia przedstawienia grano w budynku, wzniesionym przez Niemców.
Teraz w nowoczesnym teatralnym
centrum mo$na b!dzie zrealizowa#
%mia"e, czasem trudne technicznie, artystyczne projekty. I nie umniejszy to roli
od dawna istniej&cych teatrów. A najd"u$sz& tradycj! ma Divadlo im. Jana K.

Tyla, mieszcz%ce si" w pi"knym, otoczonym zieleni%, neorenesansowym
budynku przy alei Smetanowe Sady.
Teatr otwarto we wrze#niu 1902 roku premier% opery Bedrzicha Smetany Libusa. Sta! si" siedzib% dramatu,
opery i baletu. Patron teatru Jan Kajetan Tyl, pisarz i dramaturg &y!
w pierwszej po!owie XIX wieku, jego sztuki ch"tnie gra!y czeskie teatry,
jest tak &e wspó! au to rem hym nu
Czech. Nagrobek Tyla mo&na dzi# odnale)$ na starym cmentarzu w Pilznie.
Do tradycji opery w teatrze dramatycznym, nawi%zuje od pocz%tku Festiwal Divadlo. W programie jest zwykle jeden spektakl operowy. W tym
roku zast%piony spektaklem plastyczno – muzycznym. Ale w nowo otwartym teatrze w repertuarze pierwszego
sezonu pojawi!a si" Sprzedana narzeczona Smetany. Nie tylko tablica pami%tkowa powinna przypomina$, &e
ro dzina wy bitnego kompo zy to ra
mieszka!a przez pewien czas w Pilznie,
a on sam chodzi! tu do gimnazjum.
W dziejach miasta zapisa!o si" nazwisko Emila Skody (1839-1900).
Urodzony w Pilznie in&ynier i przemys!owiec, w!a#ciciel huty &elaza, mia!
wielki wk!ad w przemys! metalurgiczny. Z jego nazwiskiem zwi%zane jest
powstanie zak!adów zbrojeniowych,
a potem zak!adów samochodowych
marki Skoda, które sta!y si" tak&e mecenasem kultury.
Nazwa Pilzno kojarzy si" jednak
cz"#ciej ze s!awn% mark% piwa Pilsner
Urquell. Piwo wa&ono w Pilznie ju&
w XVII wieku. Browar Prazdroj, powsta! w 1842 roku z po!%czenia 26.
browarów. Teraz to ju& szacowny
zabytek, cel licznych wycieczek.
Od lat nie tylko dotuje festiwale, ale
te& organizuje spotkania dla ludzi
kultury w zabytkowej gospodzie-piwiarni.
Pami"tam spotkanie i uczt" dla
uczestników 2. Festiwalu w listopadzie 1994 roku. Wtedy przy wielkim
stole w Prazdroju zasiedli dramaturdzy – go#cie prezydenta Havla. W Pradze odbywa! si" w tym czasie 61.
*wiatowy Kongres PEN Clubu. Havel zaprosi! obecnych na Kongresie
pisarzy na „teatralny aneks” do Pilzna.
Najpierw w teatrze, podczas panelu
dyskusyjnego, który prowadzi! Havel,
dyskutowali: Arthur Miller, Ronald
Harwood i Tom Stoppard. Harwood,
popularny jako autor sztuki Garderobiany, znany tak&e jako scenarzysta
filmowy, by! wówczas szefem PEN
Clubu. Tom Stoppard, urodzony w Zilinie na Morawach, dramaturg teatralny i scenarzysta filmowy, jako
dziecko w 1939, na pocz%tku wojny
opu#ci! Czechy, kiedy s!ynna firma
obuwnicza Bata, gdzie pracowali je-

Logo ESK (2015 Plzen)

go ro dzi ce, zo sta !a prze nie sio na
do Singapuru. Jednak najwi"ksze zainteresowanie wzbudzi!a obecno#$
Arthura Millera, autora Czarownic
z Salem i !mierci komiwoja"era, granych wtedy w teatrach czeskich. Rozmowie dramaturgów nada! kierunek
Havel, przypominaj%c niedawn% przesz!o#$: – starali#my si$ chroni% tradycje europejskie, gdy teatr zast$powa& milcz'cy naród. Arthur Miller
(1915-2005) powiedzia!, &e ze wzgl"du na to, co prze&y!: upadek faszyzmu
i powojenny ameryka'ski maccartyzm, uwa&a si" za cz!owieka politycznego. Pisanie o spo&ecznych mecha ni zmach, sta je si$ po li tycz ne
– zauwa&y! Havel i przypomnia!, &e
wszystko, co w czeskim teatrze by!o
dobre, stawa!o si" politycznie niebezpieczne. Teatr staje si$ si&' polityczn', je #li bez po #red nio re agu je
na wspó&czesno#%. Miller by! sceptyczny co do wp!ywu teatru na spo!ecze'stwo. – W Ameryce bilety do teatru s' drogie, a telewizja jest we
wszystkich domach. Stoppard i Harwood apelowali, by nie ulega$ amerykanizacji, a si"ga$ do tradycji #rodkowoeuropejskiej. Festiwale powinny
zach"ca$ do szukania repertuaru
w krajach regionu. Tak% tez% zako'czy!a si" wtedy dyskusja.
Odtwarzam j% teraz, zagl%daj%c
do notatek sprzed dwudziestu lat.
Pami"tam ujmuj%ce zachowanie prezydenta Havla, który poprosi! ochroniarzy, &eby mieli na wzgl"dzie fakt,
&e znajduje si" w#ród teatralnych
przyjació!. A jego sztuki graj% na festiwalu.
3.
Pilznie pami"tano idee z ówczeW
snej dyskusji. Na festiwalach
pojawia!y si" wszystkie licz%ce si" teatry i najwybitniejsi twórcy europej-

skiego teatru. Edmundas Nekrosius
z Wilna, Alvis Hermanis z Rygi,
Krystian Lupa z Krakowa, Deelan
Donnellan z Londynu, Jurij Lubimow
z Moskwy, Frank Castorf z Berlina.
Kroniki odnotowa!y obecno#$ 150. teatrów z 20. krajów. Najcz"#ciej grano Czechowa i Szekspira. To stwarza!o okazje do porówna', jak Szekspira
graj% Brytyjczycy, Czechowa Rosjanie, Ibsena Norwegowie. Z czasem
mistrzowie – dramaturdzy i re&yserzy:
Tankred Dorst, Ronald Harwood,
Edmundas Necrosius, Frank Castorf,
Krystian Lupa weszli do Honorowej
Rady Festiwalu.
Na festiwalach zacz"li si" pojawia$
twórcy m!odszej generacji. Inaczej odczytuj% klasyk", cz"#ciej realizuj%
w!asne scenariusze.
Najciekawsz% osobowo#ci% ostatniego festiwalu by! Ji(i Hawelka
[ur. 1980]. Jest absolwentem wydzia!u sztuk alternatywnych i lalkowych s!awnej praskiej szko!y teatralnej DAMU, teraz jej wyk!adowc%. Ze
studentami DAMU zrealizowa! dyplomowe przedstawienie Regulating Intimacy, które zadziwi!o pomys!owo#ci%, kla row nym sce na riu szem
i poziomem gry aktorskiej.
W Teatrze M!odego Widza ALFA
pokaza! z aktorami Teatru DARK
w Hradec Kralove Ostatni trick Georgesa Meliesa, przedstawienie „o znikaniu”, jak najkrócej mo&na by je opisa$. O tym, jak stary francuski re&yser,
pionier kina, wraca pod koniec &ycia
do wspomnie' o swoich filmach.
W programie jako motto spektaklu
wydrukowano wiersz Tadeusza Ró&ewicza Melies.
W Centrum Kultury JAS Havelka
zaprezentowa! przedstawienie Dechovka o wydarzeniach w pewnym
ma!ym miasteczku, gdzie zatrzyma!
si" czas. Cho$ zdarzenia mia!y miejsce tu& po wojnie, pami"$ o nich tkwi
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Fot. Jaroslav Prokop
Uczestnicy panelu na festiwalu w 1994 roku. Od lewej: Arthur Miller, Vaclav Havel, Ronald Harwood, Tom Stoppard.
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w mieszka!cach do dzi", i pytania
o granic# mi#dzy dobrem i z$em
w cz$owieku.
Ta teatralna psychodrama by$a grana w sali, która mia$a przypomina%
gospod#. Widzowie, siedz&c przy sto$ach, cz#stowani przez aktorów piwem, sta wa li si# mi mo wol ny mi
uczestnikami przedstawianych zdarze!.
Spektakle Hawelki s& gor&ce, anga'uj&ce, maj& precyzyjnie zbudowane
scenariusze i wysoki poziom gry zespo$owej. To sk$ada si# na rozpoznawalny ju' styl m$odego re'ysera.
Ale cze scy kry ty cy na rze ka j&
na zbyt nik$& obecno"% ich teatru
w Europie. Dlatego w Pilznie jest zawsze szeroka reprezentacja teatrów
cze skich wszyst kich ro dza jów
– od tak charakterystycznych, jak laterna magica, po dramat i musical. To
jedna z dróg prowadz&cych do budowania kontaktów mi#dzy twórcami
i teatrami z ró'nych krajów. Do Pilzna
zapraszane s& te' teatry z Polski,
cho% nie co roku. Na ostatnim festiwalu by$ spektakl polskiego re'ysera Jana Klaty, Hamlet, ale wystawiony
w niemieckim teatrze w Bochum.
Z ka'dego z minionych dwudziestu dwóch festiwali zostaje pami#%
o jakim" przedstawieniu. Mewa Czechowa w re'yserii niezapomnianego

Petera Lebla, który zmar$ tragicznie.
Londy!skie Jak wam si! podoba
Szekspira w re'yserii Declana Donnellana, Puszkina Mozart i Salieri
z Wilna, Prezydentki Schwaba z Wiednia, Dzika kaczka Ibsena z Oslo, czy
multimedialny spektakl Sunken Red
flamandzkiego re'ysera Guy Cassiersa, pokazany w 2012, a rok pó(niej na Biennale w Wenecji.
Mo'e z ostatniego festiwalu zostanie, poza przedstawieniami Hawelki,
kameralne Saadam Hussajn- Misterium Yonatana Levy’ego teatru HaZaira z Jerozolimy. A mo'e 1914, spektakl "wiatowej s$awy re'ysera Roberta
Wilsona, zrealizowany w Stanowskim Divadle w Pradze w zwi&zku
ze 100-leciem I wojny "wiatowej, zagrany jako przed- premiera 22. Festiwalu w 2014 roku.
Festiwalowa machina kr#ci si# bez
zgrzytów. Od pierwszego festiwalu
czu wa nad ni& Ru 'e na Be ny rová – szefowa Biura Organizacyjnego i teem, z Jan& Willow& i Jarmil&
Kasparov&.
Ru'ena na co dzie! pracuje w teatrze Alfa. Pewno przy$o'y$a r#k#, aby
w$&czy% do festiwali przedstawienia
dla dzie ci i m$o dzie 'y. Gra ne
przed po$udniem i ch#tnie ogl&dane
przez festiwalow& publiczno"%. Kilka lat temu do ekipy do$&czy$a córka

Ru'eny – Katerina Benyrová. Pracuje, jak mama.
Tradycyjnie przedstawienia grane s&
tak'e poza siedzibami teatrów. W starej zajezdni tramwajowej na przedmie "ciu, na dwor cu ko le jo wym,
w dawnym klubie sportowym Sokó$ – w sali, gdzie przed wojn& grano w siatkówk#, w domu kultury
JAS, w plenerze. To dla go"ci festiwalu atrakcja, szansa poznania miasta,
dla organizatorów czasem „ból g$owy”. Martin Baxa – prezydent Pilzna – jest chyba teatromanem. Cz#sto wida% go na przedstawieniach,
i wcale nie w pierwszych rz#dach.
Logo ESK 2015 zawiera pi&tk#
z kostki do gry. Znak, 'e Pilzno o tytu$ walczy$o… i wygra$o.
Od Pilzna tytu$ europejskiej stolicy kultury przejmie Wroc$aw. W herbie miasta Pilzno w lewym zielonym
polu znajduje si# wielb$&d. Zwierz#
by$o nagrod& od polskiego króla W$adys$awa Jagie$$y za udzia$ rycerzy
czeskich w bitwie pod Grunwaldem.
Nie bez przygód przyprowadzili je
do Pilzna.
W herbie Wroc$awia w lewym
czerwonym polu jest lew, pami&tka
po czasach, gdy miasto nale'a$o
do Czech.

!

strialnych. Z wykszta"cenia matematyk. Zwi% za na z Gru p% Li te rycz n%
„Na Krech&”, bytomsk% „Obok Sceny”,
chorzowskim Portem Poetyckim oraz
D%browsk% Brygad% Poetyck%. Autorka
debiutanckiego tomu poetyckiego Ballada o wyrzynarce.
Waldemar Kazubek (1979) – miko"owianin. Finalista III i VI OKP im. Janusza Ró'ewicza. Otrzyma": III miejsce
w IV OKP „Refleksy”, wyró'nienie
w IX OKP „O Strza"& Erosa”, I miejsce
w konkursie „Poznaj& (wiat”, II nagrod&
w kategorii Poezja w XXVIII OKP im. J.I.
Kraszewskiego, wyró'nienie w Ogólnopolskim Konkursie XXI „Tyskie Lato Poetyckie”, II miejsce w V OKP „O Granitow% Strza"&”. Ponadto nagradzany
w turniejach jednego wiersza: Miko"ów,
Strzelin, Tychy, G"ogów. Publikowa"
w „Arkadii”, „Pograniczach” oraz almanachach i antologiach.
Sabina: Dwoje twórców o pozornie zupe"nie innej wra'liwo#ci i poetyce spotka"o si& 28 maja w katowickiej Bistro & Bar
!MA, na wspólnym spotkaniu autorskim. Wieczór po#wi&cony poezji Joanny Starkowskiej i Waldemara Kazubka
otworzy" cykl spotka$ w podziemiach Sceny Kameralnej Teatru (l%skiego. W kolejnych miesi%cach zagoszcz% tu poeci i pisarze. Rozmowy z zaproszonymi
twórcami "%czy) si& b&d% z czytaniem fragmentów poezji b%d* prozy, a tak'e z promocj% ksi%'ek.
Podczas spotkania Joanna Starkowska
prezentowa"a swój debiutancki tomik
Ballada o wyrzynarce – wydany przez
Zau"ek Wydawniczy „Pomy"ka”, o którym Karol Samsel w pos"owiu napisa":
„Wyklarowana zosta"a poezja perswazyjna, b&d%ca rodzajem przekonuj%cego,
prostego daru dla czytelnika, a zarazem – teksty zawieraj%ce jedn% z najbardziej frapuj%cych bohaterek lirycznych
ostatnich lat”.
Autorka opowiada"a równie' o tym,
w jaki sposób #l%sko#) kszta"tuje jej poezj&.
Bo w"a#nie (l%ska w Balladzie o wyrzynarce jest najwi&cej. To poezja industrialna, wdzieraj%ca si& do wn&trza kopal$ i hut,
zrywaj%ca plomby, zagl%daj%ca do samego serca maszynerii.
„Dzisiaj jestem jak wymar"a huta.

Wchodz% we mnie arty#ci, podziwiaj%
ruiny.
Zostawiaj% #lady, wiersze,
prezerwatywy.
Mówi% do mnie „pi&kna”, g"adz%
tynki.
Do nagiej ceg"y”
(Joanna Starkowska, fragment
z Piosenki Industrialnej)
Autorka mówi"a równie' o brutalnym, wr&cz masochistycznym dojrzewaniu, jakie opisuje w swoich wierszach. Opowiada"a o wyrzynaniu si&,
rozpruwaniu.

Fot. Bogdan Prejs

na Starkowska – poetka urodzona
JkawokoanBypal$,
tomiu w 1987 roku. Mi"o#niczhut i innych obiektów indu-

Spotkanie poetyckie w #mie.

Dobry wieczór.
Tu !ma
„Rozrywamy kr&gos"up. Rozrywamy
szwy”
(Joanna Starkowska, fragment
z Wylinka).
Ewa: Go #ci li #my te go wie czo ru
w !MIE. Wiersze wybrzmia"y. Zapadanie w pami&) to trudna rzecz. Zatem:
„Uwa'aj, z kim stawiasz dom”
(Joanna Starkowska).
„Chod*, zamkniemy si& razem
w wersalce,
bardzo w%tpi&, 'e kto# tam zagl%da”
(Waldemar Kazubek).
Dlaczego warto odda) g"os wierszom?
Nie wiem. Wydaje mi si&, 'e to sedno. G"os
poezji jest istotniejszy od naszego postrzegania. Nasza racja nie jest mojsza. Nie o to
tu chodzi. Poezja i poeci s% samo-swoi. I dobrze! Nie stroni%c od opinii (ba!), pytajmy – co o nich my#licie? Ale ostro'nie. Bo
mo'na dosta) w twarz? Niekoniecznie.
Poezja Waldemara Kazubka?
„Podoba mi si& jego kombinowanie.
Wiersze z ADHD” (Miros"awa Szychowiak). „Ubiera zbroj&” (Bogdan
Prejs). „Znajduj& w jego wierszach co#
ze swego pisania” (Genowefa Jakubowska-Fija"kowska). „Jego poezja
mo mentami jest oso bista” (Bar t"o miej Dyduch).
Waldemar Kazubek tworzy klimaty.
Osi%ga je nie tylko dzi&ki traszkom, Annie Kareninie, Komendantowi Filo Zoofero. Nie wolno tu wyci%) Ernesta Hemingwaya, Toma Waitsa, Quentina Tarantino,
Stanis"awa Staszewskiego, Micha"a Augustyniaka. A ju' – bro$ was Panie Bo-

'e – by nie zauwa'y) czo"gu czy cegielni! Waldemar Kazubek jest swój. Nasz.
Bawmy si&! Bez czepiania, 'e lepiej to by#my napisali. Tak? To napiszcie:
Grafomanom
„Nie lubi& 'adnych wierszy
poza tymi które sam napisa"em
na pocieszenie powiem ci tylko 'e
czes"aw mi"osz poci" si&
dok"adnie tak samo”
(Waldemar Kazubek, fragment
z Ja wiem !e cierpisz).
Uczestnicy spotkania mieli mo'liwo#)
wys"uchania wierszy obojga go#ci oraz
w"%czenia si& w rozmow& o poezji i nie
tylko.
Kulminacj% wieczoru by" turniej jednego wiersza. Zwyci&zc% zosta" S"awomir
Matusz.
„po czym pozna), 'e to Polska
po rozbitych butelkach
walaj%cych si& na trawnikach
pu"apkach dla dzieci&cych stóp
i psich "ap po puszkach
wyssanych do ostatniej kropli”
(S"awomir Matusz, fragment
z po czym pozna", !e to Polska).
Rozmow& z poetami prowadzi"y: Sabina Waszut (Chorzów) i Ewa Olejarz
(Zabrze).
Wspó"organizatorem cyklu spotka$
jest chorzowski Port Poetycki.
SABINA WASZUT
EWA OLEJARZ
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Fot. Ma!gorzata Culak

Z PIOTREM ZALEWSKIM, dyrektorem
O$rodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach )l"skich
rozmawia MA*GORZATA CULAK

Udaje nam si! to,
o czym marz" inni
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– Na ma!ej scenie prowincjonalnego domu kultury, gdzie nie ma wy"cie!anych pluszem foteli, akustyki ani nag!o"nienia na miar# XXI wieku graj$
muzycy "wiatowego formatu. Przyje%d%aj$ by da& jedyny lub co najwy%ej
jeden z kilku koncertów w Polsce. Jak
pan tego dokonuje?
– Dla cz#owieka z pasj" nie ma barier:
idzie do przodu jak czo#g. Je$li wykonuje prac!, która go fascynuje zwykle
skutkuje to osi"gni!ciami i przynosi
sukcesy. Oczywi$cie jest i przyziemna
strona tych pasji, kiedy w siermi!%nych
realiach ekonomicznych coraz trudniej
o sponsorów czy mecenasów sztuki
i trzeba #ata& bud%et, by bilans wyszed#
przynajmniej na zero. S#yniemy z muzyki bluesowej, jazzowej, rockowej i to
nie tylko w skali województwa. Robimy
koncerty o których mog" pomarzy& renomowane kluby muzyczne w Katowicach, Wroc#awiu, Poznaniu, na które
przyje%d%aj" fani z po#owy Polski. Stawiam na jako$&, dlatego zapraszam
gwiazdy z najwy%szej pó#ki. W ubieg#ym
roku go$cili$my Wishbone Ash. Ten
brytyjski zespó# przez ponad 30 lat by#
uznawany za jeden z najlepszych, jakie
kiedykolwiek pojawi#y si! na scenie.
Wyda# wi!cej p#yt ni% Pink Floyd. Gi-

tarzy$ci Wishbone Ash: Andy Powell
i Ted Turner zostali wpisani przez Rolling Stone Magazine na list! 20 najlepszych w swojej profesji. Trudno o lepsz" rekomendacj!. Grali u nas równie%:
progresywny RPWL, który da# w Piekarach jeden z czterech swoich koncertów
w Polsce i który nota bene wróci do nas
we wrze$niu tego roku, Hundred Seventy Split, Pat McManus z Irlandii, niesamowity gitarzysta i skrzypek, który
zgotowa# taki popis, %e zdaniem fanów
by# to najlepszy koncert w „Andaluzji”
od 3 lat. W marcu tego roku wyst"pi# Andy Egert, gitarzysta ze Szwajcarii, który w latach 2005–2007 gra# ju% u nas
dwukrotnie. Z kolei w kwietniu odwiedzi#a Piekary Jennifer Batten, gitarzystka Michaela Jacksona, któr" znamy
z jego koncertów i teledysków, bo zawsze gra#a na pierwszym planie. Raz
w roku sprowadzam gwiazd!, ale tak"
%eby przez pozosta#" jego cz!$& by#o
o czym mówi&. To arty$ci z encyklopedii rocka, którzy na sta#e zapisali si!
w historii muzyki rozrywkowej.
– Te gwiazdy kosztuj$. Jak to mo%liwe, by przy skromnym bud%ecie
udawa!o si# to, na co mog$ sobie pozwoli& du%e, znane i nieporównywalnie zasobniejsze instytucje kultury?

– Mamy bud%et dzielnicowego domu
kultury: 600–660 tys. z#, którego wysoko$& nie zmieni#a si! od 2006 r., a swoj" ofert" mogliby$my obdarzy& trzy
centra kultury. Rocznie mam do rozdysponowania tyle, ile Chorzowskie Centrum Kultury wydaje na miesi"c. Nie
mo %e my z nim kon ku ro wa& ani
pod wzgl!dem zaplecza technicznego,
ani komfortowej sali dla publiczno$ci, ale
koncertów na poziomie kultury wy%szej
wcale nie robimy mniej. Szczycimy si!
równie% tym, %e sami je produkujemy, bo
rzecz nie polega przecie% na tym, by wynajmowa& sal! agencjom, które sprzedaj" swój produkt, czy na lansowaniu
wy#"cznie muzyki plebejskiej, któr"
naj#atwiej sprzeda&. Moj" ambicj" jest
by jak najwi!cej fanów przychodzi#o
na imprezy wysokiej rangi i mam nadziej!, %e tak b!dzie je$li drgnie w ko'cu gospodarka i ludzie b!d" mieli pieni"dze,
które przeznacz" na kultur!, bo dzisiaj
brakuje im na podstawowe potrzeby.
Wierz!, %e nastan" lepsze czasy i b!dziemy mogli sprowadza& jeszcze wi!ksze
gwiazdy, jak: Iron Butterfly, Fish, Cactus, Vernon Reid, Galahad, Ten Years
After, Billy Cobham, co mia#o miejsce
kilka lat temu, gdy koncerty wyprzedawa#y si! przed wywieszeniem afiszy.
W sezonie robili$my ich nawet dwana$cie, co dwa tygodnie jeden. Radiowa
Trójka w 2008 r. transmitowa#a z „Andaluzji” na %ywo koncert The Electric
Jazz Headz, przyje%d%a#y telewizje, pisa#y o nas magazyny muzyczne, parokrotnie go$cili$my w Teleexpressie. Fenomenem jest to, %e tak ma#a placówka
sprowadza artystów $wiatowego formatu.
– Gdyby nie pana muzyczne przyja'nie oraz prywatne kontakty z menad%erami i agentami, „Andaluzji”
nie by!oby sta& na topowych muzyków, ale co najwy%ej na par# koncertów rocznie.
– Od lat wspó#pracuj! z agencjami,
które w swoim portfolio maj" gwiazdy
z kr!gu bluesa, rocka i jazzu. Je$li
sprowadza#bym je za oficjalne stawki
z cennika, wystarczy#oby na dwa koncerty w ci"gu roku. Nie ukrywam, %e
procentuj" prywatne relacje, dzi!ki którym udaje si! wynegocjowa& przyst!pniejsze ceny. Zaprzyja(nionym menad%erom czy klubom, w których arty$ci
dobrze si! czuj", lubi" gra& i gdzie chc"
wraca& s" sk#onni zaoferowa& spore rabaty. Nie dyktuj" sztywnych cen, dlatego udaje si! zwabi& do Piekar legendy,
mimo %e gros z nich gra tylko w du%ych
europejskich miastach. Niektórzy wyst!powali w „Andaluzji” ju% po kilka razy. Wynegocjowanie dost!pnego dla
nas kontraktu z Wishbone Ash pod wodz" Andy Powella zaj!#o a% 4 lata, ale
ten koncert by# jednorazowym, niepowtarzalnym wydarzeniem, druga taka
okazja mo%e si! nie zdarzy&. To drogi
zespó# i zbyt droga produkcja, by ryzykowa& przedsi!wzi!cie po raz kolejny.
Czasem pojawiaj" si! równie% oferty last

zyki Budki, którego fabu%a b&dzie protestem wobec u!ywania narkotyków
i dopalaczy. Premiera spektaklu nast$pi podczas festiwalu, potem b&dzie on
prezentowany na innych piekarskich
scenach. Graficznie wydarzenie oprawimy wystaw$ plakatów i pami$tek zwi$zanych z Budk$, urz$dzimy te! zlot fan
clubu zespo%u. To wszystko w jeden
dzie(. Z kolei kilka dni pó'niej, 18 wrze#nia, zobaczymy w „Andaluzji” zespó%
RPWL w repertuarze Pink Floyd. Chcia%bym w tym roku zaprezentowa" równie!
zespó% Klan z lat 70., który wznowi% niedawno dzia%alno#" wydaj$c now$ p%yt&,
wysz%y te! wznowienia wcze#niejszych
z niepublikowanymi utworami. Ich muzyka by%a cz&sto wykorzystywana w kronikach filmowych do ilustracji materia%ów dokumentalnych. Dla fanów rocka
lat 70. b&dzie to wielkie prze!ycie.
Przy okazji apeluj& do ciekawych zespo%ów i twórców: drzwi „Andaluzji” s$ dla
was otwarte. Warto do nas zajrze", mo!e wyniknie z tego co# fajnego.
– A có! odkrywczego mo!na jeszcze pokaza$ w muzyce rockowej skoro ta najlepsze lata ma za sob"?
Wszystko ju! by%o, trudno wymy&li$
co& nowego.
– Najlepsze i najbogatsze w dziejach
tej muzyki by%y lata 70., kiedy rozwija%a si& ona w kierunku jazz rocka, hard
rocka, popu. Wtedy narodzi%a si& era
Black Sabbath, Led Zeppelin, The Animals, Deep Purple, fantastycznych wykonawców bia%ego bluesa z Johnem
Mayalem na czele, genialnych Beatlesów, na których twórczo#ci studenci artystycznych uczelni w Ameryce ucz$ si&
kompozycji, melodyki i aran!acji. Chc&
pokazywa" zespo%y z klasyki rocka
lat 70., których s%uchaj$ dzi# 40- i 60-latkowie, ale tak!e 20- i 30-latkowie. Dobra, wspó%czesna muzyka jest odtwórcza,
bazuje na tym co by%o. To, co dzieje si&
obecnie w muzyce klasycznej, a Polska
jest pot&g$ w tej dziedzinie, jest tak
udziwnione i trudne do wykonania, !e
cierpi$ na tym nawet instrumenty. Jazz-

Fot. z archiwum „Andaluzji”

minute, nieplanowana przerwa w trasie
artysty, kiedy mo!na zaplanowa" dodatkowy koncert. Oczywi#cie niektóre
kontrakty s$ nie do przej#cia, obwarowane warunkami, jakich spe%ni" nie mo!emy. „Andaluzja” jest znana zagranic$ jako miejsce z dusz$, gdzie warto
zboczy" z trasy i zagra" fajny koncert.
Wyrobili#my sobie mark&, poza tym
promujemy Piekary i dbamy o nasze
gwiazdy, podejmuj$c je na przyk%ad tradycyjn$ #l$sk$ kuchni$. Arty#ci s$ zachwyceni. Ale ile wysi%ku, rozmów
i nieprzespanych nocy kosztuje to, !eby wszystko si& uda%o, wiem tylko ja
i moi wspó%pracownicy. Szkoda, !e topowe polskie grupy niejednokrotnie
!$daj$ honorariów wy!szych od swoich
zagranicznych odpowiedników. Je#li
rodzima diwa za minut& wyst&pu !yczy
sobie 1 tys. z%, to mamy odpowied'
na pytanie: dlaczego w „Andaluzji”
jest wi&cej koncertów zagranicznych.
– Jakie niespodzianki szykuje pan
w kalendarzu imprez na najbli!sze
miesi"ce? Uda si# utrzyma$ poprzeczk# tak wysoko?
– My#l&, !e tak. Imprezy kulturalne
musz$ wnosi" jak$# warto#", refleksj&,
wra!enia, otwiera" horyzonty, pobudza" wra!liwo#". Oczywi#cie nie unikniemy komercji, zarabiamy na niej, by
dop%aci" do zaj&" organizowanych dla
dzieci, m%odzie!y czy kosztów utrzymania budynku, ale zadaniem instytucji kultury jest przede wszystkim dba" o poziom. Ju! dzi# zapraszam na wrzesie(
z Budk$ Suflera i pierwsz$ edycj& festiwalu muzyki tego zespo%u, która odb&dzie si& 12 wrze#nia. Poka!emy ró!ne
wcielenia Budki, zespo%y amatorskie zaprezentuj$ w%asne interpretacje i covery jej przebojów. Wyst&py oceni jury,
do którego #ci$gniemy znane nazwiska,
by nada" rang& imprezie. Chcemy by
koncert u#wietni% Tomasz Zeliszewski,
by%y perkusista Budki Suflera, wspó%twórca zespo%u Wieko, w którym graj$
m. in. Robert Chojnacki i Ryszard Sygitowicz oraz spektakl teatralny do mu-

Fish – by!y wokalista „Marillion” za"piewa! w Andaluzji w kwietniu 2011 r. Koncert sprzedano
na pniu na podstawie marketingu szeptanego i informacji na stronie internetowej.

meni twierdz$, !e wdzi&cznie buduje si&
improwizacje na melodiach Chopina,
w sztuce funkcjonuje okre#lenie post,
mówimy o postrocku, postmalarstwie,
szuka si& rzeczy alternatywnych i niszowych, które nie trafiaj$ do masowego odbiorcy.
– Do mas trafia skandal i celebrycki high life, a za kulisami dzieje si# to,
co najbardziej interesuje wszystkich:
fanaberie i ekstrawagancje artystów
albo wr#cz przeciwnie zaskakuj"ca
normalno&$. Mo!emy ods%oni$ arkana kontraktów?
– Menad!erowie wypisuj$ w umowach niestworzone rzeczy, o czym arty#ci cz&sto nie maj$ poj&cia. Ci wielcy to
profesjonali#ci, d!entelmeni i skromni,
przyst&pni ludzie. Potrafi$ da" popis wirtuozerii za kieszonkowe, dla w%asnej
przyjemno#ci. Polscy arty#ci, którzy s$
dodatkiem do gwiazd, nazbyt cz&sto
eskaluj$ swoje ego, pozuj$c na geniuszy
i suto zakrapiaj$c swój kunszt.
– W tym roku przypada 10-lecie pana pracy w „Andaluzji”. Nie zmala%
przez ten czas pana zapa%, nie uby%o
inwencji?
– Mi%o#" do muzyki nosz& w sobie nadal i jest to uczucie trwa%e. Mam te! pomys%y, ale nie mam pieni&dzy. W !yciu
tak bywa. )yczy%bym sobie zasobniejszego bud!etu dla „Andaluzji”, bo od
10. lat jest najbardziej niedofinansowan$ placówk$ w okolicy. Mamy wydatki rz&du 1 mln z% rocznie i od lat do ka!dej z%otówki dotacji dorabiamy 50 gr, co
powinno by" nagrodzone, a sta%o si&
przekle(stwem, bo wiadomo, !e jeste#my zaradni i sobie poradzimy. Jaka to
motywacja dla moich pracowników,
gdy widz$, !e dotacje otrzymuj$ mniej
operatywne instytucje? Nie twierdz&, !e
w kulturze jest za ma%o pieni&dzy tylko
!e powinny by" lepiej rozdzielane. Patrz$c z perspektywy lat jedno mi nie wysz%o. Mia%em okazj& zrobi" koncert Tadeusza Nalepy. By% ju! bardzo chory,
je'dzi% na wyst&py z zapleczem medycznym do dializ. Mia% z nim zagra" holenderski zespó% Livin” Blues, który Nalepa sprowadzi% kiedy# do Polski. Livin”
Blues przyjecha%, ale Tadeusz zmar%
i spotkanie, na które tak si& cieszy% nie
dosz%o do skutku. Od tamtego czasu Holendrzy zagrali u nas ju! trzy razy.
Mam satysfakcj& z tego, !e o ma%ym domu kultury gdzie# na *l$sku napisa%o
Jazz Forum, !e robimy co# niestandardowego, co jest oczywi#cie zas%ug$ ca%ej mojej za%ogi, !e promujemy miasto,
które nie powinno mie" kompleksów,
mimo !e bardziej kojarzy si& z krupniokowym disco polo ni! kultur$ przez du!e k. Przyje!d!aj$ do nas fani z +odzi,
Bielska, Wroc%awia, Krakowa, Sopotu,
Czech, Niemiec, S%owacji, Ukrainy czy
Holandii, bo w Piekarach udaje si& to, co
nie udaje si& w du!ych centrach kultury. Wierz&, !e kto# to w ko(cu doceni.
– Dzi#kuj# za rozmow#.
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ym razem nieco statystyki, a tak!e porówna" troch# historycznych, a troch# wspó$czesnych. Moja
my%l statystyczno porównawcza bierze swój pocz&tek w znakomitym
dziele brytyjskiego historyka Nialla
Fergusona „Imperium”. Otó! autor
w rozdziale po%wi#conym okresowi
zwanemu „Raj” (1), czyli czasom brytyjskiego panowanie w Indiach przedstawia szereg danych statystycznych,
które nie mog& nie szokowa'. Otó!
po zlikwidowaniu Kompanii Wschodnioindyjskiej, kiedy rz&dy nad brytyjsk& cz#%ci& subkontynentu powierzo no ad mi ni stra cji rz& do wej, Jej
Kró lew sk& Mo%' re pre zen to wa $o
ok. 1000 do 1400 urz#dników ró!nego szczebla, z wicekrólem Indii na czele. I to wszystko. A brytyjskie kolonie li czy $y pod ko niec XIX w.
oko$o 400 milionów mieszka"ców,
która to liczba mia$a tendencje zdecydowanie wzrostowe. Oznacza to,
i! ka!dy z tych urz#dników Indian
Civil Service zarz&dza$ losem oko$o 3 milionów ludzi. Dodam jeszcze,
i! te posady nie by$y rewelacyjnie
p$at ne, ale sta no wi $y przed sio nek
do dalszej kariery administracyjnej
lub politycznej. Dlatego te! ch#tnych
nie brakowa$o. Rekrutowali si# spo%ród absolwentów najlepszych uczelni. Jednak sam dyplom nie wystarcza$. Nale!a$o jeszcze zda' egzamin,
który by$ trudny i tak!e dzi%, jak sadz#, okaza$by si# pe$en zasadzek. Oto
jedno z pyta" z dziedziny filozofii
i etyki:
„1. Opisz ró!ne okoliczno%ci sytuacji, w których rodzi si# przyjemne
poczucie w$adzy.” (2)
„Je%li kiedykolwiek zadano rzeczywi%cie podchwytliwe pytanie, to brzmia$o ono w$a%nie tak (przypuszczalnie
ka!dy kandydat, który przyzna$, !e
w$adza wywo$uje przyjemne uczucie,
odpad$).” (3)
By$y czasy, kiedy wi#kszo%' tych
urz#dniczych stanowisk $&czy$a w sobie funkcje administracyjne, podatkowe, s&downicze i policyjne. „Tacy ludzie by li po pro stu sze re go wy mi
!o$ nie rza mi – po kar mem dla fe bry – do spó$ki z hinduskim ch$opem,
wo$em poci&gowym haruj&cym dla
honoru bycia coko$em, na którym opiera si# Pa"stwo”. (4) A partner do $atwych nie nale!a$ i zachwytu brytyjskimi rz&dami nie nale!a$o si# raczej
spodziewa'.
A teraz przenie%my si# do wspó$czesno%ci, do Polski. Zarz&dza naszym
losem ponad 443 tys. urz#dników
wszystkich mo!liwych szczebli, (5) nie
licz&c pracowników sfery bud!etowej,
którzy co prawda niczym nie zarz&dzaj&, ale utrzymuj# si# z naszych podatków. Wynika z tego, i! na jednego

Z moich Górek
WITOLD*TURANT

to parowozik, a jego przyjaciele – z tej
samej, !e tak powiem parafii, ogarni#ci s& obsesj& bycia u!ytecznym.
Nie u!yteczni w#druj& na z$om, a decyduje Zawiadowca, nieco surowy,
ale sprawiedliwy. Urz#dnik nie parowóz, na z$om wys$a' go nie mo!na,
ale je%li sobie nie radzi mo!na da'
mu kogo% do tzw. pomocy. Ale nie
tam, tylko tutaj, na koszt, rzecz jasna
podatnika.
Po wró' my z kra iny pa ro wo zów
i wielkiego %wiata do moich Górek.
Tu losem mieszka"ców zarz&dza 46
urz#dników, jak mnie poinformowano w Urz#dzie Gminy Brenna. Gmina liczy ponad 10 tys. mieszka"ców,
a wi#c jeste%my znacznie powy!ej
%red niej kra jo wej, bo na jed ne go
urz#dnika przypada 222 mieszka"ców z kawa$kiem. Czy s& u!yteczni? To kwestia indywidualnych do%wiad cze", ale nie mam po wo du
narzeka'. W Cieszynie (powiat) jednak ju! nie jest sielankowo, o czym
przekona$em si# gromadz&c dokumentacj# potrzebn& do budowy domu. Wykresy zb#dnych kilometrów,
stopni, korytarzy i niepotrzebnie zu!ytej benzyny ukryj# za zas$on& mi$osierdzia.
A na zako"czenie jeszcze kilka liczb:
dzi% Indie licz& ok. 1.252 mln mieszka"ców. Ok. 10 mln z nich, o ile moje
dane s& prawid$owe, to urz#dnicy.(6)
Tylko!? A! trudno uwierzy'. Je%li to
prawda, to jak my wygl&damy? Obawiam si#, !e jak z okna na plac, jak
mawia$a moja mama. Kto% powie, !e
to wszystko trudno porównywa', bo
i trudno, ale ostatecznie ka!demu wolno zastanawia' si# nad tym, co si#
wyrabia w kraju za jego pieni&dze.
Mo!liwe, !e liczby w r#ku humanisty
to brzytwa dana ma$pie, ale oby to by$a brzytwa Ockhama. (e jest konieczna, wida' cho'by z tempa w jakim
urz#dy zasiedlaj& kolejne budynki
w Katowicach. Nie zastosowanie owej
brzytwy w por# skutkowa' b#dzie
urz#dniczym w#z$em gordyjskim. Tylko Aleksandra jako% nie wida'.
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na plac,
czyli
brzytwa
Ockhama

urz#dnika przypada nieca$ych osiemdziesi#ciu sze%ciu statystycznych Pola ków. Na wet je %li od tej kwo ty
odj&' 6,3 tys. urz#dników samorz&dowych, to otrzymamy mniej wi#cej
o jednego statystycznego Polaka dodatkowo. Dla pewno%ci u!y$em dwukrotnie kalkulatora, ale s$owa dotrzyma$em: obieca$em szok, i jest szok.
Pora by$aby teraz na wnioski, bo wiadomo – statystyka bez wniosków to
ja$owa zabawa liczbami.
Tylko jakie mia$yby by' te wnioski? (e jeste%my bardziej niesfornym
narodem od dziewi#tnastowiecznych
Hindusów? (e nasze !ycie sta$o si#
tak wie lo p$asz czy zno we, a ka! da
z tych p$aszczyzn wymaga prowadzenia za r&czk#? (e ta armia ludzi
nie spe$nia nale!ycie swoich funkcji?
(e jest to forma walki z bezrobociem, której koszty ponosimy wszyscy, a skut ki od czu wa' b# dzie my
przez lata? By' mo!e s& jeszcze inne
odpowiedzi i wyt$umaczenia mniej
absurdalne, cho' w&tpi#. Nie mo!na
jednak zaprzeczy', !e proporcje s&
pora!aj&ce.
Jednym wyt$umacze" owego agloindyjskiego fenomenu jest co%, co
znalaz$em w ulubionym serialu mojego wnuka „Tomek i przyjaciele”.
Jego baz& jest ksi&!eczka napisana
w pierwszej po$owie ubieg$ego stulecia przez pewnego pastora, zapewne
wyznawc#, jak wielu Brytyjczyków,
bo!ka utylitaryzmu. Tytu$owy Tomek

!
Nale!y wymawia' [rad!] i Raj
nie mia$ wiele wspólnego z rajem, co
Ferguson, pisz&cy bardzo krytycznie
o czasach Imperium niejednokrotnie
podkre%la.
(2)
Niall Ferguson: Imperium. Prze$o!y$a Beata Wilga. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
(3)
Op. Cit.
(4)
Op. Cit. Opini# t# wyrazi$ R. Kipling w swej ksi&!ce „The Education
of Otis Yeere”.
(5)
Dane GUS za rok 2014.
(6)
Dane z ró!nych dziwnych )róde$.
(1)

Zdj!cia: MAKASZA

Jest grafikiem, rysownikiem, architektem, malarzem, scenografem, autorem ksi!"ek, laureatem ponad
40 krajowych i zagranicznych nagród artystycznych. Jego prace mo"na ogl!da# w wielu muzeach i galeriach na $wiecie. Od ponad trzydziestu lat mieszka w Nowym Jorku. Stale wspó%pracuje z czo%ówk! najbardziej wp%ywowych magazynów: „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington
Post”, a w Polsce z „Rzeczpospolit!”. W 1985 roku odkry% jedenasto$cienn! figur& geometryczn!, której
nada% nazw& K-dron. Kilka miesi&cy temu zespó% pod jego kierunkiem wygra% konkurs na projekt pomnika Pami&ci Ofiar Komunizmu w Ottawie.
Z Januszem Kapust! spotykamy si& w Akademii Sztuk Pi&knych w Katowicach.

