20.
ROK
ZE !L"SKIEM

CENA 7 Z!
www.slaskgtl.pl

(w tym 5% VAT)

Nr 7 (236) • ROK XX • LIPIEC 2015
ISSN: 1425-3917 NR INDEKSU 33328X

Fot. Arkadiusz %awrywianiec
Fot. Tomasz (ak/BPUM

Trwaj"cym trzy dni (26-28 czerwca) Festiwalem Otwarcia zainaugurowana zosta#a wystawiennicza dzia#alno$% nowego Muzeum &l"skiego. Znajduj"ce si' na terenie dawnej kopalni „Katowice” obiekty muzealne odwiedzi#o w tym czasie ponad 17 tysi'cy zwiedzaj"cych.
W oficjalnym otwarciu Muzeum &l"skiego udzia# wzi'li: minister kultury i dziedzictwa narodowego Ma#gorzata Omilanowska, reprezentuj"cy w#adze samorz"dowe województwa $l"skiego marsza#ek Wojciech Sa#uga oraz przewodnicz"cy Sejmiku Samorz"dowego Grzegorz Wolnik, parlamentarzy$ci. W progach Muzeum znakomitych go$ci powita#a dyrektor Alicja Knast.
Wi!cej o Festiwalu Otwarcia w artykule Katarzyny Berety pt. „Muzeum "l#skie – nowe otwarcie” (str. 6) oraz w fotoreporta$u Arkadiusza
%awrywia&ca, który prezentujemy w cyklu „Znaki i Twarze Miasta Katowice” (str. 67).

Galowy spektakl z okazji jubileuszu Opery &l"skiej w 70. rocznic' jej powstania odby# si' 14
czerwca 2015 roku. Tego wieczoru zespo#y Opery &l"skiej pod batut" dyrektora Tadeusza Serafina, zaprezentowa#y wznowiony po 10 latach spektakl opery „Halka” Stanis#awa Moniuszki.
W cz'$ci oficjalnej na r'ce dyrektora Tadeusza Serafina przekazano wiele gratulacji jakie nap#yn'#y od w#adz pa(stwowych, samorz"dowych, parlamentarzystów oraz od przyjació# Opery.
Wydarzenie to poprzedzi#o ods#oni'cie popiersia wybitnego tenora Bogdana Paprockiego
(1919-2010), który sw" karier' rozpoczyna# w 1946 roku w#a$nie w Operze &l"skiej.
Na zdj'ciu: Gratulacje z okazji jubileuszu artystom Opery &l"skiej sk#adaj" dyrektorowi Opery Tadeuszowi Serafinowi i zespo#om artystów przedstawiciele zarz"du Zwi"zku Artystów Scen
Polskich z jego prezesem Olgierdem )ukaszewiczem.
(Wi!cej o jubileuszu w artykule Wies'awy Konopelskiej pt. „7 dekad bytomskiej Jubilatki”
na str. 64)

Nasz!partner

Muzeum Miejskie w Tychach uhonorowa#o nasz" redakcj' tytu#em Przyjaciela Muzeum. Bardzo za ten zaszczyt
dzi'kujemy!

IWONA !ELAZOWSKA
***
Tak naprawd" stajemy si" doro#li
Gdy nasi rodzice odchodz$
Przybywa nam nagle ci"%aru
I tyle samo lat...
My#l dziecka za tym nie nad$%a
Ale dojrza&o#' ju% o tym wie...
!ycie to nieustanne po%egnania
Tak wiele rzeczy robimy ostatni raz...
Ja w&a#nie dom rodzinny pakowa&am
Skarby gromadzonej przesz&o#ci
Wywozi&am w kartonach
Segregowa&am
Darowa&am
Wyrzuca&am
Sprzedawa&am
P&aka&am...
Wspomnienia znajdowa&am w ka%dym k$cie
Znalaz&am ma&$ pami$tk" przechowywan$ w ukryciu
W niebieskim kryszta&owym naczyniu
Zasuszone ró%e
Które kiedy# kto# komu# da&...
Wyczy#ci&am wszystkie pokoje
Korytarze
I resztki zasz&o#ci
Przekopa&am si" przez tunele kilku pokole(
Zrobi&am porz$dek...
W ogrodzie zaszumia&y stare drzewa
Których dawno ju% nie ma
Wdrapa&am si" do domku który kiedy# na nich sta&...
Zatrzasn"&am drzwi dzieci(stwa....
Sprawdzi&am czy dobrze zamkni"te...
Ostatni raz spojrza&am na magnoli" kwitn$c$ przed domem...
...klucze odda&am nowemu w&a#cicielowi...
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FELIETONY
43. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa"ski METROPOLIE RZ+DZ+ )WIATEM, A STRACH RZ+DZI METROPOLIAMI (I)
53. Z MOICH GÓREK
Witold Turant )PIEWAJ+, BO MUSZ+
73. PORADNIA J.ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas WAKACJE
74. MI.DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek )RODY M$ODYCH. NOWE*POLSKIE*UTWORY*W*NOSPR. POD*ZNAKIEM
DOBREGO*PASTERZA
75. )L+SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek SIUPY – SIUPN+/ – SIPIE/ – SIPA
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA
Jaros!aw Starzyk CZEKAJ+C NA KOBIETY
PLASTYKA
48. Witold Koci"ski SKARBY*UKRYTE*W*KAZALNICY
49. STAJNIE*KSI+-.CE*W*PURPURZE*I*Z$OCIE
50. WOJTEK $UKA. MALARSTWO i GRAFIKA
51. Wies!awa Konopelska OBRAZOS$OWA I*S$OWOOBRAZY WOJTKA $UKI
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L+SKA”: RENATA BONCZAR

BOGDAN WIDERA
Dzia% spo%eczno-historyczny

2

PUBLICYSTYKA
4. „ROZMOWA NA 20. LECIE”:
Rozmowa z z prof. Krzysztofem K!osi"skim NIEPOTRZEBNA*I*SZKODLIWA*HUMANISTYKA
6. Katarzyna Bereta MUZEUM )L+SKIE – NOWE OTWARCIE
8. Grzegorz Sztoler PSZCZYNA TO NIE TYLKO ZAMEK
12. Rozmowa z burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem MARKA „PSZCZYNA”: HISTORIA,*
TURYSTYKA*I... PIECZARKI
14. Jerzy Polak OD TURZONÓW DO HOCHBERGÓW.
Gospodarka pszczy%skiego wolnego pa%stwa stanowego (1517-1848)
19. Maria Sztuka GALERIA*W*KO,SKICH*BOKSACH
20. Julian Gembalski GEORGA*FILIPA*TELEMANNA ZWI+ZKI*Z*PSZCZYN+
23. Witold Turant MIASTO NIEZWYK$YCH POSTACI
26. Dariusz Rott SKARBY MUZEUM PRASY )L+SKIEJ
30. Wies!aw Kosterski POKA- SWOJ+ SI$., -UBRZE
32. Grzegorz Sztoler JAK ZDOBYWA$EM DZIKI ZACHÓD
42. Henryk Szczepa"ski NIVEA Z PRZEDWOJENNEJ KATOWICKIEJ FABRYKI
44. Henryk Szczepa"ski KATOWICE ZA POHLMANNA (I)
54. Maria Sztuka JUBILATA*TRZEBA*DOPIESZCZA/
56. Marek Brze#niak NA*JUBILEUSZOWYM*ZAKR.CIE
58. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ+DU TERYTORIALNEGO
Krzysztof Kosi"ski SEZON OGÓRKOWY MA SWOJE PRAWA
62. Maria Sztuka RODZINA*– GO)CINNY*DOM

OPERA
64. Wies!awa Konopelska 7 DEKAD BYTOMSKIEJ JUBILATKI
KSI"(KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI+-KACH
70. Jacek Lyszczyna DUCHY$WOJNY$PO*RAZ*PI+TY
71. Katarzyna Bereta WSZYSTKIE BEBOKI STALINOGRODU
72. Bogdan Widera KORONKOWA*KSI+-ECZKA
72. Katarzyna Niesporek EDESSY
73. Aleksandra Pethe MARKSISTOWSKO-LENINOWSKI WYTWÓR RELIGIOPODOBNY
POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Iwona %elazowska ***
36. Iwona %elazowska WIERSZE
38. John Guzlowski SUITCASE CHARLIE (1). CHARLIE WALIZKA. Przek"ad Henryka Cierniaka
EKOLOGIA
60. Jolanta Karma"ska LAS*NIE*RO)NIE*SAM...
STA$E RUBRYKI
66. Z -YCIA BIBLIOTEK
Urszula Krzyk WYPRZEDZA/*POTRZEBY*U-YTKOWNIKA
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
MUZEUM )L+SKIE – NOWE OTWARCIE. Fotoreporta' Arkadiusza $awrywia%ca
83. )L+SKI MIESI+C
NOTATNIKI KULTURALNE
68. OPOLSKIE
76. Wies!awa Konopelska KATOWICE
78. Jan Picheta BIELSKO
79. Joanna Kotkowska CZ.STOCHOWA
80. Janusz Wójcik OPOLE
81. Maria Sztuka ZAG$.BIE
82. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE:
Grafika: Aleksander Spyra, cynkografia
Sk"ad r&czny tekstu PSZCZYNA wykonany w Muzeum Prasy )l!skiej w Pszczynie

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

Aleksander Spyra, „Posta! alegoryczna VI”, cynkografia, 1982 r.
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Rozmowy na

Z profesorem KRZYSZTOFEM K)OSI*SKIM,
dyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu +l"skiego
i przewodnicz"cym Komitetu Nauk o Literaturze PAN
rozmawia BOGDAN WIDERA

Niepotrzebna i szkodliwa
humanistyka
4

– Panie profesorze, zawsze z rado!ci"
s#ucham tego, jak si$ przekomarzacie
z Maciejem Szczawi%skim w Gabineciku mowy i s!uchu Radia Katowice, bo to
jest i zabawne, i m"dre, i czasem mówicie o jakiej! ksi"&ce, której potem musz$ szuka'…
– To wina Ma!ka, bo on przynosi te
ksi"#ki.

– W jednej z tych audycji, oczywi!cie
jej nie zacytuj$, streszcz$ tylko, o co chodzi#o, mówili!cie o tym, &e by# taki czas,
kiedy mocno zaatakowano nauki humanistyczne, uniwersytety…
– S$owo „by$” brzmi optymistycznie, wydaje mi si%, #e tak jest dalej.
– …za to, &e produkujecie m#odych bezrobotnych. I pan powiedzia# wtedy co!, co

mi si$ bardzo spodoba#o a mianowicie, &e
na studia zg#aszaj" si$ by' mo&e ci, co nie
chc" by' prezesami banków, informatykami… Oni chc" pozna' literatur$, j$zyk.
Mówi pan, &e ta nagonka trwa…
– Tak, niestety. Przy czym to jest zjawisko &wiatowe. I to jest gro'ne, bo gdyby to
by$o lokalne, to przy jakiej& koniunkturalnej zmianie ta tendencja mog$aby si% odwraca!, ale na ca$ym &wiecie dominuje jeden
system. To zawsze jest niedobrze, my&my
to ju# kiedy& brali. I ten obecnie obowi"zuj"cy system zna tylko jedn" warto&! – zysk.
Wszystko mierzy t" miar", przy czym zysk
rozumie wy$"cznie w wymiarze kapita$owym, natomiast to, #e kto& si% – jak to $adnie mówi" ludzie Ko&cio$a – ubogaca w korzy&ci duchowe jest bez znaczenia. Nie ma
w rachunku ekonomicznym w ogóle korzy&ci duchowych. To znaczy, #e w$a&ciwie takie rzeczy jak edukacja, wychowanie,
kszta$towanie cz$owieka, to, co Niemcy
okre&laj" jako „Bildung”, to, co by$o tak"
oznak" nowoczesno&ci i tej cywilizacji demokratycznej, która dba o kszta$t, o obraz,
w$a&nie o „Bild” cz$owieka…
– Nawet mamy te powie!ci…
– Ale# oczywi&cie – „Bildungsromans”,
które by$y takimi przewodnikami, jak"
drog" nale#y i&!. Otó# #adna z tych powie&ci nie opowiada jak zosta! szefem banku.
To s" najcz%&ciej opowie&ci o kszta$towaniu si% duchowym. Czasem maj" one w"tki pewnej wiedzy materialnej, ale duch
triumfuje nad materi".
– To mi si$ troch$ skojarzy#o z losem
wielu twórców, pisarzy, poetów, którzy
o g#odzie, ch#odzie, ale…
– Tak. Jak pi%knie zapewnia$ nas pewien
piosenkarz: „&piewam, bo musz%”. Przywo$ajmy przyk$ad troch% odleg$y, cho! nie tak
bardzo. Cofamy si% o par% wieków i spotykamy takiego m$odego studiuj"cego,
zainteresowanego obserwacjami astronomicznymi. Wszyscy go pytaj", co w$a&ciwie ma z tego by!? Przecie# to jest nieop$acalne. Jeste&my na Ziemi, co nas obchodz"
obroty cia$ niebieskich, one nie maj"
wp$ywu na to, co si% tu dzieje. No i wyobra'my sobie, #e ten m$ody cz$owiek rezygnuje z tego, zak$ada jaki& biznes albo jak
Wierzynek otwiera restauracj%, bo to jest
okres rozwoju mieszcza(stwa. Krótkotrwa$y w Polsce. Wtedy nie dosz$oby
do przewrotu kopernika(skiego, który jest
jedynym takim symbolicznym przewrotem
w historii &wiata. Jak si% mówi o najwi%kszym przewrocie, to zawsze chodzi o kopernika(ski. Tymczasem ten m$ody ch$opak nie tylko postawi$ na co& zupe$nie
abstrakcyjnego, ale te# ogromnie ryzykowa$, bo podwa#a$ wszystko, co do tamtej
pory uznawano za niepodwa#alne zasady
&wiata. I tu jest w$a&nie miejsce humanisty. Nie tylko filologa, bo fizyk tak#e jest humanist", astronom. Przedstawiciele tych nauk, w których nie patrzy si% na zysk, jaki
to przyniesie za tydzie(, za miesi"c, za dwa
lata, ale liczy si% to, jak naukowy rezultat
wzbogaci nasze rozumienie rzeczywisto&ci. W tym sensie humanistami jeste&my razem z przedstawicielami tych wszystkich
nauk czystych. Nie widz% ró#nicy mi%dzy
matematykiem a filologiem dlatego, #e oni
nie dostarczaj" niczego gotowego, praktycznego. Bez czystej matematyki jednak
nie by$oby tych cudownych urz"dze(,
które na przyk$ad pozwalaj" utrwali! to, co

mówimy. In!ynierowie bez matematyki nie
mogliby tego skonstruowa", do niczego by
nie doszli.
– Zapami!ta"em te# z audycji panów taki powracaj$cy w$tek, chodzi o to, #e nast!puje, czy wr!cz ju# nast$pi" zmierzch
inteligencji.
– To jest w#tek, który podnosi Maciej
Szczawi$ski, ale on sam jest – !e tak powiem – klasycznym przyk%adem inteligenta. Pracuje w radio, jego tata pracowa% w radio, to jest rodzaj dziedzictwa, które nie
zawsze jest mile widziane. Je!eli par& pokole$ robi to samo, zw%aszcza je!eli chodzi
o zawody ciesz#ce si& jak#' popularno'ci#,
pojawia si& oskar!enie o nepotyzm. Mimo
!e istniej# tu przyk%ady takie jak ród Estreicherów…
– W%ród aktorów ród Kondratów.
– Oczywi'cie, !e tak. Chyba wi&c nie ma
w tym nic z%ego. Zreszt# podobnie dzieje si&
przecie! w biznesie, my'l& o Bliklem, który jest profesorem, ale równocze'nie trzyma firm&, bo to jest dziedzictwo. Wracaj#c
do inteligencji, niektórzy socjologowie
mówi#, !e to poj&cie wymy'lono w Europie Wschodniej, przeciwstawiaj#c mu zachodnie s%owo „intelektuali'ci”. Intelektuali sta jest wy so kiej kla sy spe cja li st#,
ekspertem, natomiast rosyjskie s%owo „inteligent” oznacza%o cz%owieka wykszta%conego, to znaczy takiego, co to „czytaty i pisaty”. No i w tym sensie mo!na powiedzie",
!e dzisiaj nie ma !adnego „zmierzchu inteligencji”, bo wszyscy s# „czytaty i pisaty”.
Ogromna cz&'" ludzi studiuje, mamy rekord
'wiata w dziedzinie wykszta%cenia wy!szego, wi&c tutaj nic z%ego si& nie dzieje, natomiast sprawa dotyczy etosu inteligencji. I ten si& rzeczywi'cie kruszy, dlatego !e
zderza si& on z tym etosem rynkowo-zyskowym, a istot# etosu inteligencji by%a bezinteresowno'". Je!eli pami&tamy (eromskiego, naszego nauczyciela inteligenckiego
etosu, to u niego sztandarow# postaci# jest
doktor Judym, który zachowuje si& zupe%nie inaczej ni! inni lekarze. Tamci robi# kas&, on leczy za darmo tych, których na leczenie nie sta". W jego programie jest
od razu postawa po'wi&cenia i s%u!enia czemu', co stoi od niego wy!ej, czyli inteligent
zak%ada, !e pojedynczy cz%owiek, to – ulubione przez ustrój rynkowy – indywiduum
(lady Thatcher mówi%a, !e nie ma spo%ecze$stwa), nie jest dla siebie ostatecznym celem
dzia%ania, celem dzia%ania jest inny cz%owiek,
s# inni ludzie (i nie tylko ludzie), spo%eczno'", naród wreszcie – mówi#c patetycznie. I on jest podporz#dkowany temu celowi, dla niego jest gotów po'wi&ci" to, co
osobiste. W skrajnym przypadku – w%asne
szcz&'cie.
– Biedna Joasia.
– No, biedna Joasia, zreszt# zawsze
po jej stronie staj&. Co si& dzisiaj zmieni%o?
Wykszta%cenie i uzyskanie tego poziomu, jaki mia% inteligent „przedwojenny”, nie jest
ju! kluczem do niczego. Nawet je'li si&
sko$czy studia medyczne albo prawnicze,
które tradycyjnie przynosi%y dobr# pozycj&,
to trzeba jeszcze przez ca%e lata ci&!ko tyra", !eby osi#gn#" status wybitnego specjalisty, !eby si& odró!ni" od ca%ego t%umu innych. Po zo sta li s# wy rob ni ka mi, co
nadrabiaj# – jak lekarze – tymi dwudziestoczterogodzinnymi dy!urami przez siedem
dni w tygodniu, przez co s# potem potwornie um&czeni. Nie maj# wi&c w ogóle cza-

su wolnego, aby pomy'le" o jakich' sprawach etycznych, bo po prostu to jest pogo$
za stabilno'ci# na okre'lonym poziomie materialnym. Mo!na wi&c powiedzie", !e
edukacja nie jest ju! kluczem do jakiego'
powodzenia materialnego, nie zabezpiecza
go automatycznie.
– Natomiast etos inteligenta, tego z &eromskiego, zwi$zany by" z etyk$.
– Dzi' on si& zderza z jedyn# racjonalno'ci# rynkow#, która mówi: je!eli nie potrafisz pomno!y" tego, co masz, to nic nie jeste' wart. To jest to dziewi&tnastowieczne
has%o (przypisywane ró!nym politykom):
boga"cie si&! Boga"cie si&, nawet wbrew
rozs#dkowi. W zwi#zku z tym wydaje mi
si&, !e mamy dzi' etos inteligenta, tylko !e
on jest enklawowy. Na przyk%ad Zieloni – to s# inteligenci naszych czasów. Bezinteresownie broni#cy tego, !eby'my si& nie
obudzili pewnego dnia zatruci w%asnymi wytworami. A wi&c bro$my si& przed zatruciem
powietrza, wycinaniem drzew, d!ungli ca%ych, zabrudzeniem wody, wysuszeniem
Ziemi, ociepleniem klimatu – to jest bardzo
inteligenckie, tylko w pewnej niszy.
– Zajmuje si! pan profesor literatur$
dziewi!tnastego i dwudziestego wieku.
A co z tym dwudziestym pierwszym?
– Mia%em tak# przygod&: Kazimiera
Szczuka zaproponowa%a mi, !eby'my mówili w telewizji o najnowszych ksi#!kach.
Uwa!a%em, !e ka!dy powinien tak# drog&
przej'", ka!dy kto ma za sob# studia
nad dawniejszymi troch& okresami. Trzeba
go, !e tak powiem, rzuci" na „pierwsz# lini& frontu”. Z !o%nierzami jest tak, !e jak nie
bior# udzia%u w "wiczeniach to ramolej#
po prostu. Otó! dla nas takim "wiczeniem
jest robota krytyczno-literacka. Dlatego, !e
je'li chodzi o literatur& cho"by sprzed
dziesi&ciu lat, to tam ju! jest wszystko pouk%adane, omówione, zrozumiane, zrecenzowane. Natomiast z ksi#!k#, która wysz%a
wczoraj albo dopiero wychodzi, musimy si&
zmierzy" oko w oko, !eby powiedzie" s%uchaczowi czy widzowi, co o tym my'limy.
Nie mo!emy si& schowa" za !adn# eleganck# formu%#, musimy powiedzie" czytelnikowi jasno i prosto, czy t& ksi#!k& warto
przeczyta" i dlaczego warto (albo nie warto). Dla mnie to by%a przez pi&" lat przygoda bardzo pouczaj#ca, bo konfrontowa%em
si& ze wspó%czesnym pisaniem, które jest
wobec 'wiata w takiej samej pozycji jak ja
wobec niego, czyli bez tak zwanych przed-s#dów, a i bez przes#dów. Potem przez rok
uczestniczy%em w programach Telewizji Katowice pod tytu%em !l"skie czyta. Rozmawiali'my o literaturze, któr# pisz# ludzie ze
)l#ska lub mieszkaj#cy na )l#sku, albo tacy, co ze )l#ska wyjechali, ale tu maj# swoje korzenie. I przez ten rok przekona%em si&,
jak# jeste'my pot&g#, bo gdzie tylko jakie'
nagrody literackie daj#, to dostaj# je ludzie
st#d.
– Kuczok, Waniek, Twardoch…
– Jeste'my wi&c pot&g# literack# i mamy
z czego by" dumni.
– Ale to wiek dwudziesty pierwszy. Ale
literatura czasów wcze%niejszych, takie
odnosz! wra#enie, jest martwa jak klasyczna "acina.
– Powiem wi&cej. Jeden z moich kolegów
zada% pytanie: „Czy nale!y dzie%a epok minionych t%umaczy" na j&zyk wspó%czesny?”. I podczas dyskusji okaza%o si&, !e
dziecko nie jest w stanie zrozumie" W pu-

styni i w puszczy. Po prostu trzeba by to napisa" na nowo wspó%czesn# polszczyzn#.
Co', co jeszcze dla naszego pokolenia by%o zrozumia%e, dla dzisiejszych „latków” jest
ju! niestety nie do poj&cia.
– W latach pi!'dziesi$tych na takim
grubym papierze by"y wydawane ró#ne
dzie"a, tak#e klasyków, i wtedy wszystkie
trudne s"owa opatrywano gwiazdk$, u do"u strony zamieszczaj$c ich znaczenie.
– To by%a taka niezb&dna robota redakcyjna, ale tu ju! nie chodzi o poszczególne s%owa, obce czy egzotyczne. Ca%e zdania s# niepoj&te dla wspó%czesnego czytelnika, bo
za d%ugie, bo za bardzo z%o!one, sk%adnia inna, s%ownictwo z rzadka u!ywane.
– I jaka by"a konkluzja tej dyskusji?
– T%umaczy".
– Jednak %l$skie dzieci z robotniczych
dzielnic czytaj$ce Kochanowskiego obywaj$ si! bez t"umacza.
– Bo w gwarze 'l#skiej ten dawny j&zyk
si& przechowa%. Podczas konferencji w Zabrzu dotycz#cej kultury Europy )rodkowej
Maciej Szczawi$ski opowiada% o poecie, siedz#cym zreszt# na sali, poecie wcale nie „ludowym”, który wybra% gwar& jako w%asny
j&zyk poetycki. Rozgorza%a wtedy dyskusja,
czy s# j&zyki uniwersalne, zdolne wszystko powiedzie", i j&zyki lokalne, przydatne
tylko w ograniczonym zakresie. Ja stoj&
na stanowisku, !e nie mo!na mówi" o j&zykach lepszych i gorszych. Gdyby tak to klasyfikowa", to polski j&zyk literacki by%by
lepszy od gwary, ale angielski by%by lepszy
od tych obu…
– A klasyczna "acina jeszcze lepsza.
Wiem, #e pan profesor zaj$" si! porównywaniem przedwojennego i powojennego wydania powie%ci Gustawa Morcinka
Wyr!bany chodnik, co doprowadzi"o
do zdemaskowania ogromnej manipulacji. Ciekaw jestem natomiast, czy pojawiaj$ si! u pana studenci zainteresowani problematyk$ %l$sk$?
– Teraz dzieje si& co' takiego. To nie jest
mój student, tylko doktorant Jego Magnificencji, prorektora, naszego kolegi Ryszarda Kozio%ka, nazywa si& Marek Miko%ajec.
Od paru lat pisze na temat )l#ska rzeczy rewelacyjne. Pojawi% si& taki nurt bada$
(troch& si& do tego przy%o!y%em z ramienia
Polskiej Akademii Nauk), który nazywa si&
nowy regionalizm. Koledzy z ca%ej Polski
i spoza Polski organizuj# doroczne konferencje, gdzie stawiaj# kwestie regionalizmu
zupe%nie inaczej ni! dawniej. Od nowa,
w oparciu o dzisiejsze my'lenie. W nowym
tomie serii Nowy Regionalizm jest sporo
tekstów naszych m%odych polonistów, którzy nie maj# !adnych kompleksów, !adnych
zahamowa$. W konfrontacji ze 'wiatem
)l#sk okazuje si& miejscem fascynuj#cym. Stary regionalizm zamyka% nas w jakim' rezerwacie, getcie, byli'my „indianerami”. M%odzi uznaj#, !e 'wiat sk%ada si&
z samych regionów. Nie ma !adnego centrum. I tu – nie chwal#c si& – trzeba powiedzie", !e tej humanistyce, która jest rzekomo niepotrzebna i dostarcza na rynek
pracy bezrobotnych, w%a'nie jej zawdzi&czamy zmiany. Gdyby nie ona, to tego samorozumienia si& cz%owieka tu i teraz by
nie by%o. Jak si& studiuje budow& mostu, to
si& nie pyta o sens !ycia. A jak si& rozmawia o literaturze, to si& o ten sens pyta. I to
jest ta ró!nica.

!
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Czy Muzeum !l"skie b#dzie instytucj" petryfikacji znacze$ czy ich negocjacji? Wszyscy mamy nadziej#, %e b#dzie to przestrze$, w której poszukiwane
b#d" wci"% nowe odczytania !l"ska.

Muzeum !l"skie
# nowe otwarcie
Dzia!alno"# trzeciej siedziby Muzeum $l%skiego uroczy"cie rozpocz&to podczas trzydniowego Festiwalu Otwarcia, który odby! si& w dniach 26'28 czerwca 2015 roku. Jak przysta!o na imprez& zaplanowan% z tak du(ym rozmachem,
Festiwalowi towarzyszy!y liczne projekcje filmów, panele dyskusyjne, warsztaty plastyczne, gry terenowe, pokazy multimedialne, rodzinne turnieje, koncerty i nade wszystko szeroko otwarte dla zwiedzaj%cych wystawy sta!e i czasowe. Ch&tni mogli tak(e wjecha# na szyb „Warszawa”, by przyjrze# si&
panoramie dzisiejszych Katowic.
ierwsi zwiedzaj"cy podziemne eksP
pozycje i instalacje weszli do nowej
siedziby Muzeum !l"skiego o godz.
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10.00 w pi"tek, 26 czerwca, gdy wi$kszo%& uczniów okolicznych szkó' odbiera'a swoje cenzurki. Te dwie daty pi$knie zbieg'y si$, by pokaza&, (e zawsze
w (yciu co% si$ ko)czy, ale równocze%nie co% zaczyna. Historia Muzeum
równie( ko)czy'a i zaczyna'a si$ kilka
razy. Najtragiczniejszym ko)cem by'o
zburzenie przez Niemców gmachu wybudowanego przed wojn" wed'ug projektu Karola Schayera. O licznych walo rach te go bu dyn ku wspo mi na no
w publicznych dyskusjach i to nie tylko

w trakcie Festiwalu, ale równie( podczas
spotkania w audytorium 2 lipca, kiedy
to zaprezentowany zosta' projekt reporta (u multime dialne go, opra co wany
wspólnie przez Muzeum !l"skie, Radio
Katowice oraz „Gazet$ Wyborcz"”.
Po wojnie placówk$ restytuowano
dopiero w 1984 roku i umieszczono tymczasowo w budynku dawnego hotelu
przy al. Korfantego. Ze wspomnianego
reporta(u mo(na tak(e pozna& tragiczn" histori$ architektonicznych koncepcji Jana Fischera, które nigdy nie zosta'y zre ali zo wa ne, cho& wy gry wa 'y
w konkursach na projekt Muzeum. Tak(e najnowsza historia placówki zapisa-

KATARZYNA
BERETA

'a si$ burzliwymi nieraz dyskusjami, kre%leniem planów wystawy historycznej,
powo'ywaniem i odwo'ywaniem dyrektorów.
Ostatecznie jednak uda'o si$ wybudowa& i otworzy& dla mieszka)ców !l"ska,
i nie tylko, now" siedzib$, która naprawd$ wydaje si$ godna miejsca, poruszanej tematyki oraz eksponowanych dzie'.
Nie brakuje jej nowoczesnego rozmachu,
ale tak(e umiej$tnego wpisania si$ w histori$ i natur$. Projektanci interesuj"co
po'"czyli szklane budynki z ceglanymi,
które wci"( jeszcze poddawane s" konserwacji. Obecno%& licznych ro%lin
wokó' Muzeum nadaje przestrzeni charakter wypoczynkowy i doskonale komponuje si$ z tak" sam" form" otoczenia
pobliskiego NOSPR-u. Dzi$ki temu
Strefa Kultury pe'ni& b$dzie jeszcze
jedn" funkcj$ # b$dzie uczy'a odwiedzaj"cych kultury wypoczynku, o któr"
dzisiaj jak(e trudno!
Placówka z tak trudnymi, a nawet
burzliwymi dziejami, zas'ugiwa'a zatem

nie na zwyk!e przeci"cie wst"gi, ale
na trzydniowe #wi"to, podczas którego
mieszka$cy miasta i okolic b"d% mogli
oswoi& si" z nowym gmachem, jego
multimedialnymi funkcjami oraz zapozna& si" z topografi% budynku (przyznam: nie!atw%, zw!aszcza gdy chce si"
wyj#& z Muzeum i trzeba to uczyni&,
przechodz%c przez miejsce, w którym
obecnie eksponowana jest instalacja
„Modry” Leona Tarasiewicza, a nast"pnie kluczy& kr"tym korytarzem).
ramach owego trzydniowego #wi"W
ta otwarcia obejrze& mo'na by!o
kilka interesuj%cych filmów, z których

w jednej z nich wzi"li: re'yser Lech Majewski, Ewa Niewiadomska, architekt
Przemo )ukasik, Dominik Tokarski ze
Stowarzyszenia Moje Miasto oraz Marek Okularczyk. Ca!o#& wokó! tematu
#l%sk lokalny, #l%sk globalny moderowa!
zast"pca dyrektora Muzeum (l%skiego
Adam Kowalski. Natomiast w niedziel" nad tematem: „Co by by"o, gdyby…” #l%sk w symulatorze zdarze),
czyli alternatywne historie #l%ska i Muzeum #l%skiego zastanawiali si" dr hab.
Zbigniew Kad!ubek, dr hab. Pawe!
Wróblewski, Jaros!aw Raci"ski oraz dr
Krzysztof Karwat, który t" rozmow" moderowa!.
Podsumowuj%c rozwa'ania wokó!
nowego otwarcia Muzeum (l%skiego,
chcia!abym przywo!a& uwag" prof. Chojeckiej, i' na razie to miejsce nie ma jeszcze duszy, gdy' jest zbyt m!ode, ale nabie rze z cza sem nie po wta rzal ne go
klimatu. Jak'e wpisuje si" ta my#l
w zdanie Ruskina, przywo!ane przez Orhana Pamuka w powie#ci Stambu":
„(…) o malowniczo#ci danego dzie!a
mo'na mówi& dopiero wtedy, gdy minie
wiele wieków, a bluszcz, trawa, ro#liny
i inne elementy przyrody (fale, morze,
ska!y, a nawet chmury) zespol% si"
z nim na zawsze. A wi"c chodzi o absolutnie przypadkowe pi"kno, które nie
przynale'y budynkom nowym (…), ale
tym ogl%danym z (…) perspektywy,
narzuconej nam przez histori" i czas”.
Tego trwania przez wieki i coraz wi"kszej malowniczo#ci 'ycz" nowej siedzibie Muzeum (l%skiego.

!

Zdj$cia: Arkadiusz *awrywianiec

cz"#& znana jest szerszej publiczno#ci
i z pewno#ci% na trwa!e zapisa!a si"
w #wiadomo#ci (l%zaków. Organizatorzy zaproponowali zatem zwiedzaj%cym: Bo!e Cia"o Adama Sikory, Angelu sa Le cha Ma jew skie go, #wi$ t%
wied&m$ Henryka Baranowskiego, Sówk$ Erwina Adama Sikory, Pi%t% stron$
'wiata Roberta Talarczyka (wersj" telewizyjn% spektaklu), Oskarowe kostiumy
Barbary Ptak Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego oraz Karola Stryj$ ( #l%zaka, który zdoby" ca"y 'wiat Violetty
Rotter-Kozery.
Projekcje przeplatane by!y panelami
dyskusyjnymi. W pierwszym dniu rozmow" o #l%sku wyobra!onym, #l%sku
wy'nionym moderowa!a Ewa Niewiadomska z Radia Katowice. Udzia! w niej
wzi"li prof. Marian Oslislo z Akademii
Sztuk Pi"knych w Katowicach, architekt
Tomasz Konior, socjolog, kurator i krytyk sztuki Sebastian Cichocki, dyrektor

Teatru (l%skiego Robert Talarczyk oraz
dyrektor Ars Cameralis Marek Zieli$ski.
Do dyskusji z publiczno#ci zaproszona
zosta!a jeszcze, wraz z Bo Perssonem,
Joanna Helander, urodzona w Rudzie
(l%skiej fotografka, re'yserka filmów dokumentalnych, pisarka i t!umaczka, która mieszka i tworzy w Göteborgu i Krakowie.
Najwa'niejszym zdaniem wypowiedzianym w ten pi%tkowy wieczór by!o
chyba pytanie Sebastiana Cichockiego,
czy Muzeum (l%skie b"dzie instytucj%
petryfikacji znacze$ czy ich negocjacji?
Wszyscy mamy nadziej", 'e b"dzie to
przestrze$, w której poszukiwane b"d%
wci%' nowe odczytania (l%ska, bo tym
si" charakteryzuj% pogranicza, i' pozostaj% stale w ruchu. Kto# ci%gle wchodzi
i wychodzi, kto# przechodzi ze strony
na stron", nast"puje ci%g!a wymiana my#li, osób, kultury. I w tym tyglu wytapia
si" stale nowa jako#&, nowe sensy i nowe interpretacje. Dlatego tak wa'ne
jest, by tym procesom towarzyszy!a
pewna kultura rozmowy i wspó!istnienia. 2 lipca w audytorium prof. Ewa
Chojecka zaapelowa!a wr"cz, by#my polubili siebie jako ludzi o przeciwnych pogl%dach. Wtedy b"dzie mo'liwe negocjowanie znacze$. B"dzie mo'liwa
rozmowa. I oby ona raz na zawsze zast%pi!a dotychczasowe k!ótnie. Pi"knym tego przyk!adem by! prowadzony
przez Ew" Niewiadomsk% pi%tkowy
panel, na który, o dziwo!, przyby!a zaledwie garstka s!uchaczy.
W kolejnych dniach odby!y si" jeszcze dwie dyskusje. W sobot" udzia!

Prof. Ewa Chojecka zaapelowa"a wr$cz, by'my polubili siebie jako ludzi o przeciwnych pogl%dach. Wtedy b$dzie mo!liwe negocjowanie znacze).
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Pszczyna, Rynek, linoryt Wojtek !uka

Pszczyna to
nie tylko zamek

GRZEGORZ
SZTOLER
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Ziemia pszczy!ska
znana jest wytrawniejszym
turystom z innych walorów
ni" tylko dostojny zamek
z uroczym parkiem,
rustykalny skansen,
czy ciesz#ca najbardziej
najm$odszych
– pokazowa zagroda "ubrów
(i innego zwierza
równie").

Ko!ció" zbudowano prawdopodobnie
w XVII w., na miejscu wzmiankowanego w 1326 r. Budynek !wi#tyni powi%kszony zosta" w XVIII w. poprzez
wyd"u'enie nawy. Jest to najwi%kszy
drewniany ko!ció" na ziemi pszczy$skiej. Jak ka'dy jest orientowany, zbudo wa ny w kon struk cji zr% bo wej
z wie'# o konstrukcji s"upowej. Z kolei najcenniejsz# nie tylko na ziemi
pszczy$skiej, ale na ca"ym Górnym
(l#sku pozostaje o wiele mniejsza, XVI-wieczna !wi#tynia w s#siedniej Grzawie. Nosi wezwanie !w. Jana Chrzciciela. W latach 1580 – 1620
by"a w posiadaniu protestantów,
prawdopodobnie w 1690 r. !wi#tyni%
przebudowano. (wi#tynia ta jest jednym z najcenniejszych obiektów ko!ciel nej ar chi tek tu ry drew nia nej
na (l#sku. Do skupiska pszczy$skich ko!cio"ów drewnianych nale'y
te' zabytkowy ko!ció" w )wiklicach pw. !w. Marcina – którego powstanie przesuni%to w wyniku ostatnich bada$ z prze"omu XVI/XVII
wieku na XV wiek – w tej chwili
przechodzi gruntown# renowacj%.
Z niego w"a!nie pochodzi prezentowany swego czasu w pszczy$skim
zamku na wystawie sztuki sakralnej
drewnianych ko!ció"ków gotycki
tryptyk (drugi gotycki tryptyk pochodzi" z Brze&c). W s# sia du j# cej
z Mied&n#, miejscowo!ci Góra wznosi si% naprzeciwko nowego, papieskiego ko!cio"a (pod modnym wezwaniem JPII), cenniejszy drewniany
przybytek, ko!ció"ek !w. Barbary,
któremu !p. ksi#dz Piotr Zegrodzki,
tutejszy proboszcz, kronikarz i dziejopis, po!wi%ci" tyle czasu i cierpliwo!ci. Ko!ció"ek zosta" przebudowany w latach 50. ubieg"ego wieku, ale
nie straci" nic ze swego uroku. Szczególnie okolica – "#ki, mokrad"a, rozlewiska pobliskiej rzeki Wis"y – zach%caj# do rowerowych wypraw w t%
okolic%. Stosunkowo niedaleko, w s#siednich Jawiszowicach znajduje si%
nienale'#cy wprawdzie do pszczy$skiej grupy drewnianych dusz barokowy ko!ció"ek !w. Marcina, jako 'ywo przypominaj#cy bry"# ko!ció"
pw. !w. Jakuba Starszego Aposto"a
w Wi!le Ma"ej, o budowie którego pisa" swego czasu za"o'yciel pierwszeDrewniane dusze
go Muzeum (l#skiego, Tadeusz Dobrowolski. Zach%cam do odwiedzenia
okre!li je mianem „drew- go i porównania.
W drodze do Wis"y Wielkiej warnianych dusz”. Zawsze
mnie zachwyca"y. Polecam je, bo s# to zajrze* do ko!cio"a !w. Miko"aja
niepowtarzalne i zabytkowe – ko!ció"- w +#ce, który s"ynie na okolic% w"aki drewniane ziemi pszczy$skiej. !nie z odpustu na !w. Miko"aja 6
Najwi%kszy z nich, zwany wiejsk# ka- grudnia i zwyczaju chodzenia band
tedr#, wznosi si% w Mied&nej. Nosi miko"ajowych. W lecie na "#ckich Miwezwanie !w. Klemensa Papie'a. ko"ajów co prawda nie trafimy, ale

Kto!

war to od wie dzi* ten po "o 'o ny
na wzniesieniu, niewielki obiekt.
Na pobliskim cmentarzu pochowany
jest poeta Jan Kupiec (1841-1909),
autor m.in. poematów „Historia baranów”, czy „Sejmiku w Jassach”,
propagator czytelnictwa, dzia"acz
o!wia to wy. St#d ju' nie da le ko
do sztucznego zbiornika +#ka, powsta"ego w latach 80. ubieg"ego wieku na Pszczynce, na którym od lat ju'
kwitnie 'ycie 'eglarskie i windsurfingowe, a tak'e w%dkarskie. Rozkwit"y tu o!rodki oferuj#ce sprz%t do wodnej rekreacji, jest nawet sztuczna
pla'a. Ale w sezonie bywa tak, 'e
wzd"u' brzegów zbiornika jest naprawd% ciasno, bo za'ywaj#cych rekreacji, zw"aszcza z Jastrz%bia i ,or
jest sporo.
Wy trwa "ym pro po nu j% zaj rze*
do Pielgrzymowic rodzinnej wsi Karola Miarki, który w tutejszym XVII-wiecznym ko!ció"ku pw. !w. Katarzy ny przy gry wa" do mszy na
organach.
Zupe"nie z innej strony Pszczyny, bliskiej Tychom le'y legendarny ko!ció"ek !w. Walentego w Bieruniu, podniesiony niedawno do rangi sanktuarium,
s"yn#cy z wielkich odpustów odprawianych tu 14 lutego ka'dego roku (odpust
poprzedzaj# ca"onocne nabo'e$stwa,
a o"tarz w dniu !wi%ta patrona obchodzi si% na kl%czkach). (wi#tynia, XVII-wieczna, przesz"a w latach 70. ubieg"ego wieku dwukrotny po'ar i dzi%ki
niezwyk"emu zbiegowi okoliczno!ci,
jak i wytrwa"o!ci mieszka$ców, cieszy
swym wygl#dem do tej pory. Warto
przespacerowa* si% klimatycznymi
uliczkami tego pszczy$skiego miasteczka (wszak to historyczna ziemia
pszczy$ska), odwiedzi* rynek z pomnikiem utopca i podjecha* na pobliski
Klimont, wzgórze z murowanym barokowym ko!cio"em pw. !w. Klemensa, sk#d roztacza si% rozleg"a panorama na okolic% – od L%dziny, przez
Miko"ów po Tychy. Wida* st#d rozrastaj#c# si% bieru$sk# stref% przemys"ow# i pobliskie zak"ady fiata. Wida* te'
pszczy$skie lasy rozci#gaj#ce si%
od strony Kobióra. I przy dobrej pogodzie – Beskidy. Warto trafi* na nabo'e$stwo w ko!ciele na Klimoncie.
Organizowane s# tu jesienne koncerty muzyki organowej. Ko!ció" na
Klimoncie pochodzi co prawda
z XVIII wieku (poprzedni by" drewniany), ale 'ywa jest legenda o staros"owia$skich pocz#tkach tej !wi#tyni.
Tu mieli dotrze* pierwsi s"owia$scy
misjonarze, Konstantyn i Metody,
z misj# chrystianizacyjn#, którzy
na Klimoncie w"a!nie wznie!li jedn#
z pierwszych na Górnym (l#sku !wi#-
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Najcenniejsza drewniana !wi&tynia na ziemi pszczy#skiej znajduje si$ w Grzawie.

puszcza – bo do dziejów tej miejscowo&ci nie zachowa%o si$ wiele )róde% historycznych – w 1752 roku dla
ówczesnego w%a&ciciela tutejszego
maj"tku, hrabiego Józefa Zborowskiego. Podczas ostatniej wojny
w pa%acyku mie&ci% si$ o&rodek s%u(by pracy dla Zwi"zku Niemieckich
Dziewcz"t. Po wojnie gospodarzem
tego zabytkowego obiektu by% m.in.
uniwersytet ludowy. Aktualnie mie&ci si$ tu Specjalny O&rodek Edukacyj no -Lecz ni czo -Re ha bi li ta cyj ny
dla Dzieci Niewidomych i Niedowidz"cych. Ale nie zdarzy%o si$, by odmówiono mi mo(liwo&ci obejrzenia
wn$trz. Pa%ac otoczony jest parkiem z pi$knym drzewostanem (graby, d$by i lipy), niedaleko rzeki
Wis%y sk"d mo(na przeprawi# si$
w rejon kopalni Silesia w Czechowicach (przez k%adk$). Ale mo(e lepiej
odwiedzi# gocza%kowickie uzdrowisko, to dos%ownie rzut beretem,
kilka kilometrów. A XIX-wieczne
bu dyn ki uzdro wi sko we, tu tej szy
park maj" swój niepowtarzalny klimat (warto zobaczy# star" pijalni$,
pawilon „Górnik”, pawilon „Wrzos”,
budynek administracji, czy te( klasztorek). Z pa%acyku w Rudo%towicach
mo(na te( pojecha# rowerem w stron$ Rudawek. Gdzie si$ nie ruszy#,
zawsze co& ciekawego si$ znajdzie.

ca%" Polsk$ Jaruzelsk". O zabawach
towarzyszy kr"(" zreszt" legendy. Dopiero remont z 2011 roku przywróci%
pa%acykowi zas%u(ony blask. Zwiedzaj"c jego wn$trza warto zwróci#
uwag$ na efektown" sal$ balow", jadalni$, czy apartamenty na pi$trze
(m.in. arabski). Dotrze# do pa%acyku
mo(na malownicz" alej" d$bow" zarówno od strony Por$by (ulica Barbórki, mijamy kilka stawów), jak
Pa!aców w pszczy"skim
i Pszczyny. Widok jaki roztacza si$
nie brakowa!o
z pa%acu na okolic$ nie ma sobie równych – wida# Beskidy, Czechowice,
tylko ko&cio%ami jednak zie- Bielsko i Pszczyn$. Ta niesamowita
mia pszczy!ska stoi. Nie panorama znalaz%a si$ na jednej z niePola, lasy, !#ki, rzeki, stawy,
brakuje tu równie( pa%aców. Polecam mieckich pocztówek z Ksi"($cej Fajeziora…
jedn" z takich dobrze zachowanych sanerii (Ba(antarni)
Poszukiwaczy pa%acyków zach$rezydencji, w niewielkiej odleg%o&ci
od Pszczyny, odrestaurowan". Mie- cam do odnalezienia pa%acu w Rudziekolwiek si$ nie pojedzie
&ci si$ w niej restauracja, istnieje mo(- do%towicach ko%o Pszczyny, jest
ciekawe widoki, czy te( ziele!
liwo&# zwiedzenia wn$trz pa%acu. równie pi$kny jak ten w Por$bie. jest w zasadzie – jak si$ to móMowa o Ksi"($cej Ba(antarni w Po- Wzniesiony zosta%, jak si$ przy- wi – „w pakiecie”. Pszczy!skimi lar$bie, ufundowanej przez ksi$cia
pszczy!skiego Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen. Pó)noklasycystyczny pa%ac zosta% wybudowany
w latach 1792-1800 wed%ug projektu Wilhelma Puscha. W czasie pierwszej wojny ba(anty jada% tu cesarz
Niemiec Wilhelm II. Przed wojn" pa%acyk funkcjonowa% jako elegancki zajazd, w którym go&ci% m.in. prezydent Ignacy Mo&cicki, budowniczy
Gdyni – Eugeniusz Kwiatkowski.
Bywa%a tu elita ówczesnej II Rzeczpospolitej, z autonomicznego województwa &l"skiego i samej Warszawy.
Mimo wpisania pa%acyku w 1965
roku na list$ zabytków, kopalnia
Pnió wek urz" dzi %a je go wn$ trza
w stylu siermi$(nego socjalizmu,
nic dziwnego skoro w latach 70. bawi%a si$ tu gierkowska elita. Urz"dzano karczmy piwne, barbórki, czy inNajstarszy drewniany ko!ció"ek na ziemi pszczy#skiej zachowa" si$ w %wiklicach. Ten XV-wieczny
ne partyjne balangi. I tak jeszcze przez zabytek od kilku lat przechodzi intensywn& renowacj$.
ty! obrz"dku wschodniego. Dzia# to si$
mia%o w czasach, gdy tutejsze ziemie
wchodzi%y w sk%ad Pa!stwa Wielkomorawskiego, rz"dzonego przez ksi$cia
Ro&cis%awa i jego nast$pc$ 'wi$tope%ka. Wed%ug innego podania wcze&niej
Klimont by% o&rodkiem kultu poga!skiego – zwany by% Górk" Piorunow".

Nie

G
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Do pa$acu w Por#bie, Ksi!"#cej Ba"antarni, prowadzi efektowna aleja. St!d w$a%nie roztacza si#
najpi#kniejszy widok na okolic# Pszczyny, bli"sz! i dalsz!. I Beskidy.

Zdj#cia: Grzegorz Sztoler

A oto rarytas, niemiecka pocztówka z Fasaneri!, czyli Ba"antarni! w Por#bie ko$o Pszczyny.

Pa$acyk my%liwski w Promnicach, to najbardziej znany po pszczy&skim zamku, obiekt rezydencjonalny zwi!zany z rodem Hochbergów.

sami mo!na dotrze" do Kobióra
(z Pszczyny jedzie si# malowniczym Raitwegiem). Mo!na te! zaw#drowa" do Suszca, o którym za chwil#. Cie ka we wi do ko wo tra sy
(polnymi dró!kami, miedzami, czy
szutrowymi drogami) prowadz$ doko%a zbiornika &$ka le!$cego na styku kilku pszczy'skich miejscowo(ci
(&$ ki, Po r# by, Wi s%y Wiel kiej
i Brze)c) i z któregokolwiek ko'ca
rozpoczniemy tras# – piesz$, czy
rowerow$ – jest co podziwia". Okoliczne pola, %$ki, lasy, panorama Beskidów w oddali. Warto podjecha"
na koron# zapory mi#dzy &$k$ a Por#b$. Analogicznie ciekawa widokowo tras# pokona" mo!na wzd%u!
zbiornika gocza%kowickiego, który le!y na pograniczu ziemi pszczy'skiej i ziemi cieszy'skiej. B#dzie ona
na pewno d%u!sza, ale urokliwa. Wycieczk# zacz$" mo!na od odwiedzenia korony zapory mi#dzy Gocza%kowicami a Ligot$.
Te raz o Susz cu, a kon kret nie
o le!$cym na Podlesiu, a wi#c nieco na ubo czu Mu zeum Regio nalnym Ka mo jów ka pro wa dzo nym
od lat przez rodzin# Szenderów. Je(li kogo( in teresu j$ etno graficzne
klimaty, jest ciekawy czym dawniej
praco wano na wsi pszczy' skiej,
po wi nien to miej sce od wie dzi".
Jest tu ku)nia, zrekonstru owana
z po mo c$ oraw skich cie(li sto do %a o(mio boczna (kiedy( by %o ich
pe%no na ziemi pszczy' skiej), jak
te! g%ów ne po miesz cze nie mu zeum (nazy wam je wo zow ni$, bo
jest tu kil ka drew nia nych wiej skich wozów), w którym mie(ci si#
m.in. warsztat szewski, ko%odziejski, czy tkacki i kolekcja urz$dze'
go spo dar skich (od ty po wej ma selniczki, przez wyciskark# cidru,
pomy s%o w$ ko lyb k#, po zmy(lne
mechaniczne pralki). Do suszeckiego muzem prowadzi (cie!ka rowero wa. Wspo mi nam o tym miej scu, bo na wsi pszczy' skiej
przy by wa ko lek cjonerów, którzy
udo st#p nia j$ swo je zbio ry – by
wspomnie" hetmana pszczy'skiego bractwa kur ko wego Tadeusza
*y%# z Jan ko wic i jego ko lek cj#
sprz# tów i urz$ dze' go spo dar skich, czy te! opisywane ju! na %amach „+l$ska” Mu zeum im. Ks.
Fran ciszka D%u go sza w Studzionce, z jego zbiorami z przesz%o (ci
wsi. Ale niew$tpliwie pierw sze' stwo w two rzeniu takich ko lek cji
nale!y w%a(nie do rodziny Szenderów z Suszca.

!
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Fot. UM Pszczyna

Z DARIUSZEM SKROBOLEM, burmistrzem Pszczyny
rozmawia WIES!AWA KONOPELSKA

Marka „Pszczyna”:
historia, turystyka
i… pieczarki

12

– Kiedy s!yszymy nazw" „Pszczyna”, to my#limy przede wszystkim
o zamku, o ksi"$nej Disy, o skansenie, przyjaznym rynku, dobrych restauracjach i swoistej, pozytywnej atmosferze. A panu, jako w!odarzowi
tego miasta, z czym si" kojarzy
Pszczyna?
– Przede wszystkim to jest moje
miasto i moja gmina. To prawda, "e
od wielu lat wszystkie kolejne rady
miasta, powiatu i instytucje odpowiedzialne za kreowanie wizerunku pracuj# nad tym, "eby bardzo wyeksponowa$ aspekt turystyczny Pszczyny.
Po raz kolejny uda%o si& nam pozy-

ska$ do'$ du"e kwoty na rozbudow&
tzw. produktu turystycznego naszego
miasta – my'l& o zagrodzie "ubrów,
rozbudowie skansenu i o'rodku sportów wodnych na zbiorniku !#ka – Por&ba. Staraniem parlamentarzystów
ponownie zosta% otwarty dla "eglugi
zbiornik gocza%kowicki – na t& decyzj& cze ka li 'my wie le lat. Dzi siaj
funkcjonuj# ju" dwa porty i mo"na
uprawia$ sporty wodne. Poza gocza%kowickim mamy jeszcze inne
zbiorniki, na których mo"na uprawia$
sporty wodne. S# bardzo popularne
w'ród mieszka(ców gminy, szczególnie w upalne dni.

– Zw!aszcza w weekendy na ulicach Pszczyny s!ycha% nie tylko j"zyk polski, ale tak$e niemiecki i angielski. Czy Pszczyna dysponuje
odpowiedni& infrastruktur& dla licznych przyjezdnych osób i grup turystycznych?
– Rozbudowuj#c produkt turystyczny dajemy sygna% ekonomiczny do tego, by powstawa%y oko%obran"owe
inwestycje, jak restauracje czy hotele.
Pszczyna dysponuje baz# od hoteli
czterogwiazdkowych po noclegi niskokosztowe, mamy bardzo dobre restauracje, a w'ród nich takie pere%ki jak Warownia Pszczy(skich Rycerzy czy
Wodna Wie"a. Takich obiektów gastronomicznych, które albo przenosz# nas
w czas 'redniowiecza albo do wiktoria(skiego okresu pary i stylu steampunk trudno szuka$ w kraju, a nawet
w Europie. To jest nasza przestrze(
us%ugowa. Ale mamy wiele atrakcji turystycznych, na czele z Muzeum Zamkowym, wokó% którego zbudowali'my równie" ca%# sfer& us%ug w oparciu
o otaczaj#cy je 55-hektarowy park.
– A co poza turystyk&? Z czego $yje Pszczyna?
– Dla mnie, jako osoby zarz#dzaj#cej gmin#, bardzo istotne jest kojarzenie Pszczyny jako terenu rolniczego
z 12 wsiami wokó% miasta. W gminie
nie mamy przemys%u ci&"kiego, i go nie
chcemy mie$, dlatego ca%a gmina ci#"y ku rolnictwu i rozwija si& w tym kierunku. Ale "yjemy przede wszystkim
z ma%ej i 'redniej przedsi&biorczo'ci.
Dzi' rolników ju" nie jest zbyt wielu.
Kiedy' gospodarstwo mia%o kilka czy
kilkana'cie hektarów, dzisiaj, "eby
by%o op%acalne ekonomicznie musi
mie$ kilkadziesi#t hektarów. W%a'ciciele te" zatrudniaj# po kilkadziesi#t osób
i dzia%aj# w sferze gospodarki. Rolnictwo pszczy(skie zwi#zane jest z upraw#, trzod# chlewn# i z… pieczarkami!
Nazywani jeste'my cz&sto zag%&biem
pieczarkowym. Z t# produkcj# zwi#zane s# dwie du"e firmy produkuj#ce
pod%o"e pod pieczarki oraz firma produkuj#ca grzybnie – zak%ad bardzo specjalistyczny, jeden z najnowocze'niejszych w Europie. Mog& powiedzie$, "e
to jest wielki biznes, który mamy
u siebie.
– Pszczyna jest tak$e znana z rzemios!a artystycznego.
– Te", ale w mniejszym stopniu. Natomiast w Pszczynie mamy dobry klimat dla rozwoju dzia%alno'ci organizacji pozarz#dowych. Na wsiach s# to
ko%a gospody( wiejskich, które wspaniale piel&gnuj# nasz folklor, prowadz#
ludowe zespo%y dzieci&ce i dla doros%ych, dbaj# o strój, s# to tak"e kó%ka
rolnicze. Ci#gle mamy bardzo du"o
rdzennej ludno'ci, !l"zoków u nas
jest wielu, mimo, "e wykupywane s#
dzia%ki przez ludno'$ z regionu.

– Wspomnia! pan, "e nie t#sknicie
za wielkim przemys!em, czy turystyka i ma!y biznes wystarczaj$, by pokrywa% wszelkie potrzeby gminy?
– Nigdy nie mieli!my na swoim terenie kopal", ale odczuwamy skutki ich
istnienia wokó# nas. W granicz$cych
z nami gminach – w Rudo#towicach
i Studzionce Jastrz%bska Spó#ka W%glowa i kopalnia „Silesia” podkopa#y
si% pod nasz$ cz%!& gminy. Czerpali!my z tego podatek, ale pozosta#o!ci
po tych szkodach mamy do dzisiaj – to
s$ pozapadane drogi, obni'ony teren
wokó# Wis#y i zniszczone wa#y przeciwpowodziowe. Podatek z tytu#u wyrobisk jest po prostu z#udny. Wokó# nas
dzia#aj$ kopalnie i spó#ki oko#ogórnicze, które daj$ zatrudnienie tak'e
mieszka"com naszej gminy. I to jest
dobrze.
– Czy s!ynna pszczy&ska hodowla "ubrów przynosi dzisiaj wymierne korzy'ci ekonomiczne, czy jest elementem eksportowym gminy?
– Owszem, jest, ale nie traktujemy hodowli 'ubrów jako biznesu. To jest jeden z istotnych elementów nap%dzaj$cych sektor turystyki. Dane wskazuj$
na to, 'e jedno miejsce wygenerowane
w sektorze turystycznym daje do dwóch
miejsc pracy w sektorach pobocznych. I tak zagroda 'ubrów daje miejsca pracy w sektorach zwi$zanych z jej
obs#ug$ – od dostarczania ró'nego rodzaju produktów, poprzez remonty, dodatkowe inwestycje, a' po wydzier'awienie cz%!ci gastronomicznej dla
odwiedzaj$cych, b$d( us#ugi transportowe. Poniewa' to wszystko dzia#a, dlatego staramy si% ci$gle powi%ksza&
skal% naszego produktu turystycznego.
Poza zamkiem, który jest w jurysdykcji marsza#ka województwa !l$skiego,
wszystkie pozosta#e s$ w naszej kompetencji: mamy skansen, zagrod% 'ubrów, Muzeum Prasy )l$skiej – jedyne
w Polsce a tak'e od niedawna – ewenement na skal% )l$ska – malutkie, ale bardzo cenne, Muzeum Militarnych Dziejów )l$ska.
– Ro zu miem, "e to jest no we
„oczko w g!o wie” bur mi strza
Pszczyny?
– W mojej i dr. hab. Mariana Ma#eckiego, który jednocze!nie jest i kustoszem i opiekunem Fundacji Stowarzyszenia Pro Memoria, które zdecydowa#o
si% wzi$& na w#asne barki przygotowanie i utrzymanie tego muzeum. Chyl%
czo#a, bo w prac% zaanga'owa#o si%
wiele osób. W tym roku wst%p do tego
muzeum jest jeszcze bezp#atny. Docelowo to tak'e potencjalne miejsca
pracy.
– Mo"na powiedzie%, "e z Pszczyny nie wyje"d"a si#?
– Wyje'd'a si%, ale do pracy, bo nie
jeste!my w stanie zatrudni& wszystkich
mieszka"ców. Lokalizacja Pszczy-

ny – zarówno w kierunku Bielska jak
i Katowic daje mo'liwo!& codziennego dojazdu.
– Doje"d"aj$, ale nie wyprowadzaj$ si#.
– Przyje'd'aj$ do nas i osiedlaj$ si%.
Musz% powiedzie&, 'e jestem szcz%!liwym burmistrzem, poniewa' Pszczyna ma dodatni przyrost naturalny, co si%
dzi! rzadko zdarza. Sukcesywnie te'
zwi%ksza si% ilo!& mieszka"ców.
– To w!a'ciwie czemu s!u"y „Strategia promocji miasta”, czy Pszczyn# trzeba jeszcze promowa%?
– Bo to jest tak, jak z dobrze dzia#aj$cym przedsi%biorstwem, które w pewnym momencie zrezygnowa#oby z promocji swoich atutów. *yjemy w bardzo
dynamicznych czasach. *eby zachowa&
miejsca pracy ale i generowa& je, musimy ci$gle wychodzi& z nowymi ofertami, by& ci$gle atrakcyjni dla przyjezdnych ale przede wszyst kim dla
mieszka"ców, którzy chc$ tu mieszka&
i pracowa&. Strategia pokazuje co trzeba zrobi& w ci$gu najbli'szych 10 lat,
by nieustannie by& miejscem atrakcyjnym. Efekty istnienia tej strategii mamy ju' dzisiaj, chocia'by pod postaci$
in we sto ra au striac kie go, któ ry
w Pszczynie chce wybudowa& du'e medyczne spa. Zdecydowa#o o tej inwestycji m.in. to, 'e Pszczyna jako jedno
z nielicznych miast ma przygotowan$
strategi% wizerunkow$.
– Czyli marka „Pszczyna”?
– Tak, w#a!nie. Przeanalizowa#em
strategi% województwa !l$skiego, która ma dwa za#o'enia: po pierwsze 'eby!my byli dumni, 'e tu mieszkamy,
a dopiero potem drugi element – promocja na zewn$trz. My, jako )l$zacy
jeste!my bardzo skromni i nie potrafimy si% chwali& tym, co mamy. To przek#ada si% na miejsca pracy i przychody gminy, które w du'ym stopniu s$
uzale'nione od podatku od osób fizycznych, poniewa' nie mamy wielkich
przedsi%biorstw.
– W strategii du"o miejsca po'wi#ca si# ochronie zabytków. (l$ski
Wawel czyli nagrobki Promnitzów,
niegdysiejszych w!a'cicieli Pszczyny,
to jeden z elementów tej promocyjnej uk!adanki.
– B%d$c od lat we w#adzach gminy
za#o'y#em sobie, 'e co jaki! czasu b%d% si% stara# robi& remonty drobnych
obiektów zabytkowych. Zacz%li!my
od grobu powsta"ca styczniowego,
pó(niej by#y krzy'e przydro'ne i kapliczki, regularnie pomagamy najstarszej i najcenniejszej !wi$tyni – drewnianemu ko!cio#owi w +wiklicach.
Staramy si% zachowa& nasze dziedzictwo kulturowe zarówno zwi$zane
z wiar$ katolick$ jak i ewangelick$,
z czasów ksi$'$t niemieckich, potem
powsta" !l$skich – Pszczyna jest przecie' ich kolebk$, a' po czasy najnow-

sze – jedno z rond nosi imi% dzia#acza
opozycyjnego z czasów Solidarno!ci
lat 80. Pszczyna to swoisty tygiel kulturowy, w którym !cieraj$ si% i historie i narodowo!ci – trzeba wszystko
uszanowa&, cho& czasem budzi to
emocje.
– Mo"na odnie'% wra"enie, "e burmistrzowi Pszczyny na wszystko
starcza pieni#dzy...
– ... nie na wszystko!...
– … ale czy jest co', co przeszkadza panu w realizacji planów, strategii i w normalnym codziennym
dzia!aniu?
– Polityka, która schodzi do samorz$dów, a jej tam nie powinno by&. Nie
jestem cz#onkiem 'adnej partii, dobrze
mi z tym, bo dzi%ki temu mam otwarte pole do dzia#ania w ró'nych kierunkach. Bo gmina, to przede wszystkim
dzia#alno!& dla wspólnoty, a nie w imi%
jednostkowych interesów. Tak to widz%
i tak staram si% my!le& o gminie.
Wa'ne jest my!lenie na przysz#o!&,
a nie tylko na jutro i wokó# siebie. To
cz%sto s$ trudne rozmowy. Wychodz%
z za#o'enia, 'e je!li Warszawa nam nie
b%dzie przeszkadza&, to my sobie damy rad%.
– Za ma!o samorz$du w samorz$dno'ci?
– Jest jej bardzo du'o, tylko za kolejnymi zadaniami nie id$ !rodki.
Na przyk#ad dzi! o!wiata poch#ania ju'
prawie po#ow% naszego bud'etu – subwencja nie si%ga 50 procent. Bol$czk$ jest te' pomoc spo#eczna, na któr$
dotacja wynosi tylko 75 procent. Reszt% musimy do#o'y&.
– Na kultur# wystarcza pieni#dzy?
– Zale'y mi bardzo, 'eby !rodki
przy skromnym bud'ecie by#y stabilne. Mamy dom kultury, staramy si%
o nowy obiekt dla kultury – w ramach
programu unijnego podejmiemy si%
modernizacji jednejz zabytkowych
kamienic na terenie starówki. Dzi%ki temu zwolni si% miejsce w Centrum Kultury, które prowadzi szerok$ dzia#alno!&. Ma si% bardzo dobrze nasz
Uniwersytet Trzeciego Wieku –prawie 500 s#uchaczy. W lipcu by# festiwal ceramiki, który jest nie tylko
eventem, ale dzia#aniem dla dzieciaków. Od dwóch lat mamy bud'et obywatelski – przeznaczyli!my na ten cel
dwa miliony z#otych, 'eby mieszka"cy sami decydowali o tym, co powstanie w gminie. To jest konkurencja
w!ród mieszka"ców, a aktywno!& jest
du'a. Uwa'am, 'e nasze spo#ecze"stwo
jest coraz bardziej obywatelskie i chce
uczestniczy& w podejmowaniu decyzji
na obszarze gminy – podczas ostatnich
wyborów frekwencja wynosi#a 62 procent. Po prostu jeste!my u siebie.

!
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Repr. ze zbiorów Muzeum Prasy !l"skiej
Folwark ksi"#$cy Luisenhof (Szmelowiec) na rycinie z 1830 r.

Od Turzonów
do Hochbergów

JERZY
POLAK

Gospodarka pszczy!skiego wolnego pa!stwa stanowego (1517 – 1848)
W czasach nowo!ytnych "rodkowo-wschodni# cz$"% Górnego &l#ska stanowi'a historyczna Ziemia
Pszczy(ska uj$ta od 1517 roku w administracyjne ramy tzw. pszczy(skiego wolnego pa(stwa stanowego,
istniej#cego formalnie do 1848 roku (z przerw# na lata 1825 – 1846, gdy zosta'o przemianowane na ksi$stwo pszczy(skie). Na terytorium tym o powierzchni oko'o 1100 km2, którego stolic# by'o miasto Pszczyna,
kolejne dynastie jego feudalnych w'a"cicieli: Turzonowie (1517 – 1548), Promnitzowie (1548 – 1765) i Anhaltowie (1765 – 1846) prowadzi'y urozmaicon# dzia'alno"% gospodarcz#. Z punktu widzenia rozwoju ca'ego &l#ska, nie mówi#c ju! o monarchii habsburskiej a pó)niej Prus, których by' on cz$"ci#, mia'a ona
oczywi"cie peryferyjne znaczenie. Stanowi'a jednak interesuj#cy i co wa!ne, dobrze udokumentowany w naszych czasach, przyk'ad funkcjonowania du!ego, magnackiego latyfundium na pograniczu "l#sko-polskim.
Karpie, sól i w$giel kamienny
szczy!skie wolne pa!stwo stanowe
P
(Freie Standesherrschaft Pless) by"o
pierwsz# tego rodzaju jednostk# admini-
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stracyjno-polityczn# na Górnym $l#sku
w czasach, gdy nale%a" on do Królestwa
Czeskiego. By" to maj#tek feudalny
o statusie zbli%onym do samodzielnego
&l#skiego ksi'stwa, którego w"a&ciciel

zwany wolnym panem (baronem) nie pochodzi" z rodu ksi#%'cego i podlega" bezpo&rednio królowi czeskiemu (z dynastii
Habsburgów 1526 – 1742, nast'pnie
królom pruskim). Rz#dzi" na prawach
ksi#%'cych i dysponowa" w"asnym s#downictwem nad poddan# sobie ludno&ci# wolnego pa!stwa oraz wolno&ci# prowadzenia dzia"alno&ci gospodarczej,
w tym tak%e górniczej. W sk"ad tego organizmu terytorialnego wchodzi"y pocz#tkowo 4 miasta (Pszczyna, Miko"ów,

Bieru! i Mys"owice), 49 wsi kameralnych
oraz 23 wsie rycerskie i klasztorne.
Te ostatnie zajmowa"y ( jego powierzchni. Rol' gospodarczego centrum
odgrywa"a zawsze Pszczyna.
Terytorium pa!stwa pszczy!skiego
charakteryzowa"o s"abe zaludnienie
i znaczne zalesienie w postaci dawnej
Puszczy Pszczy!skiej (oko"o 1/3 jego powierzchni). Na pocz#tku XVI wieku
by"o ju% ono dobrze zagospodarowane
pod wzgl'dem rolniczym (pierwsze fol-

warki), posiada!o sp!awne rzeki, liczne
m!yny wodne, a nawet ku"nice #elaza
nad rzek$ K!odnic$. Przebiega!y przez
niego dwa wa#ne, mi%dzynarodowe
szlaki handlowe: z Krakowa przez
Pszczyn% i Cieszyn do Pragi i Wiednia
oraz z Krakowa przez Bieru& i Miko!ów
do Wroc!awia, Opawy i Pragi. Odgrywa!y one wielk$ rol% w #yciu gospodarczym
tutejszych miast, stymuluj$c rozwój ich
handlowej i rzemie'lniczej funkcji.
Cech$ odró#niaj$c$ pa&stwo pszczy&skie od reszty Górnego (l$ska (poza
ksi%stwem cieszy&skim) pod wzgl%dem gospodarczym by!a dominacja gospodarki rybnej (stawowej), której twórc$ by! ksi$#% cieszy&ski Kazimierz II,
w!adaj$cy Ziemi$ Pszczy&sk$ w latach
1480 – 1517. Ten sektor gospodarczy
po jego rozbudowie przez Jana VI Turzona (1525 – 1548) tworzy!o blisko tysi$c wielkich i ma!ych stawów dworskich, szlacheckich, mieszcza&skich
i ch!opskich, w których hodowano ryby
'ródl$dowe, g!ównie karpie, sprzedawane przede wszystkim w Polsce, w Krakowie, a nawet dostarczane na dwór polski na Wawelu. W czasach Turzona,
z uwagi na du#y popyt i niskie koszty kapi ta !o we (dar mo wa pra ca ch!o pów
przy sypaniu i odnawianiu grobli), by!
"ród!em a# 2/3 wszystkich jego dochodów z pa&stwa pszczy&skiego. Jego
wizytówk$ by! usypany po 1534 roku
s!ynny staw bieru&ski, najwi%kszy ze stawów górno'l$skich (625 ha).
Innym wyró#nikiem gospodarki pa&stwa pszczy&skiego by! intratny handel
sol$ wielick$, rozprowadzan$ na ca!ym
Górnym (l$sku dzi%ki za!o#eniu przez
Kazimierza II w osadzie Wie#a sk!adu

solnego oraz portu rzecznego na Wi'le,
do którego minera! ten przywo#ono galarami. W drodze powrotnej s!u#y!y
one do transportowania ryb, a rzek$ sp!awiano tak#e drewno z lasów pszczy&skich, sprzedawane na rynku krakowskim. W I po !o wie XVI wie ku
uruchomiono jeszcze w!asn$ warzelni%
soli w (mi!owicach.
Oba opisywane sektory gospodarki
pszczy&skiego wolnego pa&stwa stanowego 'wiadczy!y dobitnie, #e by!a ona
nastawiona w znacznym stopniu na obs!ug% s$siedniego ch!onnego rynku polskiego, a w du#o mniejszym rynku górno'l$skiego, na którym jej produkty
mia!y do czynienia z niezwykle siln$
konkurencj$ wroc!awsk$ i czesk$.
Turzonowie (Aleksy i Jan VI), wspó!w!a'ciciele wielkiej europejskiej spó!ki górniczej Fugger-Turzo, handluj$cy tak#e
z Polsk$ miedzi$ i o!owiem poprzez
Pszczyn%, prowadzili ponadto w swoim
pszczy&skim maj$tku intensywne poszukiwania rud metali i soli, które nie przynios!y powodzenia. Nie uda!o si% to równie# ich nast%pcom, natomiast niejako
przy okazji znaleziono z!o#a w%gla kamiennego, prawdziwe bogactwo tej ziemi.
Drewno z pszczy!skich lasów
dla Gda!ska i Europy Zachodniej
VI Turzo zapocz$tkowa! rozwój
Jan
typowej dla 'rodkowej Europy
i ca!ego (l$ska dworskiej gospodarki fol-

warczno-pa&szczy"nianej, która ju#
w II po!owie XVI wieku sta!a si% podstawow$ form$ rolnictwa w maj$tkach

Pa!acyk my"liwski Promnice (po przebudowie z 1861 r.)

szlacheckich. Powodem by! m.in. rosn$cy popyt na zbo#e i wzrost jego ceny,
a tym samym powi%kszaj$ca si% op!acalno') produkcji zbo#owej, jak równie# istniej$ce jeszcze mo#liwo'ci zagospodarowania nieu#ytków i lasów. W czasach
pierwszych Promnitzów: biskupa Baltazara (1548-1562), Stanis!awa (15621566) i Karola (1566-1585), nast$pi!
gwa!towny przyrost liczby ich folwarków
w pa&stwie pszczy&skim, z 6 w 1536 roku do 14 w 1572 roku. Niektóre z nich
powstawa!y tak#e kosztem zagarniania
ziemi ch!opskiej. Paralelnie nast%powa!
wzrost rozmiarów pa&szczyzny obejmuj$cej niektóre kategorie ch!opów. Na cz%'ci folwarków rozwijana by!a na du#$
skal% hodowla owiec. Pozyskiwana dzi%ki niej we!na by!a korzystnie sprzedawana na rynku 'l$skim, odnotowuj$cym
eksplozj% sukiennictwa.
W przeciwie&stwie jednak do polskiego modelu gospodarki folwarczno-pa&szczy"nianej, ma!o wydajna zreszt$ pro duk cja zbo #o wa fol war ków
w pa&stwie pszczy&skim nie by!a przeznaczona na eksport, ale niemal w ca!o'ci podlega!a wewn%trznej konsumpcji.
By!a m.in. podstaw$ deputatowo-pieni%#nego systemu wynagradzania pracowników i dworzan wolnych panów.
Zdarza!y si% nawet lata, #e trzeba by!o
zbo#e sprowadza) z Polski. Podobnie
mia!a si% sprawa z cz%'ci$ produkcji rzemie'lniczej w miastach, popieranej
przez w!a'cicieli przez udzielanie przywilejów cechowych. Zbli#a!o to stopniowo gospodark% Promnitzów do modelu
autarkicznego organizmu regionalnego, którym sta!a si% w istocie po wojnie 30-letniej (1618-1648).
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Bardziej eksportowy charakter mia!a
gospodarka le"na, z uwagi na widoczne
od lat 70. XVI wieku du#e zapotrzebowanie na drewno na rynku krakowskim. Sp!aw drewna pszczy$skiego nie
ograniczy! si% tylko do Krakowa, ale dociera!o ono nawet do Gda$ska i dalej
do Europy zachodniej. Szczyt tego wywozu nast&pi! po 1610 roku. Eksploatacja wielkich lasów pszczy$skich a#
do po!owy XVIII wieku mia!a jednak
charakter rabunkowy, cz%sto dyktowana by!a potrzebami osadniczymi, jak
równie# konieczno"ci& produkcji w%gla
drzewnego dla ku'nic i warsztatów rzemie"lniczych.
Browary i gorzelnie Promnitzów
i%kszo"( rz&dz&cych w pa$stwie
W
pszczy$skim przedstawicieli rodu
Promnitz wykazywa!a si% przedsi%bior-
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czo"ci& i m&drym gospodarzeniem. Takim by! Abraham von Promnitz (15911612), który po bankructwie swojego
ojca Karola, zintensyfikowa! ca!& gospodark%. Mi%dzy innymi za!o#y! drugi
sk!ad soli polskiej w Bijasowicach oraz
kilka browarów i gorzelni, w tym s!ynny pó'niej browar w Tychach, wprowadzaj&c zarazem swój monopol propinacyjny i obowi&zek konsumpcji jego
alkoholi przez poddanych. Propinacja ju#
w 1613 roku wypracowywa!a 14%
wszystkich dochodów wolnych panów,
lokuj&c si% na trzecim miejscu w ich
strukturze, po rolnictwie i gospodarce
stawowej. Abraham zainicjowa! tak#e
tzw. osadnictwo cha!upnicze zwi&zane
z folwarkami, m.in. w oparciu o osadników z Polski. Odegra!o ono pó'niej,
na prze!omie XVII/XVIII wieku du#& rol% w odrobieniu strat demograficznych
i materialnych poniesionych w trakcie
wojny 30-letniej. Jednak narastaj&ca
eksploatacja ch!opów i zwi%kszanie ich
obowi&zków pa$szczy'nianych oraz
innych "wiadcze$ na 16 dzia!aj&cych folwarkach doprowadzi!y w 1611 roku
do wybuchu pierwszego buntu ch!opskiego w pa$stwie pszczy$skim. Z tych
samych powodów nast%pne bunty wybuch!y w II po!owie XVII wieku.
Jak dalece gospodarka wolnych panów
by!a uzale#niona od rynku polskiego
"wiadczy! kryzys gospodarki stawowej,
który powsta! po przeniesieniu w 1596
roku stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Krakowa do Warszawy. Wyjazd
dworu polskiego i wielu magnatów
do nowej stolicy zmniejszy! bowiem zapotrzebowanie na pszczy$skie ryby.
Najwi%kszych szkód i strat dozna!a gospodarka latyfundium Promnitzów, podobnie jak ca!ego )l&ska, w czasie
wspominanej wojny trzydziestoletniej.
Zosta!y one spowodowane zarówno rabunkami i kontrybucjami wojsk najezdniczych (Du$czyków, Sasów i Szwedów), jak i „w!asnych” wojsk cesarskich,
"l&skich oraz ich sojuszników, szczególnie polskich lisowczyków. Powi%kszy!

Jan Henryk X von Hochberg

je bezwzgl%dny drena# fiskalny monarchii habsburskiej. Straty te wyceniono
na ogromn& kwot% 1,3 miliona talarów,
kilkakrotnie przerastaj&c& warto"( pa$stwa stanowego. Najwi%ksze odnotowano w gospodarce rolnej, w dodatku
spl&drowane folwarki Promnitzów utraci!y sporo r&k do pracy (ludno"( pa$stwa
pszczy$skiego zmala!a o 30%). Rz&dz&cy wów czas Zyg fryd II M!od szy
(1623 – 1650) rekompensowa! sobie
straty przez wydatne zwi%kszenie obowi&zków pa$szczy'nianych pozosta!ych ch!opów, jak równie# ich obci&#e$
propinacyjnych. Post%powanie takie by!o typowe dla jego warstwy spo!ecznej,
zarówno na )l&sku, jak i w zniszczonej
wojnami Polsce.
Ku!nice "elaza
i przywileje cechowe
innych dziedzinach wykaza! si%
W
du#& przedsi%biorczo"ci&. Zadba!
o zwi%kszenie liczby ku'nic #elaza

(mia! ich siedem), m.in. oko!o 1630 roku za!o#ona zosta!a najs!ynniejsza z nich
ku'nica w Jaroszowicach, która bazuj&c
na rudzie z Bytomia, swymi wyrobami
zaspokaja!a potrzeby wielu miast górno"l&skich. Wykorzystuj&c wojenne migracje rzemie"lników, wielu z nich przyci&gn&! do swych miast, ob da rza j&c
licznymi przywilejami cechowymi i czyni&c z Pszczyny wa#ny w skali ca!ej prowincji o"rodek rzemie"lniczy (128 mistrzów w 1640 roku). Miasto sta!o si%
znane zw!aszcza z sukiennictwa i rusznikarstwa; wyroby tych rzemios! sprzeda wa no g!ów nie w Pol sce. Zyg fryd II von Promnitz uruchomi! równie#
dworski system nak!adczy w miejscowym p!óciennictwie.
Odbudowa zniszczonego przez wojn% pa$stwa pszczy$skiego trwa!a oko!o pi%tnastu lat. Dzia!ania te skupi!y si%
przede wszystkim na sprowadzaniu nowych ch!opskich osadników, rekonstrukcji folwarków (zorganizowanych
w klucze gospodarcze), rozwoju handlu
(tranzyt wo!ów polskich) i dalszym

wspieraniu rzemios!a przez wydawane
przywileje. Pod tym wzgl%dem hojnym
gospodarzem by! Erdmann I von Promnitz (1654-1664), z którego czasów pochodzi pierwsza 'ród!owa wiadomo"(
(1657) o wydobywaniu w%gla kamiennego – w odkrywkach pod Murckami.
Wprowadzi! on tak#e sposób u#ytkowania niektórych kluczy gospodarczych
i zak!adów przez ich wydzier#awianie
ró#nym „przedsi%biorcom”, cz%sto kupcom #ydowskim (browar w Tychach), licz&c na wi%ksze zyski. Sposób ten, stosowany cz%sto przez kolejnych wolnych
panów a# do XIX wieku zwykle si% nie
sprawdza!, nara#aj&c ich na straty i spory s&dowe.
Ju# jednak oko!o 1670 roku, w czasach
re gen cji Ulry ka von Prom nit za
(1664 – 1678), rozpocz&! si% nowy kryzys gospodarki pa$stwa pszczy$skiego,
spowodowany tak czynnikami ekonomicznymi (spadek znaczenia szlaków
handlowych, konkurencja innych miast)
i wyznaniowymi (odp!yw rzemie"lników
z miast), jak i antymiejsk& polityk&
wolnych panów, forsuj&cych zgodnie
z "rodkowoeuropejskim trendem gospodark% folwarczno-pa$szczy'nian&.
Powstawa!y nowe folwarki (na pocz&tku XVIII wieku by!o ich ju# 22) i nieustannie zwi%kszano powinno"ci ju#
ca!ej ludno"ci ch!opskiej, wydaj&c w tym
celu szczegó!owe konstytucje i regulaminy gospodarcze.
Polityk% tak& realizowa! w szczególno"ci Baltazar Erdmann von Promnitz
(1678 – 1703), tworz&c z pa$stwa
pszczy$skiego zamkni%ty, samowystarczalny organizm gospodarczy. Pomimo
wydawania przez niego kolejnych przywilejów dla cechów miejskich, nast&pi!
upadek pszczy$skiego o"rodka sukienniczego i zmarginalizowanie handlowej
roli jego miast, do czego przyczyni! si%
tak#e cesarski zakaz importu soli polskiej
(1700). Poza rolnictwem, w tym równie#
hodowl& koni, interesowa!a go jeszcze
bran#a hutnicza. Za!o#y! drug& ku'nic%
w Jaroszowicach (1697) i naby! ku'nic% w Bogucicach. Przedsi%biorstwa te
nabiera!y coraz wi%kszego znaczenia
w gospodarce latyfundium, w 1700 roku wypracowa!y ju# 10% p!yn&cych
z niego dochodów. Znaczn& cz%"( ich
wyrobów wywo#ono do Polski.
Erdmann II von Promnitz (1703-1745)
kontynuowa! inwestycje przedprzemys!owe ojca, zak!adaj&c oko!o 1710 roku ku'nic% w Paprocanach pod Tychami, a nast%pnie sprowadzaj&c oko!o 1730 roku
hutników z Saksonii, którzy zainstalowali
w niej w miejsce dymarek wysoki piec typu saskiego (wraz z fryszerk&). By! to
wielki prze!om w ówczesnej technologii
hutniczej stosowanej na Górnym )l&sku,
a tak unowocze"niona huta #elaza sta!a si%
pierw sz& manufak tu r& w pa$ stwie
pszczy$skim. Jednocze"nie arystokrata
zainwestowa! w hutnictwo szk!a, zak!adaj&c ma!e huty w Gostyni (1711) i *aziskach Górnych (1723). Inn& manufaktur% w postaci bielnika p!ótna za!o#y!
oko!o 1740 roku w L%dzinach. W tym sa-

mym czasie w rejonie Murcek podj!to
systematyczn" eksploracj! z#ó$ w!gla kamien nego (meto d" od kryw ko w").
Wszystkie te inwestycje da#y pocz"tek
pierwszej rewolucji techniczno-przemys#owej w pa%stwie pszczy%skim.
Jednak w#adaj"cy nim hrabiowie
Erdmann II i jego syn Jan Erdmann
(1745 – 1765), a nawet pierwszy z dynastii ksi"$"t Anhalt-Köthen, Fryderyk
Erdmann (1765 – 1797), nie uwa$ali siebie bynajmniej za kapitalistycznych
przedsi!biorców. Wiod"cymi sektorami
gospodarki ich dóbr pszczy%skich pozostawa#y rolnictwo oraz propinacja. Ta
ostatnia ju$ po 1720 roku sta#a si! najbardziej dochodowym interesem, zapewniaj"c 30% ich dochodów. W zwi"zku
z tym arystokraci inwestowali w nowe
karczmy, browary i gorzelnie. Proceder
ten stosowany by# powszechnie przez
szlacht! &rodkowoeuropejsk" w XVIII
i w I po#owie XIX wieku.
Pierwsza na Górnym !l"sku
uprawa ziemniaków
onadto Erdmann II mia# na swym
P
koncie za#o$enie pi!ciu nast!pnych
folwarków pa%szczy'nianych, kilka

cha#upniczych wsi i osad oraz intensyfikacj! hodowli zwierz!cej, zw#aszcza
byd#a i owiec (13 owczar%), w tym za#o$enie du$ej stadniny koni w Niemieckiej Wi&le. Doprowadzaj"c metodami ekstensywnymi swoj" gospodark!
folwarczno-pa%szczy'nian" do kra%cowych nie mal mo$ li wo &ci, za s#y n"#
z wprowadzenia oko#o 1735 roku pio-

nierskiej na Górnym (l"sku uprawy
ziemniaków. Mia#a si! ona sta) antidotum na powtarzaj"ce si! kl!ski g#odu.
Na gospodark! pa%stwa pszczy%skiego w II po#owie XVIII wieku du$y
wp#yw wywar#a wielka europejska koniunktura na zbo$e, dzi!ki czemu powa$nie wzros#a op#acalno&) ca#ej produkcji
rolniczej. Sta#o si! to widoczne ju$
w czasach panowania Jana Erdmanna von
Promnitza, gdy dostarcza#a do 50%
wszystkich dochodów z dóbr. Natomiast
na pozosta#e sektory gospodarcze (poza
propinacj") negatywny wp#yw wywar#y
takie czynniki, jak ograniczenie w 1753
roku handlu z Polsk", wojna celna z Austri" i Saksoni" oraz wojna siedmioletnia
(1756 – 1763). Na celnych restrykcjach
pruskich najbardziej ucierpia#a wówczas gospodarka le&na oraz stawowa, które utraci#y g#ówny, krakowski rynek
zbytu. Ostatnia z wymienionych ga#"' gospodarki wesz#a w stadium stagnacji, nigdy ju$ nie odzyskuj"c dawnej &wietno&ci. Wiele stawów osuszono i zamieniono
na #"ki i pola uprawne.
Kolejnymi donios#ymi inwestycjami
pierwszej rewolucji przemys#owej sta#o si! pionierskie zastosowanie (na
polecenie Jana Erdmanna) w!gla kamiennego do opalania wszystkich przedsi!biorstw (poza hutami i ku'nicami), za#o$enie w 1764 roku manufaktury – huty
szk#a w Weso#ej, w której zatrudniono
czeskich mistrzów oraz uruchomienie
przez Fryderyka Erdmanna ksi!cia Anhalt-Köthen w 1768 roku przy pomocy 3
górników z Wernigerode pierwszej
na Górnym (l"sku g#!binowej kopalni
w!gla kamiennego w Murckach („Emanuelssegen” – „B#ogos#awie%stwo Ema-

Fasada zachodnia Zamku w Pszczynie po przebudowie 1870-76

nuela”). Wkrótce powsta#y kopalnie
odkrywkowe w Wyrach, Weso#ej, Miko#owie i Dolnych *aziskach. By#y to prymitywne przedsi!biorstwa oparte g#ównie na pra cy kil ku na stu ch#o pów
pa%szczy'nianych. Z braku odpowiednich dróg wywóz w!gla z ukrytych
w lasach kopal% by# mo$liwy tylko
przez kilka miesi!cy w roku. Obiekty te
nie stanowi#y konkurencji dla innych kopal% górno&l"skich. Jeszcze w 1780 roku kopalnie Anhalta dostarcza#y 80% ich
wydobycia, ale ju$ w 1790 roku tylko 16,2% (wydobycie si!gn!#o 2 000 t
w!gla).
Huta #elaza w Paprocanach,
huta cynku w Weso$ej
spomniany ksi"$! uruchomi# takW
$e w rejonie Tychów wielkie
wapienniki i cegielni!, a w latach 17751776 rozbudowa# hut! $elaza w Paprocanach, tworz"c z niej jeden z najwi!kszych zak#adów tego typu na Górnym
(l"sku. Jednak w pó'niejszym czasie zaniecha# dalszych inwestycji w hutnictwo
$elaza, w rezultacie pozosta#o ono technicznie zapó'nione w stosunku do dynamicznie rozwijaj"cej si! tej ga#!zi
przemys#u w centrum dzielnicy. Wi!ksz" uwag! po&wi!ci# hucie szk#a w Weso#ej, która pod kierownictwem Johanna Christiana Ruhberga z Wernigerode
osi"gn!#a wysoki poziom produkcji
i sta#a si! jedn" z najlepszych hut pruskich. Ruhberg dokona# w niej w 1792
roku eksperymentalnego w skali &wiatowej wytopu cynku. By# to wielki wy-
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nalazek przemys!owy, dzi"ki któremu
powsta!a w 1799 roku w Weso!ej pierwsza na Górnym #l$sku i jedna z pierwszych na %wiecie fabryka cynku. Fryderyk Erdmann by! tak&e za!o&ycielem
kilku manufaktur z bran&y w!ókienniczej, inwestowa! równie& w m!yny wiatrakowe.
Wielki arystokrata nie widzia! jednak
potrzeby ekspansji przemys!owej. Jego
przedsi"biorstwa mia!y charakter dworskich manufaktur, a nie przedsi"biorstw
kapitalistycznych, stanowi$c jedynie
uzupe!nienie g!ównych ga!"zi gospodarki latyfundium, czyli rolnictwa i le%nictwa. Niemniej przez swoje inwestycje
odegra! pioniersk$ rol" w dziejach górnictwa w"glowego i hutnictwa na Górnym #l$sku, niestety pó'niej zapomnian$ i przes!oni"t$ przez postacie innych
arystokratów pruskich (Reden, Colonna).
Nowoczesne rolnictwo
i gospodarka le!na
ry de ryk Erd mann, przy wi$ za ny
F
do tradycyjnych form gospodarowania, doprowadzi! do nowego rozkwitu
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gospodarki folwarczno-pa(szczy'nianej, nie tylko przez za!o&enie dalszych
trzech folwarków, nowych kolonii i zagród cha!upniczych, ale przede wszystkim dzi"ki zastosowaniu elementów
tzw. nowego rolnictwa wed!ug wzorca
saskiego: melioracji, ulepszonej trójpolówki i p!odozmianu, nawo&enia !$k oraz
nowych narz"dzi rolniczych. Pomimo,
&e nie wszystkie nowe metody i techniki przyj"!y si", osi$gn$! znacz$cy wzrost
plonów zbó& i wyników hodowli zwierz$t. Nadal te& propinacja pozostawa!a
wa&nym 'ród!em dochodów w gospodarce pa(stwa pszczy(skiego.
Anhalt po!o&y! tak&e wielkie zas!ugi
w zaprowadzeniu nowoczesnej gospodarki le%nej opartej na systemie le%nictw i gajówek oraz metodzie planowej wycinki
drzew. Od lat 80. XVIII wieku sektor ten
zacz$! nabiera) du&ego znaczenia gospodarczego z uwagi na rosn$ce potrzeby
przemys!u górno%l$skiego i ponownie
otwartego rynku krakowskiego. W 1787
roku bezpo%redni$ w!asno%ci$ ksi"cia
w pa(stwie pszczy(skim by!o 73 839 ha
gruntów, 52 wsie i 6 cz"%ci wsi, 25 folwarków i 10 owczar(.
Realizowany przez niego, a nast"pnie
przez synów: Fryderyka Ferdynanda,
Henryka oraz Ludwika, model gospodarowania, oparty w g!ównej mierze na du&ych folwarkach i bezwzgl"dnej eksploatacji pa(szczy'nianych ch!opów, chocia&
dosy) skuteczny pod wzgl"dem finansowym, doprowadzi! jednak do wielu ich
buntów, st!umionych przy pomocy wojska pruskiego. Model ten w warunkach
spo!eczno-gospodarczych panuj$cych
w Europie w I po!owie XIX wieku by! ju&
anachroniczny. Jednak Anhaltowie stosowali go i bronili do ko(ca swych rz$dów,
sprzeciwiaj$c si" nie tylko koncepcjom
oczynszowania ch!opów, ale tak&e reali-

zacji pruskich ustaw uw!aszczeniowych
z lat 1811 – 1821. W konsekwencji pa(stwo pszczy(skie w momencie rewolucyjnych zmian w 1848 ro ku by !o
pod wzgl"dem likwidacji gospodarki
folwarczno-pa(szczy'nianej najbardziej
zapó'nionym terytorium Górnego #l$ska.
Gospodarka rolna by!a przez drugie
pokolenie Anhaltów stopniowo modernizowana zgodnie z zasadami nowego
rolnictwa. Fryderyk Ferdynand ksi$&"
Anhalt-Köthen-Pless (1797- 1818) zwróci! szczególn$ uwag" na folwarczn$
hodowl" byd!a, owiec i koni, których rasy uszlachetniano, sprowadzaj$c na przyk!ad szwajcarskie i tyrolskie buhaje. Dla
celów paszowych zastosowano upraw"
nieznanej dot$d koniczyny. Z kolei jego brat Ludwik (1830 – 1841) ponowne rozwin$! zaniedban$, du&$ hodowl"
owiec, których we!n" skupywali kupcy
&ydowscy dla ówczesnego przemys!u
w!ókienniczego. Wprowadzi! tak&e upraw" rzepaku i za!o&y! przerabiaj$c$ go
olejarni" w Pszczynie.
Ksi$&" Fryderyk Ferdynand zapocz$tkowa! tak&e dzia!alno%) przemys!ow$ o charakterze kapitalistycznym. By!
on nie tylko jednym z pierwszych
na %wiecie przedsi"biorców cynkowych,
ale rozwin$! tak&e huty szk!a w Weso!ej i Paprocanach, tamtejsz$ hut" &elaza oraz uruchomi! w 1808 roku drug$
g!"binow$ kopalni" w"gla kamiennego
„Louis Ehre” w Weso!ej, pracuj$c$
w oparciu o robotników najemnych. Powsta!a przy niej fabryka a!unu i witriolu (kwasu siarkowego).
Kryzys w pa"stwie pszczy"skim
ca!ej jego gospodarce niekoNa
rzystnie odbi!y si" jednak wojny
napoleo(skie i blokada kontynentalna.

W konsekwencji przedsi"biorstwa przemys!owe prze&y!y po 1810 roku powa&ny kryzys i by!y nawet na pewien czas
zamykane. Sytuacj" pogorszy!o bankructwo Prus w 1811 roku, zmuszaj$c ksi"cia do zastosowania znacznych oszcz"dno%ci. Kryzys na d!ugie lata zastopowa!
rozwój rolnictwa i przemys!u w pa(stwie
pszczy(skim. Spowodowa! równie& definitywny upadek niektórych bran& rzemie%lniczych w miastach, uwolnionych
w 1808 roku spod w!adzy wolnych panów, zw!aszcza sukiennictwa i p!óciennictwa w Pszczynie.
Okres stagnacji gospodarczej przed!u&y!o pierwsze panowanie ksi"cia Henryka Anhalt-Köthen-Pless (1818 – 1830),
który zaj$! si" g!ównie rozwijaniem wysoce dochodowego przemys!u gorzelnianego (wódka pszczy(ska by!a wówczas
eksportowana do Wiednia i Nowego
Jorku). W 1828 roku otrzyma! nawet królewski przywilej na monopol propinacyjny w pa(stwie pszczy(skim. W niewielkim natomiast stopniu interesowa! si"
pozosta!ymi zak!adami przemys!owymi,
z których cz"%) zosta!a zamkni"ta (huta cynku w Weso!ej 1828). Uda!o si" mu

jednak uzyska) w 1824 roku od króla
pruskiego niezwykle cenny przywilej regale górniczego i hutniczego na obszarze 68 034 ha wchodz$cym w sk!ad
pszczy(skiego wolnego pa(stwa stanowego. Przywilej ten, wyj$tkowy w Prusach, sta! si" w XIX wieku podstaw$ pó'niejszego bogactwa ksi$&$t pszczy(skich.
Przemys! propinacyjny rozwija! dalej
ksi$&" Ludwik Anhalt-Köthen-Pless. Jednak po 1835 roku zdoby! si" na modernizacj" swoich hut &elaza, przeprowadzon$ przez s!ynnego angielskiego in&yniera
Johna Baildona, a nast"pnie, pod wp!ywem powsta!ej koniunktury na w"giel górno%l$ski, na budow" w 1839 roku kopalni w"gla „Augustensfreude” w *aziskach
Górnych. Dwa lata pó'niej reaktywowa!
hut" cynku w Weso!ej, a w tamtejszej kopalni w"gla zainstalowa! pierwsz$ w pa(stwie pszczy(skim maszyn" parow$. Inwestycje te wzmocni! ksi$&" Henryk
w trakcie swego drugiego panowania
w pa(stwie pszczy(skim (1841 – 1846),
uruchamiaj$c kopalnie w"gla „Heinrichsfreude” pod L"dzinami (1842) i „Schadok” w Panewnikach (1846). Zbudowa!
tak&e drug$ hut" cynku w Weso!ej, a w latach 1845-46 kompleks hutniczy „Ida”
w Panewnikach-Kokoci(cu.
Jednak&e z powodu konserwatywnej
postawy obu ostatnich Anhaltów i wprowadzonych oszcz"dno%ci, by!y to wci$&
ograniczone przedsi"wzi"cia kapitalistyczne, nie przystaj$ce do %mia!ych inwestycji realizowanych przez innych magnatów górno%l$skich. W rezultacie
w po!owie XIX wieku pa(stwo pszczy(skie znajdowa!o si" ci$gle na etapie
wczesnego uprzemys!owienia, daleko
za jego stanem w górno%l$skim okr"gu
przemys!owym. Pod wzgl"dem osi$gów
swego przemys!u nie liczy!o si" w ca!okszta!cie jego produkcji.
Ostatnim wolnym panem i w!a%cicielem pszczy(skiego wolnego pa(stwa stanowego by! krewny Anhaltów, Jan Henryk X hrabia von Hochberg. W sferze
gospodarczej zajmowa! si" g!ównie
uw!aszczeniem ch!opów, które w momencie rozwi$zania pa(stwa pszczy(skiego na podstawie konstytucji pruskiej
z 5 grudnia 1848 roku obj"!o dot$d niespe!na 50% jego poddanych. Terytorium
to nosi!o jeszcze charakter pó!feudalnego %wiata.

!

(Tytu! i "ródtytu!y pochodz#
od redakcji)
Jerzy Polak (1954), dr nauk humanistycznych, absolwent U# i UJ, historyk,
muzealnik, mieszkaniec Bielska-Bia!ej, b. dyrektor Muzeum Okr"gowego
w Bielsku-Bia!ej, specjalizuje si" w tematyce %l$skiej, zw!aszcza histori$
Bielska-Bia!ej, Pszczyny i #l$ska Cieszy(skiego, wspó!autor monografii historycznych Bielska-Bia!ej (2010) i Pszczyny (2014), autor dwutomowego „Pocztu
panów i ksi$&$t pszczy(skich” (2007),
wielu monografii i artyku!ów.

Fot. Maria Sztuka
Stajnie Ksi"#!ce po renowacji

Galeria
w ko'skich boksach
ompleks pa!acowy w Pszczynie to jeK
den z najpi"kniejszych (dla mnie najpi"kniejszy) zak#tków naszego regionu.

Park przyci#ga o ka$dej porze roku i zaspokaja najbardziej wyszukane kaprysy
zwiedzaj#cych. Spacer alejami okalaj#cymi stawy i kana!y relaksuje najbardziej
stargane nerwy i nieodmiennie zachwyca. Dla mi!o%ników dendrologii niezwyk!a to gratka. Bo czegó$ tu nie ma?
Podziwia& mo$na pot"$ne d"by, wielobarwne kasztanowce, roz!o$yste cisy,
d!ugowieczne lipy, wynios!e jesiony,
strzeliste graby, szumi#ce modrzewie,
ozdobne platany… a nieco ni$ej wzrok
koj# i zachwycaj# urzekaj#ce rododendrony i azalie.
Jeszcze do niedawna rys# na nieskazitelnym obrazie pszczy'skiego imperium
by!y ponure budowle po wschodniej
stronie pa!acu, pozosta!o%ci po ksi#$"cych
stajniach, pami"taj#ce wiek XIX, dzie!o
architekta Oliviera Pavelta. Pierwszy
obiekt – wozowni" rodzina Hochbergów
wybudowa!a w 1864 roku, w latach
1866–1867 powsta!y stajnie wraz z siodlarni# a dwa lata pó(niej zespó! wzbogaci! si" o uje$d$alni". Pocz#tek XX wieku zawojowa!y konie mechaniczne, nic
wi"c dziwnego, $e w latach 1904–1910
pojawi!y si" tu murowane gara$e dla
ksi#$"cych automobilów. Z kompleksu
Hochbergowie korzystali do wybuchu II wojny %wiatowej. Po jej zako'czeniu wprowadza!y si" tu kolejno ró$ne instytucje, pomieszczenia nad stajniami
zaadaptowano do potrzeb mieszkalnych,
uje$d$alni" przebudowano i urz#dzono
w niej hal" sportow# a w stoj#cym nieopodal m!ynie umieszczono sk!ad materia!ów
opa!owych. Wiele cennych elementów za-

równo zewn"trznych jak i wystroju wn"trza i wyposa$enia poleg!o podczas kolejnych etapów modernizacji.
Na szcz"%cie znale(li si" zwolennicy
przywrócenia obiektu kompleksowi pa!acowemu, cho& wykorzystanie tych
pomieszcze' znacznie si" odmieni!o.
W 2013 roku, po pieczo!owitych pracach
rekonstrukcyjnych i renowacyjnych, w wyremontowanych obiektach pojawi!a si" imponuj#ca powierzchnia ekspozycyjna, poszerzaj#ca ofert" wystawiennicz# Muzeum
Zamkowego. Hala g!ówna by!ej stajni, zachowuj#c pierwotn# konstrukcj", stanowi
dzisiaj oryginaln# galeri". W ko'skich boksach go%ci!y, znakomicie zaaran$owane we
wn"trzu dzie!a Leona Do!$yckiego, fotografie Haralda Renbjøra, obrazy Wies!awa
Ochmana. W drugiej cz"%ci znalaz!o si"
miejsce dla eksponatów zwi#zanych z !owiectwem, my%listwem, obecnie go%ci
tam wystawa „Na !ów, na !ów, towarzyszu
mój!” po%wi"cona lasom pszczy'skim, $yj#cej w nich zwierzynie, polowaniom oraz
personelowi !owieckiemu a tak$e bro' my%liwska, trofea, archiwalne fotografie i dokumenty. Prezentowane s# tak$e zabytkowe pojazdy konne ze zbiorów Muzeum
– Zamku w )a'cucie, Kareta Clarence
z pocz. XX wieku, wyprodukowana przez
niemieck#afabryk" Jos. Neuss z Berlina
oraz Powóz typu „MYLORD” z pocz.
XX wieku wyprodukowany w Czechach
(Karel Walouch v Litovli).
powozowni od maja tego roku,
na wystawie czasowej, goszcz#
karety paradne króla Jana III Sobieskiego (o wystawie czyt. na s. 48–49). Wcze%niej na ekspozycji „Od Kleopatry
do Nelsona. Jubileuszowy bal kostiumowy królowej Wiktorii” mo$na by!o ogl#-

W

da& fotografie pochodz#ce z Archiwum
Lafayette’a w Victoria & Albert Museum
w Londynie, stanowi#cego jedn# z najbardziej znacz#cych brytyjskich kolekcji
szklanych negatywów z okresu pó(nowiktoria'skiego i edwardia'skiego a tak$e zdj"cia ze zbiorów Archiwum Królewskiego w Windsorze.
Dawny sk!ad paszy (na pi"trze) przeobrazi! si" w obszern# sal" konferencyjn#, w której odbywaj# si" tak$e lekcje
muzealne, multimedialne pokazy, sympozja, spotkania. W dawnej siodlarni zaaran$owano elementy niezb"dne dla
funkcjonowania galerii, znajduj# si" tam
m.in. kasa, toalety, muzealny sklepik.
W starym m!ynie zgotowano raj dla artystów, w kameraln# przestrze' znakomicie wkomponowuj# si" prace twórców.
Pierwsz# wystaw#, jak# mieli%my okazj"
ogl#da& w tym wn"trzu by!a prezentacja
dzie! artystki pochodz#cej z Finlandii Eliny Marjaany Hämeen-Anttila. Fascynacja surrealizmem, kubizmem, ekspresjonizmem i starymi holenderskimi mistrzami
daje mieszank! piorunuj"c" – pisa! o wystawie na !amach „*l#ska” Witold Koci'ski. Trzeba przyzna&, $e to specyficzne
miejsce niezwykle rzutuje na ocen" i odbiór eksponowanych tam prac.
Wprawdzie w Ksi#$"cych Stajniach nie
s!ycha& ju$ r$enia koni, o które tak dbali
pszczy'scy w!odarze, ale po 150 latach
od pojawienia si" w kompleksie pa!acowym wozowni zat"tni!o tu $ycie i powróci!a atmosfera XIX-wiecznych wn"trz,
po których z gracj# i wdzi"kiem przechadza!a si" niegdy% ksi"$na Daisy, Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless.