JANUSZ KAPUSTA.
Metafizyka geometrii
DAGMARA
DRZAZGA

– Otwieram twój katalog i czytam:
„Trójwymiarowy kszta%t wy%oni% si&
nagle z rysunków zg%&biaj!cych natur& niesko'czono$ci”. Oczywi$cie,
piszesz tu o K-dronie. Zastanawiam
si&, czy to nie jest zbyt zuchwa%y pomys% próbowa# rozrysowa# niesko'czono$#?
– Ca!e nasze "ycie polega na zadawaniu pyta# i stawaniu wobec ró"nych
przeszkód. Zastanawianie si$ nad nie-

sko#czono%ci& jest niczym wobec faktu, "e kto% pierwszy dozna! ol%nienia,
"e ona istnieje! Rozwój cz!owieka polega! na tym, "e poszerza! on zakres naszej wiedzy na obszary niewiedzy. Zaczynamy od siebie, od jakiego% punktu
i coraz bardziej staramy si$ zrozumie' to, co jest dla nas tajemnic&.
Mówi!o si$ kiedy% o Bogu, "e jest okr$giem, którego centrum jest wsz$dzie,
a obwód nigdzie. W tym sensie odwrot-

no%' niesko#czono%ci, czyli zero i nico%' s& zawsze, i w ka"dym miejscu.
– Kiedy rozwin&%a si& twoja fascynacja geometri!, kszta%tem, przestrzeni!?
– Wynikn$!a, czy wynika!a z ró"nych kolei "ycia. W szkole mia!em
pi&tk$ zarówno z tego, "e jest Pan Bóg,
jak i z tego, "e go nie ma. Nie jest trudno dosta' pi&tk$ – powtarzasz jedynie
to, co us!ysza!e%. Moi rodzice byli wie-
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– Geometria jest faktem. Przed wej$ciem do Akademii Plato(skiej wisia#
napis: „Ci, którzy nie znaj! geometrii
niech tu nie wchodz!”. Nie ma nic poza geometri!, ona istnia#a zanim powsta# $wiat. Jest wsz"dzie, w ka%dym,
w niesko(czono$ci, nico$ci. Kwadrat
czy ko#o by#y zawsze. Mia#em takie
„szale(stwo”, mo%na to nazwa& natchnieniem, %e przez cztery lata siedzia#em non stop przed komputerem.
Zrobi#em wówczas jakie$ 15 tysi"cy
rysunków geometrycznych. Niektórych ju% sam dzisiaj nie rozumiem
(!miech).
– Twoje my$lenie o geometrii doprowadzi#o ci& do K-dronu?
– Raczej pewna uwa%no$&, ale tak%e to moje m#odzie(cze zmartwienie
i poszukiwanie. Czy mo%na narysowa&
niesko(czono$&? – niby nie mo%na, ale
by#em ciekaw do czego doprowadz!
takie próby? A potem znalaz#em u Miko#aja z Kuzy spostrze%enie, %e je$li
nie umiemy czego$ narysowa&, to nie
wiemy o czym mówimy, nie rozumiemy, czym to jest.
– Czym zatem jest K-dron?
– Nowym kszta#tem, który mi si"
przytrafi#. To taki kosmiczny podarunek. Ja go nie wynalaz#em, ja go odkry#em, co oznacza, %e on ju% istnia#.
To dok#adnie tak, jak z grawitacj!: czy
Newton j! wymy$li#? Nie! Ona przecie% by#a. Gdyby nie on, kto$ inny by
na to wpad#. Zanim K-dron si" pojawi#, wierzy#em, %e gdzie$ jest. Zaj"#o
mi osiem lat, %eby znale'& jego miejsce w kosmosie.
– No i gdzie jest?
– Wsz"dzie tam, gdzie jest sze$cian, kwadrat, trójk!t, linia i punkt. On
zawsze by#! To jest szokuj!ce!
– Czy moment odkrycia by# ol$nieniem?

– To by# wstrz!s, ale poczu#em te%
pewien rodzaj b#ogo$ci i spokoju.
By#em szalonym artyst!, który chcia#
przekona& wszystkich, %e odkry# now! geometryczn! bry#". S#owo „odkrycie” wydaje mi si" zreszt! wa%niejsze,
ni% „wynalezienie”. Jest bardziej pierworodne. Czu#em, %e uczestnicz"
w czym$ wa%nym. Czasem my$l", %e
to nie ja odnalaz#em K-dron, ale %e to
on wybra# mnie. A $wiat jest bogatszy
o nowy kszta#t!
– W 1981 roku wyemigrowa#e$
do Stanów Zjednoczonych. Mieszkasz w Nowym Jorku. Czy to miejsce w jaki$ sposób zainspirowa#o
twoje poszukiwania?
– Pojecha#em tam na trzy miesi!ce
na zaproszenie pisarza Andrzeja Pastuszka. Chcia#em zobaczy& z czego ci
Amerykanie tak si" ciesz! i sk!d bior! pieni!dze (!miech). No, ale w Polsce zosta# wprowadzony stan wojenny i nie by#o szans powrotu. Potem
%ycie potoczy#o si" dalej. Ci!gle jednak powtarzam, %e nie ma znaczenia,
gdzie si" l!duje, tylko to, co cz#owiek
my$li, jak reaguje na $wiat. Czas jest
dla mnie wa%niejszy, ni% miejsce,
w którym jestem. Po prostu zosta#em
wyrzucony z siebie, %eby si" przygl!da& $wiatu z innego punktu.
– Zajmujesz si& wieloma dziedzinami: rysunkiem, malarstwem, architektur", geometri". Mówisz te!
o sobie, !e jeste$ scenografem jednego re!ysera...
– Lech [Majewski – przyp. D.D.] jest
niezwykle wa%n! postaci! w moim %yciu. Z nim odby#em najg#"bsze rozmowy, jakie cz#owiek mo%e prowadzi&
z cz#owiekiem. Tak to ju% jest, %e w zasadzie jeste$my samotni, wstydzimy
si" wielu swoich my$li i pomys#ów.
Nam przytrafi# si" taki szczególny ty-
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rz!cy, wi"c chodzi#em na religi",
a szko#a – wiadomo – socjalistyczna.
By#em bardzo dobrym uczniem, mia#em pi!tki zarówno z katechezy, jak
i na lekcjach biologii. Dramat wydarzy# si", kiedy wyl!dowa#em na studiach i pozwoli#em sobie na w#asn! zadum" nad $wiatem. Wówczas on mi
si" zupe#nie rozsypa#. Mo%e nie tyle
$wiat, ale jego obraz w mojej g#owie.
– Dlatego, !e zacz"#e$ szuka%?
– Nagle zrozumia#em, %e nic mi si"
nie zgadza. Prze%y#em depresj". Przesta# mnie interesowa& $wiat istniej!cy
wed#ug ludzkich zasad, wszystko wyda#o mi si" bez sensu. Kiedy po jakim$
czasie wróci#em do normalno$ci pomy$la#em: „je$li nie znalaz#em odpowiedzi na nurtuj!ce mnie pytania ani
w przesz#o$ci, ani w tera'niejszo$ci, to
jedyn! nadziej! pozostaje przysz#o$&”.
Pami"& jest odpowiedzialna za przesz#o$&, zmys#y za tera'niejszo$&, wi"c
to, co odpowiada za przysz#o$& nazwa#em wyobra'ni! i postanowi#em j! &wiczy& tak, jak mi"$nie. Wymy$li#em
w#asne techniki rozwoju wyobra'ni.
Pragn!#em skonstruowa& sobie ten
$wiat na nowo. Je$li jednak chcia#em
to zrobi&, musia#em umie& przygl!da&
si" wszystkiemu, co mnie otacza.
– I ta ciekawo$% popchn&#a ci&
w stron& filozofii?
– Po sko(czeniu architektury poszed#em na histori" filozofii na Akademii
Teologii Katolickiej i by#em tam jaki$
czas – a% do wyjazdu do Stanów
Zjednoczonych. Chcia#em zrozumie&,
w jaki sposób ludzie na przestrzeni
dziejów próbowali szuka& odpowiedzi
na nurtuj!ce ich pytania. To filozofia
popchn"#a mnie w stron" matematyki.
– Czy geometria przybli!a ci&
w jaki$ sposób do $wiata, absolutu,
Boga?
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dzie! w Londynie w 1988 roku, kiedy Lech robi" dokr#tki do Wi!"nia Rio,
a ja po odkryciu K-dronu, dosta"em
na niego patent i te$ nakr#ci"em o nim
film. Ka$dej nocy kupowali%my jak&%
wódk# albo scotch, szli%my na taras
i „pilnowali%my ksi#$yca” – jak mówi& Indianie. Gadali%my do rana.
Lech to wyj&tkowy cz"owiek, jeden
z najpi#kniej widz&cych. Jego oko nie
ma konkurencji, a obrazy, które kreuje s& wstrz&saj&ce!
– Zrobili!cie potem kilka oper.
– Pierwsz& scenografi# zaprojektowa"em do spektaklu „Czarny je'dziec” Roberta Wilsona w re$yserii
Lecha w 1994 roku w Heilbronn
w Niemczech. Oprócz scenografii robi"em te$ kostiumy. Na pocz&tku mia"em obawy – musia"em zrozumie( ca"& maszyneri# teatraln&, przestrze!,
scen#. Powiod"o si# i to by" %wietny
spektakl. Potem pracowali%my jeszcze
razem przy „Carmen” w Teatrze Wielkim w Warszawie i Operze Narodowej
w Wilnie oraz komedii Szekspira
„Sen nocy letniej”.
– Odkry"e! nieznane wcze!niej
zasady z"otego podzia"u. Czy móg"by! to wyja!ni#?
– Johannes Kepler powiedzia", $e
„z"oty podzia" to bezpo%redni wgl&d
w umys" Pana Boga”. By"em zaszokowany, $e tak m&dry cz"owiek twierdzi
co% takiego, a ja nie bardzo pami#tam
o czym mówi! W"a%nie przez Keplera zainteresowa"em si# z"otym podzia"em. Zacz&"em robi( obliczenia, rysunki i zna la z"em sie( nie zwy k"ych
po"&cze! w geometrii. Odkry"em nowe, fundamentalne zasady, które ujawniaj&, $e z"oty podzia" jest o wiele
wa$niejszy, ni$ przypuszczali%my.
Przeprowadzi"em dowód, $e to jest rze-

czywi%cie boska proporcja i $e ona istnieje bez wzgl#du na to, czy kto% o tym
wie, czy nie. Bada"em, na przyk"ad, obrazy Nikifora, który przecie$ w ogóle nie mia" poj#cia o z"otym podziale,
a on u niego wyst#puje! To jest zwi&zane z wra$liwo%ci&. Z"oty podzia" jest
nasz& wewn#trzn& struktur&, takim
archetypem jungowskim, który w sobie nosimy. Jako pierwszy w historii
znalaz"em konstrukcj# "&cz&c& z"oty
podzia" ze srebrnym i z ca"& sieci&
podobnych „srebrnych” proporcji
zmierzaj&c& do niesko!czono%ci. Do tej
pory z"oty podzia" by" wysp& na oceanie – ja tylko odessa"em wod# i pokaza"em, $e to sta"y l&d. Jako jedyny
nie-matematyk zosta"em zaproszony
przez Jay Kappraffa – %wiatowej s"awy profesora New Jersey Institute of
Technologies do napisania o tym artyku"u do japo!skiego pisma „Forma”.
W tej chwili pisz# o tym ksi&$k#.
– Co ci$ inspiruje?
– Wszystko! Zwracam uwag# na potykaj&c& si# kobiet#, dziecko, kamie!,
który gdzie% le$y przypadkiem, %mie(.
Kto% rzuci" pogi#t& butelk# – a ile trzeba by"o si" kosmosu, $eby ona znalaz"a si# dok"adnie w tym miejscu! Inspiruj& mnie spotkania z lud'mi,
pytania, bo trzeba na nie szuka( odpowiedzi.
– Masz mistrzów, do których nawi%zujesz?
– Mo $e naj bar dziej wzru szy"
mnie – poprzez swoje szale!stwo
i szeroko%( my%lenia – Leonardo da
Vinci. W pewnym stopniu inspirowa"o mnie wielu: od filozofów, po naukowców, pisarzy, artystów. Pami#tam
w jakim% okresie $ycia by" Dostojewski, potem Pascal – bardzo wa$ny dla
mnie, %w. Augustyn, Kirkegaard...

Gdybym jednak mia" wybra( jednego,
to wskaza"bym na Leonarda.
– Czasem &artujesz, &e odnios"e!
suk ces lo kal ny, !wia to wy i ko smiczny?
– (#miech) No, bo jako mieszkaniec
Nowego Jorku odnios"em sukces maj&c najwi#cej rysunków w „lokalnej”
gazecie, czyli w „The New York
Times”. Jestem te$ jedynym rysownikiem w historii, któremu wydali ksi&$k# z tymi pracami. Sukces %wiatowy
polega na tym, $e okry"em nowy
kszta"t i dosta"em na niego patenty
od Japonii, przez Europ#, po Kanad#.
Kosmiczny za% dotyczy z"otego podzia"u. W tym sensie nazywam go kosmicznym, bo z"oty podzia" jest i by"
wsz#dzie, i o ka$dej porze. By" zawsze.
– Co jest dla ciebie wa&ne?
– Jestem cz"owiekiem, który poszukuje, który nie ucieka od siebie.
W"a%ciwie ca"e moje $ycie polega
na tym, $e ja – Janusz Kapusta, doros"y gentelman chce napisa( ksi&$k# dla tego Janusza Kapusty, który jej
nie znalaz" i czeka na ni& przera$ony maj&c 20 lat.
– Niedawno ukaza"a si$ twoja nowa ksi%&ka „Plus minus. Przewodnik do my!lenia”. To zbiór rysunków
do czytania, jak widz$?
– Ona wysz"a „po drodze”. Jest
zbio rem ry sun ków, któ re od po nad 10 lat ukazuj& si# w „Rzeczpospolitej”. To moje zapiski ró$nych
spostrze$e!. S& tak m&dre, jak m&drzy s& ogl&daj&cy je ludzie. Te rysunki uruchamiaj& w nich obszar
zadumy nad %wiatem i sob&.
– Na tych rysunkach przedstawiasz siebie, jako ma"% figurk$ szachow% w pozycji Buddy. Czego ona
nadal poszukuje?
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– A czego szuka! Budda? Uspokojenia! By! ksi"ciem i dobrze mu si" powodzi!o. Ten #wiat mu si" rozpad!, kiedy pierwszy raz zobaczy! umar!ego,
chorego, starego. Zostawi! wszystko
i odszed!, by odnale$% !ad i prawd",
zrozumie% na czym polega bezradno#%
naszego istnienia.
– Bywasz w Polsce, obserwujesz
zmiany?
– Oczywi#cie, Polska bardzo si"
zmieni!a od czasu mojego wyjazdu.
Oczekiwa!bym jednak czego# wi"cej.
Mam znacznie wy&sze aspiracje wobec Polski, ni& to, &e dawniej by!o
brzydko, a teraz jest !adniej. Mam wra&enie jakby ludzie zmarnieli, biegn'
nie w tym kierunku. Jak, na przyk!ad,
wi dz" pro gra my te le wi zyj ne, to
wszystko, co by!o z!ego w Ameryce
ju& tu przysz!o. Ludzie za du&o podpatruj', s' ma!o oryginalni.
– Na !l"sku masz swoj" wystaw#,
cykl wyk$adów, mas# spotka%. Jak
odbierasz nasz region?
– To jedna z moich najciekawszych
wystaw, jakie powsta!y [Muzeum Miejskie w Zabrzu, wy stawa czynna do 30.08.2015 – przyp. D.D.], bardzo dobrze rozplanowana w przestrzeni.
Uda!o si" tam po kaza% wszystkie 38.416 kombinacji wzorów utworzonych z czterech K-dronów bia!ych
i czterech czarnych. (eby codziennie
zmieni% jeden uk!ad, trzeba by by!o
&y% 105 lat, czego wszystkim &ycz"! Je-
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#li pytasz o )l'sk – przed chwil' ogl'da!em nowy budynek Akademii Sztuk
Pi"knych, byli#my te& w NOSPR.
To jest niezwyk!e! Przyk!ad ogromnej
ludzkiej energii i pracy!
– Ma$" próbk# twoich prac mo&emy ogl"da' na $amach naszego miesi#cz ni ka. I to ju& za czy na j"c
od ok$adki. Bardzo dzi#kujemy!
– To rysunki b"d'ce moj' dokumentacj' poszerzania wyobra$ni. Pochodz' ze wspomnianej ju& ksi'&ki „Plus
minus. Przewodnik do my#lenia”.
Do tego kilka obrazów pokazuj'cych – wci'& wzruszaj'ce dla mnie
– bogactwo K-dronu. Na jednym ze
zdj"% wida% K-dron na Pi'tej Alei
w Nowym Jorku podczas Parady Pu!askiego, gdzie Polacy prezentuj' siebie. Nie tylko zatem s' polskie kie!baski i Polish jokes, ale mamy te& nowy,
tajemniczy kszta!t.
– Chcia$by( jeszcze doda' co(
na zako%czenie naszej rozmowy?
– Na moich studiach filozoficznych
zetkn'!em si" z my#l' Józefa Marii Hoene-Wro*skiego. To od niego zacz'! si"
polski mesjanizm. Potem jego filozofi"
przej"li Cieszkowski, Towia*ski i Mickiewicz, którzy zreszt' te idee troch"
zniekszta!cili. Wro*ski dozna! ol#nienia 15 sierpnia 1803 roku. Twierdzi!, &e
rozwój #wiata zacz'! si" na Dalekim
Wschodzie – Indie, Chiny, potem Bliski Wschód, Palestyna, Grecja, Francja,
Niemcy. Je#li po!'czy si" te punkty po-

K-dron na Pi!tej Alei w Nowym Jorku podczas Parady Pu"askiego.

wstanie spirala. Jej nast"pnym ogniwem
jest Polska, s' S!owianie. Kiedy si"
o tym dowiedzia!em – a by!em wówczas m!ody – poczu!em, &e jako artysta
powinienem stworzy% co# nowego.
My – Polacy musimy da% co# #wiatu,
wymy#li% rzeczy, o których nikt nie wie!
Pragn" tutaj jakiego# szale*stwa, wybuchu! Tak jak W!osi, kiedy postanowili: „Budujemy Wenecj"”! I zbudowali – na palach, na wodzie! Wszyscy tam
oszaleli! I ten, który mia! na to pieni'dze, i ten który by! rze$biarzem, i ten
który dowodzi!!
– A wi#c powinni(my oszale'?
– Je&eli przez szale*stwo b"dziemy
rozumie% stworzenie nieistniej'cego – to powinni#my oszale%! Tylko
wtedy b"dziemy atrakcyjni dla #wiata i przed wszystkim dla siebie. Inaczej
ci'gle b"dziemy narodem niespe!nionym.
– Ale przecie& oszaleli(my! Obalili(my komunizm!
– Tak, ale #wiat ju& troch" o tym zapomnia!, a i my sami ju& o tym nie pami"tamy. Remisujemy si" na w!asne
&yczenie. Jak si" pojawi kto# m'dry, to
zaraz drugi mówi: „nie taki on znowu
m'dry!” Energia powstaje, kiedy ludzie
wiedz', w którym kierunku i#%.
– Zatem tego szale%stwa nam &yczysz?
– Wam i sobie. Jestem Polakiem.
Polska to suma nas.
!

K-dron 2

Janusz KAPUSTA
K-dron 1

K-dron 5
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Maria Lipok-Bierwiaczonek

Fot. Joanna Kucz-Pieczka

Tomasz Wenklar, Karolinka, 2014.

Mozaika na bocznej elewacji Teatru Ma!ego. Projekt: Janusz W!odarczyk, realizacja: Janusz W!odarczyk i Franciszek Wyle%uch, 1964.

Stefan Borz$cki, rze"ba plenerowa Kosmosonda na osiedlu D, 1975.

Fot. Patryk Oczko

Fot. Patryk Oczko

Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Stanis!aw Marcinów, rze"ba przedstawiaj#ca przodownic$ pracy,
tzw. murark$, 1955.
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Franciszek Wyle%uch, mozaika na budynku dawnego Zak!adu Elektroniki Górniczej, ok. 1969.

obiegowej i znacznie uproszczonej
W
opinii Tychy funkcjonuj! jako miasto nowe, w którym niewiele jest do ogl!-

dania. Jako wyj!tek maj!cy potwierdzi"
regu#$ przywo#ywany bywa ko%ció# pw.
Ducha &wi$tego ozdobiony polichromiami autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Jednak rozgl!daj!c si$ uwa'nie podczas wizyty w mie%cie, mo'na szybko
zmieni" zdanie. Barwne mozaiki, plenerowe rze(by z br!zu i sztucznego kamienia, interesuj!ce obiekty ma#ej architektu ry – wszyst ko to nie mal cze ka
na odkrycie na placach i w zakamarkach
osiedli, na skwerach, w parkach i na elewacjach budynków.
Za#o'one w 2004 roku tyskie Muzeum
Miejskie za jeden ze swoich misyjnych
celów przyj$#o dokumentowanie i badanie wspó#czesnej kultury miasta, w tym
architektury i sztuki. Powsta#y publikacje Marii Lipok-Bierwiaczonek na temat
socrealistycznego osiedla A oraz tyskich mozaik. Zagadnienia te pojawia#y
si$ równie' w ramach przygotowywanych przez muzeum wystaw. W 2011 roku z inspiracji placówki zosta# utworzony szlak miej ski Od so cre ali zmu
do postmodernizmu. Unikatowe NOWE
Tychy, który zwróci# uwag$ nie tylko
na architektur$, ale tak'e dzie#a sztuk plastycznych.
Ostatni rok up#yn!# na pilnym uzupe#nianiu bia#ych plam na artystycznej mapie Tychów. Nadszed# czas na podsumowanie. 15 maja w Muzeum Miejskim
w Tychach zosta#a otwarta wystawa Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta. Ekspozycja prezentuje dzie#a z zakresu rze(by,
malarstwa monumentalnego oraz ma#ej architektury, które zaistnia#y w przestrzeni
publicznej Tychów w ci!gu ostatnich
kilkudziesi$ciu lat. Ekspozycja zwraca
uwag$ na proces powstawania dzie#a – faz$ krystalizowania si$ koncepcji artystycznej w formie projektu oraz ostateczny
efekt w postaci wkomponowanego w konkretn! przestrze) publiczn! obiektu, który na wystawie zosta# ukazany poprzez dokumentacj$ fotograficzn!. Zagadnienia
przedstawione na wystawie posiadaj!
pe#ne rozwini$cie w wydanej przez Muzeum Miejskie ksi!'ce pod identycznym
tytu#em co wystawa – Tychy. Sztuka
w przestrzeni miasta.
Wzbo ga ca nie prze strze ni Ty chów
w obiekty sztuki przechodzi#o ró'norodne etapy.
Proces ten, zapocz!tkowany w okresie
dwudziestolecia mi$dzywojennego, stawa#
si$ z czasem coraz bardziej z#o'ony i wielow!tkowy. Podejmowane w przestrzeni
publicznej dzia#ania artystyczne z oczywistych wzgl$dów mia#y charakter oficjalny. Ich cz$stotliwo%", intensywno%" oraz
specyfika by#y zale'ne od uwarunkowa)
natury artystycznej i pozaartystycznej.
Rol$ nadrz$dn! odgrywa#a sytuacja polityczna oraz gospodarcza w kraju. To ona
kreowa#a warunki pracy twórców. Podejmowane przez nich przedsi$wzi$cia zale'a#y od aktualnych perspektyw finansowych oraz polityki kulturalnej. Powstaj!ce
dzie#a odzwierciedla#y kierunki i tendencje pojawiaj!ce si$ w sztuce %wiatowej,
w tym oczywi%cie polskiej, które nios#y ze

Augustyn Dyrda, grupa rze!biarska Nied!wiadki, 1962. Fot. z pocz"tku lat 70.

Tychy. Sztuka
w przestrzeni
miasta
PATRYK
OCZKO

sob! konkretne konwencje formalne.
W ró'nym stopniu znajdowa#y one prze#o'enie na j$zyk dzie#, tworzonych z my%l! o przestrzeniach publicznych. Akcenty plastyczne w za#o'eniu mia#y
wspó#gra" z kreowan! aktualnie rzeczywisto%ci! – tak w sensie estetycznym, jak
i spo#ecznym. Dzie#o mia#o stanowi" integraln! cz$%" przestrzeni urbanistycznej
lub obiektu architektonicznego. Jednocze%nie, ze wzgl$du na odbiór spo#eczny, forma tego' dzie#a by#a ograniczana przez postulat komunikatywno%ci.
Charakter nasycenia Tychów obiektami sztuki koresponduje ze specyfik! powstawania miasta – jego planow!, wieloletni! budow! od obrze'y do centrum
(które ostatecznie nie zosta#o zrealizowane). Akcenty plastyczne pojawia#y si$
stopniowo, co w efekcie zaowocowa#o ich
znacznym rozproszeniem i zró'nicowanym zag$szczeniem. Ca#o%ciowe zestawienie dzie# cechuje du'a ró'norodno%",
jednak w ramach kolejno powstaj!cych
cz$%ci miasta zespo#y s! zazwyczaj stylistycznie zwarte. Odst$pstwa od takiego
stanu rzeczy to efekt procesu „dog$szczania” akcentów plastycznych, który rozpo-

cz!# si$ w zasadzie po zatrzymaniu si$
wielkiej budowy miasta. Ten kierunek
dzia#ania jest obecnie dominuj!cy.
wu dzie sto le cie mi$ dzy wo jen ne
XX wieku to okres narodzin sztuki
ofi cjal nej (o cha rak te rze %wiec kim)
w przestrzeni publicznej Tychów. Miejscowo%" by#a wówczas gmin! wiejsk!,
a od 1934 roku gmin! wiejsk! z cz$%ciowymi prawami miejskimi. Dorobek tego okresu to zaledwie dwa pomniki, które silnie wpisywa#y si$ we wspó#czesny
im kontekst spo#eczno-polityczny. Oba
zosta#y zniszczone w 1939 roku. Osadzenie monumentów w ramach miejscowej
spo#eczno%ci by#o jednak na tyle silne,
'e ich idea odradza#a si$ w kolejno nast$puj!cych po sobie realiach politycznych. W dostosowaniu do nich ulega#a
przemianom forma artystyczna, pozostaj!c jednak niezmiennie form! bardzo
czyteln!.
Wraz z rozpocz$ciem budowy nowego miasta nast!pi#o znaczne o'ywienie
w zakresie dzia#a) artystycznych. Pocz!tkowo by#o ono nieroz#!cznie zwi!zane
z panuj!cym w sztuce socrealizmem. Za#o'enia tego kierunku znalaz#y pe#ne od-
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zwierciedlenie w przestrzeni osiedla A.
Zgodnie z przyj!t" konwencj" po#o$ono
tam du$y nacisk na integracj! architektury i plastyki, przy czym dominuj"cym
%rodkiem wyrazu artystycznego by#a
w tym kontek%cie rze&ba. Inwencja
twórców dzia#aj"cych w obr!bie osiedla
w du$ej mierze s#u$y#a realizacji wytycznych nowej doktryny. Arty%ci pos#ugiwali si! tradycyjnym zasobem form i tematów, przyswojonym w toku edukacji
i pracy twórczej. Na t! swoist" baz! nak#adali nowe, „jedynie s#uszne” tre%ci
ideowe. 'wi!ta Jadwiga 'l"ska sta#a
si! wi!c murark", Madonna z Dzieci"tkiem zwyczajn" matk" z dzieckiem,
klasyczne figury w uk#adzie kontrapostu
przybra#y postaci górnika i hutnika. Nie
by#a to $adna próba przemycania niemile widzianych wówczas tre%ci, lecz d"$enie do uzyskania adekwatnego dla epoki wyrazu artystycznego.
Powsta#y w efekcie dzie#a socrealistyczne w do%( kameralnym wydaniu,
szczególnie gdy zestawimy je z wykonanymi w tym samym czasie akcentami plastycznymi Marsza#kowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej w Warszawie. Tyskie realizacje, mimo obci"$enia socjalistycznym
#adunkiem ideowym, zosta#y w wi!kszo%ci zaakceptowane i oswojone przez miejscow" spo#eczno%(. Sta#o si! tak dzi!ki uniwersalizmowi wykorzystanych tre%ci
i form.
ocz"wszy od drugiej po#owy lat pi!(dziesi"tych rze&ba jako element wzbogacaj"cy krajobraz Tychów traci#a na znaczeniu. W kolejnych latach powsta#y dzie#a
nieliczne, rozrzucone w przestrzeni rozrastaj"cego si! miasta. Wiele projektów nie
zosta#o zrealizowanych, g#ównie ze wzgl!dów finansowych. Miejscowi arty%ci szukali wówczas przyjaznej do dzia#a) przestrzeni poza Tychami. Dzi% trzeba
stwierdzi(, i$ z wielk" szkod" dla krajobrazu miasta. Bogactwo tendencji rze&biarskich lat sze%(dziesi"tych by#o ogromne
i $al, $e parku Miejskiego lub którego% z tyskich osiedli nie wzbogacaj" realizacje
w konwencji tych prezentowanych np.
w chorzowskiej Galerii Rze&by 'l"skiej.
Równocze%nie nast"pi# bujny rozkwit
malarstwa monumentalnego, a w jego zakresie przede wszystkim mozaik. Powy$szy trend pojawi# si! w Polsce tu$
po po#owie lat pi!(dziesi"tych, w Tychach
za% oko#o roku 1960 (wpierw we wn!trzach budynków). Stanowi# on cz!%(
szerokiej tendencji, która zapanowa#a
w tamtym okresie w pa)stwach dawnego
bloku wschodniego. Technika mozaiki trafi#a w Polsce na bardzo podatny grunt. Jej
naturalne walory formalne, wynikaj"ce
z charakteru tworzywa, znakomicie wspó#gra#y z socmodernistyczn" architektur".
By#a to w owym czasie równie$ jedna
z niewielu mo$liwo%ci operowania tak szerok" gam" barw na zewn"trz budynków – sposób na prze#amanie naturalnej
szaro%ci dost!pnych materia#ów budowlanych. Istotne znaczenie mia#y te$, szczególnie w latach sze%(dziesi"tych, stosunkowo niewielkie koszty realizacji. „Z#oty
okres” mozaik trwa# nieprzerwanie do ko)ca nast!pnej dekady. W tym czasie nast!powa#y zmiany w zakresie stylistyki kom-
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pozycji, w oczywisty sposób zwi"zane
z aktualnie panuj"cymi kierunkami w tradycyjnym malarstwie oraz grafice. Co
istotne, mozaiki dawa#y artystom du$"
swobod! w indywidualnej kreacji, nawet
w przypadku elewacji budynków b!d"cych np. siedzibami w#adz. Zasadniczo
nadrz!dn" rol! wobec tre%ci dzie#a odgrywa#y barwa i forma. Popularne, szczególnie w latach siedemdziesi"tych, by#y
kompozycje czysto abstrakcyjne. Znacznie pó&niej, bo u schy#ku tej dekady,
w przestrzeni miasta pojawi#y si! prace
stricte malarskie. Wi"za#o si! to z dost!pem do nowych, bardziej odpornych
na warunki atmosferyczne farb. W przestrzeni Tychów dekoracje malarskie by#y jednak realizowane sporadycznie.
Druga po#owa lat siedemdziesi"tych to
okres znacznego wzbogacania przestrzeni miasta przez dzie#a rze&biarskie. W 1975
roku powsta# pomnik Walki i Pracy – najbardziej monumentalny i zarazem kontrowersyjny akcent plastyczny w Tychach.
W tym samym roku rozpocz!li w mie%cie
dzia#ania arty%ci z Wydzia#u Rze&by krakowskiej ASP. Ich realizacje stanowi"
zwarty stylistycznie, wysokiej klasy zespó#,
który zupe#nie nies#usznie zosta# nieco zapomniany i do dnia dzisiejszego nie doczeka# si! w pe#ni zas#u$onej rehabilitacji.
odsumowuj"c powy$sze ustalenia,
dekada lat siedemdziesi"tych, a szczególnie druga jej po#owa, by#a okresem,
w którym kszta#towanie wizerunku Tychów przez realizacje artystyczne przybra#o form! najpe#niejsz" i najbardziej
wszechstronn". Malarstwo monumentalne, rze&by oraz interesuj"ce formy
ma#ej architektury wprowadzano w przestrze) miasta w sposób planowy, przemy%lany i w zrównowa$onych ilo%ciach. Co
bardzo istotne, w dzia#ania artystyczne
w#"czono wówczas plastyków spoza %rodowiska tyskiego, a nawet %l"skiego.
Zaowocowa#o to nowym spojrzeniem
na dzie#o sztuki jako element kreuj"cy krajobraz miasta.
Od pocz"tku lat osiemdziesi"tych,
wraz z kryzysem, dzia#ania artystów
w przestrzeni Tychów sta#y si! sporadyczne. Przemiany ustrojowe nie zmieni #y tej sy tu acji. Wr!cz prze ciw nie
– nast!pna dekada by#a najubo$sza w realizacje plastyczne. W dodatku nast"pi#a wówczas negacja dokona) poprzednich dziesi!cioleci.
Zmia ny na st" pi #y do pie ro po ro ku 2000. Obecnie mamy do czynienia ze
znacznym wzrostem liczby przedsi!wzi!( artystycznych. W%ród nowych
realizacji przewa$aj" przedstawienia figuratywne, cz!sto realistyczne. Jedynie
w przypadku pomników twórcy pos#uguj" si! symbolem. W zakresie rze&by
brak jest obiektów abstrakcyjnych. Nie
powstaj" równie$ dzie#a wspó#czesnego
malarstwa monumentalnego (cho( murale w ostatnich latach prze$ywaj" w Polsce swoisty renesans). Obficie reprezentowana jest natomiast ma#a architektura,
szczególnie w przestrzeniach rewitalizowanych placów.
Stosunkowo dobra sytuacja w zakresie wzbogacania przestrzeni miejskiej akcentami plastycznymi wi"$e si! z przy-
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j!t" w 2009 roku Strategi! rozwoju kultury w Tychach na lata 2009–2015. Dokument ten wytyczy# kierunki dzia#a)
i da# argumenty na rzecz realizacji zaplanowanych przedsi!wzi!(. W ramach
priorytetu „Tworzenie przestrzeni kultury” znalaz#o si! m.in. zadanie „upami!tnienia osób zwi"zanych z histori"
miasta i miejsc historycznych poprzez realizacj! rze&b plenerowych i tablic pami"tkowych”1.
oraz bardziej nagl"c" potrzeb" jest
podj!cie zdecydowanych dzia#a)
na rzecz ochro ny dzie# po wsta #ych
w dziesi!cioleciach minionych. Wiele
z nich wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Szczególnie dotyczy to
mozaik, b!d"cych integraln" cz!%ci"
obiektów architektonicznych, nieustannie ule ga j" cych ró$ no rod nym prze kszta#ceniom. Podczas przebudów i termomodernizacji budynków liczba tych
popularnych niegdy% dekoracji stopniowo maleje. Od gro&by zniszczenia nie s"
wolne równie$ trwalsze pozornie rze&by, nawet te wykonane ze sztucznego kamienia czy br"zu. Up#ywaj"cy czas oraz
przejawy bezmy%lnego wandalizmu to
nieust!pliwi wrogowie wszystkich obiektów sztuki.
Od kilku lat wzrasta liczba dzia#a)
maj"cych na celu ochron! dziedzictwa
kulturowego. Przyk#adem do na%ladowania s" m.in. prace konserwatorskie
prowadzone na terenie osiedla A, które ma szans! sta( si! w niedalekiej
przysz#o%ci istotn" atrakcj" turystyczn" miasta. W przestrzeni Tychów jest
jednak znacznie wi!cej obiektów o znacz" cym w tym za kre sie po ten cja le,
jak cho(by ca#y zespó# rze&b zrealizowany przez artystów z krakowskiej
ASP. Popraw! stanu zachowania oraz
bez pie cze) stwa ak cen tów pla stycz nych na terenie miasta mo$e zapewni(
przy go to wy wa ny obec nie Pro gram
opie ki nad za byt ka mi mia sta Ty chy
na lata 2015-2018.
Kondycja dzie# wzbogacaj"cych krajobraz Tychów jest zale$na równie$ w du$ej mierze od nas samych. 'wiadomo%(
posiadanego dziedzictwa, jego poszanowanie i ch!( nieustannego wzbogacania – wszystko to kreuje nasz" tera&niejszo%(. Sztuka w przestrzeni miasta jest
dzi% tym, co #"czy Tychy Stare i Tychy
Nowe. Tworzy niepodzieln" warto%( dla
przysz#o%ci.
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Powy$szy tekst wykorzystuje fragmenty ksi"$ki Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta autorstwa Patryka Oczki.
Strategia rozwoju kultury w Tychach
na lata 2009-2015. Oprac. E. Iwanciów,
T. Kordon, M. Lipok-Bierwiaczonek,
D. *ukasiewicz-Zaga#a, D. Szczepa)ska, W. Wieczorek. Tychy 2009.
1

Wystawa Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta jest prezentowana w Muzeum Miejskim
w Tychach do 1 sierpnia. „!l"sk” obj"# patronat nad wystaw".

Fot. Bartosz Gawlik
Winowno, pow. Myszków

Tropem Kolberga
w Zag"#biu D%browskim
roku 2015 Regionalny O!rodek
W
Kul tu ry w Ka to wi cach przy
wspó"pracy Muzeum Zag"#bia w B#dzi-

nie oraz Uniwersytetu $l%skiego w Cieszynie w ramach Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Kolberg 2014 – Promesa” zrealizowa"
projekt „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zag"#bia D%browskiego”.
Projekt by" zadaniem wielow%tkowym, maj%cym na celu udokumentowanie zwyczajów i obrz#dów dorocznych oraz rodzinnych mieszka&ców
Zag"#bia D%browskiego, utrwalenie
tradycyjnej architektury, a tak'e wspó"cze!nie praktykowanych zwyczajów.
Etnograficzne badania terenowe prowadzone by"y w 24 wsiach i miejscowo!ciach le'%cych na terenie zag"#biowskich gmin i parafii ((elis"awice,
Kozieg"owy, Niegowa, Niegowonice,
Tucznawa, Targoszyce, Toporowice,
Siemonia, Bobrowniki, Psary, Ogrodzieniec). Etnografowie zebrali 100 wywiadów, niejednokrotnie uzyskuj%c
ciekawe informacje pozwalaj%ce zaplanowa) i wykona) dokumentacj# fotograficzn% lub filmow% uroczysto!ci

ko!cielnej b%d* rodzinnej. W ramach
dokumentacji wykonano cykl fotografii obrz#dów ko!cielnych, zachowa& ludycznych oraz uroczysto!ci rodzinnych, a tak'e fotografie przedstawiaj%ce
tradycyjne budownictwo. Ponadto dokonano rejestracji filmowej zwyczajów
zwi%zanych z rokiem obrz#dowym:
„Misie” z gminy Niegowa, „Turki”
z Kozieg"ówek i Winowna, !wi#cenie
pokarmów w parafii w S%czowie oraz
procesj# w dniu Wniebowzi#cia NMP
w Niegowonicach.
Efektem projektu jest zgromadzony
materia" etnograficzny, p"yta DVD
i strona internetowa z materia"ami
z bada& (www. tropemkolberga. pl),
a tak'e wystawa fotograficzna, która
udost#pniana jest przez Regionalny
O!rodek Kultury w Katowicach bezp"atnie zainteresowanym podmiotom.
Do tej pory wystawa eksponowana
by"a w Muzeum Zag"#bia w B#dzinie,
Muzeum „Saturn” w Czeladzi i Muzeum Miejskim „Sztygarka” w D%browie Górniczej oraz Wiejskim Domu
Kultury w Czy'owicach.
Obecnie Regionalny O!rodek Kultury rozpocz%" prace nad kolejnym pro-

jektem, na który otrzyma" dofinansowanie ze strony MKiDN.
„Tropem badaczy Zag"#bia D%browskiego” – to projekt b#d%cy niejako kontynuacj% ubieg"orocznego zadania, a jego najwa'niejszym efektem b#dzie
bogato ilustrowana zdj#ciami archiwalnymi i wspó"czesnymi publikacja
opisuj%ca zwyczaje i obrz#dy doroczne
oraz rodzinne mieszka&ców pogranicza
ma"opolsko-!l%skiego. Aby zebra) materia" do opracowania rozpocz#to badania zarówno archiwalne, jak i terenowe.
Tym razem badania kwestionariuszowe
prowadzone b#d% w 10 miejscowo!ciach – dok"adnie tych samych, w jakich prowadzone by"y w latach 60.
i 70. XX w. Dzia"anie to ma na celu porównanie kilku *róde" informacji, a tym
samym ukazanie zmian, jakie dokona"y si# w ostatnich latach w zakresie prakty ko wanych dzia"a& kultu ro wych.
Oprócz publikacji, która planowana
jest na wiosn# przysz"ego roku, efektem
pracy etnografów i fotografów b#dzie
wystawa fotografii, p"yta DVD z materia"ami uzyskanymi w trakcie bada& oraz
strona internetowa.
opr. ROK Katowice
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Fot: Janusz Stobi"ski

Z JOANN! BATOR rozmawia MARTA FOX

Lubi$ cynamon,
zahaczki i s%oje
ze wspomnieniami
54

– Lubi pani zapach cynamonu. Czy
wyzwala twórcze my!li podczas pisania?
– Jestem wra"liwa na zapachy, niektóre postaci w ksi#"kach zacz$%y si$ od zapachów. W Piaskowej Górze Zofia, babcia Dominiki, narodzi%a si$ z pami$ci
zapachu &wie"ego mleka, czysto&ci i barszczu, wprost ze spi"arni mojej prababci, która kisi%a barszcz w kamionkowym garnku.
Zofia, cho' zupe%nie inna, po%#czona zosta%a przez t$ zapachow# zahaczk$ z prababci#.
– Zarówno zahaczki, jak i cynamon
pojawiaj" si# w najnowszej pani opowie!ci Wyspa !za.

– Zahaczki to obrazy, zapachy, smaki
z pami$ci, s%u"#ce do tkania opowie&ci.
W Wyspie !zie pisz$, jak to dzia%a. Czytelnicy cz$sto dopytuj#: Ile pani jest w powie&ci? Odpowiadam wówczas, "e u"ywam tylko zahaczek. Takich jak ucho
realnego dziadka Antosia, który zmar%, kiedy by%am dzieckiem, i wszystko, co mi
w pami$ci zosta%o, to jego w%ochate ucho.
Siadywa% na sto%eczku, ju" bardzo chory,
i to ucho pewnie by%o na wysoko&ci oczu
ma%ej dziewczynki. Powróci%o podczas pisania Piaskowej Góry i narodzi% si$ W%adek Chmura, posta' fikcyjna, a jednak po%#czona z prawdziwym dziadkiem.

– Prawdziwe ucho dziadka sta$o si# inspiracj" dla postaci W$adka Chmury.
– Tak, jak Wenus z muszli, tak on narodzi% si$ z ucha. Podobnie p$pek w Ciemno, prawie noc, z którego narodzi% si$ Martin, pogromca kotojadów. Nie zna%am
"adnego Martina, który by walczy% z si%ami ciemno&ci w moim ogrodzie. Ale zna%am kogo&, kto mia% p$pek w kszta%cie
strza%ki. By%am par$ dni temu w Wa%brzychu, gdzie robili&my pierwsz# dokumentacj$ do Ciemno, prawie noc. Filmowcy
chcieli, "ebym znalaz%a miejsca, które
wymy&li%am, ulepi%am z pami$ci dziecka. I prosz$ sobie wyobrazi': Wchodzimy
do jakiej& kamienicy na Nowym Mie&cie
i nagle s%yszymy za drzwiami wrzask telewizora i krzyk dzieci Barbary Mizery. Patrzymy, biegnie dziewczynka ca%a na ró"owo, jak ta z mojej powie&ci, i odwraca
si$ przez rami$, tak jakby nas wo%a%a. To
by%a czysta magia, rzeczywisto&' fikn$%a
kozio%ka i wszystko, co wymy&lone, sta%o si$ prawdziwe. Jedziemy na Sobi$cin
i widzimy okna Zofii Sochy, która w tej
strasznej biedzie próbuje upi$kszy' kawa%ek &wiata. Dok%adnie takie, jak wymy&li%am. Tak to dzia%a w powie&ciach. W Wyspie !zie inaczej – opowiadam o ludziach
z mojej realnej rodziny, jak moja prababcia, tatarska ciotka z Warszawy i inni. Powie&ci nie s# autobiograficzne, Wyspa
jest.
– Czy to jest ta babcia, która mia$a
ma$e stópki?
– Tak, w%a&nie ta, od stópek i spi"arni
z barszczem. Na Sri Lance odwiedzi%am
&wi#tyni$ Dambula. Le"y tam pi$kny odpoczywaj#cy Budda, ma wielkie z%ote
stopy. A mnie stopy piek%y, bo kamienie by%y gor#ce. (rodek dnia. Nagle przypomnia%y mi si$ stópki prababci. Dzi$ki tej zahaczce od"y%y i inne wspomnienia.
– Wyjecha$a pani na Sri Lank#, by w#drowa% !ladami Sandry Valentine, która znik$a bez !ladu %wier% wieku temu
i której nikt ju& nie szuka.
– Ten motyw zawsze wydawa% mi si$ fascynuj#cy. Przychodzi czas, kiedy cz%owiek
zdaje sobie spraw$, "e porzuci% inne drogi. Niekoniecznie lepsze, ale porzucone
na zawsze. Mog%am zosta' w Tokio, wyk%ada' filozofi$ na tamtejszym uniwersytecie. Mog%am znikn#' bez &ladu, zacz#'
od nowa na jakiej& wyspie, z innymi w%osami, z innym imieniem. Któ" z nas nie
mia% czasem takiej ochoty? Mo"na te"
znikn#' raz na zawsze, czyli umrze'. Czy
wielu z nas by tu zosta%o, gdyby mo"na by%o podczas najczarniejszej z nocy nacisn#'
guzik i bezbole&nie rozp%yn#' si$ w powietrzu? Wpisywa%am fraz$ o znikaniu w wyszukiwark$, czyta%am historie kobiet
i tylko historia Sandry mnie uwiod%a,
z powodów, których nigdy nie zrozumiem do ko)ca. Ta nieznana kobieta sta%a si$ kim& w rodzaju przewodniczki,
wcieleniem mojej mrocznej bli*niaczki,
poczu%am, "e mam ochot$ zrobi' co& szalonego, pojecha' na Sri Lank$ i zobaczy',
co si$ b$dzie ze mn# dzia%o. I tak zrobi%am.
By%am gotowa na wszystko, co mnie czeka, nawet na to, by opowiedzie' w%asn# histori$.
– Napisa$a pani: „Gdyby zaginione
bez !ladu odnalaz$y si#, by$yby ich miliony, a !wiat zadr&a$by, gdyby opowie-

dzia!y, co im si" przytrafi!o”. To zdanie
uruchomi!o moj# wyobra$ni".
– Bo to jest przera!aj"ce. Jestem czytelniczk" tabloidów polskich i brytyjskich, s"
dla mnie #ród$em dziwnych nag$ówków,
które kolekcjonuj%. Bez przerwy gin" kobiety. Niektóre si% znajduj", jak dwie
m$ode dziewczynki, które pope$ni$y samobójstwo. Jak zamordowana Wiktoria. Ale
reszta przepada, po prostu.
– Czy znalaz!a pani na Sri Lance swoj# nisz" w czasie? Czy ta podró% by!a
ucieczk# przed oczekiwaniami, jakie
maj# czytelnicy i krytycy wobec autora nagrodzonego Nike?
– Nagroda by$a jakim& rytua$em przej&cia, nios$a satysfakcj%, co& w rodzaju ulgi,
ale nie sta$a si% kamieniem milowym
w moim !yciu. By$am znu!ona zgie$kiem wokó$ mnie i tym, !e wyda$am trzy
powie&ci pod rz"d, a wydawca chce kolejn" ju!, zaraz. Mia$am do&' zobowi"za(,
pyta(, spotka(, wywiadów, morza zawi&ci. Z pragnienia wolno&ci, dziko&ci, swobody zrodzi$ si% pomys$ wyprawy na Sri
Lank%. Jestem przyzwyczajona do podró!owania i do tego, !e rzeczywisto&' w podró!y jest dla mnie hojna, !e bardzo du!o si% dzieje. Na Sri Lance dzia$o si%
relatywnie mniej. Wszystko prowadzi$o
mnie poza Sri Lank%, na moj" w$asn" wysp%. Wysp% )z%.
– W"druje pani tropem Sandry Valentine, ale jednocze&nie „szatkuje, miksuje motywy z w!asnego %ycia i zszywa je
ze skrawkami rzeczywisto&ci wyszarpanej z tropikalnej materii”.
– Jest takie zdj%cie w tej ksi"!ce, jedyne, na którym wida' moj" twarz.
– Z takimi rozwichrzonymi w!osami.
– Tak, z czym& takim dziwnym na g$owie. To jest narratorka opowie&ci, ja
w wersji tropikalnej, odmieniona przez
tamt" rzeczywisto&'. Wyspa jest z jednej
strony ol&niewaj"co pi%kna, w sposób, jakiego mo!e oczekiwa' turysta, z drugiej
strony jest na niej cie( bratobójczej walki, która sko(czy$a si% w 2009 roku. Raj
ma tam niekiedy zapach spalenizny, wojn% czuje si% w pami%ci tamtych ludzi. Pobyt na wyspie nie by$ dla mnie sielank".
Mniej mi zale!a$o, aby zwiedza', bardziej,
by poczu' wysp%. Zreszt" ja nigdy nie
zwiedzam w tradycyjnym sensie latania
z prze wod ni kiem od jed nej atrak cji
do drugiej.
– To prawda, du%o w Wyspie skojarze', snuje pani opowie&(, !#cz#c przesz!o&( z tera$niejszo&ci#. Mówi pani:
„Tkam tu fikcj", która nie jest k!amstwem”. Pierwszy rozdzia! tej ksi#%ki
opatrzy!a pani cytatem ze Stanis!awa
Brzozowskiego, „Co nie jest biografi#,
nie jest w ogóle”. Porywaj#ca to opowie&(, ale i tajemnicza.
– Wyspa !za jest esejem intymnym, to
chyba najlepsze okre&lenie gatunkowe, jest
tak!e zapowiedz" kolejnej powie&ci, swoistym teaserem. Jej bohaterk" b%dzie Anna
Karr, która na Sri Lance w$a&nie zacz%$a stawa' si% postaci" w mojej g$owie. Jest bohaterk" powie&ci Rok królika, nad któr" teraz
pracuj%. Nie wiem, dok"d mnie to wszystko zaprowadzi, wi%c wol% za du!o nie mówi'. Pewne na razie jest to, !e Anna Karr pisze romanse historyczne i w$a&nie jest
w przeddzie( znikni%cia bez &ladu.

– Wydawa!oby si", %e z jednej strony
pani si" bardzo otwiera, a w chwil" potem okazuje si", %e to tylko kreacja
„mrocznej bli$niaczki”. Jak u Brodskiego, który mówi, %e powie&( autobiograficzna wi"cej kamufluje ni% pokazuje.
Czy nie my&la!a pani, by napisa( o melancholii odr"bn# rzecz?
– Zanim zacz%$am pisa' powie&ci, zajmowa$am si% nauk", pograniczami antropologii kultury, filozofii, psychoanalizy.
Melancholia by$a jednym z pomys$ów
na habilitacj%. W mojej rodzinie s" czarne historie nag$ych znikni%', które prawdopodobnie by$y podyktowane nieleczon", niezdiagnozowan" depresj". Mam te!
w$asne do&wiadczenia. Raz by$am ju!
blisko tej granicy, za któr" zaczyna si% kliniczna choroba. Jest depresja endogenna,
która przychodzi nawet wówczas, kiedy
jest si% spe$nionym, pi%knym i bogatym.
Jest reaktywna, b%d"ca reakcj" na traumatyczne prze!ycie. Czasem te dwa czynniki spotykaj" si% i wtedy jest nieweso$o. Lekarze najch%tniej przepisuj" lekarstwa.
Jak cukierki na szcz%&cie. Na pewno nie
napisz% ju! pracy naukowej na ten temat.
Moja mroczna siostra prowadzi mnie
gdzie indziej.
– Czyli najwa%niejsze jest poznanie
siebie, umiej"tno&( uchwycenia krytycznego momentu, cienkiej czerwonej
linii, poza któr# zaczyna si" ca!kowita
ciemno&(. Lepiej mówi(: depresja jest
we mnie, a nie ja w depresji.
– Ma pani racj%. Rzadko si% mówi, jak
wielkie znaczenie w depresji ma osobowo&'. W obliczu tej samej chemii mózgu,
ró!ne osoby bardzo ró!nie zareaguj". Jedna si%gnie po butelk% z alkoholem. Druga
u$o!y sobie plan na dany dzie(, którego
najwi%kszym wyzwaniem jest to, !eby
pój&' na bazarek i kupi' buraczki. I zwlecze cia$o jak z o$owiu, przejdzie dwa kilometry d$ugie jak dwadzie&cia, i kupi te
cholerne buraczki. I oka!e si%, !e mo!na
siebie sam" wyci"gn"' za w$osy.
– Wa%ne s# drobne kroki, czynno&ci,
które os!abiaj# ciemno&(, jak w Melancholii Larsa von Triera.
– Na pewno. Ale niektórzy nie poradz"
sobie bez prochów. Trzeba by' czujnym,
je&li wie si%, !e ma si% w sobie t% ciemno&'.
G$%boka depresja to jest taki obóz koncentracyjny dla duszy. Nie chcia$abym si%
w nim znale#'.
– Sta!a si" pani moj# autork#, dzi"ki
mi"dzy innymi tropom, b"d#cym tak%e
moimi &cie%kami. Bohaterem w Wyspie
!zie jest Witkacy i Bronis!aw Malinowski. Wspomina pani przy okazji powie&( Agnety Pleijel Lord Nevermore,
bardzo dla mnie wa%n#.
– Musia$am o nich napisa'. Moja podró!
zacz%$a si% w sto lat po ich pami%tnej podró!y na Cejlon. Szwedzka pisarka sugeruje, !e ich przyja#( rozdzieli$ rodzaj
erotycznego zwi"zku.
By$am w pensjonacie, w którym Witkacy chcia$ sobie strzeli' w $eb. Na ty$ach
biednego hoteliku le!a$y stare meble. Pomy&la$am, !e Witkacy, moja licealna mi$o&', móg$ siedzie' na którym& z foteli.
Moje !ycie to poruszanie si% mi%dzy
dwoma biegunami reprezentowanymi
przez te postaci – irracjonalizm, artystyczny bzik, autodestrukcja, nadwra!li-

wo&' i bezkompromisowo&' Witkacego.
Racjonalizm, naukowe podej&cie, rozs"dek
Malinowskiego.
– Szukam wi"c dalej pomi"dzy tekstem a sob#, a nie pomi"dzy dzie!em
a autorem... Przywo!uje pani Haruki
Murakamiego, autora O czym mówi",
kiedy mówi" o bieganiu. Pani te% uwa%a,
%e napisanie powie&ci to maraton. Czy
po napisaniu ka%dej tak si" pani czuje?
Która by!a najtrudniejszym obci#%eniem?
– Zawsze ta, nad któr" pracuj%, i zawsze
powtarzam w domu, !e tak strasznie, to
jeszcze nie by$o. Zacz%$am pisa' i biega'
w tym samym czasie, niemal w tym samym momencie i to jest tak po$"czone
w mojej g$owie, !e tego nie rozdzielam, jak
Murakami. Tak sobie my&l%, !e b%d% biega' i pisa' do ostatniego momentu. Murakami jest mi bardzo bliski, z ró!nych
wzgl%dów.
– Dlaczego, co pani# fascynuje w jego pisaniu?
– Te dwa &wiaty w opowie&ciach, pomi%dzy którymi granica jest nieostra, zatarta. Podobnie to odczuwam, kiedy pisz%.
Nagle obsuwam si% w rzeczywisto&',
któr" rz"dzi zupe$nie inna logika. Ale te
&wiaty s" bliskie, splecione. Inne ni!
w dualistycznej zachodniej tradycji. Niemieccy krytycy zauwa!yli to podobie(stwo mojej narracji ze sposobem, w jaki
pisz" Japo(czycy. Bardzo mnie to uszcz%&liwi$o, !e jestem troch% japo(ska! U Murakamiego nagle wpada si% do jakiej& studni albo dzwoni telefon, bohater odbiera
i bach! Zaczyna si% szalona historia,
&wiec" dwa ksi%!yce. Chcia$abym zrobi'
kiedy& wywiad z Murakamim. Ostatnio
by$a u mnie dziennikarka niemiecka
i po wizycie u mnie, jecha$a na Hawaje
spotka' si% z nim. Przes$a$am przez ni"
w prezencie kamie( z mojej ukochanej
wyspy. Mam nadziej%, !e ten kamie(
nam u$atwi rozmow%. Podoba mi si% te!,
!e on po prostu robi to, co pisarz powinien
robi', pisze ksi"!ki. *e jest poza uk$adami, koteriami, siedzi w swoim domku,
w lesie, nie ma normatywnej rodziny. Biega i pisze ksi"!ki.
– Bohaterka Wyspy #zy biega.. W Ciemno$ci biega Alicja. I pani biega, Joanno.
– Wkrótce pobiegn% pó$maraton berli(ski, jeden z bardziej malowniczych. Z przyjació$k" przebiegn% ca$y Berlin Wschodni i Zachodni, ju! niepodzielony. Ju! mi
przesz$a neoficka potrzeba ci"g$ego gadania o bieganiu. Po prostu biegn%.
– Sri Lanka i Japonia. Która wyspa
jest dla pani wi"ksz# przygod#?
– Japonia to mi$o&' na ca$e !ycie.
Sp%dzi$am tam cztery lata. Wiem, !e
wróc% do Japonii, bo po kilku latach bez
niej, t%skni%. Sri Lanka to tylko miesi"c,
podczas którego chcia$am si% „nachapa'”
tamtejszej rzeczywisto&ci. Mo!e wróc%,
mo!e nie.
– Pisarz to styl. Pani fraza jest porywaj#ca, j"zyk soczysty. W powie&ci
Ciemno, prawie noc da!a pani cytat
z Zafona: „Bóg tkwi w szczegó!ach,
a diabe! jest wsz"dzie”. We wszystkich
pani powie&ciach widz" ogromn# dba!o&( o szczegó!y, szczególnie w Piaskowej
Górze. Jak to mo%liwe, %e tyle w pani
szczegó!ów, tyle pami"ci do nich.
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– Czytelnicy mówi!: pani nie mo"e tego pami#ta$. A jednak pami#tam. My%l#,
"e mam w swojej g&owie ogromn! spi"arni#, w której przechowuj# s&oje ze szczegó&ami, wszystkie zawekowane, z gumkami. Zamykam oczy i widz# spi"arnie,
szafy w piwnicach na blokowiskach,
gdzie kobiety z pokolenia mojej mamy
przechowywa&y przetwory. Mo"e fakt, "e
zajmowa&am si# antropologi! kultury
uwra"liwi& mnie na wy&awianie i wekowanie szczegó&ów. Jestem te" osob! wra"liw! na zmys&ow! stron# %wiata, co w tropikach musia&o wyj%$ na jaw w sposób
bardziej dziki i szalony, ni" gdybym pojecha&a, powiedzmy, na Grenlandi#. Lubi# je%$, lubi# gotowa$, smakowa$, próbowa$ najrozmaitszych rzeczy. Pami#tam,
jak do Piaskowej Góry zostali zaproszeni harikrisznowcy ze swoim programem
religijnym i kulinarnym, ten drugi by& zdecydowanie ciekawszy. I wtedy po raz
pierwszy, jako czternastolatka, spróbowa&am smaku i zapachu Indii. To by&o dla
mnie do%wiadczeniem kosmicznym, zapach i smak curry.
– W Wyspie !zie fraza jest wyj!tkowo
p"ynna, ciep"a, zmys"owa, chcia"oby si#
powiedzie$, %e kobieca, w takim sensie,
w jakim pisa"a pani o kobieco&ci w Japo"skim wachlarzu. Spogl!da pani na japo'sk! sekretark# i w jednej chwili
dociera do pani, %e jest ona kwintesencj! kobieco&ci.
– W Wyspie !zie zmys&y szalej!, rozum
drzemie pod palm!. Tropiki dziwne rzeczy robi! z g&ow!. Tropiki i samotno%$.

O perfumach historycznie
i poprawno&ciowo
apytano Poradni#, czy poprawna
Z
jest reklama: Sklep z dobrymi perfumami. Kup perfum dla siebie lub na pre-

56

zent. Wszystko by&oby dobrze, gdyby
nie! (ten) perfum… Rzeczownik, o którym mowa, w polszczy(nie wyst#puje
wy&!cznie w liczbie mnogiej, odmieniaj!c si# nast# pu j!co: MB. per fu my,
D. perfum, C. perfumom, N. perfumami,
Ms. perfumach.
S&owo perfumy pojawia si# u nas
po raz pierwszy w po&owie XVI w.
w pismach Reja i jest zapewne zapo"yczeniem z dawnego w&oskiego perfumo
(dzi% pro fu mo), któ re od no si &o si#
do kadzenia, okadzania wonnym dymem (por. w&oskie fumare ‘dymi$’,
fumo ‘dym’). Od w&oskiego s&owa
w XVI w. wzi#&o te" pocz!tek francuskie parfum (r. m#ski), a od niego forma angielska perfume. Wspó&czesne
s&owniki podkre%laj! francuski rodowód
polskiej formy perfumy (od parfums),
poniewa" upowszechnienie si# tego
wyrazu dokona&o si# w&a%nie za spra-

Na Sri Lance chcia&am przede wszystkim
czu$, smakowa$, w!cha$, napawa$ si#
wszystkim. W Japonii bardziej – zrozumie$ kulturow! rzeczywisto%$, bo po raz
pierw szy przy je cha &am tam od ra zu
na dwa lata.
– Niezwykle plastycznie sportretowa"a pani Jadzi# z Piaskowej Góry,
prost! kobiet#, pe"n! cia"a i zakamarków.
– To jest matka matek, archetypowa dla
kobiet z pokolenia mojej mamy. Czytelnicy potem si# dziwi!, "e moja mama nie
wygl!da jak Jadzia, ale te" co% z mojej osobistej matki jest co% w Jadzi, i wiele córek
odnajduje w niej swoj! matk#, i wiele matek siebie. Jadzi# stworzy&am z empatii,
z odrobiny gniewu, z wielkiej potrzeby zrozumienia. W sumie to dosy$ przyt&aczaj!ca posta$, ale te" moja ukochana.
– W spi%arni gromadzi si# zapasy.
W Wyspie du%o pani pisze o wyrzucaniu.
Napisa"a pani: „Dla reportera nie ma nic
gorszego, ni% zmy&la$ fakty, dla pisarza
udawa$, czy co smutniejsze wierzy$, %e
napisa" dok"adnie tak, jak by"o naprawd#”. Naprawd# pani wyrzuca?
– Reporter powinien wyrzuca$ przejawy pychy i nadmiernego ego na korzy%$
dania g&osu innym. Reporter opowiada
o tym, co si# naprawd# wydarzy&o, pisarz
wymy%la fikcj# lepsz! od prawdy. Pisarz
powinien wyrzuca$ niepotrzebne przymiotniki i usuwa$ martwe teksty z komputera.
Je%li tekst jest trupkiem – wie si# to i nie
ma sensu w nim grzeba$. Przez wiele lat,
od podstawówki do studiów doktoranc-

w! j#zyka francuskiego w wiekach
XVIII i XIX. Siedemnastowieczny
s&ownik Grzegorza Knapskiego Thesaurus Po lo no la ti no gra ecus (Kra ków
1643) po da je de fi ni cj#: „per fu my,
wonne rzeczy drogie robione, mokre,
suche”.
Odmiana tego wyrazu w dawnej
polszczy(nie wygl!da&a nieco inaczej
ni" dzi%. Jak podaje S.B. Linde w swym
S"ow ni ku j# zy ka pol skie go (Lwów
1807–1814), w tych czasach w u"yciu
by&a forma dope&niacza perfumów,
któr! dzi% uwa"a si# za b&#dn!. S"ownik j#zyka polskiego wydany w Wilnie
w 1861 r. zawiera ju" has&o w lp.: perfuma (r. "e'ski), podobnie jak S"ownik
j#zyka polskiego pod red. J. Kar&owicza, A. Kry'skiego i W. Nied(wiedzkiego (Warszawa 1900–1927), w którym do da no jed nak, "e per fu ma
cz#%ciej wyst#puje w liczbie mnogiej:
(te) perfumy – (tych) perfum. Wydany
w 1937 r. S"ownik ortoepiczny S. Szobera notuje ju" has&o w liczbie mnogiej
perfumy i zaznacza, "e "e'ska perfuma – jak w po da nym przy k&a dzie
z dzie& J.W. Goethego: Pachnia" mi"$
perfum$ – jest form! rzadk!. Powojen-

kich, pisa&am dzienniki i par# lat temu wyrzuci&am to wszystko do %mieci. Bez
wi#kszego "alu. Troch# czu&am, "e tam nie
ma nic ciekawego, a troch# ba&am si#, "e
komu% to wpadnie w &apy i w ko'cu b#d# bohaterk! skandalu.
– Jak pani znosi krytyk#?
– Nie czytam recenzji. S! symboliczn!
przemoc!. I dobre, i z&e. Poza tym ja swoje wiem. Po prostu. Zawsze po ka"dej
ksi!"ce wycinam strusia.
– To znaczy?
– Robi# to, czego wymaga ode mnie
obowi!zek promocyjny, a potem zajmuj#
si# ju" swoimi sprawami. Je%li pojawiaj!
si# wi#ksze opracowania krytycznoliterackie, to niekiedy je czytam, ale w&a%ciwie
po wydaniu ksi!"ki jestem ju" gdzie indziej. W nowej historii. Jestem tak skupiona na swoim "yciu wewn#trznym, "e
%wiat zewn#trzny cz#sto wydaje mi si# tylko jakim% niewa"nym cieniem.
– Do pisania potrzebna jest przede
wszystkim odwaga i cierpliwo&$, %artobliwie dodaj#, %e i wyrozumia"a %ona,
o której marzy ka%dy pisarz. A pani napisa"a przekornie co& takiego: „Mam
za sob! niejedn! podró%, która mnie
starga"a, ale bardziej od dzikich Kirke
potrzebuj# Penelopy”. Ma pani swoj!
Penelop#?
T- ak, mam to szcz#%cie. Ale kiedy czekam na niego w kolejnym mie%cie, do jakiego rzuci& mnie los, to ja jestem Penelop! piek!c! ciasto z gorzkiej czekolady.

!

ny S"ownik j#zyka polskiego pod red.
W. Doroszewskiego równie" wskazuje, "e wyraz ów rzadko wyst#puje
w liczbie pojedynczej, podaje tak"e
przyk&ad z Pana Tadeusza, a wi#c
z tek stu XIX -wiecz ne go: Do by wa
flaszki perfum, s"oiki pomady, pokrapia Zosi# wko"o wyborn$ perfum$.
Jesz cze w po wo jen nej po wie %ci
K. Brandysa Troja, miasto otwarte
znale($ mo"na fragment: Pachnia"a
biedn$ perfum$ z konwalii. Wspó&cze%nie interesuj!cy nas rzeczownik jest
u"ywany prawie wy&!cznie w liczbie
mnogiej, a "e'skiej formy! (ta) perfuma jako regionalizmu wschodniego nie
aprobuje "adna publikacja poprawno%ciowa, cho$ bywa u"ywana dla "artu,
jak np. w dialogu z filmu Shrek: Siarka przy tym to! perfuma).
Pojawiaj!ca si# czasem w komunikacji potocznej posta$ m#ska jest efektem
skojarzenia formy parfum z francuskiego napisu eau de parfum, który widnieje na opakowaniach zagranicznych
pachnide&, z rodzajem m#skim – po spolszczeniu! (ten) perfum, bo polskie
rzeczowniki zako'czone na spó&g&osk#
s! zwykle rodzaju m#skiego. Tymczasem wzorcowy tekst reklamy z pytania
powinien mie$ posta$: Kup perfumy dla
siebie lub na prezent.
KATARZYNA WYRWAS

W

j!zyku staropolskim d!ga
wraz z wariantami duga,
duha oznacza"a „blizn!, pr!g!, szram!” („D!gami kogo nacechowa#” – mo$na przeczyta# w S"owniku Jana M%czy&skiego z r. 1564) oraz
„t!cz!” („Duha abo t!cza” – u Macie ja Stryj kow skie go ok. 1547
– po 1582).
Ja ko t! cza funk cjo nu je d! ga
w gwarach 'l%skich do dzi': „Po dyszczu wysz"a dynga”, „Patrz, jako
dynga na niebie” (Bo$ena Cz%stka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena Synowiec: „Ma"y s"ownik gwary Górne go (l% ska”, Ka to wi ce 2000,
str. 52). O jej etymologi! za' prosi
Pani E.B. z Katowic.
Rodowód zarówno d!gi, jak i t!czy jest bardzo archaiczny, praindoeuropejski. Prosz! sobie wyobrazi#,
$e z etymologicznego punktu widzenia pierwsza z nich nale$y do tej samej rodziny wyrazowej co przymiotnik du"y, a podstaw% obu tych form
by" praindoeuropejski rdze& dheugh
– „dotyka# si!, styka# si!; cisn%#,
wyciska#, doi#; obficie udziela#,
rozdawa#”. Znaczenia „bardzo silny, moc ny, krzep ki”, „wiel ki”
– zwi%zane z postaci% du"y – wykszta"ci"y si! najprawdopodobniej
z owego wcze'niejszego „obfity,
liczny, obficie udzielany” (Wies"aw
Bory': „S"ownik etymologiczny j!zyka polskiego”, Kraków 2005,
str. 134).
Tym, co se man tycz nie d! g!
w znacznym stopniu "%czy z t!cz#,
jest znaczenie „'ci%ga# si!, zbiera#
si!, zbija# si!” praindoeuropejskiego rdzenia tenk-, od którego t!cza pochodzi. Oznacza"a ona najprawdopodobniej na pocz%tku „zbit% mas!”,
potem „chmur! (deszczow%, burzow%, gradow%” – por. rosyjska tucza
„chmura”) i dalej metaforycznie
w poszczególnych j!zykach s"owia&skich „burz!, deszcz, gradobicie” (por. ukrai&ska tucza „burza”),
a w naszym j!zyku „t!cz! po deszczu” (Bory', str. 631).
T!cza obficie jest reprezentowana
w naszych cytatach literackich: „Milijon tonów p"ynie; w tonów milijonie ka$dy ton ja doby"em, wiem
o ka$dym tonie; zgadzam je, dziel!
i "%cz!, i w t!cz!, i w akordy, i we
stro fy pl% cz!” (Adam Mic kie wicz 1798-1855), „Smutno mi, Bo$e! – Dla mnie na zachodzie rozla"e' t! cz! bla sków pro mie ni st%”
(Juliusz S"owacki 1809-1849), „Gdy
po deszczu, po majowym, wst!ga t!czy cicho sp"ynie, ja w wianeczku lilijowym biegam sobie po dolinie”
(Cyprian Kamil Norwid 1821-1883),

D!ga,
podwiel
i ostuda
„Od Krakowa czarny las, nad tym lasem t!czy pas. Ona tam daleko,
gdzie' za siódma rzek%, lecz Bóg t!cz% zwi%za" nas. Z kolorowych siedmiu smug most przez niebo zrobi"
Bóg: po t!czowym mo'cie anio"owie
no'cie serce moje do jej nóg” (Lucjan
Rydel 1870-1918).
***
„Dzióbka dej, dziobka dej, podwiel piyknie prosza” – upomina si!
o dzióbka „buziaka, ca"usa” ch"opiec z popularnej 'l%skiej piosenki
ludowej, a Pan Hubert M. z Gliwic
prosi o par! s"ów na temat formy
podwiel. – Jest ona wariantem postaci podwiela, pokiel, a wszystkie

one znacz% tyle, co „dopóki, dok%d,
jak d"ugo”. Do przywo"anego podwiel piyknie prosza „dopóki, dok%d
pi!knie prosz!” do"%czy# mo$emy
chocia$by cytaty z „Ma"ego s"ownika gwary Górnego (l%ska” Bo$eny Cz%stki-Szymon, Jerzego Ludwiga i Heleny Synowiec z roku
2000: „Podwiela ci móm goda#, coby' tu nie grucho"”, „Podwiel styknie, bydymy sadzi# banie”, „Pokiel
tu bydziesz miyszko", dur' bydzie
"ostuda”.
Spójnikowa para podwiela – podtela jest natomiast w gwarach 'l%skich odpowiednikiem standardowych po"%cze& dopóty – dopóki,
dot#d – dok#d: „Podwiela siyngo ta
grzóndka, podtela bydymy sio#”.
Dla porz%dku dopowiedzmy, $e
obecna w przytoczonych wy$ej cytatach bania to po 'l%sku „dynia”, $e
nawi%zuj%ce do niemieckiego durch
warianty durch, dur$ „ci%gle, stale”
wyst!puj% w naszym regionie wariantywnie obok to samo znacz%cego ciyngiym („Niy powtorzej tego
dur' a ciyngiym!”) i $e wreszcie %ostuda (ostuda, %oszczuda) to „zgorszenie, wstyd”, „k"ótnia, nieporozumienie”: „Narobió"a "óstudy przed
ca"óm wsióm”, „Siejóm ta ostuda
przed dzieciami” „Dzio"chy, niy
róbcie "ostudy”, „Bydzie "oszczuda
z tych waszych plotków”, „Czasym
takie babskie godanie doprowadzi
do ostudy”.
Ostuda jest derywatem od ostudzi& – strukturalnie takim samym jak
na ra da od na ra dzi& (si!), zgo da – od zgodzi& (si!) czy krzywda
od krzywdzi&, a dos"owne jej znaczenie zwi%zane z „och"odzeniem” sta"o si! podstaw% znaczenia wtórnego,
me ta fo rycz ne go, wio d% ce go do
„zgorszenia, wstydu”.
W „S"owniku etymologicznym j!zyka polskiego” z roku 1927 przy ha'le ostudzi& Aleksander Brueckner
u$y" parafrazy „obmierzi# sobie kogo'”, tak$e przybli$aj%cej znaczenie
ostudy. Same za' formy zmierz%y
„rozdra$niony, dra$liwy”, „niecierpliwy, marudny” oraz zmierz%o si!
komu$ „znudzi"o si!, sprzykrzy"o
si!, zbrzyd"o” w gwarach 'l%skich
wyst!puj% zdecydowanie cz!'ciej
ni$ w j!zyku ogólnopolskim: „Bydzie dyszcz, bo dzieci takie zmierz"e od rana”, „Niy byd) taki zmierz"y, pogodej z dzieciami”, „Co' taki
zmierz"y, osa cie ugryz"a?”, „Zmierz"o mi sie ju$ do niego ciyngiym goda#” (Cz%stka-Szymon, Ludwig, Synowiec: op. cit.).
!
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Niemniej z Katowicami Georg Thomalla po"egna# si% ju" w dzieci)stwie,
gdy po plebiscycie 1921 roku miasto
przyznano Polsce i rodzina Blasiusa
Thomalli przeprowadzi#a si% do Opola. Nast!pi#o to w 1921 albo 1922 roku. Najwa"niejsze lata m#odo$ci sp%dzi# w Opo lu, gdzie ucz%sz cza#
do gim na zjum i ogl! da# w ki nach
pierwsze filmy. Wcze$nie straci# rodziców i wychowywa# si% w sieroci)cu.
Najpierw kszta#ci# si% na kucharza
i zda# nawet egzamin czeladniczy, ale
ci!gn%#o go zdecydowanie w nieco
inne rewiry.
Na scenie pojawi# si% po raz pierwszy
w 1932 roku, gdy dzi%ki starszemu bratu – tenorowi dosta# male)k! rol% w operetce „Kraina u$miechu” Franza Lehara
w Hamburgu. Trzy lata pó*niej zagra#
w presti"owym Theater am Nollendorfplatz w Berlinie, by kolejne sp%dzi(
w prowincjonalnych zespo#ach w Gelsenkirchen i Gerze. Do Berlina powróci# w latach II wojny $wiatowej.
Natomiast karier% aktora filmowego
rozpocz!# niewielk! rol! w filmie „Ihr erstes Erlebnis” (Moje pierwsze do!wiadczenie) w re"yserii Josefa von Baky
w 1939 roku. Do ko)ca wojny zd!"y# zagra( w kilkunastu filmach, w tym w propagandowym „Stukasie” Karla Rittera
w 1941 roku. Jednak tak naprawd% jego
kariera rozwin%#a si% dopiero w okresie
powojennym.
Przy Grünstrasse 13 w Katowicach, czyli przy dzisiejszej ulicy #wirki i Wigury, urodzi" si$ Georg
Thomalla 14 lutego 1915 roku.

Thomalla
jak Kobiela

JAN F.
LEWANDOWSKI

Nigdzie bodaj, w !adnych mediach, nie odnotowano setnej rocznicy urodzin
aktora Georga Thomalli. Podejrzewam, !e ma"o kto o nim s"ysza", tak!e o jego katowickich korzeniach. Spróbuj# nadrobi$ to niedopatrzenie.
Willy Fritsch przed wojn!, tak
Jak
Georg Thomalla nale"a# do najpopularniejszych aktorów powojennego
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kina niemieckiego, a $ci$lej mówi!c zachodnioniemieckiego. W odró"nieniu
od amanta Fritscha, pochodz!cego te"
z Katowic, Thomalla zapisa# si% w kinie
niemieckim rolami komediowymi.
Przysz#y komik Georg Valentin Thomalla urodzi# si% 14 lutego 1915 roku
w Katowicach. By# synem inspektora
s!dowego Blasiusa Thomalli i Marii
z domu Damas. Jego rodzice pochodzili z Laurahütte (dzisiejsze Siemianowice &l!skie), a w Katowicach zamieszka li w na ro" nej ka mie ni cy przy
Grünstrasse 13 (czyli przy dzisiejszej

ulicy 'wirki i Wigury 13), sk!d niedale ko by #o do gma chów s! do wych
przy Miko#owskiej i Andrzeja. By#o to
wtedy, gdy Katowice rozwija#y si% ju"
w kierunku po#udniowym, po drugiej
stronie torów kolejowych.
Znad Rawy i Odry
napisanych pod koniec "ycia wspoW
mnieniach Georg Thomalla zapisuje Katowice zaledwie w kilku zdaniach.

Zamieszcza jednak zdj%cie rodzinne
z 1916 roku, na którym rozpozna( mo"na rodziców i czwórk% dzieci. Z jego
wspomnie) wiemy, "e mia# siostr%
i dwóch starszych braci.

Fanfary mi"o%ci
rze#omowa dla kariery Thomalli
P
okaza#a si% kreacja w filmie „Peter
Voss, der Millionendieb” (Peter Voss,

z"odziej milionów) w re"yserii Karla Antona w 1946 roku. Bo odt!d wciela# si%
konsekwentnie w role komediowe, wyrabiaj!c sobie stopniowo pozycj% czo#owego komika kina zachodnioniemiec kie go. Zda rza #y mu si% tak "e
role dramatyczne, lecz jego specjalno$ci! sta#y si% zdecydowanie role komediowe.
Niebywa#! popularno$( zyska# dzi%ki roli muzyka w kobiecym przebraniu w filmie „Fanfaren der Lieber”
(Fan fa ry mi "o !ci) Kur ta Hoff man na w 1951 roku. Z sukcesu Thomalli
skorzysta# po kilku latach ameryka)ski re"yser Billy Wilder, który nakr%ci# w oparciu o podobn! fabu#% „Pó#
"artem, pó# serio” z Marilyn Monroe
i Jackiem Lemmonem. Gdy film Wildera trafi# na niemieckie ekrany, w#a$nie Thomalla dubbingowa# Lemmona w niemieckiej wersji j%zykowej.
Spo tka li si% do pie ro na fe sti wa lu
w Berlinie w 1996 roku, gdy ameryka)skiego aktora wyró"niano Srebrnym Nied*wiedziem za ca#okszta#t
twórczo$ci.
W latach pi%(dziesi!tych, sze$(dziesi!tych i jeszcze nawet siedemdziesi!tych Thomalla pojawia# si% na ekranie
przewa"nie w kilku filmach rocznie
i niemal wy#!cznie w rolach komediowych. W sumie zagra# w niespe#na 100

Pechowiec z przesz!o"ci
azywano go czasem „niemieckim
N
Chaplinem”, przyrównywano do Bustera Keatona. Wciela" si& bowiem w bo-

Z Ilse Werner w komediowej „Królowej nocy” z 1951 roku.

filmach kinowych, nie licz!c seriali
dla telewizji.
Z jego licznych komedii tylko jedna trafi"a przed laty na polskie ekrany. „Duchy
zamku Spessart” w re#yserii Kurta Hoffmanna z 1960 roku zakupiono do polskiej dystrybucji, lecz trudno dzisiaj nawet powiedzie$, czy grano je wtedy
– na pocz!tku lat sze%$dziesi!tych – tak#e w kinach katowickich. Zdarza"o si&, #e
niemieckim filmom, wy%wietlanym

w Warszawie, utrudniano dost&p na %l!skie ekrany.
Dzisiaj „Duchy zamku Spessart” wydaj! si& nieco zwietrza"! karykatur! epoki Konrada Adenauera, mo#e przez to, #e
tak silnie osadzon! w jej kontekstach. Broni! si& niektóre scenki z Thomall!, szczególnie te o anarchizuj!cej wymowie. Jego wielk! si"& komiczn! podkre%la
brawurowa sekwencja w sklepie, gdy
przebiera si& w coraz to nowe ubrania.

haterów nieco zagubionych w niemieckiej powojennej realno%ci. Pisano, #e
bohater Thomalli „sprawia wra#enie
cz"owieka nieustannie samotnego”, a filmoznawca Andrzej Gwó'd' zaznaczy",
#e „postacie grane przez Georga Thomall& pe"ni"y te# funkcje kompensacyjne wobec utraconej przez wysiedle(ców ojczyzny”. Nie bez powodu uhonorowano go
Górno%l!sk! Nagrod! Kulturaln! Nadrenii – Westfalii w 1977 roku.
Nieraz gra" na ekranie nieszcz&%liwych
pechowców, uciekinierów ze %wiata odesz"ego do przesz"o%ci, podobnie jak mniej
wi&cej w tym samym czasie Bogumi" Kobiela w kinematografii polskiej. Z natury
by" raczej samotnikiem. Mo#na w nim widzie$ niemieckiego Kobiel&, który tak#e – podobnie jak Thomalla – sp&dzi" lata dzieci(stwa w mie%cie nad Raw!.
Nawet zadziwiaj!ce, #e obaj pochodzili
z tej samej, po"udniowej cz&%ci miasta, chocia# oczywi%cie z innych czasów i z zupe"nie innych kr&gów kulturowych. Podobie(stwo widz& w tym, #e obaj przypominali
rozbitków z utraconego %wiata, co czasem
przekuwali w si"& komizmu podszytego
nostalgi!.
Popularno%$ Thomalli utrwali"a szczególnie telewizja, poczynaj!c od pierwszego cyklu „Komische Geschichten mit
Georg Thomalla” nadawanego w latach
1961–1971. A potem Thomalla powraca"
w kolejnych cyklach telewizyjnych a#
do lat osiemdziesi!tych. Z czasem sta" si&
gwiazd! komediow! telewizji, a jego
programy zaliczano do najpopularniejszych nad Renem.
Pojawia" si& tak#e regularnie na scenie
i w kabarecie, najcz&%ciej w teatrach
Berlina i Monachium. Zajmowa" si& dubbingowaniem zagranicznych aktorów
filmowych: Jacka Lemmona, Boba
Hope’a i Petera Sellersa. Ze scen! teatraln! po#egna" si& z ko(cem lat osiemdziesi!tych. Natomiast na ma"ym ekranie
pojawi" si& po raz ostatni w serialu „Klinika pod palmami” w 1996 roku.
Przez pierwsze lata powojenne Thomalla mieszka" w Monachium, stolicy niemieckiego przemys"u filmowego. Jednak gdy
w 1957 roku o#eni" si& z Margit Mayrl, w"a%cicielk! pensjonatu w Bad Gastein wAustrii, to najch&tniej tam zamieszkiwa",
a tak#e w Alicante w Hiszpanii. W"a%nie
w Bad Gasteig osiad" w ostatnich latach #ycia. Zmar" 25 sierpnia 1999 roku w Starnberg w Bawarii, a pochowano go na cmentarzu w austriackim Bad Gasteig.
Dekad& wcze%niej wyda" ksi!#k&
wspomnieniow! „In aller Herzlichkeit”
(Z ca!" serdeczno#ci"), w której powraca" tak#e do najwcze%niejszych czasów
górno%l!skich, w tym sp&dzonych w Katowicach i w Opolu. Dzisiaj nad Raw!
ma"o kto s"ysza", #e Katowice wyda"y
najwa#niejszego komika powojennego
kina zachodnioniemieckiego.