MARIA SZTUKA
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Georga Filipa
Telemanna
zwi!zki
z Pszczyn!
JULIAN GEMBALSKI

Georg Filip Telemann (1681 – 1767)

ho( Ziemi' Pszczy&sk! od Saksonii dzie l! set ki ki lo me trów, to
C
w dzieje obydwu tych historycznych re-
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gionów wpisuje si' posta( jednego
z najbardziej s"awnych w okresie baroku kompozytorów europejskich – po-

chodz!cego z Magdeburga i wykszta"conego w Saksonii Georga Flipa Teleman na (1681–1767). A wszyst ko
za spraw! mo#nego, a zarazem znacz!cego na arenie politycznej ówczesnej
Europy rodu magnackiego Promnit-

zów, posiadaj!cych wspania"e rezydencje nie tylko w Saksonii ale tak#e
w $l!sko-"u#yckich %arach i w górno$l!skiej Pszczynie. Pierwszy w"a$ciciel
i pan na pszczy& skich w"o $ciach
– Baltazar von Promnitz, zakupi" w 1548
roku Pszczy&skie Wolne Pa&stwo Stanowe, które nast'pnie przechodzi"o
na kolejnych cz"onków rodu, by w 1765
roku przej$( w posiadanie innej sakso&skiej rodziny arystokratycznej – dynastii Anhalt – Köthen, spokrewnionej
zreszt! z Promnitzami poprzez ma"#e&stwa.
Jak to w ówczesnych zwyczajach
europejskich by"o, arystokratyczne rody nie ogranicza"y swojej dzia"alno$ci
do jednego tylko terytorium czy miasta.
Posiada"y zwykle kilka rezydencji, magnackich dworów i pa"aców, na ziemiach, które zasiedla"y od pokole& lub
te# nabywa"y w drodze ma"#e&stw,
spadków czy zakupów. Ka#dy taki
dwór utrzymywa" licznych domowników, cz"onków rodziny i s"u#b', dworskich urz'dników, prowadzi" te# tryb #ycia wpisuj!cy si' w kanony ówczesnej
etykiety i zwyczajów stanowych. Splendor ksi!#'cego dworu budowa"y nie tylko funkcje publiczne i polityczna w"adza „wolnego pana na w"o$ciach” ale
i przepych jego rezydencji, #ycie towarzyskie, kontakty z „mo#nymi tego
$wiata”. W rzeczywisto$( t' wpisywa"o si' tak#e niezwyk"e przywi!zanie
do sztuki, w tym do muzyki, która towarzyszy"a codziennemu #yciu dworu
i nadzwyczajnym wydarzeniom, których
w tamtych czasach nie brakowa"o (rocznice, odwiedziny monarchy, uroczysto$ci rodzinne, polowania itp.).
W 1704 roku kolejny cz"onek rodu
Promnitzów, Edward II von Promnitz,
powo"a" na stanowisko nadwornego
muzyka i kapelmistrza swego nowo
urz!dzonego dworu w %arach Georga Filipa Telemanna. Ambitny ksi!#', wykszta"cony i rozmi"owany w sztuce, pozy ska" s"aw ne go ju# w Eu ro pie
kompozytora, który – podobnie jak jego chlebodawca, by" cz"owiekiem o wielu talentach, gruntownie wykszta"conym
i oby tym w $wie cie. Ksi! #' Erd mann II von Promnitz, nale#!cy do najwybitniejszych przedstawicieli rodu,
z pewno$ci! poszukiwa" kogo$ godnego siebie. W m"odo$ci przebywa" w Wersalu, gdzie pozna" sztuk', w tym muzyk' francusk! i we francuskim stylu
urz!dzi" pa"ac w %arach. Nie mog"o brakn!( w nim zawodowej kapeli instrumentalnej, na której czele sta( musia" muzyk
o nieprzeci'tnych i wszechstronnych
zdolno$ciach.
Warunki te spe"nia" Telemann. Jego
s"awa ju# wówczas przy(miewa"a s"aw' wielkiego Jana Sebastiana Bacha,
a przyja)& z drugim geniuszem niemieckiego baroku – Georgiem Friedrichem
Haendlem, potwierdza"a wysok! pozycj' kom po zy to ra. Dro ga do s"a wy
i spe"nienie artystycznych aspiracji Telemanna nie by"y jednak proste. M"odzie&cze fascynacje muzyk!, wsparte

Fot: Jacek Jarczok
Fragment ekspozycji w Izbie u Telemanna

samodzieln! nauk! na kilku instrumentach i pierwszymi próbami kompozytorskimi utrudniane by"y przez rodzin#, zw"asz cza przez mat k#, któ ra
zabroni"a mu studiowania muzyki i wys"a"a na nauk# ró$nych przydatnych
umie j#t no %ci (m.in. mier nic twa)
do szko"y w Zellerfeld. Telemann wykorzystywa" jednak wszelkie okazje, by
zg"#bia& tajniki komponowania i gry
na instrumentach. Realizowa" to stopniowo podczas nauki w Gymnasium Andreanum w Hildesheim, a potem, ju$ jako uzna ny w %ro do wi sku mu zyk,
na uniwersytecie w Lipsku, gdzie studiowa" prawo. Nie dane mu jednak by"o zosta& tajnym radc!, jak obiecywa"
sobie, pozostaj!c wiernym zaleceniom
mat ki. Nie ustan nie pi sa" mu zy k#,
na u$ytek Ko%cio"a oraz opery i dworów magnackich. W Lipsku za"o$y"
s"ynne pó'niej Collegium Musicum,
a wspierany przez ówczesne autorytety muzyczne, móg" si# wreszcie po%wi#ci& swojej pasji twórczej.
Jego droga do pierwszego rz#du najwi#kszych muzyków doby baroku stanowi znakomity materia" do fascynuj!cej biografii, wró&my jednak do jego
przygody z Pszczyn!, gdy$ jest ona nie
mniej interesuj!ca.
Po powo"aniu na stanowisko kapelmistrza dworskiego w (arach, Telemann
ochoczo zabra" si# do tworzenia muzyki, jakiej w %rodowisku ksi#cia Erdmanna von Promnitz oczekiwano. W swej
autobiografii kompozytor tak opisuje atmosfer# dworu:

„)wietno%& tego dworu od nowa
postawionego na ksi!$#cej stopie zach# ci "a mnie do en tu zja stycz nych
przedsi#wzi#& zw"aszcza w dziedzinie
muzyki instrumentalnej, przy czym
faworyzowa"em tu przede wszystkim
uwertury wraz z ich suitami, poniewa$
Pan Hrabia krótko przedtem powróci"
by" z Francji i szczególnie je lubi".
Otrzyma"em tam dzie"a Lully’ego,
Campry i innych mistrzów, i odda"em
si# niemal ca"kowicie ich stylowi, tak
$e w ci!gu dwóch lat skomponowa"em 200 uwertur.”
tmosfera dworu Promnitzów sprzyA
ja"a wi#c twórczo%ci i praktyce
koncertowej. Muzyka by"a wa$na, wi#c

kiedy dwór przeniós" si# po pó" roku
do letniej rezydencji, za jak! uwa$ano
pa"ac w Pszczynie, nadworny kompozytor towarzyszy" ksi#ciu i ca"emu
dworowi w tej podró$y. W sk"ad dworskiej s"u$by wchodzili tak$e muzycy kapeli, gdy$ w dobrach pszczy*skich takiej kapeli nie utrzymywano (za"o$y" j!
dopiero w 1767 roku kolejny w"a%ciciel
Pszczyny – ksi!$# Fryderyk Adam Anhalt). Z analizy autobiografii kompozytora wynika, $e obok sta"ych obowi!zków, do jakich z pewno%ci! nale$a"o
komponowanie, próby z kapel! czy
u%wietnianie uroczysto%ci dworskich
i ko%cielnych, mia" czas na zapoznawanie si# z nieznan! dot!d krain!, zamieszka"! przez wie%niaków i mieszczan mó wi! cych in nym j# zy kiem,
do tego rozmi"owanych w %piewie

i grze na instrumentach. Telemann,
zapewne z innymi dworzanami, odwiedza" okoliczne karczmy, gdzie zwykle
spotkaniom biesiadników towarzyszy"a kapela ludowa. Dla muzyka wychowanego na francuskich i niemieckich
wzorach, znaj!cego %wietnie europejski styl profesjonalnej twórczo%ci kameralnej i operowej, poznanie polskiej muzy ki lu do wej by "o prze $y ciem
niezwyk"ym. Daje temu wyraz w Autobiografii, pisz!c:
„Kiedy wspomniany dwór po pó" roku przeniós" si# do Pszczyny (...) pozna"em zarówno tam, jak i w Krakowie muzyk# polsk! i hanack! (chodzi zapewne
o muzyk# morawsk!, przyp. J.G.) w jej
prawdziwie barbarzy*skim pi#knie.
W pospolitych karczmach grywa"y j!
kapele z"o$one ze skrzypiec strojonych o tercj# wy$ej ni$ zwykle, które
potrafi! zag"uszy& pó" tuzina innych,
z polskich dud, puzonu kwintowego
i rega"u. W znaczniejszych miejscowo%ciach jednak rega"u si# nie spotyka, natomiast oba pierwsze instrumenty ulega j! wzmoc nie niu: pew ne go ra zu
w jednej kapeli widzia"em na raz 36 dud
i 8 skrzypiec. Trudno wprost uwierzy&,
jak cudowne pomys"y maj! tacy dudziarze czy skrzypkowie, kiedy podczas
przerwy w ta*cach zaczn! fantazjowa&.
Cz"owiek uwa$ny zaopatrzy"by si#
w ci!gu tygodnia w zapas pomys"ów
na ca"e $ycie.
Krótko mówi!c, w muzyce tej tkwi
nadzwyczaj du$o dobrego, je%li tylko po-
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Fot: Jacek Jarczok
Z kolekcji instrumentów ludowych w Izbie u Telemanna

trafi si! j" nale#ycie wykorzysta$. W tym
stylu pisa%em pó&niej ró#ne wielkie
koncerty i tria, które przybra%em we w%osk" szat! ze zmiennymi adagiami i allegrami”.
rzytoczony fragment zdradza nie tylP
ko wiel kie otwar cie Te le man na
na nowe zjawiska w muzyce, jakich do-

t"d nie zna% ale i na 'wietny zmys% obserwacyjny. Opis ten daje tak#e badaczom pol skim wa# n" in for ma cj!
na temat uprawiania muzyki ludowej na
osiemnastowiecznym Górnym (l"sku.
Istnia%a wprawdzie w Europie do'$
dobra znajomo'$ tzw. stylu polskiego
w muzyce, dotyczy% on jednak g%ównie
mu zy ki dwor skiej, a wi!c ta) ców,
z których najbardziej charakterystycznym by% polonez. Okre'lenie „alla polacca” odnajdziemy w twórczo'ci najwi!kszych ówczesnych kompozytorów,
z Bachem i Haendlem na czele, za' zaliczenie stylu polskiego do czterech
wiod"cych stylów muzycznych osiemnastowiecznej Europy (obok stylu niemieckiego w%oskiego i francuskiego)
'wiadczy o wysokiej profesjonalnej
kulturze muzycznej dawnej Polski.
Cho$ nie odnoszono tego stylu do muzyki ludowej, mo#na przypuszcza$, #e
by%a ona zauwa#ana przez podró#uj"cych po Polsce muzyków. Niemiecki
leksykograf barokowy, Johann Scheibe
nazwa% styl polski „weso%ym, satyrycznym i skocznym”, a sam Telemann, zapewne po us%yszeniu pie'ni ludowych, jakie 'piewano w pszczy)skich
wioskach, napisa% na jej cze'$ pi!kny
panegiryk:
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Wychwala cz!owiek w!a"nie to,
co mo#e go ucieszy$,
a polska pie"% uczyni tak,
#e ka#dy skaka$ spieszy.
Bez trudu tedy przyjdzie mi
konkluzja ca!kiem pewna:
muzyka polska, wierzcie mi
bynajmniej nie jest z drewna.

Pobyt na ziemi pszczy)skiej i kontakt
z muzyk" ludow", jako synonimu stylu polskiego, wykorzysta% Telemann
w kilku kompozycjach, które powsta%y
po zako)czeniu pobytu na (l"sku.
W bogatym dorobku kompozytora odnale&$ mo#na siedem kompozycji, napisanych pod wp%ywem muzyki polskiej, zarówno ludowej jak i dworskiej.
Nale#" tu w pierwszym rz!dzie dwie Sonaty Polskie (Sonate Polonoise), Suita
Polska i Concerto Polonoise. Utwory te
przeznaczone s" na dwoje skrzypiec, altówk! i basso continuo. W obu sonatach
pobrzmiewaj" rytmy taneczne, w tym
polonezowe i mazurowe. Nie jest wykluczone, #e utworów tego typu by%o
wi! cej. Cz!'$ po wsta %a by$ mo #e
w Pszczynie i do tej nieznanej cz!'ci nale#y z pewno'ci" muzyka ko'cielna.
W inwentarzach muzykaliów pszczy)skich i notatkach opisuj"cych wykonywan" w Pszczynie muzyk! odnotowano np., #e podczas jednego z nabo#e)stw
w 1774 roku, sprawowanego podczas
Bo#ego Narodzenia, wykonywano muzyk& ko"cieln' wed!ug kompozycji Teleman na. Te le mann by% wy traw nym
znawc" stylu kantatowego i twórc"
wielkiej ilo'ci muzyki na u#ytek liturgii. Mia% te# do'wiadczenie jako organista, cho$ nie zachowa%o si! wiele jego kompozycji organowych. Trudno
jednak wyobrazi$ sobie, by tak wielki
muzyki – zarazem dworski i ko'cielny,
nie wykorzysta% okazji, by zapozna$ si!
z organami znajduj"cymi si! w pszczy)skich ko'cio%ach. Pochodz"cy z czasów
ba ro ku pro spekt orga nów ko 'cio %a
Wszystkich (wi!tych wskazuje, #e by%
tam kiedy' du#y, barokowy instrument,
kusz"cy swym bogactwem d&wi!kowym i zach!caj"cy do gry. Mo#e w niejeden wieczór mistrz Telemann zasiada%
za jego klawiaturami, by snu$ improwizowane fantazje i poszukiwa$ natchnienia w ich brzmieniu. Z pewno'ci" te#
mia% okazj! dotkn"$ siedemnastowiecznego pozytywu ko'cio%a 'w. Jadwigi.

Cho$ nie ma na to dowodów, mo#na
snu$ takie przypuszczenia, obserwuj"c
„poznawczy p!d” organistów ka#dej
epoki, #ywy tak#e w czasach nam
wspó%czesnych.
Pami!$ o pobycie w Pszczynie jednego z najwi!kszych kompozytorów baroku jest dzi' bardzo #ywa. Wyrazem
tej pami!ci i ch!ci dotarcia do zapomnianych kart historii pszczy)skiej
kultury muzycznej by%o stworzenie
cyklu koncertów, zatytu%owanych „Wieczory u Telemanna”, które odbywaj" si!
od wielu lat w Sali Lustrzanej pa%acu
w Pszczynie. To niezwyk%e prze#ycie – %"cz"ce muzyk! w wykonaniu najlepszych artystów polskich i zagranicznych ze zwiedzaniem wspania%ych
komnat pszczy)skiego pa%acu. „Wieczory u Telemanna” pozwalaj" na prze#ywanie muzyki dawnej w niezwyk%ym otoczeniu. Sala Lustrzana, cho$
b!d"ca efektem modyfikacji wykonanych w pa%acu ju# w czasach Hochbergów, pomaga wczu$ si! w atmosfer!
czasów, w których po zamkowych
komnatach przechadza% si! wielki Telemann.
1975 roku powsta%a w Pszczynie
W
„Izba u Telemanna”. Mie'ci%a
si! ona pocz"tkowo w mieszcza)skiej

kamieniczce, w s"siedztwie ko'cio%a
Wszystkich (wi!tych. Do niej trafi% odnaleziony przez Aleksandra Spyr! zabyt ko wy po zy tyw ze Stu dzie nic,
przed wojn" znajduj"cy si! w ko'ciele 'w. Jadwigi w Pszczynie. Po kilku latach pozytyw przeniesiono do sali muzycz nej Mu zeum Pra sy (l" skiej,
w której zgromadzono bogat" kolekcj!
instrumentów muzycznych. Salka ta
równie# nazwana zosta%a „Izb" u Telemanna” i sta%a si! miejscem koncertów
kameralnych, w tym równie# muzyki
wielkiego kapelmistrza dworskiego.
Tam wyst!powa% wielokrotnie pszczy)ski „Zespó% barokowy im. G.Ph. Telemanna”, z%o#ony ze skrzypiec, fletu,
wiolonczeli i klawesynu, który prezentowa% muzyk! kameraln" kompozytorów barokowych oraz inne zespo%y
i soli'ci. Odbywa%y si! tu równie#
koncerty pie'ni i arii z towarzyszeniem
pozytywu, który przed dwoma laty
odzyska% swój pierwotny, barokowy
blask, dzi!ki przeprowadzonym pracom
konserwatorskim.
Georg Filip Telemann przypomina
o swym pobycie w Pszczynie nie tylko
poprzez sw" muzyk!. Nie mo#emy si!
wprawdzie wybra$ dzi' w jego towarzystwie do podpszczy)skich zajazdów
i karczm, by pos%ucha$ ludowych muzyków graj"cych na skrzypcach „strojonych o tercj! wy#ej ni# zwykle”, ale mo#emy przysi"'$ w przytulnej zamkowej
kawiarence „u Telemanna”, by pomedytowa$ o europejskim wymiarze Pszczyny, %"cz"cej dalek" Saksoni! z Górnym
(l"skiem, dzi!ki postaci jednego z najwi!kszych europejskich muzyków barokowych.

!

W saloniku damy
iew"tpliwie owe damy pochodzi!y
N
z bardzo arystokratycznych rodów,
by!y niezwykle urodziwe, obie zosta!y

przez swych ma!#onków st!amszone, by
nie powiedzie$, sponiewierane. Obu
jednak uda!o si% nieco &mietanki z kruchego kubka #ycia wypi$. Obie zosta!y po &mierci wyniesione na o!tarze, które tzw. lud, co kol wiek ro zu mie my
pod tym poj%ciem, wznosi, by uprawomocni$ i uwiarygodni$ swoje my&lenie
#yczeniowe i wiar% w ró#ne ma!o realne, ale niekoniecznie zb%dne zjawiska,
jak królowe ludzkich serc i temu podobne. Jednak aby kanonizacja by!a pe!na,
musi nast"pi$ etap m%cze'stwa. Tego ani
jednej, ani drugiej damie nie brakowa!o. Nie tylko ze strony nieczu!ych ma!#onków czy ich rodzin. Powiem wi%cej,

Foto. z arch. Muzeum Prasy #l$skiej

Gdyby zapyta!
kogokolwiek, jaka posta!
kojarzy mu si" z Pszczyn#,
wi"kszo$! zapytanych
odpowiedzia%aby, &e Daisy
Cornwallis-West. Mniej osób
zapewne wymieni%oby
Georga Philippa Telemanna,
a ksi#&"ta pszczy'scy
wyst#piliby raczej grupowo.
Taka sytuacja jest w du&ej
mierze wyrazem mody,
a tak&e dost"pnej wiedzy.
Daisy od pewnego czasu jest
modna, poniewa& interesuj#
si" ni# kobiety, widz#c w niej
pewien symbol. Niew#tpliwie
sw# obecn# popularno$!
ksi"&na zawdzi"cza w du&ej
mierze innej angielskiej
damie, tragicznie zmar%ej
w rozkwicie swej urody
Lady D. Czy jest to
prawdziwe podobie'stwo
losów, czy te& wytwór
zbiorowej imaginacji,
trudno ponad wszelk#
w#tpliwo$! oceni!.

Ksi!"na Daisy (Stokrotka) z synami Henrykiem i Bolkiem

Miasto
niezwyk!ych
postaci
WITOLD
TURANT
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ten etap przeci!gn!" si# nawet poza sfer# ich $ycia. Lady D. by"a za $ycia,
a tak$e po %mierci kamienowana przez
cz#%& mediów i opini# publiczn!. Jej wyrazicielem by" pewien w"a%ciciel londy'skiego pubu, którego w kilka miesi#cy
po jej %mierci zapyta"em, czy mo$e do"o$y" kwiat do ogromnej sterty, uprz!tanej i odradzaj!cej si# codziennie
przed bra m! pa "a cu Ken sing ton.
– What!? – Wrzasn!" tamten oburzony. – Flowers for the Arab slut? Never!(1)
Ksi#$na Daisy, zosta"a za $ycia upoko rzo na przez m# $a i na zi stów,
a po %mierci, jak g"osi jedna z wersji jej
losów, jej zw"oki zosta"y zbezczeszczone przez sowieckich $o"nierzy. Co prawda wydarzenie to mia"o miejsce nie
w Pszczynie, a w Ksi!$u, natomiast tu,
w pi#knym parku mia"y miejsce tak$e
czyny niepi#kne, o czym s"ysza"em
od naocznych %wiadków, gdy zap"on#"y ogniska, w których znika"y cenne pozycje z ksi!$#cej biblioteki.
Ksi#$na niew!tpliwie by"a pod wra$eniem Jana Henryka XV von Hochberg.
Sportowiec, my%liwy, zaprzyja(niony
z cesarzem Wilhelmem, nieprzyzwoicie
bogaty – to si# w jej %wiecie jednak liczy"o. Natomiast czy by"a w nim zakochana? Wielu jej biografów w to w!tpi.
Dla niej i dla jej rodziny nie najlepiej stoj!cej finansowo, dla której powoli jedynym kapita"em stawa" si# tytu" i nazwisko, by"a to wielka wygrana na loterii.
By"a wedle dzisiejszych standardów
celebrytk! – ozdob! "amów „Illustrated
London News” i innych tego rodzaju magazynów. Po przybyciu do posiad"o%ci
m#$a stara"a si# jednak wype"nia& obowi!zki $ony i ksi#$nej – tak brytyjskie
arystokratki by"y wychowywane. Je%li
kto% doszukiwa"by si# u niej brytyjskiej
sztywno%ci, to szybko musia"by stwierdzi&, $e w porównaniu z tym, co panowa"o w niemieckim beau mondzie, Daisy by"a wulkanem serdeczno%ci. Za co
zreszt! by"a nieustannie krytykowana
przez %rodowisko i besztana przez m#$a. W Pszczynie pami#& o niej jest bardzo $ywa, o czym mo$e %wiadczy& jej
"aweczka w rynku przed pa"acem. Kim
by"a dla swoich wspó"czesnych, kobiet
na )l!sku? Ja widz# to tak: „Anna by"a
mieszkank! Królewskiej Huty, znanej
w tam tych cza sach ra czej ja ko
Königshütte. Wiod"a swoje u$yteczne
i pracowite $ycie w oficynie eleganckiej
kamienicy przy jednej z g"ównych ulic.
Nie by"a jednak osob!, która da"aby si#
tak "atwo wt"oczy& w schematy $ycia
w oficynie. By"a gruntownie wykszta"cona, zna"a j#zyki... Mówi"a pi#kn!
niemczyzn!, czyta"a francuskie poezje
w oryginale, a tak$e swobodnie wypowiada"aby si#, gdyby mia"a do kogo,
w j#zyku angielskim. Kiedy% widzia"a
ksi#$n# Daisy von Pless przeje$d$aj!c!
jedn! z katowickich ulic odkrytym powozem, ale trwa"o to zbyt krótko i sta"a zbyt daleko, $eby cho& pozdrowi&
wielk! dam# okrzykiem Hello, how are

you? Nie us"ysza"aby. Powiedzia"a wi#c
w duchu, wyobra$aj!c sobie, $e jest go%ciem w damskim saloniku siedziby
von Plessów i $e odstawia fili$ank#
z herbat! zaledwie umoczywszy w niej
usta: Oh, dear. You look gorgeous. It’s so
nice to be here, indeed.” (2)
Czy to mog"oby si# wydarzy&? Raczej
nie. To tylko marzenia wyemancypowanej, jak na tamte czasy, dziewczyny. Ale
$eby marzy&, trzeba mie& o czym. Daisy
wyj!tkowo nadawa"a si# na obiekt takich
marze', jak widzimy, nie tylko w swojej epoce. Arystokratka, z któr! mo$na si#
zaprzyja(ni&. Dzi% jest do pewnego stopnia mo$liwe, cho& nie jest to wynikiem
ani demokratyzacji $ycia w naszym kraju, ani procesu deklasacji mi#dzynarodowej arystokracji. T# mo$liwo%& stwarzaj! liczne akcenty zwi!zane z ksi#$n!,
na jakie natrafiamy w ekspozycji muzealnej pszczy'skiego Zamku.
Gdyby wsta& z "aweczki, podzi#kowawszy ksi#$nej za towarzystwo (cho&
etykieta wymaga"a, by ona pierwsza to
uczyni"a; jednak w sytuacji gdy jest tylko odlewem, musimy naruszy& te zasady) i wej%& w uliczk# obok ratusza, to
niebawem znale(liby%my si# przed
skromnie wygl!daj!cym domem. Cz"owiek, który go w XVIII wieku zamieszkiwa" tak$e by" skromny i pracowity. Mia" mo$nych protektorów, bo
w je go cza sach bez te go ani rusz
(a w jakich mo$na by"o si# bez tego
obej%&?). Pozostawi" po sobie ogromny dorobek i wdzi#czn! pami#& mieszka'ców miasta.

Pod batut! mistrza
odzinie nie podoba"o si#, $e chcia"
R
zosta& muzykiem. Jego ojciec, niekoniecznie z ch#ci pozbawienia Pszczy-

ny mo$liwo%ci goszczenia tak wybitnej
postaci muzycznego baroku, pos"a" go
do szko"y, w której nie kszta"cono muzyków, a matka zabra"a mu wszystkie instrumenty, na jakich grywa". Pewnie si#
biedaczka solidnie nam#czy"a, bo prawdziwy by" z niego multiinstrumentalista – flety, sza"amaje, obój, puzon, organy, klawesyn, skrzypce, viola da gamba,
kontrabas, to tylko niektóre z nich. Podobnie jak jego wielki kolega, J.S.
Bach, bywa" kantorem i organist! w ko%cio"ach, a tak$e kapelmistrzem na dworach i w pa"acach. W latach 1704- 1709
by" kapelmistrzem na dworze Promnitzów w *arach, a w sezonie letnim bywa" w Pszczynie.
Muzyka barokowa wspó"gra z aur!
pszczy'skiego rynku i jego okolic. Sam
rynek, cho& uroczy, jest mocno eklektyczny pod wzgl#dem architektury. Natomiast w otoczeniu pa"acu, który troch#
przypomina francuskie budowle pa"acowe z XVIII w. (mo$e za spraw! mansard), a troch# kojarzy mi si# georgi'sk!
Angli!, pojawiaj! si# akcenty barokowe,
cho&by w architekturze obu ko%cio"ów
czy przylegaj!cych budynków. No i park.
Nie trudno wyobrazi& sobie mistrza
dyryguj!cego wykonaniem którego% ze
swych dzie" w Sali Lustrzanej czy w s"oneczne, ciep"e popo"udnie na pa"acowym
tarasie, ze %piewem ptaków w tle. Dzi%
koncerty zwi!zane z twórczo%ci! i osob! mistrza odbywaj! si# w domu, w którym pomieszkiwa". Pami#tam pierwszy
z tych koncertów, którego zdarzy"o mi
si# wys"ucha&, znanych pod nazw!
„Wie czo ry u Te le man na”, jesz cze
pod koniec lat siedemdziesi!tych. Jesienne popo"udnie, w parku nitki babiego lata, a w wype"nionej po brzegi Izbie grupa szcz#%liwców (o bilety nie by"o
"atwo) s"uchaj!ca wokalnych popisów
przedwcze%nie zmar"ej Urszuli Mitr#gi
i organisty, Zygmunta Antonika.
Koncerty w Sali Lustrzanej to osobny rozdzia" $ycia muzycznego Zamku
w Pszczynie. Ich pocz!tki si#gaj! 1946
roku. Cykle koncertów „Poranki muzyczne na Zamku w Pszczynie” czy
„Muzyka o zmroku na Zamku w Pszczynie” cieszy"y si# ogromn! popularno%ci!,
a w%ród wykonawców znalaz"y si# wybitne zespo"y i znakomici soli%ci. Do%&
powiedzie&, i$ %wiatowej s"awy pianista
)wiatos"aw Richter wyst#powa" na Zamku trzykrotnie. Dzi#ki tym imprezom $ycie muzyczne na )l!sku zyskuje interesuj!cy akcent, Zamek o$ywa, a samo
miasto staje si# tak$e bardziej atrakcyjne dla odwiedzaj!cych.

Pami!tki sztuki drukarskiej

Piano de table z pocz. XIX w., wykonane w pracowni A. Jeremiasa w Bautzen (Budziszyn)
w Niemczech w Izbie u Telemanna.

ksi!$#ca siedziba czy atrakcyjAle
ne koncerty to nie wszystko,
co Pszczyna ma do zaoferowania swoim go%ciom. Nie zapominajmy, i$ to
miasto by"o kiedy%, podobnie jak Mi-

Foto: Jacek Jarczok
W pomieszczeniu zecerni.

ko!ów, pr"#nym o$rodkiem drukarstwa i pi$miennictwa polskiego. Dzi$
najprawdopodobniej pozosta!oby z tamtych czasów niewiele, poza wzmiankami w naukowych publikacjach, gdyby
nie pasja dwojga ludzi. Pasja, która doprowadzi!a do powstania Muzeum Prasy %l&skiej. Muzeum powsta!o z inicjatywy Towarzystwa Mi!o$ników Ziemi
Pszczy'skiej, ale jego twórcami s&
Aleksander Spyra i jego #ona Krystyna. Patronem muzeum jest Wojciech
Korfanty, jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach %l&ska – patriota,
przywódca polityczny, a tak#e inicjator
powstania i redaktor kilku gazet istotnych dla krzewienia i wspierania polskiego ducha na tym terenie. Zbiory
Mu zeum s& tro ja kie go ro dza ju:
po pierwsze imponuj&ca kolekcja publikacji, g!ównie prasowych, zwi&zanych
z walk& o polsko$( %l&ska, w tym
z okresu plebiscytu i powsta' $l&skich;
znajduje si" tu tak#e interesuj&ca ekspozycja maszyn i urz&dze' drukarskich oraz introligatorskich, ukazuj&ca
dzieje i rozwój tej sztuki w naszym regionie; a trzeci&, odr"bn& cz"$( ekspozycji stanowi kolekcja dawnych instrumentów muzycznych, takich jak np.
siedemnastowieczny pozytyw, zrekonstruowany pod okiem wybitnego specjalisty, prof. Juliana Gembalskiego
i przez niego opisany. W „Izbie u Telemanna” mo#emy tak#e podziwia(
pi"knie odrestaurowane zabytkowe instrumenty strunowe i d"te. Rzecz jednak nie tylko w podziwianiu, albowiem
„Izba”, podobnie jak inne dzia!y Muzeum, to ekspozycje #ywe. W Izbie organizowane s& koncerty i warsztaty muzyczne, natomiast w cz"$ci prasowej
odbywaj& si" warsztaty dziennikarskie
i introligatorskie. Muzeum uczestniczy!o tak#e w Industriadzie 2015, czyli
w cyklu imprez b"d&cym swego rodzaju $wi"tem celebrowanym na Szlaku
Zabytków Techniki. Tu podaj& sobie r"ce my$l techniczna i humanistyczna,

a takie wspó!brzmienie wci&# nie dla
wszystkich jest oczywiste.
Pami"tam pocz&tki Muzeum, które
w tym roku obchodzi trzydzieste urodziny. By!o skromnie, ale ambitnie i konsekwentnie. No i rezultaty s& godne podziwu. Mamy dzi$ placówk" wa#n& nie
tylko dla miasta, w którym jest oczywist& atrakcj&. Mamy nie tylko ekspozycj" wa#n& dla historii my$li technicznej
na %l&sku, ale miejsce zajmuj&ce istotn& pozycj" w #yciu kulturalnym regionu. Gratulacje.

Kim pan jest, mo!ci ksi"#$?
tej pory jako$ omijali$my sam
Do
Zamek i jego dawnych mieszka'ców, poza ksi"#n& Daisy. Interesuj&cy to by! ród, Hochbergowie. Nie zawsze
budz&cy sympati". Rzecz inna, #e ch"tniej si"gamy po wiedz" o nich do fikcji
literackiej czy filmowej, a poza tym
przez dziesi"ciolecia arystokracja krajowa i mi"dzynarodowa, a szczególnie niemiecka, nie mia!a u nas dobrej prasy.
Niech historycy zas&dz&, do jakiego
stopnia s!usznie. Mnie zainteresowa!o
wydarzenie, które cho( dotyczy Hochbergów, mia!o miejsce nie w Pszczynie,
a w Katowicach, latem 1939 roku. Rozegra!o si" w konsulacie brytyjskim, a jego $wiadkiem by!a dziennikarka brytyjska Clare Hollingworth. Pewnego dnia
pojawi! si" tam nie kto inny, tylko jak pisze dziennikarka w swoich wspomnieniach „Jan Henryk (ksi&#" Hochberg),
syn s!ynnej pi"kno$ci, Daisy ksi"#nej
von Pless, próbuj&c uzyska( brytyjsk&
wiz"… Thwaites powiedzia! mu, i# wizy Polakom mog& by( wydawane tylko
na podstawie specjalnego polecenia Foreign Office w Londynie. Jan Henryk pomarudzi! troch", a potem powiedzia!: Jaka szko da. Prze cie# uro dzi !em si"
w Londynie przy Berkeley Square, a Ich
Królewskie Mo$cie to moi rodzice

chrzestni. No có#, powiedzia! Thwaites,
nie mog" da( panu wizy, ale je$li dostarczy pan $wiadectwo urodzenia, dam panu brytyjski paszport. Zorganizowa!am
przes!anie $wiadectwa do Katowic i ksi&#" otrzyma! paszport. Kiedy Polska
znalaz!a si" pod okupacj& niemieck&, Jan
Henryk zamieszka! w Pary#u, w, jak to
okre$la!, nieco skromnych warunkach,
ale uda!o mu si" przedosta( do Londynu po kl"sce Francji i wst&pi! do polskiego wojska w Szkocji.” (3) Dziennikarka,
niestety, pomiesza!a tu losy dwóch postaci. Starszego Aleksandra (Lexela)
i Jana Henryka. W wojsku polskim s!u#y! Lexel, natomiast Jan Henryk, owszem, wyjecha! prze wybuchem wojny
do Wielkiej Brytanii, ale zosta! tam internowany, a nast"pnie by! w s!u#bach
pomocniczych brytyjskiej armii. Lexel, znany jako Aleksander Pszczy'ski
by! podporucznikiem wojska polskiego
i bra! udzia! w wielu wa#nych wydarzeniach – by! przez pewien czas cz!onkiem
ochrony gen. W!adys!awa Sikorskiego
i walczy! pod Monte Cassino.
Aktualny ksi&#", Bolko VI mieszka
w Monachium. Mia!em okazj" pozna(
go przed z gór& dwudziestu laty podczas
jed nej z je go pierw szych wi zyt
w Pszczynie. Nagrywa!em z nim rozmow" dla radia. Z uwagi na plotki dotycz&ce podj"cia stara' o odzyskanie dóbr
pszczy'skich(4) zapyta!em go o jego
plany. Spojrza! na mnie zdziwiony: – Pan
ma poj"cie, ile kosztuje utrzymanie
czego$ takiego? Jestem tylko skromnym
przedsi"biorc&. Poza tym wielu przyjació! odsun"!oby si" ode mnie. Czuliby
si" onie$mieleni. – Zarówno ksi&#",
jak i wyznaczony przez niego spadkobierca tytu!u ksi&#"cego, Peter von
Hochberg wspomagaj& rozwój miasta,
jak i dzia!alno$( Muzeum na wiele sposobów.
Na koniec mo#na zastanowi( si"
nad pochodzeniem nazwy miasta. Urzekaj&ca jest koncepcja, jakoby za t& nazw& – jej pradawne brzmienie najprawdopodobniej „Plszczina” – mia! sta(
niejaki Pleszko. Jednak bardziej przekonuje mnie teoria o miejscu bagiennym,
podmok!ym – )ród!os!owem by!oby tu
s!owia'skie „pleso”. Ta hipoteza mo#e
mie( r"ce i nogi. Wystarczy si" troch" rozejrze(. A jak jest naprawd"? Mo#e
prof. Miodek co$ wie.

!

(1)
„Co!? Kwiaty dla arabskiej dziwki?
Nigdy!”
(2)
Fragment mojej niepublikowanej
powie$ci „Metapolis”.
(3)
Clare Hollingworth „Front Line (Jonathan Cape, London). T!um. W. Turant
(4)
W rzeczywisto$ci to jego stryj Lexel podejmowa! starania o odzyskanie
dóbr b&d) ekwiwalentu. Sprawa upad!a
wraz z jego $mierci& w 1984 roku.

25

Fot. Jacek Jarczok

Skarby Muzeum
Prasy (l'skiej

DARIUSZ ROTT

Trzydzie!ci lat temu, 5 lipca 1985 roku w Pszczynie, nieopodal rynku, przy ulicy Piastowskiej 44 otwarto ekspozycj"
Muzeum Prasy #l$skiej im. Wojciecha Korfantego. Zgod" na patronat wyrazi%y córki Wojciecha Korfantego –
Hal&ka Koz%owska i Maria Ulmann mieszkaj$ce w Stanach Zjednoczonych, podczas swojego pobytu w Pszczynie
w 1989 roku. Uroczystego nadania imienia dokonano 7 wrze!nia 1990 roku. Z tej okazji na !cianie kamienicy
b"d$cej siedzib$ muzeum ods%oni"to tablic" pami$tkow$ z br$zu ku czci Korfantego.
a!o"ycielami muzeum byli dzia!acze Towarzystwa Mi!o#ników ZieZ
mi Pszczy$skiej. Trzeba jednak pami%-
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ta&, "e od trzydziestu lat (s!usznie)
kojarzone jest ono z postaci' Aleksandra Spyry, pszczy$skiego cz!owieka renesansu. Opiek% merytoryczn' nad placówk' u jej pocz'tków sprawowa!
Uniwersytet (l'ski w Katowicach i dr
Józef M'dry, ówczesny kierownik Zak!adu Dziennikarstwa U(. By!a to
i jest nadal jedyna w kraju sta!a ekspozycja dokumentuj'ca pocz'tki i rozwój
prasy regionu. Tworz'c ekspozycj%
ukazuj'c' dzieje drukarstwa #l'skiego
wzorowano si% na Oficynie Roberta Jahody w Krakowie. Scenariusz ekspozycji opracowa! Józef M'dry wed!ug

projektu plastycznego Aleksandra Spyry. Rok otwarcia placówki muzealnej
nie by! przypadkowy. W Pszczynie obchodzono wówczas kilka wa"nych
rocznic: 180 lat wcze#niej w 1805 roku Carl Beniamin Feistel, przyby!y
z Nysy, za!o"y! w Pszczynie pierwsz'
drukarni% i otrzyma! tytu! „drukarza
ksi'"%cego”; w tym samym 1805 roku
Carl Beniamin Feistel wyda! pierwsz'
pszczy$sk' gazet% „Der Beobachter an
der Weichsel”; w 1845 roku ukaza!o si%
pierwsze polskie czasopismo na (l'sku.
By! to wydawany w Pszczynie przez jej
ów cze sne go bur mi strza Chri stia na Schemmla „Tygodnik Polski po#wi%cony w!o#cianom”, który znajduje si% dzisiaj w zbiorach placówki

muzealnej; w 1935 roku w Pszczynie
wydawano czasopismo m!odzie"owe
„G!os M!odych”. Jego wydawc' by!a
m!odzie" pszczy$skich szkó! #rednich,
a redaktorem Wilhelm Wolny; w 1935
roku z Cieszyna do Pszczyny przeniesiono znane czasopismo kulturalno-historyczne „Zaranie (l'skie”.
Zadaniem pszczy$skiego muzeum
by!o i jest „gromadzenie, dokumentacja, konserwacja, przechowywanie
i udost%pnianie zwiedzaj'cym zabytków prasowych, drukarskich, introligatorskich oraz materia!ów archiwalnych o szczególnej warto#ci, które
dowodz' wielkich i oryginalnych warto#ci (l'ska w tych dziedzinach kultury”. Wa"nym celem placówki jest tak-

gminy Pszczyna. W roku 2001 jednog#o %n" uchwa #" Ra dy Miej skiej
w Pszczynie muzeum wróci#o na 30 lat
pod opiek' Towarzystwa Mi#o%ników
Ziemi Pszczy&skiej.
W kamienicy przeznaczonej
do wyburzenia
lacówka muzealna zlokalizowaP
na jest w niewielkiej, uratowanej
przed wyburzeniem, zabytkowej ka-

mienicy mieszcza&skiej z prze#omu
osiemnastego i dziewi'tnastego stulecia
(obiekt ten zosta# wpisany do rejestru zabytków z uzasadnieniem, !e przedstawia
du!" warto%( dla kultury regionu). Kamienica, uratowana przed rozbiórk", zosta#a odrestaurowana dzi'ki staraniom
grupy dzia#aczy Towarzystwa Mi#o%ników Ziemi Pszczy&skiej, przywrócono jej pierwotny wygl"d: dach pokryto
gontem, odtworzono pó#koli%cie przykryty komin, wymieniono stolark' wed#ug dawnych wzorów, a we wn'trzach
przywrócono belkowane stropy. Kamienica ta mie%ci si' w pobli!u miejsca,
gdzie dawniej znajdowa#a si' brama
miejska, zwana krakowsk" lub polsk".
Od 1985 roku przy muzeum dzia#a Artystyczna Oficyna Drukarska (obecnie
$l"ska Oficyna Drukarska), która specjalizuje si' w publikowaniu niskonak#adowych i numerowanych wydawnictw
bibliofilskich, t#oczonych w technice
druku wypuk#ego na papierach r'cznie

czerpanych. Ich autorami byli m. in. Wilhelm Szewczyk, Jan Miodek, Dorota Simonides, Tadeusz S#awek. Produkcja
oficyny obejmuje tak!e ksi"!ki i broszury dotycz"ce dziedzictwa kulturowego
ziemi pszczy&skiej oraz czasopisma,
m.in. ukazuj"cy si' w latach 19892000 „G#os Pszczy&ski” oraz wydawany nieprzerwanie od marca 1990 roku
„Pszczy&ski Niezale!ny Or'downik
Kulturalny”. Obecnie „Or'downik” jest
kwartalnikiem, który ukazuje si' w cyklu czterech pór roku (Zapusty, Moik,
)niwówka, Podzimiec). Wcze%niej redaktorzy zapisali i realizowali oryginaln" formu#': „Wychodzi kiedy chce
i kiedy mo!e” uzupe#nione pó*niej
o dopisek...”cho( stara si' wyj%( raz
na kwarta#”. Pomys#odawc" i „redaktorem nieodpowiedzialnym” „Or'downika” – jak sam si' nazwa# – jest Aleksander Spyra, który tak oto definiuje kwesti'
prasy niezale!nej: „Niezale!ne czasopismo to takie, którego wydawca i redaktorzy nie s" podporz"dkowani finansowo, politycznie i personalnie instytucjom
pa&stwowym, wyznaniowym, gospodarczym oraz lokalnym oddzia#om partii
politycznych”.
Jan Kupiec, Piotr Wachenius
i inni
iedawno obchodzili%my uroczyN
%cie dwudziestopi'ciolecie tego
wa!nego czasopisma, którego wydawRepr. ze zbiorów Muzeum Prasy !l"skiej

!e upowszechnianie wiedzy o prasie, jej
czytelnictwie i roli, jak" spe#nia#a
na $l"sku. Placówka realizuje zadania
wystawiennicze, edukacyjne, naukowo-badawcze oraz popularyzatorskie.
W latach 1986-1995 przy muzeum
dzia#a#a Rada Naukowa, która by#a organem opiniodawczym i doradczym
kierownika placówki. W jej sk#ad
wchodzili m.in.: dr Józef M"dry – kierownik Zak#adu Dziennikarstwa Uniwersytetu $l"skiego w Katowicach
(przewodnicz"cy Rady), dr Joachim
Glensk z Instytutu $l"skiego w Opolu,
dr Anna Mielczarek-Bober z Zak#adu
Dziennikarstwa Uniwersytetu $l"skiego, Aleksander Spyra – ówczesny prezes Towarzystwa Mi#o%ników Ziemi
Pszczy&skiej, redaktorzy naczelni „Trybuny Robotniczej”, „Dziennika Zachodniego”, „Wieczoru”, „Tak i Nie”,
„Katolika” i „Panoramy”, dyrektor
$l"skiego Wydawnictwa Prasowego
i inni. Inicjatywa ta zosta#a wznowiona 18 kwietnia 2008 r., kiedy to powo#ano Rad' Programow" Muzeum. W jej
sk#ad weszli profesorowie: Julian Gembalski (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
oraz Jan Malicki (dyrektor Biblioteki
$l"skiej w Katowicach), Dariusz Rott
i Tadeusz S#awek (reprezentuj"cy Uniwersytet $l"ski w Katowicach).
Do 1995 roku muzeum by#o zarz"dzane przez dzia#aczy Towarzystwa Mi#o%ników Ziemi Pszczy&skiej. W latach 1996-2000 obiekt wraz z ca#ym
wyposa!eniem przeszed# na w#asno%(
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Muzeum Prasy %l&skiej specjalizuje si# w bibliofilskich wydaniach dzie$.

(w opracowaniu Mariusza Pawelca) – reprezentuj! niezwykle interesuj!cy przyk"ad protestanckiego pi#miennictwa #l!skiego. Pe"ni"y one wszechstronn! rol%,
b%d!c jednocze#nie elementarzem, katechizmem z wyja#nieniami prawd wiary,
modlitewnikiem, #piewnikiem oraz traktatem polemicznym.
13 czerwca 2008 r. na #cianie kamienicy nr 9 przy pszczy$skim rynku,
w której mie#ci" si% urz!d podatkowy,
ods"oni%to tablic% pami!tkow! dla ucczenia Piotra Wacheniusa.
Meble z „Polonii” Korfantego
i prasa Gutenberga
ró(my jednak do muzealnej eksW
pozycji, która znajduje si% na parterze oraz na poddaszu obiektu. Auto-

rem pierwszego scenariusza sta"ej ekspozycji muzeum by" dr Józef M!dry,
ówczesny kierownik Zak"adu Dziennikarstwa U), od kilku lat trwa udane
unowocze#nianie koncepcji wystawienniczej. Zwiedzanie placówki trwa
minimum jedn! godzin%.
Przed wej#ciem do muzeum umieszczono dziewi%tnastowieczn! pras% drukarsk!, tzw. druciark%. W sieni na #cianie znajduje si% krata barokowa z kaplicy
parkowej, a tak&e zabytkowe tablice nagrobne Johanna Gottsmana, za"o&yciela fundacji dla biednych panien.
Na parterze prezentowane s! tak&e pami!tki po Wojciechu Korfantym
(meble, pochodz!ce z jego drukarni
„Polonia” w Katowicach), które tworz! salonik Korfantego oraz ekspozycja biograficzna po#wi%cona historyko wi i re gio na li #cie Lu dwi ko wi
Musio"owi, zwanego „#l!skim D"ugoszem”, który by" m.in. autorem
mo no gra fii miej sco wo #ci zie mi
pszczy$skiej i samej Pszczyny. Na
podkre#lenie zas"uguje tak&e k!cik
dla naj m"od szych, któ ry po zwa la
ich rodzicom na spokojne zwiedzanie ekspozycji.
Na parterze tak&e obok kilku starodruków zaprezentowano zbiór polskich kancjona"ów i modlitewników
#l!skich, pierwsze #l!skie gazety na tle
najstarszych polskich czasopism oraz
gazet wielkopolskich, które mia"y du&y wp"yw na rozwój czasopi#miennictwa na )l!sku. W#ród eksponowanych czasopism znajduj! si% m.in.:
„Katolik” Karola Miarki, „Gwiazdka
Cieszy$ska” Paw"a Stalmacha, „Gazeta Opolska” Bronis"awa Koraszewskiego. Zaprezentowano tak&e sylwetki najwa&niejszych twórców i autorów
#l!skich czasopism.
Oficyna drukarska z kasztami
i linotypami

Foto. D. Rott

c! jest Towarzystwo Mi"o#ników Ziemi
Pszczy$skiej, a które sta"o si% niezwykle wa&nym i niezale&nym forum spraw
i problemów kulturalnych regionu.
W#ród licznych wydawnictw oficyny
wymieni%, wydawan! w latach 2005 –
2013 unikatow! seri% Per"y s"owa polskiego na Ziemi Pszczy$skiej, w której
opublikowano na przyk"ad Instrukcje
rajców miejskich Pszczyny z XVII wieku czy poprzedzone wst%pem prof. Jana Miodka Kazanie przeciw pija!stwu
pszczy$skiego pastora Zygmunta Bartelemusa, Kazanie na po"wi#cenie ko"cio$a w Studzionce wyg"oszone przez
ksi%dza Antoniego Szyszkowitza.
Na szczególna uwag% zas"uguje przypominanie &ycia i twórczych dokona$
Jana Kupca, pochodz!cego z '!ki poety i dzia"acza o#wiatowego. Uda"o si%
opublikowa( jego poemat Sejmik w Jassach, pierwotnie drukowany w 1904 roku w „Górno#l!zaku” Wojciecha Korfantego, a wcze#niej w 2009 r. – w setn!
rocznic% #mierci poety Histori# baranów, w opracowaniu Katarzyny Bizackiej, z do"!czon! p"yt! CD, zawieraj!c! kompletny tekst poematu i wszystkie
jego warianty (za podstaw% edycji
przyj%to r%kopisy Kupca przechowywane w Muzeum Prasy )l!skiej oraz
w Bibliotece )l!skiej w Katowicach).
Te dwie publikacje zosta"y jeszcze
niedawno uzupe"nione o tomik Jan Kupiec jako folklorysta.
I jeszcze jedna posta( – przypomniana z niebytu, a której pami%( od kilkunastu lat jest &ywa w Pszczynie. To Piotr
Wachenius. Wiedza o jego &yciu pozostaje szcz!tkowa. Nie dysponujemy
bowiem &adnymi bezpo#rednimi *ród"ami odnosz!cymi si% do biografii twórcy. Pozostaj! jedynie lakoniczne informacje pojawiaj!ce si% w jego utworach
oraz r%kopi#mienne wzmianki odnosz!ce si% do$ u innych autorów. Dzi%ki nim
wiemy, &e w #rodowisku górno#l!skiego protestantyzmu pojawi" si% on na progu drugiego dziesi%ciolecia XVII w.
oraz, &e pe"ni!c równocze#nie obowi!zki cesarskiego poborcy c"a i podatku piwnego w Pszczynie oraz, &e oko"o roku 1612 by" cesarskim poborc!
(„wybierc!” – jak sam stwierdza") ce"
i podatku piwnego (biergeld) w wolnym
pa$stwie pszczy$skim. Wspomina o tym
w zako$czeniu jednego ze swych utworów. Pobiera" on c"o nale&!ce do tak
zwanych regaliów (iura regalia) oraz podatek od obywateli, którzy warzyli
i sprzedawali piwo. Przywo"uj!c sw!
profesj%, pisa" „ja na ten czas niniejszy,
dla urz%du mojego, któremu te& od siebie dosy( czyni( jestem powinien”.
Teksty Wacheniusa – w tym opublikowane po kilku wiekach od pierwodruków
w pszczy$skiej oficynie Hymny moje domowe, utwór napisany prawdopodobnie
w Pszczynie (w opracowaniu Zbigniewa
Kad"ubka i Dariusza Rotta) oraz Summa

ieczo"owicie odtworzono tutaj rówP
nie& ma"! drukarni%, w której zgromadzono kaszty z czcionkami, ró&ne ty-

Czcionki do r#cznego sk$adu zecerskiego.

py klisz ilustracyjnych, zamki klinuj!ce,
gliniane butelki na terpentyn% i inne rozpuszczalniki, materia"y do wype"niania
form typograficznych.
Na poddaszu znajduje si% sala po#wi%cona rozwojowi #l!skiej prasy
w okresie mi%dzywojennym. W#ród
eksponatów znajduj! si% m.in. gazety
z okresu powsta$ #l!skich i plebiscytu, prasa robotnicza, katolicka, chrze#cija$sko-demokratyczna, socjalistyczna i socjaldemokratyczna, czasopisma
dla dzieci i m"odzie&y, prasa satyryczna, lokalna, bran&owa i urz%dowa,
a tak&e wybrane czasopisma z cz%#ci
)l!ska b%d!cej wówczas w granicach
pa$stwa niemieckiego. Niezwykle cen-

Wirtualny spacer po muzeum
maju 2009 r. wzbogacono baz&
placówki o nowoczesny multimeW
dialny system prezentacji, który umo$-

liwia obejrzenie filmu o dziejach drukarstwa, muzeum i wybranych eksponatach.
Dzia#a tak$e strona muzeum:
http://www.muzeumprasy.pl/, na której
mo$na mi&dzy innymi odby( wirtualny
spacer po salach ekspozycyjnych.
Eksponaty muzealne uda#o si& pozyska( drog! zakupu (m. in. na aukcjach)
i darów od osób prywatnych i instytucji (np. Biblioteka %l!ska w Katowicach
przekaza#a do zbiorów dublety czasopism).

Fot. Arch. MP$

ne s! gazetki wydawane konspiracyjnie w okresie drugiej wojny "wiatowej,
a ciekawostk! jest drukowana w polowej drukarni Armii Czerwonej gazetka z meldunkiem o zdobyciu przez Rosjan Opola i Wroc#awia. Umieszczono
tutaj tak$e dwie mapy ukazuj!ce najwa$niejsze o"rodki drukarstwa i redakcje czasopism na %l!sku. Ekspozycji
na poddaszu towarzysz! tak$e urz!dzenia introligatorskie (np. no$yce do ci&cia papieru) i pomocnicze, m.in. du$a
kamera poligraficzna do reprodukcji.
Ekspozycja na pi&trze zosta#a wykonana w formie przeszklonych gablot
pod"wietlonych, w formie przeszklonych plansz oraz dwóch "wietlnych
map, obrazuj!cych o"rodki drukarstwa
i prasy na %l!sku w uk#adzie terytorialno-chronologicznym. Ekspozycj& t&
uzupe#nia drewniana urna wyborcza
z plebiscytu w 1921 roku pochodz!ca
ze wsi Brze'ce ko#o Pszczyny, swoisty
symbol odrodzenia narodowego na Górnym %l!sku. Jako ciekawostk& nale$y
doda(, $e z zachowanego protoko#u wyborczego wnika, i$ „za Polsk!” oddano 320 g#osów, a „za Niemcami” 25.
W muzeum eksponowane s! ponadto dwie typograficzne maszyny arkuszowe z pocz!tku XX wieku, linotypy,
odlewarki do tytu#ów i linii, a tak$e powielacz z lat trzydziestych ubieg#ego
stulecia. Ciekawostk! z zakresu dziejów typografii jest miniaturowy model
prasy drukarskiej Gutenberga w skali 1:10, przekazanej w 1992 roku przez
Rajmunda Schwietza, w#a"ciciela drukarni w Solinger (Niemcy).
Na pocz!tku 2006 roku muzeum
wzbogaci#o si& o sze"( unikatowych maszyn drukarskich i urz!dze) pomocniczych z warsztatu Antoniego Kude#ko
(1911-1975), mistrza introligatorskiego
z Bielska-Bia#ej. S! to: prasa do klejenia ok#adek, prasa z gilotyn!, gilotyna drukarska, zszywarka do zszywania
ksi!$ek i poszczególnych sk#adek, rogówka do zaokr!glania brzegów oraz bigówka do zaginania stron.

Hal"ka Koz!owska i Maria Ulmann – córki Wojciecha Korfantego mieszkaj#ce w Stanach Zjednoczonych podczas pobytu w Muzeum Prasy $l#skiej, 1990.

W budynku muzeum znajduje si&
równie$ biblioteka muzealna, której
zbiory obejmuj! zw#aszcza specjalistyczne publikacje z zakresu drukarstwa, prasoznawstwa, bibliotekoznawstwa oraz kultury i sztuki Górnego
%l!ska, ze szczególnym uwzgl&dnieniem ziemi pszczy)skiej. *!cznie
zgromadzono tutaj ponad 2500 pozycji, które zosta#y udokumentowane
w elektronicznym katalogu. Na parterze mo$na tak$e zwiedzi( ma#!, zabytkow! oficyn& typograficzn!, gdzie
mo$na obejrze( kompletne wyposa$enie dawnej drukarni oraz jej druki
wykonywane m.in. na czerpanych papierach, w tym dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu %l!skiego przyznany Tadeuszowi Ró$ewiczowi, który
by# t#oczony w pszczy)skiej oficynie
drukarskiej.
Na pi& trze bu dyn ku we wrze "niu 1997 roku otwarto „Izb& u Telemanna”. W tej kameralnej sali co-

rocznie odbywa si& od 1997 roku impreza artystyczna – Dialogi Poezji
i Muzyki – Plesna Civitas.
Muzeum Prasy %l!skiej im. Wojciecha Korfantego zosta#o umieszczone
w"ród unikatowych obiektów na Szlaku Zabytków Techniki Województwa
%l!skiego, a w styczniu 2010 r. w#!czone do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemys#owego (ERIH), dzi&ki
czemu do#!czy#o do grona najbardziej
elitarnych europejskich muzeów przemys#owych. Warto zapozna( si& z jego zbiorami.
!

Autor odby! sta" w Artystycznej Oficynie Drukarskiej w Pszczynie finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego. Jest cz!onkiem Rady
Programowej Muzeum.

29

Fot. Mieczysaw Hawiczka
ubry w Pokazowej Zagrodzie Zubrów w Pszczynie

Tu niepodzielnie rzdzi Plawiant, 17-letni byk. Dostojny, potny, dobija wag
do jednej tony. Placka ma 7 lat. Plista II jest roczna. Miesiczne ciele nie ma
jeszcze imienia. Z linii pszczyskiej wywodz si dwa dorastajce byki:
4-letni Plesner i 3-letni Plisar. Stado uzupenia Porcja II, krowa z linii
biaowieskiej. Lokatorzy Pokazowej Zagrody ubrów w Pszczynie.

Poka
swoj si,
ubrze
WIESAW
KOSTERSKI

pikne, szlachetne zwierzta, emanujce spokojem i powag. Tak
To
stworzyy je prawa natury. Ale modo ma
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te swoje prawa. Nie dziwi wic, e najwikszy kopot sprawiaj tu mode ubry.
Rozpiera je energia, rozrabiaj, próbuj rywalizowa z dominatorem.
Plawiant, bodaj najstarszy byk w Polsce, radzi sobie z nimi bez wikszego trudu. Ma wprawdzie bardzo spokojne usposobienie, lecz kiedy trzeba, pokazuje si
swojej wadzy. Mode s niebezpieczne

zwaszcza w okresie rui. Wtedy dochodzi
do walki. lady wida przez lata.
Hierarchiczny porzdek nie zosta w zagrodzie zburzony. Plesner i Plisar nie
dorastaj jeszcze do przywódcy stada. Byki s za mode, nie wyszy z roli chysta,
kibica. Do reprodukcji dojrzej w wieku 6, 7 lat. Wtedy stan si prawdziwymi
konkurentami i – co zdarza si rzecz jasna w naturze – jak przywódca si zagapi, dorw si do krowy i dojdzie do rozrodu.

W zagrodzie i nieodlegych Jankowicach,
dokd na 750-hektarowy teren przeniesiono podstawowe stado, yje okoo 50 sztuk,
w tym 20 z linii pszczyskiej. Na wiecie
bdzie ich okoo setki. Cz przysza
na wiat w polskich i zagranicznych hodowlach, cz dotara tam ze lska.
Niedawno do zagrody w Sycowicach
koo Zielonej Góry poszed Plarip. Dosta
trzy krowy. W zeszym roku nie byo jeszcze po nim modych. Moe bd teraz. Jak
si urodz, dostan imiona, kolejne numery i zostan wpisane do Ksigi Rodowodowej ubra. Tak rejestrowane jest kade ciele na wiecie. W ostatnich latach
przybywa w ksidze okoo 200 numerów
rocznie. Tyle modych ubrów powiksza
globaln populacj tych zwierzt.
– Co jest najtrudniejsze w hodowli? – powtarza moje pytanie Grzegorz
Czembor, dyrektor pszczyskiej PZ, lenik z wyksztacenia, myliwy z zamiowania. – Transport ubrów.
Ich fizjonomia nie pozwala na upienie
i przewoenie w stanie upienia, bo moe doj do zadawienia treci wydostajc si z odka. Rozwizanie jest inne,
proste, skuteczne, wymagajce jednak
czasu i cierpliwoci. Zwierz trzeba bowiem nauczy wchodzenia do skrzyni,
zwabi tam smakoykiem – odziami albo burakami. W duych hodowlach s specjalne odownie, zwajce si rkawy.
W pszczyskiej zagrodzie, ze wzgldu
na nieliczne stado, tego nie ma.
Plaripa apano 2 tygodnie. Odizolowany od stada sta si nieufny, podejrzliwy,
obserwowa ludzi, czu, e co si wici
i za choler nie chcia wej do klatki. A naleao go zapa i podda badaniu weterynaryjnemu, bo ubry atakuje teraz grulica. Dopiero jak znalaz si w skrzyni
zaatwiono transport. Wczeniej kilka ra-

iedy bowiem w 1865 roku ksi Jan
K
Henryk XI von Pless, waciciel dóbr
pszczyskich i zamiowany myliwy, kupowa od rosyjskiego cara Aleksandra II cztery ubry z hodowli w Biaowiey, pacc za nie dwudziestoma jeleniami
zowionymi w pszczyskich lasach, nie
móg przypuszcza, jak wielkie znaczenie
dla utrzymania populacji ubrów mie bdzie w przyszoci dokonana transakcja.
e przyczyni si ona nieomal do uratowania gatunku.
Wówczas ubry yy jedynie w dwóch
miejscach na wiecie: w Biaowiey
i na Kaukazie. Car mia do nich sabo.
Hodowl w Puszczy Biaowieskiej kaza
obj specjaln ochron. Polowania byy
wic pod cisym nadzorem, a za nielegalne zabicie ubra groziy drakoskie kary,
z kar mierci wcznie.
Ksi sprowadzi do Pszczyny byka
i trzy krowy, ubry czystej krwi wywodzce si w prostej linii z hodowli biaowieskiej,
które trafiy na teren tzw. górnych lasów,
pooonych na obszarze dawnego nadlenictwa Murcki. W 1891 lub 1892 roku
zwierzta przeniesiono bliej miasta, do tzw.
lasów dolnych, gdzie zajmoway wiksz
powierzchni, bo ponad 15 tys. hektarów.
yy w stanie pówolnym – dokarmiane zim, latem wypuszczane na wolno.
W Europie wysoko ceniono owiectwo
ksit pszczyskich. Tereny owieckie
Hochbergów obejmoway ponad 62 tys.
hektarów, sigajc od Goczakowic po Katowice. Polowano gównie na jelenie
i daniele. Zjedali arystokraci, dostojnicy pastwowi, politycy. Wielk atrakcj
stay si oczywicie ubry. Prawo odstrzau mieli wyjtkowi gocie, wród których
by m.in. cesarz Wilhelm II.
Kwita przy tym hodowla, bo ksi
wzi si za ni ze skrupulatn starannoci. Lasy ogrodzono, personel suby owieckiej zwikszono do 20 osób. W 1914
roku stado liczyo 56 sztuk, by w 1918 roku, po zakoczeniu I wojny wiatowej,
zwikszy liczebno do 74 sztuk. Nigdy
póniej pszczyski orodek hodowli nie
by tak liczny.
Cztery lata póniej zostay tylko trzy ubry. Stada nie przetrzebi jednak tak dramatycznie aden kataklizm, ani epidemie
chorób. Zwierzta zwyczajnie wybili kusownicy, a nawet powstacy lscy i oficerowie wojsk francuskich i woskich, które stacjonoway na lsku w czasie
rozstrzygni plebiscytowych.
W obawie o swój majtek ksi Jan
Henryk XV, nastpca Jana Henryka XI,
chcia nawet wraz z innymi dobrami wywie ubry do Ksia, posiadoci Hochberów na Dolnym lsku, ale Polska Na-

czelna Rada Ludowa nie pozwolia mu
na ten krok twierdzc, e zwierzta s czci dziedzictwa lskiego, nalenego
Polsce po podziale Górnego lska. Tyle e tym dziedzictwem nikt si specjalnie w tym czasie nie zajmowa.
W II Rzeczpospolitej przystpiono do hodowli. Od ocalaej trójki, cilej pary Planty i Plebejera, odrodzia si linia pszczyska. Robota przynosia z wolna efekty
– rocznie przybywaa jedna, dwie sztuki.
W 1930 roku stado yjce w pszczyskich
lasach liczyo osiem zwierzt.
Kiedy w 1923 roku w Paryu powstao
Towarzystwo Ochrony ubra, kto wpad
na pomys, eby rejestrowa wszystkie ubry na wiecie. Utworzono wtedy Ksig
Rodowodow ubra, pierwsz tego rodzaju ewidencj dla dzikiego gatunku.
Wczeniej swoje okazy dokumentowa
ksi pszczyski. Ich imiona zaczynay
si na sylaby Pl, przypuszczalnie od Plessów. Pierwszy pszczyski osobnik zapisany w ksidze pochodzi z okoo 1890 roku. Od tego czasu imiona linii pszczyskiej
oznaczone s literami Pl. Tradycja ta
przetrwaa do dzisiaj. ubry linii biaowieskiej otrzymuj nazwy rozpoczynajce si
od liter identyfikacyjnych PO.
W czasie okupacji wadze hitlerowskie nie
notoway przychówku. Niemcy jednak
oszczdzali zwierzta, po wojnie w 1946 roku yo tutaj 20 sztuk. W 1953 roku spada

W 1986 roku na plan filmowy do
Pszczyny zjechaa ekipa „Magnata” Filipa Bajona. Jedn z ról zagra… ubr
z Niepoomic, biegajcy po dziedzicu
pszczyskiego zamku. Zwierz pado,
nie przeywszy najazdu filmowców. Byo przestraszone, niespokojne, wszystko
mu si w tej jego wielkiej gowie pomieszao. Próbowano je przewozi w stanie
upienia, ale ludzie, których wyznaczono
do tego zadania, obchodzili si z ubrem, jak z workiem kartofli, przerzucajc go z boku na bok. I doszo do zadawienia. A wystarczyo byka zostawi
w spokoju i byoby po problemie.
G. Czembor mówi, e ubry s atwe
w hodowli. Byle w korycie duo poywienia miay – okoo 10 kg siana i 10 kg paszy treciwej, podawane cztery razy dziennie. Przestrze w zagrodzie zapewnia
im 2-hektarowy zalesiony teren z pastwiskiem. Jest cieltnik dla przychówku
i zagroda zapasowa. Poniewa wiosn ubry zmieniaj suknie (star sier) z zimowej na letni, wycieraj j o drewniane elementy ogrodzenia.
Nieco dalej w oddzielnych zagrodach
ulokowano jelenie, daniele, muflony
i osa, który zosta tutaj po zeszorocznej
stajence betlejemskiej. Rocznie PZ zwiedza okoo 100 tys. osób.
Przed recepcj i drewnianym wejciem
grupa dzieci czeka na lekcje przyrody.

Repr. J. Kruczek

zy umawiano si z kierowc ciarówki.
W kocu si udao.
ubr, imperator puszczy, jak zwyko si
mawia eufemistycznie o tym wyjtkowym zwierzciu, najwikszy yjcy ssak
Europy, sta si wizytówk, niemal symbolem Pszczyny. Czci miasta. Histori
sam w sobie, liczc równo 150 lat. Jej
pocztek jest nietypowy i przyniós absolutnie nietypowe zdarzenia.

Po polowaniu cesarza Wilhelma II u Jana Henryka XV w lasach pszczyskich w 1909 r.

wyniszczajca klska pryszczycy. Choroba rozprzestrzenia si w caym powiecie.
W cigu kilkunastu dni pado cae stado.
Na szczcie zwierzta z linii pszczyskiej
znajdoway si w innych hodowlach, bo rozprowadzano je w XIX i XX wieku. Cz
z nich w celach odbudowy stada trafia
do Biaowiey, gdzie do 1919 roku wybito wszystkie ubry. Przez 10 lat nie byo tam
ani jednej sztuki. (W 1857 roku w Puszczy
Biaowieskiej ya rekordowa liczba 1898
ubrów). I wanie z Biaowiey sprowadzono po raz drugi zwierzta na lsk, by odnowi i utrzyma lini pszczysk.
– Nasze ubry przyczyniy si do odbudowania populacji w Biaowiey, ale tak
samo Biaowiea uratowaa po latach ubry w Pszczynie – mówi G. Czembor.
– Dobrze wic, e orodki hodowli rozrzucone s po caym kraju.

Od wiosny do wakacji panuje tu wielki
ruch, czasami s trzy podwójne grupy, okoo 200 uczniów dziennie. Te lekcje nazywano tropem ubra. Kade zwierze zostawia przecie swój trop.
– Edukacja to nasz najwikszy sukces – pointuje rozmow G. Czembor.
Oprócz Pszczyny, Jankowic i Biaowiey, gdzie znajduje si take stado yjce
na wolnoci, ubry hodowane s m.in.
w Niepo o micach, Smar dzewicach,
w Bieszczadach, w rejonie Drawska Pomorskiego, w Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyskiej. W Polsce jest ich ponad 1400, na wiecie okoo 5 tys. m.in.
w Rosji, na Biaorusi, a nawet we Francji
i Hiszpanii. Wszystkie obejmuje ksiga rodowodowa wydawana co roku nakadem
Biaowieskiego Parku Narodowego.
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Zagra w filmie? I do tego u boku szeryfa? Czy to moliwe? Jeli taki sen ma si speni to tylko w Bojszowach.

Tak odprawiam pogrzeb w Teksasie – a w rzeczywistoci na bojszowskim Dworzysku.

Jak zdobywaem
Dziki Zachód

GRZEGORZ
SZTOLER

ostur miaem ksidza, wic pan JóP
zef Kyk, twórca amatorskich produkcji z Bojszów koo Pszczyny zapro-
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ponowa mi rol ksidza. By 2006
rok, po dwóch latach realizacji odbya
si premiera filmu „Bracia” o chopcach
z Bojszów, którzy szli do powstania.
Miaa ona – tradycyjnie – miejsce
w Katowicach, bodaj w kinie „wiatowid”. W skrócie – graem duchownego,
wyksztaconego w Polsce, który zachca bojszowskich lzaków do bicia si
o wynion przez nich Polsk. Rzecz
koczy si dramatycznie, bo podczas
przeprawy powstaców przez Wis
ginie jeden z moich filmowych braci.
Scena ataku powstaców na grenzschutz realizowana w nieczynnej cegielni w Starej Wsi koczy si ich pogromem (zgodnie z prawd). Film jest
opowieci o lskich marzeniach (wolno), które ulatniaj si jak senna mara, gdy nadchodzi brutalna rzeczywisto (gin ludzie – tylko po co? W imi
jakiej sprawy?). „Braci” obejrzaa z zaciekawieniem moja babka Jadwiga Lazar z rodzinnych Brzec koo Pszczyny,
która zawsze „rzykaaotobychostofa-

rorzem”. Nie ostoech, ale przynajmniej na ekranie zobaczya mnie w roli duchownego – i to moj babk, pamitam, niezmiernie wzruszyo. Poczuem
si tak, jak bym speni jej marzenia. Bo
przez duszy moment zobaczya mnie
jako ksidza. Zadziaaa magia kina.
Pono zagraem przyzwoicie. Pamitam, e nachwali si mnie nie móg
m.in. znany lski filmoznawca Jan F.
Lewandowski. Sia Kykowych filmów
polegaa na autentyzmie aktorów. Pan Józef zatrudnia w swych filmach naturszczyków. Czowiek gra tego, kogo
przypomina „z gby” – mówic krótko
i dosadnie. Bandyty z wiadomych wzgldów zagra nie mogem, cho rola odwiecznego anioa te mi si nie umiechaa.
Kolejnego filmu nie wspominam dobrze. Ruscy weszli do wsi i wezwano
mnie do gwaccego bojszowiank sodata. Przyapaem go na niecnym czynie,
ale co z tego, mimo e pogroziem
gniewem Boym, Rus przejecha mnie
pepesz i na tym skoczya si moja króciutka rólka w filmie „Nie wszystko mi
wojna zabraa” (2009), wojennym, tra-

gicznym dramacie, który jednak koczy
si jakim happy endem, bo gówny bohater, lski onierz grany przez Józefa Kyka, ocaleje i odnajdzie mio swego ycia. Tak w skrócie.
Byem jednak dalej niespeniony (aktorsko). Poza tym miaem do wojny
i dramatów. A takie filmy realizowa
przez kilka lat bojszowski filmowiec.
Tylko wojna i wojna. Zaczem si modli o western. Duo by gada przecie
od tego pan Józef zaczyna, tym zasyn (by wspomnie trylogi „Szlakiem
bezprawia”, o przygodach Wawrzyna
Zotko spod Pszczyny w Ameryce)
i spopularyzowa tematyk lskiej emigracji w Teksasie na dugo jeszcze
przed pani Mari Paczyk z Radia
Katowice. By pionierem.
Okazj sta si wyjazd pana Józefa
do Stanów wanie na obchody 150-lecia lskiej emigracji w Teksasie w 2004
roku. Pierwotnie powstaczy film „Bracia” mia by pozbawiony wtku westernowego. Wizyta w Stanach wszystko
zmienia. Bojszowski filmowiec wymyli, e jeden brat, ten ze lska, mia drugiego (gra go Alojzy Lysko) w Teksa-

sie i pisywali do siebie listy opowiadajc, jak to walcz z Niemcami. Bo
przy okazji wyszo, e lscy Teksaczycy rzeczywicie walczyli z niemieckimi
ssiadami, no tak byo – o grunty, pienidze… Polityka te w tym bya. Analogicznie jak na pruskim Górnym lsku
po pierwszej wojnie, lscy Teksaczycy te czuli si wykorzystywani…
Pamitam, e to na premierze wojennego filmu „Nie wszystko mi wojna zabraa” (2009) w Bojszowach wanie pada uroczysta, oficjalna deklaracja pana
Józefa, e chce do westernu wróci. Wywoa nawet na scen Ol Kubeczko,
której babka pochodzi z Woch, a która zagraa w westernie „Dwaj z Teksasu” (2000). Pada zapowied, e bdzie
jedn z czoowych postaci. Ucieszyem
si, bo moje mody zostay wysuchane.
Te miaem zagra rol – a jakeby inaczej – farorza, który w czasie wojny secesyjnej chroni swe lskie owieczki
przed napadami Indian, czy Ku-Klux-Klanu. Farorza z koltem, bo w Ameryce prawo do noszenia broni jest wite,
zwaszcza w niespokojnych czasach.
Zdjcia ruszyy jesieni 2010 roku. Poniewa brakowao operatora kamery, zaproponowaem, by zosta nim Sawek
Dbrowski, mój znajomy z Sosnowca,
z redakcji „Dziennika Zachodniego”, byy informatyk, filozof z wyksztacenia,
mionik filmu. Sawek ofiarnie przez
najblisze dwa lata przyjeda ze sprztem filmowym do Bojszów razem ze
swoj on, Asi, dokumentalistk, która równie stawaa za kamer. Wspiera ich pocztkowo Arek Wroniecki
z Dbrowy Górniczej, ale po pó roku
krcenia zapa mu ostyg i zrezygnowa.
Szkoda. Niemniej jego ona zdya zagra rol piknej lskiej osadniczki
z Teksasu. I przez najblisze dwa lata,
kady wiosenny weekend – letni ju nie,
bo si ludzie rozjedali na wakacje – a take jesienny [bo najlepszy Teksas wychodzi w padzierniku] umawialimy si na krcenie poszczególnych
scen. Dzwoniem najpierw do pana Józefa, potem do Sawka, po potwierdzeniu terminu pan Józef obdzwania aktorów. Zwo y wa ich na nie dziel nie
popoudnie. Wczeniej przygotowywa
dekoracj. Jeli gralimy w drewnianym
domku Czarnynogów na bojszowskim
Dworzysku nie byo problemu – wystrój
z filmu na film by niezmienny, chaupka graa w niemal wszystkich Kykowych produkcjach ostatniej dekady
[a stroje leay w ssiedniej izdebce].
Gorzej byo, gdy trzeba byo wnie dekoracj, jak „u Wiechola”, w Dworku
Grof przy drodze na Jedlin przed nasypem kolejowym. Tam trzeba byo
zbudowa fragment miasteczka westernowego i prowizoryczny koció.
Dokona tego pan Józef i chyba pomaga mu jedynie aktor Augustyn Rogalski, chop koo 80., jeden z najwierniejszych aktorów. eby zaoszczdzi czasu
ubieraem sutann od razu, w domu, i ruszaem po Sawka do Bierunia. Nie
chcc, by si synek straci na tych kr-

Reyser to musi pomyle o wszystkim – synku, czy masz nabit bro?

tych bojszowskich drókach, umawialimy si z tyu kocioa pw. w. Bartomieja przy bieruskim rynku. Pamitam
zdumienie bieruniaków, jak wylewnie
witaem si z Asi albo i Sawkiem. Zawsze byy jakie pytajce spojrzenia – co ja tu robi, jak nieszpór leci
w kociele („Ksiye, a wy nie idziecie
odprawia?” – zagadnya nieroz jako
oma). A ja cierpliwie czekaem na Sawka. Raz nawet spotkaem zdumione
kuzynostwo ony, które przyzwyczajone byo do mojego stanu cywilnego, mowskiego, a nie kapaskiego – filmowego. Umiali si troch… Za to nie,
zapomn tej chwili, kiedy tak pdziem
przez Bieru, nagle na skrzyowaniu pojawia si policyjny radiowóz. I có robi owi szlachetni funkcjonariusze?
Otó ustpuj mi miejsca, mimo e to

ja byem na podporzdkowanej. Ustpuj, kaniaj si. Reflektuj si dlaczego – bo widz moj filmow koloratk
i sutann. Grzecznie ich bogosawi, bo
pew no po wi nie nem do sta man dat – za prdko. Ale czego nie robi si
dla sztuki. Przecie aktorzy czekaj, s
ju ubrani. Rozstawiamy kamery i krcimy – godzina, dwie z krótkimi przerwami. A potem wszyscy rozjedaj si
do domów. Zostaje tylko pan Józef
i my – ja, Sawek i Asia. Zanim spakujemy kamery, zoymy stroje chwila, dobra chwila upynie nam na rozmowie
o westernie i Teksasie – jego historii i ludziach tam yjcych. Niektóre z tych
wy po wie dzi pa na Jó ze fa utrwa lam
i wrzucam do internetu. I tak rodzi si
wirtualny Saloon lskiego Westernu,
gdzie zamieszczaem w miar regular-

Tu jestem indiaskim wodzem. W filmie mona – i trzeba – by wszechstronnym. Mimo wszystko w sutannie lepiej si prezentuj...
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ne relacje zdjciowe i filmowe z planu
naszego westernu – z planu „lskiego
szeryfa” – bo taki tytu miaa nosi ta
produkcja (i nosi). I tak przez dwa lata. Niektóre z tych materiaów pokazuje telewizja Katowice. Robi si gono,
e w Bojszowach za co krc. Zapraszaj nas do radia. Pisz co gazety.
A miej sco wi… O ma o si po no
w knajpie nie pobili, bo jeden twierdzi,
e widzia na Dworzysku Indian, drugi – e to by tabor cygaski. A mymy
krcili scen z indiaskiej wioski – najpierw e lzaczki zanosz im jajka
i mleko, by ich nie atakowali. A potem – o nie rze Unii pa cy fi ku j
wiosk…
Zreszt Sawek, który sta za kamer, sam zagra niewielk, ale znaczc
rol owcy gów, który szuka zbiegów
z armii Poudnia. Towarzysz mu ni
mniej ni wicej dwie znajome postacie,
w chustach na twarzach – to wanie pan
Józef, z tyu wyszy, koyszcy si
nieco – to ja. Ale lskie dziochy wyjmuj strzelby i nawet bez pomocy farosza przeganiaj head hunterów, owców gów. Tata Sawka z kolei na planie
zagra Meksykanina, i cho galoty byy za szerokie, najpikniej ze wszystkich
pad na piach, mówic kolokwialnie,
po zacitym pojedynku z szeryfem.
A teraz anegdota. Podczas dwuletniego pobytu na planie filmowych w Bojszowach Sawek, synek rodem z Sosnowca, na tyle lizn lskiego, e…
sam si nim zacz posugiwa. I to z powodzeniem, bo w trakcie dyskusji na jednym ze lskich forów internetowych
wzito go za „swojego” i wyraano powszechne wspóczucie, z tego, e „musi borokmiyszka w Sosnowcu”... Do tej
pory wspominamy to ze miechem.
Zabawnych sytuacji byo wicej. Oto
dobiegajca 90. Maria Jasiska obserwuje z ssiedniego placu, jak to przed chaupk u Czarnynogów krc si filmowcy i aktorzy. Umiecha si do nas,
macha serdecznie rkami. Pochodzi
do potu i prosi o chwil rozmowy
z ksidzem. Nie jestem pewien, czy zacna staruszka wie, e jestem tylko filmow person… Dziaa magia kina. Bab-

cia, jak j artobliwie nazywamy, prosi
o zdjcie. Tylko ze mn i tylko przy pomniku w. Barbary. – Ksiye, wy tu mocie ubaw i uciecha przy tym filmie – sysz. – Jotygraach w tyatrze, przed
wojnom…
Ale te 25 dni zdjciowych szybko przeszo. Ostatni dzie, a waciwie wieczór
realizowalimy w legendarnym saloonie westernowym pana Józefa, który
mieci si u niego w piwnicy. Zagra
oczywicie w niejednej produkcji i reportay telewizyjnym. Dziewczyny wysoko unosz nogi – bo tacz, jak prawdziwe damy do towarzystwa – a chopcy
nuc melodi. Sawek krci z normalnej
kamery, ja z mniejszej, bliej ziemi, eby te nogi lepiej uj. – Dobrze wyszo? – pyta Sawek. – Powtórka – odpieram stanowczo. I tak jeszcze z dwa
razy. Niech sobie dziochy poskacz,
a chopcy popatrz…
Materia zdjciowy trzeba byo obrobi. I tu zaczy si dopiero schody. Bo
film montowa Sawek w studiu w Sosnowcu, u siebie. Ale eby cokolwiek
zrobi, musia by z nim reyser, pan Józef [a ze lskich Bojszów, a waciwie
to z Pszczyny, gdzie mieszka filmowiec
do Sosnowca droga daleka]. Trzeba
przecie przestawi sceny, poprawi
dwik. Skróci co, wyrzuci inne.
Pan Józef by rednio zadowolony z nakrconego materiau. Ale Sawek pokaza si jako dobry montaysta – i co tam
zaczli razem sztrykowa. Spotykali si
kilkakrotnie w cigu miesica i nawet si
nie zorientowali, jak przeleciao pótora roku. Byem w temacie na bieco, bo
i Sawek i pan Józef regularnie spowiadali mi si z postpów w montau.
Czasami wpadaem do nich do studia.
Ale staraem si nie przeszkadza im
w tej robocie. Niemniej podpowiedziaem – co si sprawdzio – by zrobi taki wstpniak, z obrazów, które pan Józef malowa o tym, jak lzacy znaleli
si w Ameryce. Cao dopeniay znakomicie archiwalne fragmenty wczeniejszych filmów. I komentarz pana Józefa, który dopowiada cao.
Film ma melodyk ballady, znalazy
si tu dwie piosenki, ma swój rytm. Ka-

da osobna sekwencja westernu koczy
si „nieruchomym obrazem”, który zamienia si w archiwaln, czarno-bia fotografi, jakby wyjt z albumu. Znalazo si fantastyczne zakoczenie –
do ku ment z wi zy ty Tek sa czy ków
w Bojszowach w 1999 roku. Pamitam
t chwil, byem wtedy modym i piknym reporterem lokalnego tygodnika i co
wicej – te pojawiam si w tym dokumencie. By sobie schlebi ostatecznie
dodam, e gram w westernie a cztery
role: 1. siebie w kilkuminutowym dokumencie, jaki zamiecilimy w filmie, ale
to przez przypadek; 2. Ksidza z koltem,
o którym ju obszerniej mówiem wyej; 3. Wodza Indian – ha! Kto mnie pozna? 4. Jednego z onierzy poudnia (ale
nie powiem którego). Poza tym udzielaem si jako owietleniowiec i kamerzysta. Innych swoich ról nie wymieni.
Film mia sw premier w maju tego
roku i zosta przyjty owacyjnie. Katowickie rodowisko filmowe, które przybyo do „Kosmosu” na pokaz „lskiego szeryfa” podkrelao, e film jest
znakomitym podsumowaniem westernowej tematyki, któr pan Józef zajmuje si
od czterech dekad z hakiem. A jego przyjaciel, publicysta, znawca i piewca lska, Alojzy Lysko, podczas bojszowskiej
premiery zauway, e film wyglda
na poegnanie (szczególnie jedna z ostatnich scen, kiedy szeryf po pojedynku
z Meksykanami – ranny ale yw – odchodzi w dal). Czy jest to ostatni western
bojszowskiego filmowca? Nie wiem. Zachcajc pana Józefa, wspólnie ze Sawkiem i Asi, liczylimy si z tym, e tak
moe by. Ale tak by nie musi. Wszystko zaley przecie od gównego dyrygenta, jak orkiestra zacznie gra. A jemu chy ba nie prze szo, ostat nio,
w rozmowie, wspomina, e mona by
skrci drug cz „lskiego szeryfa”. I przemontowa „Czowieka znikd”, podobnie jak zrobi to Jerzy Hoffman z „Potopem” – film zyska, sta si
dynamiczniejszy…
O, dzwoni pan Józef. – Zrobimy jeszcze lepszy western – sysz.

O czym jest western
„lski szeryf”?

lskich emigrantów. Co z tego spotkania wyniknie? Warto si przekona samemu. Reyser chtnie uczestniczy we
wszelkich spotkaniach i projekcjach jego twórczoci.

Mona tam bezpatnie obejrze nastpujce tytuy: wojenne – „Nie wszystko mi zabraa” (2009), „Czterech synów ojciec mia” (2003), „Róaniec
z kolczastego drutu” (1998), powstaczy „Bracia” (2006), western „Dwaj
z Teksasu” z 2000 r. By moe przyjdzie czas i na starsze produkcje, realizowane na tamie filmowej – jak
choby trylogia lskiego westernu
„Szlakiem bezprawia” z lat 80. o przygodach lzaka Wawrzyna Zotko,
w skad której wchodzi cykl filmów:
„Czowiek znikd”, „Full mierci”,
„Wolny czowiek”. Na youtubie mona zobaczy migawki z planu „lskiego szeryfa”, jak te zwiastun tego westernu.

lzacy w Teksasie, ich codzienno,
trudy i dramaty, chwile mae i wielkie – to wszystko widziane oczami szeryfa. Taki wanie jest ten film. Jest
i wojna, i pokój. Jest i wesele, i pogrzeb. S wreszcie pojedynki… Cao
dzieje si w Ameryce 160 lat temu, kiedy po przybyciu grupy lskich osadników do Teksasu (1854) rozgorzaa
bratobójcza wojna secesyjna. lzacy
znów zmuszeni s dokonywa wyborów. Józef Kyk dziki magii filmu
przenosi nas w te czasy. Na koniec jeszcze jeden cud – do malekich Bojszów
przyjedaj w 1999 roku potomkowie

Filmoteka Józefa Kyka on-line
Filmy pszczyskiego filmowca byy do niedawna prawie zupenie niedostpne. Mona je byo zobaczy albo
na specjalnych pokazach, albo w tzw.
„drugim obiegu”, zgrywajc od znajomych. Powiat bierusko-ldziski wypuci co prawda kolekcj filmów, ale
s one nie do zdobycia. Cz z jego
filmów udao si zamieci w lskiej
Bibliotece Cyfrowej [www.sbc.org.pl].



Pszczyna na fotografiach z pocztku XX wieku

Kamienica Józefa Tomali przy obecnej ulicy Piastowskiej wraz z jego sklepem handlujcym rowerami i maszynami do szycia. Fotografia wykonana
po 1922 roku, przed podwyszeniem i przebudow kamienicy

Zdjcia pochodz z albumu „Pszczyna i ziemia pszczyska na fotografiach i widokówkach z pocztku XXwieku”, wydanego przez TMZP

Wojciech Korfanty z rodzin na pszczyskim rynku w czasie powrotu Pszczyny do Polski 29 czerwca 1922 roku
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IWONA ELAZOWSKA
Pamici Piotra

***

Twoje ostatnie obrazy
To w dungli teorii spiskowych
Zen ogrody
Tam najwaniejsze s
Przestrzenie pomidzy kamieniami
Czyli Pustka
A w pustce
Punkciki istot ludzkich
Mae wszechwiaty
Zagubione w nieustannej wdrówce
Bezradne wobec dysonansu cierpienia
Bezbronne wobec siy niemocy
Nad nimi cikie niebo
Dominujce potg natury
Moc boskich decyzji
Absolut przeznaczenia
Ciemne linie pdzla
Spltane znakami Zen
Konieczno wyboru
Ból konsekwencji
I to czarne
Wiszce Niebo
Fatalistycznie nabrzmiae
Przeczuciem katastrofy
...runo groz byskawic
Czarny piorun razi pustk
Czarnej ciszy
I
Pk kamie twojego Luwru...

Dawniej
Gdy czowiek si my
To si oczyszcza
Dzi
Stojc pod prysznicem
Ustala
Plan dziaania
Na cay nadchodzcy dzie
Wkrcony
W spiral podania i wycigu szczurów
Szuka szczcia na zewntrz
Nie zgadzam si z takim rozwojem kosmosu
Chc zatrzyma myli
By nie przeminy bez ladu
Szukam miejsca
Gdzie wszystko wida jak na doni
Gdzie cae niebo ziemi dotyka
A sprawom naszego wiata
Mona waciwe proporcje przywróci
Pustynia
Bezkres nieskoczonoci
Pustka
Cisza Wielkiego Umysu
Boga chrzecijan
ydów
I Muzumanów
A na niebie
Nocny spektakl trwa
Multimedialne widowisko
Z udziaem gwiazd
Wielki taniec
Misterium godowe
Przenikanie
Pochanianie
Narodziny czarnych dziur
Barokowych bram
Przez które mkniemy
Do innych wymiarów
Do wszechwiatów cudzych
I do wasnego uniwersum
Peni zachwytu
Pdzimy szerok autostrad
W kierunku mgawic neonowych miast
My
Mikroczsteczki
Wielkiego hologramu
***
Dziwka
Wyjta spod prawa sprzeciwu
Powiedziaa mi
e wszystko jest
TYLKO...
... KONWALI
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Rys. Wojtek uka

***
Wypuciam motyla
Który we mnie spa
Ruch jego skrzyde
W przestworzach
Pozostawi lad...

***

A przecie cay wszechwiat o tym wiedzia
A przecie wszechwiat o tym mówi
Jest prawdomówny
Uczciwy
Tak jak ten nienobiay kot
Obok óka mojej mamy
Z innego wymiaru
Pokonujc nieziemskie przeszkody
Na oddzia
Sterylnej
Surowo strzeonej hematologii
Przyszed trzy razy...
Nastpnego dnia
Mama
Razem z nim
Odesza....
***
...leymy w trawie...
w majestacie nieba
gonimy razem oboki
pieszczc stopami wilgotn ziemi
biegniemy ku szczciu
aby na zawsze pozostao TO
czego mogo nie by wcale...
***
Wiesz,
Ja lubi wiat bez makijau
Wiesz,
Mam swoje królestwo
A w nim królowanie
Wiesz,
Ty nie jeste w nim tylko przechodniem

Rys. Wojtek uka

A przecie cay wszechwiat o tym wiedzia
A przecie cay wszechwiat o tym mówi
Jest mdr dusz wszystkiego
Kodem Znacze Pierwotnych
Tylko my jego znaków nie czytamy...
Póanalfabeci
Próbujemy y cyfrowo
W analogowym wszechwiecie
Nie syszymy gosów intuicji
Nie wierzymy
Zaguszamy
W cyberprzestrzeni
Pierwotn mdro gubimy
Zdolnoci praprzodków
W cybersowa ubieramy
A przecie
Instynkt jest nagi
A pewne rzeczy s
Chocia ich nie wida...

Lustro
Ucauj moj gwiazd kochanie
Zanim gwiazda gwiezdnym pyem si stanie
Póki jest
Póki trwa
Póki spenia sny
Marzenia ma
Ucauj moj gwiazd kochanie
Póki w lustrze nie rozbitym gwiezdny promie drga
Póki w lustrze jeste cay
Obok ciebie ja...
Zanim niebo stanie w pomieniach
Zanim serce kto przetnie yletk
Zanim na drug stron lustra przejdziemy
Przez pkni sie...
Póki lustro gwiazdy odbija
Póki gwiazdy nas mami zudnie
Póki byszcz brylantów odbiciem
yciem...
Ucauj moj gwiazd kochanie
***
Gdy budzi si penia ksiyca
I czas i na polowanie
Twój wilk w tobie wyje i skowyczy...
Ja patrzc ci w oczy oddanie
Prowadz go na smyczy...

Iwona elazowska – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocawiu. Dziennikarka radiowa i TV, póniej zwizana z pras ogólnopolsk: „Ruch Muzyczny”,
„Res Publica Nova”, „Suplement”, miesicznik „lsk”, „Opcje”, „Dysonanse”,
„Arkadia”. Przez wiele lat (1992 – 1998) wspópracowaa z Kwartalnikiem Kulturalnym „Opcje”, prowadzc tam dzia muzyczny. Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Dysonanse” – pisma powiconego muzyce XXI wieku oraz
innym sztukom. Wspóorganizatorka wielu zdarze artystycznych: festiwali, koncertów, spotka interdyscyplinarnych. Przede wszystkim jednak pisze: recenzje
muzyczne, wywiady, eseje, reportae, wiersze. W 2011 roku wydaa tomik poezji
„Album z podróy”. Uwielbia podróe dalekie i bliskie. Mieszka w Katowicach.

IWONA
ELAZOWSKA
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(Charlie Walizka)

Suitcase Charlie

JOHN GUZLOWSKI

Rys.Wojtek uka

Przekad:
HENRYK CIERNIAK
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PROLOG.
18 padziernika 1955 roku – Associated Press Wire
Obnaone ciaa trzech chopców znaleziono porzucone
w rowie w pobliu Chicago dzi o godzinie 12.15.
Byli to Robert Peterson, lat 14, John Schuessler, lat 13 i jego brat Anton Schuessler, lat 11.
Wczeniej byli bici a ich oczy zaklejono tam.
Ostatnio widziano chopców wracajcych do domu z kina w centrum miasta, gdzie udali si, eby zobaczy
„Afrykaskiego lwa”.
ROZDZIA 1.
ogóle nie byo po co si pieszy. Przedtem, zanim owej nocy Hank Purcel
W
i jego partner przybyli na miejsce, nie byo sposobu na to, eby znale si
w pobliu.

Z powodu blokady z kadego kierunku wszystko wygldao jak nocny konwent
glin. Nowiutkie czarno-biae samochody oddziau policji z ich czerwonymi wiatami, wirujcymi i owietlajcymi ciemnoci, rozrzucone byy wzdu wszystkich
ulic prowadzcych do skrzyowania i tum detektywów i umundurowanych gliniarzy te tam by, niektórzy z nich stali bezczynnie, pocc si z upau, inni, toczc si, podali jedni za drugimi, nigdzie nie dochodzc.
Hank nie potrafi sobie wyobrazi, co takiego mogo si wydarzy, e potrzebne jest a tyle glin. Musia jednak gdzie zaparkowa samochód, wic pojecha
Rockwell Street w kierunku Division i ostatecznie zaparkowa, dostawiajc auto do rzdu samochodów stojcych wzdu ulicy, o kilka przecznic w kierunku poudniowym od tego miejsca, dokd wkrótce potem obaj z Marvinem podreptali.
Kiedy nareszcie doszli do skrzyowania, byo ono ju ogrodzone policyjn
tam.
Hank wycign chusteczk z kieszeni, wytar ni twarz i rozejrza si wokoo.
óte policyjne zapory grodziy dostp cigle jeszcze oywionym ludziom zebranym w pobliu skrzyowania i na chodnikach. To by cakiem pokany tum. W White Eagle Tap, pobliskim polskim barze, pijacy i póni bywalcy stali w progu obserwujc zamieszanie, niektórzy z nich z butelk piwa w rku. Dzieciaki siedziay
na zaporach wycigajc szyje, raz w dole, raz na górze, eby zobaczy, co si dzieje. W oknach budynków mieszkalnych, stojcych z trzech stron zbiegowiska, take stali gapie, starzy faceci, którzy patrzc palili papierosy, mode dziewczyny i kobiety w szlafrokach i wakami na gowie.
Przystajce samochody i wygldajcy z nich ciekawscy.
Hank nie by zdziwiony. Widzia ju wczeniej takie zbiegowiska. Podczas wypadków i poarów, a nawet w czasie strzelanin. To, co tutaj zaskoczyo Hanka, to
niemale brak rozmów, czy okrzyków. Nawet kiedy wycigano ciaa z przewróconych taksówek albo poncych autobusów, dao si sysze jak paplanin, krzy-

ki, pacz, a nawet zawodzenie. Teraz wszystko, co Hank móg
usysze to byo jakie buczenie, ten rodzaj gwaru, jaki zapamita z boiska, kiedy druyna Cubsów1 przegrywaa mecz,
a moe tak samo gdy w kociele kaznodzieja próbowa nakoni wiernych do wikszych ofiar, eby ich dusze nie musiay
tak dugo smay si w piekle. To by ten rodzaj dwiku.
Hank otar chusteczk pot z karku i stara si zrozumie,
co si dzieje. Niektórzy gliniarze przychodzili, inni wychodzili. Stojcy w mroku ambulans, którego drzwi z tyu samochodu, szeroko otwarte, hutay si, sta w odlegoci okoo dwudziestu metrów na Evergreen Street. Trzech medyków
stao plecami do Hanka, ale byo wystarczajco duo
wiata od lampy ulicznej, eby móg zobaczy, e pal. Ich
gowy byy blisko siebie; prawdopodobnie rozmawiali.
W pónocno-zachodnim zbiegu ulic, gdzie sta budynek nalecy do zgromadzenia sióstr zakonnych, Hank ujrza z pó
tuzina glin, gównie oficerów i detektywów. Skupieni byli wokó czego. Zauway ich szefa, porucznika Franka O’Herlihy na brzegu tej grupki i pocign Marvina za rami.
„Chod”. Hank ruszy, eby przej przez ulic, za nim pody Marvin.
Kapitan Feltt z V Oddziau co gada. Hank przyglda si
gwatownym ruchom jego gowy, kiedy mówi. Reszta mundurowych suchaa. Feltt by zdenerwowany i poruszony, jak
gdyby go zdegradowano albo przesunito do którego z okrgów w poudniowej czci Chicago, dzielnicy Bronzeville, zamieszkiwanej przez kolorowych. Hank zatrzyma si przy nim
i sucha.
Feltt nawija w taki sposób, jak robi to gliniarze, „Jezu
Chryste, dostaniemy tego skurwysyna”. Potem kapitan
Feltt przesta robi te swoje ruchy gow i spojrza w dó
na chodnik.
Hank pody za jego wzrokiem. Brzowa walizka leaa
otwarta na chodniku u stóp kapitana. Byo co w niej, ale Hank
nie umia powiedzie, co to jest. Cie padajcy od zgromadzonych wokó detektywów i policjantów mundurowych powodowa, e trudno byo rozwiza t zagadk. Chcia zapyta, ale nie zapyta. Zamiast tego przysun si nieco bliej
i troch wychyli do przodu gow.
Potem tego aowa.
Hank wykona peny obrót i zwymiotowa do rynsztoka.
Piwo, które pi z Marvinem w bocznej uliczce jaki czas
temu, mia zwróci w pierwszej kolejnoci. Tradycyjny Raw
Beer, bez gazu, par w gór nieustpliwie. Kwas, który by
na dnie jego odka, rozlewa si, szybki jak woda
w spuczce toalety, gorcy i palcy, skrcajcy odek. Zamienia w wirujc kipiel i wyrzuca prawie wszystko, co
Hank mia w sobie, a nie byo umocowane do wntrznoci. Pochylony, z rkami na kolanach, zacz kaszle, starajc si wyplu ten kwas, który mia w gardle i w ustach.
Marvin by przy nim, trzymajc go za rami, aby nie straci równowagi, bo z puc Hanka zacz si wydobywa guchy kaszel podczas gdy gowa podskakiwaa mu konwulsyjnie.
Marvin wyszepta, „Co jest, u diaba, Hank, co u diaba?”
Hank nic nie odpowiedzia, nie potrafi. Próbowa odchrzkn, ale te nie umia. Rzygn resztkami, jakie zalegay mu
w jelitach. Wreszcie stan nieco bardziej wyprostowany i chusteczk wytar nieczysto ze swoich ust i rk.
„W tej walizce jest martwy dzieciak”, powiedzia Hank.
„Martwy dzieciak? Jeste szalony czowieku?”, powiedzia
Marvin i powoli si obróci.
Hank poszed za nim, znowu przybliajc si do walizki.
Niektórzy gliniarze odsunli si, kiedy puszcza pawia. Inni
podeszli bliej, eby zaj ich miejsce. Kady musia mie
dobry, porzdny widok, eby niczego nie przeoczy. Jakby
w tym miejscu byo co, czego nikt dotd nigdy nie widzia,
zo jedyne w swoim rodzaju, bezprzykadne w swojej dotd
nieobjawionej oryginalnoci.
Walizka bya w kolorze jasnobrzowym, uywana, ale nie
stara, i nie bya zbyt dua, dwie na trzy stopy. Akurat, by pomieci w niej dziecko.

I teraz Hank móg zobaczy to, czego przedtem nie widzia.
Dziecko, które byo we wntrzu walizki byo chopcem, nie
dziewczynk. Hank móg to stwierdzi, poniewa dzieciak by
nagi: bez jednego strzpka ubrania na sobie, a jego ciao byo powykrcane. Ramiona, stopy, obojczyki, rce – wszystko powykrcane jak czyste cierki. Koci zostay wczeniej
pogruchotane, bd porbane, zanim ciao zostao woone
do walizki. Hank spostrzeg, e lew stop podcignito a
pod podbródek. Gowa zwrócona bya twarz do góry, a prawy obojczyk wystawa wprost z gowy.
Hank spojrza znowu na twarz chopca. Jego oczy patrzyy ostro wprost na Hanka. Otwarte usta zwisay w mieszny
sposób. Zabójca, zanim wsadzi ciao do walizki, musia zama chopcu szczk i spuci krew z biednego dzieciaka.
Dziecko byo cae óte – twarz, stopy, jego rce, wszystko
óte, taki kolor ma si wtedy, kiedy nie ma krwi, która trzyma ci przy yciu i sprawia, e si róowisz. Dzieciak wyglda jak piskl, które wypado z gniazda na wysokim drzewie, pisklak bez piór.
Hank nie umia si odwróci.
„Jezu”, powiedzia Marvin, gapic si na martwe dziecko.
Kapitan Feltt spojrza na na niego „Taak, Jezu Chryste. Ty
te pucisz pawia, jak twój ciotowaty kole?”
Marvin nie potrafi powiedzie niczego poza tym: „Jezu,
Chryste”.
Hank cigle wpatrywa si w dziecko w walizce i potrzsa gow. Chcia wiedzie, dlaczego wszyscy ci gliniarze stoj wokó gapic si na dzieciaka. Czy ma to w ogóle jaki sens?
Powinni by gdzie indziej, tropi zabójc, da mu lekcj, kiedy go odnajd. Rozwali ceg na jego bie, wpakowa mu
do dupy elazn rur. Spojrza na porucznika O” Herlihy, swojego szefa,
„Co chcesz, ebymy zrobili?”
O’Herlihy popatrzy na niego i powiedzia: „Pierdol si”,
a potem przez dugi czas nic nie mówi.
Hank wiedzia jaki jest porucznik. To by dobry czowiek,
czysty jak skaut, praktykujcy katolik. Podobny do tych starych bab przy St. Fidelis, niedaleko std, siedzcych w tylnych rzdach kocielnych awek i mamroczcych co nad róacem, facet który kad oznak jakiejkolwiek rozwizoci
traktowa jako obraz Boga, swojego osobistego Ojca,
O’Herlihy mia negatywny stosunek do przeklestw.
Dlatego jego „pierdol si” zawiso w powietrzu pomidzy
trójk mczyzn i odbio si echem jak krzyk kobiety w ciemnociach, powtarzany wielokrotnie poprzez swój ból.
Potem porucznik potrzsn gow i powiedzia, „Ty znasz
t dzielnic, Hank. Zacznij rozmawia z ludmi. Zorientuj si,
czy widzieli co dzi wieczorem. Byo gorco, wic byo duo ludzi na ulicach. Dowiedz si, moe kto widzia faceta nioscego brzow walizk.”
Hank skin gow.
„A kiedy go znajdziesz, chc eby mu przywali.
Hank przytakn znowu.
„Zaatwimy go”.