!
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XXV Rocznica
Restytucji
Samorz!du
Terytorialnego
w Polsce

Z Porto Alegre
do… Tallina
KRZYSZTOF KOSI+SKI
iektórzy twierdz!, "e by#a hitem miN
nionej kampanii samorz!dowej – bezp#atna komunikacja miejska. Nie da si$ tego jednoznacznie udowodni%, ale podobno
jej wprowadzenie lub taka zapowied& pozwoli#y kilku prezydentom (burmistrzom,
wójtom) utrzyma% swoje stanowiska albo
przeciwnie – wygra% wybory tym, którzy
uczynili z niej jedno z g#ównych hase# swojej kampanii. Czy to przewa"y#o? Wymaga#oby to szczegó#owych, kosztownych bada' opinii publicznej. Natomiast faktem
jest, "e w kilkunastu polskich miastach bezp#atn! komunikacj$ wprowadzono w ci!gu jednego, wyborczego, 2014 roku.
Podstawowe pytanie: po co?
ntuzja(ci podkre(laj!, "e dla wielu
wydatek na bilety miesi$czne to istotE
na pozycja w domowym bud"ecie, a dla
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miasta, które i tak do transportu dop#aca,
to wydatek du"y, ale „do prze#kni$cia”.
Sam si$ zdziwi#em, jak zacz!#em czyta% uzasadnienia uchwa# o wprowadzeniu
bezp#atnej komunikacji lub ich zapowiedzi. Czego tam nie ma, co za gama oczekiwa' i "ycze'! Najcz$(ciej pojawia si$ argu ment o za ch$ ca niu w ten spo sób
do korzystania z komunikacji miejskiej, "eby roz#adowa% korki i zmniejszy% ruch samochodów osobowych. Np. Nysa wprowa dzi #a bez p#at n! ko mu ni ka cj$ dla
kierowców. Z prawem jazdy i dowodem
rejestracyjnym nie trzeba kupowa% biletu.
Czasem uzasadnienie jest bardziej wyrafinowane. Bezp#atna komunikacja ma
sk#oni% do… zameldowania si$ w danym mie(cie i – co za tym idzie – p#acenia w nim podatków. Tak g#osz! np. w#adze male'kiego miasteczka Z!bki. )eby
je&dzi% „za darmo” trzeba by% zameldowanym w mie(cie. Ale w nowych dowodach
osobistych ju" nie ma rubryki z adresem
zamieszkania. Trzeba wi$c wyrobi% sobie
specjaln! „kart$ mieszka'ca” i z ni! je&dzi%. Organizator komunikacji musi nadal
zatrudnia% kontrolerów i drukowa% oraz
sprzedawa% bilety zamiejscowym. Tak
ma by% w Tomaszowie Mazowieckim,
gdzie nowy prezydent obiecywa# wprowadzenie bezp#atnej komunikacji dla miesz-

ka'ców, jako element projektu pod nazw!
„Karta tomaszowianina” maj!cego zach$ci% do pozostania i osiedlania si$
w tym mie(cie. Tomaszów ma 17 linii i 39
autobusów.
W ma#ym mie(cie G#owno w#adze chc!
z kolei zach$ci% do korzystania z kolei podmiejskiej i dlatego linia autobusowa
do dworca jest bezp#atna. To pojedyncza
linia obs#ugiwana przez zaledwie jeden mikrobus.
W niewielkim Gostyniu to efekt g#osowania w ramach bud"etu obywatelskiego.
W (l!skich )orach za darmo je"d"!
wszyscy, bo samorz!d uzna#, "e najwygodniej jest nie dzieli% pasa"erów na swoich
i przyjezdnych, dzi$ki temu pozbywaj!c
si$ k#opotu z biletami czy kontrolerami.
W Jastrz$biu Zdroju w prezentacji internetowej kandydatki, która obiecywa#a
bezp#atn! komunikacj$ (i wygra#a niedawne wybory), mo"na by#o wyczyta%, "e celem jest „o!ywienie !ycia spo"ecznego,
dzia"ania prorodzinne, wyrównywanie
szans, zrównowa!ony rozwój i wi#ksza mobilno$%”. Specjalistyczny portal po(wi$cony komunikacji zbiorowej przytomnie
zauwa"y#, "e jest to „wszystko, co tylko
mo!na do takich celów wpisa%”.
Zauwa"yli(cie, i" najrzadziej (wr$cz
prawie nigdy) nie pada argument, "e ma
to by% taki „uk#on” w stron$ mieszka'ców,
taki „socja#” to prostu? Ale skoro nie
„socja#”, to dlaczego wszystkie decyzje zapada#y w 2014 roku czyli roku wyborczym?
Sprawiedliwie czy po równo?
oraz cz$(ciej zastanawiam si$, czy najC
wi$kszym zagro"eniem dla racjonalnego my(lenia w samorz!dzie nie jest w#a-

(nie populizm? W marcu pisa#em na tych
#amach o tzw. bud"etach obywatelskich.
Przy kosztach komunikacji zbiorowej bud"ety obywatelskie to „piku(”.
Có", (wi$te prawo samorz!du, w#adzy
wybieranej przez wszystkich mieszka'ców,
"eby (byle zgodnie z przepisami) decydowa#a o tym, jak i na co dzielone b$d! podatki, którymi dysponuje. Chyba wszyscy
wiedz!, "e wsz$dzie komunikacja zbioro-

wa jest z tych"e podatków dotowana.
W tej cz$(ci aglomeracji (l!skiej, gdzie organizatorem komunikacji jest KZK GOP,
ju" przed laty przyj$to generaln! zasad$,
"e z grubsza odbywa si$ to „pó# na pó#”.
Po#owa pieni$dzy ma pochodzi% z dotacji
miast, po#owa – z biletów. W rzeczywisto(ci proporcje te s! ju" od do(% dawna zachwiane i z biletów owej po#owy si$ nie
uzbiera. Sk#ada si$ na to wiele przyczyn,
m.in. zrozumia#a niech$% lokalnej w#adzy
do niepopularnych decyzji i kolejnych podwy"kach cen biletów. Do tego dochodz!
np. nak#ady, jakie trzeba ponosi%, "eby doprowadzi% zapuszczone Tramwaje *l!skie
do jakiego takiego poziomu. Nie czas
i nie miejsce tutaj na szczegó#ow! analiz$ przyczyn takiego stanu rzeczy. Czy tego chcemy, czy nie – taki jest punkt wyj(cia dzisiejszych rozwa"a'.
O jakich pieni!dzach mówimy? Oto kilka losowo wybranych przyk#adów: Zabrze
co roku do komunikacji dok#ada 31 mln
z#otych, Katowice – 91 mln z#, Gliwice
(gdzie zlikwidowano drog! komunikacj$
tramwajow!) – prawie 26 mln z#otych. Nikogo chyba nie dziwi, "e im wi$ksze
miasto, tym wi$ksze dotacje. Dla porównania, w Warszawie komunikacja miejska
kosztuje ponad 2 mld z# rocznie, a wp#ywy z biletów to ok. 800 mln z#. We Wroc#awiu te liczby to ponad 300 mln i ok. 160
mln z# z biletów.
Sztandarowy przyk!ad
z naszego podwórka
prawnego punktu widzenia nie ma
Z
wi$kszych przeszkód. Ekonomicznie
te" wydaje si$ to dosy% proste. Je(li gmi-

na X co roku dotuje komunikacj$ kwot!
np. 2 mln z#otych, a wp#ywy ze sprzeda"y
biletów wynosz! drugie tyle, to wystarczy
uchwali%, "e wyda si$ na komunikacj$ 2 + 2
czyli razem 4 mln z#, a bilety przejd! do historii. Prosta arytmetyka na poziomie
szko#y podstawowej? Przecie" 2 + 2 = 4.
Je(li zatem gmin$ sta%, to jej (wi$te prawo.
Arytmetyka mo"e i prosta, ale ju" ca#a reszta do prostych nie nale"y…
)ory wprowadzi#y bezp#atn! komunikacj$ od maja 2014. Kilka miesi$cy wcze(niej
doradca prezydenta ds. polityki promocji
i informacji (zauwa"cie, jaki to doradca…)
mówi#a wtedy dziennikarzom:
– Systematycznie spada liczba pasa!erów,
a koszty komunikacji rosn&. Poci&ga to
za sob& wzrost cen biletów, a w jeszcze
wi#kszym stopniu – wzrost dop"aty z bud!etu gminy do komunikacji. Obecnie dop"ata z bud!etu gminy do komunikacji wynosi bardzo du!o, bo a! 72 proc. kosztów
przewo'nika. Stwierdzili$my, !e w zwi&zku
z dosy% zwart& komunikacj& miejsk& – tylko 12 linii autobusowych – miasto mo!e sobie pozwoli%, aby komunikacja miejsk& by"a bezp"atna. W tej chwili dop"ata wynosi
oko"o 2,4 mln z". Szacujemy, !e rocznie b#dzie nas to kosztowa"o 3,3 mln z". Tak naprawd# w skali rocznego bud!etu miasta nie
jest to a! tak wiele. Nasz bud!et to oko"o 240
mln z", wi#c 900 tys. z" nie stanowi du!ego dodatkowego obci&!enia.
Tak by#o, a jak jest? Dziennik Zachodni donosi# niedawno: Jedziemy za darmo,
ale za to w t"oku. Skala wzrostu najwyra'niej zaskoczy"a nawet samych pomys"odawców wprowadzenia bezp"atnej komunika-

cji, czego dowodem jest... t!ok panuj"cy
w po jaz dach ko mu ni ka cji miej skiej.
/…/ – To si# zmieni. B#dzie wi#cej kursów
i wi#ksze autobusy – obiecuje prez. Waldemar Socha. Czy w $lad za wprowadzeniem
bezp!atnej komunikacji uby!o samochodów
z %orskich ulic? Jednoznacznych dowodów
na to nie ma, nikt bowiem tego nie mierzy!. – Skoro jednak w autobusach jest wi#cej nie tylko m!odzie%y, ale te% doros!ych,
to pewnie zostawili swoje samochody
w gara%ach. Zreszt" wida&, %e problem korków nie narasta – argumentuje Socha.
W bud!ecie "or na 2015 r. przewidziano ju! 3,7 mln z# na komunikacj$. A mia#o by% 3,3 mln z#… Przewodnicz&cy Zarz&du KZK GOP Roman Urba'czyk mówi
wprost: – W 'orach przekonali si# ju%, zap!acili drugie tyle, tylko za to, %eby utrzyma& komunikacj# na dotychczasowym poziomie. Autobusy ju% musz" by& wi#ksze,
bo te ma!e, które tam je(dzi!y, ju% nie wystarczaj".
"ory – jak wspomnia#em – s& „na sztandarach”, ale wcale nie s& jedyne w naszym
regionie. Gminn& Darmow& Komunikacj$
(tak si$ to wr$cz oficjalnie nazywa) wprowadzi#y (wierklany. To dwie linie: (wierklany – "ory i (wierklany – Wodzis#aw
(l&ski. Ale uwaga: darmowa komunikacja
gminna dla osób wsiadaj&cych i wysiadaj&cych w (wierklanach obowi&zuje od poniedzia#ku do pi&tku.
Od 2 wrze)nia 2014 r. bezp#atna komunikacja dla mieszka'ców gminy ruszy#a
w Ornontowicach. Ta „komunikacja” to autobus, który w dni robocze wykonuje
7 kursów, w niedziele i )wi$ta – 3 kursy.
Autobus – brzmi dumnie, ale przewozy
wykonywane by#y (jak mo!na wyczyta%
na stronie internetowej gminy) jednym pojazdem o pojemno)ci 35 miejsc, w tym
21 miejsc siedz&cych. W sierpniu ub. roku wójt Ornontowic og#osi# przetarg
na wy#onienie nowego przewo*nika. Wg
specyfikacji przetargowej wykonawca
winien posiada% w sta#ej dyspozycji ju!…
minimum dwa autobusy o pojemno)ci co
najmniej 30 miejsc. Tak w naszym regionie jest. A jak ma by%?
W Jastrz$biu Zdroju Anna Hetman,
która w czasie kampanii samorz&dowej
obiecywa#a wprowadzenie bezp#atnej komunikacji, pokona#a w wyborach prezydenckich poprzednika, rz&dz&cego przez
trzy kadencje. Niedawno na #amach serwisu gazeta. pl poinformowa#a, !e trwaj& obliczenia, ile taka zmiana mo!e kosztowa%.
Cho% ilo)% wozokilometrów realizowanych
co roku si$ nie zmienia, to miasto p#aci
za transport coraz wi$cej. W 2014 r. wydano na ten cel ponad 12 mln z#, czyli ponad 2 mln wi$cej ni! rok wcze)niej,
2,5 mln z# wi$cej ni! dwa lata wcze)niej
i 4,5 mln z# wi$cej ni! w 2011 r. Uproszczenie finansowania ma przynie)% oszcz$dno)ci.
W Rudzie (l&skiej z kolei urz$duj&ca
prezydent w czasie kampanii zapowiada#a darmow& komunikacj$. Tyle !e Ruda jest
cz#onkiem KZK GOP, a jej komunikacja
stanowi cz$)% bardzo skomplikowanego
systemu rozlicze' ca#ej aglomeracji. Obecnie, wedle oficjalnych informacji, trwaj&
przygotowania do likwidacji biletów dla
linii, które nie wykraczaj& poza granice
miasta. Ruda (l&ska ma 29 linii autobusowych, w tym 5 wewn$trznych.

Przew. Zarz&du KZK GOP Roman
Urba'czyk jest elegancki w swojej ocenie
wyborczych obietnic prezydent Rudy (l&skiej: – Podejrzewam, %e Pani Prezydent
zosta!a wprowadzona w b!"d przez swoich wspó!pracowników. Jak dok!adnie jej
pokazali$my, jaki to jest koszt, jakie s" sposoby rozlicze), ile to docelowo b#dzie kosztowa!o, to entuzjazm chyba troch# wystyg!…
Co Porto Alegre ma wspólnego
z Tallinem?
pisa#em w marcu, bud!et obywaJak
telski narodzi# si$ w egzotycznym
Porto Alegre, mie)cie, w którym ma#o kto

by#, ale które sta#o si$ guru entuzjastów
tego pomys#u na ca#ym )wiecie, a w Polsce jest ich wyj&tkowo wielu. Z kolei kolebk& bezp#atnej komunikacji miejskiej sta#
si$ esto'ski Tallin. To miasto jest du!o bli!ej ni! brazylijskie Porto Alegre, ale podejrzewam, !e równie rzadko odwiedzane przez Po la ków. To jed nak nie
przeszkadza populistom. Portal „Transport
Publiczny” tak oto opisuje efekty talli'skiego eksperymentu:
Realizacja pomys!u mia!a przynie$&
t!umy nowych pasa%erów i jednocze$nie
ograniczy& liczb# prywatnych samochodów
na drogach miasta. Pierwsze analizy pokazuj" jednak, %e tylko w niewielkim stopniu udaje si# realizowa& to, co wcze$niej
za!o%ono. Wg bada), u%ytkowników komunikacji miejskiej przyby!o tylko o 1,2
proc. Jak twierdz" niektórzy, to wynik
na pograniczu tzw. b!#du statystycznego.
Autorzy bada) podkre$laj" jednocze$nie,
%e nowi pasa%erowie komunikacji miejskiej
Tallina to raczej nie kierowcy prywatnych
samochodów, a piesi, którzy z powodu bezp!atnych przejazdów zrezygnowali ze spaceru na rzecz komunikacji miejskiej. W!adze Tallina wci"% jednak chwal" si#
projektem.
Zwolennicy bud!etu obywatelskiego
bezkrytycznie g#osz& opinie, !e w Porto
Alegre da# on wspania#e wyniki – z regu#y delikatnie pomijaj&c jakiekolwiek konkrety. Podobne zjawisko obserwujemy
w przypadku talli'skiej komunikacji miejskiej. Tak na marginesie, oto przyk#ad, jak
si$ uprawia populizm w wydaniu dziennikarskim. W rozmowie z prezydentem
jednego z miast, dziennikarz wypowiada
zdanie: „miasta takie jak Tallin, z du%o bardziej rozbudowan" sieci" komunikacji
miejskiej, zdecydowa!y si# na wprowadzenie bezp!atnych przejazdów”. Wszystko
prawda, oprócz tego, !e nie „miasta”,
tylko „miasto” i nie „zdecydowa#y”, tylko „zdecydowa#o”. Pozosta#e to miasta
o niebo mniejsze…
I tu powraca odwieczna dyskusja o tym,
jak powinno si$ dzieli% kas$ z podatków?
Nie)miertelne pytanie: sprawiedliwie czy
po równo?
Przew. Zarz&du KZK GOP Roman
Urba'czyk stawia spraw$ jednoznacznie: – Komunikacja nie mo%e by& traktowana inaczej ni% wszystkie us!ugi komunalne. Dlaczego za wod# czy odbiór
$mieci p!acimy i to du%o? Mo%na sobie
przecie% wyobrazi&, %e gmina podejmuje
decyzje, i% woda b#dzie za darmo (czyli
w pe!ni dotowana z podatków). Jaki by!by skutek darmowej wody? Zu%ycie by!o-

by o wiele wi#ksze. Ludzie po prostu nie
szanuj" tego, co jest darmowe.
Poza tym, to nie jest tak, %e jak teraz po!ow# p!aci gmina, a po!ow# pasa%erowie,
to jak si# t# drug" po!ow# dop!aci, to wystarczy. Je$li b#dzie je(dzi& wi#cej pasa%erów, to b#d" naciski du%o wi#ksze, %eby
je(dzi!y wi#ksze autobusy, %eby by!o wi#cej kursów. W 'orach ju% to zauwa%yli, %e
np. m!odzie% szkolna, która ma jeden
przystanek do szko!y – teraz masowo je(dzi autobusami.
Mi#dzy komunikacj" bezp!atn", a t"
obecn" jest ca!a przestrze) do wype!nienia, np. bilety bezp!atne dla ró%nych grup
spo!ecznych. Pomaga& trzeba tym, którzy
s" biedni, którzy sami sobie nie daj" rady – np. rodziny wielodzietne. To i tak kosztuje bardzo du%o.
Oczywi$cie, to jest chwytliwa ideologia.
Na konferencji Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w G!ogowie w ubieg!ym
roku powiedzia!em, %e to jest jak choroba,
która si# rozprzestrzenia. Pó!%artem porówna!em to do komunizmu. Ta ideologia
te% by!a chwytliwa i wielu ludzi na $wiecie da!o si# na ni" nabra&, ale nikt nie potrafi! tego zrealizowa&. W przypadku
miast $rednich i du%ych nie ma %adnychszans na komunikacj# bezp!atn". Miasta
i tak dop!acaj" bardzo du%o, jak na mo%liwo$ci swoich bud%etów. To mówi" równie% naukowcy. Prof. Robert Tomanek
z Uniwersytetu Ekonomicznego powiedzia!
dok!adnie to samo: chcemy komunikacji
bezp!atnej, czy dobrej? Jego zdaniem, to
si# wzajemnie wyklucza.
Podsumowanie niepoprawne
politycznie
chc$ i nie mam zamiaru podwaNie
!a% pra wa lo kal nych w#adz
do podejmowania (zgodnych z prawem)

decyzji, nawet je)li s& one dyskusyjne.
Wszak w#a)nie na tym polega najwi$ksza
warto)% samorz&dno)ci lokalnej.
Wci&! tylko chodzi mi po g#owie my)l,
!e o wiele #atwiej rzuci% has#o, nawet wprowadzi% je w !ycie, ni! potem si$ z niego
wycofa% z powodu twardych realiów ekonomicznych…
A na dodatek pojawiaj& si$ problemy natury bardzo delikatnej, o których niech$tnie mówi si$ otwartym tekstem. W miastach, któ re wpro wa dzi #y bez p#at n&
komunikacj$ (tak!e w )l&skich "orach) pojawi# si$ dra!liwy „skutek uboczny”. Bezdomni i tzw. menele, gdy by#o zimno, zacz$li je*dzi% autobusami, bo tam by#o
ciep#o. Powiedzmy sobie szczerze i otwarcie – cz$sto z powodu strasznego zapachu,
podró! w takim towarzystwie staje si$ jednym wielkim koszmarem. Ale – co mo!e
kogo) dziwi% – ci ludzie znaj& swoje prawa. Doskonale wiedz&, !e nie ma sposobu, !eby ich wyrzuci% z tego autobusu. Maj& prawo je*dzi% po ca#ym mie)cie, od p$tli
do p$tli…
!
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.
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Polski kalendarz ekologiczny
przypomina o ratowaniu !rodowiska naturalnego przez
kilkadziesi"t dni w roku. Najcz#!ciej w pa$dzierniku, ale... najg%o!niej wiosn". Wtedy obchodzimy m.in. dni wody, ziemi, lasu
i zadrzewie&, ochrony ptaków
w#drownych i ró'norodno!ci
biologicznej, praw zwierz"t,
przyrody i ochrony !rodowiska
na !wiecie. Te dni oraz wydarzenia i imprezy z nimi zwi"zane zawsze s" impulsem do ekologicznego !wi#towania.
W ostatnich latach jego miejscem jest Park (l"ski w Chorzowie, realizuj"cy swój bogaty
projekt pn. „EkoPark”. W scenariusz tego projektu wpisa%a si#
równie' plenerowa uroczysto!),
podczas której Wojewódzki
Fundusz Ochrony (rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagradza najbardziej
aktywne organizacje pozarz"dowe za edukacj# i promocj# ekologiczn" w regionie.

Fundacja Ekologiczna ARKA
z Katowic s"ynie w Polsce z akcji
niekonwencjonalnych. Do nich zalicza si! autorski projekt „Listy
do Ziemi”, ale i „Mobilne Centrum
Edukacji Ekologicznej” oraz akcja
odpadowa „Nie b$d* jednorazowy”.
Stowarzyszenie SOPEL w B!dzinie kojarzy si! z konkursem
„Poznajmy Parki Krajobrazowe
Polski”, warsztatami na temat odpadów „Poznaj z bliska z"e strony nielegalnego wysypiska” oraz
projektami edukacyjnymi dla najm"odszych.
Polski Klub Ekologiczny w KraEkoAktywni w Parku !l"skim z Andrzejem Pilotem, prezesem zarz"du kowie – Ko"o Miejskie w Gliwicach
WFO!iGW w Katowicach
wyró&ni"o si! akcjami: „Bers Implementation”; „Co% z niczego – Rudzinicka Pracownia R!kodzie"a” oraz
ciekaw$ wystaw$ fotografii przyrodniczej pt. „Miejskie pszczo"y”.
Centrum Edukacji Przyrodniczej
„Ziemia i My” zosta"a nagrodzona
w szczególno%ci za programy edukacyjne „Ekologia po s$siedzku”,
projekt „Smog – nasz miejski smok”
oraz warsztaty z cyklu „)rodowisko
naszego regionu i jego ochrona”.
Liga Ochrony Przyrody – Okr!g w Cz!od 2008 roku jedna z najwi!kszych
Stowarzyszenie „Nasze Kalety” za akcje
imprez katowickiego Funduszu..., stochowie za profesjonaln$ organizacj! kon- ekologiczne dla spo"eczno%ci lokalnej,
który tym razem postanowi" uhonorowa# kursów: „Mój las”, regionalny konkurs den- zw"aszcza dla dzieci podczas ferii.
nagrodami finansowymi, o "$cznej warto- drologiczny pt. „Znam drzewa i krzewy” oraz
Polski Klub Ekologiczny, ko"o w Skoczo%ci stu pi!#dziesi!ciu tysi!cy z"otych, wiele projektów edukacyjnych. W%ród nich wie uhonorowano za organizacj! szkolenia dla
pozarz$dowe organizacje i instytucje pro- by"y: Dni Lasu i Zadrzewie(, warsztaty nauczycieli powiatu cieszy(skiego na temat
muj$ce ekologi! i &yw$, atrakcyjn$ i ró&- o udziale spo"ecze(stwa w tworzeniu „Pla- odnawialnych *róde" energii; Natura 2000 oraz
nu zada( ochronnych obszarów Natura 2000” mi!dzyszkolny konkurs ekologiczny.
norodn$ edukacj! w tej dziedzinie.
Uroczysto%#, która odby"a si! w ostat- oraz „Z"az le%ny”.
Stowarzyszenie dla natury „Wilk” w GoPolska Izba Ekologii otrzyma"a nagrod! dziszczach nagrodzono za programy teleni$ sobot! maja br. na parkowej Du&ej '$ce, zgromadzi"a setki mieszka(ców. Wpi- za profesjonaln$ edukacj! ekologiczn$ dla wizyjne: „Las story”, Bli&ej natury”, „Ekosa nie uro czy sto %ci z Eko Ak tyw ny mi przedsi!biorców. Sk"adaj$ si! na ni$: szkole- film 2012” i warsztaty edukacyjne.
w scenariusz imprez parkowych, przygo- nia i seminaria o op"atach za korzystanie ze
towanych z okazji Mi!dzynarodowego %rodowiska; o obowi$zkach przedsi!biorców
W Ogrodzie&cu
Dnia Ochrony )rodowiska i „pokrew- w zakresie zbiorczego zestawienia danych
nych” dni ekologicznych, okaza"o si!, o odpadach; o sposobach wdra&ania nowego
kalendarza sta"ych eko – imprez
nie po raz pierwszy, znakomitym pomy- modelu gospodarki odpadami komunalnymi
w naszym regionie wpisano równie&
s"em. W scenerii pikniku z wystawami fo- oraz publikacja „Ekologia w praktyce”.
„Sprz$tanie )wiata”. To mi!dzynarodowa akStowarzyszenie „Z nauk$ w przysz"o%#” cja ekologiczna, któr$ „zaszczepi"a” w Poltograficznymi, kiermaszem ksi$&ek przyrodniczych, &ywno%ci, wyrobów i pokazów znane jest w szczególno%ci z organizacji sce mieszkaj$ca w Australii Polka – Mira
spod znaku „eko” oraz filmowych projek- ogólnopolskiego konkursu „Fizyka a eko- Meysztowicz w 1994 roku. Jej organizatorem
cji i prelekcji, a nawet zaj!# sportowych logia”. Du&$ popularno%ci$ ciesz$ si! jego jest Fundacja „Nasza Ziemia”, a koordynadla zdrowia, ka&dy móg" wybra# co% dla warsz ta ty ob jaz do we La bo ra to rium torem na )l$sku – Fundacja Zielonej Ligi,
siebie. I pozna# laureatów konkursu „Eko- Fizyki czyli fizyka i chemia w piaskowni- wspó"pracuj$ca w tym przedsi!wzi!ciu z Recy dla ma"ych badaczy przyrody.
Aktywni.
gionaln$ Dyrekcj$ Lasów Pa(stwowych
w Katowicach.
Laureaci
Wed"ug kalendarza rozpocz!cie
tej akcji zapisano na wrzesie(,
tym roku w%ród nich znaale... w tym roku w Polsce zosta"a
le*li si!: Zwi$zek Harcerona, dzi!ki wsparciu WFO)iGW
stwa Polskiego – Komenda Chow Katowicach, zainaugurowana
r$gwi )l$skiej w Katowicach
w ostatni dzie( maja na Zamku
za przygotowywanie akcji regiow Ogrodzie(cu. To dobry, bo turynalnych i ogólnopolskich. Takich
styczny okres, by promowa# nie tyjak: prowadzenie Harcerskiego
le samo sprz$tanie, co post!powaCentrum Edukacji Ekologicznej
nie z odpadami. Piknik odpadowy
w Chorzowie; ogólnopolska „Gra
w Ogrodzie(cu zgromadzi" tysi$ce
w zielone”; kampania „Zielomieszka(ców i turystów. Byli oni
na kreatywno%#” i profilaktyka
%wiadkami fina"u szkolnych konzdrowotna, po"$czona z plenerokursów ekologicznych, po%wi!cow$ edukacj$ ekologiczn$ kilkuset
nych odpadom.
dzieci z woj. %l$skiego.
(mat)
Inauguracja akcji „Sprz"tanie !wiata” – Polska

EkoAktywni
w Parku )l$skim
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W zabrza!skiej „Concordii” wstrzymano produkcj" równo trzydzie#ci lat temu. Bardziej ze wzgl"dów technicznych ni$ ekologicznych. Stara koksownia
i tak rozpada%a si" ze staro#ci. Od tamtego czasu miasto dokona%o milowego
skoku w porz&dkowaniu przestrzeni
po przemy#le. Z bogat& spu#cizn& przemys%ow&, wkroczy%o te$ odwa$nie na europejski szlak kultury i turystyki. I dalej skutecznie otwiera 'l&sk z jego
kulturowym dziedzictwem dla postindustrialnej turystyki.
szlaku zabytków techniki wojeNa
wództwa !l"skiego Zabrze jest niekwestionowanym liderem. Ze wzgl#du

Na
poprzemys&owym
szlaku
strzeni przemys&owej” (odby&a si# 21-22
maja br.) zaapelowa&a, by o turystyce
postindustrialnej mówi$ jak najwi#cej i jak
najcz#!ciej. Przynosi przecie( spore dochody i znakomicie wpisuje si# w to wszystko, co ogólnie mo(emy zaprezentowa$. Zastanawiajmy si# wi#c dalej, jak wzbogaca$
nasze turystyczne atuty, doda&a M. Ma'ka-Szulik, prezydent Zabrza.
Miejscem ostatniej konferencji by&a nale("ca do firmy DEMEX, Cechownia
dawnej kopalni Ludwik. (W cz#!ci jej budynków Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki
prowadzi dzia&alno!$ kulturaln"). Jej organizatorem jest od pocz"tku Miasto Zabrze
oraz Polska Izba Turystki. Partnerowali jej:
Mi#dzynarodowe Centrum Dokumentacji
i Bada' nad Dziedzictwem Przemys&owym
dla Turystyki oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Jagiello'skiego w Krakowie.

Fot. Bogus#aw Makar

na konsekwentne odzyskiwanie przestrzeni „po przemy!le”, ofert# turystyczn"
i kulturaln" zabytkowej kopalni Guido, jedynego miejsca w Europie, gdzie tury!ci
mog" zjecha$ pod ziemi# klatk" górnicz".
W szczególno!ci za wpisywanie idei odzyskiwania zdegradowanej górno!l"skiej
przestrzeni w europejski i !wiatowy nurt.
Rejestruj" to najlepiej od 2004 roku przygotowywane przez miasto Zabrze, z wsparciem %wiatowej Organizacji Turystycznej
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, konferencje naukowo-praktyczne, po!wi#cone turystyce dziedzictwa przemys&owego XIX i pocz"tków XX wieku.
W zabrza'skich konferencjach od lat reprezentowane s" instytucje unijne, Rada Europy, OECD (mi#dzynarodowej Organizacji Wspó&pracy Gospodarczej i Rozwoju),
UNESCO oraz organizacje pozarz"dowe.
W!ród nich Europejski Szlak Dziedzictwa
Przemys&owego i Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemys&owego. Ka(da kolejna konferencja wzbogaca dorobek dziedzictwa przemys&owego i kultury technicznej.
Owocem pierwszej by&o uchwalenie
rezolucji, dedykowanej administracji
centralnej i samorz"dom, dysponentom
dziedzictwa przemys&owego, bran(y turystycznej, !rodowiskom nauki oraz mediom.
Szczególnym osi"gni#ciem by&o utworze-

nie w Zabrzu w 2008 roku Mi#dzynarodowego Centrum Bada' i Dokumentacji
nad Dziedzictwem Przemys&owym dla Turystyki.
Ma&gorzata Ma'ka-Szulik, prezydent
miasta jest przekonana, (e wspólne, mi#dzynarodowe dzia&ania promuj"ce ochron# dziedzictwa postindustrialnego s" dla Zabrza, szanuj"cego tradycj# i to(samo!$
regionaln" i równocze!nie otwartego na nowoczesne technologie i innowacyjno!$, bardzo wa(ne. Otwieraj"c XII Mi#dzynarodow" Konferencj# Naukowo-Praktyczn"
„Kultura, sztuka i przedsi#biorczo!$ w prze-

Nale!"ce do Demeks-u obiekty górnicze po starej kopalni Ludwik

Jej temat budzi& od pocz"tku ogromne zainteresowanie. Zaprezentowano na niej
wybrane, europejskie dokonania w ukszta&towaniu od nowa przestrzeni po przemy!le. Na konkretnych przyk&adach pokazywano – jak to zrobiono, jak finansowano?
Jak uda&o si# o(ywi$ przedsi#biorczo!$,
wypromowa$ now" przestrze' poprzemys&ow", atrakcyjno!$ takich miejsc dla
prowadzenia biznesu, turystyki i mi#dzykulturowego dialogu?
Dyskutowano o tym z ogromn" pasj".
Przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Turystyki Przemys&owej Javier Diaz
Herranz mówi&, opierajac si# na przyk&adach ze !wiata, o trzech zwyci#skich czynnikach turystyki przemys&owej, jakimi s":
sztuka, luksus i presti(.
Francuskie miasto Roubaix z aglomeracji Lille, w którym upad&y fabryki
w&ókiennicze i przemys& wydobywczy zaprezentowano tak emocjonalnie, (e natych miast chcia &o si# tam po je cha$
i zobaczy$. Jean Francois Boudalliez
przedstawi& trudne, ale uwie'czone sukcesem przekszta&cenie miasta poprzemys&owego w miasto sztuki i historii. Bruno
Gaudichon, dyrektor Muzeum Sztuki
i Przemys&u opisa& narodziny tego wyj"tkowego obiektu. Mie!ci si# on w dawnych
&a)niach miejskich, wybudowanych w stylu art deco. Kolejn" atrakcj" jest Muzeum
*akardu. Przez stulecia produkowano tu
kilometry tkanin, które dzi! mo(na ogl"da$. Mo(na te( w Roubaix odtwarza$,
o(ywia$ i piel#gnowa$ przesz&o!$ robotnicz" dawnych mieszka'ców, korzystaj"c
z Archiwum %wiata Pracy. To miasto odnalaz&o si# w postindustrialnej epoce
dzi#ki nowym dziedzinom aktywno!ci gospodarczej oraz swojej historii, kulturze
i sztuce.
Podobne emocje towarzyszy&y imponuj"cemu projektowi rodem z Ostrawy. Jak
mo(na by&o w tak szybkim czasie odmieni$ upad&y kompleks przemys&owy Witkowice z hut", koksowni" i kopalni" i wkompo no wa$ go idealnie w tu ry styczne
zainteresowania? Wydoby$ z niego potworne i niesamowite pi#kno i funkcje na miar# spo&ecznych „apetytów” kultury i edukacji? Ci"gn" tu ludzie na koncerty
rockowe do zbiornika gazu wielkopiecowego. Dla widoków – wind" wje(d(aj"
na wielki piec hutniczy. Ca&e rodziny pod"(aj" do Ma&ego %wiata Tech niki
w VI Centrali Energetycznej. Mówi& o tym
zjawisku dr Jakub Svrcek, dyrektor %wiata Techniki w tej nowej postindustrialnej
przestrzeni.
Swoj" specyfik# poprzemys&ow" ma
równie( Zabrze. Znamy j" dobrze. Najciekawiej opowiada o niej prof. dr hab. Marian Oslislo z Akademii Sztuk Pi#knych
w Katowicach. Pewnego dnia wszed&
do starej kopalnianej Cechowni i po prostu zapyta&: czy mo(na tu zagra$ jazz?
W nowej ods&onie zabytków górnictwa nawet !l"ski w#giel okaza& si# kulturalny.

JOLANTA KARMA+SKA
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Ale Wendy okazuje si! wi!kszym wyzwaniem ni) si! na pocz$tku wydawa"o.
Zapatrzona w przesz"o#%, naznaczona pami!ci$ destrukcyjnej matki, która zaszczepi"a w niej przekonanie, )e niewiele umie,
a w dodatku jej narodziny uniemo)liwi"y
matce realizacj! marze', ma niezwykle nisk$ samoocen!, co przemienia jej )ycie
osobiste w pasmo pora)ek. Collin próbuje dzia"a% standardowo, by jak najszybciej
i bez wi!kszego wysi"ku spe"ni% oczekiwania Fiony i zdoby% kontrakt )ycia. Zadaje poradnikowe pytania, korzysta z napastliwych gestów, opowiada o swojej pozycji
eksperta. Chce si"$ autorytetu, troch! okazywanego, troch! pozorowanego, zmieni%
jej stosunek do #wiata.
Tylko )e odgrywane przez Wendy scenki nieuchronnie przywo"uj$ jej trudn$
przesz"o#%, a komediowy pocz$tek zaczyna wymyka% si! konwencji. Slogany
Collina nie dzia"aj$, a Wendy okazuje si!
jedyn$ indywidualno#ci$ w #wiecie przedstawionym. Jej niedostosowanie przeszkadza jej )y%, ale czyni z niej prawdziwego i niepowtarzalnego cz"owieka.
Historia Wendy zarówno w )yciu zawodowym, jak i osobistym kreowana jest wed"ug zasady – musi by% gorzej, )eby by"o
lepiej. Wprawdzie za namow$ Collina
zrywa z ch"opakiem, chamem-artyst$ Alexem (Maciej Pó"torak), paso)ytem, ale ten
sprowadza do jej mieszkania swoj$ now$
dziewczyn$. +pi z ni$ w "ó)ku Wendy, która musi w dodatku op"aca% wszystkie rachunki. W tym czasie Fiona wyrzuca
Wendy z pracy, poniewa) Collin informuje j$, )e terapia b!dzie d"ugotrwa"a. Jedyn$ nadziej$ w tym ci$gu nieszcz!#% jest
w"a#nie coach. Rozwiedziony pracocholik
zwraca uwag! kobiet, wi!c planujemy
dla Wendy schemat komedii romantycznej.
Ale )eby happy end móg" nast$pi%, najpierw Collin musi zaanga)owa% si! w relacj! z Wendy, sta% si! jej przyjacielem;
po prostu musi zrozumie%, )e mu na niej
zale)y. I gdy sekretarka w najgorszym momencie swojego )ycia przychodzi do jego mieszkania, by oskar)y% go o wszyst-

TEATR

kiewicza w Cz!stochowie Wojciech Malajkat tekstem Nicka
Reeda (w przek"adzie Klaudyny Rozhin) opowiedzia" publiczno#ci histori! pewnego
coacha. Wcze#niej przygotowa"
sztuk! w 2011 roku ze scenografk$ Juli$ Skrzyneck$ w Teatrze Syrena i zagra" w niej rol! Collina (za rol! otrzyma"
na gro d! na XV Fe sti wa lu
„Oblicza Teatru”). Czy w Cz!stochowie spektakl odniesie
sukces podobny temu w Warszawie, a jeszcze wcze#niej
na West Endzie?
Wspó"czesnej tematyce towarzyszy do#% tradycyjna forma – z zawi$zaniem, punktem
kulminacyjnym i oczekiwanym happy endem. Oto jeden
z bardziej znanych i cenionych
coachów (600 & za godzin!),
Collin (Sambor Czarnota, na co
dzie' aktor Teatru im. Stefana
Jaracza w (odzi), musi rozwi$za% problem (w j!zyku wspó"czesnych poradników „zmierzy% si! z wyzwaniem”),
czyli zmieni% asystentk! swojej klientki
Fiony (Iwony Cho"uj), oczywi#cie z wy)szego szczebla kadry zarz$dzaj$cej. Wendy (Sylwia Karczmarczyk) posiada niemal
wszystkie cechy, które uniemo)liwiaj$
sukces: jest nieasertywna, niezaradna, *le
ubrana, nie radzi sobie z technik$, wspó"czuje innym i koncentruje si! na ich emocjach, a przy tym, cho% nie jest to proste,
próbuje u"o)y% sobie )ycie osobiste. Jest
niemal podr!cznikowym przeciwie'stwem
swojej szefowej. Fiona jest seksown$
blondynk$, #wiadom$ swojej urody, pewn$ siebie, ma na sobie czerwon$ miniówk!, bia"y )akiet i buty na bardzo wysokich
obcasach, sprawnie pos"uguje si! gad)etami wspó"czesno#ci i przestrzega jej niepisanego kodeksu. Po zwolnieniu Wendy
zatrudnia m!)czyzn! na stanowisko sekretarki, przestrzegaj$c zasady równouprawnienia p"ci. Kontrast mi!dzy kobietami jest
nie tyle komediowy, ile wr!cz nieprawdopodobny. Wendy jest zahukan$ brunetk$,
ubran$ w szary rozci$gni!ty sweter, czarne spodnie, bluzk!, czarne buty i bia"e skarpetki. Totalny obciach!
Collin nie jest terapeut$, ale coachem.
Nie próbuje zrozumie% swoich klientów;
chce zmo ty wo wa% ich do dzia "a nia,
wzmocni% pozytywne my#lenie i utwierdzi% w przekonaniu, )e korporacyjny
wy#cig mo)e by% sensem ich samotnego
)ycia. U#wiadamia im, )e tempo wspó"czesno#ci wymusza realizacj! has"a olimpijczyków – wy)ej, szybciej i dalej... Trzeba by% dynamicznym i nieustannie my#le%
o przysz"o#ci. Collin proponuje klientom
elementy dramy, odgrywanie scenek,
które przygotuj$ ich do )ycia i zmniejsz$
strach przed wyzwaniami. Jest re)yserem,
a mo)e nawet treserem, który ciasteczkiem nagradza akceptowane zachowania,
utrwalaj$c i automatyzuj$c %wiczone nawyki. Wychowuje cz"owieka nowych
czasów. Aktywnego, pi!knego, #wiadomego swojej warto#ci, ale coraz bardziej samotnego.

kie katastrofy ostatnich dni, on
postanawia jej pomóc – mo)e
bezinteresownie, a mo)e troch!
w poczuciu winy. Przygotowuje j$ do dwóch najwa)niejszych dzia"a' – wyrzucenia
Alexa i pozyskania referencji
od Fiony. Wcze#niej jednak
musi zawalczy% o ni$ ze zmar"$, ale wci$) toksyczn$ matk$.
To jest moment, gdy Collin
#ci$ ga ma ry nar k!, pi!k n$
i pewnie niezwykle drog$, by
satyr! na coachów zast$pi%
ciep"$ opowie#ci$ o terapeucie,
któ ry to wa rzy szy swo je mu
pa cjen to wi, trak to wa ne mu
podmiotowo. I to jest chyba
w"a#nie moment pocz$tku mi"o#ci...
Historia Wendy, która zwyci!)a w nowoczesnym #wiecie
i w dodatku nawraca jednego
z trenerów, rozgrywa si! w mini ma li stycz nej sce no gra fii
przy go to wa nej przez Ju li!
Skrzyneck$, przedstawicielk!
m"odego pokolenia, laureatk!
m.in. Nagrody im. Teresy Roszkowskiej. W tyle sceny znajduje si! kolorowo pod#wietlana #cianka dzia"owa, która staje si! tak)e jednym z wyznaczników
wspó"czesno#ci, tak ch!tnie przecie) wykorzystuj$cej przezroczyste materia"y
w architekturze, by realizowa% marzenia
o transparentno#ci. W biurze s"ycha% odg"osy innych, wida% nadchodz$ce osoby,
co troch! przypomina teatr cieni.
Na scenie znajduj$ si! równie) biurko
i fotele, wyposa)enie wszystkich biur
#wiata, a tak)e kanapka, która kojarzy si!
nie tylko z le)ank$ u psychoterapeuty, ale
jednocze#nie wyznacza sfer! „prywatn$” postaci. Przedmioty s$ tu na sta"e, podobnie jak Collin, który prawie nie schodzi ze sceny, a wydarzenia w mieszkaniu
Wendy poznaje dzi!ki jej opowie#ciom.
Muzyk! do spektaklu dobrali Malajkat
i Zbi gniew Za ma chow ski, a ko stiu my – Stanis"aw Kulczyk.
Spektakl jest niezwykle teatralny, opiera si! przede wszystkim na grze aktorów,
którzy z tej próby wychodz$ doskonale.
Widzowie obserwuj$ przemian! Wendy,
która uczy si! wspó"czesnej walki o siebie,
odwa)a si! krzycze%, cho% liczy si! z uczuciami innych i pewnie dlatego wymy#la
uspokajaj$ce historyjki. Jednocze#nie Collin zaczyna traci% wiar! w swój profesjonalizm i postanawia zaanga)owa% si!
w zwi$zek z Wendy, ale wcze#niej zapisuje si! na terapi!.
Troch! komiczny, troch! liryczny spektakl zach!ca do zadumy nad warto#ciami,
które proponuje wspó"czesno#%. Alternatywa – Fiona czy Wendy – traci swoj$
oczywisto#% w finale, tym bardziej )e
wycofa" si! sam kreator...
Fot. z mat. teatru

czasie ostatniej premiery
W
sezonu, udanego sezonu, w Teatrze im. Adama Mic-

JOANNA WARO,SKA
Nick Reed Trener !ycia. Przek!ad:
Klaudyna Rozhin, re"yseria: Wojciech
Malajkat, scenografia: Julia Skrzynecka. Premiera 11 kwietnia 2015, Teatr im.
Adama Mickiewicza w Cz#stochowie.

rganizowany od szesnastu
O
lat w Czeladzi Festiwal Ave
Maria mo!e poszczyci" si# im-

Fot. Zbigniew Sawicz

czas turnieju popisywali si# tu
pi#knymi g&osami )ukasz Gaj,
ks. Pawe& Sobierajski, Tomasz
ponuj$cym dorobkiem. Go%ci&
Kuk i Victor Campos Leal,
na swych koncertach znakomia solistom towarzyszy&a Orkiete zespo&y i solistów teatrów
stra Symfoniczna Filharmonii
operowych w Poznaniu i BytoZabrza'skiej pod dyrekcj$
miu, orkiestry symfoniczne kraS&awomira Chrzanowskiego.
kowskiej i zabrza'skiej filharmoWspania&e g&osy, mieni$ce si#
nii, prezentowa&y si# wielkie
ró!norodn$ gam$ barw i brzmieensemble jak Zespó& Pie%ni i Ta'nia zachwyci&y publiczno%",
ca „(l$sk” oraz „Mazowsze”. To
wi#c bisom nie by&o ko'ca.
na czeladzkich, a przez kilka lat
Z kolei drugi dzie' przyniós&
tak!e sosnowieckich i b#dzi'koncert w nietypowym, jak dla
skich koncertach mo!na by&o
festiwalu, miejscu – w Galerii
us&ysze" wspania&e g&osy BogSztuki Wspó&czesnej „Elekdana Paprockiego, Wies&awa
trownia”. I tu znów popisywali
Festiwal otwar" tradycyjnie Turniej Tenorów. Na zdj!ciu (od lewej): ks. Pawe" si# znakomici wokali%ci – tenoOchmana, Aleksandra Teligi, Sobierajski,
Tomasz Kuk, #ukasz Gaj, Victor Campos Leal i orkiestra
Sylwestra Kosteckiego, Adama symfoniczna Filharmonii Zabrza$skiej pod dyrekcj% S"awomira rzy, tym razem %piewaj$cy kaSzerszenia, Barbary Kubiak, Chrzanowskiego.
p&ani, koncertuj$cy na scenach
Ma&gorzaty Olejniczak, Gra!yoperowych ca&ej Europy: ks. Pany Brodzi'skiej, Galiny Kukliwe& Sobierajski, ks. Zdzis&aw
ny, Stanis&awa Ga&ki czy ks.
Madej i o. Rafa& Kobyli'ski.
Paw&a Sobierajskiego. (wi$tynia
Przy fortepianie zasiad&a pianist%w. Stanis&awa B.M. w Czeladzi
ka zwi$zana nie tylko z tym zeby&a równie! miejscem wirtuspo&em, ale przede wszystkim
ozowskich popisów znakomizAkademi$ Muzyczn$ w Katotych pianistów: Piotra Palecznewicach Mirella Malorny.
go i Grzegorza Niemczuka.
Odbywaj$cy si# zawsze
Najwi#kszym w historii festiwaw maju, tegoroczny szesnasty
lu, ale te! w historii !ycia muju! Festiwal Ave Maria zazycznego Zag&#bia D$browskiego by& bez odnotowa&y programy kolejnych edycji fe- ko'czy& brawurowy wyst#p „(l$ska”
w$tpienia koncert z okazji 80. urodzin Woj- stiwalu. Spiritus movens tych muzycznych na czeladzkim rynku.
ciecha Kilara z udzia&em Kompozytora. Wte- wydarze' by& przez wiele lat jego pomyJakie b#d$ nast#pne festiwale? – to pydy to rewelacyjnie zabrzmia& – w ocenie sa- s&odawca S&awomir Pietras.
tanie rokrocznie stawia przed sob$ orgaFestiwal zmienia& si#, ale nie zmieniali nizator, czyli Miasto Czelad*, które sfinanmego Maestro – jego Koncert fortepianowy
w wykonaniu Grzegorza Niemczuka i Or- si# jego bywalcy i melomani. Po dzi% dzie' sowa&o to muzyczne wydarzenie. Miasto
kiestry Symfonicznej Filharmonii Krakow- t&umnie uczestnicz$ w ulubionych turnie- nie dysponuj$c profesjonaln$ sal$ koncerskie pod dyrekcj$ Paw&a Przytockiego. Do- jach tenorów, które od chwili %mierci tow$, stara si# zapewni" melomanom jak
da" trzeba, !e nie by& to jedyny pobyt Bogdana Paprockiego nazwane zosta&y najwy!szy poziom muzycznych wra!e',
Wojciecha Kilara w Czeladzi. Koncert z je- imieniem tego wybitnego artysty, który kil- a artystom komfort prezentacji, lokuj$c
go udzia&em, podczas którego Filharmonia kakrotnie zachwyca& publiczno%" pie- koncerty przede wszystkim w jednej z naj(l$ska pod dyrekcja Miros&awa Jacka B&asz- %niami Moniuszki i popisowymi ariami wi#kszych, imponuj$cych gigantyczn$
czyka wykona&a jego Magnificat” i Victori! z najpi#kniejszych oper.
bry&$ i pi#knym wn#trzem %wi$tyni Zag&#Szesnasta edycja festiwalu przynios&a bia. Czy festiwal ma szanse na powrót
odby& sie zaledwie dwa lata wcze%niej
z okazji 750-lecia parafii %w. Stanis&awa B.M. prócz sta&ej pozycji repertuarowej, jakim do s$siednich miast: B#dzina i Sosnowca,
Zatem by&y to wydarzenia bez precedesu jest Turniej Tenorów, koncert tercetu wo- a mo!e tak!e zaistnie" w jeszcze innych
w muzycznej historii Zag&#bia, a zdarzy&y si# kalnego Servi Domini Cantores z utwora- okolicznych ko%cio&ach i salach koncertomi zarówno ze sfery sacrum jak i profanum wych, chocia!by D$browy Górniczej?
w Czeladzi.
Zawsze te! ogromnym powodzeniem oraz wyst#p Zespo&u Pie%ni i Ta'ca „(l$sk” Dobrze by si# sta&o, gdyby Festiwal Ave
w%ród mi&o%ników sztuki operowej cieszy- w programie Znasz li ten kraj.
Maria znów by& wydarzeniem pomy%lanym
Ko%ció& %w. Stanis&awa B.M. od pocz$t- nie tylko z artystycznym ale i topograficz&y si# spotkania z mistrzem s&owa a nade
wszystko wybitnym znawc$ i komentato- ku festiwalu jest g&ównym miejscem kon- nym rozmachem i mia& swoje miejsce w…
rem muzyki – Bogus&awem Kaczy'skim. certowym i to w tej %wi$tyni, zwanej cze- bud!etach tak!e innych miast.
D&ugo by wymienia" wszystkie znako- ladzk$ „Notre Dame” odbywaj$ si#
mito%ci artystyczne, których obecno%" najwa!niejsze koncerty. W tym roku podWIES)AWA KONOPELSKA
Fot. Jakub Ko'uch

Fot. Jakub Ko'uch

Festiwal Ave Maria
– jaki by&, jaki b#dzie?