ROZDZIA 2.
Purcell i Marvin Bondarowicz zrobili dokadnie tak,
HJakjakanktochcia
porucznik O’Herlihy.
zwykle, gdy chodzi o policjantów, kiedy robi obchód terenu, a take ledczych ubranych po cywilu, zaczli rozmawia z ludmi, zbiera informacje. Porucznik nakaza im rozezna sytuacj w pónocnej czci dzielnicy,
pomidzy zbiegiem ulic, gdzie znaleziono walizk, a Parkiem
Humboldta.
Hank zna ten rejon. Rzdy drzew – topoli i klonów, i kilkanacie budynków, gównie jednorodzinnych oraz wcinite pomidzy nie kilka kamienic. Bliej, z jednej strony ulicy
by katolicki klasztor Zgromadzenia Sióstr, z drugiej
– synagoga ssiadujca z kompleksem California i parkiem
cigncym si za ulic.
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Rys.Wojtek uka

Dwójka naszych policjantów wyruszya w kierunku Zgromadzenia Sióstr. To byo najblisze miejsce, zbudowana wiele lat temu na poczonych dwóch dziakach trzypitrowa kamienica z cegy, przeksztacona na klasztor, kiedy
Siostry Zakonu w. Józefa powróciy do parafii St. Fidelis w latach dwudziestych dwudziestego stulecia.
Stojc przy drzwiach frontowych budynku, Hank mia wanie nacisn dzwonek, kiedy Marvin zapyta,
„Czujesz si okay?”
„Tak, jest w porzdku.”
„Nie wygldae dobrze, kiedy wczoraj puszczae pawia”
„Tak”, powiedzia Hank, „ale teraz nie wymiotuj”.
„To na pewno, teraz nie wymiotujesz. Ale jeli si zdecydujesz, daj mi zna, ebym móg ci zej z drogi.”
„To ten may czowieczek, wiesz, e nie jeste zabawny”.
„Dziki bardzo, ty te nie jeste.”
Hank nacisn dzwonek. Wiedzia co Marvin i inni faceci myleli. e jest ciamajd, sabeuszem. Bd opowiada o tym, jak wymiotowa. Tygodniami, miesicami. Pracowa w policji prawie dziesi lat, przedtem, podczas
II Wojny wiatowej, przez dwa lata by na froncie suc
w piechocie, a teraz tutaj puszcza pawia, jak uczniak z gimna zjum. Po trz sn go w i po pa trzy przez okien ko
w drzwiach.
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Widzia wiato w dwóch pokojach na pierwszym pitrze.
By pewien, e zakonnice tam byy. Setki gliniarzy chodzcych tu i tam, tum ciekawskich w trzech z czterech rogów
utworzonego kordonu i martwe dziecko w czwartym – to wystarczao, eby nie pozwoli komu zasn na duej. Nie mówic ju o upale, który od duszego czasu doskwiera caej
okolicy jak piekcy kciuk.
Hank odczeka minut, a potem znów nacisn dzwonek. Patrzc w gór na okna na pierwszym pitrze, nie zauway, eby kto si tam porusza. Szyby byy zakryte grubymi roletami, na które nachodziy jeszcze grubsze, ciemnoniebieskie
zasony. Hank nie by zdziwiony. Zakonnice byy kobietami, które cay dni spdzay w swoich dugich czarnych habitach, bdcych rodzajem ubioru, który skrywa wszystko z wyjtkiem
twarzy i doni. Wszystko inne, co ich dotyczyo, stanowio tajemnic zastrzeon wycznie dla ich oblubieca, Jezusa. Zakonnice to nie ten typ, co z zainteresowaniem zaglda przez okno,
eby dowiedzie si, co dzieje si na ulicy ani nikt z tych, co
bezinteresownie pozwalaj innym mie wgld w swoje ycie.
Marvin zwróci si do Hanka, „Powiedz, czy kiedykolwiek
przesuchiwae zakonnic?”
Hank skin gow, „Tak, w grudniu zeszego roku, chodzio o wamanie do Naszej Pani od Anioów. Twarde kobity. Oczy
jak brzytwy.

„Pewnie ta ich samotno to robi, e s takie draskie. Potrzebuj chopa, który by ich odpowiednio potraktowa. To sposób, eby stpi te ich ostre krawdzie.”
Hank nie wiedzia, co myle o swoim partnerze. Zawsze
by gotowy zaoferowa jak swoj mdro yciow, niezalenie od sytuacji. Skd si to u niego wzio? Ze sposobu, w jaki by wychowywany? Moe ojciec bi go po twarzy,
wszdzie gdzie by, w rónych miejscach swojej dzielnicy?
Ju mia dzwoni po raz trzeci, kiedy Marvin powiedzia,
„Hej, Hank, tutaj, spójrz, ona schodzi po schodach. Musisz
by dobrym chopcem, bo inaczej dostaniesz od niej po apach albo natrze ci uszu.”
Hank uda, e nie syszy, czeka a drzwi si otworz. Przez
szyb zobaczy rbek czarnej szaty, ocierajcej si o schody,
kiedy siostra z nich schodzia. Potem zobaczy jej donie i twarz.
Bya niska i do tga, i niemoda. Miaa pidziesit, a moe szedziesit lat. Ciko co powiedzie, jeeli chodzi o zakonnice, ale nie byo w niej adnego popiechu. Miaa mnóstwo czasu. Schodzia po schodach wolno, ostronie. Pomyla,
e zakonnice moe w ogóle nie wiedziay o trupie chopca.
Hank spodziewa si, e zakonnica otworzy drzwi, kiedy zejdzie na dó ze schodów, ale tak si nie stao. Zamiast tego pstrykna wiato nad drzwiami i spojrzaa na niego i Marvina.
Bez adnego wyrazu na twarzy odezwaa si przez zamknite drzwi.
„Tak, mog wam pomóc, panowie?”
„Przepraszamy siostr, e przeszkadzamy”, powiedzia
Hank. „Jestemy z Oddziau Policji w Chicago. Wydarzya si
pewna sprawa, tutaj, na rogu ulic, i zadajemy pytania mieszkacom tej okolicy”. Sign do kieszonki na piersiach i wycign swój portfel. Pokaza jej swoj odznak przez szyb.
Otwara zamek w drzwiach, ale od razu ich nie pocigna,
eby otworzy. Zobaczy, jak podnosi rk, pewnie po jaki rodzaj acucha i pociga w dó rygiel. By jeszcze inny rygiel,
na poziomie podogi. Schylia si i dugo majstrowaa przy nim.
Hank pomyla sobie, e miaa z tym niemay kopot. Moe nie
uywali czsto tego wejcia i rygiel si zablokowa, zardzewia
w którym miejscu. Moe nie otwierali tych drzwi nigdy nikomu? Obróci si w stron Marvina, a Marvin odwzajemni spojrzenie, jedno z tych z mrugniciem brwiami.
Drzwi z wolna otworzyy si.
Hank cign swój kapelusz, a Marvin dotkn ronda swojego i nasun go niej na oczy. Siostra bya nisza ni si wydawao Hankowi, kiedy widzia j schodzc po schodach.
Miaa moe pi stóp i ani cala wicej.
„Jestem detektyw Purcell, siostro”, powiedzia. „To jest mój
partner, detektyw Bondarowicz. Chcielibymy zada kilka
pyta.”
Nie powiedziaa im, jak si nazywa, nie zapytaa, jaki problem ich sprowadza ani te nie zemdlaa, jak robi niektóre
lalunie w filmach. Wszystko, co powiedziaa, to byo „Oczywicie”, a potem okrcia si i zacza wolno pi si w gór po tych samych schodach. Marvin zamkn drzwi, przez
które weszli i podyli za ni.
Kiedy znaleli si na podecie pierwszego pitra, zakonnica
zatrzymaa si. Przed nimi byo obszerne pomieszczenie, rodzaj
recepcji, „foyer”, tak moe nazyway to siostry. By tam drewniany krzy na cianie, z figur Jezusa odlan z oowiu i par
obrazów ze witymi patrzcymi w sufit. Jedna ze witych modlia si, a jej ciao przebite byo strzaami. Miaa aureol.
Hank rozejrza si wokoo. Zrozumia, e to chyba tutaj zakonnice przyjmuj swoich goci. Stara brzowa sofa z serwetkami na oparciach i trzy drewniane krzesa dopeniay wyposaenie tego pomieszczenia. Krzesa sprawiay wraenie, e
nie zostay wykonane dla czyjej wygody, lecz wycznie
do siedzenia.
Siostra usiada na jednym z nich i zrobia gest gow w ich
kierunku, eby wybrali które z nich dla siebie.
Hank pooy swój kapelusz na ssiednim krzele, a potem zwróci si do zakonnicy. „Siostro, zastanawiamy si, czy siostra lub
która z was widziaycie co podejrzanego dzisiejszej nocy. Kogo wszcego tutaj, w pobliu, dzi pónym wieczorem?”

Zakonnica w ogóle nie zawahaa si z odpowiedzi. Siedzc
prosto, z rkami na w dole brzucha i stopami ledwie dotykajcymi podogi, powiedziaa, „Nasze dni i noce poddane s okrelonemu porzdkowi. Po obiedzie odpoczywamy w naszych pokojach i przygotowujemy si do lekcji na nastpny dzie.
Poniewa, jak pan pewnie wie, uczymy, niedaleko std, w St. Fidelis School, kawaek w gór tej ulicy. O dziesitej, kadej nocy, zbieramy si wszystkie na wieczorny róaniec, gorco proszc Boga o sd niebieski nad komunistami. O jedenastej wracamy
do naszych pokojów i przygotowujemy si do snu. Dzisiejsza
noc bya, jak kada inna, zupenie normalna. My, siostry, nie spdzamy wiele czasu zagldajc przez okna, nie zaprztamy sobie gowy tym, co si dzieje w okolicy. Nie sdz, eby która
z sióstr dostrzega co niezwykego na ulicy, a do czasu, kiedy policyjny radiowóz pojawi si tu, w tym zauku. To byo okoo pónocy. Wanie policyjne syreny zwróciy nasz uwag.”
Marvin odchrzkn i spojrza znad swojego notesu, „Zauwayem, e wasze okna s szczelnie zamknite. By
okropny gorc przez ostatnie dwa dni. Trzymacie okna zamknite i zasuwacie rolety nawet kiedy jest tak gorco?”
„Tak, oczywicie. Próbujemy nie myle o upale.”
„Tak wic nie mogycie wiele widzie, ani te sysze, z tego co dziao si na ulicy?”
„Nie, niczego, a do czasu kiedy usyszaymy syreny, jak
ju mówiam”. Miaa mae, pulchne rce i Hank wpatrywa si
w nie. Oparte byy nieruchomo na jej onie. Wyglday jak redniej wielkoci ziemniaki, z tych czerwonych. Przeguby zacinitych palców byy okami ziemniaka. Nie wydawaa si by
zdenerwowana czy przestraszona, nawet zmartwiona. Bya kobiet przyzwyczajon do mówienia caej prawdy, kobiet która nigdy nie widziaa powodu, eby mówi komu tylko poow prawdy. Pewnie w taki sam sposób rozmawiaa z dziemi
w szkole jak z gliniarzami, ksimi i prezydentami.
„Siostro, w jakiej klasie siostra naucza?” zapyta Hank.
Przez chwil milczaa, a potem powiedziaa, „Czemu pan
pyta?”
„Bez powodu, z czystej ciekawoci.”
„Klas drug.”
„Ile lat maj dzieci w drugiej klasie?”
Spojrzaa na Hanka. W jej oczach pojawio si pytanie, które Hank zauway. Chciaa wiedzie, dlaczego pyta o jej prac w szkole, o uczniów.
„Tylko pytam, siostro, nic wicej.” Powiedzia to i wiedzia,
e ona wie, e on kamie. Myla o chopcu w walizce, ile
mia lat.
„Dzieci maj od szeciu do omiu lat. To zaley od tego,
jak wiele lub jak mao wiedzy posiada dziecko przed przyjciem do nas. Mamy duo emigrantów, w tej chwili, od czasu wojny, gównie Polaków. Niektórzy z nich nie znaj jednej litery alfabetu, podczas gdy inni czytaj Pieko Dantego.”
„Dziki, siostro,” powiedzia Hank wstajc „Nie bdziemy
ju duej zawraca gowy tej nocy siostrze, ani nikomu tutaj, ale gdyby którakolwiek z was co sobie przypomniaa, bdziemy bardzo wdziczni, jeli dacie nam zna. Nawet jeli
wydawa si bdzie, e to co bahego.”
Zakonnica powstaa i posza za nimi po schodach.
„Przepraszam, siostro,” odezwa si Marvin odwracajc si
w jej stron, kiedy ju by na dole. „Ale nie usyszaem, jak
si siostra nazywa. Musz to mie w swoim raporcie.”
„Oczywicie,” odpowiedziaa, „Jestem siostra Maria Filomena, od w. Józefa.”
cdn.
Cz druga „Suitcase Charlie” zostanie opublikowana
w „lsku” nr 8.



(Opublikowane fragmenty to dwa pierwsze rozdziay wydanej wanie w Ameryce nowej ksiki Johna Guzlowski pt. „Suitcase Charlie”).
1
Cubs to druyny modszych skautów, odpowiednik polskich
zuchów
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edaktor Wojciech Mszyca jest entuR
zjast! wszystkiego co opatrzono znakiem firmowym hamburskiej firmy Be-
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iersdorf albo polskiego PEBECO, od 1925
roku funkcjonuj!cego w Katowicach
a po 6 latach przeniesionego do Poznania.
Unikatowe zbiory opakowa" by#y prezen to wa ne w sa lach kra kow skie go
Muzeum Farmacji i kilku innych galeriach. Obok eksponatów najstarszych,
sprzed 1922 r. pochodz!cych z Hamburga, kolekcjoner pokazuje równie$ wytwarzane w Katowicach i w Poznaniu. Dzi%
ju$ ponad &wier& tysi!ca oryginalnych
eksponatów stanowi swego rodzaju zak#adowe minimuzeum wyrobów BEIERSDORF-PEBECO a jednocze%nie ma#!
galeri' pami!tek dnia powszedniego.
– Wiele spo%ród nich zanim do mnie trafi#o, przez d#ugie lata pe#ni#o zupe#nie inne funkcje u$ytkowe. Panie przechowywa#y w nich naparstki, ig#y i spinki do w#osów
a panowie %rubki i gwo(dziki.
Pretekstem do ich publicznej prezentacji sta#o si' 90-lecie za#o$enia katowickiej
wytwórni hamburskich specyfików. Trafi#y do gablot i na plansze ekspozycyjne
Biblioteki )l!skiej.
Ho no ro we miej sce za j' #a pusz ka
po „Nivei” – Pudrze dla Dzieci – wyprodukowanym w Katowicach. Kolekcjoner
wystawi# opakowania po kremie Nivea
metalowe, szklane, ebonitowe, pochodz!ce z Katowic, Poznania i Hamburga (one
stanowi! lwi! cz'%& jego zbiorów, jest ich
ponad 100) a tak$e ró$nych fasonów
i wielko%ci buteleczki: po olejku orzechowym NIVEA, po wodzie chinowej albo
po Mundwasser z Beiersdorf AG Posen, 1939–1944.
Pojemniki po kremie i pudrze wyró$niaj! si' niebiesko-bia#! kolorystyk!
a umieszczone na nich napisy charakterystycznym krojem czcionki zastrze$onej
dla marki „Nivea”. Taki ich wygl!d,
wraz z napisem: „Pilot” a potem „Lotnik”
na rewersie, obowi!zywa# od 1925 r.
O ich zawarto%ci komunikuje karta pocztowa jak! firma przesy#a#a do potencjalnych nabywców.
– Na najstarszych opakowaniach – mówi red. Mszyca – logo Beiersdorfa, czyli
podobizna m'$czyzny w marynarskim
kapturze na g#owie, z podpisem PILOT,
nie pozwala w!tpi&, $e jest to pilot-sternik portowy manewruj!cy jednostkami
p#ywaj!cymi. W niemieckim „pilot”
oznacza pilota samolotowego, ale te$
sternika wodnego. To logo obowi!zywa#o tak$e w polskiej linii Nivei – katowickiej i pozna"skiej – do oko#o 1933 roku.
Pó(niej, na polskich opakowaniach Nivei
zast!pi# go m'$czyzna w lotniczej pilotce i lotniczych okularach, a napis PILOT
zmieniono na – nomen omen – LOTNIK.
Ten nowy, niebiesko-bia#y design Kremu Nivea po raz pierwszy ujrza# %wiat#o
dzienne w katowickim zak#adzie PEBECO.
– Od 1911 r. opakowania by#y $ó#te, z secesyjnymi zdobieniami, a w pionierskich
reklamach kosmetyków (plakaty, reklamy
na omnibusach, filmy reklamowe) wykorzystywano np. wizerunek kobiety delikatnej – femme fragile. Po zako"czeniu I wojny, wraz ze zmian! ducha epoki i stylu
$ycia, pojawi# si' te$ nowy idea# kobie-

Wojciech Mszyca i najwa!niejszy eksponat w jego kolekcji – pude"ko po kremie Nivea z katowickiej
fabryki.

NIVEA
z przedwojennej
katowickiej fabryki
HENRYK,
SZCZEPA-SKI

ty – wyemancypowanej, energicznej, troch' ch#opi'cej w stylu garçonne. – To dla
niej m.in. stworzono to proste, nowoczesne w stylistyce, niebiesko-bia#e pude#eczko, które z czasem, sta#o si' ikon! %wiatowego dizajnu. – zauwa$a red. Mszyca.
O tym jak dawniej krem Nivea by# stosowany przy okazji morskich i s#onecznych k!pieli, a przede wszystkim w codzien nej pie l' gna cji cia #a, twa rzy,
r!k – za%wiadczaj! staro%wieckie og#oszenia reklamowe. Na jednej z katowickich
reklam sprzed 30. roku widnieje pude#ko
z napisem KREM NIVEA, a pod spodem:
DO PIE L* GNO WA NIA TWA RZY
I R+K. To unikat katowickiego PEBECO!
Reklamy przypominaj!, $e nasi ojcowie
i dziadkowie golili si' dzi% prawie zupe#nie zapomnian! „brzytewk!”, wcieraj!c
nieco kremu Nivea „na minut' lub dwie
przed namydleniem”.
Anonse reklamowe, albumy, foldery,
wycinki prasowe, afisze, pocztówki
(w%ród nich wyj!tkowej urody „)l!skie
Niveanki”), ulotki, oryginalna zabawka
Kino Nivea „Przygoda w lesie” na papierowej ta%mie i inne akcydensy zgromadzo-

ne przez red. Mszyc' sk#adaj! si' na bibliotek' archiwaliów opowiadaj!cych
o sekretach toaletki naszych prababek
i o $yciu codziennym kilku ostatnich pokole".
Do wyposa$enia ka$dej domowej i lekarskiej apteczki nale$a#y plastry medyczne: Leukoplast, Poloniaplast lub Hansaplast. Ich wynalazc! i promotorem by#
Oskar Troplowitz. Dzi'ki ekspozycji katowickiego kolekcjonera mo$emy si'
przekona& jak wygl!da#y kilkadziesi!t lat
temu i jak je prezentowano. Pude#ka
po wygodnych w u$yciu materia#ach
opatrunkowych trafi#y do zgrabnej szklanej gabloty przystosowanej do przenoszenia i handlu obwo(nego. Oczywi%cie, jest
opatrzona firmowym znakiem PEBECO. Takie podr'czne „walizeczki” mo$na by#o kiedy% ogl!da& w drogeriach
i aptekach promuj!cych wyroby katowickiego i pozna"skiego BEIERSDORFA.
Red. Mszyca odnalaz# j! na jakiej% gie#dzie staroci. Dzisiaj w Polsce nie produkuje si' kremu „Nivea”. Fabrykuj! go tylko w Hamburgu.
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• Snajper i udr!czone miasta
„W Al-Fallud#y by$o strasznie. W Ar-Ramadi by$o jeszcze gorzej. A w Mie"cie As-Sadra – najgorzej” – w ten sposób ameryka%ski snajper, Chris Kyle, opisywa$ istot& prowadzenia dzia$a% wojennych w Iraku. Znaczn! cz&"ci! wspomnie% Kyle’a s! w$a"nie opisy zabezpieczania, zdobywania, „oczyszczania”
i utrzymywania w sferze kontroli irackich
miast. Wspomnieniowa, pe$na anegdot
i niecenzuralnego j&zyka oraz absolutnie
nie naukowa ksi!#ka #o$nierza z Teksasu opisuje w gruncie rzeczy te same zjawiska, które analizowane s! przez sztaby specjalistów z zakresu wojskowo"ci,
bezpiecze%stwa, strategii i planowania.
„Wiek XX jest wiekiem miast” – pisze
Artur Jasi%ski. Jakkolwiek, jest to zdanie rozpoczynaj!ce rozdzia$ pt. „Wspó$czesne miasta jako cele ataków terrorystycznych”. Dane potwierdzaj! zasadno"'
u#ycia tego stwierdzenia, w ci!gu ostatnich 20 lat uderzono w nast&puj!ce metropolie: Nowy Jork (1993, 2001), Tokio
(1995), Moskwa (1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2010), Madryt (2004),
Londyn (2005), Bombaj (2005, 2006,
2008) oraz Oslo (2011). Ze wspomnie%
#o$nierza oraz ze wspó$czesnych analiz
jasno wynika, #e wspó$cze"nie znaczna cz&"' walki zbrojnej prowadzona jest
na terenach zurbanizowanych, a miasta,
zw$aszcza metropolie, sta$y si& celami
dzia$a% terrorystycznych.
• "mier# bezbronnych
Na pocz!tku XX wieku scena teatru
wojennego przenios$a si& z pola bitwy
do przestrzeni miasta. (mier' na wojnie
przesta$a by' domen! zawodu #o$nierza,
ale sta$a si& codzienno"ci! cywilów.
Cho' podr&czniki z dziedziny wojskowo"ci ca$y czas stosuj! rozró#nienie na osoby cywilne i #o$nierzy, to statystyki
w sposób nieub$agany pokazuj!, #e 74%
ofiar konfliktów zbrojnych to cywile, innym wska)nikiem przytaczanym nader
cz&sto jest liczba zburzonych, zniszczo nych, zbom bar do wa nych miast.
W pracach naukowych po"wi&conych
konfliktom zbrojnym, wojnom i wojnom
domowym w sposób jednoznaczny podkre"la si&, i# we wspó$czesnych wojnach
gin! przede wszystkim cywile, walki
przenosz! si& do najwi&kszych skupisk
ludzkich – czyli miast, a wobec braku jasno wytyczonych linii frontu to w$a"nie
o kontrole nad poszczególnymi miastami tocz! si& najbardziej zaci&te walki.
• Clausewitz i wojna
Niewiele jest zjawisk, które tak bardzo
jak wojna naruszaj! nie tylko integralno"'
terytorialn!, poczucie bezpiecze%stwa, ale
przede wszystkim struktury spo$eczne – normatywne, struktury w$adzy, to#samo"'. Konflikty zbrojne zaburzaj!
procesy socjalizacji, identyfikacji, uderzaj! w podstawy spo$ecznego $adu. Wojna to
zjawisko, które wzburza spo$ecze%stwo

sko"ci Weber zaznaczy$ dobitnie, i# […]
Aby stanowi' wspólnot&, ludno"' aglomeracji miejskiej musi trudni' si& w przewadze zaj&ciami pozarolniczymi i posiada', co nast&puje: 1) fortyfikacje; 2) rynek; 3) w$asny s!d z przynajmniej
cz&"ciowo odr&bnym prawem; 4) stowarzyszenia oraz 5) przynajmniej cz&"ciow!
autonomi& i w$adze wybierane z udzia$em
obywateli”. Co istotne, na pierwszym
miejscu Weber wymieni$ fortyfikacje,
podkre"laj!c tym samym wag& obronnych
i ochronnych funkcji miasta. Przez setki
lat fortyfikacje, zamykane na noc bramy
i mury miejskie by$y gwarancj! bezpiecze%stwa mieszczan i ich codzienno"ci oraz
interesów. Umacniane, modernizowane
stanowi$y wzgl&dn! gwarancj& spokojnego bytu mieszka%ców. Rzemios$o wojenne jednak ewoluowa$o, rozwój mo#liwo"ci artylerii spowodowa$ konieczno"'
budowy bardziej ni# mury miejskie zaawansowanych przeszkód – sza%ców
ziemnych, twierdz, fortyfikacji.
• Miasto i terror

Metropolie
rz!dz! "wiatem,
a strach rz!dzi
metropoliami (I)
i ca$kowicie je przeistacza, odcinaj!c si&
straszliwym kontrastem od spokojnego toku czasu pokoju. Twórca pierwszego, „nowoczesnego” podr&cznika sztuki wojennej, Carl von Clausewitz, zaznaczy$
wyra)nie, i# wojna jest aktem stosunków
pomi&dzy lud)mi. B&d!c zjawiskiem
spo$ecznym staje si& wojna domen! socjologów. Wojna, czy atak terrorystyczny naruszaj! tkank& spo$ecze%stwa tak dotkliwie, jak narusza tkank& miasta – budynki, gmachy, zabytki, tym samym
mo#e sta' si& przedmiotem refleksji socjologii miasta i architektury.
• Mistrz niemieckiej socjologii
i miasto
Analizy fenomenu miasta i miejsko"ci
przeprowadzone przez niemieckiego socjologia Maxa Webera da$y podstawy
nowoczesnej socjologii miasta. Weber
dokona$ porównawczej analizy historycznych formacji miejskich, co doprowadzi$o do m.in. stworzenia tzw. typów
idealnych europejskiego miasta "redniowiecznego i miasta formacji azjatyckiej.
Analizuj!c niezb&dne determinanty miej-

Obronna funkcja miasta straci na znaczeniu dopiero w erze nowo#ytnej. Gdy#
na prze$omie XIX i XX w., na skutek rozwoju techniki uzbrojenia, zostaje rozerwany trwaj!cy od tysi&cy lat ci!g$y obwód
umocnie% wokó$ miasta. Miejsce twierdzy zajmuje szkieletowy pier"cie% lu)no
rozrzuconych bunkrów. Gdy nie ma
ograniczaj!cych murów i fortyfikacji, procesy urbanizacyjne nabieraj! tempa i mocy. Dal szy roz wój tech nik wo jen nych – wprowadzenie lotnictwa, dalekosi&#nych dzia$, broni rakietowej spowodowa$ przesuni&cie linii obrony na linie
granic kraju. Porz!dku w miastach strzeg$y wyspecjalizowane s$u#by, a zadania
armii koncentrowa$y si& na militarnej
obronie terytorium pa%stwa, jakkolwiek
realizowanej z dala od terenów zurbanizowanych. W czasie II wojny "wiatowej
miasta znowu sta$y si& strategicznymi celami militarnymi, walcz!ce si$y pos$ugiwa$y si& terrorem i brutaln! si$!, by zastrasza', kontrolowa', wyniszcza' ludno"' cywiln!, b!d) te# bombardowa'
i metodycznie niszczy' miasta, a ci!g$e
bombardowania centrów przemys$owych
i osiedli robotniczych doprowadzi$y
do tego, #e zanik$o rozró#nienie na walcz!cych i cywili, a przemoc militarna zosta$a "wiadomie skierowana przeciw
ludno"ci cywilnej. Powojenny optymizm,
i szybki wzrost gospodarczy przyniós$ ze
sob! rozbudow& przedmie"'. I cho' zimna wojna przynios$a ze sob! udoskonalenie broni atomowej i "rodków jej przenoszenia, nie zatrzyma$o to procesu rozrastania si& miast i migracji ludno"ci ze
wsi do miast. Rozlegle, g&sto zaludnione, zat$oczone miasta s! dzi" idealnym celem dla terrorystów, ale tak#e aren! potyczek walcz!cych stron.
Felieton napisany we wspó!pracy
z dr Karolin" Wojtasik
z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu #l"skiego
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150 lat Katowic
Nieistniej!ca ju" wie"a Bismarcka w parku miejskim (Brynów, park Ko#ciuszki). Od 1923 do 1933 r. wie"a widokowa.

Katowice
za Pohlmanna (I)
HENRYK
SZCZEPA&SKI

Prusko-kaiserowskie Katowice mia!y tylko dwu szefów magistratu z tytu!em nadburmistrza. Chronologicznie pierwszym
by! dr August Schneider, a drugim i ostatnim – dr Alexander
Pohlmann.
fo te lu oj ca mia sta za siad!
Na
w 1903. Jego gabinet mie"ci! si#
w ratuszu, na rogu Rynku i Pocztowej.
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Mia! 37 lat gdy przyby! do Katowic
i wraz z $on% Mari% zamieszka! w nowej, nieca!e trzy lata wcze"niej wybudowanej willi Damego przy Sokolskiej 8. No si! mod ny, krót ko
przystrzy$ony w%s. By! m#$czyzn%

zdecydowanym i pewnym siebie. Zosta! tu przeniesiony z rz%dzonego przez
Niemców Poznania, gdzie przewodniczy! Radzie Miasta. Poprzednio urz#dnicze szlify zdobywa! we Frankfurcie
nad Menem. To jedyny w"ród katowickich prominentów, urodzony nad Wis!%
(w Grudzi%dzu). Po studiach prawniczych rozpocz#tych we Fryburgu Bry-

zgowijskim (opodal francuskiej granicy), potem kontynuowanych we Wroc!awiu i Lipsku, a uko'czonych w Berli nie pra co wa! w ad mi ni stra cji
pa'stwowej. Politycznie zwi%za! si# z libera!ami; najpierw z Wolnomy"ln%
Parti% Ludow%, a od 1918., z popularn% w"ród bur$uazji i drobnomieszcza'stwa – Niemieck% Parti% Demokratyczn%. Karier# parlamentarn% rozpocz%!
w roku 1912 jako pose! prowincjonalnego Landtagu. W latach wojny o (l%sk
do 1921 zasiada! w !awach weimarskiego zgromadzenia narodowego. Potem,
wraz z os!awionym Otto Hörsingiem,
krwawym katem polskich (l%zaków, jako mandatariusz katowickich Niemców,
od 1920 do 1922, by! pos!em do berli'skiego Reichstagu.
Pierwsz% uroczysto"ci% celebrowan% w Ka to wi cach przez Po hl man na by!o oddanie do u$ytku wie$y Bismarc ka na Ka mion ce Ka tow skiej
przez Niemców nazywanej Beateberg.
Odby!a si# pod koniec sierpnia 1903.
Ojciec miasta wyg!osi! patriotyczne
przemówienie, duchowni trzech Ko"cio!ów odmówili pacierze, a zgodny
chór rekinów miejscowej finansjery
i ma gna te rii od "pie wa! grom kie
„Deutschland, Deutschland über alles”.
Burmistrz nacisn%! guzik iskrownika. Na szczycie monumentalnej, kamiennej pochodni eksplodowa! pot#$ny, benzolowy s!up ognia. P!on%!
w ho!dzie $elaznemu kanclerzowi i ku
czci krzy$ackiego wodza mistrza Ulricha von Jungingen, w 1410. pod Grunwaldem, podst#pnie zamordowanego
przez polsko-litewskich barbarzy'ców. Tych samych, których w Krakowie, w 7 lat potem, wraz z pos%giem
Jagie!!y, „Praojcom na chwa!# – braciom na otuch#”, Polacy uwiecznili
na po mni ku opo dal Bar ba ka nu.
Po okolicy roznios!a si# wo' etyliny.
Damy si#ga!y po chusteczki. Ociera!y nosy i oczy mokre od !ez…
Pohlmann by! wojuj%cym nacjonalist%,
zwolennikiem twardego kursu w polityce narodowo"ciowej, prowincjonaln%
marionetk% bezkrytycznie na"laduj%c%
Wilhelma II, co bez ogródek wypominali
mu niemieccy socjali"ci. W 1907 podczas inauguracji pierwszego sezonu artystycznego w nowym gmachu teatru
z tromtadrack% arogancj% zapewnia!,
$e b#dzie to: „Bollwerk gegen das feindliche Polentum” „bastion przeciw polszczy)nie”. Od 1912. gdy urbani"ci
i radni miejscy ze wzgl#dów praktycznych domagali si# w!%czenia w obr#b
miasta peryferyjnego Brynowa, Za!#$a
Zawodzia, Bogucic, D#bu – torpedowa!
ten postulat strasz%c Polakami, którzy
po wej"ciu do miejskiego samorz%du natychmiast zdominuj% Niemców. Chwytliwy slogan „spartakistische und polnische Elemente” (komunistyczny i polski
element) kolportowany przez prusk%
pras# i tajnych agentów wzbudza! postrach w"ród mieszka'ców nadgranicznego (l%ska.

W grudniu 1919, w konsekwencji
krwawych zamieszek pierwszego powstania !l"zaków, na posiedzeniu nowej
rady miejskiej z#o$y# rezygnacj% ze stano wi ska nad bur mi strza. W stycz niu 1920., gdy zanosi#o si% na kolejn" insurekcj%, tak jak wi%kszo&' niemieckich
notabli z katowickiego &wiecznika w#adzy opu&ci# Ratusz. Przeniós# si% nad (ab%. Tam, w os#awionym Magdeburgu
czeka#o na niego stanowisko szefa rejencji Saksonii.
Nie by #o go w Ka to wi cach, ani
w dniach wycofywania Reichswehry ze
!l"ska, Ani podczas przejmowania miasta pod kontrol% Mi%dzysojuszniczej
Komisji Rz"dz"cej i Plebiscytowej ani
te$ podczas oficjalnego przekazania
polskiej administracji pa)stwowej.
Jego zast%pc" z tytu#em drugiego
burmistrza by# Paul Neugebauer a po jego &mierci w 1915. – w latach I wojny
&wiatowej, powsta) &l"skich i Plebiscytu – zast%powa# ich Edmund Leu.
Z Caruso,
muzyk! Wschodu w tle
a gi strat roz ta cza# pro tek to rat
M
nad dzia#alno&ci" dwu niemieckich
czytelni ludowych za#o$onych w 1897

i 1910. Wi%ksze zgromadzenia hakatystów oraz niemieckiego towarzystwa
gim na stycz ne go za #o $o ne go przez
Grundmanna i Holtzego celebrowano
w teatrze miejskim. Zebrania partyjne
i towarzyskie, tradycyjnie jak w poprzednim stuleciu odbywa#y si% w salach restauracyjnych. Na ogó# nie brakowa#o
tam prasy i innych rozrywek kulturalnych. Najcz%&ciej grywano w karty,
szachy i bilard. Mniej lub bardziej ekskluzywne knajpki, cukiernie, kawiarnie
i piwiarnie oferowa#y dodatkowe niespodzianki.
Hotel „Deutscher Kaiser”, znajduj"cy si% przy wje*dzie do miasta w naro$nym domu przy Warszawskiej 69, nale$"cym do Flory i Brunona Wendrinerów,
na parkiecie swojej restauracji organizowa# zaj%cia Kó#ka Tanecznego „Terpsycho ra”. Je go cz#on ko wie gu sto wa li
w ta)cu artystycznym, baletowym i towarzyskim. Stamt"d rekrutowali si%
fordanserzy i fordanserki obs#uguj"cy bale i dancingi w ekskluzywnych lokalach
Katowic.
W 1913 na rogu dzisiejszej Miel%ckiego i Mariackiej, w eleganckiej kawiarni „Kaiser-Cafe”, której w#a&cicielem by# Adolf Steinhardt odbywa#y
si% nie zwy k#e kon cer ty i re ci ta le.
Przed majestatyczn" tub" patefonu odtwarzaj"cego pie&ni w wykonaniu s#awnego tenora Enrico Caruso oraz innych
gwiazd ówczesnej szelakowo-ebonitowej p#ytoteki, zasiadali amatorzy czarnej, &wie$o palonej kawy, ciastek i dobrej muzyki.
Z restauracji Ryszarda Matterny,
przy 3 Maja 29, vis a vis gimnazjum dla

Alexander Pohlmann. Zdj!cie pochodzi z: „100
Jahre Stadt Kattowitz 1865-1965. Ein Jubilaums – imd Gedenkbuch von W. Majowski”, Salzgitter-Bad 1965.

dziewcz"t, dobiega#y d*wi%ki muzyki
Dalekiego Wschodu. Tutaj spotykali si%
cytrzy&ci. Przewodniczy# im Richold Friseur. Grali na egzotycznych instrumentach podobnych do lutni wyposa$onych w kilkadziesi"t strun poskr%canych
z jedwabnych nitek. Kl%kali na pod#odze i pochylaj"c si% nad instrumentem,
palcem lub plektronem delikatnie potr"cali struny wydobywaj"c z niego melodie sk#aniaj"ce do zadumy. Do ulubionych nale$a#a Kao shan liu shui czyli
„Wysoka góra i nieustaj"cy wiatr”.
Pierwsze
kinematografy
ies#ychan" sensacj% w Katowicach
N
i na ca#ym !l"sku wzbudza#y pokazy mutoskopowe czyli prezentacje ru-

chomych obrazów. Najstarsze zorganizo wa no w 1904. pod wy so ki mi,
wojskowymi namiotami na placu Andrzeja. By#y zapowiedzi" prawdziwego
kina. Patronowa#a im Liga Morska
a osobi&cie tajny radca górniczy in$. Gustaw Williger. To on jako pierwszy
na terenie cesarstwa wilhelmi)skiego
zorganizowa# seri% pokazów mutoskopowych ukazuj"cych prac% i m%stwo niemieckich marynarzy. W Katowicach
magiczne obrazy z gestykuluj"cymi
i u&miechaj"cymi si% lud*mi p#yn"cymi
na wielkich okr%tach obejrza#o 24 tysi"ce osób. Pó*niej podobne imprezy odby#y si% w Gda)sku i Poznaniu. W sumie zgromadzi#y 32 tysi"ce widzów.
W mie&cie wtedy jeszcze nie by#o kina z projektorem, widowni" i wielkim
ekranem.
Dwa pierwsze kinematografy zainstalowano wiosn" 1907.; w oficynie domu
przy Warszawskiej 10 „Kinomatograph”

Juliusza Edericha, nazywany te$ „Welt
Theater” i przy 3 Maja 11 „Grand Kinomatograph”. Dopiero one zosta#y
wyposa$one w aparaty umo$liwiaj"ce
ekranow" projekcj% ruchomych obrazów. Dzia#o si% to w 14 lat po tym jak
bracia Lumière, w podziemiach paryskiej Grand Café pokazali pierwsze
nowocze&nie zmontowane i wy&wietlane: „Wyj&cie robotników z fabryki”,
„Wjazd poci"gu na dworzec” no i humorystycznego „Polewacza oblanego”.
Przypad#y do gustu równie$ katowickiej
publiczno&ci; za&miewa#a si% do #ez
oklaskuj"c aktorów, re$ysera i tapera
muzykuj"cego podczas projekcji.
Najstarsze &l"skie kino z prawdziwego zdarzenia powsta#o w pi%' lat po inauguracji pokazów mutoskopowych. By#o nim „Colosseum” przy 3 Maja 7
otwarte przed Bo$ym Narodzeniem 1909.
Przed jego magicznym ale wci"$ jeszcze
niemym ekranem zasiada#o 400 widzów.
By#o to medium o najwi%kszej sile oddzia#ywania ch%tnie wykorzystywane
dla celów wielkomocarstwowej propagandy Hohenzollernów. Gloryfikowa#o
cesarza, jego dwór, ministrów, pot%g%
Rzeszy, jej armi% i flot%.
Najwi%ksz" widowni", a$ dla 1000 entuzjastów filmowych opowie&ci dysponowa# „Kammer-lichtspiele” Martina Tichauera i Bertolda Kochmanna,
wy bu do wa ny na par ce li przy le g#ej
do dworca kolejowego. Doskonale widoczny z okien poci"gów przeje$d$aj"cych pobliskim wiaduktem sta# si% wizytówk" miasta. Premierowe seanse
zaprezentowa# w styczniu 1913. Do naszych czasów przetrwa# jako kino „Rialto”. Prócz amfiteatru publiczno&' mia#a do wyboru tak$e miejsca na balkonach
a ponadto restauracj% z obs#ug" mówi"c" po polsku, winiarni% i piwiarni%.
W s"siedztwie budynku odbywa#y si% seanse plenerowe.
Przy Staromiejskiej 17, od 1909.
na seanse X Muzy zaprasza#o „Apollo”.
Jako atrakcja wzbogaca#o ofert% restauracji i kabaretu. W dwa lata pó*niej,
na s"siedniej ulicy Miel%ckiego filmy
gra#o te$ kino „Palast”. Mia#o 350
miejsc i 3 teatry &wietlne, a od dworca
kolei górno&l"skiej dzieli#o je tylko kilkadziesi"t metrów. W d#ugich kolejkach
przed kasami biletowymi stawali przybysze z odleg#ych zak"tków !l"ska
a nawet z Zag#%bia D"browskiego.
Teatr Miejski
– tub! propagandow! Pohlmanna
1907 nast"pi#o uroczyste otwarcie
W
Teatru Miejskiego – najwa$niejszej i jednej z nielicznych inwestycji za-

ko)czonych za magistratury Pohlmanna. Zatwierdzenie projektu i stosowne
uchwa#y rady miejskiej zosta#y podj%te
jeszcze w czasach nadburmistrza Schneidera. Pohlmann traktowa# budow%
po ojcowsku – jak oczko w g#owie. No-
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wy przybytek kultury, ze swoj! 800-osobow! widowni! nie zdystansowa" jednak
czynnego od 1900 chorzowskiego teatru
hrabiego Redena, dysponuj!cego zapleczem hotelowo-restauracyjnym i audytorium na ponad 1000 miejsc. Nie uczyni" z Katowic kulturalnej stolicy Górnego
#l!ska. Katowiczanie woleli pojecha$
do „Redena” albo pój%$ do miejscowego kina.
W tym wy%cigu Katowice pozosta"y
w tyle za Bytomiem i Gliwicami. Scena miejska musia"a si& zadowoli$ pierwsze'stwem tu( przed salami teatralnymi
dawnego hotelu „De Prusse” oraz Hali
Rzeszy. O roli najwi&kszej niemieckiej
ambony propagandowej, jak! %wi!tyni
Melpomeny Pohlmann wyznaczy" w (yciu kul tu ral nym Ka to wic, pi sa "em
na wst&pie.
Od pocz!tku XX wieku przy obecnej
ulicy Wojewódzkiej 21 przyjmowa" go%ci hotel „Germania”. Nale(a" do katowic kich kup ców i prze my s"ow ców
– Czwiklitzerów. Jego szyld przypomina" winiet& berli'skiego tygodnika, naczelnego organu „Zen trumspar tei”.
Wcze%niej nosi" nazw& „Holtay Hotel”.
W okresie mi&dzywojennym w dawnej
„Germanii” pomieszkiwali redaktorzy tygodnika „Das Freie Wort”, konspiracyjnie drukowanego naprzeciwko pod 20
u Maksymiliana Chmurkowskiego, gdzie
powielano te( nielegalne wydawnictwa
niemieckich komunistów.
Pod numerem 1 tej ulicy od pocz!tku
stulecia funkcjonowa" Deutsches Haus,
z restauracj! i dancingami, podczas
których tancerze wirowali w rytmie
wci!( modnego walca. W programie rozrywkowym pl!sa"y striptiserki albo, tak
jak w 1911., swoje gabaryty prezentowa"
rosyjski wielkolud licz!cy 268 cm wzrostu. Wraz z przybytkami innych niekoniecznie apolli'skich Muz przy s!siednich ulicach, okolica uchodzi"a wtedy
za stref& nocnych i towarzyskich uciech.
Przy %w. Jana spotykali si& bracia szlarafowie, wyszydzaj!cy i o%mieszaj!cy
wszystko co w tamtych czasach pachnia-

46

Kinoteatr przy ulicy Wojewódzkiej, 1923.

"o sztamp!, rytua"em i formalizmem,
a szczególnie konwencjonalne i napuszone ceremonia"y farmazonów, którym
wtedy w ich %wi!tyni przy Teatralnej 2,
przewodniczy" nowy mistrz – dr Georg
Hoffmann, dyrektor tutejszego gimnazjum. Kpili sobie tak(e z ideowej gorliwo%ci polskich patriotów, przez jaki%
czas swoje stowarzyszenie aluzyjnie
nazywaj!c „Porta Polonia”.
Rubasznym i niewybrednym zabawom na pe"nym luzie oddawali si&
cz"onkowie klubu Charivari. Parodiowali salonowe i koncertowe popisy
muzyczne. Najch&tniej trawestowali
sm&tne sonaty, serenady i nokturny. Lirycz ne „Eine kle ine Na cht mu sik”,
do znudzenia wygrywane podczas kanapowych przyj&$ bur(ujów i filistrów, improwizowali na garnkach
i patelniach pomagaj!c sobie blaszan! "y(k! albo w miar& mo(liwo%ci najwi&kszymi pokrywkami. Publiczno%$
akom pa nio wa "a po ry ku j!c, kwi l!c
b!d) tupi!c nogami. Nie trzeba by"o
wychyla$ kilku du(ych kufli piwa
aby poczu$ jak „kocidr!we"bie”. Niemcy ten rodzaj samopoczucia nazywali katzenjammer.
Natomiast w dwu dostojnych towarzystwach %piewaczych skupia"o si&
"!cznie ponad 140 niemieckich wokalistów. #rodowiskowe organizacje mieli stra(acy, konstruktorzy maszyn, produ cen ci wy ro bów me ta lo wych,
zwi!zkowcy ró(nych bran( i wyzna',
a filie ogólnokrajowych: Liga Morska
i Liga Kolonialna.
Jak w kalejdoskopie
kilka lat pó)niej rada miejska
W
sk"ada"a si& z 42 radnych, w%ród
których – jak podkre%la"y oficjalne niemieckie informatory – nie by"o (adnego Polaka. Od 1913. przewodniczy" jej
Hugo Grünfeld, (ydowski przedsi&biorca i mistrz budowlany. Reprezentowa-

"a Katowice licz!ce ju( oko"o 42 tysi!ce mieszka'ców. Ponad 6 tysi&cy spo%ród nich za swój j&zyk ojczysty uznawa"o polski, pó"tora tysi!ca polski
i niemiecki a wy"!cznie niemiecki prawie 37 tysi&cy. Oko"o 150 osób deklarowa"o inne j&zyki. Mieszka'ców pos"uguj!cych si& j&zykiem niemieckim by"o
sze%ciokrotnie wi&cej.
Inaczej uk"ada"y si& proporcje ze
wzgl&du na wyznanie. By"o to miasto
zdecydowanie katolickie. Do Ko%cio"a
rzymskiego nale(a"o blisko 33 tysi!ce
wyznawców, do ewangelickiego zaledwie dziewi&$ tysi&cy. W synagodze
modli"o si& oko"o trzy tysi!ce wiernych, a we wspólnotach starokatolickiej
i baptystycznej – niespe"na 200 osób.
Jeszcze inaczej katowiczanie podzielili si& podczas wyborów do Reichstagu
w 1912. O ich sympatiach politycznych
wiele mówi! wyniki g"osowania. Faworytem okaza" si& 36-letni Józef Biniszkiewicz, polski szewc i restaurator, wydawca i publicysta „Gazety Robotniczej”
a tak(e d"ugoletni aktywista Polskiej Partii Socjalistycznej Zaboru Pruskiego
(PPS ZP). Ich g"ówny przeciwnik adwokat Hugo Sachs, którego dzieci by"y wnukami dr. Richarda Holtzego i prawnukami Wil hel ma Grund man na, mistrz
filocesarskiej lo(y maso'skiej „zum
Licht im Osten”, reprezentuj!cy szowinistyczny Ostmarkverein i kilka innych
hakatystycznie zorientowanych organizacji, otrzyma" poparcie zaledwie dwu tysi&cy wyborców. Pó"tora tysi!ca elektorów odda"o g"osy na umiarkowan!,
katolick! parti& „Centrum” reprezentowan! przez s&dziego, Hermana Göbela
a nieco wi&cej ponad tysi!c na in(. Gustawa Willigera, pupila przemys"owców górniczo-hutniczych, magnaterii
wielkoprzemys"owej i Liberalnej Partii
Rzeszy.
Wtedy, nie po raz pierwszy, katowiczanie jednoznacznie wyrazili nieufno%$
wobec konserwatywno-nacjonalistycznego establishmentu szermuj!cego has"ami dyskryminacji narodowo%ciowej. Po raz drugi, imponuj!ce, bardziej
masowe lobby wyborcze, tym razem
okr&gu zabrza'sko-katowickiego jeszcze raz i dobitniej opowiedzia"o si&
za polskimi pos"ami w trakcie wyborów
%cis"ych. W „dogrywce” – wy"!cznie
pomi&dzy polskimi kandydatami – Sosi'ski uzyskuj!c poparcie prawie 19 tysi&cy wyborców zdystansowa" Biniszkiewicza z nieca"ymi 13 tysi!cami.
Run&"a zmursza"a polityczna koncepcja Grundmanna, Holtzego, Sachsa
i Pohlmanna – separuj!ca Polaków
i eliminuj!ca ich na obrze(a (ycia publicznego.
U progu wielkiej wojny %wiatowej nazywanej te( europejsk! wojn! o wolno%$
narodów 40-tysi&czn! spo"eczno%$ Katowic w Reichstagu reprezentowa" Polak Wojciech Sosi'ski, w pruskim Landtagu w imieniu katowiczan przemawia"
inspektor górniczy Muschalik, radny
miejski.

Teatr Miejski, zbudowany w 1907 r. wg projektu kolo#skiego architekta K. Moritza. Od 1922 Teatr Polski. W 1936 r. otrzyma$ nazw!: Teatr %l"ski
im. St. Wyspia#skiego.

S!owia"skie korzenie
iasto przyci!ga"o polskich kupM
ców, drobnych wytwórców, lekarzy, adwokatów i artystów. W 1904.

po studiach w Pary#u, Rzymie, Wiedniu
i Monachium w Katowicach, przy Mariackiej 4 zamieszka" malarz, rze$biarz
i medalier Jan Wysocki, z urodzenia mys"owiczanin. Za"o#y" tutaj prywatn!
szko"% sztuk pi%knych. Kursy rysunków prowadzi" w polskich gimnazjach
w Sosnowcu i Bytomiu. Na wystawach
w Monachium i Pary#u jego kunsztowne numizmaty wysoko oceniali europejscy krytycy sztuki, koneserzy i hobbi&ci.
Wysok! ocen% mieszka'ców zyska"y
us"ugi polskich medyków. Leczyli tu wystarczaj!co d"ugo aby zyska( zaufanie,
wdzi%czno&( i popularno&( w&ród pacjentów; sta#em i do&wiadczeniem wyró#niali
si%: pediatra dr )mierzchalski i dentysta
dr Okulicz. Do najbardziej znanych nale#a"y gabinety: laryngologiczny dr. Ildefonsa Miecznikiewicza – 3 Maja 5,
chorób kobiecych dr. Andrzeja Miel%ckiego – Warszawska 8, okulistyczny dr.
Kazimierza Trzebiatowskiego – Staromiejska 8; dentystyczny dr. Stanis"awa
Ro#anowicza – Warszawska 5.
Liczn! klientel% mia"a Kancelaria adwokacka dr. Zygmunta Seydy otwarta
w 1903. Najpierw mie&ci"a si% przy S"owackiego 16, a potem przy Matejki 5.
Zas"yn!" z p"omiennych przemówie'
na wiecach politycznych, podczas któ-

rych wyst%powa" w obronie praw obywatelskich Polaków i ostro krytykowa"
dyskryminacyjn! polityk% kajzerowskich Niemiec. By" sol! w oku Pohlmanna, pruskich s%dziów i prokuratorów, którzy na kil ka ty go dni za mkn% li go
w wi%zieniu.
Prócz polskoj%zycznych robotników
i w"o&cian, w Katowicach mieszkaj!cych
od pokole', do pracy garn%"o si% setki
polskich gastarbeiterów emigruj!cych
z terenów zabranych Polsce przez Austri% i Rosj%.
Przy g"ównych ulicach )ródmie&cia
ulokowa"y si% sklepy, warsztaty rzemie&lnicze, banki i kancelarie adwokackie prowadzone przez Polaków. Niemcy ch%tnie korzystali z ich ta'szych us"ug ale
strofowali gdy mistrz, lekarz lub adwokat odezwa" si% po polsku.
Spo&ród rzemie&lniczych salonów
do najbardziej znanych nale#a"y: krawiec ki An to nie go Szym ko wia ka,
przy Andrzeja 2 oraz Wojciecha S"owinskiego, przy Dyrekcyjnej 4; pracownia
i salon zegarmistrzowski Stanis"awa
Beszczynskiego, przy Staromiejskiej 15.
Ka#dy z nich aktywnie uczestniczy"
w #yciu towarzyskim i spo"ecznym katowickiej polonii. Beszczy'ski by" te#
bibliofilem i kolporterem polskiej literatury.
Na kraw%dzi stuleci przy Staromiejskiej 5 Wojciech Biela prowadzi" restauracj% „Ledderbrau”. To u niego, w niedziel% 1 czerwca 1902. po powrocie Wojtka
Korfantego zza wi%ziennych krat we
Wronkach, redakcyjni koledzy z „Górno-

&l!zaka” zamówili powitaln! kolacj%.
Po kilku latach Biela przeniós" swój lokal do nowej kamienicy przy Mickiewicza 8. Nad wej&ciem do jego dawnej restauracji przy Staromiejskiej, kolejny
w"a&ciciel zawiesi" szyld „Varsovia”.
Nazwa, wbrew przypuszczeniom nie
mia"a nic wspólnego ze stolic! Królestwa
Polskiego. Reko men do wa"a sto lic%
„Kraju Prywislanskiego”. Oferowa"a petersburskie i moskiewskie smako"yki
a szczególnie czekolad% po rosyjsku.
W mentalno&ci przeci%tnego Prusaka
utrwala"a stereotyp Polaków – narodu
bezdomnego, który swoje pa'stwo roztrwoni", przepi" b!d$ przegra" w karty.
W latach Polski Ludowej mie&ci"a si% tam
ksi%garnia z literatur! radzieck!.
Do cz%sto odwiedzanych nale#a"
sklep delikatesowy Stefana Nowickiego przy Warszawskiej 28 (Kolonialwaren-, Delikatessen-, Wein und Zigarretten- Handlung). Klienci twierdzili, #e
tutaj towar jest lepszy i ta'szy ni#
u Borinskiego. Dobr! mark% mia"a
pachn!ca tytoniem i cygarami trafika
Ignacego Malczewskiego, przy Dyrekcyjnej 6. Polacy starszej daty pami%tali, #e to tutaj, w czasach powstania stycznio we go miesz ka" i zaj mo wa" si%
konspiracj! Stanis"aw Maciejewski, legendarny agent z Katowic.

!
Zdj!cia obiektów pochodz" z publikacji Lecha
Szara#ca „Katowice w dawnej i wspó$czesnej fotografii”. Wyd. Muzeum %l"skie Katowice 2003.
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Królewskie karety w Pszczynie

Skarby ukryte w kazalnicy
raz pierwszy z burzliwymi dziejaPo
mi karet paradnych króla Jana III Sobieskiego spotka!em si" w 1983

wra#enie. Ich wygl%d by" uwieczniany
na obrazach, rycinach, opowie$ci o nich kr%#y"y przez lata, przekazywano je z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj powiedzieliby$my,
#e odegra"y wielk% rol! propagandow%.
Par! s"ów o eksponowanych na wystawie
karetach. Dzi!ki sposobowi prezentacji
mo#emy sobie wyobrazi& jak naprawd! wygl%da"y. Kareta króla Jana (ok. 1692 r.), typ
francuski, wykonana by"a z orzecha, powierzchni! pud"a mia"a rze(bion%. Niestety, niewiele elementów si! zachowa"o – ocala" tylko jeden fragment z"oconego gzymsu
i jedna listewka. Autorstwo pi!knych malowide" przypisuje si! Jerzemu Eleuterowi
Siemiginowskiemu (Szymonowiczowi)
i chocia# zosta"y nieudolnie poprzycinane
przy zamianie powozu na ambon! budz% podziw i ogromny szacunek dla naszych dziejów. Kareta królowej Marii Kazimiery
(Francja, tak#e ok. 1692 r.) to równie# typ
karety francuskiej. Zachowane fragmenty
wykonane s% z wi%zu. Dotrwa"y do naszych
czasów 22 cz!$ci dekoracji godne zainteresowania, o trzecim powozie nie napisz!. By&
mo#e jest to wspólna kareta pary królewskiej. Musicie to sprawdzi& sami! Nie zapominajcie, #e historycy te# miewaj% z tym
problem, o czym po raz kolejny przekona"em si! si!gaj%c do naukowych opracowa'.
Wystaw! wilanowskich cacek uzupe!niaj% eksponaty ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz z kolekcji Muzeum
Zamkowego w Pszczynie. S% tu portrety
przedstawiaj%ce króla Jana III Sobieskiego
i cz"onków jego rodziny.
Dla roz"adowania powa#nej atmosfery
na ko'cu sali wystawowej ustawiono zabytkowe kufry i walizy oraz XIX-wieczn% podró#n% przeno$n% toalet!. „Urz%dzenie niezb!dne” w powozach szczególnie wa#nych
podró#nych – jak to okre$li" kurator wystawy „W purpurze i z"ocie. Karety paradne
króla Jana III Sobieskiego”. Ekspozycj! b!dzie mo#na podziwia& do ko'ca roku. Nie
mo#na przegapi& okazji poruszaj%cego
wyobra(ni! spotkania z histori%.

WITOLD KOCI,SKI
Zdj$cia: Witold Koci&ski

roku w 300. rocznic" Wiktorii Wiede#skiej. O ambonie w Radaczu obudowanej malowid!ami i rze$bami z owych legen dar nych po wo zów, nie mniej
fascynuj%cej historii obecnego ko&cio!a
pw. &w. Maksymiliana Kolbego i dalszych
losach ol&niewaj%cego dzie!a sztuki pisali
reporterzy popularnego wówczas tygodnika „Katolik”.
Jak to si! sta"o, #e z fragmentów królewskich powozów zbudowano ambon! w ko$ció"ku na pomorskiej wsi? Po $mierci króla Jana III Sobieskiego karety trafi"y
z Wilanowa do O"awy, wraz ze spadkiem dla
królewicza Jakuba Ludwika. Potem znalaz"y
si! w r!kach pruskiego genera"a Henninga
Aleksandra von Kleista (czy je dosta" czy
skrad" – o to niechaj dalej spieraj% si! historycy) i on je wykorzysta" do konstrukcji ambony w protestanckiej kaplicy w Radaczu
(w po"owie XVIII w.). Niektóre elementy zosta"y przemalowane, np. symbole i napisy, by
g"osi& s"aw! i chwa"! genera"a, a nie polskiego króla. 'wieckim malowid!om, bez najmniejszych problemów, przypisano tre&(
sakraln%. Karoce „ukryte” w kazalnicy
przetrwa"y w ma"ym ko$ció"ku a# do ko'ca II wojny $wiatowej, czyli ponad 200 lat.
Dzia"ania wojsk radzieckich uszkodzi"y
dach $wi%tyni. Zabytkowa ambona zosta"a
przewieziona do Szczecinka, stamt%d trafi"a do S"upska, nazywana by"a „Wozem
triumfalnym Jana III Sobieskiego”, którym
wjecha" po zwyci!stwie nad Turkami
do Wiednia. Dzisiaj wiemy, #e królewska kareta powsta"a nieco pó(niej.
Na niezwyk"y zabytek zwróci"a uwag!
znawczyni pojazdów konnych dr Teresa )urawska z Muzeum Zamku w *a'cucie. Odkry"a w ambonie cz!$ci karet z inicja"ami
króla i królowej. Dzi!ki temu mog"y powróci& do Wilanowa. Po raz pierwszy zrekonstruowane powozy zosta"y zaprezentowane w Muzeum Pa"acu w Wilanowie dopiero
w 2003 roku staj%c si! artystycznym wydarzeniem na europejsk% skal!.

Po latach stara# uda!o si" dyrektorowi
Muzeum Zamkowego w Pszczynie Maciejowi Klussowi sprowadzi( karety Sobieskich (króla Jana i oczywi&cie królowej
Marysie#ki) do Pszczyny i mo)emy zachwyca( si" ich bezdyskusyjnym pi"knem
w miejscu idealnie pasuj%cym na tego typu ekspozycj" – w powozowni s!ynnych ju)
Stajni Ksi%)"cych. W pi%tek, 8 maja 2015
r. odby!o si" uroczyste otwarcie wystawy
czasowej „W purpurze i z!ocie. Karety paradne króla Jana III Sobieskiego” prezentuj%cej zachowane w zbiorach Muzeum
Pa!acu Króla Jana III w Wilanowie fragmenty karety triumfalnej Jana III oraz
dwóch karet paradnych Jana III i Marii
Kazimiery. Pozosta!o&ci karet umieszczono w ich pierwotnych miejscach na specjalnie przygotowanych stela)ach zbudowanych w formie pude! XVII-wiecznych
pojazdów typu francuskiego. Jak opowiada" kurator pszczy'skiej wystawy Jan Ga"aszek, karety przyjecha"y do Pszczyny zdemontowane – bezpieczniej jest je tak w"a$nie
przewozi&. W Pszczynie posk"adali je pracownicy Muzeum w Wilanowie. Zarejestrowano to na filmie, który mo#na obejrze&
na wystawie.
Czym by"y w swojej epoce karety paradne? Wcale nie musia"y by& wygodne, gdy#
raczej nie s"u#y"y do dalekich podró#y.
+wiadczy"y za to o wielko$ci i bogactwie
w"adcy. Jak pisz% twórcy wystawy barok
rozmi"owany by" w teatralnych gestach
i wszelkiej pompie. Uroczysto$ci dworu królewskiego by"y najlepsz% drog% do prezentacji przepychu i tym samym s"u#y"y budzeniu najwy#szego szacunku w$ród ludu.
Ulubionymi widowiskami by"y w"a$nie
ceremonialne wjazdy z okazji koronacji, legacji poselstw, wizytacji miast, królewskich
$lubów, pogrzebów, czy triumfów po odniesionych zwyci!stwach. Kulminacj% uroczystych parad by"y przejazdy królewskich karet, ci%gni!tych przez sze$ciokonne zaprz!gi.
Podobnie jak tron, pojazdy te stanowi"y godn% opraw! osoby monarchy, wyró#nia"y si!
wielko$ci%, bogactwem dekoracji, sprawia"y na obserwatorach niezapomniane
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Podczas zwiedzania wystawy mo!na ogl"da# film z przygotowania ekspozycji.

Wernisa! w Stajniach Ksi"!$cych odby% si$ 8 maja 2015 r.

Fot. W. Holnicki/arch. Muzeum

Fot. W. Holnicki/arch. Muzeum
Fot. W. Holnicki/arch. Muzeum

Scena narodzin herosa. P!ycina prawych drzwi karety „Osobistej Jana III”

Herkules walcz"cy z hydr". Scena dekoruj"ca drzwiczki karety „Triumfalnej’

Stajnie Ksi!"#ce

W PURPURZE
I Z$OCIE

Fot. Witold Koci#ski

Malowid!o z monogramem MC zdobi"ce prawe drzwiczki karety „Osobistej Marii Kazimiery”

Fragment karety „Osobistej Marii Kazimiery”
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WOJTEK !UKA

Zatrybianie, olej, 120x240

Oko opatrzno"ci, olej, 120x120
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Z cylku Pejza! miejski, Drzewo V, olej, 120x240

Z cyklu Sny, Poduszka, akwarela, 100x140

Obrazos$owa
i s$owoobrazy
Wojtka )uki
WIES)AWA KONOPELSKA
takie wiersze, które si" zapami"S!
tuje – niekoniecznie by je cytowa#
z pami"ci, ale ich atmosfer", przes$anie,

s$owo, na pewno autora. S! te% rysunki,
które si" zapami"tuje, a towarzysz! b!d&
uzupe$niaj!, albo naddaj! my'l, wplataj! si" mi"dzy s$owa, dok$adaj! nowe – to
nienazwane s$owa, nienazwane meandry
duszy czy rozumu. Tak wspó$istniej! s$owa i obrazy. S$owa autorów wierszy
i prozy zapisywane przez 20 lat na $amach „(l!ska” – setki, tysi!ce s$ów. I rysunki stawiane obok, pomi"dzy – te%
przez 20 lat – przez Wojtka )uk". Czyta i rysuje. Staraj!c si" uchwyci# znaczenie, sens. Wy#wiczy$ si" w tej sztuce
dodawania obrazu do s$owa,. Charakterystyczna kreska sk$adana w LOS. „Oto
moja interpretacja s$owa” – zdaje si" mówi# autor rysunków. „Oto moja inspiracja s$owem uk$adaj!ca si" w obraz”. Tysi!ce rysunków powsta$ych do s$ów
– tak%e tych zawartych w wielu poetyckich tomikach.
Wojtek )uka od czasu uko*czenia studiów na Wydziale Grafiki w Katowicach
Akademii Sztuk Pi"knych w Krakowie
zwi!zany by$ z wydawnictwami prasowymi. Dwadzie'cia lat temu rozpocz!$
wspó$prac" ze „(l!skiem”. Postanowi$ zaakcentowa# swoje 30-lecie pracy twórczej. I to dwoma wystawami: jedna z nich
powsta$a w Instytucie Miko$owskim

z okazji Roku Rafa$a Wojaczka. Prezentowa$ tam grafiki do wierszy publikowanych na $amach „(l!ska”. Zatem by$a to
okazja nie tylko do przegl!du prac )uki,
ale tak%e przypomnienia wielu znakomitych autorów, którzy pojawili si" w „(l!sku”. Taki te% powsta$ katalog do wystawy: „Wiersze i obrazy”. Trudno
oczywi'cie pokaza# wszystkie prace i poetyckie i graficzne, ale przy okazji powsta$
kolejny tom – wybór wierszy i wybór rysunków. Spotykaj! si" po latach w innym
kontek'cie, ale wci!% te same, bo zasty-

uwzgl"dnia owe tropy i racje wiersza, staraj!c si" za ka%dym razem wydoby# najbardziej newralgiczne w nim miejsca
i przedstawi# je tak, a%eby – przybrawszy
figurowan! posta# – zawiera$y w sobie
nierzadko dramatyczne napi"cie, wydobyte lub wyd$ubane z punktów zwrotnych
lub prze$omowych poetyckiej narracji”.
Tyle poeta.
Zdarza si" i tak, %e najpierw zapami"tujemy rysunek – czasem kontrowersyjny, albo wyj!tkowy pod wzgl"dem nios!cej tre'ci, a dopiero w drugiej kolejno'ci

!eby dokonywa" takich obrazowych interpretacji potrzebne jest
ogromne wyczulenie na brzmienie s#owa, posiadanie swego rodzaju
unikalnego s#uchu na s#owo, które jak d$wi%k muzyczny dobija si%
do wyobra$ni artysty, na sens przez nie niesiony i na kontekst,
w jakim si% pojawia.
g$e na stronicach „(l!ska”, do którego
pierwotnie by$y przeznaczone. Oczywi'cie, %e rysunki i wiersze istniej! niezale%nie od siebie, bo s! bytami roz$!cznymi. To rysunek powstawa$ do wiersza,
a nie odwrotnie. Jednak ich wspó$istnienie, kojarzenie jednego z drugim sta$o si"
nieroz$!czne. Maciej Melecki – poeta, autor s$owa wst"pnego do katalogu swoistego tomu poetyckiego, zauwa%a, %e „Wojciech )uka w swoich grafikach absolutnie

przypominamy sobie autora wiersza czy
prozy.
Wojtek )uka wypracowa$ swój w$asny
styl tych ilustracji – cho#, to s$owo oczywi'cie nie oddaje istoty wspó$istnienia.
Ucz$owieczone przedmioty i cz$owiek
uprzedmiotowiony, czasem sprowadzany
do roli reproduktora, z dramatycznym odniesieniem do jego istnienia w 'wiecie,
w relacjach z drugim cz$owiekiem. Kobieta – rodzicielka, obiekt „operacji” seksu-
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alnych, m!"czyzna – samiec spe#niaj$cy
wy#$cznie sw$ atawistyczn$ rol! "yciow$.
Rysunki cz!sto ociekaj$ce cierpieniem,
koszmarem dramatycznych dozna% wynikaj$cych z relacji mi!dzyludzkich i niemo"no&ci zmiany. W twórczo&ci 'uki
nie ma postaci nijakich, oboj!tnych,
wszystko przenicowane jest swoi&cie rozumian$ brutalno&ci$, agresj$, jednoznaczno&ci$. Takie przedstawienie &wiata czasem budzi sprzeciw, ale trudno nie
przyzna( mu racji.
estawiaj$c s#owo i obraz czytelnik
otrzymuje trzeci$ warto&(, cz!sto zaskakuj$c$, pod$"aj$c$ czasem w zgo#a odmiennym kierunku ni" zamys# autora
utworów poetyckich czy prozatorskich.
Dwie wyobra)nie – artysty s#owa
i artysty obrazu przecinaj$ si!, dodaj$
b$d) kontrastuj$ ze sob$. 'uka nadbudowuje obraz nad s#owo, które stapiaj$
si!, tworz$c wyj$tkow$ jedni!. *eby dokonywa( takich obrazowych interpretacji potrzebne jest ogromne wyczulenie
na brzmienie s#owa, posiadanie swego
rodzaju unikalnego s#uchu na s#owo, które jak d)wi!k muzyczny dobija si!
do wyobra)ni artysty, na sens przez nie
niesiony i na kontekst, w jakim si! pojawia. To do&wiadczenie wielu lat obcowania ze s#owem artystycznym, jak"e
cz!sto najwy"szych lotów.
W ca#ej twórczo&ci Wojtka 'uki ja najbardziej ceni! w#a&nie te prace. Wiele
spo&ród nich utkwi#o gdzie&
w pod&wiadomo&ci i s$ kojarzone z konkretnym wierszem lub proz$.
Na dalszym planie sytuuj!
wszystkie pozosta#e – zarówno
rysunki, grafiki jak i akwarele.
Dlaczego? Po pierwsze: tak
zwane ilustrowanie poezji czy
prozy nie sprowadza si! u 'uki do odczytania wprost, do tworzenia „przerywników” graficznych. S#owo staje si! jedynie
inspiracj$. Kszta#tuje on swoj$
obrazow$ metafor! na kszta#t
poety dobieraj$cego s#owa, poszukuj$cego sensu w stawianiu
znaków graficznych #$czonych

Z
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w s#owa. Po drugie: graficzn$ interpretacj!
utworu posiad# Wojtek 'uka w stopniu znakomitym.
Wojtek 'uka w „rysowaniu poezji
i prozy” jest artyst$ absolutnie wyj$tkowym. Dobiera posta(, kresk!, animalizuje rzeczy martwe nadaj$c im cech ludzkich. Charakterystyczne dramatyczne
sylwetki, czasem ledwo zaznaczone,
a czasem nabuzowane jak$& pierwotn$
energi$, b$d) zwyczajn$ biologi$ splataj$ si! w symbole, tworz$ korowody
ludzkich u#omno&ci b$d) manifestuj$
dramatyczne doznania i do&wiadczenia.
Ciosane z tej samej materii, wplatane
w machiny "ycia i &mierci dokonuj$
nadludzkiego wysi#ku, by ci$gle pozosta(
CZ'OWIEKIEM.
Nie ma w graficznej, ale te" i malarskiej twórczo&ci Wojtka 'uki entourage’u &wiata symbolicznego, nie korzysta on z arsena#u znaków i znacze%. Tu
jest dos#owno&(, swoi&cie rozumiane
pi!k no, ja ka& ner wo wo&( i bru tal no&( – to s$ fragmenty &wiata rzeczywistego, a do nich nale"y cz#owiek,
zwierz!, ich emocje i relacje. Nie ma
wy su bli mo wa ne go prze ka zu, któ ry
jest wyrazi&cie jednoznaczny i nieinterpretowalny. S#owo i obraz je przekazuj$cy nie zawsze musz$ znaczy( to
samo.
Takie rysunki i grafiki mog$ powsta(
na niewielkim kawa#ku papieru, staj$c

si! zapisem pierwszego wra"enia, pierwszej my&li.
Druga wystawa powsta#a na zaproszenie galerii „Obok” w rodzinnych Tychach. To malarstwo i grafika. Rozrzewnia si! Wojtek 'uka w tych swoich
obrazach malarskich, w których przenikaj$ si! wp#ywy jego mistrza – Jerzego
Dudy-Gracza z jego w#asnym rozumieniem malarstwa. Kolory zaczynaj$ gra(
swoje role, a symbol zostaje poddany interpretacji. Prace zyskuj$ znacznie wi!ksze formaty, staj$ si! rozmalowane, roz&wietlone, wr!cz pulsuj$ jasno&ci$. S$
obrazami do ogl$dania, do poszukiwania
detalu i tajemnicy, do interpretacji tego co
wynika z jednej, drugiej i trzeciej pracy
w tym, a nie innym zestawieniu. Stoj$ce
na drugim kra%cu jego twórczo&ci rysunki do prozy i poezji s$ uderzeniem, ciosem zadanym s#owu, nie pozostawiaj$cym
pola do dyskusji. W obrazach malarskich sporo jest odcieni jaskrawej "ó#ci,
czerwieni, pojawia si! intensywna ziele%,
granat… jest #agodno&(, która mo"e u&pi(
czujno&( ogl$daj$cego – s$ jakby rekompensat$ &wiata kartki, piórka i s#owa.
***
Nie#atwo jest pisa(, po raz kolejny
zreszt$, o twórczo&ci kogo&, z kim wspó#pracuje si! na co dzie%, rozmawia i omawia cz!sto cudze graficzne rozwi$zania.
Jednak ca#a przyjemno&( pisania o tym
ar ty stycznym przy pad ku
(a „przypadek” to Wojtek 'uka) polega na zebraniu od czasu do czasu w jednym miejscu
i pokazaniu ca#ego spektrum jego twórczo&ci. Wtedy okazuje
si!, "e znaj$c si! tyle lat, tak naprawd! niewiele o sobie wiemy. I to jest najwspanialsze.
Zaskoczenie nowym jest zawsze fascynuj$ce, niemniejszym ni" zobaczenie, jak „radz$” so bie prace wy j!te
z poetycko-prozatorskiego kontekstu, kiedy staj$ si! innym,
niezale"nym bytem.

!
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kres letnich wakacji to
ci!"ki czas dla felietonisty. Powa"nych rzeczy
(ale czy tu si! pisze o powa"nych rzeczach?) nikomu nie chce
si! czyta#, a relacjonowanie wakacyjnych ekscesów rodaków to zaj!cie tyle" nudne, co ja$owe. Pozostaje pogoda, ale jest przecie" jaka
jest, ka"dy widzi, a jaka b!dzie,
ka"dy zobaczy. Sooner or later, jak
%piewa Sting. Lato to tak"e czas
muzykowania na %wie"ym powietrzu, co nasuwa mi my%l, nawet niekoniecznie odkrywcz&, "e estrada
rockowa nam si! ostatnio rozpolitykowa$a, co zaowocowa$o kandydatem na prezydenta i Bóg wie na co
jeszcze. Musz! jednak zauwa"y#,
"e nie rozumiem zdziwienia sporej
cz!%ci mediów i publiki. Taki Sonny Bono, ex-m&" Cher, jeszcze w siedemdziesi&tych latach nies$usznego stu le cia wspi&$ si! na fo tel
najpierw burmistrza Palm Springs,
a potem kongresmena. A w ogóle to
polityka zacz!$a przenika# do rocka ju" w latach sze%#dziesi&tych,
cho# g$ównie na takiej zasadzie, i"
niektóre zespo$y i wykonawcy krytykowali tzw. rzeczywisto%# zastan&. Nawet Elvis Presley nie wytrzyma$ nerwowo i w 1969 roku nagra$
„In The Ghetto.” Neil Young boczy
si! na Ameryk! do dzi%, a John Lennon okre%la$ siebie jako instynktownego socjalist!, który jednak nie
wierzy$ w rewolucj!. To tylko kilka
przyk$adów z ca$kiem sporej grupy.
S&dz! zatem, "e na koncertach rockowych, które latem odbywaj& si!
w wielkiej obfito%ci, czeka nas sporo polityki, a w ka"dym razie cierpkich uwag na jej temat, a tak"e
na temat osób, które j& uprawiaj&.
M$ode pokolenie przekona$o si!, "e
jego g$os co% znaczy, cho# zapewne
jeszcze dok$adnie nie wie, co. Jakie
b!d& rezultaty, tego dok$adnie nie
wiadomo. Jedni wieszcz& g$!bok&
zmian! pokoleniow& w tej bran"y,
inni zalecaj& spokój, w nadziei albo
i w beznadziei, "e wszystko wróci
na swoje tory. S$owo rewolucja
w ka"dym razie powtarzane jest
do%# cz!sto. Warto jednak pami!ta#, i" zdolni manipulanci nie %pi&,
a ich has$em by$o, jest i zapewne
b!dzie, "e trzeba wiele zmieni#, by
nic si! nie zmieni$o. Nie wykluczone zatem, "e dzisiejsi bohaterowie
jutro stan& u stóp gilotyny, metaforycznej, rzecz jasna. Prawdziwa,
wypróbowana podczas rewolucji we
Francji, mia$a to do siebie, "e pozbawia$a polityka mo"liwo%ci powrotu do uprawianego procederu.
Ta metaforyczna niekoniecznie.

Z moich Górek
WITOLD*TURANT

mo"e tak"e z sentymentu, zaczynam dostrzega# (lepiej pó(no, ni"
wcale) talent, warsztat i %wie"o%#
pomys$ów. Zw$aszcza na tle niektórych wspó$czesnych produkcji.
Lato sprzyja tak"e zjawisku kompletnie niezauwa"anemu przez profesjonaln& muzyczn& krytyk! – mianowicie zwi!kszonej aktywno%ci
ulicznych grajków. Katowice s& w tej
dziedzinie do%# ubogie, ale nie s&
przecie" pustyni&. – Mamy przecie"
NOSPR i Filharmoni! – powie kto%
przekorny. – Oczywi%cie – spiesz!
z odpowiedzi&. – Mamy jak najbardziej. A jednak gdy przypomn! sobie genialnego beznogiego skrzypka z ulicy Floria'skiej w Krakowie,
Stefana Dymitera, to jednak mi "al.
Nie chodzi ju" o to, "e z wielk&
uwag& s$ucha$ go Jan Nowicki, a pono# i sam Yehudi Menuhin pochyli$
si! nad jego gr& podczas wizyty
w Krakowie. Rzecz w tym, "e miasto bez "ywej muzyki na ulicy jest
tylko na wpó$ "ywe. Ulica jest jakby bez duszy. Ale czy ulica musi
mie# dusz!? Wielu uwa"a, i" wystarcz& w miar! równe chodniki.
By# mo"e maj& racj!. Inni uwa"aj&,
"e ci go%cie po prostu rz!pol&. Tak"e by# mo"e maj& racj!. Niektórzy
rzeczywi%cie rz!pol&. Gorzej, "e aby
tchn&# dusz! w co%, co jej nie ma,
trzeba mie# co%, czego wi!kszo%#
ludzi nie posiada.
I tu znów, jak temu wachmistrzowi od u$anów, nasuwa mi si! skojarzenie natr!tne: niektórzy uliczni
grajkowie zaczynaj& na ulicy, a potem trafiaj& na salony. Jako% tam sobie radz&, bo tym, co ich niesie jest
muzyka. Politycy cz!sto zaczynaj&
podobnie. Jednak kiedy trafiaj& na salony, my%l& tylko o tym, by tam pozosta#. A kiedy przyjrze# si! temu,
co ich tam wynios$o, mia$oby si!
ochot! pój%# pos$ucha# najgorszego
ulicznego grajka. Nawet wycie ulicznego %piewaka brzmi w porównaniu z ich mowami jak anielska muzyka. A jednak my%limy sobie: nie
daj Bo"e, "eby wrócili na ulic!. Korzystajmy wi!c z kaniku$y i s$uchajmy muzyki, gdzie tylko nam si!
zdarzy. W moich Górkach mam jeszcze ten luksus, "e mog!, z braku
muzyki, pos$ucha# %piewu ptaków,
nawet takich, których nie potrafi$bym nazwa#. Mam jednak stale
na uwadze to, "e ptaki niebawem
umilkn&. Nadejdzie jesie' i zabrzmi
chóralna pie%' tych, co nie potrafi&
nie fa$szowa#. Dlaczego wi!c %piewaj&? Bo musz&, albo tak im si!
w ka"dym razie wydaje.

"
"
)piewaj&,
bo musz&

Tak czy inaczej, to temat ju" na jesie', a mamy, jakby nie by$o dopie ro li piec. Po zo sta' my wi!c
przy muzyce, a raczej szeroko poj!tej rozrywce. Reanimowany z wielkim wysi$kiem oraz nak$adem si$
i %rodków festiwal uwa"any za %wi!to polskiej muzyki rozrywkowej
mamy ju" za sob&. Co% tam przypomnia$, co% wylansowa$ i mo"na uzna#, i" spe$ni$ swoje zadanie.
Krytycy i obserwatorzy troch! poza$amywali r!ce, kogo% dostrzegli,
patrz&c na spraw! w najogólniejszych kategoriach okre%lili aktualny stan polskiej piosenki, który,
gdyby owa dama trafi$a do szpitala, lekarze zdiagnozowaliby jako
powa"ny ale stabilny. Niedawno
s$ysza$em w radiu wypowied( pewnego muzyka o zaci!ciu satyrycznym, który stwierdzi$, i" obecnie
w Polsce mo"e oko$o osiemnastu
wykonawców ma wystarczaj&ce warunki, by wyst!powa# na "ywo, natomiast pozostali zrobiliby rozs&dnie ograniczaj&c si! do dzia$alno%ci
studyjnej. Nazwisk przezornie nie
wymieni$. Napisane jednak jest: kto
ma uszy, niechaj s$ucha. I pi!knie,
tyle "e to czasem boli. Musz! te"
uczciwie si! przyzna#, "e cho# niektóre wyj%cia z jaski' niektórych
tzw. dinozaurów uwa"am za zbyteczne, to wiele tych powrotów,
cho#by tylko na radiow& anten!,
do pewnego stopnia zmieni$o pogl&d na rodzim& twórczo%# piosenkarsk&, któr& dawnymi czasy sk$onny by$em uwa"a# za zjawisko drugo
albo i trzeciorz!dne w stosunku
do rocka, przede wszystkim zagranicznego, ale tak"e krajowego. Dzi%
s$uchaj&c bez emocji ale za to z pewn& doz& $agodno%ci, wynikaj&c& by#
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Zdj#cia: Maria Sztuka

Dramatyczna sytuacja Teatru Dzieci Zag$&bia

W pierwszych dniach czerwca przed siedzib! Teatru Dzieci Zag"#bia manifestowali swoje poparcie dla zespo"u przedstawiciele niemal wszystkich $rodowisk artystycznych regionu.

Jubilata trzeba
dopieszcza'
MARIA SZTUKA
glomeracja !l"ska liczy blisko 5 miA
lionów mieszka#ców (dok$adnie
4,59 mln, dane z 2014 r.) w tym po-
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nad 800 tys. (17 proc.) stanowi" dzieci
i m$odzie% do 17 roku %ycia. Edukacj& teatraln" tej ogromnej rzeszy ma$olatów zapewniaj" trzy teatry dzieci&ce: „Banialuka” w Biel sku -Bia $ej, „Ate neum”
w Katowicach i Teatr Dzieci Zag$&bia
w B&dzinie. Jak na pot&g& kulturaln",
do której pretenduje region, trzeba przyzna', %e nie jest to liczba imponuj"ca a raczej stanowi niezb&dne minimum, zwa%ywszy, %e na doros$ych widzów czeka
ponad dwadzie!cia scen dramatycznych
i instytucji muzycznych, siedemdziesi"t
muzeów i galerii sztuki, kilkadziesi"t kin.
Jak wa%ne jest obcowanie z teatrem
od najm$odszych lat, jak istotn" rol& odgrywa przygotowanie wra%liwego, !wiadomego widza wiedzia$ najlepiej „Czarodziej z B&dzina” wizjoner Jan Dorman,
twórca i patron TDZ. Przywo$ywanie tych
oczywistych faktów nie wynika ze zbli%aj"cej si& w tym roku 70. rocznicy powstania Teatru Dzieci Zag$&bia ale…
gro(by zamkni&cia tej jedynej w Zag$&biu sceny dla dzieci. Sceny, któr" rocznie odwiedza pi&'dziesi"t tysi&cy widzów.

Pocz!tek dreszczowca
pod koniec ubieg$ego roku pojaJu%
wi$y si& niepokoj"ce sygna$y.
W przygotowanym w starostwie bud%ecie

dotacja dla teatru zosta$a obci&ta o po$ow&. Przypomnijmy, %e na mocy umowy
zawartej 1 lutego z 1999 r. Miasto B&dzin
zobowi"za$o si& do pokrywania 55 proc.
kosztów utrzymania teatru, 45 proc. spocz&$o na barkach powiatu b&dzi#skiego.
Nie jest tajemnic", %e teatralna chluba Zag$&bia jest jedn" z najbiedniejszych scen
w kraju, roczna dotacja wynosi zaledwie 1 700 000 z$, gdyby nie !rodki uzyskane z ró%nego typu grantów (w tym sezonie zespó$ zdoby$ dofinansowanie a%
dla 15 projektów), zapewne nie by$oby blisko 300 spektakli rocznie, warsztatów i lekcji teatralnych, spektakli w t$umaczeniu
na j&zyk migowy dla dzieci niedos$ysz"cych, konkursów plastycznych i wielu innych cennych inicjatyw.
W lutym spór rozgorza$ na dobre.
Starostwo w umowie sprzed 16 lat dopatrzy$o si& nieprawid$owo!ci, zdaniem
prawników zarz"du zabrak$o zatwierdzenia umowy przez ówczesn" rad& powia-

tu. To wystarczy$o, aby zaprzesta' wspó$finansowania b&dzi#skiej sceny. Nie by$o ju% na co czeka'. Ruszy$a batalia. Dyrektor TDZ Gabriel Gietzky wystosowa$
list otwarty, posz$y zawiadomienia o sytuacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego, prezydenta RP, Zwi"zku Artystów
Scen Polskich. W ca$ym !rodowisku
teatralnym regionu zawrza$o.
Wiele obiecywano sobie po spotkaniu,
które odby$o si& 28 kwietnia w gmachu
)l"skiego Urz&du Wojewódzkiego. Jego
inicjatorem by$ Olgierd *ukaszewicz,
prezes ZASP. Przy stole obrad zasiedli m.
in. wojewoda !l"ski Piotr Litwa, zast&pca dyrektora Wydzia$u Nadzoru Prawnego Urz&du Wojewódzkiego Iwona Andrusz kie wicz, eks pert ds. Kul tu ry,
przewodnicz"ca Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów )l"skich dr *ucja Ginko
a tak%e prezydent B&dzina *ukasz Komoniewski, starosta b&dzi#ski Arkadiusz
Wato$a i dyrektor Teatru Dzieci Zag$&bia
Gabriel Gietzky. Efekty rozmowy napawa$y optymizmem. Starosta wycofa$ si&
z obalania „u$omnej” umowy, przyj"$
do wiadomo!ci interpretacj& prawn",
w my!l której wspó$finansowanie Teatru
Dzieci Zag$&bia stanowi zadanie w$asne
powiatu, w zwi"zku z czym ratyfikacja
tego dokumentu i akceptacja rady powiatu nie jest potrzebna. Starosta zobowi"za$ si& tak%e do jak najszybszego przedstawienia sprawy cz$onkom zarz"du
oraz przekazania zaleg$ego i bie%"cego
dofinansowania teatrowi.
Druzgoc!ca uchwa"a
lga nie trwa$a jednak d$ugo. Dwa tyU
godnie pó(niej, 12 maja Zarz"d Powiatu B&dzi#skiego podj"$ uchwa$&
(nr 92/15) o rozwi"zaniu umowy z 1999
roku pomi&dzy starostwem a gmin" B&dzin na wspó$prowadzenie i wspó$finansowanie Teatru Dzieci Zag$&bia. Radcy
prawni starostwa podwa%ali bowiem
opini& prawników Nadzoru Prawnego
Urz&du Wojewódzkiego i Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jedynym (ród$em powiadamiaj"cym o tej
decyzji by$ Biuletyn Informacji Publicznej starostwa. Dziwi' mo%e fakt, %e gospodarska dba$o!' o kas& starostwa
i trzymanie si& litery prawa, na któr" powo$ywali si& cz$onkowie zarz"du nie podsun&$a nikomu my!li, aby domaga' si&
zwrotu wyp$acanych przez 16 lat teatrowi nienale%nych mu, zdaniem prawników
starostwa, !rodków. Nie wiedzie' tak%e
czemu, nie pojawi$a si& tak%e propozycja naprawienia „u$omnej” umowy.
Po kolejnej odmowie realizacji ustale# zawartych w umowie z 1999 r.
w mie!cie i Internecie pojawi$a si&
klepsydra zawiadamiaj"ca o agonii Teatru im. Jana Dormana w B&dzinie.
W pierwszych dniach czerwca przed siedzib" placówki zgromadzi$ si& niebywa$y t$um. Gdyby nie powód – kolejny akt
dramatu TDZ – dla $owców autografów
by$aby to niebywa$a gratka. Olgierd
*ukaszewicz, S$awomir Pietras, nie-

mal wszyscy dyrektorzy teatrów dramatycznych w regionie, aktorzy scen !l"skich i za g#$ biow skich od Gli wic
po Cz$stochow$, Micha# Rosi%ski, by#y dyrektor Teatru Dzieci Zag#$bia…
Tym razem inicjatork" spotkania, na które zaproszono cz#onków zarz"du powiatu i w#adze miejskie B$dzina by#a Ewa
Le!niak, aktorka Teatru &l"skiego w Katowicach, wiceprezes Zwi"zku Artystów Scen Polskich, prezes oddzia#u
ZASP Katowicach. Znów powia#o optymizmem. Starosta bowiem przyby# z now" propozycj", która mia#a po#o'y(
kres sporowi i zapewni( zm$czonemu
gro)b" likwidacji zespo#owi, wyczekiwan" stabilizacj$. Nadzieje okaza#y si$
jednak p#onne. Reprezentuj"cy zarz"d
po wia tu sta ro sta Ar ka diusz Wa to #a
i skarbnik zarz"du powiatu Tomasz Zydek zapewniaj"c, 'e teatr le'y im g#$boko na sercu i nikomu w starostwie
przez my!l nie przesz#o likwidowanie tej
zacnej i zas#u'onej placówki jednocze!nie uparcie obstawali przy trzymaniu si$
litery prawa, która nie pozwala im realizowa( „u#omnej” umowy. Spotkanie
by#o 'enuj"ce, poniewa' 'adne argumenty, powo#ywanie si$ na wcze!niejsze
ustalenia nie odnosi#y oczekiwanego
skutku. Starostwo zobowi"zywa#o si$ jedynie do wsparcia finansowego, w kwocie odbiegaj"cej od wysoko!ci dotychczasowych dotacji. Determinacj$ zespo#u
wspierali przedstawiciele ZASP, by#y dyrektor Teatru Wielkiego: w *odzi, Poznaniu, Warszawie, honorowy obywatel
B$dzina S#awomir Pietras a tak'e niezwykle rzeczowo i merytorycznie prezydent miasta *ukasz Komoniewski. To
w#a!nie w#odarz B$dzina nie zgodzi# si$
na podpisanie tymczasowego porozumienia, sprowadzaj"cego rol$ starostwa do roli niemal sponsora, który jak
wiadomo w zale'no!ci od posiadanych
finansów, móg#by wspiera( teatr kwotami ró'nej wysoko!ci, nieregularnymi
datkami. Pewnie rozmowy zako%czy#yby si$ ca#kowitym fiaskiem… gdyby nie
zimna krew Olgierda *ukaszewicza,
który uzyska# wreszcie zapewnienie
Starosty, 'e po otrzymaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pi!mie interpretacji prawnej umowy z 1999 r., zarz"d powiatu podejmie
stosowne decyzje.
Konflikt rozgorza# na dobre, kiedy zdesperowani aktorzy, zgodnie z wcze!niejszymi obustronnymi ustaleniami
udali si$ kilka dni pó)niej do siedziby
Starostwa i… nie zostali wpuszczeni
do budynku.
22 czerwca wojewoda !l"ski wys#a#
do Starostwa Powiatowego w B$dzinie
pismo zawiadamiaj"ce o wszcz$ciu post$powania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia niewa'no!ci uchwa#y, jak"
zarz"d powiatu podj"# 12 maja.

pe#nej kwoty dofinansowania. By#by to
zapewne akt ostatni, gdyby nie fakt, 'e
ustalenia te dotycz" wy#"cznie bie'"cego roku. Co zatem czeka zespó# w nast$pnych sezonach? Wprawdzie wicestarosta
b$dzi%ski Emil Bystrowski zapewni#,
'e zarz"d zobowi"za# si$ do kontynuacji
wyp#acania teatrowi w nast$pnych latach 750 tysi$cy z#otych, jednak nie potwierdza tej deklaracji 'aden dokument.
Obawy s" wi$c uzasadnione.
W skali kraju, b$dzi%ska scena plasuje si$ na niechlubnym dole listy teatrów
wed#ug wysoko!ci dotacji, natomiast
zysk jaki przynosi ta instytucja jest gigantyczny i jej byt nigdy nie powinien
by( zagro'ony.
***
iedy Jan Dorman w 1945 r. za#o'y#
w Sosnowcu Mi$dzyszkolny Teatr
Dziecka, problemy lokalowe by#y zrozumiale. Spektakle w$drowa#y mi$dzy scen" ówczesnego Teatru Miejskiego (obecnie Teatr Zag#$bia) a scen" siedziby
Zwi"zku Zawodowego Górników przy ul.
+ytniej. W 1950 r. dom parafialny w B$dzinie sta# si$ siedzib" Teatru Dzieci Zag#$bia (nazwa od 1951 r.). O ile teatr jest
chlub" miasta i regionu, o tyle budynek
i jego wn$trze pozostawiaj" wiele do 'yczenia. Niedoinwestowanie i niedofinansowanie, czyli wieczne problemy Jana Dormana, n$ka#y wszystkich jego
nast$pców. A jednak to w#a!nie w B$dzinie odbywa#y si$ g#o!ne Herody i Jase#ka, presti'owy Przegl"d Teatrów Lalkowych, spotkania z lud)mi teatru, plenerowe
spektakle. Dorman zainspirowa# m#odych entuzjastów, tak powsta# legendarny Klub Studenta Ethiopus, a za jego spraw" ruszy#y pami$tne „Poranki Teatralne”.
Kolejny dyrektor w 1982 r. uruchomi#
dwuletnie Studium Aktorskie Teatrów
Lalkowych przy TDZ, któr" to ku)ni$ opu!ci#o wielu znakomitych artystów.
O k#opotach finansowych powiatu b$dzi%skiego wiadomo nie od dzi!. Niepokoj"co ro!nie zad#u'enie szpitali a plan na-
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prawczy niczego nie uzdrowi#. Wprawdzie
zaleg#a wobec teatru kwota 400 tys. z#. jest
kropl" w morzu potrzeb placówek s#u'by
zdrowia, trudno si$ wi$c dziwi(, 'e zarz"d
panicznie poszukuje ratunku wsz$dzie, nie
mo'na jednak rozgrzesza( manipulowania faktami ani bezdusznej decyzji, która
niechybnie wiedzie do zamkni$cia b$dzi%skiej sceny. Miasto tak'e nie jest w stanie
przej"( w ca#o!ci utrzymania teatru, trzeba jednak przyzna(, 'e prezydent Komoniewski wywi"zuje si$ z zobowi"za%
i mimo bardzo skromnych zasobów miejskiej kasy na teatrze oszcz$dza( nie zamierza i konsekwentnie broni historycznej placówki, drugiej po !redniowiecznym zamku
królewskim wizytówki grodu nad Przemsz". Mo'e wi$c nale'a#o by si$ zastanowi(, czy zag#$biowskie powiaty, gminy
i miasta nie powinny rozwa'y( wspólnego finansowania teatru dla dzieci, teatru,
z którego korzystaj" przecie' wszyscy,
od Cz$stochowy po Sosnowiec. Dormanowskiej placówce i godnemu najwy'szego szacunku zespo#owi nale'y si$ nie tylko finansowa stabilizacja, ale znaczne
podniesienie rocznych dotacji, doinwestowanie pomieszcze% i unowocze!nienie
techniczne. Szacowny siedemdziesi$ciolatek zas#u'y# na troskliwe i solidne dopieszczenie. Nikogo przecie' nie trzeba
przekonywa(, 'e najatrakcyjniejsza gra
komputerowa nie zast"pi teatru a czego Ja!
si" nie nauczy…
Mam nadziej$, 'e zbli'aj"ce si$ urodziny teatru b$d" wy!mienit" okazj"
do przypomnienia wszystkich spektakularnych sukcesów b$dzi%skiej sceny, jej
twórcy, aktorów, zespo#u, który wbrew
wszelkim trudno!ciom stworzy# miejsce
najpi$kniejszych wspomnie% ka'dego
niemal mieszka%ca Zag#$bia (i nie tylko),
które dla wielu z nas sta#o si$ pocz"tkiem
nieko%cz"cego si$, cudownego romansu z teatrem. Wierz$, 'e uroczysto!ci nie
zak#óc" 'enuj"ce spory, a tym bardziej
gro)ba likwidacji dzie#a „Czarodzieja
z B$dzina”.

!

Akt (przed) ostatni
oniedzia#ek 6 lipca. Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu B$dzi%skiego
P
zapada decyzja o przekazaniu Teatrowi

W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta b"dzi#ski Arkadiusz Wato$a (na zdj"ciu po lewej), prezydent miasta %ukasz Komoniewski oraz prezes Zwi&zku Artystów Scen Polskich Olgierd %ukaszewicz
(na zdj"ciu po prawej).
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Zdj"cia Józef #wiek

25. Miko"owskie Dni Muzyki

Jurek Dyba! i Sinfonietta Cracovia.

Na jubileuszowym
zakr!cie
MAREK
BRZE*NIAK

rzed rokiem, w trakcie 24. Miko"owP
skich Dni Muzyki, #wi!towali#my 25.
rocznic! pierwszych, cz!#ciowo wolnych
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wyborów do Sejmu, które da"y pocz$tek
transformacji ustrojowej. Obecnie 25-lecie obchodzi" miko"owski festiwal, zrodzony w"a#nie dzi!ki tamtym wyborom
i odzyskaniu przez regiony, w tym Miasto Miko"ów, samorz$dno#ci.
Srebrny jubileusz to szmat czasu.
W ci$gu 25 lat Miko"owskie Dni Muzyki wspa nia le roz kwi t"y, „okrze p"y”
i na trwa"e wpisa"y si! w kalendarz kulturalny nie tylko Miko"owa, lecz ca"ego
regionu. Ba, nawet kraju, skoro go#ci"a
tu czo"ówka artystów i zespo"ów polskich; tak%e wiele znakomito#ci zagranicznych. Ale chyba jeszcze wa%niejszy
okaza" si! aspekt wychowawczy imprezy. Apetyt ro#nie w miar! jedzenia
i z czasem nad „muzyk$ lekk$, "atw$
i przyjemn$” zacz!"y odnosi& zwyci!stwa, tak trudne i wymagaj$ce wyrobionego odbiorcy dzie"a, jak „Pasja” Arvo
Pärta w 2001 r., czy „Nieszpory Maryjne” Claudio Monteverdiego w 2006 roku, znakomicie przyj!te przez festiwalow$ publiczno#&.
Po 25. latach, zainicjowany przez
pierwszego po odzyskaniu samorz$dno#ci burmistrza, dzisiejszego radnego
miejskiego Eugeniusza Wycis"! i nast!p-

nie, od 1998 a% do 2014 roku, „ho"ubiony” przez d"ugoletniego burmistrza Marka Balcera, festiwal znalaz" si! dzi#
na „jubileuszowym” zakr!cie. Nowy
burmistrz Stanis"aw Piechula w reporta%u przygotowanym przez Telewizj! Katowice stwierdzi", %e wydarzenie powinno by& po sze rzo ne o in ne ro dza je
muzyki.
Zamys" zrodzi" si! akurat w do#& dobrym momencie. Bo obok zmiany w"adzy wykonawczej w Miko"owie, w 2014
roku zmieni"a si! te% sytuacja w s$siaduj$cej z Miko"owem muzycznej metropolii, czyli w Katowicach. Przez wiele
lat miko"owski festiwal niejako rekompensowa" brak tak du%ej cyklicznej imprezy w stolicy województwa. Ale
od czasu powstania nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia trwa w niej nieustaj$cy
w"a#ciwie festiwal i ta „zast!pcza rola”
Miko"owskich Dni Muzyki si"$ rzeczy
stopniowo by s"ab"a.
Je#li do klasyki dodamy jazz i muzyk! m"odzie%ow$ przys"owie o wylaniu
dziecka z k$piel$ raczej nie b!dzie tu pasowa&. Dobrze jednak by"oby, aby dolewaj$c wody nie przela& jej, bo rezultat
mo%e okaza& si! równie niepo%$dany. Festiwal o rozszerzonej formule przyci$gnie
wi!cej odbiorców, jednak b!d$ to grupy

niekoniecznie spotykaj$ce si! na tych samych koncertach, co zreszt$ nie jest wad$, ale warto o tym pami!ta&.
Wracaj$c do znakomito#ci zagranicznych, w tym roku go#cili#my legendarnego organist! europejskiego – Szwajcara Lionela Rogga. Nawiasem mówi$c
w 2007 roku planowa" przyjecha&, tak%e z recitalem organowym, inny arcys"awny wirtuoz Holender Ton Koopman,
bardziej jednak znany jako dyrygent, który z Amsterdam Baroque Orchestra,
chórem i solistami nagra" na kilkudziesi!ciu kr$%kach wszystkie kantaty Bacha,
ale ostatecznie odwo"a" przyjazd. Jednak
Rogg przyjecha" i zagra"! Podejrzewam,
%e pewien wp"yw móg" mie& na to fakt,
%e dyrektor artystyczny miko"owskiego
festiwalu, profesor klasy organów w katowickiej Akademii Muzycznej W"adys"aw Szyma'ski by" uczestnikiem w austriackim Milstatt kursu mistrzowskiego
prowadzonego przez Rogga. Przydarzy"o si! to w 1988 roku, a wi!c 27 lat
temu. Jakby nie by"o urodzony w 1936
roku Rogg m"odzieniaszkiem ju% nie
jest – pami!tam, jak w latach 70. przywozi"em z ró%nych miast okazyjnie
„zdobywane” p"yty winylowe (CD wszak
jeszcze nie istnia"y) bu"garskiej firmy
„Ba"kanton” z Bachowskimi recitalami
organowymi, zarejestrowanymi przez
mistrza na wspania"ym, wtedy m"odym,
bo zbudowanym w po"owie XX wieku,
instrumencie ko#cio"a Grossmünster
w Zurychu. Wobec niedost!pno#ci zachodnich nagra' i czarnorynkowej ceny
dolara byli#my zdani jedynie na ich
przedruki dokonywane, wcale nie a%
tak licznie, przez wytwórnie p"ytowe pa'stw socjalistycznych.
Szwajcarskiemu wirtuozowi bardzo si!
spodoba" instrument najwi!kszej miko"owskiej #wi$tyni – Bazyliki #w. Wojciecha. – Takie organy, to prawdziwy
skarb – powiedzia" po koncercie, na którym gra" utwory „obowi$zkowego”
na ka%dym recitalu organowym Bacha,
a tak%e m.in. Buxtehudego, Mendelssohna i w"asn$ Suit! angielsk$.
Tak%e go#cie zagraniczni, a konkretnie
Czech Ensemble Baroque z morawskiego Brna, prowadzony przez Romana
Válka, stali si! bohaterami najwa%niejszego wydarzenia tegorocznego festiwalu. Przywie(li ze sob$ nieznane oratorium
Georga Philippa Telemanna „Der aus der
Löwengrube errettete Daniel” (Daniel
uratowany z jaskini lwów), którego czeskie prawykonanie odby"o si! trzy tygodnie... pó(niej. Najprawdopodobniej miko"owski „przedtakt” stanowi" polskie
prawykonanie tego dzie"a, do czego
zreszt$ Miko"ów by" jak najbardziej
predestynowany. Wszak Telemann bywa"
go#ciem hrabiego Promnitza w jego rezydencji w pobliskiej Pszczynie. D"u%ej,
przyznajmy, bawi" w pa"acu Promnitzów
w Sorau, dzisiejszych )arach na Ziemi
Lubuskiej. Ale tam nie ma takiego festiwalu muzyki powa%nej.
Libretto utworu pióra Albrechta Jacoba Zella zosta"o oparte na VI rozdziale
biblijnej Ksi!gi Daniela. Król Dariusz za-

rz!dzi" pod kar! #mierci, aby poddani
uwa$ali za boga jedynie jego. Temu
rozkazowi Daniel, pobo$ny %yd bieg"y
w obja#nianiu snów, jednak si& nie podporz!dkowa". Chc!c nie chc!c, troch& nawet wbrew sobie, Dariusz wtr!ca Daniela do jaskini lwów. Jak mo$na ju$
podejrzewa' z tytu"u oratorium, rzecz
ko(czy si& happy endem – dzi&ki interwencji boskiej cnota i wierno#' zostaj!
nagrodzone.
Trzy tr!bki barokowe plus kot"y #wietnie uwypukla"y „bohaterski” nastrój
dzie"a mog!cego skutecznie konkurowa'
z czo"owymi oratoriami Händla – „Mesjaszem” i „Jud! Machabeuszem”; nic
dziwnego $e jeszcze do niedawna s!dzono, i$ jest to utwór samego Händla. Klawesyn i organy, oddzielnie lub razem,
w zale$no#ci od ilo#ci wykonawców danego numeru, realizowa"y basso continuo.
Obie cz&#ci oratorium wie(czy"y, podobnie jak w kantatach Bacha, majestatyczne chora"y. W partii tytu"owej rewelacyjny by" polski kontratenor Piotr Olech.
muzyk! dawn! zawita" do Miko"oZ
wa jeszcze jeden zespó" zwi!zany
z Czechami, cho' nie tylko – pi&ciooso-

Waltornistka Kate$ina Jav%rková i NOSPR pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego.

uratowanego z jaskini lwów” zaprezentowano u Salwatorianów, ale „sal! koncertow!” wi&kszo#ci koncertów kameralbowy Ensemble Berlin Prag. Przywióz" nych by" niedu$y, za to s"yn!cy ze
m.in. trzy sonaty najwybitniejszego znakomitej akustyki ewangelicki koprzedstawiciela czeskiego baroku – Ja- #ció" #w. Jana. W tym roku wyst!pi"a tu
na Dismasa Zelenki, kapelmistrza ka- polska orkiestra barokowa Arte dei Sutolickiej muzyki religijnej na dwuwyz- ona to ri ze wspa nia "ym pro gra mem
na nio wym ka to lic ko -lu te ra( skim XVIII-wiecznej muzyki europejskiej,
drezde(skim dworze elektora Frydery- zarówno twórców bardzo znanych, jak
ka Augusta I, który by" równocze#nie i ju$ dzi# zapomnianych. Muzycy nie tylpolskim królem Augustem II Mocnym. ko grali, ale tak$e „odgrywali” sw! gr&
Czesi ju$ tradycyjnie chwal! si& w Mi- gestami i mimik!, jakby t"umacz!c frako"owie dorobkiem swego rodaka, star- puj!cy tytu" „Instrumental opera” wieczosze go od Ba cha o za le d wie 6 lat ru w ko(cu nie wokalnego. Z bardziej
– w 2010 roku utwory Zelenki wykony- wspó"czesnym programem (Schubert, Riwa" zespó" Musica Florea, dwa lata pó)- chard Strauss i Max Reger) przyjecha"
niej Collegium 1704, a przed rokiem z Lipska m&ski kwintet wokalny AmarCollegium Marianum. Wszystkie te ze- cord z Lipska. A z najnowszym wyst!pi"y dwa kwartety smyczkowe: ,l!ski
spo"y przyjecha"y z Pragi.
Z Czech przyjechali tak$e pianista Ivo i Lason Ensemble, w którym miko"owiaKahanek, który zagra" z Sinfoni! Juven- nie (I i II skrzypce) zaprezentowali
tus pod dyr. Tadeusza Wojciechowskie- utwór miko"owianki Justyny Kowalgo Koncert a-moll Schumanna – by" to, skiej-Laso( – III Kwartet „Znajduj&
wzorem ubieg"ych lat, „wyjazdowy” sw! pie#(” i dwa utwory rosyjskie: Fuwieczór miko"owskiego festiwalu w sali g& Liadowa i Beatitudes (B"ogos"awie#katowickiej Akademii Muzycznej – i znakomita, znana nam ju$ z ubieg"orocznych
Dni, czeska waltornistka Kate*ina Jav+rková. Artystka zaprezentowa"o Concerto per corno ed orchestra „Winterreise” (Po dró! zi mo wa) Krzysz to fa
Pendereckiego, a towarzyszy"a jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia pod batut! kompozytora. Ju$
po raz pi!ty go#cili#my mistrza na Miko"owskich Dniach Muzyki. Co prawda
pierwszym razem twórca zago#ci" w Miko"owie dopiero na XVII festiwalu
w 2007 roku, ale od tego czasu przyje$d$a tu #red nio co dwa la ta (2007,
2010, 2012), obecnie w podwójnej roli
kompozytora i dyrygenta, a przed dwoma laty, jako go#' jubilat #wi&tuj!cy
na festiwalu swoje 80-lecie.
Inauguracja i fina" a tak$e recitale orGwiazd& jubileuszowego festiwalu by" jeden
ganowe jak zawsze odby"y si& w pot&$- z najs"awniejszych organistów starszego pokolenej Bazylice #w. Wojciecha, „Daniela nia – Lionel Rogg.

stwa) W"adimira Martynowa. Ten drugi,
to wspania"a, „stoj!ca” kompozycja napisana w 1998 r. na chór, ale po 8 latach
przerobiona na smyczki dla s"awnego
Kronos Quartet. Podobnie „stoj!cy”
i równie nastrojowy okaza" si& te$ wykonany przez Kwartet ,l!ski IV Kwartet -otysza Petera Vasksa, rówie#nika
Martynowa (obaj urodzili si& w 1946 roku) ze wspania"! cz&#ci! fina"ow! – Medytacj!, stanowi!c! „rozmow&” skrzypka z wiolonczelist!.
Na wst&pie pisa"em o prawdopodobnym rozszerzeniu formu"y nast&pnych festiwali. Ale jeden koncert mniej
lub bardziej rozrywkowy Miko"owskie Dni Muzyki organizowa"y ka$dego roku. W bie$!cym wybrano muzyk& cyga(ska, zwan! obecnie romsk!,
cho' jako reprezentant starszego pokolenia jestem bardziej przyzwyczajony
do tradycyjnego przymiotnika. Gwiazdami koncertu byli cyga(ski skrzypek
Miklosz Czureja, zwany „królem czardasza” i s"awny Wojtek Mrozek w podwójnej roli klarnecisty i dyrygenta,
a towarzyszyli im lwowska orkiestra
IN SO i Ze spó" Ro mów, w któ rym
m.in. popisy wirtuozerii w grze na cymba"ach dali córka Miklosza – Sara
Czureja i Tono Cionka. Publiczno#' by"a zachwycona, mimo „podgotowywania” w zbyt dusznym, jak na tak imponuj!c! frekwencj&, wn&trzu Domu
Kultury. Pogoda tego dnia by"a wspania"a, a DK stoi przy pi&knym miko"owskim rynku, na którym ju$ urz!dzano
koncerty muzyki bardziej popularnej.
Gwoli prawdzie bywa"y jednak lata,
kiedy z powodu niesprzyjaj!cej aury,
w danym dniu trzeba by"o zmieni' zapowiedziane na afiszach miejsce koncertu i przenie#' go z pleneru pod dach.
W tym roku organizatorzy nie chcieli
ryzykowa'. Có$, taki mamy klimat, jak
powiedzia"a pani klasyk.