ZPiT „&l%sk” podczas koncertu na czeladzkim rynku: jak zawsze rozta$czony, kolorowy i perfekcyjny.

„Servi Domini Cantores” czyli &piewaj%cy S"udzy Bo'y (od lewej):
o. Rafa" Kobyli$ski, pianistka Mirella Malorny, ks. Zdzis"aw Madej i ks. Pawe" Sobierajski.
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Z ,YCIA
BIBLIOTEK

si!"nica Beskidzka od lat jest
K
o#rodkiem "ycia kulturalnego
i intelektualnego miasta, miej-

scem rozwijania zainteresowa$
i kszta%towania kultury czytelniczej.
M%odzie" mo"e tu swobodnie realizowa& w%asne artystyczne pomys%y czy marzenia. Tworzenie
pozbawione jest presji zwi!zanej
z konieczno#ci! otrzymania dobrej
oceny, która cechuje szkolne prace. Biblioteka pomaga w kszta%towaniu twórczej osobowo#ci oraz
budowaniu kreacji artystycznej
poprzez odpowiedni dobór literatury pi'knej czy
fachowych opracowa$.
By te wa"ne funkcje mog%y zosta& spe%nione, niezb'dne jest zainspirowanie czytelnika
i zach'cenie go do aktywno#ci. Do jednych
z bardziej atrakcyjnych metod pracy – szczególnie z dzie&mi i m%odzie"! – na pewno mo"emy zaliczy& konkursy.
Konkurs z cyklu „Tworzymy w%asne wydawnictwo” ma d%ug! histori'. Po raz pierwszy zosta% zorganizowany w 1986 roku
przez Wojewódzk! Bibliotek' Publiczn!
w Bielsku-Bia%ej i by% imprez! o zasi'gu wojewódzkim. W 1999 roku w zwi!zku z nowym podzia%em administracyjnym kraju
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Bia%ej zosta%a przekszta%cona w Miejsk!
Bibliotek' Publiczn!, która ostatecznie przyj'%a nazw' Ksi!"nica Beskidzka.
Przedsi'wzi'cie w 2000 roku zyska%o rang' mi'dzynarodow!. Do jego realizacji postanowiono zaprosi& biblioteki z Fr(dka-Místka (Czechy) oraz )iliny (S%owacja).
Przyj'to wówczas, "e konkurs b'dzie podzielony na dwa etapy: krajowy i mi'dzynarodowy. Edycj' mi'dzynarodow! w 2000 roku zainicjowa%a Ksi!"nica Beskidzka, a w latach
nast'pnych jej organizacj' przej'%y biblioteki partnerskie.
Ka"da z placówek bior!cych udzia% w projekcie odpowiedzialna jest za przeprowadzenie konkursu na szczeblu krajowym. Bibliote ka, któ rej przy pa da w da nym ro ku
organizacja etapu mi'dzynarodowego, opracowuje regulamin oraz przygotowuje gal'
wr'czenia nagród.

Ksi!"nica Beskidzka w Bielsku-Bia%ej

rozwijanie zainteresowa$ i upowszechnianie nowych umiej'tno#ci poprzez literatur'; mi'dzynarodowa prezentacja twórczo#ci
dzieci i m%odzie"y.
Zdolno#ci literackie wielu m%odych ludzi nie zostaj! w por' zauwa"one. Najcz'#ciej pisz! oni
do szuflady, z czasem coraz rzadziej,
by w ko$cu zaprzesta&. W ten sposób ginie sporo autentycznych talentów. Przedsi'wzi'cie s%u"y wy%onieniu uzdolnionych osób,
umo"liwia im doskonalenie warsztatu pisarskiego oraz promocj' twórczo#ci.
Projekt wspiera przede wszystkim rozwój zainteresowa$ dzieci i m%odzie"y, w tym równie"
z grup marginalizowanych spo%ecznie. Ze
wzgl'du na mi'dzynarodowy charakter ma wymiar transgraniczny. To doskona%a okazja
do nawi!zania nowych kontaktów, przyja*ni,
a tak"e poznania kultury, historii, tradycji pa$stwa, w którym odbywa si' fina% konkursu.
Wszystkie zg%oszone prace prezentowane s!
na objazdowej wystawie. Uczestnicy bior!
równie" udzia% w warsztatach prowadzonych
przez pisarzy, ilustratorów oraz wydawców,
na których zdobywaj! niezb'dn! wiedz' i umiej'tno#ci potrzebne przy tworzeniu ksi!"ki.
M%odzi adepci sztuki pisarskiej próbowali te"
swoich si% w konkursach, m.in. prozatorskich: „Przyja*$ to dar”, „Najpi'kniejsza
przygoda mojej rodziny”, „W wielkim ob%oku Magellana”, „Piszemy o zwierz'tach naszych przyjacio%ach”, jak i w zmaganiach poetyckich: „Cztery pory roku. Antologia poezji”,
„Historia mojego tornistra”.
Realizuj!c przedsi'wzi'cia kulturalno-edukacyjne, pami'tamy o propagowaniu zainteresowa$ czytelniczych. Podejmowane przez nas dzia%ania popularyzuj! ksi!"k', aby sta%a si' wa"na
w "yciu m%odego cz%owieka, który powinien nabra& pewno#ci, "e systematyczne czytanie u%atwia przyswajanie wiedzy i czyni lepszym, bogatszym intelektualnie oraz duchowo.

Historia pewnego konkursu
Do fina%u trafia 15 nagrodzonych i wyró"nionych prac z Polski, Czech i S%owacji.
Laureatów wy%ania jury powo%ane przez dyrektora biblioteki organizuj!cej mi'dzynarodow! cz'#& przedsi'wzi'cia.
Przez lata formu%a pozosta%a niezmienna.
Konkurs odbywa si' w cyklu rocznym, adresowany jest do dzieci i m%odzie"y do lat 16
oraz m%odzie"y niepe%nosprawnej do lat 20.
Zadanie konkursowe to napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej
ksi!"ki literackiej (np. tomiku wierszy, arkusza poetyckiego, powie#ci, zbioru opowiada$)
przygotowanej zgodnie z wizj! twórców (regulamin dopuszcza zg%oszenie pracy wykonanej przez dwie osoby, np. autora tekstu oraz
ilustratora), atrakcyjnej zarówno pod wzgl'dem warto#ci literackiej, jak i opracowania graficznego. Do konkursu zapraszani s! czytelnicy bibliotek publicznych, uczniowie szkó%
podstawowych oraz gimnazjów, a tak"e m%odzie" z o#rodków szkolno-wychowawczych
oraz szkó% specjalnych z Polski, Czech oraz
S%owacji. Mo"liwo#& tworzenia w dwuosobowym zespole, pe%na swoboda wyboru zarówno formy, jak i tre#ci sprawiaj!, "e w rywalizacji bior! udzia% dzieci, które by& mo"e
w innych warunkach nigdy nie przyst!pi%yby
do tego rodzaju przedsi'wzi'cia.
W ramach projektu „Tworzymy w%asne wydawnictwo” realizowane s! nast'puj!ce cele:
popularyzacja historii pisma i ksi!"ki; przybli"enie wiedzy edytorskiej i stworzenie okazji
do wykorzystania jej w praktyce; zach'cenie
do swobodnej ekspresji twórczej; nawi!zanie
kontaktów instytucjonalnych i osobistych;

KATARZYNA RUCHA+A
Kierownik Dzia%u Animacji,
Promocji i Marketingu
Ksi!"nicy Beskidzkiej w Bielsku-Bia%ej
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Fot. z archiwum Ksi#$nicy Beskidzkiej

Prace nagrodzone w XIII edycji konkursu (Bielsko-Bia"a, 2012 r.)

Laureaci XIV edycji konkursu (!ilina, 2013 r.)

Uczestnicy XIII edycji konkursu (Bielsko-Bia"a, 2012 r.)

Zdj!cia: Instytucja Kultury Miasto Ogrodów Katowice

Katowice
Street Art. Festival
5. edycja Katowice Street Art Festival zbieg!a si" z jubileuszem 150-lecia Miasta Katowice. W tym roku murale tworzyli arty#ci
z Polski, Europy, Ameryki Pó!nocnej, a nawet
Australii. Ich galeri$ by!y katowickie dzielnice – Szopienice, Za!"%e, Piotrowice i os. Paderewskiego. Festiwal mia! dwie gwiazdy:
ameryka&skiego twórc" Axela Voida oraz Australijczyka Iana Strange’a u%ywaj$cego pseudonimu Kid Zoom. Go#ciem festiwalu by!
równie% szwedzki graficiarz Nug, a polsk$
scen" streetartow$ reprezentowa!a Coxie,
Festiwal mia! równie% swoj$ ods!on" muzyczn$. W klubie Hipnoza wyst$pili bracia Waglewscy, czyli Fisz i Emade tworz$cy zespó!
Tworzywo a w amfiteatrze w Parku w Bogucicach mia! premier" Mobilny Soundsystem Biura D'wi"ku Katowice.
(wk)

Znaki i twarze
miasta
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Fot. )ukasz Józwenko

Ho!d Powsta"com #l$skim
na Górze %w. Anny

Fot. )ukasz Józwenko

Inauguracja uroczysto!ci z okazji 94. rocznicy III Powstania "l#skiego
pod Pomnikiem Czynu Powsta$czego na Górze !w. Anny

W 94. rocznic! walk o Gór! "w. Anny podczas III Powstania #l$skiego odby%a si! uroczysto"& pod Pomnikiem Czynu Powsta'czego z udzia%em rodzin powsta'ców, w%adz pa'stwowych
i samorz$dowych województwa opolskiego, kombatantów, harcerzy, s%u(b mundurowych i mieszka'ców regionu z asyst$ orkiestry
i kompani honorowej wojska polskiego. W%adze województwa "l$skiego reprezentowa% wicemarsza%ek Stanis%aw D$browa wraz
z delegacja kombatantów. Uroczysto"ci rozpocz!%a wspólna modlitwa w intencji ofiar powstania, któr$ poprowadzi% ojciec Ignacy
Wojciech Szczytowski OFM, gwardian Domu Pielgrzyma. Po oficjalnych wyst$pieniach i apelu pami!ci uczestnicy obchodów
z%o(yli ho%d Powsta'com #l$skim sk%adaj$c wie'ce i kwiaty
pod pomnikiem. Uroczysto"& zako'czy%a wi$zanka pie"ni wojskowych i powsta'czych w wykonaniu orkiestry wojskowej z Bytomia.

Pomnik Edmunda Osma"czyka
w Opolu

Fot. Jaros%aw Mokrzycki

Od lewej: Grzegorz Sawicki cz%onek zarz#du województwa opolskiego,
dr Norbert Krajczy przewodnicz#cy sejmiku województwa opolskiego,
Andrzej Bu%a marsza%ek woj. opolskiego, Antoni Konopka wicemarsza%ek
województwa opolskiego – sk%adaj# kwiaty pod Pomnikiem Czynu
Powsta$czego na Górze "w. Anny

Na opolskim Wzgórzu Uniwersyteckim obok Collegium Maius
Uniwersytetu Opolskiego przy ko"ciele Matki Boskiej Bolesnej
i "w. Wojciecha (Na Górce), stan$% pomnik Edmunda Jana
Osma'czyka, d%ugoletniego pos%a i senatora Ziemi Opolskiej, publicysty, dziennikarza, wielce zas%u(onego dla Opola i #l$ska. Uroczystego ods%oni!cia pomnika, autorstwa prof. Mariana Molendy,
dokona% rektor UO prof. Stanis%aw S%awomir Nicieja (inicjator upami!tnienia) wspólnie z Andrzejem Balcerkiem, prezesem spó%ki
Góra(d(e Cement SA, wspó%finansuj$cej wzniesienie pomnika.
W"ród go"ci honorowych uroczysto"ci jego ods%aoni!cia obecni
byli m.in.: Jolanta Klimowicz-Osma'czyk (wdowa po Edmundzie),
prof. Dorota Simonides – d%ugoletnia senator Ziemi Opolskiej, Karol Cebula – mecenas kultury i nauki, marsza%ek województwa
opolskiego Andrzej Bu%a i wojewoda opolski Ryszard Wilczy'ski.
Fot. Jaros%aw Mokrzycki

jw

Fot. Jaros%aw Mokrzycki

Andrzej Bu%a marsza%ek województwa opolskiego przypomnia% Pi&'
Prawd Polaków, którym s%u(y% Edmund Osma$czyk
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Go!cie honorowi uroczysto!ci ods%oni&cia pomnika, od prawej: rektor UO
prof. Stanis%aw S%awomir Nicieja, prof. Dorota Simonides, Jolanta Klimowicz, Karol Cebula

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanis%aw Nicieja i prezes spó%ki
Góra(d(e Cement Andrzej Balcerek – ods%aniaj# pomnik E. Osma$czyka na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

KRÓTKO!O!KSI"#KACH

Maria Lipok-Bierwiaczonek: Tychy oczywiste
i nieoczywiste. Ksi!"#ce $lady, dotkni#cie sacrum i nowe miasto. Wyd. Urz!d Miasta Tychy, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2015, s. 224.

Pierre-Joseph Buchoz: Krótka wiadomo$& o KAWIE o jej w'asno$ciach i skutkach na zdrowie ludzkie sp'ywaj!cych. Wyd. Biblioteka "l!ska, Katowice 2015, s. 100.

Autorka przez wiele lat by!a dyrektork" tyskiego muzeum, tyszank" sta!a si# „od dziecka”, to miasto powstawa!o na jej oczach. Zna je jak ma!o kto. Opisuje i fotografuje. Ta ksi"$ka jest swoist" syntez" jej wiedzy,
osobistych do%wiadcze&, historycznych studiów, ale
i mi!o%ci do tzw. „ma!ej ojczyzny”. Tychy w oczach
wi#kszo%ci to miasto socjalistyczne, bez historii i zabytków. Lipok-Bierwiaczonek od lat walczy z tymi stereotypami, dowodzi, $e sam up!yw czasu doprowadzi!
do tego, $e „komunistyczne” budowle sta!y si# „starówk"” wart" zwiedzania. Urzek!o mnie u$ycie s!owa
„palimpsest” w kontek%cie miasta. Rzeczywi%cie miejska przestrze& jest jak stary papirus, z którego zeskrobuje si# stary tekst, aby wpisa' nowy. To konieczno%',
ale $al przesz!o%ci. Tychy mia!y by' miastem bez Boga, ksi"$ka dowodzi, $e w!a%nie w tym miejscu mamy
mo$e najciekawsze w kraju przyk!ady wspó!czesnej architektury sakralnej.

To prawdziwa pere!ka bibliofilska. Pi#knie wydana,
pi#knie skomponowana i pi#knie przez autora napisana. Zaczn# od próbki: Kawa, dobra jest dla wszystkich
ludzi. Wyczyszcza nerki z tey materyi, któraby tam mog$a sprawi% kamie&, wiele ulgi przynosi podagrykom,
rozwalnia te wi'zy, które ludziom kaydany na r'ce i nogi wk$adaj(. Kawa u)yteczna tym, którzy publicznie mówi(, którzy woia)ui(, i którzy powstai( z choroby.
Pierwsi mie% b'd( gruntownieysz( pami'%, g$os mocnieyszy i akcy( wolnieysz(, drudzy mniey si' fatygui( trudami, i mniey cierpi( z odmiany powietrza
i z$ych pokarmów. Ostatni w krótce odzyskay( si$y
i pierwsz( tusz'. Dyrektor Biblioteki (l"skiej, prof. Jan
Malicki osobi%cie poprzedzi! ten tekst wst#pem
pod znamiennym tytu!em: „Mleko szachistów i my%licieli. Kawa.” No i jak tu jej nie pi'? A je%li kto% nie chce
by' szachist" i woli chorowa' na nerki – niech przynajmniej przeczyta t# KAW) dla przyjemno%ci.

Jaromir Czejka: Ji"ni miesto. Fotograficky projekt
z pra"skeho sidlis"tie z osmdesatych let 20 stoleti. Wyd.
PositiF, Praha 2014, s. 184.

Anna Rudawcowa: Oczy dziecka. Wiersze, bajki,
ko'ysanki. [Brak danych o wydawcy]. Gliwice 2013,
s. 138.

Po Tychach nie mog!em si# oprze' zarekomendowaniu tego albumu, o który trudno w Polsce, ale ju$ w pobliskiej Opawie… W ka$dym razie polecam. Autor,
%wietny fotograf, wybra! sobie temat skrajnie zdawa!oby si# niewdzi#czny – blokowisko. I to w trakcie powstawania. Klockowate wie$owce, wida', $e budowane „za komuny”, bo rzuca si# w oczy ich tandetno%',
wyrastaj" z jakich% pól, z b!ota, z ziemi „ja!owej”. Teren jeszcze nieposprz"tany, stoj" baraki budowla&ców,
zosta! mi#dzy blokami stary krzy$ przydro$ny… Ale
ju$ w tym pejza$u pojawiaj" si# ludzie, którzy tu b#d" $y' (albo ju$ $yj", mieszkaj"), wi#c musz" jako% t#
do%' odpychaj"c" przestrze& oswoi'. Dzieci si# tu bawi", doro%li co% kupuj", na %cianie graficiarz wymalowa! serce, a pod spodem jakiego% obwieszczenia
dziewcz#cy anons: „hledamy kluky na disco” (szukamy ch!opaków na dyskotek#). Znakomite zdj#cia, czarnobia!e – to wybór artystyczny, jednocze%nie podkre%la jednak „historyczno%'” zapisu.

Anna Rudawcowa, z domu Okuszko-Boska herbu
Leliwa, wnuczka powsta&ca styczniowego, urodzi!a
si# w roku 1905 w Dorpacie. Kiedy Polska odzyska!a niepodleg!o%' z rodzin" wróci!a do ojczyzny.
Niestety miasta, do których trafi!a, to by!y Wilno
i Grodno. Stamt"d w czasie II wojny %wiatowej zosta!a wywieziona do Kazachstanu. Potem nast"pi! powrót
do PRL. M"$ po!"czy! si# z rodzin" znacznie pó*niej.
Mieszkanie w Gliwicach. Typowy polski los – mo$na powiedzie'. By!a nauczycielk", pisa!a wiersze
(w PRL rzadko publikowane, cho' wcze%niej by!a autork" „P!omyczka” i „P!omyka”), zmar!a w 1981 roku. Dla dzieci tworzy!a w czasach Tuwima i Brzechwy,
dla niej jednak ich twórczo%' by!a zbyt „awangardowa”. Wola!a tradycj# zapocz"tkowan" przez Konopnick". My%l#, $e jej wiersze mo$na spokojnie czyta'
dzieciom nawet dzi%. A ko!ysanki – %piewa'. Jest w tym
pisaniu ciep!o, a tak$e przemawiaj"cy do najm!odszych
humor – cho'by w utworze opisuj"cym straszliw"
awantur# na choince.

Piotr Siemko: Sakralna architektura drewniana
na Górnym %l!sku. Szkicownik architekta sprzed ponad stu lat. Wyd. Biblioteka "l!ska, Katowice 2015,
s. 174.
Praca badacza przesz!o%ci – na przyk!ad archeologa, historyka, bibliotekarza – jest moim zdaniem tak
pasjonuj"ca jak robota detektywa opisywanego w „krymina!ach”. Oto znaleziono szkicownik ze znowu nie
tak dawnych czasów, bo z pocz"tków XX wieku. A ile
$mudnego „%ledztwa” wymaga!o wyja%nienie okoliczno%ci i celu – inwentaryzacja, tak$e, by' mo$e, dla
planowanych bada& – jego powstania. Siemko na podstawie odnalezionych szkiców mo$e stwierdzi', $e ich
autorem by! architekt, bo interesuj" go konstrukcyjne
i „materia!owe” detale, ustala te$, $e te rysunki powsta!y w latach 1901-1902 (co wymaga!o do%' $mudnych
bada& na temat zmian w wygl"dzie opisywanych
%wi"ty& w okre%lonym czasie). Ale ju$ sam rysownik
Ernst Wiggertow jest autorem odnalezionego szkicownika tylko „z du$ym prawdopodobie&stwem”. Ksi"$ka zawiera reprodukcje kart szkicownika, dzi#ki
czemu mo$emy pozna' wygl"d oraz histori# ko%cio!ów, które ju$ dzisiaj nie istniej".

Bp Pawe# Anweiler: Mój psa'terz. Wyd. Augustana, Bielsko-Bia#a, s. 156.
Najtrudniej si# pisze wiersze religijne – to zdanie
s!ysza!em wielokrotnie od najwi#kszych poetów – bo
z jednej strony grozi deklaratywno%', z drugiej – popadni#cie w infantylizm albo wr#cz w herezj#. Ks Jan Twardowski ucieka! od tych pu!apek pokazuj"c zachwycaj"ce dzie!o Stwórcy poprzez przyrod# i zapewniaj"c:
„Nie przyszed!em pana nawraca'”. Biskup Anweiler znalaz! do pisania wierszy religijnych zupe!nie inny klucz.
Przybli$y! i skomentowa! poetycko, w tradycyjnej, rymowanej, a wi#c !atwej do zapami#tania formie wszystkie psalmy. Cytuj#: Pójd' razem z moim Panem;/ B'd' jak On/ Pi% z górskiego strumienia,/ On podniesie swoj( g$ow',/ Wyratuje/ M( dusz' z utrapienia,/ Po ziemskim pielgrzymowaniu/ Mnie wprowadzi/ Do wiecznego odpocznienia. To poetyckie odniesienie do „Ps 107,7”:
B'dzie pi$ w drodze ze strumienia,/ Dlatego g$ow' podniesie. Psa!terz biskupa Anweilera jest wi#c nie tyle typowym tomikiem poetyckim, ile raczej prostym modlitewnikiem, takim dla ludzi wierz"cych na ka$dy dzie&
powszedni.
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Kossakówny
i Kossakowe

Joanna Jurga!a-Jureczka: Kobiety Kossaków. Warszawa 2015, nlb., ilustr.

M
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!"czy#ni z rodu Kossaków doczekali si! wielu wa"nych opracowa$ i w%asnej legendy, zbudowanej w równym stopniu z wielkiej s%awy malarskiej, co wyj&tkowych m!skich
przymiotów.
Kobiety, je'li pojawia%y si!, to jako córki, "ony, kochanki. Maria i Magdalena
zmieni%y nazwiska i budowa%y w%asn& niezale"n& narracj! kobiet wyzwolonych,
cho( z Kossakówk& w tle. Jedna Zofia
Kossak trwa%a przy nazwisku, jednak
zawsze kojarzono j& z Juliuszem i Wojciechem, szukaj&c w jej pisarstwie pierwiastków malarskich. Niewiele jednak
osób wie, "e to za spraw& swych "on Kossakowie si! koligacili, a za spraw& maj&tków Ga%czy$skich czy Kisielnickich boga ci li i mo gli "y( bez tro sko, cho(
na pierwszy rzut oka wygl&da%o zupe%nie
odwrotnie. Dzi!ki ksi&"ce Joanny Jurga%y-Jureczki Kobiety Kossaków ten obraz
ulega weryfikacji, mimo "e forma dzier"awcza (czyje kobiety) dalej przyporz&dkowuje wszystko m!"czyznom. Kobiety jednak nie tyle by%y „Kossaków”, co
swoje w%asne, tyle "e Kossaków kocha%y i "y%y dla nich.

Zofia, Jadwiga, Maria, Anna; i znowu
Anna, Zofia, Jadwiga * ka"da z nich ma
indywidualny portret, starannie dopracowany, z ka"dego wychyla si! "ywa osoba, mówi&ca swoim g%osem i "yj&ca w%asnym cierpieniem, czasem rado'ci&. Ka"dej z nich autorka przypisuje kwiatowe
atrybuty i poetyckie motto, w pi!knej opowie'ci %&cz&c rzeczowo'( z dyskretn& nastrojowo'ci&. Joanna Jurga%a-Jureczka
wyros%a na najwybitniejsz& i najdociekliwsz& badaczk! kobiet z rodu Kossaków,
a wiedz! potrafi po%&czy( z popularyzacj& w sposób ambitny i oryginalny.
Kossakówny i Kossakowe to by%y silne kobiety, inteligentne i odwa"ne, utalentowane i wierne. Gdyby Kossakowie trafiali na inne panie, mo"e by si! zagubili
w "yciu, a nawet zmarnowali talenty.
Mo"na zaryzykowa( twierdzenie, "e Kossakowe lepiej gospodarowa%y talentami
swych m!"ów ni" w%asnymi. +ycie ich by%o pe%ne tragedii: umiera%y im dzieci, traci%y domy i maj&tki, zdradzali (nie zawsze
dyskretnie) je m!"owie – a przecie"
d#wiga%y si! i nierzadko mierzy%y heroicznie z "yciem w%asnym i cudzym oraz
histori&. Stracone domy odbudowywa%y
i nasyca%y bezpieczn& aur&, cho( by%
w tych kobietach jaki' tragizm. Jednak nawet z nim i nierzadko z wewn!trznymi
sprzeczno'ciami, potrafi%y "y(. Tak& postaw! przekazywa%y swoim córkom, które wprawdzie zwykle tego nie docenia%y,
jednak zawsze zachowywa%y dum! oraz
niezale"no'( matek i odwa"nie budowa%y odr!bny kszta%t swego "ycia.
Jedn& z najtragiczniejszych postaci
w tej galerii jest Maria z Kisielnickich
Kossakowa, "ona Wojciecha, który „lubi% zapolowa( na cudzych terenach”
(s. 283), matka Marii i Magdaleny, poetki i satyryczki * zwana Mamid%em, ca%kowicie oddana rodzinie. Przeanalizowawszy ca%y jej nie%atwy "yciorys, autorka pisze: „Trwa%a przy swoim m!"u Wojciechu, dopóki 'mier( ich nie roz%&czy%a.
Obie córki, Maria i Magdalena, zrozumia%y po jej 'mierci, jak by%a bardzo niedoceniana, czasem lekcewa"ona. Kiedy nie
mog%y ju" o nic zapyta(, niczego do niej
napisa(, o niczym opowiedzie(, wówczas
do'wiadczy%y prawdziwego sieroctwa
i samotno'ci” (s. 197).
Joanna Jurga%a-Jureczka posiada bezb%!dn& intuicj! badawcz&, dociera do zapomnianych i niedocenionych archiwaliów, tropi po"ó%k%e fotografie, na starych
cmentarzach ods%ania zaro'ni!te nagrobki. Zada%a sobie benedykty$ski trud
przekartkowania tysi!cy stron, czasem
ma%o czytelnych. Ze starych dokumentów,
zatartych fotografii, wyblak%ych listów
wyczytuje prawd! o czasie i cz%owieku
tworz&c psychologicznie pog%!bione portrety. A "ycie ludzkie postrzega nie tylko w jego jednostkowym wymiarze,
lecz zawsze wpisuje w wielk& histori! narodow&, pokazuj&c zdumiewaj&c& powtarzalno'( wydarze$, w linearnym – wydawa%oby si! – biegu dziejów. Jest to jednak nie tylko w!drówka poprzez czas, ale
te" miejsca i krajobrazy. Przed oczami
czytelnika przesuwaj& si! pola i lasy, sady i ogrody pe%ne ró", widzimy kapry'n&
zdradliw& rzek! Wieprz i malownicze

cmentarze oraz eleganckie ulice pi!knych
miast. To one wspó%tworz& klimat opowie'ci.
Autorka %&czy dobry warsztat naukowca z pasjonuj&c& narracj& epick&, pulsuj&c& emocjami, czasem dramatyzmem,
niekiedy roz'wietlon&, niekoniecznie dobrotliwym, humorem.
Ciekawostki i anegdoty (niektóre znakomite!), których jest naprawd! sporo, nie
decyduj& o charakterze ksi&"ki, ale j& ubarwiaj&, czasem w sposób zaskakuj&cy puentuj&. Znajdziemy wi!c ca%kiem sporo
zabawnych, a nawet pikantnych szczegó%ów, jak ko re spon den cja Wit ka ce go
z Magdalen& Samozwaniec, ozdobiona
bardzo anatomicznymi malunkami Stanis%awa Ignacego Witkiewicza. Z Pawlikowsk&-Jasnorzewsk& mieli nawet razem napisa( jak&' sztuk!, zrobi( razem „co' piekielnego”, a gdy si! nie uda%o, Stanis%aw
Ignacy przykazywa% "onie: „temu bydl!ciu Lilce nie k%aniaj si! bro$bo"e (sic!)
ode mnie” (s. 130), a innym razem "ali%:
„Kossaki si! na mnie wypi!%y – furda”
(s. 130). Autorka pisze, "e Jadwiga Witkiewiczowa wybaczy%a Lilce romans ze
swym m!"em dopiero wówczas, gdy dowiedzia%a si! o jej cierpieniu i 'mierci.
Do tej pory wi!cej wiedzieli'my o kochankach Witkacego ni" o jego "onie Jadwidze z Unrugów Witkiewiczowej, której
matka, te" Jadwiga, by%a Kossakówna
z domu. Obie te Jadwigi znakomicie potwierdzaj& prawd! wiersza Kazimiery
I%%akowiczówny o Jadwidze, "e „Ostro"nie z tym imieniem. Prawie na pewno zaszkodzi”.
Z du"& intuicj& psychologiczn& Joanna
Jurga%a-Jureczka pisze o Magdalenie Samozwaniec do ko$ca skrywaj&cej swe tajemnice. Pokazuje jak pod nat%okiem
s%ów, beztrosko i dowcipnie opowiadaj&cych o 'wiecie, kry% si! dramat kobiety
niedocenianej, niekochanej, zdradzanej,
opuszczonej i samotnej (s. 209).
Dociekliwo'( autorka %&czy z wielkim
taktem, szanuje ludzk& intymno'(; stanowczo wyznacza granice, których nie
wolno przekracza( biografowi. Próbuje
np. dociec prawdy o przyczynach zerwania kontaktów przez Magdalen! Samozwaniec z córk& Teres&, ale w stosownym
momencie zawiesza g%os i zostawia domys%y czytelnikowi.
Szkoda tylko, "e w tej panoramie
'wietnych „Kossakowskich” portretów
zabrak%o córek Jerzego Kossaka z drugiego ma%"e$stwa: Glorii Kossak, te"
malarki i poetki próbuj&cej w latach siedemdziesi&tych w%asnymi si%ami reaktywowa( krakowsk& Kossakówk!, i Simony Kossak – biologa, le'nika, z tytu%em profesorskim i specjalistki od ekologii behawioralnej ssaków, zwi&zanej
ze stacj& Naukow& Pan w Bia%owie"y.
Wszak Maria Wo#nikowska, córka Jerzego Kossaka z pierwszego ma%"e$ska,
z Ew& Kapli$sk& znalaz%a swoje miejsce
w opowie'ci. A mo"e w tym braku jest
zapowied# kolejnego tomu „Kossakowskiego”? Nale"y tego "yczy( autorce
i czytelnikom.
KRYSTYNA
HESKA-KWA)NIEWICZ

W obecnie omawianej ksi"%ce wyst$puje jeszcze jeden lwowsko-&l"ski akcent.
Luba Kijanowska i Lidia Melnyk ze
Lwowa w tek&cie „Recepcja twórczo&ci
operowej Stanis#awa Moniuszki w ukrai(skiej kulturze muzycznej” przywo#uj" posta', pochodz"cego z rodziny duchownego unickiego, Andrzeja Gajka,
w swoim czasie bardzo znanego wykonawcy partii Moniuszkowskich. I informuj", %e „po wybuchu II wojny &wiatowej w#adze radzieckie aresztowa#y
wówczas 66-letniego &piewaka wraz
z rodzin". Zostali deportowani na Syberi$, do Kraju Krasnojarskiego, gdzie artysta pracowa# jako drwal przy wyr$bie
drzew. Pó)niej zwolniono go od ci$%kiej
pracy fizycznej i pozwolono zorganizowa' klub artystyczny. W 1946 roku Gajek zosta# zwolniony, lecz nie móg# powróci' do Lwowa. Wyjecha# do Polski,
gdzie &lad po nim zagina#. Po raz ostatni widziano go w Katowicach, na dworcu kolejowym w 1946 roku; przypuszczalnie zmar# tam%e w 1949 roku.”
Lwów, jak wida' jest w tej ksi"%ce reprezentowany ca#kiem mocno. Oczywi&cie obecne s" te% ziemie litewskie,
wszak urodzony w Ubielu na dzisiejszej
Bia#orusi twórca „Strasznego dworu”, zanim obj"# dyrekcj$ Teatru Wielkiego
w Warszawie w 1858 roku, dzia#a# przez
wiele lat w Wilnie, gdzie by# organist"
ko&cio#a &w. Jana. O komediooperze
„Biurali&ci” pisze Sviatlena Niemahaj
z Akademii Muzycznej w Mi(sku – wtedy Mi(sk i Wilno aczkolwiek po#o%one
w dwu ró%nych guberniach imperium rosyjskiego, by#y sobie niew"tpliwie znacznie bli%sze ni% dzi&, gdy s" stolicami dwu
pa(stw. Z kolei Rados#aw Okulicz-Kozaryn reprezentuj"cy uniwersytety pozna(ski i wile(ski podejmuje temat wyra)nie zakre&lony tytu#em: „Narodowy
kompozytor nieistniej"cego kraju. Stanis#aw Moniuszko i wskrzeszanie Wielkiego Ksi$stwa Litewskiego w pie&ni”.
Je&li chodzi o temat obecno&ci muzyki
Moniuszki poza dawnymi i obecnymi granicami Polski, kraju niew"tpliwie ponownie istniej"cego, odnotujmy jeszcze tekst
Ji*ego Kopeck.’ego o praskich prezentacjach „Halki” w latach 1868 i 1898.
„Halka” i „Straszny dwór” – to opery nie tylko znane, ale bardzo znane.
Du%" zalet" zbioru „Teatr muzyczny Stanis#awa Moniuszki” jest przybli%enie
czytelnikom historii dzie# scenicznych
zdecydowanie ust$puj"cych s#aw" obu
tytu#om. Dwa z nich – wspomniani ju%
„Biurali&ci” i „Jawnuta” – zosta#y wyró%nione oddzielnymi artyku#ami. Dodajmy do tego jeszcze rzadko dzi& wykonywan" kantat$ „Widma” opart"
na Mickiewiczowskich „Dziadach”.
Do ksi"%ki do#"czona jest p#yta z utworami wykonanymi na koncercie towarzysz"cym konferencji, podczas której prezentowano wst$pne wersje artyku#ów
o teatrze operowym Moniuszki. Kr"%ek
za wie ra pie &ni in spi ro wa ne cze skim XIX. wiecznym apokryfem „R$kopis królodworski”. Musia#y mie' owe
wiersze udaj"ce poezj$ &redniowieczn"
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lat temu na 65. lecie Opery !l"skiej wystawiono „Straszny
dwór” Stanis#awa Moniuszki, 10 lat temu z okazji 60. lecia – „Halk$”. Przed 20 laty te% by#a „Halka”. I najcz$&ciej te dwa sztandarowe dzie#a ojca
naszej opery narodowej pojawia#y si$
na bytomskich jubileuszach.
Tegoroczne 70. lecie jest skromniejsze. „Straszny dwór” co prawda zagrano, ale nie nowy, lecz ten sprzed 5 lat.
W nowych inscenizacjach przygotowano natomiast dwie jednoaktówki: oper$
„Verbum nobile” i balet „Na kwaterunku”, kiedy& zreszt" obecne na tej scenie,
ale bardzo, bardzo dawno temu.
Wydawnictwa jubileuszowego te% nie
ma, mimo %e poprzednie, opatrzone tytu #em „Pó# wie ku Ope ry !l" skiej
1945–2000” nie obejmuje, bo przecie%
nie mo%e, ostatnich 15 sezonów i brak
ten zaczyna coraz bardziej doskwiera'.
Za pewnego rodzaju „rekompensat$” potraktujmy wi$c opublikowan" przez
Wydawnictwo Pozna(skiego Towarzystwa Przyjació# Nauk ksi"%k$ „Teatr muzyczny Stanis#awa Moniuszki” – zbiór
prac pod redakcj" El%biety Nowickiej
i Magdaleny Dziadek, sta#ej recenzentki i publicystki muzycznej miesi$cznika „!l"sk”. Aczkolwiek ksi"%ka ta nie
podejmuje tematu inscenizacji i recepcji oper Moniuszki na !l"sku, z naszym
terenem „#"czy” j" jednak nie tylko nazwisko red. Dziadek.
Agnieszka Marsza#ek omawiaj"ca dzieje oper Moniuszki na lwowskiej scenie,
w rozbiorowych i polskich czasach Grodu Orl"t, doda#a do swego tekstu wykaz
inscenizacji Moniuszkowskich od sezonu 1840/1841 roku do sezonu 1939/1940
(prawie okr"g#e 100 lat, bez zaledwie jednego roku, wszak ten ostatni sezon zosta#
przecie% dla nas, Polaków, tragicznie
przerwany). I jakie% nazwiska w tej ko(cówce spotykamy? W zapowiedzi przedstawienia „Strasznego dworu” 3 wrze&nia 1938 roku Jadwig! &piewa Kotulakówna (to pó)niejsza Wiktoria Calma,
pierwsza powojenna &l"ska Halka, wtedy jeszcze wyst$puj"ca pod pierwotnym nazwiskiem), a Hann! – Czepielówna (Zofia Czepielówna, tak%e przysz#a solistka Opery !l"skiej). W nieustalonej roli
jest obsadzony Dobosz (Adam Dobosz,
re%yser &l"skiej „Halki” w 1945 roku). Natomiast jako re%yser lwowskiej „Halki”
zapowiedzianej w grudniu tego% 1938 roku jest wymieniony Adam Didur, który
za 7 lat za#o%y Oper$ !l"sk".
Tych danych, a konkretnie wykazów
inscenizacji Moniuszkowskich we Lwowie po 1900 roku, w opublikowanej
przed 9 laty przez to samo wydawnictwo
pracy „Teatr operowy Stanis#awa Moniuszki. Rekonesanse”, której obecna
ksi"%ka jest zdecydowanym rozszerzeniem, jeszcze nie ma. W „Rekonesansach” jeden z tekstów tak%e wyszed#
spod pióra Magdaleny Dziadek (wtedy
reprezentowa#a uczelni$ cieszy(sk",
dzi& Uniwersytet Jagiello(ski w Krakowie), ale nie by#a, jak teraz, redaktork"
ca#ego zbioru.

jak"& si#$ magiczn", skoro muzyk$
do nich pisali nie tylko Czesi: wielki Antonin Dvo*ák i nieznany dzi& poza swoim krajem Václav Toma+ek, Chorwat Vatroslav Lisinski i Polak W#adys#aw
,ele(ski. W ubieg#ym roku pi$' pie&ni
do tego samego tekstu w polskim przek#adzie Lucjana Siemie(skiego napisa#a tak%e pozna(ska kompozytorka Ewa
Fabia(ska-Jeli(ska, jak podejrzewam
z my&l" o wspomnianej konferencji
i dedykowa#a je wykonawcom Annie
Budzy(skiej (sopran) i Tomaszowi
So&niakowi (fortepian), którzy utrwalili
je na tym%e kr"%ku. Jako %e temat „R$kopisu królodworskiego” i jego du%ej,
jak wynika z zainteresowania kompozytorów, popularno&ci w XIX stuleciu nie
jest przesadnie znany a prawd$ mówi"c
w ogóle nie jest znany, p#yta stanowi niema#" ciekawostk$ zw#aszcza dla osób
zainteresowanych bohemikami.
MAREK BRZE-NIAK
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Wies!aw Hudek: Wiersze. Kraków 2015.
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rzede mn! tomik wierszy ks.
Wies"awa Hudka, z którym jeszcze przed jego t"umaczeniem
mia"am okazj# si# zapozna$, gdy% przeczyta"am wszystkie poematy, nie tylko te wybrane do tomu w t"umaczeniu na j#zyki
obce (angielski, hiszpa&ski, w"oski, francuski i niemiecki). Autor wierszy, znakomity poeta, zapewnia nas, i% „uczy si# %yciem dzi#kowa$…” i to jest na pewno
najwa%niejsze przes"anie jego wierszy.
Alfred Tennyson napisa" kiedy', i% misj! ka%dego winien by$ „wysi"ek, szukanie, znajdowanie i nie poddawanie si#”, je'li poszukiwanie trwa zbyt d"ugo (poemat
Ulisses). (yjemy bowiem „raz i nigdy wi#cej” (Rilke), a zatem trzeba piel#gnowa$
wszystko to, co najcenniejsze w nas, by tego nie utraci$. Pi#kno bowiem, którego
nieustannie poszukujemy, „zawsze w pewnym stopniu jest niewyra%alne….”, jak deklaruje ks. Hudek.
Pi#kne s! wiersze o domu, o muzyce,
o wra%liwo'ci cz"owieka na pi#kno i to, co
boskie, a gdy je czytam w samotno'ci, czuj# wyra)nie, i%, jak pisze ks. Hudek,
„z ciszy rodzi si# zaufanie do my'li…..”,
mi"o'$ do prawdy, przyja)&, która jest
prawd!, jak „kantata na jeden dom”. Poeta podkre'la, i% nale%y %y$ pe"nym „%y-

ciem, s"u%b!, prawd! w Prawdzie...” Hermeneutyka potrafi by$ uci!%liwa, zw"aszcza gdy nieco zaciemnia prawdziwy obraz poezji, bo zmusza czytelnika do interpretacji czego', czego opowiedzie$ nie
sposób. Poemat bowiem nie powinien
„znaczy$, lecz by$”, jak to ujmuje ameryka&ski poeta. Po có% bowiem komentowa$ s"owa, skoro one same w sobie s! najbardziej wymowne. A gdy wybrzmiewa
wers taki jak ten: „Wyszed"em z domu modlitwy wprost na wodospad d)wi#ków…”,
to potwierdza si# tylko formu"a Waltera
Patera, i% „wszystkie sztuki aspiruj!
do kondycji muzyki”.
Ks. Hudek wyra%a muzyczno'$ tego
'wiata w sposób ujmuj!cy. Gdy pisze:
„stoj# w cieniu melodii czuj# wszystko
i nic nie mog#…”, to wydaje si#, i% sam
„Bóg si# przegl!da w harmonii..”. Poematy ks. Hudka ujmuj! nie tylko obrazowaniem, ale i rytmem, a niektóre s! wprost
dedykowane kompozytorom, jak na przyk"ad Mozartowi * rytm symfonii g-moll
i jej melodi# s"ycha$ doskonale. O muzyce przesz"o'ci, o postaciach klasycznej harmonii i d)wi#ków poeta przypomina
w czasach, gdy tylko wybrani s"uchaj! muzyki. Wspó"czesno'$ bowiem jawi si#
i przera%a w swojej apokaliptycznej niemal wizji 'wiata, 'wiata okrutnie zurbanizowanego, 'wiata wojen i „nuklearnej
wznios"o'ci”, jak to uj!" krytyk ameryka&ski. „Jest to co jest bo od JESTEM pochodzi” * wiele jest w poezji ks. Hudka
momentów prawdziwego odczuwania
ci#%aru egzystencji albo ontologicznego
sensu wszech'wiata. Czy mo%e by$ wi#kszy dowód na istnienie Boga ni% Jego
wszechobecno'$ w otaczaj!cej rzeczywisto'ci?
Ujmuj!cy wst#p do tomu wieloj#zykowego t"umaczenia Wierszy napisa" ks.
Jerzy Szymik. Wspomnia", i% poematy zawarte w tomie ods"aniaj! fragment kazania, które wyg"osi" podczas pogrzebu
Matki ks. Hudka. Ból, %a"oba i cierpienie
staj! si# bowiem tymi stanami duszy
i serca, które dyktuj! cz#sto najpi#kniejsze modlitewne wyra%enia poetyckie, dowody „rozpaczliwej samotno'ci”. Autor
wst#pu zwraca uwag# na jeszcze inne wa%ne przes"anie poezji ks. Hudka * na s"u%b# %yciu, a przez ni! Bogu, najwa%niejsze
powinno'ci kobiety-matki.
W pi#tnastu poematach wybrzmiewa tematyka mi"o'ci do siebie i do matki, kult
kobiety-matki, mi"o'ci do syna * zarówno rzeczywistej, jak i tej symbolicznej mi"o'ci Matki i Boga. Tomik rozpoczyna poemat dotyka$ siebie, preludium do ca"ego
wydania wierszy w t"umaczeniu. Poznanie siebie, szcz#'cie, u'miech, postrzeganie 'wiata z pozycji dziecka to na pewno
b"ogos"awiony stan uniesienia, który nobilituje cz"owieka i czyni go lepszym.
W takiej kondycji cz"owiek mo%e rozmawia$ z Bogiem i ta rozmowa czyni go
szcz#'liwym: „czy Ty mnie chcesz / czy
pragniesz, abym by"?” Nawet samotno'$
mo%e by$ przyjazna, gdy „pokazuje pe"ni# barw / przyja)ni, rodziny, powo"ania…” Ostatnia rozmowa z matk! nie musi by$ smutna, mo%e by$ bowiem wspomnieniem lat minionych. Cho$ tak bardzo
naznaczona cierpieniem syna, zaowocuje nowym natchnieniem poetyckim.

Poeta cz#sto przywo"uje najpi#kniejsze
s"owa Hymnu do Mi!o"ci z Listu do Koryntian, które przypominaj! si# w chwilach najbardziej wa%kich, ale te% cz#sto bolesnych. Kontemplacja tego, który JEST,
staje si# „klamr! my'li jak modlitw!”. S"owo poetyckie jest tak%e s"owem litanijnym,
a przypomnienie najs"awniejszej modlitwy
do Matki Bo%ej najpe"niej wyra%aj! poematy o matce. Ta wielka mi"o'$ matki
do syna, jak i cz"owieka do Boga, dyktuje s"owa psalmu Ty" najpi#kniejszy z synów ludzkich i sk"ania do tego, i% poeta
pragnie sta$ si# „lutni! dla Niego”, „Jego
kol#d!”. Poprzez s"owo poetyckie chce
wyrazi$ „pot#g# Jego dzie" zdumiewaj!cych i wielbi$ Jego wielko'$”.
Jednym z najpi#kniejszych poematów
w tomie jest fortepian Ratzingera poprzedzony mottem ze 'w. Atanazego. Prawdziwie mistrzowsko brzmi! s"owa pierwszej zwrotki, gdy ks. Hudek wychwala
zr#czno'$ palców pianisty, a zarazem
jego „pokor#, "agodno'$ i prostot# precyzyjnego os!du i m!dro'ci”, które to cnoty tworz! „encyklik# o muzyce”, by$
mo%e dopiero w trakcie pisania, ale ju%
s"yszaln!. Obecno'$ fragmentu Fortepianu Szopena Norwida w drugiej cz#'ci dodaje wierszowi dostoje&stwa i czyni go
eleganckim. „Consummatum est” nawi!zuje nie tyle do „czasu pó)nego”, ile
staje si# s"owem po%egnania ze 'wiatem,
„od! na odej'cie” z miejsca pos"ugiwania.
„Rado'$ 'piewu” po"!czona z „teologii
dyskursem” to symbioza muzyki i s"owa,
po"!czenia dwóch sztuk, które m!dry
teolog tak bardzo umi"owa". Poemat ko&czy si# pro'b! czytelnika, by Ratzinger-pianista pozwoli" mu wej'$ w swoje
tajemnicze królestwo, „monastyr z wyboru”, by móc us"ysze$ „jak On gra na fortepianie”.
Tom zamyka wiersz lament pielgrzyma,
który u kresu podró%y prosi o dalsze b"ogos"awie&stwo i wytrwanie. To pi#kna suplikacja poetycka cz"owieka naznaczonego trudami %ycia, ale nadal w drodze
do celu, dokonuj!cego niejako podsumowania swojej ziemskiej egzystencji, cz"owieka, który jest „sam, ale nie samotny”,
jak to ciekawie okre'li" inny poeta polski
(A. Zagajewski).
Bardzo wysoko oceniam ciekawe i inspiruj!ce t"umaczenie wierszy na j#zyk angielski. T"umacz dokona" owocnego, ale te%
niezwykle inspiruj!cego przek"adu. Wybrane wiersze to bardzo ciekawa literatura poetycka, zbudowana z niecodziennych fraz
i metafor, które stanowi! prawdziwe pi#kno tej poezji. Tematyka, jak i forma literacko-muzyczna pokazuj! Autora jako
cz"owieka o niezwyk"ej g"#bi, który przenika nie tylko bogactwo j#zyka, ale tak%e
doskonale zdaje sobie spraw#, czym jest
„moc S"owa”. Pe"na 'wiadomo'$ muzycznej warstwy j#zyka sprawia, i% poematy ks. Hudka wybrzmiewaj! nie tylko
pe"n! i bogat! materi! d)wi#ków, ale pokazuj! te%, jak bardzo poezja d!%y do „kondycji muzyki” i pragnie w niej pozosta$.
Ze wszech miar polecam ten niezwykle
inspiruj!cy tomik, który jest owocem estetycznego, liturgicznego, filozoficznego
i muzycznego natchnienia poety.

EWA BORKOWSKA

my#le Sikorskiego Polska mia"a te& odegra% znacz!c! rol$ w koalicji walcz!cej
z Niemcami. Tych ambitnych planów,
przede wszystkim ze wzgl$du na szczup"o#% w"asnych si", nie uda"o si$ jednak
zrealizowa%. Nawet je#li pocz!tkowo
polskie plany wspó"gra"y ze strategi! Brytyjczyków, to w decyduj!cej fazie wojny Amerykanie zdecydowali o utworzeniu drugiego frontu we Francji, za#
Europa )rodkowo-Wschodnia sta"a si$
cz$#ci! sowieckiego teatru wojennego ze
wszystkimi tego militarnymi i politycznymi konsekwencjami. Sikorski ju&
wówczas nie &y", ale niezale&nie od tego,
kto sta"by na czele polskich w"adz („pragmatyczny” Sikorski czy „nieprzejednany”
Sosnkowski), niezale&nie od „mi$kkiej”
czy „twardej” postawy Polaków, nie
sposób sobie w ówczesnej sytuacji wyobrazi% inny scenariusz. To nie fatalizm
dziejów, ale s"abo#% Polski sprawi"a, &e
w rzeczywisto#ci jej los zale&a" w znacznym stopniu od wielkich mocarstw,
od zmieniaj!cych si$ pomi$dzy nimi relacji i gry interesów. W ostatecznym
rozrachunku Polska by"a zaledwie przedmiotem polityki „wielkiej trójki”, a Polacy nie byli na tyle silni, aby zmieni% t$
rzeczywisto#%.
Niew!tpliwie ograniczaj!co na polityk$ rz!du polskiego wp"ywa"o to, &e musia" on dzia"a% na obcej ziemi: najpierw
we Francji, a od po"owy 1940 r. w Wielkiej Brytanii. Jak zauwa&y" Peszke:
„W dost$pnych obecnie dokumentach wida% wyra(nie, jak bardzo Polacy zale&ni
byli od w"adz brytyjskich”. Wcze#niej
do roli „patronki” Polski pretendowa"a
Francja.
Peszke przypomina, &e nawet w okresie wspó"pracy niemiecko-sowieckiej
(1939-1941) „&aden z sojuszników nie
zamierza" anga&owa% si$, nie licz!c deklaracji s"ownych, w jakiekolwiek dzia"ania na rzecz Polski w stosunkach
z ZSRR”. Pó(niej, gdy Kreml sta" si$
najwa&niejszym sojusznikiem Wielkiej
Brytanii, a nast$pnie Stanów Zjednoczonych w wojnie z Niemcami, Polacy
tym bardziej nie zdo"ali uzyska% poparcia dla swych postulatów u mocarstw zachodnich.
Europa )rodkowo-Wschodnia zajmowa"a kluczowe miejsce w polityce Moskwy, natomiast dla Londynu, a zw"aszcza Waszyngtonu w rzeczywisto#ci mia"a marginalne znaczenie. W po"!czeniu
z militarn! pot$g! ZSRR przyczyni"o si$
to do faktycznego uznania przez rz!dy zachodnie (na d"ugo przed konferencj!
w Ja"cie) dominuj!cej w tym regionie
pozycji Kremla. Gdy w maju 1945 r.
w Londynie, Pary&u, Moskwie czy Waszyngtonie strzela"y przys"owiowe korki od szampanów, dla Polaków zwyci$stwo mia"o gorzki smak.
Pod koniec 1945 r. w Polskich Si"ach
Zbrojnych na Zachodzie s"u&y"o blisko
%wier% miliona &o"nierzy. Kilka miesi$cy pó(niej rozpocz!" si$ proces demobilizacji polskich oddzia"ów, skoncentrowanych ju& wówczas w Wielkiej Brytanii.
Cz$#% &o"nierzy (przewa&nie byli to Pomorzanie czy )l!zacy wcieleni do Wehr-
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obec milionowych armii walcz!cych stron Polacy nie wywarli decyduj!cego wp"ywu
na przebieg, a zw"aszcza ostateczny rezultat II wojny #wiatowej. W poszczególnych wydarzeniach (np. bitwa o Angli$ czy Monte Cassino) potrafili jednak
odegra% istotn! rol$. O wk"adzie Polski
w II woj n$ #wia to w! przy po mi na
Michael Alfred Peszke, autor ksi!&ki
o Polskich Si!ach Zbrojnych na Zachodzie. Jego praca ukaza"a si$ najpierw
w Wielkiej Brytanii w j$zyku angielskim, jest wi$c szansa, &e informacje
na ten temat dotr! równie& do zachodniego czytelnika. W ostatnich latach to
kolejna ksi!&ka dotycz!ca najnowszej
historii Polski, która mia"a swój debiut
w kr$gu anglosaskim.
Zal!&kiem Polskich Si" Zbrojnych
na Za cho dzie by "a ar mia two rzo na
od ko'ca wrze#nia 1939 r. we Francji. Jej
trzon stanowili &o"nierze polscy, którzy
poprzez W$gry czy Rumuni$ wydostali
si$ z okupowanego kraju. We Francji
odtworzone zosta"y równie& naczelne
w"adze pa'stwowe. Nowy prezydent
W"adys"aw Raczkiewicz powo"a" rz!d
na czele z gen. W"adys"awem Sikorskim,
który niebawem zosta" równie& naczelnym wodzem. Premier-genera" przywi!zywa" ogromn! wag$ do zorganizowania
armii. Rozumia", &e w tocz!cej si$ wojnie posiadanie w"asnego wojska ma nie
tylko militarne znaczenie, ale mo&e by%
równie& istotnym elementem politycznej
rozgrywki.
W kulminacyjnym momencie armia
polska we Francji liczy"a 85 tys. &o"nierzy, jednak zdecydowan! wi$kszo#% tych
si" Polacy stracili po upadku Francji
w czerwcu 1940 r. Kapitulacja Francji by"a równie& militarn! katastrof! dla Polaków. Do Wielkiej Brytanii uda"o si$
ewakuowa% zaledwie 19 tys. &o"nierzy.
Przyczyni" si$ do tego rozkaz naczelnego wodza, który nakaza" polskim jednostkom trwa% do ko'ca u boku francuskich
sojuszników i walczy% z Niemcami.
Wiele miejsca Peszke po#wi$ci" utworzeniu Polskich Si" Powietrznych i ich roli w dzia "a niach wo jen nych. Pod czas II wojny jego ojciec by" oficerem
"!cznikowym w Royal Air Force (RAF),
nast$pnie za# w Oddziale Planowania Si"
Powietrznych Kwatery G"ównej Naczelnego Wodza w Londynie. Dokonania polskich dywizjonów my#liwskich
w bitwie o Angli$ zyska"y rozg"os w brytyjskim radio i prasie, przyczyniaj!c si$
do zbudowania pozytywnego wizerunku
polskiego sojusznika.
Peszke zachwycony Sikorskim podkre#li", &e by" on „prawdziwym m$&em stanu i wspania"ym strategiem”. W innym
miejscu ksi!&ki stwierdzi" jednak, &e Sikorski „pracowa" nad tym, aby dostosowa% si$ jak to tylko mo&liwe do polityki
mocarstw zachodnich, i post$powa" tak a&
do swojej #mierci”. Czy to s! cechy
prawdziwego m$&a stanu i stratega?
Ju& w pocz!tkowym okresie II wojny
#wiatowej polski premier snu" plany wyzwolenia kraju po uderzeniu sojuszniczych armii z kierunku Ba"kanów. W za-

machtu, którzy z alianckich obozów jenieckich w ko'cowym okresie wojny trafili do polskich oddzia"ów) wróci"o
do kraju. Ci, którzy wywodzili si$ z Kresów Wschodnich nie chcieli wraca%
do Polski rz!dzonej przez komunistów,
tym bardziej &e ich rodzinne strony znalaz"y si$ ju& za granic!. Na emigracji musieli si$ przystosowa% do nowych warunków &ycia, nauczy% si$ obcego j$zyka,
zdoby% zawód i znale(% prac$. Brytyjczycy stworzyli dla nich Polski Korpus
Przysposobienia i Rozmieszczenia, cz$sto nie chcieli ju& jednak pami$ta%
po#wi$cenia swego najwierniejszego
so jusz ni ka. Ko mu ni stycz ne w"a dze
w Warszawie nazywa"y ich „faszystami”,
„reakcjonistami” czy „zdrajcami”, a we
wrze#niu 1946 r. gen. W"adys"aw Anders
oraz 75 oficerów wst$puj!cych do PKPR
zosta"o pozbawionych obywatelstwa polskiego.
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wiaty poetyckie Stanis!awa Krawczyka to publikacja jubileuszowa,
dedykowana pisarzowi w 75.
rocznic! urodzin. Zd"#y$ j" jeszcze zobaczy%. Odszed$ w tym roku... Wcze&niej ukaza$ si! obszerny wybór wierszy – Zrosty. Teraz podejmujemy lektur! siedemnastu szkiców, odkrywaj"cych rozmaite aspekty liryki Stanis$awa Krawczyka, wspó$tworz"cych
wielokrotny (wielostronny) portret pisarza, intryguj"cych mo#liwo&ciami interpretacyjnych odczyta'.
Drog! twórcz" poety urodzonego w 1938
roku przybli#a inicjalny szkic Mariana
Kisiela Destruktor symbolu. Debiut poetycki usytuowa$ Krawczyka w kr!gu „generacji ’60”, natomiast debiut ksi"#kowy – w&ród poetów „bez adresu”. Obraz
&wiata budowany jest w tej liryce z rozproszonych elementów i ma wiele twarzy, co
dostrze#emy w sferze tematyki, ale tak#e
w wielostylowo&ci wierszy poety ukazuj"cego &wiat niejednorodny, któremu nie
mo#na zaufa%, w którym trwaj" jednocze&nie procesy tworzenia i destrukcji. Jedy-

nie tajemnica miejsca i pami!ci wprowadza pewien $ad.
Ewa Bartos zauwa#a, #e sensualne odczuwanie bytu wi"#e si! w tej poezji z etosem
pracy i czynno&ciami codziennymi, które
w po$"czeniu z biblijnym „powiadam wam”
zostaj" „u&wi!cone”. *wiat w twórczo&ci poety sk$ada si! zarówno z drobnych elementów, jak i makrokosmosu, w którym najwa#niejszy jest czas wrastania w &rodowisko.
W przypadku Stanis$awa Krawczyka
we(miemy pod uwag! miejsce urodzenia
i obecnego zamieszkania: Zag$!bie D"browskie – Górny *l"sk. W jednym z jego wierszy droga krzy#owa prowadzi przez... ha$d!.
Joanna Kisiel przekonuje, #e w lirycznym
&wiecie poety wa#n" rol! odgrywa portretowanie kobiet, obserwacja ich gestów, zachowa', poszukiwanie ukrytych znacze'.
Istot" obserwacji b!dzie przenikni!cie tajemnicy, która z punktu widzenia m!#czyzny jest
intryguj"ca, zarówno w doznaniu erotycznym, jak i duchowym. W wierszach powraca imi! #ony pisarza – Ró#a.
W twórczo&ci autora Butów pojawia si!,
aczkolwiek niezbyt cz!sto, motyw morza – pisze El#bieta Dutka. Morze jest
tym, co przekracza ludzkie istnienie, ale te#
wyst!puje w znaczeniu prze#ycia intymnego i staje si! symbolem relacji mi!dzyludzkich. Szczególnie wa#ne wydaje si! odwo$anie do tradycji biblijnej i filozoficznej,
cho%by Heraklitejskiego panta rhei.
Katarzyna Niesporek opowiada o wrastaniu wierszy Krawczyka w ziemi! &l"sko-zag$!biowsk". Znakiem okre&laj"cym przestrze' miejsca jest ha$da, ponad ni" wznosi si! i trwa drzewo. W jednym z wierszy
pojawia si! „ha$da czaszek”. To nawi"zanie
do miejsca &mierci Chrystusa. Nie ma
w tym nic dziwnego, poniewa# Golgota by$a wysypiskiem &mieci, gór" gruzu przypominaj"c" wygl"dem... &l"sk" ha$d!.
O Dyptyku cmentarnym napisa$a Marta
Tomczok. Polsko-#ydowska historia jest dla
pami!ci Polaków k$opotliwa, literatura niezbyt dobrze radzi sobie z tym problemem,
a sztuka dystansuje si! od ocen i rozlicze'.
Z tego wzgl!du kilka wierszy Stanis$awa
Krawczyka ma du#e znaczenie, przypominaj" &wiat z przesz$o&ci, okres dzieci'stwa
i wczesnej m$odo&ci, czas zabaw i spotka'
z czeladzkimi +ydami.
Tekst Gra#yny Moroszczuk zestawia
uwagi dotycz"ce cz!owieka w liryce Krawczyka. Autor Morza cierpliwego zastanawia
si! nad „przygodno&ci"” losu, gdy# w naszej
trudnej rzeczywisto&ci nie tak $atwo by%
wzorem „pielgrzyma”. Skoro stwierdza,
i# „co par! lat / wchodzimy do tego samego morza”, dobrze jest wci"# na nowo
okre&la% swoje miejsce w &wiecie.
Dominik Chwolik zg$!bia znaczenie kamienia w twórczo&ci Stanis$awa Krawczyka. Nic dziwnego, skoro kamie' „wywodzi
si!” z ziemi, to musi do niej wróci%, niezale#nie od trasy lotu, któr" wcze&niej pokona$ – stwierdza autor. Sam lot prowadzi w rezultacie do bezruchu i pozostawia pytanie
podmiotu: „Gdzie chcia$bym umrze%?”.
Twarz jest „metafor" duszy” – zauwa#y
Magdalena Boczkowska. Indywidualne do&wiadczenia zapisuj" si! na twarzy cz$owieka niczym opowie&% o nim samym: ka#de
g$!bsze prze#ycie dodaje now" zmarszczk!, ka#da emocja dostarcza nowej bruzdy.
Tymczasem to one s" warto&ci", &wiadcz"

o indywidualnym i niepowtarzalnym w swej
istocie ludzkim egzystowaniu. W poezji
Stanis$awa Krawczyka – pisze Boczkowska – przewa#aj" portrety rozbite, odbicia
w lustrze, które nie pozwalaj" przenikn"% tajemnicy twarzy.
Pawe$ Majerski uzna$ B!"dz# za wiersz-soczewk!, wiersz wa#ny ze wzgl!du
na prób! scalenia w"tków, obrazów, które
odnajdujemy w innych utworach poety.
Krawczyk opowiada o dekonstruuj"cym si!
&wiecie, b!d"cym w stanie rozsypki, z którego trzeba zbiera% „strz!py / wiary, religii, idei”. Tutaj i teraz, na naszych oczach,
dokonuje si! rozpad &wiata, ale wci"#
trwa dramatyczna w!drówka „pokole'
przegranych”. Metaforyzowane obrazy
mo#na, zdaniem Paw$a Majerskiego, okre&li% mia nem pej za #y ku bi stycz nych.
Charakterystyczna jest owych obrazów
geometryzacja, dzi!ki niej wiersze s" „widzialne poj!ciowo”.
Dzwony w poetyckiej frazie Stanis$awa
Krawczyka zainteresowa$y Zbigniewa Kad$ubka. Dzwon jest ziemskim g$osem i odg$osem, co& obwieszcza, o czym& informuje, oznajmia. Krawczyk powiada, i# „g$os
ziemi” niesie dzwon i zapisuje: „mi!dzy
dzwonami / nieprzerwany korowód pogrzebu”. W tym kontek&cie dzwon obwieszcza koniec w!drówki ziemskiej. W falach dzwonu
wydzwania si! dal, a mo#e wieczno&%?
„Przygotowanie do wyboru wierszy” ma
zawsze ten sam cel, aby odkry% znaczenia
w tym, co ju# si! wype$ni$o – pisze Pawe$
Sarna. Za utwór programowy w twórczo&ci
Stanis$awa Krawczyka uzna$ wiersz Budowanie i wybra$ go do analizy. Budowanie
poetyckie autora Tajemnicy twarzy – sygnalizuje autor – to aktywizacja pami!ci z my&l" o powrocie do (róde$.
Komentarz do utworu Strony przedstawi$
Stanis$aw Piskor. W wierszu obecnych jest
siedem stron: podstawowe kierunki &wiata
oraz powietrze i woda, z tych ostatnich powstaje „strona siódma” – mg$a. Mg$y mog" by% znakiem pami!ci poety o bliskich
zmar$ych albo sugerowa% rodzaj nie&miertelno&ci w pami!ci potomnych.
My&l"c o wspominanej wcze&niej codzienno&ci, zwyk$o&ci, konkrecie, zapytajmy: co mog$oby konkurowa% z... plackami
ziemniaczanymi ucieranymi r!cznie, podawanymi z w$asnor!cznie zbieranymi grzybami? O tym opowiada Marta Fox, która
swój tekst zatytu$owa$a: Poeta od placków
ziemniaczanych. Spotkanie odby$o si!
w Ogrodzie poety, cz!sto goszcz"cym
przyjació$ Stanis$awa Krawczyka. I tym razem, przepe$niony „dobr" energi" wielu
poetyckich dusz”, zapachem przygotowanych przez poet! placków z sosem grzybowym wpisa$ si! w „legend!”.
W ksi"#ce odnajdziemy równie# tekst Jerzego G$ybina, który przypomni swoje
pierwsze spotkanie z poet" i pierwszy kontakt z jego poezj", osobist" not! Libora
Pavery oraz opracowan" przez Paw$a Majerskiego obszern" bibliografi! publikacji
Krawczyka i komentarzy do jego twórczo&ci. Autorzy ksi"#ki odkrywaj" i wyja&niaj" wiele w"tków poezji Stanis$awa Krawczyka. Staj" si! przewodnikami, którzy
zapraszaj" czytelników do w$asnej ju# podró#y w tym &wiecie poetyckim.
JANINA BARBARA SOKO)OWSKA

rytorialny artysta pojawi% si'
Ja konzakopokretekscz#tnietekiem
czerwca w Cieszynie,
w Galerii „Szara”, od kilku-

nastu lat promuj#cej sztuk' performansu,
pozna*ski muzyk Adam Go%'biewski.
Jak mo$na przeczyta& na jego stronie internetowej, jest „perkusist#, improwizatorem, muzykologiem i socjologiem”.
Kolejno(& tych okre(le* nale$a%oby w zasadzie odwróci&, bowiem z odautorskich
komentarzy, jakie na temat swojej sztuki publikuje artysta wynika, $e jego produkcje z dziedziny muzyki improwizowanej maj# (ci(le sprecyzowane zaplecze
intelektualne, wskazuj#ce na (wietne
obeznanie z tradycj# XX-wiecznej awangardy muzycznej oraz z j'zykiem wspó%czesnej socjologii, które traktuje on – by
pos%u$y& si' tym w%a(nie j'zykiem – jako swój kapita% kulturowy. Przynajmniej
takie wra$enie odnosi si', czytaj#c naukowo brzmi#cy komentarz do prezentowanej w tym roku w Poznaniu instalacji
In Front of Their Eyes, która polega
na poddaniu s%uchacza „opresyjnemu” najazdowi akustycznych d+wi'ków wydobywanych z zestawu perkusyjnego oraz
ró$ nych przed mio tów, do cie ra j# cych
do ucha za pomoc# s%uchawek przekazuj#cych impulsy akustyczne poprzez zestaw mikrofonów umieszczonych w (rodku b'bna. Kilka tygodni temu ukaza%a
si' – w limitowanej edycji licz#cej zaledwie 500 egzemplarzy – p%yta z nagraniem serii improwizacji Go%'biewskiego
zatytu%owana Pool North. Jest to pierwsza solowa p%yta artysty (w 2012 roku
ukaza% si' kr#$ek Divided by 4 zrealizowany wspólnie z „tradycyjnymi” instrumentalistami). Koncert cieszy*ski by%
form# promocji tej p%yty.
Improwizacje utrwalone na niej us%yszeli(my w%a(nie podczas koncertu w Cieszynie. Technika u$ytkowania instrumentarium, jak# proponuje Go%'biewski, jest
„postinstrumentalna”, czyli – króluje swojski sonoryzm, ale w wersji ekstremalnej,
bliskiej noise’u. D+wi'ków jest du$o, s#
agresywne, bo chodzi o to, by otoczenie
akustyczne, w jakie zostaje zagarni'ty
s%uchacz, dzia%a%o „opresyjnie”. Efekty, które kreuje Go%'biewski, nie s# piorunuj#co
odkrywcze (bo có$ tu jeszcze doda&
po Cage’u, Xenakisie czy naszym Szalonku), trzeba jednak przyzna&, $e wk%ada on
w swoje granie mnóstwo serca, co sprawia,
$e s%uchacz bez problemu daje si' wci#gn#& w zainicjowan# przez niego gr',
pe%n# kontrastów, zawaha*, podst'pnego
wodzenia za nos. Nale$y doceni& to, $e
w ci#gu minionych trzech lat Go%'biewski,
maj#c okazj' wspó%pracowa& ze artystami
(wiatowej klasy (gra% m.in. na zaproszenie Yoko Ono, wyst'powa% te$ na koncertach z awangardowym gitarzyst# nowojorskim Thurtstonem Moorem, znacznie
wydoskonali% wyobra+ni' d+wi'kow#
i technik' gry na swoim sta%ym (post) instrumentarium (zestaw perkusyjny i ró$ne przedmioty). Sta% si' te$ bardziej wyrazisty i niepokorny, co si' ceni w sztuce
performansu – jedynej chyba dzi( odmianie muzyki awangardowej, która broni si'
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przed „konsekracj#” – by jeszcze raz u$y&
terminu, który uku% ulubiony przez Go%'biewskiego francuski socjolog.
Patri Patriae – koncert laureatów
upe%nie innego rodzaju p%yt' wyda%a
Z
katowicka Pa*stwowa Ogólnokszta%c#ca Szko%a Muzyczna im. K. Szymanow-

skiego. Jest to publikacja zawieraj#ca nagrania utworów, które zosta%y nagrodzone
na II Mi'dzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na utwór po(wi'cony pami'ci Ojca )wi'tego Jana Paw%a II, który odby% si' w Katowicach w 2014 roku.
Konkursy dla m%odych kompozytorów
szko%a organizuje ju$ od 1991 roku. Pierwszy z nich zosta% przeprowadzony, tak jak
i trzy nast'pne (do 2005), w formule
ogólnopolskiej. Nast'pnie podj'to decyzj'
o rozszerzeniu imprezy i zorganizowano
dwa konkursy mi'dzynarodowe (2010,
2014). Inicjatork# konkursu by%a Felicja
Bieganek i ona te$ pozostaje do dzi( jego
g%ówn# organizatork#, a w zasadzie trzeba by napisa& „dusz#” – bo konkurs dedykowany polskiemu (wi'temu jest imprez#, której przes%anie daleko przekracza
wymiar zwyk%ej artystycznej konkurencji.
Ka$dy z przeprowadzonych dot#d konkursów opiewa% na utwór o okre(lonej obsadzie. W gr' wchodzi%y utwory solowe,
kameralne, chóralne, a tak$e elektroniczne. Pocz#tkowo zg%asza& utwory mogli tylko uczniowie (rednich szkó% muzycznych, za( obecnie oferta obejmuje tak$e
studentów akademii muzycznych, a tak$e
m%o dych kom po zy to rów spo za szkó%
i uczelni. Z tego wzgl'du konkurencja
przebiega aktualnie w dwóch grupach wiekowych. W jury konkursu zasiadali regular nie naj wy bit niej si pro fe sjo nal ni
twórcy z ca%ej Polski. Wielokrotnie uczestniczyli w pracach konkursowych Wojciech Kilar, Eugeniusz Knapik, Aleksander Laso*, a tak$e Jerzy Kornowicz
– wieloletni prezes Zarz#du G%ównego
Zwi#zku Kompozytorów Polskich, jako
$e Zwi#zek jest od pocz#tku partnerem
konkursu, wspólnie z Centrum Edukacji
Artystycznej.

Miar# presti$u konkursów artystycznych
jest nie tylko sk%ad jury, ale tak$e (a nawet – przede wszystkim) laureaci. W przypadku bardzo m%odych kompozytorów
ogromnie trudno jest dostrzec prawdziwy
talent, jeszcze trudniej – zawyrokowa&, czy
rozwinie si' on w przysz%o(ci. Okazuje si'
jednak, $e jurorom katowickiej imprezy
uda%o si' bezb%'dnie wy%owi& spo(ród
uczestników osoby, które rzeczywi(cie
zaistnia%y w kompozytorskiej profesji, albo nawet – zrobi%y autentyczne kariery.
Do(& wspomnie&, $e w(ród laureatów
pierwszych edycji konkursu Patri Patriae byli znani dzi( twórcy, tacy jak
Aleksander Ko(ciów (obecnie – profesor
Uniwersytetu F. Chopina w Warszawie),
Dariusz Przybylski (zatrudniony w tej$e
uczelni) czy Aleksander Gabry( (z powodzeniem uprawiaj#cy zawód muzyka
w ekskluzywnej Bazylei). Za kilka lat list' t' z pewno(ci# b'dzie mo$na poszerzy&
o nast'pne osoby.
Nagrod# dla zwyci'zców by%y prawykonania ich kompozycji podczas koncertów
laureatów, które organizowane by%y pocz#tkowo w szkolnej auli, a w miar' wzrostu
rozg%osu imprezy trafi%y m.in. do wn'trz
bazyliki w Wadowicach i katowickiej archikatedry. Koncert laureatów ostatniego
konkursu, który odby% si' w ubieg%ym roku, zorganizowano w Filharmonii )l#skiej.
Obiema filharmonicznymi cia%ami orkiestrowymi oraz chórem $e*skim, dyrygowa% Massimiliano Caldi, a jako soli(ci wyst#pili klarnecista Piotr Ptak i gitarzysta
B%a$ej Sudnikowicz. Koncert nagrano
i dzi'ki temu mo$emy sobie go teraz ods%uchiwa& na p%ycie CD. Zmie(ci%o si'
na niej sze(& utworów, autorstwa Przemys%awa Kad%ubka, Stanis%awa Rzepieli, Jakuba Montewki, Grzegorza Jurczyka, Jose Lu isa Go me za Ale ixan dre oraz
Dominika Puka. Jest dzie%em czystego
przypadku, $e w gronie zwyci'zców znale+li si' sami panowie – w poprzednich
konkursach (z wyj#tkiem pierwszego)
rozk%ad p%ci laureatów uwzgl'dnia% równie$ t' pi'kniejsz# (cho& do „parytetu” daleko – czy$by dzia%a% tu ten sam syndrom,
co w przypadku popularnego teleturnieju
„Jeden z dziesi'ciu”?).
Trudno ocenia& poziom konkursu i dokonania laureatów w zwyk%ych zawodowych kategoriach; wszak uczestnicz#
w nim osoby, które dopiero próbuj# swych
si% na polu kompozycji, co dzi( jest trudne nie tylko ze wzgl'du na nadmiar informacyjny (co tu wybra& z wielodaniowego
menu muzyki wspó%czesnej?) ale i ze
wzgl'du na specyfik' edukacji muzycznej,
która dzisiaj trwa o wiele d%u$ej ni$
za czasów Mozarta czy Chopina. Ogólnie
mo$na powiedzie&, $e utwory utrwalone
na p%ycie, cho& reprezentuj# ró$ne estetyki i ró$ne poziomy trudno(ci rozwi#za*
warsztatowych, stanowi# do(& jednolity
zbiór jako przyk%ady bardzo powa$nego
podej(cia do twórczo(ci. Za ka$dym z nagranych utworów stoi konkretny pomys%
(niewa$ne, czy superoryginalny), ka$dy
z autorów mia% ambicj' opracowania go
w perfekcyjny sposób. Trzymam kciuki
za dalsze losy laureatów i czekam na kolejny konkurs.

MAGDALENA DZIADEK
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Dobry przyk!ad dla innych
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WIES!AWA KONOPELSKA

Pod patronatem „(l$ska”
Pracowita idylla

Muzealne wydarzenie roku 2014

Muzeum w Gliwicach zaprasza w nastrojow"
i niezwykle malownicz" podró#. W Willi Caro prezentowana jest wystawa Pejza! #l$ski w grafice
i rysunku Ernsta Wilhelma Knippela i Carla Riedena w zbiorach Muzeum w Gliwicach. Mo#na zobaczy$ 67 wybranych dzie% Ernsta Wilhelma
Knippela, jednego z najwybitniejszych reprezentantów Szko%y Kowarskiej, prekursora przedstawie& 'l"skiego pejza#u industrialnego. Zgromadzone litografie i rysunki, które tworzy% wspólnie
z utalentowanym grafikiem, Carlem Riedenem,
tworz" barwn" opowie'$ o regionie z po%owy XIX stulecia.
Ernst Wilhelm Knippel (1811 – 1900) to twórca rodzimy, kojarzony ze (l"skiem. Ten wybitny
artysta nigdy poza (l"sk nie wyjecha% – nie studiowa% w akademii, a wiedz) i warsztat zawdzi)cza%
praktyce w pracowni Tittela, nestora Szko%y Kowarskiej. Syn piekarza z ma%ej miejscowo'ci (ciegny w pobli#u Kowar, po 'mierci ojca zosta% przez
starszego brata skierowany do tzw. terminu, gdy#
grafika w realiach i ramach Szko%y Kowarskiej by%a przede wszystkim rzemios%em. Zami%owanie i talent, dostrze#one w rodzinie, zadecydowa%y o karierze zawodowej osi"ganej etapami, maj"cej
podstaw) w praktyce. Spotkanie z Carlem Riedenem (1802-1852), bardzo utalentowanym grafikiem,
przes"dzi%o o powstaniu spó%ki graficzno-wydawniczej znanej jako Rieden & Knippel z Kowar.
Centralna grupa prezentowanych w Willi Caro prac to przedstawienia Gliwic. Wprawdzie Opole by%o stolic" rejencji, ale Gliwice, %"cz"c dawne tradycje miejskie z intensywn" industrializacj"
sta%y si) znacz"cym o'rodkiem przemys%owym. To
tu powsta% pierwszy na kontynencie europejskim
Wielki Piec opalany koksem – wykorzystywany

Uroczysto'$ wr)czenia nagród odby%a si)
w Zamku ksi"#"t Su%kowskich w Bielsku-Bia%ej.
Do nagrody za 2014 rok 21 instytucji zg%osi%o 49
przedsi)wzi)$ w 4 kategoriach: wystawy (24
zg%oszenia), publikacje ksi"#kowe (9 zg%osze&), dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (11 zg%osze&),
dokonania z zakresu konserwacji (5 zg%osze&).
Komisja konkursowa nagrodzi%a nast)puj"ce
wydarzenia:
Kategoria WYSTAWY
Nagrody:
• Muzeum Górnictwa W)glowego w Zabrzu
za wystaw) „Niezwyk%a historia. Kopalnia Królowa Luiza w latach 1791-1998”;
• Muzeum Powsta& (l"skich w (wi)toch%owicach za wystaw) „Wystawa sta%a po'wi)cona Powstaniom (l"skim i plebiscytowi”.
Wyró#nienia:
• Muzeum Miejskie w Tychach za wystaw)
„Z zakamarków szuflad, z zakamarków pami)ci.
Wystawa pami"tek rodzinnych tyszan”;
• Muzeum „Górno'l"ski Park Etnograficzny
w Chorzowie” za wystaw) „M%yny wodne nad Liswart" i Pankówk"”;
• Muzeum Historii Katowic za wystaw) „W%adys%aw Skoczylas – mistrz Paw%a Stellera”.
Kategoria PUBLIKACJE KSI+*KOWE
Nagrody:
• Muzeum Historii Katowic za publikacj): Urszula Rzewiczok: „D"b. Dzieje dzielnicy Katowic”;
• Muzeum w Tarnowskich Górach za publikacj): Zofia Krzykowska: „Zobaczy$ niewidzialne.
Zabytki sztuki sakralnej w powiecie tarnogórskim”.
Wyró#nienia:
• Muzeum Miejskie w *orach za publikacj): „Ex
Africa semper aliquid novi. T. I-III.” w ramach serii wydawniczej „Polskie poznawanie 'wiata”;
• Muzeum (l"ska Cieszy&skiego w Cieszynie
za publikacj): Zbigniew Szczepanek „Cieszyn.
Miasto nad Olz"”;
• Muzeum (l"skie w Katowicach za publikacj): „Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr”
pod redakcj" Dagmary Stanosz.
Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (w tym wydawnictwa multimedialne)
Nagrody:
• Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny
„Ch%opiec z Gliwic”;
• Muzeum Cz)stochowskie za projekt edukacyjny „Modernizacja ekspozycji „in situ” w re-

„Prószków” – panorama, litografia kolorowana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Jednym zdaniem

Raz jeszcze powracam do otwartego
pod koniec maja Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach: pod dawnym,
dobrze znanym adresem – i to jest
bardzo wa!ne w tym przedsi"wzi"ciu,
kierowanym przez ks. dr. Leszka Makówk", który ju! jaki# czas temu przej$% muzeum po jego twórcy i wieloletnim dyrektorze ks. dr. Henryku Pyce,
który 30 lat temu zainicjowa% dzia%alno#& miejsca, w którym pozostawi%
swój artystyczny #lad czas upadaj$cego socjalizmu i narodzin „Solidarno#ci”. To tu przez owe lata odby%o si"
wiele wa!nych ekspozycji przywo%uj$cych istotne warto#ci i tematy, które nigdzie indziej nie mog%y by by& zrealizowane, jak ciesz$cy si" niezwyk%ym
powodzeniem cykl wystaw „Wobec
warto#ci”, skupiaj$cy najwa!niejszych
artystów #l$skich. Chodzi%y s%uchy, !e
pod nowym zarz$dem muzeum mo!e
zmieni& adres, bo panuj$ca tam ciasnota nie pozwala na odpowiedni$ ekspozycj" dzie%, które w sporej ilo#ci nie mia%y szans na godn$ prezentacj". Ró!nie
te! komentowano fakt przekazania kolekcji gotyckiej rze'by #l$skiej w depozyt Muzeum (l$skiemu. Z tym wi"ksz$
ciekawo#ci$ czekano na otwarcie tej
bardzo znacz$cej dla (l$ska instytucji.
Lecz nie o tamtym wydarzeniu b"dzie
mowa. Otwarcie sta%ej ekspozycji w Muzeum Archidiecezjalnym powinno sta&
si" przyczynkiem do refleksji nad ochron$ sztuki sakralnej nie tylko przez t" instytucj". Mo!e czas na pytanie o brak takich miejsc w diecezji sosnowieckiej.
Wszak na jej obszarze znajduje si"
wiele ko#cio%ów, w których zachowa%y
si" prawdziwe per%y sztuki sakralnej, b"d$ce #wiadectwem kunsztu artystycznego dawnych i wspó%czesnych mistrzów.
Nie ma w tej cz"#ci województwa #l$skiego miejsca, w którym w sposób
profesjonalny by%yby przechowywane
prawdziwe arcydzie%a sztuki sakralnej
czy sztuki rzemie#lniczej dawnych mistrzów, pami$tki o wyj$tkowej warto#ci
dla duchowo#ci tego subregionu. By&
mo!e przy pomocy samorz$dów miast
i gmin takie miejsce uda si" wygospodarowa&, zapewni& dzie%om nale!yt$
ochron", ale tak!e wystawi& na #wiat%o
dzienne dla odwiedzaj$cych zag%"biowskie muzeum archidiecezjalne. Tzw.
parafialne skarbce zazwyczaj nie s$ nale!ycie chronione, a nade wszystko
znajduj$ce si" w nich eksponaty nie s$
poddawane profesjonalnej konserwacji.
A mo!na w nich spotka& doprawdy
niebywa%e obiekty. (rodki na ochron"
dzie% z pewno#ci$ znalaz%yby si" w ró!norodnych funduszach i fundacjach,
a mo!e i gminach.
Z pewno#ci$ warto podj$& tak$ inicjatyw", bo i w Zag%"biu nie brakuje
ksi"!y – historyków sztuki, dla których
troska o histori" i jej #wiadectwa jest
niebywale istotna.
Do tego tematu zapewne b"dziemy
jeszcze nie raz powraca&.

w Królewskiej Odlewni *elaza. Obydwaj arty'ci
wielokrotnie przedstawiali t) najstarsz" gliwick"
hut), b)d"c" wzorem dla innych, jej klasycyzuj"c", oszcz)dn" w detalach i monumentaln" w formie bry%) zaprojektowan" przez Johannesa Friedricha Weddinga. Cho$ g%ówn" pasj" Knippela
i Riedena by%a architektura wpisana w krajobraz,
uwag) na grafikach i rysunkach zwraca tak#e precyzyjne oddanie typów ludzkich – postaci nale#"cych do ró#nych sfer i warstw spo%ecznych,
mieszka&ców miast, miasteczek i wsi, co samo
w sobie stanowi ciekawe studium epoki.
Kuratorem wystawy jest Jolanta Wnuk. Ekspozycj) mo#na ogl"da$ do 23 sierpnia 2015 roku.

! Muzeum Miejskie w Siemianowicach !l"skich
zaprasza#o na wystaw$ prac studentów, absolwentów i doktorantów Pracowni Dzia#a% Multimedialnych Wydzia#u Artystycznego ASP w Katowicach
a zatytu#owan" „Po co jest sztuka?”, przygotowan" przez Galeri$ „Po schodach”, galeri$ multimedialn" „Piwnica” pod patronatem honorowym rektora ASP w Katowicach prof. Antoniego Cygana.
! Muzeum w Chorzowie zaprasza#o na wyk#ad
z cyklu „Granice historii – historia bez granic” pt.
„Pierrot. O nieugaszonym pragnieniu mi#o&ci”, który wyg#osi# dr Jacek Kurek.
! Inn" propozycj" Muzeum w Chorzowie by#y „Wiosenne impresje” czyli koncert kameralny
w wykonaniu Zuzanny Janczak (skrzypce), Kornelii Nowak (flet), Micha#a Szkurienko (fortepian),
z utworami Vivaldiego, Hubay’a, Debussy’ego
i Czajkowskiego ze s#owem o muzyce Ewy Kafel.
! W galerii Foyer Teatru !l"skiego podczas wystawy „wunderkamera” swoje prace malarskie prezentowa# Zbigniew Krzywdziak – absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiello%skim
w Krakowie oraz Wydzia#u Pedagogiczno-Arty-

stycznego Uniwersytetu !l"skiego w Katowicach
w zakresie grafiki, zajmowa# si$ kszta#ceniem artystycznym dzieci i m#odzie'y w Pa#acu m#odzie'y w Katowicach, stypendysta prywatnego stypendium w Bazylei; uprawia rysunek, grafik$
i malarstwo.
! W Akademii Muzycznej w Katowicach odby# si$ koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcj" Micha#a Klauzy z udzia#em solistki Ma#gorzaty Wasiucionek (skrzypce), podczas
którego wykonane zosta#y Koncert skrzypcowy D-dur Piotra Czajkowskiego i suita Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa.
! W Muzeum Historii Katowic odby#a si$ wystawa „Imiona malarstwa” autorstwa Ireny Izabeli Ima%skiej.
! „Biblia. 500 lat Reformacji” – pod takim tytu#em zorganizowa#y wystaw$ parafia ewangelicko-augsburska w Chorzowie oraz Muzeum w Chorzowie.
! Pod has#em „Muzyczne dedykacje naszemu miastu” w 150-lecie Miasta Katowice Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Si-

Tomasz (ak/BPPocz'tek formularza

zeum #l$skie w 2004 roku, dzie&a tego malarza
po raz pierwszy po wojnie zosta&y zaprezentowane na ekspozycji muzealnej. W polskich kolekcjach
znajduj$ si! zaledwie cztery prace olejne artysty,
w tym dwie w zbiorach Muzeum #l$skiego w Katowicach.
Jest to ju" czwarta dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu
„Kolekcje muzealne” przyznana Muzeum #l$skiemu.
Alfons Dunin Borkowski (1850–1918) – artysta malarz, absolwent warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie uczy& si! pod kierunkiem Wojciecha
Gersona i Aleksandra Kami%skiego, oraz Szko&y
Sztuk Pi!knych w Krakowie, w której studiowa&
u W&adys&awa )uszczkiewicza i Leopolda Loefflera, a od 1882 roku u Jana Matejki. Ju" w czasie studiów pokazywa& swe prace w krakowskim
Towarzystwie Przyjació& Sztuk Pi!knych, w warszawskim Salonie Krywulta, a pó*niej tak"e
w Towarzystwie Zach!ty w Warszawie oraz we
Lwowie. Malowa& przede wszystkim sceny rodzajowe (Przy kufelku, Chora #ona, U wodopoju), batalistyczne (Bitwa pod Cudnowem, Epizod z roku 1863) i my'liwskie (Polowanie na nied$wiedzia,
Po"ów ryb na o!cie%).