!
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XXV Rocznica
Restytucji
Samorz!du
Terytorialnego
w Polsce

Sezon ogórkowy
ma swoje prawa
KRZYSZTOF KOSI+SKI
e"nia lata, wakacje… czyli klasyczny seP
zon ogórkowy w mediach. Na tak szacownych "amach nie b#dziemy podgl!dali

celebrytów na pla$y, ale trafia si# znakomita okazja, $eby zajrze% samorz!dowcom
do ich $yciorysów (przy okazji pisania tego zdania przekona"em si#, $e s"ownik
Worda nie zna wyrazu: celebryta, niesamowite…).
Jesieni! ubieg"ego roku w &l!skim Zwi!zku Gmin i Powiatów narodzi" si# pomys"
stworzenia bazy danych Samorz!dowców 25-lecia. Taka próba ocalenia od zapomnienia. Otrzyma"em propozycj# jej opracowania, z uczciwie postawionym pytaniem,
czy mam ochot# na tak niewdzi#czn!,
$mudn! prac#? To$ to wklepywanie setek
i tysi#cy imion, nazwisk, dat. Troch# benedykty'ska robota… Zgodzi"em si# w imi#
czego(, co mo$e dzi( jest niemodne: poczucia, $e tym ludziom co( takiego si# nale$y.
Ta rocznica zobowi!zuje do pami#ci, tak$e
o tych, którzy tworzyli samorz!d, walczyli
o jego rol# w Pa'stwie. Nieraz po(wi#cili
mu znacz!c! cz#(% swojego $ycia. Je(li dzisiaj rozwój Polski wida% przede wszystkim
w gminach i miastach, je(li Polacy obdarzaj! w"adze lokalne najwi#kszym zaufaniem,
to o czym( (wiadczy…
Mia" by% nudny obowi!zek, a wysz"a z tego pasjonuj!ca przygoda z histori! najnowsz!. Je(li te suche biogramy pouk"ada%
odpowiednio, wy"ania si# chwilami obraz
ludzkich losów, pasji, charakterów… Trzeba tylko umie% czyta% ze zrozumieniem.
TOKIE SMARKOCE…
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– Jak posz"a wie(%, $e ten urz!d jest
otwarty, to kiedy( mnie odwiedzi"a taka starsza pani, tzw. chopiona czyli w stroju takim
ch"opskim. Mia"a mo$e po osiemdziesi!tce, przysz"a do mnie i mówi: „jo s!ysza!a,
"e tu s# izby na gminie (tzn. $e mo$na mieszkanie od gminy dosta%). I jo tak tu pochodzi!a po tych izbach i one mi si$ podobaj#,
jo bych wzi$na dwie”. – tak wspomina pami#tny rok 1990 Andrzej )ydek, pierwszy
prezydent Piekar &l!skich – Kiedy indziej
przysz"a do mnie inna starsza pani i przynios"a mi jakie( kwity, $e w czasie wojny
Niemcy jej zabrali konie i co( tam jeszcze.

Zostawili jej kwitek, $e dostanie za to odszkodowanie. I ona mi mówi tak: „Wiecie
jak to by!o w czterdziestym pi#tym, jak oni
uciekali. Brali wszystko i takie g!upie kwitki dawali.” Ja jej mówi#, $e nie pami#tam,
bo ja si# dopiero w 56. urodzi"em. I ta babcia na mnie patrzy, patrzy i w ko'cu mówi:
„To ja z tokim smarkocem wcale nie byda
goda%”. I posz"a...
REKORDZI!CI
Tworzenie bazy Samorz!dowców 25-lecia zbieg"o si# w czasie z wyborami jesieni! ubieg"ego roku. Media obwie(ci"y wr#cz
„pogrom”, wymian# pokoleniow!, sensacyjne pora$ki rz!dz!cych od kilku kadencji samorz!dowców. Jako wyj!tek przedstawiano (l! skie go re kor dzi st#, któ ry dzi# ki
kolejnej wygranej sta" si# rekordzist! ogólnopolskim. Faktycznie, prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz pe"ni sw! funkcj# nieprzerwanie od wrze(nia 1993 r. Prze$y" zwyci#sko trzy wybory dokonywane przez radnych, cztery wybory powszechne i dwa
referenda (plus przygotowania do trzeciego).
Wszystko to prawda, je(li chodzi o prezydentów du$ych miast. Có$, dziennikarze
rzadko maj! ochot# ruszy% gdzie( dalej,
w Polsk#. Nie b#d# a$ tak u"atwia" Wam zadania, Drodzy Czytelnicy – sami musicie poszuka% na mapach miejscowo(ci, o których
pisz# poni$ej. Zajrzyjmy np. do Wr#czycy
Wielkiej, gdzie wójt rz!dzi ju$… 41. rok!
Tak, to nie pomy"ka. W 1974 r. otrzyma" nominacj# na naczelnika gminy i pozosta"
na tym stanowisku do 1990 r., gdy rada gminy wybra"a go na wójta. Od tego czasu wybiera"y go kolejne rady. W pierwszych wyborach powszechnych w 2002 r. nawet nie
mia" kontrkandydata. Po ostatnich wygranych wyborach sta" si# najd"u$ej urz#duj!cym naczelnikiem i wójtem w Polsce.
Zapowiedzia", $e w 2018 r. przejdzie na emerytur#. Kto( mo$e si# z$yma%, $e co to za samorz!dowiec, który by" mianowany przez
komunistyczn! w"adz#? Pó*niejsze jego
„losy wyborcze” wskazuj! chyba na co( innego? Wiem, wiem… ogl!dacie serial „Ranczo” i powiecie, $e tam te$ wójt w Wilkowyjach bez problemu wygrywa" kolejne
wybory, dopóki nie pojawi"a si# niejaka Lu-

cy. Ale nie chce mi si# wierzy%, $eby we
Wr#czycy Wielkiej przez tyle lat nie pojawi"a si# $adna „amerykanka”. Poza tym nie
czuj# si# uprawniony do oceny werdyktów
wyborców, ani uk"adów panuj!cych w gminie. Stwierdzam jedynie fakty. Wygl!da
jednak na to, $e nawet komunie zdarza"o si#
obsadzi% w"a(ciwego cz"owieka na w"a(ciwym miejscu…
Niewiele krótszy sta$ ma wójt )arnowca.
W marcu 1981 r. mianowany naczelnikiem,
a od 1990 – nieprzerwanie wybierany
na wójta. W ostatnich wyborach by" jedynym
kandydatem.
Pozostali rekordzi(ci, to ju$ „dzieci” odrodzonego samorz!du, chocia$ zastanawiam si#, do której grupy zaliczy% prezydenta Bielska-Bia"ej Jacka Krywulta? On tak$e
przez pewien czas by" prezydentem miasta
w „czasach minionych”, ale powo"any zosta" na to stanowisko w kwietniu 1981 r.
na fali wielkiej polskiej nadziei. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w styczniu 1982 r.
natychmiast go odwo"ano. Chyba bardziej
zatem nale$y mu si# tytu" prekursora odradzaj!cego si# samorz!du?
Za to dzie%mi w pe"nym tego s"owa znaczeniu s! m.in. prezydenci )or, Bielska-Bia"ej i Jaworzna, wójtowie Pawonkowa, Buczkowic (w ostatnich wyborach – jedyny
kandydat), Kroczyc. Krócej, ale te$ ju$ co
najmniej cztery kadencje rz!dzi burmistrz
)arek (po pierwszej kadencji w latach
1990 – 94 rada miejska nie by"a ju$ dla niego tak "askawa, ale wróci" w pierwszych wyborach powszechnych 2002 r. i zosta"
do dzi(), od 1997 r. nieprzerwanie t# sam!
pani! burmistrz ma Radlin. Wójt Czes"aw
Burek od 1998 r. rz!dzi gmin! Lubomia,
w Giera"towcach od 2000 r. wójtem jest Joachim Bargiel. Ta lista jest naprawd# d"uga:
Lubomia, Giera"towice, Lyski, O$arowice,
Krupski M"yn, Przyrów, Marklowice, Koszarawa i Siewierz, Ciasna i Kozieg"owy, Pyskowice i W#gierska Górka. Ma"e i wi#ksze
miasta, wsie, a nawet powiat – takim rzadkim przypadkiem stabilno(ci w"adzy w powiecie (gdzie wci!$ obowi!zuj! wybory po(rednie) jest starosta rybnicki.
Przypomn# jeszcze, $e w ostatnich wyborach jedynymi kandydatami byli urz#duj!cy wójtowie i burmistrzowie m. in. w Buczko wi cach, &win nej, Uj so "ach, gmi nie
Starcza, gdzie wójt jest wójtem od 1998 r.
i wszystkie kolejne wybory zawsze wygrywa" w I turze. W 2010 r. otrzyma" ponad 80%
g"osów. W wyborach 2014 r. by" jedynym
kandydatem. Tak$e w Che"mie &l!skim, Wilamowicach, Kornowacu, gminie Irz!dze,
Godowie, Wilkowicach, Boronowie i Pietrowicach Wielkich g"osowano nie „na” kandydatów, ale „za” lub „przeciw” temu jedyne mu. Spo ro te go, praw da? Swo ist!
rekordzistk! w tej mierze by"a gmina Suszec,
gdzie nie tylko by" jeden kandydat na wójta, ale tak$e w wyborach do rady gminy
o 15 mandatów walczy"o tylko 17 kandydatów. W 13 okr#gach na 15 wystartowa" tylko jeden kandydat. Zgodnie z Kodeksem
Wyborczym „je"eli w okr$gu wyborczym
w wyborach do rady zarejestrowana liczba
kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okr$gu wyborczym lub
od niej mniejsza, g!osowania nie przeprowadza si$, a za wybranych na radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów”.
Na dwa ciekawe „przypadki” warto chyba zwróci% uwag#. Pierwszy z nich jest „personalny”. To Edward Maniura – samorz!dowiec, ale i polityk. Przez pierwsze dwie

kadencje odrodzonego samorz!du by" burmistrzem niewielkiego miasta Wo#niki,
w 1997 r. zosta" pos"em z ramienia AWS,
a potem jeszcze dwukrotnie wygrywa" wybo ry do Sej mu (ja ko kan dy dat PO).
A w 2006 r. z w"asnej woli utraci" mandat
poselski, bo… wola" zosta$ burmistrzem Lubli%ca. Kolejne wybory wygrywa" ju&
w pierwszej turze.
Drugi „przypadek” jest jakby ciekawostk! terytorialn!. To Imielin, który „wybi" si'
na niepodleg"o($” w 1995 r. po wydzieleniu
z miasta Mys"owice. Jan Chwi'dacz wybrany wtedy burmistrzem pe"ni swoj! funkcj'
do dzisiaj. W 2014 r. by" jedynym kandydatem. Ale ten fenomen dotyczy tak&e w"adzy
uchwa"odawczej. Bernadeta Ficek od samego pocz!tku wci!& jest Przewodnicz!c!
Rady Miejskiej. W czym tkwi tajemnica takiej stabilno(ci w"adzy w tym mie(cie?
Mo&e w tym, co odpowiedzieli oboje wy&ej
wymienieni na pytanie o najwi'ksze swoje
osi!gni'cia? Burmistrz wymieni" po prostu
kolejne punkty, rok po roku, konsekwentnie:
– Urz!d Miasta – 1998 r.
– Dom Kultury – 1998 r.
– Przychodnia – 2002 r.
– Biblioteka Miejska – 2006 r.
– Oczyszczalnia (cieków – 2007 r.
– Przedszkole – 2010 r.
– Hala widowiskowo-sportowa – 2014 r.
A mo&e równie celna jest bardziej emocjonalna ocena kobiety? „Najwi!ksze osi"gni!cie to zmiana mentalno#ci rodowitych
imieloków. Kiedy# nie przyznawali si! do tego, $e pochodz" z ma%ego miasteczka, a dzisiaj z dum" podkre#laj", $e s" z Imielina”...
WIELCY PRZEGRANI
Wró$my teraz do rozpowszechnianego
przez media pogl!du, &e ostatnie wybory samorz!dowe by"y swoistym pogromem dotychczasowych w"adz. Owszem, kilka sensacji by"o. Przegrali prezydenci znanych
miast: Sosnowca, Rybnika (rz!dz!cy nieprzerwanie od 1998 r.), Jastrz'bia Zdroju, Piekar )l!skich, burmistrz Pilicy (rz!dz!cy
od 1990 r. i wydawa"oby si', &e niezwyci'&ony) czy wójt Mied#na (który cztery lata
wcze(niej by" jedynym kandydatem).
Ale ju& cztery lata temu, w 2010 r. te& „nie
by"o lekko”. Przegra" wybory wójt Mszany
(który kierowa" gmin! od… 1981 r. i nie dano mu porz!dzi$ do emerytury), wójt Milówki (po pi'ciu kadencjach), wieloletni wójt Pilchowic, Jele(ni. „Pokojowo” odesz"a legenda
samorz!du – Jan Jochem, wójt jednej z najm"odszych gmin – Jejkowic. Zaczyna" jeszcze jako wójt Gaszowic w 1992 r., a po od"!czeniu si' Jejkowic – rz!dzi" nimi a&
do wyborów 2010 r., w których ju& nie wystartowa".
Do „ofiar” wyborów 2010 r. mo&na te& zaliczy$ prezydenta Cz'stochowy, który rz!dzi" tym miastem nieprzerwanie od pierwszej ka den cji i zo sta" od wo "a ny
w referendum rok przed wyborami. Fakt,
mniej by"o „d"ugoletnich” przegranych ni&
cztery lata pó#niej, ale… przecie& nikt nie
staje si' coraz m"odszy, a m"odszych czeka
w kolejce coraz wi'cej…
WYTRWA!O"# I CIERPLIWO"#…
…czasem pop"acaj!. Wójt Rajczy Kazimierz Fujak po kadencji 1998 – 2002 czeka" d"ugie osiem lat, &eby powróci$ i cztery lata pó#niej zosta$ wybranym ponownie.

Z uporem d!&y" do celu obecny prezydent
Mys"owic Edward Lasok. Kilkana(cie lat by"
przewodnicz!cym Rady Miejskiej. Trzykrotnie: w 2002, 2003 (w wyborach przedterminowych) i 2006 r. bez powodzenia walczy"
o urz!d prezydenta miasta, zyskuj!c coraz
wy&sz!, ale wci!& niewystarczaj!c! liczb'
g"osów. Wreszcie w 2010 r. pokona" ubiegaj!cego si' o reelekcj' Grzegorza Osyr',
uzyskuj!c ponad 82% g"osów. W 2014 r.
– wybrany ponownie.
Franciszek Dziendziel przez 16 lat pe"ni"
funkcj' przewodnicz!cego Rady Gminy
Paw"owice, &eby wreszcie w 2014 r. wygra$
wybory na wójta.
Czasem wraca si' po wielu latach – Henryk Mach by" przewodnicz!cym rady w pionierskiej kadencji 1990 – 1994. I wróci"
triumfalnie wygrywaj!c w wyborach na wójta gminy Przystaj% w ubieg"ym roku.
Czasem owe „pi'$ minut” bywa zaskakuj!ce. Pawe" Militowski, obecny wójt
R'dzin dwukrotnie startowa" w wyborach
do Rady Gminy. Pierwszy raz, jako m"ody
cz"owiek – jeszcze w latach 90. – i przegra".
Drugi raz znów przegra" wybory i nie zosta" radnym w 2010 roku. Trzeci start
w wyborach, tym razem na wójta gminy, zako%czy" si' sukcesem. To jeden z niewielu przypadków, gdy wybory na wójta wygry wa kto(, kto ni gdy nie pra co wa"
w samorz!dzie.
CIEKAWE KARTY
W $YCIORYSACH
Wójt gminy Herby (od 2002 r.) Roman
Banduch bywa nazywany weteranem… s!dowym. Odpowiada" przed s!dem za 7 zarzutów, z pi'ciu zosta" uniewinniony, a dwa
umorzono ze wzgl'du na znikom! szkodliwo($ (by$ mo&e nie dotar"em do wszystkich
przypadków).
Za co s!dzono wójta na "awie oskar&onych? Np. za umarzanie zaleg"o(ci podatkowych miejscowym firmom. Przedsi'biorcy
uzasadniali swoje wnioski np. wydatkami
zwi!zanymi z tworzeniem nowych miejsc
pracy lub konieczno(ci! podniesienia nak"adów inwestycyjnych. Prokuratura by"a jednak zdania, &e &aden z nich nie by" zasadny, gdy& kondycja finansowa podmiotów
by"a dobra, a decyzje wójta mia"y narazi$
gmin' na niebotyczne straty. Oskar&ono go
o przekroczenie uprawnie% „w celu osi!gni'cia korzy(ci maj!tkowej lub osobistej” czyli
mówi!c wprost – o branie "apówek. Po d"ugich bataliach s!d wójta uniewinni". Podobnie ko%czy"y si' pozosta"e procesy.
– Przyznam, $e nawet nie wiedzia%em, $e
zosta%em uniewinniony. Od pana si! tego dowiaduj! – powiedzia" dziennikarzowi po którym( ko lej nym wy ro ku unie win nia j! cym. – Bardzo si! ciesz!, bo b!d! móg% si!
nareszcie skupi& na pracy na rzecz gminy,
a nie w%óczy& si! po s"dach.
Nie powiod"a si' tak&e próba odwo"ania
wójta w referendum. Wygra" tak&e ostatnie
wybory.
Czasami wystarcz! dwa lata dla zbudowania swojej pozycji. Artur Beniowski zosta"
wójtem Bestwiny w 2012 r. w przedterminowych wyborach po nag"ej (mierci urz'duj!cego wójta. Ju& dwa lata potem, w 2014 r. by"
jedynym kandydatem.
Z pewno(ci! za rekordzistk' w zdobywaniu uznania i popularno(ci mo&na uzna$ prezydent Zabrza Ma"gorzat' Ma%k' – Szulik.
W 2002 r. przegra"a wybory (uzyskuj!c
3. miejsce). W 2006 r. w drugiej turze zosta-

"a wybrana pokonuj!c kontrkandydata tylko 136 g"osami. Cztery lata pó#niej wygra"a w pierwszej turze, otrzymuj!c poparcie
na poziomie 75%!
Bohaterem wyborów na miar' prasy tabloidowej mo&e by$ na pewno Marek B!k z Jejkowic, który zosta" wójtem w po"owie kadencji 2010 – 2014 po (mierci ówczesnego
wójta. Dwa lata pó#niej ponownie zosta"
wójtem ju& w I turze. Nie by"oby to a& tak
dziwne, gdyby nie to, &e wójt urodzi" si'
w 1987 roku! By$ mo&e jest najm"odszym
wójtem w Polsce. W momencie wyboru
by"… studentem. Do dzi( w oficjalnych dokumentach podaje wykszta"cenie (rednie,
bo – jak mówi – „obowi"zki wójta i zwi"zany z nimi brak czasu sprawiaj", $e jeszcze nie obroni% pracy magisterskiej”. Dodajmy do tego, &e jest wci!& kawalerem,
a Jejkowice to te& nie taka przeci'tna gmina, bo to najmniejsza terytorialnie gmina
wiejska w Polsce.
Pawe" Macha – nowy burmistrz Ku#ni Raciborskiej – jest z zawodu… kapitanem &eglugi wielkiej i swobodnie pos"uguje si' trzema j'zykami. W wywiadzie prasowym
skromnie ocenia" swoje wyborcze zwyci'stwo:
– Ciesz! si!, $e da%em ludziom alternatyw!. Zdaj! sobie spraw! z tego, $e gdyby kto#
inny by% na moim miejscu, to kto# inny by dzi#
#wi!towa%.
– Mam rozumie$, &e wyborcy g"osowali
przeciw panuj!cej w"adzy a nie za panem?
– Skala niezadowolenia by%a bardzo du$a, wi!c to nie urok osobisty zdecydowa%
o wybraniu mnie na urz"d. Ludzie g%osowali
przeciw panuj"cej w%adzy.
– Czy nie obawia si' pan powrotu na l!d
przynajmniej na cztery lata?
– 'ycie wywróci%o mi si! do góry nogami, chocia$ p%ywanie po #wiecie mia%o te$ z%e
strony, bo gdy wraca%em do domu, to widzia%em dzieci pó% metra wi!ksze czy te$ ju$ mówi"ce. Du$o rzeczy przez pobyt na wodach
przegapi%em i mam nadziej!, $e dzieci mi to
wybacz" i jako# to nadrobi!.
– Podobno kapitan statku zarabia kilkadziesi!t tysi'cy z"otych za rejs, a tu b'dzie
par' tysi'cy na miesi!c. Czy to nie jest przeszkod! dla standardów pana &ycia?
– 'ona ma firm! produkuj"c" rowery,
przy której obecnie jej pomagam. S" te$ inne (ród%a dochodu. Sytuacj! mam na tyle
komfortow", $e wysoko#& pensji burmistrza
nie ma zdecydowanego wp%ywu na standard
$ycia. Prawd! mówi"c nie wiem, ile zarabia
burmistrz.
I na koniec zaskakuj!cy epizod w &yciorysie wójta gminy Panki Bogdana Praskiego. Jak informuje portal www.pankiwobiekty wie.pl – jest on… twór c! he" mu
wojskowego, który nosili w Iraku i nosz!
w Afganistanie polscy &o"nierze! Ci!gle sobie obiecuj', &e zapytam go, jak to by"o dok"adnie z tym he"mem i wci!& brakuje mi
czasu…
PS. Baza danych: www.samorzadowcy.org.pl.
Sezon ogórkowy trwa ca"e wakacje, wi'c
za miesi!c – ci!g dalszy. B'dzie i (miesznie,
i strasznie…

!

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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Fot. Anna Tarkowska

Mia! trwa" zawsze. Jak
w powiedzeniu: „nie b#dzie
nas, b#dzie las”. Dzi$ rzadko
si# je powtarza. Nie bez powodu. Las jest coraz s!abszy.
Osaczony cywilizacj%, jest
kruchy jak... ludzkie &ycie.
Nie potrafi, jak dawniej odradza" si#, od&ywa", broni"
si# i rosn%" zdrowo samodzielnie.
Od lat wymaga szczególnego
traktowania, pomocy i pe!nej
ochrony. Na miar# wspó!czesnych zagro&e'. Po kl#skach,
jakie go dotykaj%, ci%gle si#
zmienia. Dopasowuje do scenariusza samej natury. To dzi$ konieczno$".

Apetyt na $wierczyny
latach 60. ub. wieku
W
nad beskidzkim lasem
zawis%a katastrofa. Zaczai%a

W Beskidach wida" to
jak na d!oni....

L

asy s! zagro"one na wszystkich kontynentach. Zamieraj! bezpowrotnie, ale i przej#ciowo. Przyroda odreagowuje
cywilizacyjny i #rodowiskowy
stres. Przy sprzyjaj!cych warunkach odradza si$ po kl$skach.
Tak te" si$ sta%o w przypadku masowego zamierania #wierczyn w Beskidach. Ko&cowej
ods%onie ich dramatu. Przyczyn
tej kl$ski by%o wiele. To b%$dy Lipa drobnolistna w Z!atnej – cudowny pomnik przyrody
hodowlane lasu. Obsadzanie
monokulturami #wierkowymi
%!k i pastwisk oraz odnowienia
lasu mieszanego, wielogatunkowego metod! r$bni zupe%nej.
Czyli jego ca%kowita wycinka na
ogromnych powierzchniach.
Po to, by mog%y na nich rosn!'
wy%!cznie #wierczyny. Monokultury drzew jednowiekowych.
Bez "adnych domieszek. Bez liczenia si$ ze scenariuszem przyrody, gowie, sprowadzali je wi$c z ró"nych
która ukszta%towa%a Puszcz$ Karpack!. miejsc Europy, m.in. pa&stw alpejskich:
W Beskidach jej znakiem by%y rosn!ce Austrii i W%och.
Monokulturowe #wierczyny, wyhopi$trami lasy bukowe, bukowo-jod%owe,
w najwy"szych partiach gór jod%owo- dowane z obcego genotypu nasion, nigdy
#wierkowe. I towarzysz!ce im domiesz- w pe%ni nie zdo%a%y przystosowa' si$
ki drzew. Z odpowiednimi na swoich wy- do beskidzkich warunków glebowych
i klimatycznych. Stawa%y si$ coraz s%absoko#ciach le#nymi predyspozycjami.
O zmianie tego naturalnego scenariu- sze, mniej odporne. Z wszelkimi konsesza w po%owie XIX wieku zadecydowa% kwencjami dla kondycji beskidzkiego larozwijaj!cy si$ przemys%, który potrze- su. Przed II wojn! #wiatow! #wierki
bowa% du"o drewna. Temu zapotrzebo- pokrywa%y od siedemdziesi$ciu do niewaniu móg% sprosta' tylko produkcyjny”, mal stu procent zalesionej powierzchni
szybko rosn!cy, las #wierkowy. Tak te" Be ski du (l! skie go i )y wiec kie go.
si$ sta%o. Warunki siedliskowe i klima- Na wielu stokach ros%y wy%!cznie drzewa tego gatunku. I s%ab%y!
tyczne nie mia%y znaczenia.
Chlubnym wyj!tkiem okaza%y si$
Na tak! przy#pieszon! „hodowl$” lasu jednogatunkowego nie starcza%o rodzi- drzewostany #wierkowe rasy istebnia&mych nasion. Ich w%a#ciciele, Habsbur- skiej. Bardziej d%ugowieczne, osi!gaj!-

si$ w ska"onym powietrzu.
Gazy i py%y przemys%owe,
przenoszone z wiatrem z regionu katowickiego i ostrawskiego na dalekie odleg%o#ci, zagrozi%y w pierwszej kolejno#ci
wra"liwej jodle i #wierkom.
Przy wci!" rosn!cej produkcji
przemys%u ci$"kiego trucizny
zakwasza%y i wod$ i gleb$
na sta%e. Zmienia%y niekorzystnie siedlisko le#ne. Las beskidzki traci% swoj! odporno#'. W ocieplaj!cym si$
klimacie by% bezbronny wobec
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stawa% si$ %atwym
k!skiem dla szkodników.
Szczególnie tych z najwi$kszym apetytem na #wierczyny.
Z czasem mo"na by%o zobaczy' br!zowienie ich igliwia, zjadanego przez zasnuj$ i zawodnic$ #wierkow!.
S%ab%y te" #wierki i sosny
opanowywane przez opie&k$, atakuj!c! korzenie drzew. Najgorsze przysz%o po suchych latach pocz!tku naszego wieku, gdy zaatakowa%y szkodniki.
Czterooczak #wierkowiec, rytownik
pospolity i najgro*niejszy z nich – kornik drukarz. G%ówny sprawca rozpadu
#wierczyn w Beskidach. Na miar$ zjawiska w Górach Izerskich, gdzie nie zareagowano w por$, kl$ski lasu monokulturowego na pó%nocy Szwecji czy
w Lesie Bawarskim. Los #wierkowych
drzewostanów tego ostatniego, pozostawiono naturze. Na d%ugi czas. Kilkadziesi!t lat, a mo"e i wi$cej. Tego nie
wie nikt. Po latach dalej strasz! upiorne kikuty suchych drzew. Tylko gdzienie gdzie po ja wia j! si$ na su chych
#wierkach zielone p$dy...

Las nie ro#nie
sam...
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ce 50 metrów wysoko#ci.
Czy powodem by%o skrzy"owanie si$ genów #wierków
karpackich i alpejskich? Pewno#ci nie ma. Wa"ne, "e jego
zasoby genowe przetrwaj!
w Karpackim Banku Genów,
w je go Sta cji Te re no wej
w Wyrchczadeczce, w Nadle#nictwie Wis%a. Wraz z nasionami jod%y, buka, sosny
zwy czaj nej (ra dzi so bie
z ci$"kimi nawet warunkami
i lubi #wiat%o) oraz gatunków
domieszkowych drzewostanów Beskidu (l!skiego.

Si!a przebudowy
ajskuteczniejsz% metod% obrony laN
su jest inwestowanie w jego odporno#". W jego optymaln% dla przyrody

przebudow$ i ochron$. W lasach #l%skich
zaczyna!a si$ ona ju& w latach pi$"dziesi%tych ub. wieku. Pope!niano pionierskie
b!$dy. Jednak dzi# wiedza o potrzebach
wspó!czesnego lasu jest du&a, podparta
mocno nauk%. W ostatnich latach lasy
województwa #l%skiego s% bardziej zielone i silniejsze...
Odradzaj% si$ równie& przebudowywane na du&% skal$ lasy Beskidów. W taki
sposób, by sk!ad gatunkowy m!odego lasu by! dostosowany do optymalnego
siedliska drzew. Wyra(nie zmniejsza si$
udzia! #wierka, (w ostatniej dekadzie o ca!e 19 proc.), przybywa naturalnej dla beskidzkich terenów, jod!y, buka, modrzewia, sosny zwyczajnej, jawora i daglezji.
W #wierkowym nadle#nictwie Ujso!y,
wydawa!o si$ w latach 2006 do 2010, &e
ten gatunek b$dzie histori%. Dlatego zacz$to odnawia" las cz$#ciowo. Na zr$bach wymuszanych przez ró&ne plagi.
Dzi# wi$kszo#" zboczy zieleni si$ na po-

Fot. Anna Tarkowska

Taki los móg! spotka" lasy beskidzkie,
gdyby le#nicy wspólnie z naukowcami
nie podj$li walki z kornikiem.
By! to morderczy wysi!ek. Trzeba
by!o rozpozna" miliony drzew. Te zasiedlone przez larwy kornika, rozpoznawane po wysypuj%cych si$ z nich trocinkach
oznaczy". Szybko #ci%", okorowa" i kor$ spali". A go!e pnie natychmiast wywozi" z lasu. Nawet z najwy&szych partii
gór. Zanim larwy kornika dorosn% i wylec% tysi%cami z jednego drzewa, by zasiedla" kolejne drzewostany. Wystarczy kilku osobników, by u#mierci"
najbardziej okaza!e drzewo.
Przed kilku laty walka z inwazj% kornika odbywa!a si$ na oczach i przy sprzeciwie miejscowej ludno#ci i turystów. R%bano przecie& tak&e zielone, dorodne
#wierczyny. Zasiedlone drzewa nie umieraj% od razu. Ich choroby w pierwszej fazie nie wida". Trudno dziwi" si$ ludziom.
Równie trudno by!o znosi" widok !ysych
stoków, powalone drzewa, le#ne pustki,
dymi%ce góry od spalanej kory. I patrze"
na zdewastowane, górskie drogi, które
nie wytrzymywa!y naporu masowej wywózki okorowanego drewna. Taka by!a
cena kornikowej plagi, porównywalnej
tylko do szara'czy.
Sytuacja zosta!a opanowana. Alarm
kornikowy trwa. We wspó!czesnym lesie walka ze szkodnikami nigdy si$ nie
ko'czy. Nawet je#li rozpad #wierczyn zosta! powstrzymany, kornika nie da si$ wybi" do nogi.

Pozyskiwanie szyszek nasiennych na !wierkach istebnia"skich

wrót. Obecnie sadzi si$ ponad dwukrotnie wi$cej buka ni& #wierka. Ten gatunek, jak mówi% le#nicy, „tutaj sam si$
rozsiewa”. Przybywa jod!y, która najlepiej ro#nie pod okapem #wierka, co
w przebudowie drzewostanów trzeba
bra" pod uwag$. Niestety nie ubywa silnych huraganów. Po ostatnich, z ko'ca
ub. roku w Z!atnej, po obu stronach drogi, wci%& wida" go!e zbocza. Ale te& wida" le#niczówk$, najpi$kniejszy obiekt
architektury drewnianej w Beskidach,
przed którym ro#nie drobnolistna lipa,
a raczej pi$" drzew w jednym czyli zachwycaj%cy pomnik przyrody.
W Nadle#nictwie Ujso!y, najbogatszej
w cuda przyrody, gospodarowanie jest
trudne. Wymaga du&ego wsparcia i specjalnej troski. Ponad 90 proc. jego powierzchni obj$te jest programem ochrony przyrody Natura 2000. Ze wzgl$du
na wyj%tkowe per!y natury z rezerwatem
Lipowska na czele. Jego torfowiskiem wysokim (zasilaj% je tylko wody opadowe!).
Z oczkami wodnymi, kwitn%c% latem
&urawin% b!otn%, brusznic% przeplataj%c%
si$ z czernic%, mchami i porostami. I malowniczym borem #wierkowym, pe!nym
martwego drewna, na którym odnawia si$
las samodzielnie, i gdzie nie tylko g!uszce maj% swoj% ostoj$.
Równie& przyk!ad Nadle#nictwa Wis!a,
obj$tego w 75 proc. obszarem Natury
2000 pokazuje, &e lasy beskidzkie b$d%
pe!ni" g!ównie funkcje ochronne. Drewno b$dzie mo&na w nim pozyskiwa" go-

spodarczo jeszcze przez jakie# 15, 20 lat.
Obecne m!odniki o wysoko#ci do 1,5 metra b$d% gotowe pe!ni" funkcje gospodarcze dopiero za kilkadziesi%t, sto lat. Dzi#
pokazuj% one ca!% mozaik$ lasu mieszanego, jego nowy sk!ad gatunkowy. Ponad 10 lat temu sadzono tu 77 proc. #wierka, obecnie tylko po!ow$ tego gatunku,
w stosunku do pozosta!ych. W 2013 r.
posadzono 38 proc. buka, ponad 8 proc.
jod!y oraz gatunki domieszkowe. Przebudowa lasów wi#la'skich potrwa jeszcze co najmniej 10 lat. Obecna nadal toczy si$ w scenerii dobijania kornika.
To codzienno#" lasu. Podobnie jak czyszczenie jego m!odych powierzchni i trzebienie tych starych, usuwanie zniszcze',
posuszu po wiatro!omach (letnich i zimowych), po&arach, naprawa dróg i szkód
po zwierzynie oraz niestety – turystach.
Taki odnowiony las (w Wi#le rocznie
sadzi si$ 1,5 miliona doborowych sadzonek drzew na dwustukilkudziesi$ciu
hektarach!), jest nadziej%. B$dzie si$ lepiej broni! nie tylko przed kornikiem.
Sadzonek dla niego nie zabraknie.
W gospodarstwach Regionalnej Dyrekcji... funkcjonuje a& 68 szkó!ek le#nych: 7 kontenerowych, 10 tunelowych i 51 polowych. Funkcjonuje te&
Stacja Terenowa Karpackiego Banku
Genów, zasilana zgodnie z rytmem przyrody, nasionami dorodnego #wierka
istebnia'skiego, rodziomej jod!y, sosny, buka i innych gatunków. Szkó!ka
w N$dzy produkuje sadzonki mikoryzowane. Takie z zakrytym ziemi% systemem
korzeniowym i z grzybkami. To one pomagaj% &ywi" las. Nawet w trudnych warunkach.
Dr in&. Kazimierz Szabla, dyrektor
RDLP w Katowicach, cz$sto podkre#la, &e
le#nicy maj% do spe!nienia misj$ zachowania lasów dla przysz!ych pokole'. Lasy beskidzkie wkrótce b$d% spe!nia" przede
wszystkim funkcje ochronne. Dlatego
bezustannie trzeba szuka" kompromisu pomi$dzy ekologi%, ochron% lasu, a jego ekonomi%. W t$ dzia!alno#" wkalkulowa"
fakt, &e koszty piel$gnacji i ochrony lasu
b$d% coraz wi$ksze, przychody ze sprzeda&y drewna – coraz mniejsze.
To wyzwanie nie tylko dla le#nictwa,
które obecnie jeszcze sobie radzi. To odpowiedzialno#" nas wszystkich. Jak
s!usznie zauwa&y! podczas le#nych
warsztatów dla dziennikarzy Andrzej
Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przemys! wystarczaj%co du&o poczyni! szkód w #rodowisku
naturalnym, w lasach. Teraz pora, by je
wspiera".

JOLANTA KARMA*SKA
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Zdj&cia UM w Zabrzu

Pod patronatem „"l&ska”

Koncert inauguracyjny. Abp Wiktor Skworc i prezydent Zabrza Ma"gorzata Ma#ka-Szulik podkre!lali
warto!$ i znaczenie rodziny w %yciu ka%dego cz"owieka.

VIII Metropolitalne "wi#to Rodziny

Rodzina – go!cinny dom
iedy przed o!miu laty Metropolitalne
K
"wi#to Rodziny debiutowa$o na mapie
wydarze% kulturalnych regionu, nawet po-

mys$odawczynie (ówczesna wicemarsza$kini Senatu Krystyna Bochenek i prezydent
Zabrza Ma$gorzata Ma%ka-Szulik) nie my!la$y o wieloletnim cyklu. Entuzjastyczne
wówczas przy$&czenie si# do imprezy a' jedenastu miast by$o wyrazistym sygna$em
zapowiadaj&cym powodzenie.
Ju' w ubieg$ym roku trudno by$o zmie!ci( na jednym afiszu wszystkie zg$oszone przez samorz&dy, instytucje, ma$e i du'e placówki imprezy. W tym roku M"R
go!ci$o w ponad trzydziestu miastach a organizatorzy wydarze% prze!cigali si# w ró'norodno!ci i oryginalno!ci pomys$ów.
Na afiszu zamieszczono wi#c z konieczno!ci tylko te najwi#ksze, sygnalizuj&c, 'e
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w ka'dym z miast partnerów !wi#ta z uwag& nale'y !ledzi( lokalne wiadomo!ci.
Samorz&dy zadba$y, aby informacje o wydarzeniach dotar$y do wszystkich mieszka%ców. Znacznie tak'e przed$u'y$ si#
czas trwania M"R. W tym roku by$y to
a' trzy ty go dnie (ofi cjal nie 23 ma ja
– 6 czerwca, nieoficjalnie do lipca).
Tegorocznej edycji przy!wieca$o has$o
„Rodzina – go!cinny dom”. W kontek!cie
zbli'aj&cych si# "wiatowych Dni M$odzie'y w 2016 r., owa go!cinno!( nabra$a szczególnego znaczenia. Wszak do Polski przyjedzie m$odzie' ze wszystkich stron !wiata
„Niech dziesi&tki tysi#cy m$odych ludzi – ciekawych !wiata i pragn&cych pozna( ojczyzn# !w. Jana Paw$a II – znajd& w !l&skich, go!cinnych domach miejsce ubogacaj&cego
spotkania z tutejsz& kultur&, tradycj& i wia-

Ukrai#ska grupa taneczna Clerico (zespó" liczy prawie 200 osób, dzieci i m"odzie%y w wieku
od 3 do 18 lat) w widowisku teatralno-baletowym „Alicja w Krainie Czarów”. DMiT w Zabrzu.

r&. To tak'e wy!mienity sposób promocji naszej Ojcowizny, gdzie przecie' tak wiele dobra dzieje si# w$a!nie w rodzinach i poprzez
rodziny” napisali metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc (od pierwszej edycji ksi&dz arcybiskup obejmuje wydarzenie
honorowym patronatem) i prezydent Zabrza
Ma$gorzata Ma%ka-Szulik w li!cie intencyjnym skierowanym do przedstawicieli samorz&dów terytorialnych, mediów i mieszka%ców regionu.
VIII Metropolitalne "wi#to Rodziny
tra dy cyj nie za in au gu ro wa$ (23 ma ja)
koncert w Domu Muzyki i Ta%ca w Zabrzu. W tym roku go!(mi wieczoru by$y
zespo$y Trzecia Godzina Dnia oraz chór
dzieci#cy z W$och Mini Coro di Rovoreto. Prezydent Zabrza przywo$a$a s$owa papie'a Jana Paw$a II, który zawsze podkre!la$, 'e przy sz$o!( Eu ro py za le 'y
od rodziny. Metropolita katowicki przypomnia$, 'e jej si$a „co warto pami#ta(
z dzieci%stwa i m$odo!ci, tworzy si# tak'e we wspólnym muzykowaniu i !piewie”. W uroczystym koncercie uczestniczyli m.in. biskup diecezji katowickiej
Ko !cio $a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go
Marian Niemiec, minister sprawiedliwo!ci Borys Budka, pos$owie Sejmu RP
Krystyna Szumilas i Wojciech Jerzy Polaczek, marsza$ek województwa !l&skiego Wojciech Sa$uga, dyrektor Górno!l&skiego Zwi&zku Metropolitalnego Adam
Baron, dyrektor "l&skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala a tak'e dzieci z W$och i Ukrainy.
W niedziel# 24 maja w katedrach stolic
biskupich odby$y si# msze w intencji rodzin
i od no wie nie przy rze cze% ma$ 'e% skich. VIII M"R obfitowa$o w pikniki rodzinne i festyny, odby$y si# one m.in.
w Radzionkowie, D&browie Górniczej,
Rudzie "l&skiej, Kosz#cinie, "wi#toch$owicach, Tychach, Piekarach "l&skich, Rudzie
"l&skiej, Chorzowie, Ku)ni Nieborowskiej, Jaworznie. Dzie% Dziecka w wielu
miejscowo!ciach mia$ w tym roku szczególny i niepowtarzalny charakter, nie zabrak$o
tak'e spektakli teatralnych dla najm$odszych. W zabrza%skim DMiT ukrai%ska grupa muzyczna Clerico prezentowa$a „Alicj#
w krainie czarów”, gwarno by$o tak'e
m.in. w Teatrze Nowym, katowickim „Ateneum”, w Raciborskim Centrum Kultury.
Podczas konferencji w Zabrzu dyskutowano o przemianach i perspektywach
wspó$czesnej rodziny a tematem XXIV Piekarskiego Sympozjum Naukowego by$a
sprawiedliwo!( i mi$o!( spo$eczna.
Nie zabrak$o tak'e koncertów. W Zabrzu
wyst&pili Alicja Majewska i W$odzimierz
Korcz, w Piekarach "l&skich rozbrzmiewa$
Festiwal Muzyki Maryjnej. Koncertowano tak'e w "wi#toch$owicach, Bytomiu,
Raciborzu, Mys$owicach. 6 czerwca w ko!ciele "wi#tych Aposto$ów Piotra i Paw$a w Katowicach koncert zatytu$owany
„Zwyczajny kolor nieba…” oficjalnie zako%czy$ VIII Metropolitalne "wi#to Rodziny. W wielu !l&skich miastach jednak nadal odbywaj& si# wystawy, turnieje, pikniki,
recitale… poniewa' rodzinne spotkania zakorzenione s& w !l&skiej tradycji od pokole% i nie da si# ich zamkn&( w 'adnych ramach czasowych, wielu organizatorów
przygotowuje ju' scenariusz na kolejne, IX M"R.