Arcydzie!o w Muzeum 'l#skim
Muzeum #l$skie wzbogaci&o si! o nowe arcydzie&o – obraz Alfonsa Dunina Borkowskiego, który wzbogaci& 'l$sk$ kolekcj! malarstwa polskiego. By&o to mo"liwe dzi!ki uzyskanemu grantowi
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzie&o Kozak w stepie Alfonsa Dunin Borkowskiego, zapomnianego, a jednocze'nie wybitnego artysty, uzupe&nia jedn$ z najbardziej reprezentatywnych kolekcji malarstwa polskiego w kraju.
Przez wiele lat twórczo'( artysty wywodz$cego si! z klasy mistrzowskiej Jana Matejki by&a niezna na, a wi!k szo'( je go do rob ku za gi n! &a
na wschodzie. Dopiero dzi!ki wystawie Arty!ci ze
szko"y Jana Matejki, zorganizowanej przez Mulesia”, Miejski Dom Kultury „Koszutka” i Zespó! Pa"stwowych Szkó! Muzycznych im. Wojciecha Kilara
zorganizowali koncert, w którym wyst#pili Orkiestra
Kameralna POSM II ST. im. K. Szymanowskiego
pod dyrekcj# Jana Sta"czyka oraz soli$ci: wiolonczeli$ci Szymon Szopa i Natalia Tumasz, skrzypek
Micha! Orlik, gitarzysta B!a%ej Sudnikowicz, którzy
wykonali utwory Vivaldiego oraz m!odych kompozytorów – studentów Akademii Muzycznej w Katowicach: Vitali, Jurczyka, Tansmana, Michno, Koszewskiego i Grucki.
! W Muzeum Górno$l#skim w Bytomiu odby!a si&
wystawa „Odkrywcy skarbów. Archeologia Górnego 'l#ska”.
! W Bibliotece 'l#skiej koncertowali piani$ci Szczepan Ko"cza! i (ukasz Trepczy"ski – absolwenci katowickiej Akademii Muzycznej, laureaci wielu konkursów
pianistycznych, wyst&puj#cy na licznych scenach sal koncertowych Europy.
! Stowarzyszenie Pami&ci Armii Krajowej by!o organizatorem wojewódzkich obchodów 70. Rocznicy zako"czenia II wojny $wiatowej w Europie, które odby!y si& pod Pomnikiem )o!nierza Polskiego w Katowicach.

Kresowianie w Tychach

Kresowianka w bia"ej chu!cie na g"owie
i w czarnej sukni, Tychy 1965 r.
„Ze Lwowa, Stanis&awowa, Drohobycza, Stryja... Kresowianie w Tychach” to tytu& nowej wystawy, któr$ mo"na ogl$da( w tyskim Starym Magistracie Na ekspozycji pokazane zostan$ zdj!cia,
dokumenty, pami$tki przechowywane w archiwach
rodzin Kresowian oraz w zbiorach Muzeum.
Autork$ scenariusza wystawy jest Agnieszka
Ociepa-Weiss.
Amelka w Ateneum

„Ogród niewini#tek” w Szopienicach
Nagrod& odbieraj' Andrzej So!nierz – dyrektor
GPE i Damian Adamczyk – autor wystawy.

sk&adaj$ si! dwadzie'cia dwie rze*by wykonane
z barwionej "ywicy epoksydowej, w konwencji
charakterystycznej dla autora.

Fot. Andrzej Czy#ewski ze zbiorów MMTychy.

zerwacie Archeologicznym w Cz!stochowie – Rakowie”
Wyró"nienia:
• Muzeum #l$skie w Katowicach za projekt edukacyjno-popularyzatorski „Kto "yw bie"y do wie"y” – cykl jesiennych spotka% plenerowych dla doros&ych i dla dzieci;
• Muzeum Zamkowe w Pszczynie za projekt
edukacyjny „Otwarte pracownie konserwatorskie. Muzealne warsztaty konserwatorsko-artystyczne dla dzieci i m&odzie"y prowadzone przez
Dzia& Konserwacji w Muzeum i Stajniach Ksi$"!cych w Pszczynie”;
• Muzeum Górno'l$skie w Bytomiu za projekt
edukacyjny „MUZeum MUZycznie”.
Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI
Nagrody:
• Muzeum „Górno'l$ski Park Etnograficzny
w Chorzowie” za projekt „Konserwacja oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej Kode%skiej
wraz z wydarzeniami towarzysz$cymi”;
• Muzeum Historyczne w Bielsku-Bia&ej za projekt „Remont elewacji wewn!trznej oraz zadaszenie dziedzi%ca Zamku Ksi$"$t Su&kowskich”.
Wyró"nienia:
• Muzeum w Gliwicach za projekt „Konserwacja zbroi japo%skich ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”;
• Muzeum w Raciborzu za projekt „Konserwacja zabytkowych zegarów 'ciennych ze zbiorów
Muzeum w Raciborzu”;
• Muzeum „Górno'l$ski Park Etnograficzny
w Chorzowie” za projekt „Remont i konserwacja
m&yna wodnego i m&yna wiatrowego ze zbiorów
Muzeum „Górno'l$ski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

„Amelka, Bóbr i Król na dachu” to tytu& najnowszej inscenizacji przygotowanej przez #l$ski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”.
Tekst wybitnego niemieckiego dramatopisarza,
Tankreda Dorsta (znanego przede wszystkim
z twórczo'ci dla doros&ych), to poetycka ba'% inicjacyjna powsta&a z inspiracji bajkami nadre%skimi Clemensa von Brentano. Uniwersalna historia
poruszaj$ca mi!dzy innymi temat przyja*ni i "yczliwo'ci opowiada o przygodach ma&ej dziewczynki, która podczas wyprawy przez magiczny Szepcz$cy Las pokona( musi mnóstwo niebezpiecznych
przeszkód, a równocze'nie odkrywa podstawowe
prawdy o sobie i otaczaj$cym j$ 'wiecie.

Za spraw$ Browar Factory Centrum, Fundacji
Eko-Art Silesia i Galerii Szyb Wilson Katowice – Szopienice by&y 'wiadkiem niezwyk&ego wydarzenia artystycznego.
Przy ulicy ks. bpa Bednorza 2a-6, zaprezentowano instalacj! Sylwestra Ambroziaka pt. Ogród
niewini$tek”.
„Ogród niewini$tek” to projekt o niebagatelnym
znaczeniu dla rozwoju sztuki wspó&czesnej w Polsce, który zak&ada stworzenie instalacji rze*biarskiej umiejscowionej w przestrzeni publicznej
(na terenie dawnego zabytkowego Browaru Mokrskich w Katowicach-Szopienicach). Na „Ogród”

Sztuk! w t&umaczeniu Jacka St. Burasa wyre"yserowa& Lech Chojnacki, scenografi! zaprojektowa&a Anna Chadaj, muzyka jest dzie&em Roberta Kanaana, a choreografia Eweliny Ciszewskiej.
! Orkiestra barokowa „Arte Dei Suonatori” z udzia!em klawesynisty Marcina 'wi#tkiewicza wyst#pi!a
podczas VIII 'l#skiego Festiwalu Bachowskiego, zorganizowanego przez IUiPM „Silesia” oraz Miasto Katowice i Akademi& Muzyczn# w Katowicach.
! W ramach Festiwalu Jubileuszowego Opera 'laska w Bytomiu wznowi!a oper& „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego.
! Miejska Galeria Sztuki w Chorzowie by!a organizatorem wystawy plakatów autorstwa Tadeusza Grabowskiego.
! W katowickim kinie „Kosmos” odby! si& pokaz filmu „Irek” w realizacji Wojciecha Wikarka.
! O statusie dziennikarza w regionie, zjawisku
marginalizacji regionalnych mediów i komercjalizacji
rozmawiano podczas debaty zorganizowanej przez
LIBR* i Bibliotek& 'l#sk# z udzia!em prof. Katarzyny
Popio!ek, prof. Krystyny Doktorowicz i Beaty Netz.
! Muzeum 'l#skie w Katowicach zaprasza!o
na wernisa% „Owoce rajskiego drzewa, czyli co widzieli
Finowie”.
! Z kolei na spotkanie z fotografi# Krzysztofa
Szlapy zaprasza! Zwi#zek Polskich Artystów Foto-

grafików Okr&g 'l#ski oraz Planet Cinema w Katowicach.
! Miejski Dom Kultury „Po!udnie” w Katowicach,
filia Podlesie przygotowa! wystaw& malarstwa Paw!a Synowca i jego podopiecznych.
! Fotografie Zbigniewa Podsiad!y mo%na by!o
ogl#da+ w Muzeum 'l#skim na wystawie pt. „Igrzysko Bo%e”.
! Zarz#d Oddzia!u Katowickiego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wraz z Parafi# Ewangelicko-Augsbursk# w Katowicach byli organizatorami spotkania, podczas którego odczyt pt. „Zwi#zek 'l#skich
Kó! 'piewaczych – korzenie a rzeczywisto$+” przedstawi! przewodnicz#cy 'l#skiego Zwi#zku Chórów i Orkiestr Roman Warzecha.
! Promocja tomiku napisanego po $l#sku pt. Modre
Ajnfarty autorstwa Krystiana Ga!uszki oraz wystawa
malarstwa Piotra Pilawy odby!y si& w Polskim Radiu
Katowice.
! Zwi#zek Polskich Artystów Fotografików Okr&g
'l#ski oraz Planet Cinema byli organizatorami wystawy fotografii i pt. „dialog” Beaty Brz#kalik i Beaty Mendrek-Mikulskiej.
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Kochamy naszych artystów!
A! 105 twórców zrzeszonych w Okr"gu
Bielskim Zwi#zku Polskich Artystów Plastyków do 21 czerwca prezentowa$ b"dzie swe
prace na wystawie pn. „Kochajmy naszych artystów” w salach Galerii Bielskiej BWA. Ekspozycj" otwarto z okazji 70-lecia istnienia
zwi#zku plastyków w Bielsku i Bia%ej. Prace
dotycz# ró!norodnej tematyki i reprezentuj#
wi"kszo&$ technik artystycznych. W sali górnej dominuj# malarstwo, ceramika, rze'ba,
obiekty, instalacje, filmy animowane artystów
Studia Filmów Rysunkowych, a tak!e dokumentacja prac konserwatorskich zabytków sakralnych. W sali dolnej eksponowane s#
g%ównie prace wykonane na papierze. S# to zarówno rysunki i malarstwo (dzie%a unikatowe,
istniej#ce w jednym egzemplarzu), jak i prace graficzne, powielane z matrycy lub wydruki komputerowe. Mo!na tu obejrze$ tak!e
fotografie i projekty graficzne oraz prace wykorzystuj#ce szk%o.
Uzupe%nieniem wystawy jest prezentacja archiwalnych zdj"$ z !ycia bielskiego &rodowiska artystycznego autorstwa Bogdana Ziarki
i Jacka Grabowskiego. Ekspozycji g%ównej towarzyszy wystawa prac jednej z najstarszych przedstawicielek bielskiego ZPAP
Janiny Wiciejewskiej-Pochopie( w klubokawiarni „Akwarium”. Prezentowane prace zosta%y zakupione do Kolekcji Sztuki Galerii
Bielskiej BWA w 2014 r. ze &rodków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z okazji 70-lecia powstania oddzia%u zwi#zku w stolicy Beskidów Okr"g
Bielski ZPAP, Galeria Bielska BWA i Muzeum
Historyczne w Bielsku-Bia%ej wyda%y w nak%adzie 600 egzemplarzy album pn. „70 lat
obecno&ci Zwi#zku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Bia%ej. 1945–2015”. Album za-

Fot. Krzysztof Morcinek
Wernisa# wystawy „Kochajmy naszych artystów. 70 lat obecno(ci ZPAP w Bielsku-Bia!ej”,
Galeria Bielska BWA, 15 maja 2015 r. Na zdj'ciu
od lewej arty(ci: Jolanta Herma-Pasi%ska, Iwona Pastok, Piotr Czadankiewicz.
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Ma!gorzata Siuda by!a cudownym dzieckiem bielskiej kultury. Gdy j" pozna!em, mia!a 14 lat i ze znawstwem prowadzi!a prelekcje filmowe w DKF „Kogucik” pod kierunkiem
swego legendarnego ju# mistrza Andrzeja
Dutki. Pó$niej uko%czy!a studia w katowickim
U& oraz re#yseri' w Akademii Teatralnej
w Warszawie. Jej dobry charakter, brak parcia na szk!o i akceptacji szczurzego wy(cigu
spowodowa!, #e po studiach nie doczeka!a si'
wielu realizacji. Na szcz'(cie w ostatnich
miesi"cach swój talent zaczyna ujawnia)
na beskidzkich scenach. Pó! roku temu zrealizowa!a „Natasz'” wg tekstów Jaros!awy
Pulinowicz w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia!ej, a 31 maja br. „Pann' Juli' (pann' #u-li)” Augusta Strindberga na deskach Sceny
Polskiej Teatru Cieszy%skiego. Dyr. TC Karol
Suszka jako bodaj pierwszy pozna! si' na jej
talencie, gdy# ju# par' lat temu zaprosi!
do realizacji sztuki Miro Gavrana „Czechow
To!stojowi powiedzia! #egnam”.
Bielska re#yserka nie ma nadmiernie rozbuchanej potrzeby, aby poprawia) klasyków.
Owszem do „Panny Julii (panny #u-li)” doda!a symboliczno-ekspresyjny prolog i epilog
z!o#ony z ta%ca wspó!czesnego (tancerz
Marcin Kaleta). Wprowadzi!a niepokoj"c" ekspresjonistyczn" scenografi' i nowoczesn"
kuchni', ale w sferze tekstu, kostiumów i gry
aktorskiej pozosta!a wierna Strindbergowi.
Owszem z jednoaktówki zrobi!a spektakl dwucz'(ciowy. Pokaza!a wi'cej cia!a i lubie#nych
zachowa%, ni# praktykowano w teatrach ponad sto lat temu. W porównaniu jednak z tym,
czego do(wiadczamy na co dzie% na wspó!czesnych scenach i ekranach, jest to tylko niewinna zabawa milusi%skich w doktora, w dodatku pod kocykiem. Dzi'ki temu kilka scen
„rozbieranych” zrobi!o wi'ksze wra#enie.
Znakomita by!a zw!aszcza pierwsza scena drugiej cz'(ci, w której zmaltretowana ostrym seksem Panna Julia le#y w dezabilu „bez #ycia” na biurku. Podejrzewam
zreszt", #e to dla tej kapitalnej sceny Ma!gorza ta Siu da wpro wa dzi !a do spek ta klu
przerw'.
Re#yserka równie znakomicie poprowadzi!a aktorów do interpretacyjnego sukcesu.
Strindbergowskie role nie nale#" do !atwych,
gdy# dwójka g!ównych bohaterów musi dysponowa) spor" skal" emocji do wyra#enia
instynktu panowania, denerwuj"cej melancholii i serwilistycznych l'ków. Zmiany postaw
postaci od dominuj"cej po niewolnicz" i odwrotnie musz" si' odbywa) zarówno z konsekwencj", jak i rytmiczn" dynamik". &wietnie
wykona! to trudne zadanie zw!aszcza Tomasz
K!aptocz (s!u#"cy Jean), który w równym
stopniu wspaniale ujawnia! sk!onno(ci sadystyczne, lokajskie marzenia czy wiernopodda%cz" s!u#alczo(). Pocz"tkowo wydawa!o mi si',
#e Joanna Litwin w roli Panny Julii jest momentami nazbyt histeryczna. U(wiadomi!em
sobie jednak, #e przecie# rozpita arystokratka tak w!a(nie powinna wygl"da)!
Posta) kucharki Krystyny (kreacja Ma!gorzaty Pikus) – w kontek(cie dramatycznych zachowa% bohaterów, którzy usi!uj" zmieni) swój
(wiat – reprezentuje odwieczny porz"dek.
Ma!gorzata Pikus (wietnie podkre(la!a tragizm
bohaterów wynios!ym dystansem do ich pragnie% i poczyna%. Ca!" sob" ujawnia!a, #e wy#ej tylnej cz'(ci cia!a nie podskocz"…
Los jest tragiczny i nie mo#na go zmieni).
Jeste(my albo poddani chorobliwemu libido dominandi albo pod!emu serwilizmowi. Nie
dla nas wolno() pod wielobarwnym s!o%cem
po!udnia. By!em zdumiony, #e na Scenie Polskiej zobaczy!em tak (wietny spektakl, w dodatku zrealizowany przez niewiast', któr" znam
od dziecka.
JAN PICHETA

wiera teksty dotycz#ce historii &rodowiska
plastycznego regionu, spis wszystkich cz%onków zwi#zku w minionych latach oraz noty
biograficzne, portrety i reprodukcje prac 200
artystów. Katalog pod redakcj# Teresy Dudek-Bujarek, Agaty Smalcerz, Krystyny Stec
i Piotra Wis%y mie&ci zdj"cia archiwalne i dokumentalne ze zbiorów rodzinnych, prywatnych oraz instytucji kultury. Autork# tekstów
pt. „Fenomen nie do powtórzenia. ZPAP Oddzia% w Bielsku i Bielsku-Bia%ej 1945–1977”
i „Przerwana to!samo&$. ZPAP Okr"g Bielsko-Bia%a 1977–1983, 1990–2014” jest historyk sztuki, kustosz Muzeum Historycznego
w Bielsku-Bia%ej Teresa Dudek-Bujarek.
Lepsze $ycie pod skarp#
W czerwcu Izabela O%dak ko(czy malowanie muralu pod skarp# przy ul. Partyzantów
w Bielsku-Bia%ej. Zape%nia barwami ca%# &cian" o d%ugo&ci ponad 60 m i wysoko&ci 3,5 m.
Jak twierdzi dyr. Galerii Bielskiej BWA
Agata Smalcerz, która zaprosi%a artystk"
do udzia%u w projekcie „oBBraz Miasta”, Izabela O%dak, tworz#c projekt muralu na &cian" przy ruchliwej, przelotowej arterii miasta
z pozosta%o&ciami bielskich fabryk, pomy&la%a o nasyceniu go bogat# ornamentyk#, kolorami i optymizmem, nieprzypadkowo tytu%uj#c: „Sztuka dla lepszego !ycia”.

Fot. Marek Jaworek

BIELSKO-BIAŁA

Zb!dne podskoki

Izabela O!dak realizuje 60-metrowy mural
pod skarp" przy ul. Partyzantów w Bielsku-Bia!ej.

Bez obiektywu mistrza
4 czerwca w Moguncji zmar% Kurt Weber.
Wybitny operator filmowy i re!yser urodzi%
si" 24 maja 1928 r. w Cieszynie w rodzinie !ydowskiej. W czasie II wojny &wiatowej przebywa% na wygnaniu w ZSRR. Po wojnie
uko(czy% %ódzk# „filmówk"”, w której pó'niej
wyk%ada%. Sta% za kamer# tak znanych filmów
jak „Salto” Tadeusza Konwickiego, „Ludzie
z poci#gu” Kazimierza Kutza, „Baza ludzi
umar%ych” Cz. Petelskiego, „Morderca zostawia &lad” A. )cibor-Rylskiego” z ostatni# rol# Z. Cybulskiego. W 1969 po antysemickiej
partyjnej nagonce wyjecha% do NRF. Tam nadal zajmowa% si" filmem. Twierdzi%, !e nie ma
szcz"&liwej emigracji i zawsze czu% si" cieszyniakiem. Mawia%, !e operator powinien mie$
wyobra'ni" jak Leonardo da Vinci, si%" przebicia jak czo%g i umiej"tno&$ dostosowania si"
do sytuacji jak kurtyzana.

! 6 maja m!ody bielski twórca Karol Komorowski wyg!osi! w BWA wyk!ad pt. „Fotografia
po Internecie”.
! 7 i 8 maja Katedra Literatury i Kultury Polskiej ATH zorganizowa!a mi"dzynarodow# konferencj" literaturoznawcz# „Dyskursy Mi!osza.
Dyskursy o Mi!oszu”.
! 16 maja w Kinie Studio odby! si" VII Bielski
Festiwal Filmowy „Film Foto Multimedia” 2015”.
! Od 18 do 22 maja w Cieszynie, Bielsku-Bia!ej i Katowicach odby! si" festiwal organizowany przez Klub Gaja „Ekodzie!o 2015”.
! 22 maja w Teatrze Polskim odby! si" koncert promuj#cy p!yt" bielskiego zespo!u Anashim,
wyró$nionego w konkursie Radiowej Trójki
„Nowa Tradycja”.

! 22 maja w cieszy%skich i bielskich placówkach kultury odby!a si" „Noc Muzeów”
! 27 maja w DK W!ókniarzy odby! si" IV Bielski Konkurs Satyryczny „Wrzu& na luz”.
! 29 i 30 maja w Bielsku-Bia!ej odby!
si" XVI Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki.
! Z okazji XIII Festiwalu A. Vivaldiego
w bielskich ko'cio!ach i Teatrze Polskim wyst"powa!a w maju Orkiestra im. Telemanna ze
skrzypkiem Piotrem Sadowskim.
! W maju w Galerii Wzgórze odby!y si" projekcje filmów R. Pola%skiego w ramach cyklu pn.
Bielskie Kino Niezale$ne „BiKiNi”.
! Do 19 czerwca potrwa w Galerii Akademickiej ATH wystawa prac fotograficznych konkursu im. Franciszka Dzidy „(wiat wokó! nas”.

Troch$ smutny jubileusz…

JOANNA KOTKOWSKA

Piosenki z dobrym tekstem
Gwiazd! tegorocznego Festiwalu im. Kaliny
J"drusik (24–25 kwietnia) by#a Hanna Banaszak,
która ch"tnie si"ga po teksty Jonasza Kofty,
Jeremiego Przybory, Józefa Barana, ale tak$e Jana Kochanowskiego, Boles#awa Le%miana, Tymoteusza Karpowicza, Edwarda Stachury, Zbigniewa Herberta czy Wis#awy Szymborskiej.
Podczas koncertu w Miejskim Domu Kultury towarzyszyli jej: Andrzej Mazurek (instrumenty
perkusyjne), Jacek Szwaj (fortepian), Zbigniew
Wrombel (kontrabas) oraz Krzysztof Przyby#owicz (perkusja).
Dzie& pó'niej Banaszak przewodniczy#a jury, w którym zasiedli tak$e Katarzyna Suska-Zagórska oraz Olek Klepacz. To oni ocenili 20 osób,
wybranych na podstawie przes#anej p#yty przez
Mariana Florka, Krzysztofa Nied'wieckiego, Ryszarda Strojca oraz Katarzyn" Susk"-Zagórsk!. Zwyci"$y#a Joanna Smajdor, studentka
Wydzia#u Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, uczestniczka „The Voice of Poland”, drugie miejsce zaj"#a Daria Zawia#ow (wyst"powa#a ju$ w chórkach u Maryli Rodowicz oraz
w programie „Mam Talent”), trzecie – Piotr Zubek, pi"tnastolatek, uczestnik „Bitwy na G#osy”,
nagrodzony równie$ w zesz#ym roku. Wyró$niono tak$e: Justyn" Panfilewicz, Jagod" Ró$yck!,
Grzegorza Grunwalda, Barbar" Piotrowsk!
i Magdalen" Syposz. Do koncertu laureatów zaproszono równie$ najm#odsze uczestniczki – Juli" Kami&sk! i Natali" Ochma&sk!.
Polsko&' emigrantów
Tegoroczny cykl Aleje – tu si! dzieje! rozpocz!# si" mocnym akcentem literacko-teatralnym. 30 kwietnia w Odwachu odby#o si" spotkanie z Januszem Rudnickim, znanym cho(by
z drukowanych w „Twórczo%ci” Listów z Hamburga, gdzie autor mieszka od 1983 r. Nast"pnie w OPK „Gaude Mater” Wojtek Kowalski
przygotowa# monodram 3"TAK, na podstawie
ksi!$ek go%cia, z którym poznali si" na Famie, 3"TAK, M!ka kartoflana i Zabicie czeskiego psa.
G#ówn! ide! przedstawienia by#a polsko%(,
polsko%( zapami"tana i zapomniana, ukszta#towana przez histori", ale tak$e wspó#czesno%(.
U Rudnickiego emigracja zamiast sentymentalizmu uruchamia potrzeb" dyskusji i konfrontacji – zamiast zwyci"stwa pod Grunwaldem jest
wi"c wyprawa pod Malbork i bolesne powstanie warszawskie. Jednym z wyznaczników to$samo%ci okazuje si" m!ka ziemniaczana, która
tak$e ze wzgl"du na trudn! niemieck! wymow"
obna$a jego odmienno%( – nie rozumiej! go ani
Turcy, ani Niemcy. Ale nawet Polacy na targu
zdaj! si" by( obcy – my%l! jedynie o tym, by ko-
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XXV Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater by$ nieco skromniejszy ni&
zapowiadano. Nie odby$o si! „Etno*C”, w Cz!stochowie zorganizowano jedynie 6 koncertów
z zaplanowanych 12, nie wystawiono równie&
prac Leszka M%dzika w alei Henryka Sienkiewicza. Przyczyn% by$y oczywi#cie pieni%dze.
G$ówny organizator, Stowarzyszenie Przyjació$
Gaude Mater, po raz kolejny narzeka$ na wysoko#' dotacji z Urz!du Miasta, ale wyst%pienie
dyrektor festiwalu, Ma$gorzaty Nowak, która
przed koncertem fina$owym zasugerowa$a, &e by$o to mo&e ostatnie spotkanie, zelektryzowa$o
wszystkich. Czy to naprawd! koniec? Miasto deklaruje gotowo#' dalszej wspó$pracy, cho' nie
dookre#la jej kszta$tu…
Cz!stochowskie koncerty zdominowa$a muzyka wspó$czesna, rozbrzmiewaj%ca przede wszystkim na Jasnej Górze. Tu z okazji 80. urodzin Arvo
Pärta, kompozytora muzyki sakralnej z Estonii,
za#piewa$ kontratenor Andreas Scholl, który
poprzednio wyst%pi$ na b$onach jasnogórskich
w 2011 roku, z towarzyszeniem Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” pod dyrekcj% Jana (ukaszewskiego, zespo$u Morphing Chamber Orchestra za$o&onego
przez altowiolist! Tomasza Wabica, absolwenta
cz!stochowskiego Zespo$u Szkó$ Muzycznych
im. M.J. )ebrowskiego. Na organach gra$ Andrzej
Bia$ko, a na fortepianie Tamar Halperin. Obecny na koncercie jubilat otrzyma$ w prezencie m.
in. obraz W$adys$awa Ratusi*skiego oraz medal
Karoliny +ciegienny, a oklaskom zgromadzonej
publiczno#ci nie by$o ko*ca.
Równie& w Bazylice Jasnogórskiej odby$a si!
inauguracja liturgiczna festiwalu, podczas której mia$o miejsce prawykonanie utworu Aldony
Nawrockiej „Missa pro Maria per soprano, basso, tromba, organo e coro misto”. Wzi!li w niej
udzia$ soli#ci: (ucja Szablewska-Borzykowska
(sopran), Piotr Pieron (bas), Tomasz Wo,niak
(tr%bka) i Marcin Sówka (organy). Tu tak&e zorganizowano koncert fina$owy z muzyk% Igora
Strawi*skiego i Paw$a (ukaszewskiego (prawykonanie III symfonii „Symphony of Angels”),
w którym wyst%pi$a Anna Miko$ajczyk-Niewiedzia$ (sopran). Koncerty odbywa$y si! równie&
w innych ko#cio$ach cz!stochowskich – w ko#ciele ewangelicko-augsburskim (koncert muzyki XX wieku), ko#ciele seminaryjnym (The
King’s Singers oraz Paco Pea z towarzyszeniem
Zespo$u +piewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”).
Cz!stochowa by$a te& miejscem prawykonania utwo rów chó ral nych, na gro dzo nych
w XI Mi!dzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra”. W tym roku jury
pod przewodnictwem Mariana Borkowskiego,
z Janem (ukaszewskim w sk$adzie, przyzna$o nagrody w kategorii chóralnej (zwyci!&y$ Marek
Raczy*ski) oraz w kategorii organowej (zwyci!&y$ Francisco José Carbonell Matarredona).
Oczywi#cie, festiwal to nie tylko wydarzenia
muzyczne. Cz!stochowsk% publiczno#' zaproszono tak&e na wystaw! Agaty Pado$-Ciechanowskiej „Droga, która leczy” (rozwa&ania
o drodze krzy&owej) w Sali o. Kordeckiego,
na spotkanie z Leszkiem M%dzikiem, autorem
tegorocznego plakatu oraz konferencj! „Klasztor i muzyka od #redniowiecza do czasów
wspó$czesnych”.
Wydarzenia festiwalowe zorganizowano tak&e w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Gda*sku, Mstowie, Wrzosowej, Le#niowie oraz Kolonii (Niemcy). Tu m.in. zabrzmia$ chora$
gregoria*ski, pie#ni polifoniczne Gruzji, muzyka ze zbiorów jasnogórskich oraz Misterium Stabat Mater W$odka Pawlika
Pozostaje mie' nadziej!, &e mimo konfliktu
Stowarzyszenia Przyjació$ Gaude Mater i Urz!du Miasta zapowiedzi dyrektor Ma$gorzaty
Nowak nie spe$ni% si!, a urz!dnicy odpowiedzialni za budowanie programu kulturalnego miasta nie zapomn% o edukowaniu odbiorców
i przygotowywaniu ich do uczestniczenia w tzw.
kulturze powa&nej, która wyznacza przecie& polskie i europejskie dziedzictwo kultury.

rzystnie sprzeda( kryszta#y i dewocjonalia z Janem Paw#em II.
W finale monodramu Wojtka Kowalskiego,
aktora, animatora kultury, saksofonisty, pojawi#a si" Polska jako stara baba, która cierpi na rozwolnienie, zatwardzenie, hemoroidy…, cho( jak
zaznaczy# obecny na widowni autor by#a to reakcja bohatera na telewizyjne reklamy, gdy dolegliwo%ci gastryczne i inne schorzenia, które
jeszcze niedawno uchodzi#y za obsceniczne, zadomowi#y si" w dyskursie publicznym i wyznaczy#y tematy podejmowane podczas proszonych
obiadów.
Kowalski tworzy posta( emigranta za pomoc! prostych gestów i rekwizytów – $elaznego #ó$ka, kolorowego %wiat#a, ale przede wszystkim gra
doskonale wykorzystuj!c swoje warunki fizyczne. Przypomina Szwejka i kreuje posta( emigranta wed#ug modelu prostaczka, którego intelektualne rozwa$ania zadziwiaj! swoj! logik!,
obna$aj!c komuna#y i naukowy j"zyk wspó#czesno%ci – rozwa$ania przy %mietniku na temat kontekstu uzasadniaj!cego jego istnienie po prostu
doskona#e! Obecny na spektaklu Rudnicki by# zachwycony…
Pogranicza Po&wiatowskiej
Projekt Ha#ka. Po#wiatowska in art trwa ju$
dwa miesi!ce, ale weekend 8–9 maja by# szczególny z powodu rocznicy urodzin poetki. Przedstawiciele w#adz oraz mieszka&ców z#o$yli kwiaty pod tablic! wmurowan! na %cianie kamienicy,
w której urodzi#a si" poetka 9 maja 1935 r., ale
przede wszystkim jej twórczo%( wype#ni#a uszy
i oczy cz"stochowian za pomoc! rozmaitych mediów – planszy w witrynach, g#o%ników w autobusach, intersemiotycznych przek#adów.
W wigili" urodzin OPK Gaude Mater przygotowa#o wystaw" cz"stochowskich plastyków
Z takich nitek uplecione jest cia$o, w której udzia#
wzi"li arty%ci ró$ni!cy si" wiekiem, do%wiadczeniami oraz prezentowan! technik!, m.in. Marta Frej, Antonina Janus, Urszula )yko-Katus,
Ewa Powro'nik, Bartosz Fr!czek, Rafa# G#owacki, Jacek Pa#ucha, W#adys#aw Ratusi&ski, Tomek
S"towski czy Jacek Sztuka.
Dzie& pó'niej odby# si" tu koncert Po#wiatowska w muzyce przygotowany przez prof. Aleksandr" Nawe, dalek! kuzynk" poetki (jej pradziadek by# bratem dziadka autorki Jestem Juli%).
Kompozycje Krzysztofa Grzeszczaka, Dariusza
Szankina, Jerzego Bauera, Andrzeja Hundziaka
oraz Piotra Hertla zaprezentowa#y Katarzyna Zaj!c-Caban (sopran) oraz Agnieszka Makówka (mezzosopran). Akompaniowa#a im na pianinie prof. Aleksandra Nawe, a recytowa#a
Izabela Po#o&ska. Podczas koncertu zabrzmia#
m.in. s#ynny utwór zaczynaj!cy si" od s#ów: „Halina Po%wiatowska to jest podobno cz#owiek…”
W czasie takiego weekendu nie mog#o zabrakn!( filmu i teatru. OKF „Iluzja” zaprosi# na przegl!d filmów o Halinie Po%wiatowskiej – Ha#ka,
T!tno, Jak narkotyk oraz Ptaku mojego serca, moim s%siadem jest anio$, b!d! kobiet%, a w Ratuszu zaprezentowano film Anny Ferens Errata
do biografii.
To wszystko uzupe#nia#o s#owo $ywe, wspomnienia brata poetki, Zbigniewa Mygi, oraz jej
biografki Marioli Pryzwan, autorki ksi!$ki Ha#ka. Po#wiatowska we wspomnieniach i listach,
z któr! w Bibliotece Publicznej im. W. Biega&skiego rozmawia#a prof. El$bieta Hurnik.

! Zagrali: Filharmonia – Marcin Wyrostek,
Black Bird; Teatr from Poland – Wiosenne Pogo, Ma leo Reg gae Ro chers; MDK – Fi ve
O’Clock; Muzyczna Meta – W!odzimierz „Kinior” Kiniorski, OPK Gaude Mater – Maciej Go!"biowski i Alexander Sherchenko.
! Wystawy: MGS – Pracownia ksi!"ki, 27 Plener Miejski Miniatura. Ornament. Inicja#, Kinga Nowak Zenit; CPM – Justyna Adamczyk Keep your mouth closed.
! W cyklu Multimedia Symponia Gwiazd
w Filharmonii Cz"stochowskiej wyst#pi!a Julianna Awdiejewa.
! W OKF spotkanie z Jerzym K"dzior#, w Bibliotece Publicznej im. W. Biega$skiego z Bar-

bar# Rosiek, a w Odwachu w cyklu Aleje – tu si$
dzieje! z Jackiem Dehnelem, Marcinem Wro$skim oraz Przemkiem Kossakowskim.
! 22 kwietnia Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski opowiada! o jazzie tradycyjnym w OPK
„Gaude Mater”.
! 9 maja w Teatrze im. A. Mickiewicza m!odzie% pod kierunkiem Agaty Ochoty-Hutyry
przygotowa!a salon poezji Bonifacego Dymarczyka.
! 13 maja w OPK Gaude Mater odby!a si"
promocja listów Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Z Tob! jednym. Listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego w wyborze
i opracowaniu El%biety Hurnikowej.
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JANUSZ WÓJCIK

Festiwal Teatrów Lalek
W Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego
Smolki w Opolu go!ci" XXVII Ogólnopolski
Festiwal Teatrów Lalek, najwi#ksza i najbardziej presti$owa impreza krajowa ukazuj%ca
dorobek sceniczny w tej dziedzinie sztuki.
Najlepsze polskie teatry lalkowe zawita"y
do Opola, aby zaprezentowa& spektakle przeznaczone zarówno dla dzieci, m"odzie$y jak
te$ do ro s"ych wi dzów. W re per tu arze
tegorocznego OFTL znalaz"o si# jedena!cie
spektakli konkursowych oraz siedem inscenizacji pozakonkursowych. Festiwalowi towarzyszy" bogaty program ró$norodnych
imprez edukacyjno-artystycznych, m.in. pokazy studentów, wystawy oraz warsztaty
i dyskusje po!wi#cone sztuce lalkarskiej.
Zako'czenie imprezy u!wietni" koncert Stanis"awa Soyki. Po obejrzeniu wszystkich
prezentacji jurorzy pod przewodnictwem
Leszka M%dzika postanowili przyzna& pierwsz% nagrod% spektaklowi „A niech to g#! kopnie” Teatru Animacji w Poznaniu, drug%
opolskiemu teatrowi za „Li!ciki na wiatr”,
trzeci% za! Teatrowi Baj z Warszawy za spektakl „G#!, !mier& i tulipan”. Nagrod# zespo"ow% przyznano: Annie Augustynowicz, Jackowi Wierzchowskiemu i Zbigniewowi
Szymczykowi za re$yseri#, muzyk# i choreografi# spektaklu „Bajki samograjki” Teatru
Lalek Pleciuga w Szczecinie. Nagrod# aktorsk% otrzyma" Marcin Bikowski za rol# w spektaklu „Bacon” (Teatr Malabar Hotel w Warszawie), a Pavola Andra(ko nagrodzono
za dekoracje do przedstawienia „Sen nocy letniej” (Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Bia"ej). Nagrody za muzyk# teatraln% otrzymali: Piotr Nazaruk („A niech to g#! kopnie!”)
oraz Mateusz D#bski („G#!, !mier& i tulipan”).
Po"egnanie Ireny Wyczó#kowskiej
Podczas wieczoru w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Opolu przyjaciele, czytelnicy
i najbli$sza rodzina po$egnali Iren# Wyczó"kowsk% (1941–2015), znakomit% poetk#,
eseistk#, znawczyni# wspó"czesnej literatury pi#knej, o której przez wiele lat mówi"a ze
smakiem w autorskiej audycji na antenie Ra-
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Od wielu lat Wzgórze Uniwersyteckie
staje si! niezwyk"ym ogrodem, dok#d
uciekamy od bry" ze szk"a i metalu, zniewolonych dyktatur# k#ta prostego. W $rodku owego miasta wieje ch"odem, ale
wystarczy kilka minut spaceru, aby przekroczy% granic! pomi!dzy krain# ha"asu
i krain# "agodno$ci, gdzie oko cieszy ziele& i owale figur, wyprowadzone d"o&mi artystów. 'wi!ty Wojciech ze studni# jego
imienia i barokowe „Cztery Pory Roku”
Hartmanna ($l#skiego rze(biarza XVIII
wieku), Dama z Harf# czyli $l#ski Kopciuszek (hrabina Schaffgotsch de domo Gryzik), muzy, putta i $w. Krzysztof – wspominaj# lata $wietno$ci pa"acu w Kopicach.
Nieopodal najnowsze dzie"a: Osiecka,
Niemen, Grechuta, Wasowski, Przybora
i Jonasz, wspó"tworz#ce legend! Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Jednak
)adna z tych postaci nie by"a tak g"!boko
i emocjonalnie zwi#zana z Opolem jak Edmund Jan Osma&czyk (1913–1989),
uwieczniony w br#zie przez prof. Mariana Molend! obok ko$cio"a na Górce.
Osman sp!dzi" dzieci&stwo i m"odo$%
na 'l#sku Opolskim. Studiowa" histori!
w Warszawie i dziennikarstwo w Berlinie,
podejmuj#c si! wielu wyzwa&, wymagaj#cych talentu i odwagi. Fortuna sprzyja"a m"odzie&cowi, odnosi" wiele sukcesów jako redaktor polskich czasopism
i dzia"acz Zwi#zku Polaków w Niemczech. 'wiadectwem wyj#tkowej wi!zi
z Opolem sta" si! jego debiutancki tomik
„Wolno$% jest s"oneczna” (Opole, 1937).
Poeta w zbiorze strof serdecznych (liryka
patriotyczna i mi"osna) opiewa" ukochane miasto: „Na rynku, pochylonym ku rzece mej – Odrze / Oddycham s"owem )ywym
po$ród braci moich... Moim jeste$ Opole,
w tobie s"owo moje! / S"owo niezwyci!)one, jak wszystko, co polskie. / – Oto
na ziemi Ojców s"owem )ywym stoj!! /
Miasto moje – Opole – jak)e$ ty opolskie”.
S"owa te stanowi"y (ród"o natchnienia i dodawa"y Opolanom otuchy, zarówno w czasach niemieckiego nazizmu jak równie)
w powojennych dziejach miasta i regionu.
Autor pomnika przedstawi" Osma&czyka
(jak zwykle elegancko ubranego, pod much#) w pozie zadumy z ksi#)k# w d"oni, id#cego powoli przez swoje miasto $cie)k#
uk"adaj#c# si! w kszta"t Rod"a. Wielokrotnie do niego powraca" jako pose" i senator Ziemi Opolskiej, której s"u)y" w najtrudniejszych czasach. Mi"o$% do Opola nie by"a przelotnym ptakiem uczu% i wci#) trwa,
bowiem Osma&czyk zgodnie ze swoj#
ostatni# wol# spoczywa obok ko$cio"a
Na Górce pod kamienn# p"yt# ze znakiem
Rod"a, na któr# spogl#da zamy$lony
w pomnikowej pozie. Biografia i dokonania Edmunda Jana Osma&czyka zas"uguj# na pami!% potomnych. Pozostawi"
wspó"czesnym znacz#cy dorobek: „Encyklopedia ONZ i stosunków mi!dzynarodowych”, któr# przet"umaczono na wiele
j!zyków, za$ „Sprawy Polaków” stanowi# lektur! obowi#zkow# dla wszystkich,
którym nie s# oboj!tne sprawy naszej
Ojczyzny.

dia Opole. Debiutowa"a bardzo wcze!nie
w „Odrze” w 1958 roku i niespodziewanie zamilk"a na blisko &wier& wieku, aby powróci&
seri% tomików poetyckich (opublikowa"a
Skór! w!)a, Gdzie pio"un ro$nie, Ptaszysko,
Balkon bez por!czy, Gwar utajony, Smocz#
samotno$%, Wst!p do teorii jawy, Ulic! Równoleg"#, Bilet na wodolot). W 1993 roku
zosta"a laureatk% Nagrody Literackiej im. Marka Jod"owskiego podczas IV Mi#dzynarodowego Najazdu Poetów na Zamek Piastów
)l%skich w Brzegu. Twórczo!& poetki zyska"a uznanie krytyki i co warto szczególnie
podkre!li& – grono wiernych czytelników.
Studiowa"a w Opolu na WSP, a nast#pnie pracowa"a w wydawnictwie tej uczelni, jako autorka i redaktor by"a zwi%zana z opolskimi
czasopismami: „Opole” i „Strony”. Jesie' $ycia Ireny Wyczó"kowskiej, pomimo zmagania z d"ugotrwa"% i ci#$k% chorob%, zaowocowa"a ksi%$kami wyj%tkowej urody – tomikiem
poetyckim Portret z dusz# na ramieniu i debiutem prozatorskim Mitopolotki, stanowi%cym zbiór krótkich opowiada' si#gaj%cych
do motywów mitologii greckiej i rzymskiej.
Opolska Noc Muzeów
Inicjatywa kulturalna ciesz%ca si# od lat spor% popularno!ci% po raz kolejny przyci%gn#"a
licznych mieszka'ców Opola do instytucji muzealnych, które z tej okazji przygotowa"y bogaty i zró$nicowany program tegorocznej
edycji imprezy. Jedn% z najciekawszych propozycji przygotowa"o Muzeum Wsi Opolskiej,
którego go!cie wzi#li udzia" w rekonstrukcji
nocnych zaj#& i zwyczajów mieszka'ców
dawnej !l%skiej wsi. Zaprezentowano m.in.
„scenki z $ycia wiejskiej nauczycielki”, inscenizacj# wieczoru w karczmie, odwiedzaj%cy
uczestniczy& mogli równie$ w wypiekach
tradycyjnego chleba w zabytkowym piecu,
a tak$e w pokazach kucia wyrobów z $elaza
oraz pokazach oporz%dzania zwierz%t w gospodarstwie wiejskim. Muzeum )l%ska Opolskiego przygotowa"o natomiast „Sen nocy letniej”,
w programie którego znalaz"y si# prelekcje, gry
i zabawy edukacyjne, warsztaty plastyczne,
a tak$e efektowny spektakl ognia w wykonaniu Teatru Ta'ca i Ruchu Mantikora. Niezwykle widowiskowym punktem imprezy by"
mappning – wielkoformatowa projekcja multimedialna wy!wietlana na !cianie budynku
muzeum, po"o$onego w urokliwym zak%tku
miasta. Program tegorocznej Nocy Muzeów
uzupe"ni"y imprezy przygotowane m.in. przez
Centralne Muzeum Je'ców Wojennych (warsztaty historyczno-plastyczne i wyk"ady), Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (wieczorny
spacer po Wzgórzu Uniwersyteckim z przewodnikiem, przeja$d$ki ulicami miasta starym
autobusem) oraz Muzeum Polskiej Piosenki.

! „To co mnie kr!ci” – wystaw! prac plastycznych Wita Piechurskiego mo"na by#o obejrze$
w Galerii ZPAP „Pierwsze Pi!tro” w Opolu, artysta przedstawi# publiczno%ci opowie%ci ukryte
w metalu, który by# g#ównym motywem i tworzywem wystawionych prac.
! Koncert Aloszy Awdiejewa, promuj&cy
p#yt! Alosza Awdiejew – koncerty w Trójce, odby#
si! w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera.
! Wieczór piosenek z repertuaru Bu#ata
Okud"awy w wykonaniu Marii i Adama Urbaniaków odby# si! w Muzeum Wsi Opolskiej.
! W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu czytelnicy spotkali si! z o. Leonem Knabitem,
który zaprezentowa# swoj& najnowsz& ksi&"k!
„Spotkania z Wujkiem Karolem”, po%wi!con&
znajomo%ci zakonnika z Janem Paw#em II.
! Podczas spotkania „'l&sk, którego ju" nie
ma – muzyczno-literacka podró" w przesz#o%$”
w Muzeum 'l&ska Opolskiego w Opolu odby#a
si! promocja ksi&"ki Ma#gorzaty Goc „Tiszbier-

kowe losy, czyli wie% opolska na starej fotografii”, promocji towarzyszy# zespó# muzyczny Silesian Brass Quartet.
! Go%ciem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opolu by# Krzysztof Zanussi. Podczas spotkania z wybitnym filmowcem ks. prof. Micha# Lis
z Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowa# swoj& najnowsz& publikacj! „Krzysztof Zanussi.
Przewodnik Teologiczny”.
! W Muzeum 'l&ska Opolskiego odby#a si!
wystawa jubileuszowa z okazji 30-lecia Zwi&zku
Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka
U"ytkowa”, na której zaprezentowano prace 80
artystów: malarstwo, rze(b!, grafik!, ceramik!
i fotografi!.
! 90. rocznic! urodzin Andrzeja Hamady, znanego opolskiego architekta, uczczono benefisem w Muzeum 'l&ska Opolskiego, spotkanie
prowadzi# redaktor Leszek Myczka, a sylwetk!
jubilata przedstawi# go%ciom dr Adam Wierci)ski z Uniwersytetu Opolskiego.

cj" Humanitas u$wietni! wyst"p Andrzeja
Grabowskiego, który w niezwyk!ej interpretacji przedstawi! utwory z tekstami Jana
Wo!ka, pochodz#ce z drugiej p!yty artysty zatytu!owanej „Cudne jest nudne”.

Muzyczne Zag!"bie?

MARIA SZTUKA

Teatr Dzieci Zag%$bia zagro!ony?

Nagrody „Humanitas”
Gala X edycji Konkursu o Zag!"biowsk# Nagrod" „Humanitas” odby!a si" w nowo otwartej sali koncertowej „Muza” w Sosnowcu.
W trakcie uroczysto$ci Odznak" Zas!u%ony dla
Kultury Polskiej, przyznan# przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebra! prof.
dr hab. Dariusz Rott z Wydzia!u Filologicznego Uniwersytetu &l#skiego, ubieg!oroczny laureat Zag!"biowskiej Nagrody „Humanitas”
w kategorii honorowej.
Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
Zbigniew Leraczyk, dyrektor Teatru Zag!"bia
w Sosnowcu oraz sosnowiecki Zespó! Szkó!
Muzycznych im. Jana Kiepury. Dorota Grolik,
dyrektor ZSM odbieraj#c nagrod" powiedzia!a m.in.: Dzi!kuj! "e doceniacie pa#stwo nasz$
codzienn$, normaln$ prac!. Wszystko co robimy, przek%ada si! na nasz$ pasj! do muzyki. Je"eli dzielimy si! tym z pa#stwem i pa#stwo w tak
wspania%y sposób to doceniacie, to mog! powiedzie&, "e ma sens to, co na co dzie# robimy.
Zbigniew Leraczyk dzi"kuj#c za wyró%nienie przyzna!, %e w ci#gu ostatnich niespe!na
czterech latach Teatr Zag!"bia zaistnia! bardzo
wyra'nie i mocno na teatralnej mapie Polski.
Byli'my na 16 mi!dzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach i przegl$dach teatralnych.
Osi$gn!li'my sukces. Marka Teatr Zag%!bia
z Sosnowca to marka ogólnopolska… Jest mi
mi%o, "e zostaje nagrodzona instytucja kultury
i ja jako dyrektor. I powinienem si! cieszy&,
a jest mi smutno, bo niedaleko stad wa"$ si!
losy 70-letniego Teatru Dzieci Zag%!bia. To
smutna wiadomo'& dla Zag%!bia. Dlatego
dzi!kuj! za t! nagrod!, ale jestem my'lami
przy kolegach z B!dzina. Trzymam za was kciuki – zako(czy! dyrektor.
Uroczysto$), zorganizowana jak zawsze
przez Wy%sz# Szko!" Humanitas oraz Funda-
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Fot. z arch. Wy"szej Szko%y Humanitas

29 maja z szybu Kazimierz I wyjecha%
wagonik z ostatni$ ton$ w!gla, symbolik! tego wydarzenia wzmacnia dodatkowo fakt, "e kopalnia Kazimierz-Juliusz by%a ostatni$ z kilkunastu funkcjonuj$cych
na terenie Zag%!bia D$browskiego. Tak
wi!c data 29 maja 2015 roku sta%a si! historyczn$, zamykaj$c$ dzieje tutejszego
górnictwa. Sosnowiec z miasta pi!ciu kopal# przeobra"a si!… no w%a'nie – wci$"
czekamy na wyrazist$ wizytówk! stolicy
Zag%!bia, która liczy blisko 210 tysi!cy
mieszka#ców.
Dzie# wcze'niej 28 maja odby%o si! uroczyste otwarcie kultowej dla sosnowiczan
sali by%ego kina „Muza”. Budynek powsta%
na prze%omie XIX i XX wieku i pierwotnie
s%u"y% jako wozownia dla konnych zaprz!gów, które oczekiwa%y na przyjazd pasa"erów podró"uj$cych Kolej$ Warszawsko-Wiede#sk$. W latach 30. minionego
wieku konny gara" przekszta%cono w sal!, w której go'ci%y kolejno kina: „Palace”, „Roxy”, „Nowe Pokolenie” a po generalnym remoncie w 1956 r. – „Muza”,
która z trudem dotrwa%a do 2005 r., kiedy to ze wzgl!dów bezpiecze#stwa zamkni!to jej podwoje na d%ugich 10 lat. Ma%o kto wierzy%, "e kiedykolwiek zat!tni tu
znów "ycie. A jednak. Nowa sala mie'ci
oko%o 500 widzów, mog$ odbywa& si! tu
koncerty, spektakle, pokazy taneczne,
okoliczno'ciowe imprezy, konferencje.
Du"a powierzchnia raczej nie sprzyja kameralnym wieczorom. A szkoda, ch!tnie
pos%uchaliby'my na przyk%ad recitalu
znakomitej sosnowiczanki Agnieszki
Chrzanowskiej.
Gwiazd$ inauguracyjnego wieczoru
by% Ray Wilson, by%y wokalista zespo%u
Genesis. By%o g%o'no, hucznie i bardzo
uroczy'cie. Po tak wielu latach oczekiwania nikt ju" nie 'mia% pyta& czego symbolem jest elewacja budynku odwzorowuj$ca jeden z najstarszych polskich
radioodbiorników ani dlaczego nie pomy'lano o parkingu. Pod tym wzgl!dem
nowa „Muza” jest miejscem dost!pnym
dla bardzo wtajemniczonych, nie ma
wi!c obaw, "e stanie si! obiektem szturmowanym przez mieszka#ców miast
o'ciennych.
To ju" druga sala muzyczna w mie'cie,
w którym jeszcze do niedawna koncerty
mog%y odbywa& si! jedynie w go'cinnym
Teatrze Zag%!bia. W czerwcu 2013 r.
w Zespole Szkó% Muzycznych oddano bowiem do u"ytku znakomicie wyposa"on$
sal! koncertow$, której inauguracj!
u'wietnili m.in.: Ma%gorzata Walewska,
Wies%aw Ochman, Arnold Rutkowski,
Orkiestra Filharmonii (l$skiej.
O imprezach muzycznych, festiwalach
du"ych i ma%ych, kameralnych koncertach
w grodzie nad Brynic$ i Przemsz$ zaczyna by& coraz g%o'niej. Czy"by wi!c
na zgliszczach w!glowego królestwa rodzi%o si! muzyczne Zag%!bie? Patronka,
bogini sztuki i nauki ju" jest i to w samym
sercu miasta, dobra tradycja tak"e, wystarczy wi!c trafi& w gusty mieszka#ców
i recepta na sukces gotowa.

Trwa protest w Teatrze Dzieci Zag!"bia
w B"dzinie, którego (jakkolwiek zabrzmia!o
by to paradoksalnie) dalszy byt stan#! pod znakiem zapytania. A wszystko za spraw# decyzji Starostwa Powiatowego w B"dzinie, które od mó wi !o wspó! fi nan so wa nia te atru.
Cz!onkowie rady powiatu stwierdzili, %e
podpisana w 1999 r. umowa jest u!omna, co
pozwala zdaniem nowego starosty Arkadiusza Wato!y na jej wypowiedzenie. Nie pomog!y interpretacje prawne przygotowane w urz"dzie wo je wódz kim, nic nie wskó ra !o
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bez odpowiedzi pozosta!y tak%e argumenty prezydenta B"dzina *ukasza Komoniewskiego, podobnie nieskuteczne okaza!y
si" negocjacje, którym przewodniczyli Olgierd
*ukaszewicz prezes ZASP-u i wiceprezes Ewa
Le$niak.
W obronie teatru stan"!o ca!e $rodowisko
artystyczne regionu, dyrektorzy teatrów, aktorzy scenografowie, kompozytorzy, akcj" protestacyjn# wsparli tak%e honorowy obywatel
B"dzina S!awomir Pietras i Micha! Rosi(ski,
by!y dyrektor TDZ oraz mieszka(cy B"dzina i okolicznych miast. Spotkanie 29 maja nie
przynios!o rezultatu, kolejny akt tego absurdalnego dramatu rozegra si" 9 czerwca.
Szansa dla m%odych
Wszyscy, którzy przepowiadaj# zmierzch zainteresowania wokalistyk# klasyczn# powinni uczestniczy) w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
Sale koncertowe przy Zespole Szkó! Muzycznych go$ci!y w maju 126 m!odych utalentowanych i marz#cych o scenach operowych
$wiata uczestników. Byli w$ród nich uczniowie klas $piewu solowego szkó! muzycznych II stopnia oraz studenci wydzia!ów wokalnych uczelni muzycznych. Konkurs nie by!
!atwy. M!odzi $piewacy musieli zmierzy) si"
z utworami m.in. G.F. Händla, W.A. Mozarta, S. Moniuszki, G. Verdiego, P. Czajkowskiego, K. Szymanowskiego. Jury w sk!adzie: Ewa
Biegas, Urszula Kryger, Ma!gorzata Lasota, Paolo Fiamingo, Maciej Figas, Czes!aw Ga!ka nie
mieli prostego zadania, jak powiedzia! jeden
z jurorów poziom by! wysoki i wyrównany.
W ostatnim etapie uczestnikom towarzyszy!a orkiestra Filharmonii Zabrza(skiej pod dyrekcj# S!awomira Chrzanowskiego. Laureatami pierwszych nagród w poszczególnych
kategoriach zostali: Magdalena Dudek, Szymon Szymik, Agata Dembska-Kornaga i Pawe! Bro%ek.

! Do 7 czerwca w sosnowieckiej Galerii
Extravagance mo!na ogl"da# wystaw$ „Zagubione w czasie” Krzysztofa Kiwerskiego.
! Od 11 do 31 maja w sali widowiskowo-koncertowej „Muza” w Sosnowcu swoje pracy wystawia%a Grupa Plastyczna Relacje.
! W sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek
Sielecki od 8 maja do 5 lipca go&ci wystawa zatytu%owana „Ach dzieckiem by#! – zabawki
PRL”. Eksponaty wypo!yczone zosta%y z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.
! 23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Sosnowcu odby%a si$ akcja wymiany ksi"!ek,
zorganizowana przez 'l"skich Blogerów Ksi"!kowych i Bibliotek$ G%ówn".
! 15 maja w muzeum „Sztygarka” w D"browie Górniczej mia%o miejsce kameralne otwarcie
czasowej ekspozycji pt: „Polski Afganistan. (Foto) historia najwi$kszej operacji Wojska Polskie-

go od czasu II wojny &wiatowej”. Wystawa obejmuje 40 wybranych fotografii autorstwa Marcina Wójcika oraz Marcina Ogdowskiego – korespondentów wojennych dokumentuj"cych s%u!b$
polskich !o%nierzy w ramach misji w Afganistanie.
! 15 maja w sali widowiskowo-koncertowej
„Muza” w Sosnowcu podczas wieczoru z wirtuozami gitary wyst"pili: Brian Gore, Lulo Reinhardt, Mike Dawes, Andre Krengel i Micha% Czachowski.
! 23 maja w sali widowiskowo-koncertowej
Muza w Sosnowcu odby% si$ koncert galowy finalistów Mi$dzynarodowego Integracyjnego
Festiwalu Piosenki INTERMUZA 2015, go&ciem specjalnym wieczoru by% Mariusz Patyra.
! Do 17 czerwca mo!na ogl"da# w muzeum
„Saturn” w Czeladzi wystaw$ zatytu%owan"
„Dzieje stra!y po!arnej w Polsce i na &wiecie”,
eksponaty pochodz" z mys%owickiego muzeum.
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mi Cie szy) skiej im. Ja ni ny Mar cin ko wej
z Cieszyna.

W Karwinie zagrzmia!o.
Na rockowo!
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JACEK SIKORA

Presti(owa nagroda dla Marioli Pytlik
Mieszkaj!ca w "omnej Dolnej, a pochodz!ca
z Karwiny ekonomistka Mariola Pytlik mo#e
si$ pochlubi% bardzo presti#ow! nagrod!. Zaolzianka zosta&a bowiem pierwsz! w historii laureatk! Nagrody Kate'iny (mídkovej.
Nagrod$, której patronuje zmar&a przed rokiem wybitna ekonomistka i d&ugoletnia dyrektor Wydzia&u Bada) Ekonomicznych Czeskiego Banku Narodowego, przyzna&o po raz
pierwszy Czeskie Towarzystwo Ekonomiczne
(CTE). In#. Mariola Pytlik Ph. D. jest wyk&adow c! Wydzia&u Ekonomicznego Wy#szej
Szko&y Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Nagrod$ Kate'iny (mídkovej
przyznano jej za wybitne osi!gni$cia naukowe
w dziedzinie ekonomii, zw&aszcza za* dotycz!ce rynku pracy i migracji mi$dzynarodowej. Laureatka odebra&a swoj! nagrod$ 18 maja z r!k prezydenta CTE, Romana Horvátha
oraz gubernatorki Banku Izraela, Karnit Flug
(nb. pochodzi z Polski). Sta&o si$ tak podczas
zorganizowanej przez Czeski Bank Narodowy
konferencji „Research Open Day”.
Maj nad Olz" po raz dwudziesty
Ponad setk$ kuracjuszy Uzdrowiska Darków
oraz mieszka)ców Karwiny zwabi&y do Parku
Zdrojowego coniedzielne koncerty odbywaj!ce
si$ w ramach Mi$dzynarodowych Dni Folkloru
Maj nad Olz". Organizatorami tegorocznej jubileuszowej, bo 20. edycji Maja nad Olz!, by&o
Miejscowe Ko&o Polskiego Zwi!zku Kulturalno-O*wiatowego w Karwinie-Raju. Zainaugurowa& j! za* w pi!tek 1 maja koncert Zespo&u Pie*ni i Ta)ca „Suszanie” oraz zespo&u wokalnego
„Chórek”, dzia&aj!cych przy Miejscowym Kole
PZKO w Suchej Górnej. Zagra&a ponadto orkiestra d$ta zboru +l!skiego Ko*cio&a Ewangelickiego A. W. w Oldrzychowicach.
W ko lej ne nie dzie le za pre zen to wa &y si$
m.in. Old Boys Band z MK PZKO w Or&owej-Por$bie, chór „Hejna&-Echo” z Ko&a PZKO
w Karwinie-Frysztacie, ostrawska kapela ludowa „(myk,a”, Zespó& Folklorystyczny „Skotniczka” z Or&owej, katowicki Zespó& Akordeonistów „Kleofas” i Chór Mieszany „D-wi$k”
z Karwiny-Raju czy Zespó& Pie*ni i Ta)ca Zie-

Jednym zdaniem

„Chcemy by! sob"” – #piewa$ w pierwsz" sobot% maja na stadionie zimowym
w Karwinie z liderem polskiej kapeli Perfect, Grzegorzem Markowskim, ponadtrzytysi%czny t$um. Koncert Perfectu
by$ punktem kulminacyjnym tegorocznego
festiwalu Dola&ski Gróm, który na zaolzia&skich „do$ach” odby$ si% po raz szósty. Jego organizatorem by$o tradycyjnie
Miejscowe Ko$o Polskiego Zwi"zku Kulturalno-O#wiatowego w Karwinie-Frysztacie.
Mi$o#nicy rocka podkre#lali podczas
koncertu, 'e Dola&ski Gróm, nazywany
tak'e Gróm Rockfestem, by$ z pewno#ci"
najwa'niejszym tegorocznym polskim wydarzeniem muzycznym na zaolzia&skim
brzegu Olzy. Oprócz Perfectu, który
na Zaolziu odwiedza swoich wiernych fanów od 33 lat (pierwszy koncert, jeszcze
ze Zbyszkiem Ho$dysem, odby$ si% na Zlocie M$odzie'y Zwi"zkowej w Bystrzycy
w sierpniu 1982 r.), przyjecha$ do Republiki Czeskiej po raz pierwszy graj"cy
od 33 lat zespó$ T. Love.
Obie polskie kapele przekaza$y swoje
honoraria na rzecz dofinansowania remontu Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie. – Ca$y dochód z imprezy, jak zwykle,
przekazujemy na remont naszej siedziby.
W tym roku za# chcieliby#my pieni"dze
z festiwalu przeznaczy! na zakup mebli,
techniki audiowizualnej, o#wietlenia. Dlatego chcia$bym podzi%kowa! zespo$om
Perfect i T. Love, za serce, za to, 'e zrzek$y si% swojego honorarium i wespr" nasze Ko$o PZKO – powiedzia$ podczas
krótkiej konferencji prasowej we frysztackim Domu PZKO cz$onek sztabu organizacyjnego Dola&skiego Grómu i jego
rzecznik, Marek Matuszy&ski. Wszyscy
muzycy obu kapel z$o'yli podpisy na plakietach ze swoimi winylowymi p$ytami,
które zawisn" w honorowym miejscu siedziby frysztackich PZKO-wców.
Festiwal otworzy$ zespó$ T. Love. Fani
znad Olzy udowodnili kapeli, 'e doskonale znaj" jej utwory, #piewaj"c wszystkie,
nawet te najnowsze, wspólnie z jej liderem, Mu&kiem Staszczykiem. Czesk" scen% rockow" godnie reprezentowa$a formacja Chinaski. Tak'e jej muzycy nie
mogli narzeka! na to, 'e mi$o#nicy rocka
znad Olzy nie znaj" jej utworów. A podczas ko&cz"cego maraton rockowy wyst%pu Perfectu #piewa$ ju' ca$y karwi&ski
stadion. Zw$aszcza 'e Grzegorz Markowski wspólnie z organizatorami zaprosili
pod scen% tak'e tych, którzy nie mieli
uprawnie& do wej#cia na p$yt% stadionu.
W rockowym ta&cu falowali wspólnie
nauczyciele ze swoimi uczniami, prezesi
Kó$ PZKO z cz$onkami Klubów M$odych,
dziadkowie z dzie!mi i wnukami. Ta&czyli
i #piewali zarówno Polacy z obu brzegów
Olzy, jak i Czesi, nie tylko znad Olzy. Kto
nie by$, niech 'a$uje! Co tu du'o mówi! – Dola&ski Gróm 2015 za nami. Niech
'yje Dola&ski Gróm 2016! Na pewno te'
b%dzie solidny czad!

„Trallala” z!oty we W!oszech!
Chór dzieci$cy „Trallala” mo#e si$ pochwali% kolejnym du#ym sukcesem. Zespó&, dzia&aj!cy pod kierownictwem Beaty Brzóski przy Polskiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie,
wy*piewa& bowiem z&ot! nagrod$ na festiwalu
we w&oskim mie*cie Cattolica.
Na odbywaj!cym si$ w Cattolice Mi$dzynarodowym Festiwalu Chórów „Queen of Adriatic
Sea” chór „Trallala” przebywa& 7-10 maja. Cieszyniacy nie tylko wy*piewali tzw. Z&ote Pasmo w kategorii chórów dzieci$cych i m&odzie#owych do lat 21. Zakwalifikowali si$ równie#
do konkursu o g&ówn! festiwalow! nagrod$ – Grand Prix, w którym chór z Czeskiego
Cieszyna wywalczy& br!zowy medal. Festiwalowe jury ponadto przyzna&o Beacie Brzósce nagrod$ specjaln! dla najlepszego dyrygenta mi$dzynarodowego spotkania chórzystów.
Ksi"(ka do ka(dej biblioteki
W wype&nionej do ostatniego miejsca czeskocieszy)skiej kawiarni „Avion” odby&a si$
15 maja promocja ksi!#ki braci Karola i Józefa
Mrózków „W cieniu .ywocic”. Publikacja dokumentuj!ca wydarzenia, które rozegra&y si$
na górnosuskich K!tach le#!cych zarówno
w sensie dos&ownym, jak i w przeno*ni w cieniu
.ywocic, zosta&a wydana przez Ko&o Polskich
Kombatantów oraz Kongres Polaków w RC.
Do okresu przed wybuchem II wojny *wiatowej, czasów okupacji oraz pierwszych lat powojennych uczestnicy spotkania zostali przeniesieni dzi$ki fragmentom ksi!#ki braci Mrózków,
której gros tworz! pami$tniki ich matki Anny
Mrózek, wi$-nia obozów koncentracyjnych Leonarda Wa&oszka oraz wspomnienia pi$cioletniego wówczas Józia. Aktorka Sceny Polskiej Teatru
Cieszy)skiego, Halina Paseková, oraz Bronis&aw
Firla wprowadzili s&uchaczy w realia zak&adu krawieckiego ojca autorów ksi!#ki, Józefa Mrózka,
którego rodzina z dwójk! ma&ych dzieci zosta&a
przez Niemców wysiedlona. Czytali o dzieci)stwie za kolczastymi drutami rybnickiego lagru,
o wyj*ciu z niego i wreszcie wyzwoleniu, które
przysz&o do Suchej Górnej dwa dni przed 1. urodzinami Lolusia, czyli Karola Mrózka.
W czasie spotkania zabrzmia& równie# list
Paw&a Niemca, wspó&wi$-nia Józefa Mrózka,
opisuj!cy dramatyczne okoliczno*ci jego *mierci w Nordhausen. Natomiast na zako)czenie Halina Paseková przeczyta&a wiersz pochodz!cego
równie# z Suchej Górnej, przedwcze*nie zmar&ego poety Adolfa Dostala, dedykowany matce.
Nastrój przywo&ywanych wydarze) pot$gowa&a
muzyka w wykonaniu Franti/ka Paná0ka i Krystiana Danela.

! Jubileusz 70-lecia obchodzi w czerwcu
„G!os Ludu”, jedyna polska gazeta ukazuj"ca si#
w Republice Czeskiej.
! „Boso i z wiankiem na g!owie” – tak nazywa
si# nowy tomik poetycki Ewy Sabeli-Furtek, którego promocja odby!a si# w sobot# 23 maja w O$rodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.
! Marek Grycz, m!ody pi#cioboista nowoczesny z klubu SC Bystrzyca, na co dzie% ucze% Polskiego Gimnazjum im. Juliusza S!owackiego
w Cz. Cieszynie, wywalczy! z!oty medal w mi#dzynarodowych mistrzostwach RC do lat 18.
! Jubileusze obchodzi!o w maju kilka zaolzia%skich polskich szkó!. 90-lecie $wi#towa!a
podstawówka w Czeskim Cieszynie, 140-lecie
szko!a w &omnej Dolnej, 85. urodziny za$ szko!a w Suchej Górnej.
! W Muzeum 'l"ska Cieszy%skiego w Cieszynie mo(na ju( kupi) d!ugo oczekiwany VI tom
„Dziejów 'l"ska Cieszy%skiego od zarania do czasów wspó!czesnych. 'l"sk Cieszy%ski w latach 1918-1945”. Najnowsza ksi"(ka ukaza!a si#
pod redakcj" prof. Idziego Panica i dotyczy
okre su od za ko% cze nia I woj ny $wia to wej
do II wojny $wiatowej w 1945 roku.
! Na tradycyjne przedstawienie zaprosi!
10 maja teatrzyk dzia!aj"cy przy Kole PZKO
w 'mi!owicach. Aktorzy zagrali tym razem trzy
jednoaktówki: „Trusiok”, „Fatalne spodnie”
i „Miano na gruncie”.

! Franciszek Gnida, pochodz"cy z &azów
m!ody ksi"dz i katecheta, który zgin"! w czasie II wojny $wiatowej w obozie koncentracyjnym
w Matchausen-Gusen, ma teraz tablic# pami"tkow" w ko$ciele ewangelickim w Bystrzycy.
10 maja, z okazji 70. rocznicy zako%czenia wojny, miejscowi ewangelicy postanowili przypomnie) ks. Gnid# i innych ewangelickich duszpasterzy z Zaolzia, wi#zionych i zamordowanych
przez nazistów.
! Senator Petr Gawlas z Jab!onkowa mia! zaszczyt poda) podczas audiencji generalnej w Watykanie r#k# papie(owi Franciszkowi. Pochodz"cy z Jab!onkowa przewodnicz"cy senackiej
komisji rozwoju regionalnego, administracji publicznej i $rodowiska odwiedzi! Stolic# Apostolsk" 12-14 maja jako cz!onek delegacji Izby
Wy(szej Parlamentu Republiki Czeskiej.
! Józef Przywara b#dzie przez cztery lata
przewodnicz"cym Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. Postanowli tak delegaci XIV Kongresu Ruchu, który odby! si# 16 maja w Domu
PZKO w Jab!onkowie. Na pierwszego wiceprzewodnicz"cego wybrano Róberta Komjathy’ego z W#gierskiej Sekcji Narodowej Coexistentii.
! Miejscowe Ko!o PZKO w Trzy%cu-Nieborach w sobot# 23 maja obchodzi!o 30-lecie otwarcia swojego domu. Okr"g!" rocznic# przypomniano w ramach 62. Dnia Oszeldy.

Na studiach nie by#o przymusu uczestniczenia,
cho& jedna partyjna asystent potrafi#a potem zadawa& nieobecnym dociekliwe pytania. Wi%c szli$my,
przed trybun', na której w ostatnim szeregu widywali$my zaszczyconych cho& nieco speszonych
znajomych., my za$ zaraz potem wykorzystywali$my pierwsz' okazj% roztopienia si% w t#umie
na chodniku.
Byle si% nic nie mia#o do niesienia...
I cho& szli$my w milczeniu, przypomina mi si%
radosna pie$" masowa, na inn' okazj% ale jak(e(
pi%kna, któr' cz%sto (artobliwie nucili$my id'c
do sto#ówki: Nios' wieniec do(ynkowy, na nim (yto i pszenica, a na czele najpi%kniejsza, przodownica, robotnica....
Po takim „$wi'tecznym” okazyjnym spotkaniu
z kolegami wypada#o pój$& gdzie$ na piwo, w#adza
jednak troszczy#a si% o to, by nikt z manifestantów
nie dotar# do niego za szybko.
Bramy nielicznych miejsc udost%pniaj'cych napoje ch#odz'ce otwiera#y swe podwoje zdecydowanie pó)niej.
Kiedy tak w przeddzie" pierwszego maja rozmy$lam nad kolejnym tematem z puent', przychodzi
mi z pomoc' Józek Krupa niegdysiejszy scenograf
telewizyjny, z jego wspomnieniem z ko"cówki lat
sze$&dziesi'tych:

Zbli(a#o si% $wi%to 1 Maja, w katowickiej telewizji jak co roku w przeddzie" $wi%ta, mia# wyst'pi& pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
PZPR towarzysz Edward Gierek.
Przygotowywa#em scenografi% dla tego wydarzenia.
Projekt musia#em zatwierdzi& w wydziale propagandy komitetu wojewódzkiego.
Jeden z odpowiedzialnych towarzyszy za ten program. mia# w'tpliwo$ci, czy w dekoracji jest wystarczaj'co czerwonej draperii.
By#o to jeszcze w czasach telewizji czarno
bia#ej, wi%c powiedzia#em, (e koloru jeszcze u nas
nie wida&. W odpowiedzi dowiedzia#em si%, (e ludzie to czuj' jak my towarzysza sekretarza pokazujemy.
Wi%c cho& doda#em wi%cej czerwieni, to i tak
wszystko pozosta#o szare...
Towarzysz Gierek zasiad# za najwi%kszym biurkiem jakie w TV posiadali$my i wyg#osi# kolejne
optymistyczne przemówienie do klasy robotniczej.
Po zako"czeniu redaktor naczelny zaprosi# sekretarza do re(yserki, aby mu pokaza& film o otwarciu nowego zak#adu produkcyjnego w naszym
województwie.
Tow. Gierek z zainteresowaniem ogl'da# filmik
i w pewnym momencie cofn'# si% od monitorów, nie
zauwa(aj'c w panuj'cym tu pó#mroku, (e podest
na którym si% znajdowa#, nie si%ga a( do $ciany.
Run'# w dó#. Us#yszeli$my nieartyku#owane
s#owo i j%k.
Niektórzy twierdzili, (e towarzysz znaj'cy francuski powiedzia#: „merde”.
Zacz%to wyci'ga& Gierka z miejsca upadku, (e
by# do$& poka)nej postury to i sz#o to opornie.
Ko$& lewego ramienia Sekretarza uleg#a z#amaniu.
Inspektor programu szybko wezwa# pogotowie,
które to pojawi#o si% szybciej, ni( specjalne, partyjne.
Obstawa nie pozwoli#a jednak do tej pierwszej
zwyczajnej karetki zabra& tak wa(nej osoby.

Anegdoty

dzie" nie by# dla mnie nigdy $wi%tem, by#
Ten
raczej dniem wolnym, i dlatego cieszy#,
cho& przedpo#udnia mia#o si% pochodem zaj%te.

HENRYK!BZDOK

Towarzysz Gierek chodzi# jaki$ czas z r%k'
na temblaku.
W TV zasz#y zmiany personalne. Odszed# dotychczasowy redaktor naczelny i przyszed# nowy, pono& bardziej przewiduj'cy. W re(yserce te( zasz#y zmiany. Wyrównano ca#y poziom poza podest a( do $ciany
Wiele jeszcze lat musia#o up#yn'&, by marsze
po asfalcie sta& si% mog#y spacerami w naturze a dni
pierwszomajowe zwa& po prostu „majówk'”.
!

iedy w po#owie lat siedemdziesi'tych zbli(a#
si% termin rozpocz%cia Mundialu, grafik Artur
K
Starczewski powiedzia#: Ty to Dziadek, b%dziesz

ogl'da#?
„Dziadek” – by#o rozpowszechnion' przez Eugeniusza Rze(uch% (grafika i satyryka) form'
zwracania si% do rówie$ników.
A sk'd... wiesz przecie, (e poza „Tour de France” i „Bilardem” niczego nie $ledz%.
To jed)my na ryby – mam dobre miejsce, jezioro przy ruskiej granicy..., a ja, cho& nic mnie bar-

dziej nie nudzi, jak siedzenie za kijem – rzek#em:
No dobrze.
Jako ch#opiec wychowany nad Odr', woda mnie
przyci'ga#a.
Wzi'#em myd#o, r%cznik (kalamburzy$ci wiedz'
dlaczego) i co$ tam jeszcze a Acio, zielony 50 litrowy ameryka"ski wór wojskowy, wype#niony
szpejami, wlekli$my razem.
Ruszyli$my, najpierw poci'giem w poprzek
kraju, potem autobusem, a( w ko"cu d#ug' poln'
dró(k' wzd#u( szczerbatego lasu... Chatki pokaza#y si% na horyzoncie po pó# godzinie marszu. Najpierw zobaczy#em na drodze przed bram' ka#u(e g#%bok' i wielk' jak ma#e jezioro, pó)niej dopiero szyld
„So#tys” na nieotynkowanym domu.
Powitano nas serdecznie i zapytano co tam
w $wiecie.
Nieco pó)niej Artur pokaza# mi jezioro za stodo#', okr'g#e o kilometrowej $rednicy, do pomostu
w$ród trzcin przywi'zana by#a ci%(ka drewniana solidna #ódka.
No to sobie troch% pop#ywamy pomy$la#em... ale
przedtem trzeba by#o nakopa& robaków.
Rano skoro $wit, ruszyli$my na po#ów, na plecach wios#a, w%dziska, szkatu#ki, przyborniki, podbierak... P#yniemy, gdy Artur wola: Stop... wspar#em si% o wios#o, jest Stop, cofnij trzy metry
– zawo#a# kapitan, tu jest miejsce, poznaj% po namiarach do brzegu, jeszcze troch%... Stoimy. Patrz%
jak otwiera zasobniki a w nich muszki sztuczne,
$liczne, barwne, do gabloty w muzeum by si% nadawa#y, a te sp#awiki, wszystkie nowe, jest na co popatrze&. Wprawny rzut i czekanie, czekanie....
drgn%#o, pssst cisza. – Nie szuraj butami, sza..... mija pó# godziny – zmieniamy miejsce. – Przemie$ci#y si% – stwierdza mistrz, – podp#y"my ot tam.
Teraz b%dzie bal, spining czy jak to si% zwie, och
tu dopiero wpad#em w zachwyt nad jego kolekcj':
rybki z#ote, rybki srebrne z haczykiem u ogonka
z $migie#kiem, bombk', dzwoneczkiem, czym$ co
nazwa& niepodobna... Siedzia#em i podziwia#em jak
Acio biczuje jezioro... ja ju( mam do$&, ale... Powtórzymy po po#udniu... Próbowali$my, do zmroku, nic, podobno ryby wcze$nie k#ad' si% spa&.
Wieczorem Acio mówi, (e najlepsze s' nocne po#owy, pójdziemy przed $witem.
Poszli$my, b%dziemy tym razem #owili z brzegu.
No i siedzimy, patrz% na zegarek – trzecia czterdzie$ci pi%&, lekko ch#odno, Acio wpatrzony w ciemno$&. – Mam sp#awik alarmuj'cy – powiada a mnie
si% nu(y – trzecia czterdzie$ci dziewi%&, siedzimy.
On lekko si% pochyli#, milczy, jak ten czas si% d#u(y, patrz% min%#y dwie minuty, cisza. Trwamy – kolega ju( ca#kiem zgi%ty, a czas jakby stan'#, co pi%&
minut zerkam na zegarek, by stwierdzi& (e min%#a
minuta. Artur $pi, ja czuwam, co$ pobekuje, sarna?
Bo(e, (eby to ju( by#o rano... w ko"cu i mnie zmog#o, zasn'#em. Budz% si%, $wita, zza jeziora niebo
ociepla si% barw', patrz% na zegarek 4,30... j-a-k t-o
s-i-% w-l-e-c-z-e.
Widz% sp#awik, ani drgnie, znowu nic. Budzi si%
Artur – która to godzina/.... czwarta- trzydzie$ci.
O kurcze... ale ten czas leci.
Jutro b%dzie ryba, po naszemu – powiedzia# Staszek so#tys, chodzta zan%cimy.
No to pop#yn%li$my wieczorem, Staszek zarzuca# d#ugi sznur, na którym na (y#kach wisia#y kawa#ki ma#ych rybek z#owionych sakiem.
Rano ponownie, by zebra& plon, wios#owa#em
a So#tys wyci'ga# sznur, na co którym haku co$ wisia#o, jakby repertuar jeziorka: p#o&, w%gorz, sum,
oko" by#o na tyle, (e w ostatni wieczór dobrze si%
objedli$my ryb'.
!
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– Zapraszam – profesor zgarn$! mnie z ulicy i pomaszerowali'my
do naszej ulubionej kawiarni osiedlowej, która dorobi!a si" ostatnio
czterostolikowego ogródka. Tam zasiedli'my, naukowiec jednak, zamiast spodziewanego piwa (niez!ego) z ma!ego browaru, zamówi! nam
kaw" i po lampce brandy.
– Czy pan wie, co to jest pudelek? – zapyta!.
– Ma!y pudel – odpowiedzia!em. – Jest podobno taka miniaturowa odmiana tej psiej rasy.
– Mo#liwe. Mnie chodzi jednak o taki portal, czy te# strony (pan
wie, #e nie jestem za mocny w internetowych kwestiach), gdzie zamieszcza si" plotki o ludziach s!awnych nie wiadomo dlaczego (przynajmniej ja tego nie wiem).
Dopiero teraz dotar!o do mnie, #e profesor jest dzi' troch" jak ulubiony drink Bonda – wstrz$'ni"ty, cho( nie zmieszany.
– Wie pan, #e by!em u Ewki – stwierdzi!. Wiedzia!em. Jego córka
i zi"( pojechali ze swoim synem do Warszawy na jaki' konkurs mi"dzyszkolny. Normalnie wnukami opiekuje si" profesorowa, ale tym
razem by!a zaj"ta robieniem przetworów z truskawek, czere'ni i innych owoców (niepokoi!o mnie, czy nie jest to przypadkiem zapowied) ostrej zimy). Wi"c to nasz uczony zosta! oddelegowany
na tydzie& do Ewki.
– Ona ci$gle „siedzi na pudelku”, poza tym ogl$da wszystkie „tokszo!y”. A ja, przez te 7 dni z ni$.
– Pan profesor to wytrzyma!?
– Ewka tak kocha dziadka. Ale zaniepokoi!o mnie to, #e zaczyna nale#e( do tzw. niewyrobionej publiczno'ci. Na szcz"'cie nie. Ona uwa#a, #e ci pokazywani i oplotkowywani to idiotki i idioci. G!upio si"
zachowuj$, g!upio mówi$, g!upio my'l$… Ale wynotowuje niektóre rzeczy i wymienia te informacje z kole#ankami, które te# to robi$,
wymieniaj$ si" tym, no i za'miewaj$ si" do !ez. Oczywi'cie zareagowa!em. Zacytowa!em jej Boya: „z!e sobie daje 'wiadectwo, kto cudze wyszydza kalectwo”. Ale zacz$!em si" nad tym g!"biej zastanawia(. My'l", #e wielu celebrytom nie jest mi!o, kiedy dociera
do nich prawda, #e ludzie (nawet nastolatki bardziej rozgarni"te), uwa#aj$ ich za g!upków. I #e pewni dziennikarze #eruj$ na nich jak hieny. Zadaj$ im pytania, #eby ich o'mieszy(. A oni nie potrafi$ si" broni(. Czy nie uwa#a pan, #e jaka' organizacja pozarz$dowa albo obro&cy praw cz!owieka nie powinni na to zareagowa(?
– Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze mia!em telewizor, cz"sto ogl$da!em kana!, który nadawa! wy!$cznie filmy dokumentalne. I kiedy' trafi!em na dokument o ostatnim panoptikum w USA. Objazdowe panoptikum. By!a to trupa z!o#ona, no nie b"d" si" sili! na jak$' poprawno'( polityczn$, z wybryków natury. By! olbrzym, karlica, inne monstra… Na mnie najwi"ksze wra#enie zrobi!a dziewczynka z czterema nogami… Mia!a dwie r"ce, ale poza jedn$, normaln$ par$ nóg, mia!a drug$, krótsz$. Przykro by!o patrze(. Ci ludzie obje#d#ali rozmaite miejscowo'ci w Stanach i gawied) p!aci!a za to, #eby ich ogl$da(. Wreszcie znale)li si" ludzie wra#liwi,
obro&cy praw cz!owieka, którzy dostrzegli niemoralno'( takiego procederu. Oni doprowadzili do likwidacji ostatniego panoptikum
w USA. Film ko&czy! si" rozmow$ z cz!onkami zlikwidowanej trupy. Jacy oni byli roz#aleni! Mówili: „czuli'my si" potrzebni”, „ludzie przychodzili si" z nami spotka(”, „zarabiali'my na swoje utrzymanie”, „byli'my tacy szcz"'liwi”… Szcz"'liwi. Trudno to sobie
wyobrazi(. Jako emeryt czuj" si" szcz"'liwy, #e nie do mnie ju# nale#y naprawa 'wiata.

kolekcja jubileuszowa
Redakcja miesi!cznika
„"l#sk” z okazji 20. roku
istnienia, pragnie z tej
okazji sprezentowa$ Czytelnikom publikowan# co
miesi#c „Kolekcj! jubileuszow#”. Sk%adaj# si! na
ni# grafiki i malarstwo
wielu znakomitych artystów z regionu &l#skiego.

Roman
Kalarus
Urodzi! si" w 1951 roku. Studia
w Akademii Sztuk Pi"knych w Krakowie, Wydzia! Grafiki w Katowicach. Dy plom z wy ró# nie niem
w1976 roku. Obecnie profesor zwyczajny – prowadzi pracowni" plakatu w Akademii Sztuk Pi"knych w Katowicach.
Wystawia na wa#nych pokazach
grafiki i plakatu w kraju i zagranic$:
Warszawa, Kraków, Katowice, Rzeszów (Polska); Lahti, Helsinki (Finlandia); Toyama, Ogaki (Japonia); Pary#, Chaumont, Rouen, Grenoble
(Francja); Chicago, Waszyngton, Colorado, Indiana (USA); Koln, Dusseldorf, Berlin, Essen, Heilbronn (Niemcy); Winterthur, Fribourg, Zurych
(Szwajcaria); Wenecja, Mediolan,
Cremona (W!ochy); Sofia, Warna (Bu!garia); Brno, Praga (Czechy);
Bratys!awa, Trnava (S!owacja); Sewilla (Hiszpania); Ljubliana (S!owenia); Mons, Bruksela (Belgia); Ballart
(Australia); Budapeszt, Pecs (W"gry);
Kijów (Ukraina); Moskwa (Rosja)
oraz Chiny, Indie, Iran, Meksyk.
Wa#niejsze wystawy indywidualne: Katowice, Kraków, %ód#, Warszawa, Pozna& i inne (Polska); Heilbronn,
Essen, Braunschweig, Dusseldorf,
Berlin, Dachau (Niemcy); Bruksela
(Belgia); Thiant, Grenoble (Francja);
Kansas City (USA); Londyn (Wielka
Brytania); Budapeszt, Pecs (W"gry);
Kijów, Czernichów (Ukraina); Sztokholm (Szwecja); Helsinki (Finlandia);
Mi&sk, Grodno, Witebsk (Bia!oru'),
Istambu!, Ankara (Turcja), Tel Aviv
(Izrael), Santiago, Vina del Mar
(Chile).
Jest uczestnikiem mi"dzynarodowych sympozjów, warsztatów
i wystaw.
Wspó! au tor i wspó! re ali za tor
(wspólnie z Joann$ Piech) realizacji
sakralnych (polichromie, malarstwo,
witra#e) w ko'cio!ach pw.: B!ogos!awionej Karoliny Kózkówny w Tychach i Matki Ko'cio!a w Katowicach. Zdoby! wiele nagród i wyró#nie&. Tworzy obrazy, plakaty, grafiki,
znaki graficzne, ilustracje, scenografie teatralne, wn"trza ko'cio!ów i klubów muzycznych.

Fot. Krzysztof Szafraniec

Z zapisków
emeryta
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W ogródku
o szcz"'ciu