MARIA SZTUKA

zostaje z nami na d#ugo. Po wielu
dniach od premiery ci"gle zadaj! sobie
ró$ne pytania. Odkrywam co% zupe#nie
nowego, raz moja sympatia towarzyszy
poczynaniom jednej z bohaterek, by
za kilka dni ca#e serce by#o przy innej.
Sprawc" tych psychicznych zawirowa& jest znakomity dramaturg Ingmar
Villqist, który po 10 latach powraca
na sceniczne deski Teatru 'l"skiego im.
Stanis#awa Wyspia&skiego w Katowicach sztuk" „Ch#opiec z #ab!dziem”. To
prapremiera i chocia$ napisana zosta#a
dla konkretnych aktorek katowickiej sceny wró$! jej d#ug" w!drówk! nie tylko
po polskich scenach.
Temat jest niezwykle trudny – próba
powrotu do normalno%ci wra$liwych kobiet, które uciek#y od %wiata ludzi normalnych (czy na pewno normalnych?)
w swój w#asny %wiat. Zdaj" sobie spraw! z tego, $e warto próbowa( powróci(, ale strach je parali$uje. Takim psychologicznym horrorem mo$na widza
%miertelnie znudzi(, ale któ$ wie o tym
lepiej od twórcy przedstawienia? Villqist
(autor scenariusza, re$yser i scenograf)
dozuje napi!cie jak w najlepszym thrillerze, napina strun! na maksa, ale dba
o to, by nie p!k#a. Ani na moment nie
mo$na odwróci( uwagi od pozornie ma#o znacz"cych dialogów – boimy si!, by
jakie% wa$ne s#owo nam nie umkn!#o.
Villqist szanuje i stara si! zrozumie(,
cho( nie do ko&ca, bohaterki swojego
dramatu a kreuj"ce je aktorki po prostu
kocha. Jak tu nie kocha( Violetty Smoli&skiej, Gra$yny Bu#ki i Ewy Kutyni?
Któ$ lepiej wyrazi sedno sprawy od samego autora: Opowiadam w mojej nowej jednoaktówce histori! trzech kobiet
walcz"cych o swoje prawo do mi#o$ci,
wolno$ci, samodzielno$ci, histori!, której równoleg#e w"tki odnale%& mo'na
w innych moich jednoaktówkach, takich
jak „Kompozycja w b#!kicie”, „Kompozycja w s#o(cu”, „Oddychaj ze mn"”,
„Fantom”, „Taka fajna dziewczyna
jak ty”. Moje bohaterki dobrze wiedz",
'e je$li wci"' b!dziemy je odtr"ca&, wyci"ga& do nich d#o( z ja#mu'n" i przera'onym u$miechem „wspó#czucia”,
mog" zrobi& to, czego najbardziej si! boimy – przeci"gn"& nas na swoj" stron!.
Przyznam si!, pomy%la#em, $e to
Theodor Erdmann Kalide b!dzie bohaterem sztuki us#yszawszy po raz pierwszy jej tytu# „Ch#opiec z #ab!dziem”. Nawet kto% mi to zasugerowa#. Z ca#"
pewno%ci" ten wielki artysta zas#uguje
na to. Sztuka Villqista z twórc" powszechnie znanego dzie#a niewiele ma
wspólnego.
Autor zdradza tajemnice swojego
warsztatu: Zanim zaczynam pisa&, zawsze d#ugo wyobra'am sobie topografi! miejsca akcji – to pierwszy element
budowania scenicznego $wiata; miejsce,
budynek, skwer, materie, kolory, faktury, zapach, $wiat#o. Postacie dramatu

Fot. Krzysztof Lisiak/arch. teatru

pami!tam spektaklu, który
Nie
wci"ga jak narkotyk, zaskakuje, zadziwia, wzrusza i denerwuje… Po-

Ma#y
wielki
spektakl
TEATR
wprowadzaj" si! tam ostatnie. Bohaterki sztuki mieszkaj" w starej, mieszcza&skiej kamienicy, której okna wychodz"
na skwer ze s#ynn" rze)b". By( mo$e
w tym domu mieszka# kiedy% autor? Hagen (Violetta Smoli&ska) opiekuje si!
m#odsz" siostr" Arn (Ewa Kutynia). Odnosimy wra$enie, $e Hagen odnalaz#a
si! w nowej rzeczywisto%ci, ca#kowicie
panuje na sytuacj" i odpowiedzialnie
matkuje siostrze, gdy nagle wszystko si!
zmienia i okazuje si!, $e to Arn jest bli$ej… ludzi, cho( nie skrywa ch!ci powrotu do domu opieki, gdzie wszystko
by#o jak nale$y – pora posi#ku, spacer,
sen... Ko&cz" si! stare ciastka a Hagen,
która ci"gle wybiera si! na zakupy,
niestety, nie potrafi opu%ci( mieszkania.
Siostry rozmawiaj", planuj" bez ko&ca – co i jak? Nic z tego nie wychodzi.
Dzwoni telefon… i na scen! wkracza
parali$uj"cy strach przed opiekunk"
spo#eczn", na któr" zaczynamy wraz
z siostrami czeka(. Hagen w genialnej
interpretacji Violetty Smoli&skiej najpierw skromna, sympatyczna, spokojna, zrównowa$ona. W stosunku do siostry w chwilach, kiedy ta potrzebuje
psychicznego wsparcia – jak mówi sama aktorka – po prostu „osch#e babsko”!
Coraz mniej j" lubimy, chocia$ kiedy zaczyna nas wkurza( – pokornieje. Tej kreacji nie da si! zapomnie(. Warto doda(,

$e za równie doskona#" rol! Matki
w g#o%nej „Morfinie” aktorka otrzyma#a licz"c" si! Nagrod! im. Jacka Woszczerowicza. Ewa Kutynia wchodzi
w swoj" posta( powolutku, pocz"tkowo
dra$ni – sprawia wra$enie jakby dopiero przymierza#a si! do roli, ale z ka$d"
chwil" bardziej intryguje, przejmuje
sympati! widowni. Mimo kilku krzyków, to rola nakre%lona delikatnie, pastelowo. Kobiety czekaj"… I nagle pojawia si! posta( szalona, pocz"tkowo
my%limy, $e to opiekunka. Do pozornie
spokojnego domu wkracza $ywio# prosto z… domu wariatów – krzykliwe babsko, zamykaj"ce za sob" drzwi na zamek, z zeszytem pe#nym kolorowych
wklejek. Robi si! niemi#o, chocia$ siostry specjalnie si! nie denerwuj"… Jak
si! okazuje wol" t! wizyt! od odwiedzin
prawdziwej opiekunki, ci"gle przecie$
nie wiedz", gdzie im b!dzie lepiej – we
w#asnym mieszkaniu czy w zak#adzie?
Ta barwna papuga-pleciuga krzyczy,
straszy, wygaduje g#upstwa, wali piecz"tki. Gra$yna Bu#ka jest, jak zawsze,
rewelacyjna. Rozbija rytm przedstawienia (ile tu odniesie& do naszej ma#o ciekawej wspó#czesno%ci!), akcja si!
zmienia… Jak to wszystko si! sko&czy?
Ka$dy musi si! sam przekona(. To
jedno z tych przedstawie&, które koniecznie trzeba obejrze( – ono pozostanie ju$ na zawsze w historii polskiego
teatru!
Artystyczna biografia Ingmara Villqista jest niezwykle bogata. To nie tylko
doskona#y dramaturg, re$yser, to tak$e
wspania#y felietonista („Gazeta Wyborcza”). Szefowa# Teatrowi Miejskiemu w Gdyni im. Witolda Gombrowicza
i Festiwalowi Polskich Sztuk Wspó#czesnych R@Port, zwi"zany by# równie$
z Galeri" Sztuki Wspó#czesnej BWA
w Katowicach (dyrektor artystyczny)
i z „Zach!t"” – Narodow" Galeri" Sztuki w Warszawie (wicedyrektor), kurator
wielu znacz"cych wystaw plastycznych (jak ma#o kto potrafi przybli$a(
malarstwo i artystów zwyk#ym zjadaczom chleba), wyk#adowca historii
sztuki, filmowiec. Mo$na tak bez ko&ca. Re ne san so wa po sta(. Spek takl
na Scenie Kameralnej przygotowa#
sam. Z#o%liwi powiadaj", $e nie lubi
wspó#pracowa( z innymi. Ja uwa$am,
$e artysty przy dziele tak kameralnym
nic nie powinno rozprasza(. Je%li sam
potrafi sztuk! napisa(, wyre$yserowa(
i umie%ci( w tak przemawiaj"cym
do wyobra)ni wn!trzu tym wi!ksza
mu chwa#a!
WITOLD KOCI*SKI
Teatr !l"ski im. Stanis#awa Wyspia$skiego w Katowicach, Scena Kameralna.
Ingmar Villqist Ch!opiec z !ab"dziem. Scenariusz, re%yseria, scenografia: Ingmar Villqist; koncepcja &wiat#a: Maria Machowska;
realizacja &wiat#a: Waldemar Janiszek; inspicjentka i suflerka: Barbara Dudek; garderobiana, rekwizyty: Aneta Oskard. Prapremiera: 8 maja 2015 r.
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Foto. T. Griessgraber/Opera "l#ska
Jubileusz uczczono premierami: „Verbum nobile” i „Na kwaterunku...” Stanis!awa Moniuszki

7 dekad
bytomskiej
Jubilatki

WIES*AWA
KONOPELSKA

czerwca 2015 roku, z okazji jubi14
leuszu 70-lecia Opery !l"skiej,
wznowiony zosta# spektakl „Halki”, któ-

Za moment nast#pi uroczyste ods!oni$cie popiersia Bogdana Paprockiego. Na zdj$ciu (od prawej):
Tadeusz Kijonka – inicjator uhonorowania Bogdana Paprockiego, dyrektor Tadeusz Serafin i prowadz#ca gal$ red. Violetta Rotter-Kozera

Popiersie Bogdana Paprockiego d!uta prof.
Adama Myjaka – dar Teatru Wielkiego w Warszawie dla Opery "l#skiej w Bytomiu

Foto. T. Griessgraber/Opera "l#ska

Foto. T. Griessgraber/Opera "l#ska

„Data, która na zawsze pozostanie najwa!niejsz" w dziejach Opery #l"skiej – ów historyczny czwartek 14 czerwca 1945 roku, gdy na scenie katowickiego teatru odby$a si% premiera „Halki” przygotowana przez zespó$ skupiony wokó$ Adama Didura, kreatora tego przejmuj"cego wydarzenia o trwa$ym
miejscu w polskiej kulturze” – pisa$ przed 20 laty Tadeusz Kijonka w monograficznej ksi%dze „Pó$ wieku Opery #l"skiej”.

rego premiera mia#a miejsce 10 lat temu, 18 czerwca 2005 roku. Tradycj" bowiem sta#o si$, %e tzw. „okr"g#e” jubileusze
przynosz" nowe inscenizacje tego Moniuszkowskiego dzie#a. Tym razem by# to
spektakl przygotowany pod kierownictwem muzycznym Tadeusza Serafina,
który poprowadzi# równie% jubileuszowy
koncert. Przed laty autorem inscenizacji
jak i re%yserem by# Marek Weiss-Grzesi&ski, scenografia powsta#a w oparciu o projekt Borisa E. Kudli'ki i Marcelego S#awi&skiego. Wznowienie przygotowali
Bernadeta Ma(kowiak i Tadeusz Piszek.
Wznowienie sceniczne „Halki” by#o
zwie&czeniem Jubileuszowego Festiwalu Opery !l"skiej, który trwa# od 30 maja, a rozpocz"# si$ premier" dwóch dzie#
Stanis#awa Moniuszki: „Verbum nobile”
i „Na kwaterunku czyli Noc )wi$toja&ska
albo Sobótka”.
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Foto. Tomasz !ak/BPUM
Scena zbiorowa z I aktu „Halki” – sprawdzi"y si$ po latach znakomite, nowoczesne rozwi%zania scenograficzne. W pierwszym rz$dzie, w &rodku: Aleksandra Stok"osa (Zofia) i Adam Szersze' (Janusz),
powy#ej Bogdan Kurowski (Stolnik)

r! wokaln! i znakomitym aktorstwem
kreowali powierzone im role. Po latach
sprawdzi"a si% ascetyczna, bia"a symboliczna scenografia z mocnymi kolorystycznymi akcentami (kostiumy).
Z pewno#ci! w takiej obsadzie by"o to
jedno z najlepszych przedstawie( tego sezonu, godne zwie(czenia 70-lecia Ope ry. Przej mu j! cy wy d*wi%k
mia"o wprowadzenie do spektaklu kilkuletniego ju$ dziecka (w tej roli znakomita Zuzanna Szubert) – co sprawdzi"o si% ju$ podczas premiery w 2005
roku. Dysponuj!ca mocnym sopranem Wagner – Halka i dramatyczny tenor Kosteckiego – Jontka dope"nia"y
ca"o#ci znakomitego spektaklu. W ich
wykonaniu postaci do#) statyczne nabra"y wyrazisto#ci, a bardzo znane
pie#ni i arie zyska"y na sile i tragicznej wymowie. Duetowi znakomicie
wtórowa" trzeci z g"ównych bohaterów – kreuj!cy parti% Janusza Adam
Szersze(. By"o to wi%c popisowe widowisko operowe, pokazuj!ce, $e nawet najbardziej znane dzie"a, a „Halka” z pewno#ci! jest takim, potrafi!
wzrusza) i na czas trwania wszystkich
czterech aktów przyci!ga) uwag% widza. Trzeba równie$ wspomnie) o znakomitej choreografii, akrobatycznych,
bardzo nowocze#nie potraktowanych
ta(cach i bardzo dobrym przygotowaniu chóru. Jubileuszowe wykonanie
„Halki” zosta"o znakomicie przyj%te
przez publiczno#). Dzie"o Moniuszki,
które tego wieczoru poprowadzi" Tadeusz Serafin dyrektor Opery 'l!skiej
zyska"o nowy blask. By"o te$ znakomitym t"em do drugiej cz%#ci wieczoru, podczas której wyg"oszono wiele
serdecznych s"ów pod adresem solistów, zespo"ów artystycznych i dyrekcji Opery.
Zanim jednak 14 czerwca rozpocz%"a si% wieczorna gala, w holu gmachu
Opery ods"oni%te zosta"o popiersie wielkiego #piewaka, wybitnego tenora, legendy polskiej sztuki wokalnej Bogda-

Foto. Tomasz !ak/BPUM

Przybywaj!cych na koncertowe i operowe wieczory wita" wy#wietlany na kurtynie teatru portret wielkiego Adama
Didura, a z off’u dobiega" jego g"os zarejestrowany na archiwalnym nagraniu.
Na program festiwalu z"o$y"y si%
spektakle i spotkania z wybitnymi artystami tej zas"u$onej sceny. By" wi%c
wznowiony z tej okazji spektakl dla dzieci „Zaczarowany bal, czyli krasnoludki,
krasnoludki” Katarzyny Gaertner i Tadeusza Kijonki, widowisko baletowe
„Pan Twardowski” Ludomira Ró$yckiego po"!czone z warsztatami dla m"odych
widzów, wyst%p chóru Opery & cappella „CO' na polsk! nut%”. Z dzie" wspó"czesnych przypomniano oper% „Manru”
Ignacego Jana Paderewskiego. Wydarzeniem by" wieczór przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej wy bit nej #pie wacz ki Kry sty ny
Szo stek -Rad ko wej, przez kil ka lat
(od 1959 do 1962) zwi!zanej z bytomsk! scen!, a prowadzony przez Wies"awa Ochmana.
remierowe przedstawienie „Verbum
nobile” i „Na kwaterunku...” muzycznie przygotowa" Krzysztof Dziewi%cki, za# re$yseria i inscenizacja by"a dzie"em Henryka Konwi(skiego.
Nie po raz pierwszy te Moniuszkowskie
dzie"a pojawi"y si% w repertuarze Opery 'l!skiej. Wcze#niejsze premiery
„Verbum nobile” mia"y miejsce w latach 1948 i 1972. Z kolei „Na kwaterunku...” mia "o tyl ko jed n! pre mie r%
– w 1954 roku. Tym razem oba dzie"a
pokazano podczas jednego premierowego wieczoru, 19 maja 2015 roku, nale$! one do mniej znanych utworów Moniuszki. Henryk Konwi(ski postanowi",
$e tym co "!czy owe utwory b%d! protagoni#ci z „Verbum nobile”, którzy pojawi! si% w baletowym dziele „Na kwate run ku...”. Po wsta "o – jak mó wi"
Konwi(ski – raczej przedstawienie
„na temat”, ani$eli dok"adne odwzorowanie tych utworów o nieskomplikowanej fabule. I tak #piewacy zaistnieli
w balecie, a tancerze w przedstawieniu
operowym. Powsta"a zgrabna ca"o#),
lekka w swym charakterze, bawi!ca widza, dziej!ca si% w ba#niowej scenerii
'wi%toja(skiej Nocy. G"ówne partie
w operze „Verbum nobile” powierzono
Bogdanowi Kurowskiemu (Serwacy),
Ewelinie Szybilskiej (Zuzia), Juliuszowi Ursynowi Niemcewiczowi (Marcin), Kamilowi Zdeblowi (Stanis"aw).
Z kolei w baletowym „Na kwaterunku...” parti% Zosi ta(czy"a Aleksandra
Piotrowska, Marysi – Aleksandra Ulewicz, Pani Ró#y Katarzyna Wieliczko
Pos, Antka Artur Dmochowski a Jasi – Joanna Kurkowska.
Niew!tpliwie wydarzeniem jubileuszowego festiwalu by"o wznowienie
„Halki” Stanis"awa Moniuszki, zw"aszcza $e pierwszoplanowe role #piewali Jolanta Wagner (Halka) i Sylwester
Ko stec ki (Jon tek) okrzyk ni% ty ju$
przed laty jednym z najlepszych wykonawców tej partii. W istocie, arty#ci
w przejmuj!cy sposób, z wielk! kultu-

Wspania"y duet: Jolanta Wagner (Halka) i Sylwester Kostecki (Jontek) udowodni", #e w ich wykonaniu nawet tak znana opera mo#e nadal wzrusza(

na Paprockiego (1919-2010). W pami%ci melomanów pozostan! znakomite
kreacje, które prezentowa" na deskach
bytomskiej sceny, a w#ód nich popisowa partia Jontka w „Halce”.
Po pier sie Pa proc kie go to ko pia
dzie"a – rze*by prof. Adama Myjaka,
która zdobi wn%trze Teatru Wielkiego
w War sza wie. Do By to mia tra fi "o
dzi%ki Tadeuszowi Kijonce, który by"
ini cja to rem te go wy da rze nia, jak
i dzi%ki hojno#ci Waldemara D!browskiego, by"ego ministra kultury a obecnie dyrektora Teatru Wielkiego. W ten
oto sposób Bogdan Paprocki powróci" po latach do miejsca, w którym debiutowa" w 1946 roku parti! Alfreda
w „Traviacie” Verdiego u boku Barbary Kostrzewskiej w partii Violetty.
To zda rzy "o si% w za le d wie rok
po pierwszym przedstawieniu „Halki”.
Teraz zaj!" nale$ne mu, honorowe
miejsce.

!
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ilkana!cie lat temu, kiedy
K
nowe technologie wkroczy"y w nasze #ycie codzienne, za-

Z 'YCIA
BIBLIOTEK

z Andersenem, Tydzie) Bibliotek, Tydzie) Czytania „Ca"a
Polska czyta dzieciom”, (wi$to
Pluszowego Misia i Urodziny
cz$to wieszczy% kres ksi&#ki
Ksi&#kowego Misia, Dzie) Woli bibliotek. Niektórzy, niestety,
nych Ksi&#ek, Wiosenna Zbiórg"osz& te „prawdy”, nie zadaj&c
ka Ksi&#ek, Dzie) Bezpieczsobie trudu odwiedzenia biblione go In ter ne tu, Ty dzie)
teki i przekonania si$, #e ich wyMiejska Biblioteka Publiczna w 'orach
E -ksi&# ki, (wia to wy Dzie)
obra#enia s& dalekie od rzeczyKsi&#ki i Praw Autorskich. Biwisto!ci.
blioteka realizuje te# swoje auBibliotekarze nie przespali
torskie przedsi$wzi$cia, takie
zmian zachodz&cych w otoczejak ciesz&ce si$ nieustaj&c& poniu. Dzi! biblioteki oferuj& ksi&#pularno!ci& imprezy promuj&ce
ki tradycyjne – papierowe, ale te#
czytelnictwo: Ksi&#ka dla Trzyaudiobooki oraz publikacje eleklatka, 'orski Dzie) G"o!nego
troniczne przeznaczone na czytCzytania, Jesienne Spotkania
niki czy dost$pne w czytelni
z…, Wiosenne Spotkania Liteon-line lub w bibliotece cyfrorackie czy projekt Zaczytane
wej. Miejska Biblioteka PubliczMiasto (zainicjowany przez UM,
na w 'orach ksi&#ki we wszysta od dwóch lat realizowany
kich tych formach udost$pnia
przez bibliotek$).
swoim u#ytkownikom. Maj& oni
Wska*niki odwiedzin w 2014 r.,
do dyspozycji ponad 700 tytu"ów
kiedy po raz pierwszy liczba
audiobooków oraz – dzi$ki przyosób korzystaj&cych ze zbiorów
st&pieniu MBP do Konsorcjum
i us"ug na miejscu przekroczy"a
IBUK Bibliotek Publicznych
liczb$ czytelników przychodz&Województwa (l&skiego – pocych wy"&cznie do wypo#yczalnad 1900 tytu"ów ksi&#ek elekni, dowodz&, #e mieszka)cy 'or
tronicznych z Czytelni IBUK.
zaczynaj& postrzega% bibliotek$
MBP w 'orach jest wieloletjako atrakcyjne miejsce spotka).
nim uczestnikiem (l&skiej BiPracownicy biblioteki wykoblioteki Cyfrowej, w której umierzy stu j& no we tech no lo gie
!ci"a 71 tytu"ów o tematyce
w swo jej co dzien nej pra cy.
#orskiej. Statystyki dowodz&, Spotkanie Klubu Czytaj!cych Rodzin „Czytali"scy”
Wszystkie placówki s& skompu#e zdigitalizowane przez nas
pozycje ciesz& si$ coraz wi$ksz& popularno- konta pocztowego i bankowego, a tak#e zdo- teryzowane, obs"ug$ czytelników u"atwia sys!ci&. W 2014 r. ich wykorzystanie wzro- bywaj& wiele innych umiej$tno!ci, co zapo- tem biblioteczny Sowa, a wi$kszo!% zbiorów
znajduje si$ w katalogu elektronicznym.
s"o 10-krotnie i wynios"o 23 958 wy!wietle). biega ich cyfrowemu wykluczeniu.
Proponujemy sp$dzanie czasu wolnego nie Biblioteka prowadzi w"asn& stron$ interneNow& propozycj& biblioteki jest mo#liwo!%
wypo#yczenia za kaucj& czytników wraz tylko przy lekturze ksi&#ek i prasy, ogl&da- tow& i profil na Facebooku, wspó"pracuje
z kolekcj& e-booków. Do tej pory czytniki e- niu filmu czy s"uchaniu muzyki. Jedn& z form z wieloma portalami internetowymi, za-booków dost$pne by"y na miejscu w Biblio- wypoczynku w bibliotece s& gry na PC, Play- mieszczaj&c informacje o us"ugach i wydaStation 3, Xbox 360 Kinect i gry planszowe. rzeniach. Profile na Facebooku maj& te# Fitece Centralnej.
lia nr 5, projekt „W Kr$gu Sztuki” oraz Klub
Uzupe"nieniem oferty czytelniczej s& ga- Na najm"odszych czekaj& k&ciki zabaw.
Mieszka)cy 'or w ka#dym wieku mog& Czytaj&cych Rodzin „Czytali)scy”. Powstazety i czasopisma, edukacyjne programy multimedialne, p"yty z muzyk&, filmy na no!ni- uczestniczy% w cyklicznych warsztatach "y dwa blogi biblioteczne, na których pojakach DVD i Blu-ray czy program prawniczy kreatywnych („W kr$gu sztuki”, „Ku*nia Ta- wiaj& si$ bie#&ce informacje o wydarzeniach
Legalis, z którego mo#na skorzysta% w ka#- lentów”, Klub Zaczarowanego O"ówka), w placówkach. Na stronie internetowej dziadej placówce. Wychodz&c naprzeciw ocze- spotkaniach dwóch Dyskusyjnych Klubów "aj& m.in. us"ugi: „Zapytaj bibliotekarza” oraz
kiwaniom u#ytkowników, udost$pniamy Ksi&#ki oraz zaj$ciach prowadzonych w j$- „E-dezyderatka”, za pomoc& której czytelnidarmowe stanowiska internetowe, skanery, zyku angielskim „Chatting with tea”. Z my- cy mog& zg"asza% swoje propozycje zakupu.
drukarki, kserokopiarki, a w Bibliotece Cen- !l& o dzieciach organizowane s& zabawy z j$- Mi"o!nikom fotografii biblioteka umo#liwia
tralnej dzia"a hotspot umo#liwiaj&cy po"&cze- zykiem angielskim „Library isn’t scary” prezentacj$ zdj$% cyfrowych w formie wirnie z Internetem za pomoc& urz&dze) mobil- i spotkania Klubu Moli Ksi&#kowych „M"o- tualnej wystawy na stronie internetowej
dzi Odkrywcy”.
i w holu Biblioteki Centralnej w ramach pronych.
Do odwiedzenia #orskiej ksi&#nicy zach$- jektu FotoTon.
Prowadzony we wspó"pracy z Urz$dem
Nie zapominamy o utrwalaniu codzienMiasta Punkt Przystanek Praca (adresowa- caj& interesuj&ce wystawy, spotkania autorny do osób bezrobotnych i poszukuj&cych za- skie, warsztaty fotograficzne, zaj$cia dogo- no!ci 'or. Gromadzimy dokumenty #ycia
trudnienia) umo#liwia nie tylko darmowe terapii, spektakle teatralne, spotkania Klubu spo"ecznego, opracowujemy opisy artykuprzeszukiwanie zasobów internetowych, ale Czytaj&cych Rodzin „Czytali)scy” oraz "ów i wydawnictw dotycz&cych miasta
równie# bezp"atny druk dokumentów aplika- wiele innych ró#norodnych imprez organi- i mieszka)ców do bibliografii regionalnej
cyjnych oraz skorzystanie z pomocy bi- zowanych przez ca"y rok. W!ród nich s& zna- (dost$pnej na naszej stronie internetone ogólnopolskie i mi$dzynarodowe projek- wej), która zawiera obecnie blisko 24 000
bliotekarza przy ich redagowaniu.
Biblioteka przygotowa"a si$ do obs"ugi ty: Bookcrossing, Narodowe Czytanie, Noc pozycji.
Uzupe"nieniem tych dzia"a)
osób z dysfunkcjami s"uchu
jest wydanie drukiem dwóch
i wzroku. Sze!ciu pracowników
retrospektywnych tomów „Biksi&#nicy uko)czy"o kurs j$zyka
bliografii Miasta 'ory”, obejmumigowego, a jeden – audiodej&cych lata 2001–2011. Obecnie
skrypcji. W ramach us"ugi Ksi&#trwaj& prace nad kolejnymi opraka na Telefon osobom chorym,
cowaniami za lata 1965–2000.
niepe"nosprawnym i starszym
MBP w 'orach ze swoj& oferzbiory dowo#one s& do domu.
t& staje si$ nie tylko instytucj&
Bibliotekarze, a w!ród nich
nieodzown&, ale tak#e atrakdwóch Latarników Polski Cyfrocyjn&, nowoczesn&, innowacyjwej, prowadz& indywidualne
n&, a jej u#ytkownicy coraz cz$warsztaty komputerowe i inter!ciej deklaruj& – by przywo"a%
netowe dla osób 50+. Kursanci
has"o tegorocznego Tygodnia
maj& mo#liwo!% nauki obs"ugi
Bibliotek – „Wybieram bibliokomputera stacjonarnego, laptotek$”.
pa, tabletu oraz ró#nych programów u#ytkowych. Ucz& si$ korzystania ze Skype’a, obs"ugi Inauguracja Tygodnia Czytania Dzieciom (2015)
URSZULA KRZYK
Zdj#cia z archiwum MBP w $orach

Wyprzedza% potrzeby
u#ytkownika
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MUZEUM !L"SKIE
– nowe otwarcie
Fotoreporta# Arkadiusza $awrywia%ca

Znaki i twarze
miasta
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Fot. (. Józwenko

Kresowianie na !l"sku Opolskim
– pami#$ i modlitwa

P

Pomnik upami$tniaj"cy komendanta partyzanckiej samoobrony Przebra&a
Ludwika „Lwa” Malinowskiego, znajduj"cy si$ na Placu Obro'ców Przebra&a
w Niemodlinie

rzedstawiciele w%adz pa&stwowych i samorz"dowych oraz mieszka&cy regionu uroczy'cie obchodzili 70. rocznic# przybycia Kresowian na !l"sk Opolski oraz Dzie& Pami#ci Ofiar Ludobójstwa
na Kresach Wschodnich II RP (ustanowiony uchwa%" Sejmiku Województwa Opolskiego). G%ówne obchody odby%y si# w Opolu pod Pomnikiem Bojownikom o Polsko'$ !l"ska Opolskiego, u stóp którego
umieszczona jest pami"tkow" tablica po'wiecona ofiarom kresowej
tragedii. Irena Kalita, prezes opolskiego oddzia%u Towarzystwa Mi%o'ników Lwowa i Kresów Po%udniowo-Wschodnich, w swoim wyst"pieniu powiedzia%a: w latach 1943-1947 z r"k ukrai'skich nacjonalistów
zgin$!o 200 tysi$cy Polaków. Nie dlatego, &e byli winni, ale dlatego,
&e byli Polakami. Rocznicowe uroczysto'ci odbywa%y si# w ko'cio%ach,
przy pomnikach i tablicach pami"tkowych w wielu miejscowo'ciach
województwa opolskiego m.in.: w Niemodlinie pod pomnikiem Ludwika „Lwa” Malinowskiego – komendanta legendarnej obrony Przebra(a, w K#dzierzynie-Ko)lu, w Brzegu (z udzia%em mjr. Adama
Kownackiego, jednego z ostatnich (yj"cych obro&ców Przebra(a),
w Tarnowcu (Gmina Lubsza, powiat brzeski), gdzie mieszka&cy wsi
wznie'li pomnik pami#ci swoich rodziców i dziadków pochodz"cych
z okolic Zaleszczyk. Obchodom rocznicowym towarzyszy% nastrój powagi i zadumy. Podczas mszy 'wi#tych modlono si# w intencji ofiar
zbrodni, ale tak(e za tych Ukrai&ców, którzy ratowali polskich s"siadów, szczególne przes%anie nios%y modlitwy o pojednanie i przyja)&
mi#dzy narodami – polskim, ukrai&skim i niemieckim. Wcze'niej przed
obchodami tragedii wo%y&skiej, w bardziej pogodnym duchu odbywa%y si# w Opolu i *osiowie – Wojewódzkie Spotkania Kresowian i XI Festiwal Piosenki Kresowej z udzia%em kilkudziesi#ciu zespo%ów
z województwa opolskiego i dolno'l"skiego.
jiw

Kresowianie i kombatanci sk!adaj" kwiaty pod tablic" ofiar kresowych
tragedii w trakcie uroczysto#ci w Opolu

Chór „Echo Kresów” z K$dzi$rzyna-Ko%la, który swoim wyst$pem u#wietni!
obchody VI Opolskich Dni Kresowych w Opolu zorganizowanym przez UMWO
i WBP

Fot. M. Krzy&anowski

Fot. R. Huk

Fot. arch. UMMO

Fot. (. Józwenko

Fot. M.Krzy&anowski

Pomnik w Tarnowcu upami$tniaj"cy Polaków pomordowanych oraz
przymusowo wysiedlonych z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej
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Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz (czwarta od lewej) i Grzegorz Sawicki cz!onek Zarz"du Województwa opolskiego (szósty od lewej) z przedstawicielami organizacji kresowych i kombatanckich po z!o&eniu kwiatów pod Pomnikiem Obro'ców Przebra&a

Chór dzia!aj"cy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich prezentuje si$ w trakcie XI Wojewódzkiego Przegl"du Piosenki Kresowej

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

KRÓTKO!O!KSI"#KACH

Zdenek Sverak: Podwójne widzenie. T!um. Dorota Dobrew i Jan W"glowski. [Seria: Czeskie Klimaty] Wyd. #wiatowe Klimaty, Wroc!aw 2015,
s. 370.
Cimrman – wynalazca, artysta, pisarz, uczony,
cz!owiek, który Republice Czeskiej zapewni! dost"p
do mo rza – by! by naj wy bit niej szym Cze chem
XX wieku, gdyby… istnia!. T" niezwyk!# posta$ wymy%li! w!a%nie Zdenek Sverak do spó!ki z Janem
Smoljakiem, po czym do uzupe!niania &ycia i dzie!a tego geniusza do!#czyli inni czescy arty%ci. Jednak w Cimrmanie mo&na odnale'$ co% z jego twórcy. Sverak jest bowiem tak&e „multi”, jest pisarzem,
scenarzyst#, twórc# telewizyjnego programu podobnego do naszego W starym kinie. Jest równie& aktorem i to wybitnym. Film Kola, w którym zagra!
g!ówn# rol" (re&yserem by! jego syn Jan), zdoby!
Oscara dla najlepszego obrazu zagranicznego. Rozpisuj" si" tak o autorze, bo wydaje mi si", &e
w Polsce jest ma!o znany a bardzo chcia!bym zach"ci$ do lektury zbioru jego opowiada( z lat kilkudziesi"ciu. Kto% porównuje Sveraka do Hrabala, moim
zdaniem nies!usznie, bli&ej mu bowiem do Kundery z czasów #artu czy $miesznych mi%o&ci. Do opowiada( zamieszczonych w Podwójnym widzeniu
%mia!o mo&na zastosowa$ cytat: „to tak w ka&dym
z nas co% wo!a, jaka% historia weso!a a ogromnie
przez to smutna”. Jest w tych opowie%ciach komizm,
jednak w ko(cu dochodzi do nas informacja, &e za tymi bawi#cymi nas opisami kryje si" dramat. Sverak
jest mistrzem konstrukcji, wci#ga czytelnika w %ledze nie lo su bo ha te ra -nar ra to ra, prze wi dy wa nie
przebiegu wydarze(, po czym nast"puje zaskakuj#ce zako(czenie. Je&eli kto% chce si" dowiedzie$ czy
Azjatki powinny mówi$ prawd", dlaczego skrzynka pocztowa mo&e z!ama$ &ycie albo jak zarabia$
na wchodzeniu w przeciwdeszczowym p!aszczu
pod prysznic w !a'ni miejskiej – koniecznie musi
po te opowiadania si"gn#$. To tak&e ksi#&ka dla lubi#cych historie mi!osne, które nie zawsze musz# si"
ko(czy$ marszem weselnym. Mi!o%ników sensacji
na pewno usatysfakcjonuje opowie%$ o tym, jak zza
grobu mo&e zabi$ najwybitniejszy czeski kompozytor Bedrzich Smetana. Polecam ten zbiór z czystym
sumieniem. Dwa lata wcze%niej ukaza!y si" opowiastki Sveraka dla dzieci Ucieszki Cieszka, te&
pi"kne.

In gremio. Od dawno"ci do wspó#czesno"ci. [Red.
Jan Malicki, Jan Baron] Wyd. Biblioteka #l"ska, Katowice 2014, s. 168.
Te spotkania odbywaj# si" w Bibliotece )l#skiej
od wielu lat. Gromadz# doktorantów i pracowników
naukowych z ca!ego kraju. Rozmawia si" wtedy
o pracach m!odych literaturoznawców przygotowywanych do wydania. A o tym, &e uczeni rzeczywi%cie rozprawiaj# sobie na tematy „od dawno%ci
do wspó!czesno%ci” %wiadcz# ju& tytu!y prezentowanych podczas konferencji materia!ów. Kilka przyk!adów – Jacek Kwosek: Ja%mu(na w &wietle „Sumy teologicznej” &w. Tomasza z Akwinu i „Kaza) o mi%osierdziu” Piotra Skargi. Próba uwypuklenia niektórych aspektów; Zuzanna Baron: #o%nierska droga.
Erazm z Rotterdamu i Ignacy Loyola; Weronika Kocela: Wizerunek po%o(nej w poradnikach medycznych
z drugiej po%owy XVIII wieku; Kamila Fali(ska:
„Najwstydliwsza z tajemnic cz%owieka / nie umie by*
sam póki (yje i gdy umiera”. O do&wiadczeniu samotno&ci w wybranych wierszach Janusza Stanis%awa Pasierba. Lubi" czyta$ materia!y z naukowych
konferencji, bo zawsze odkrywam co% ciekawego,
czego i Pa(stwu &ycz".

Zbigniew R. Wieczorek: Ameryka jest dla byka.
Wyd. ZEW-PRESS, Katowice, s. 60.
Autor, katowicki dziennikarz, w 2005 roku obchodzi! pi"$dziesi#te urodziny i ten fakt uczci! podró&#
do Ameryki. Konkretnie do Chicago, gdzie sp"dzi! dwa
tygodnie. Czterna%cie dni wystarczy!o, &eby napisa$
ksi#&k", no – ksi#&eczk". Nie jest to reporta& ani jakie% studium tamtejszego %rodowiska polonijnego. To
raczej migawki, impresje, spostrze&enia. Ciekawy jest
klucz do tych zapisków. To liczby. Na przyk!ad:
„1 cent” (tyle kosztuje bilet komunikacji miejskiej
po upojnym Sylwestrze), „2/5 Ba!tyku” (tak# powierzchni" zajmuje jezioro Michigan, nad którym le&y „Wietrzne Miasto”), „25 dolarów” (cena biletu
na koncert „Tercetu Egzotycznego”) itd. itp. Wiele rzeczy kojarzy si" tam autorowi z Katowicami. Kiedy
na przyk!ad pojecha! rowerem nad jezioro (nie dojecha!), zapach przypomnia! mu Raw". Jest te& rozdzialik o tym, jak pisa! scenariusz (niezrealizowany) dla
Lecha Majewskiego o dziewczynie z ulicy Mariackiej.
Mo&na powiedzie$, &e ta publikacja to zbiór ciekawostek do czytania na le&aku.

Zdzis!aw G$bo!y%: Boles#aw Ciepiela. Monografia bi blio gra ficz na. Wyd. PRO GRES, So sno wiec 2015, s. 264.
Autor podkre%la, &e w swojej ksi#&ce po!#czy! opracowanie bibliograficzne i biograficzne. Boles!aw
Ciepiela jest w zag!"biowskim %rodowisku literackim
postaci# znan#. Napisa! 49 ksi#&ek, ponad 1300 tekstów prasowych, monografii miejscowo%ci, jak te&
opracowa( zwartych dotycz#cych górnictwa w"glowego w Zag!"biu D#browskim. Jest honorowym
prezesem b"dzi(skiego oddzia!u Stowarzyszenia
Autorów Polskich, wiceprezesem Klubu Kronikarzy
Zag!"bia D#browskiego im. dr. Jana Przemszy-Zieli(skiego. Monografia zawiera szkic biograficzny Ciepieli, kalendarium jego &ycia i twórczo%ci i analiz" jego twórczego dorobku. Wi"ksz# cz"%$ tej pozycji stanowi bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. Osobn# cz"%$ pracy stanowi# liczne archiwalne zdj"cia rodzinne i dotycz#ce dzia!alno%ci zawodowej i publicznej. Do!#czono tak&e reprodukcje pocztówek z ok!adkami wydanych ksi#&ek. Na ko(cu umieszczono
streszczenia w j"zykach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Piotr Rutkowski: Adam i Ewa id! do Nieba.
Wyd. Novae Res, Gdynia 2014, s. 202.
Zaczyna si" od tego, &e dziecko w !onie matki, znaj#ce powie%$ Londona Martin Eden, postanawia pope!ni$ samobójstwo jeszcze przed narodzinami.
Od razu wi"c wiadomo – proza postmodernistyczna
i to troch" w stylu Bartha. Jednak to si" da czyta$. To
si" ca!kiem dobrze czyta. Ch!opak (odratowano go)
nazywa si" Stanis!aw Szatan, ale to nazwisko zupe!nie do niego nie pasuje. Jest dobry, my%l#cy, wra&liwy. Tylko &yje jakby w piekle. Gdzie? W Polsce lat
siedemdziesi#tych i osiemdziesi#tych. W tle pojawiaj# si" najrozmaitsze realia tamtego okresu – pochód
pierwszomajowy, przedszkolna zabawka, czyli czo!g
„Rudy”, jest i ponury stan wojenny. Pokazany w powie%ci obraz rzeczywisto%ci nie jest przyjemny. Ludzie w otoczeniu Staszka Szatana s# przewa&nie 'li
(katechetka, nauczyciel, akademicki wuefista). Jednak w finale pojawiaj# si" Adam i Ewa oraz Niebo.
Autor jest dziennikarzem i filozofem. Warto podkre%li$, &e jako pisarz debiutowa! w 2001 roku na !amach
miesi"cznika $l'sk.
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Duchy
wojny
po
raz
pi'ty
A. Lysko: Duchy wojny. T. 5. W udr!ce nadziei. Wspomnienia Wichty Ochmanowej. 19441966. Cieszyn 2014, ss. 220

Tym cenniejsza wi!c wydaje si!
podj!ta ju$ przed laty inicjatywa
%l'skiego pisarza Alojzego Lyski,
70 lat min!"o od zako#cze- aby w formie powie%ciowej oponia wojny, a przecie$ wiedzie( tak' histori! &l'zaka si"'
do dzi% tak naprawd! kwe- wcielonego do Wehrmachtu, szkolostia ta nie zosta"a do ko#ca pozna- nego w Alpach i wreszcie pos"anego
na i przyswojona. Chodzi o s"u$b! na front wschodni, w ko#cu poleg"e&l'zaków – ale przecie$ nie tylko, do- go gdzie% w ukrai#skich stepach.
wo dem mo $e by( opu bliko wany Tak jak prawie dwa wieki wczeniedawno pami!tnik Joachima Cerafic- %niej Pan Tadeusz Mickiewicza plakiego Waserpolacken, opisuj'cy powo- nowany jako niewielka idylla rozrós"
"anie i s"u$b! w szeregach niemieckie- si! w ko#cu do 12 ksi'g, tak i cykl
go wojska Polaka z Bydgoszczy. I nie Alojzego Lyski Duchy wojny planochodzi tu bynajmniej – a niestety wany najpierw jako trylogia rozrós"
do dzi% cz!sto spotka( si! mo$na z fa"- si! ostatecznie do pi!ciu tomów,
szy wy mi opiniami na ten temat z któ rych ostat ni, za ty tu "o wa ny
– o wst'pienie dobrowolne, z pobudek W udr!ce nadziei i opublikowany
ideologicznych, cho( i z takimi wypad- przez wy daw nic two „Off set druk
kami oczywi%cie si! spotkamy. Znako- i media” z Cieszyna (pierwsze trzy
mita jednak wi!kszo%( nie-Niemców tomy, poczynaj'c od roku 2008, ukauczestnicz'cych po stronie niemieckiej za "y si! na k"a dem wy daw nic twa
w II wojnie %wiatowej powo"ana zosta- „&l'sk”), w"a%nie zosta" wydany.
"a do wojska wbrew w"asnej woli, od- Obej mu je on okres 1944-1966,
mowa bowiem z pewno%ci' spotka"a- a wi!c g"ów nie la ta po wo jen ne,
by si! z represjami nie tylko wobec nie- w których nie by"o $adnych wie%ci
dosz"ego $o"nierza, ale i jego rodziny. o zaginionym, a$ do momentu poznaA pomijaj'c kwestie ideologiczne i na- nia przez rodzin! prawdy o %mierci
rodowo%ciowe, dla ka$dego przymuso- d"ugo oczekiwanego ojca rodziny
wego $o"nierza oznacza"o to nade w 1944 roku.
wszystko opuszczenie na d"ugo – czaSam autor jest chyba najbardziej
sem ju$ na zawsze – swojej rodzinnej kompetentn' osob', aby podj'( si! teziemi i najbli$szych – rodziców, $ony, go zadania. Pisz'cy znakomicie po %l'dzieci, oznacza"o tak$e gro)b! kalec- sku bojszowianin mówi tu w pewnym
twa i %mierci.
sensie o sobie – jego ojciec te$ powoW ostatnim czasie ukaza"y si! pra- "any zosta" do Wehrmachtu i zgin'"
ce hi sto ry ków po dej mu j' ce ten w walkach na Ukrainie, o czym sam
problem (np. Ryszarda Kaczmarka Lysko opowiada" w zrealizowanym
Po la cy w We hr mach cie,), jed nak przed pa ru la ty fil mie Dzie ci
w %wiadomo%ci spo"ecznej z jednej Wehrmachtu, ko#cz'cym si! scen'
strony funkcjonuje wiele mitów, z dru- nad odnalezionym po latach grobem.
giej za% – sami zainteresowani przez
Oczywi%cie ca"y cykl, ciekawy rówwiele powojennych lat z regu"y unikali nie$ po prostu jako lektura, nie jest protego tematu, i to nawet w rozmowach stym pami!tnikiem czy zapisem przez najbli$szymi, a dzi% cz!sto jest $y(, ra czej opar t' na do ku men za pó)no na wspomnienia i relacje tach – autentycznych listach $o"nierzy
tamtych wydarze#.
z lat wojny * uogólnion' w ten sposób

Ju$
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opowie%ci' o losach jednego z $o"nierzy wcielonych do Wehrmachtu. Sam
autor pisa" o tej metodzie ju$ w wydanym przed laty pierwszym tomie Duchów wojny: „Przedstawione w ksi'$ce fakty i wydarzenia oraz nazwiska,
miejsce pochodzenia i losy bohaterów
w wi!kszo%ci przypadków s' prawdziwe. Prawdziwa jest równie$ historia 167. dywizji piechoty Wehrmachtu, opisana z perspektywy szeregowego $o"nierza. Autentyczne w wi!kszo%ci s' cytowane w ksi'$ce listy, cho(
wiele z nich opracowano stylistycznie
i gramatycznie”.
Powtórzmy wi!c – te tomy s' znakomit' literatur', dobrze napisane
i atrakcyjne dla czytelnika, a jednocze%nie pora$aj' opowiadan' prawd'
i autentyzmem wydarze#. Dobrze
te$ by"oby, gdyby wywo"a"y dyskusj!, na jak' z pewno%ci' zas"uguj' – ksi'$ka mówi przecie$ o sprawach, cho( pozornie ju$ czasowo odleg"ych, to przecie$ wci'$ do ko#ca
w pe"ni nie wypowiedzianych i nie
opisanych. Pewnie to przypadek, ale
ostatni tom Duchów wojny, opisuj'cy moment wkroczenia wojsk radzieckich, traktuj'cych zw"aszcza
teren &l'ska pozostaj'cy w okresie
przedwojennym poza granicami pa#stwa polskiego jako ziemie po prostu
zdobyczne, niemieckie i tak odnosz'c
si! * pisano ju$ wiele o ówczesnych
zbiorowych mordach, gwa"tach i rabunkach * do wyczekuj'cej zwyci!zców ludno%ci cywilnej, ukazuje
w roku 70-lecia tzw. Tragedii Górno%l'skiej, znaczonej tak$e m.in. deportacjami i wywózkami do Zwi'zku Radzieckiego, których ofiar' padali
zwykle przypadkowi ludzie. Nad list' kon kret nych na zwisk pra cu je
obecnie katowicki oddzia" IPN i wiadomo, $e doliczono si! ju$ ponad 30
tys. osób wywiezionych na Wschód.
Niektórym uda"o si! powróci(, wielu jednak ju$ nie.
Ostatni tom Duchów wojny Alojzego Lyski opowiada w"a%nie o tych latach ocze ki wa nia i nie pew no %ci,
widzianych z perspektywy rodziny
$o"nierza Wehrmachtu, jego $ony
i dzieci. I wzruszaj'co si! on zaczyna s"owami autora do nie$yj'cej ju$
Matki, która by"a pierwowzorem narratorki tej ksi'$ki. Alojzy Lysko pisze:
„Wiym, co%cie przeszli w $yciu.
O ko$ dym Wa szym krzy $ycz ku
wiym! O ko$dym mógbych co% pedzie(. Przyrzek $ech se, $e wszystki
te krzy$yczki pozbiyrom i napisza
ksio$ka o Wos. Pan Bóg mi to do",
$ech to przyrzeczeni móg" wype"ni(.
We dwu dzie sto rocz ni ca Wa szyj
%mierci jom og"oszom. Niech swiat
wiy, co%cie pod$yli”.
JACEK LYSZCZYNA

W

stwierdzeniu Leszka Bugajskiego, i! „t" powie#$ napisa%by Bu%hakow, gdyby !y%
na &l'sku w latach pi"$dziesi'tych”,
nie ma cienia przesady. Richard A. Antonius, w%a#ciwie Ryszard Antoniszczak, wybra% bowiem najlepsz' z mo!liwych dróg, aby przeprowadzi$ wspó%czesnego czytelnika przez mroki lat
stalinowskich i to nomen omen w Stali no gro dzie. Wy bra% #cie! k", któ ra
jest swo ist' kom pi la cj' oni ry zmu,
dzieci"cego spojrzenia na #wiat i jakiej# autorskiej wersji realizmu magicznego. Potrzebne by%o zatem pióro
niezwi'zane ze &l'skiem, potrzebna
by%a wyobra(nia plastyka, scenarzysty
i re!ysera filmów animowanych, by
o!ywi$ ów siermi"!ny czas niczym
szkie%ka w kalejdoskopie i omijaj'c rafy niebezpiecznych s'dów i k%ótni
ideologiczno-historycznych, ukaza$
tamt' dekad" z wszystkimi jej rzeczywistymi obrzydliwo#ciami. A tych by%o naprawd" wiele i by nie znamionowa$ Katowic jako miejsca bardziej
przykrego od innych punktów na mapie powojennej Polski, autor wprowadzi% miasto swoich narodzin ) Nowy
S'cz, którego mieszka*cy zmagaj'
si" z w%a sny mi upio ra mi, przede
wszystkim tymi z przesz%o#ci. Oczywi#cie wnikliwa lektura pozwala odnale($ pewne uproszczenia, jednak
te drobne mankamenty bledn' w zestawieniu z brawurowo prowadzon' narracj', z metaforyk' godn' nie tylko Micha%a Bu%hakowa, ale te! i Brunona
Schulza, wreszcie gin' w potoku pi"knej polszczyzny doprawionej z wyczuciem gwar' #l'sk', kresow' oraz kolejarsk', a tak!e j"zykiem rosyjskim,
przywiezionym z zes%ania przez dziadków g%ównego bohatera.
Posta$ Adama, dziewi"ciolatka, pisarz
stworzy%, aby jego oczami i uszami podej rze$ i pod s%u cha$ #wiat lat 50.
XX wieku w chwili, gdy z mapy Polski znikaj' Katowice, by zamiast nich
móg% pojawi$ si" prawdziwy lingwistyczny i historyczny bebok: Stalinogród. M%ody bohater pozwoli% autorowi unikn'$ wielu zb"dnych i zapewne
niszcz'cych tkank" powie#ci uwag,
które mia%yby charakter paranaukowych wyk%adów. Ada# widzi, s%yszy,
podgl'da, pods%uchuje, odnotowuje
w pami"ci i na mapach w swoim notatniku przeró!ne fakty, odczucia, prze!ycia, obrazy, ale niekoniecznie je wszystkie rozumie i na szcz"#cie nie musi rozumie$. Jest przecie! dzieckiem i ma
prawo by$ zagubiony nie tylko w peerelowskich realiach, ale równie! w #wiecie doros%ych. Dzi"ki temu kolejne
wypadki poznajemy jako ci'g niekiedy
surrealistycznych, somnambulicznych,
halucynacyjnych czy te! fantasmagorycznych wydarze*, których realno#$ de
fac to jed nak uzna je my, bo gdzie#
w pod#wiadomo#ci przeczuwamy, !e
one le piej t%u ma cz' przy t%a cza j' c'
i siermi"!n' rzeczywisto#$ lat 1953-

Wszystkie
beboki
Stalinogrodu
1954 (w tym okresie umieszczona jest
fabu%a) ni! najbardziej nawet wnikliwe,
mniej lub bardziej s%uszne analizy historyków czy socjologów.
Dzi"ki temu Antonius unikn'% tak!e
kilku niebezpiecznych i osobi#cie irytuj'cych mnie w innych literackich produkcjach b%"dów: narracji nienawi#ci, moralizatorstwa, ducha rozliczania si" oraz
swoistej folkloryzacji peerelowskiej
epoki. Antoniszczakowi uda%o si" stworzy$ w%asny j"zyk, którym opowiada
o wiele wi"cej i trafniej o latach stalinowskich ani!eli niejedna publikacja historyczna. Dzi"ki #wietnej narracji jeste#my
w stanie przyj'$ za fakt niezaprzeczalny nawet tak' fantazj", !e w Stalinogrodzie l'dowa% cyrk Kosmos. W ko*cu
dowód na obecno#$ kosmitów w Katowicach stoi po dzi# dzie* przy alei Korfantego (dodajmy: idea wybudowania
Spodka pojawi%a si" ju! w 1955 roku)!
Czas beboka to przede wszystkim jednak wielka powie#$ o strachach, jakie zaludniaj' dzieci"c' wyobra(ni", czaj' si"
w ciemnych k'tach mieszkania, czekaj'
zamkni"te w kredensach i szufladach,
przyjmuj' posta$ ojcowskiego pasa, gdy
ten wije si" nad g%ow' dziecka, albo te!
o!ywaj'cej skóry dzika, która przechowywana jest w salonie wbrew wi"kszo#ci domowników, s' wszechobecne jak muchy,
niewidoczne jak oddech firanek, faluj'ce jak morze parkietu, niebezpieczne
jak linie powstaj'ce z po%'czenia p%yt
chodnikowych, które skrupulatnie nale!y omija$, by #wiat nie zatrzyma% si", rachityczne jak nielubiana nauczycielka matematyki, potrafi' wskakiwa$ na plecy,
#ciska$ za gard%o lub wpycha$ lodowego sopla mi"dzy %opatki, szeleszcz',
trzeszcz', skrzypi' i stukaj'.
Jednym s%owem, beboki s' wsz"dzie
i maj' zdolno#$ przybierania wszelkich form i postaci. Potwierdza to tak!e krótka ankieta, jak' przeprowadzi%am
w#ród znajomych, pytaj'c, jakie by%y ich
beboki i jak rozumiej' to s%owo. Najbardziej interesuj'ca by%a odpowied(, !e to
personifikacja s%owa „be” (niedobre,
z%e, brzydkie), którym jak!e cz"sto ra-

Richard A. Antonius: Czas beboka. Warszawa 2015, s. 732.

czymy dzieci, gdy chcemy je do czego#
zniech"ci$. Beboka odbiera si" jako
co# nierzeczywistego, zjaw", ducha albo rodzaj dybuka. To ostatnie okre#lenie
(obok buki) pada zreszt' tak!e w powie#ci. Zapytani przeze mnie wyznawali, !e
straszono ich przyj#ciem beboka, gdy b"d' niegrzeczni. Dla jednej osoby jego
uosobieniem by%a mysz, dla innej nauczycielka geografii, a dla kolejnej
b%"dna duszyczka, diabe% Piszcza%ka,
wied(ma czy Liczyrzepa. Zdarza%o si"
tak!e, !e podawano ró!ne okre#lenia.
W niektórych regionach mówiono bowiem babok lub bobok. Spotka%am si"
tak!e z pozytywnym znaczeniem, którym pos%ugiwano si" jak swego rodzaju spieszczeniem.
Powie#$ Antoniusa to wyj'tkowa
podró! przez krain" strachów Adama,
podró!, która mo!e pomóc nam w zmierzeniu si" z w%asnymi upiorami. To napisana bardzo plastycznym, niezwykle
metaforycznym i pe%nym wysmakowanego humoru j"zykiem analiza dzieci"cego
spojrzenia na #wiat doros%ych. To równie!
podgl'danie oczami dziewi"ciolatka polityki, kultury, literatury, partyjnych przetasowa*, systemu komunistycznego,
mankamentów PRL oraz trudnych historii z II wojny #wiatowej. Ale to tak!e konfrontacja z bebokami historii, a pojawia
si" ich w ksi'!ce mnóstwo. Przyjmuj' one
posta$ konkretnych osób, jak Stalin, Beria czy Cyrankiewicz; instytucji, jak
szko%a, partia czy Urz'd Bezpiecze*stwa;
wreszcie bolesnych wydarze*, jak pogromy +ydów na ziemi s'deckiej czy przemianowanie Katowic na Stalinogród.
Czas beboka to w moim odczuciu najlepsza wspó%czesna powie#$ o latach 50.
w Polsce i o Stalinogrodzie, bez której
znajomo#ci trudno b"dzie zrozumie$
tamt' dekad" i ów lingwistyczny nowotwór, równocze#nie unikaj'c pu%apki
patosu lub zgorzknienia.
KATARZYNA BERETA
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Koronkowa
ksi"$eczka
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Nie lubi! wierszy o mi"o#ci
i kobiet nam mi"o#ciwie
panuj$cych
nie lubi! wierszy o #mierci
i m!%czyzn #miertelnie
powa%nych
– pi sze Ka ro li na Opa ra
w wierszu Piosenka karlicy,
ale jej tomik (dwie po"ówki)
traktuje… niemal wy!"cznie
o mi!o#ci i #mierci, czyli tematach dla wszelkiej twórczo#ci artystycznej fundamentalnych i poruszanych
od wieków wielokrotnie.
Skoro tak, dlaczego jej debiutanck" ksi"$eczk% trzeba
uzna& za wyj"tkow"? Bo te
wiersze s" #wie$e. M!oda
poetka przemawia do czytelnika, co warto podkre#li&,
w!asnym g!osem, odró$niaj"cym si% od spotykanych
w wi%kszo#ci ksi"$ek poetyckich, które do mnie co
miesi"c trafiaj". Karolina
Opara umiej%tnie gra znaczeniami s!ów, potrafi odkrywa& nieoczekiwane mo$liwo#ci, które kryj" si% w j%zyku, zaskakuje pomys!owo#ci" w konstruowaniu
poetyckich konceptów. Jednak w prze ci wie' stwie
do wi%kszo#ci poetów-lingwistów – nie traci w swoich wierszach liryki. Przyk!adem mo$e by& wiersz
otwieraj"cy tomik: „za du$o
liter / w tym litrze / (dwie
po!ówki)”. Krótki $art j%zyko wy, ba nal na in for ma cja – litr to dwie po!owy litra. Prosty zabieg – dodanie
tytu!u mi"o#&, zmienia zupe!-

nie odbiór, w litrowej butelce „po!ówki” s" po!"czone
idealnie, nie do rozdzielenia,
jest jeszcze wzmocnienie
graficznie – nawias: (). Równowaga pomi%dzy intelektual n" za ba w" lek sy kal n"
a przemawiaj"c" do emocji
tre#ci" jest we wspó!czesnej poezji czym# wyj"tkowym, przez co cen nym
i oryginalnym. Wiersze Karoliny Opary maj" dla mnie
jeszcze jeden wielki walor – poczucie humoru oraz
ironiczny dystans do siebie. To rzadko#& u dzisiejszych twórców.
Utwo ry za miesz czo ne
w tomiku s" bardzo zró$nico wa ne. Obok #mia !ych,
zmys!owych, ale subtelnych
jednocze#nie erotyków, czytamy o przemijaniu, staro#ci,
#mier ci. Dwa frag men ty – koronkowa bajeczka:
„staro#& / nudna pani / odwalaj"ca koronkow" robot%
/ mia!a przy#ni& mi si% pó(niej” i bez tytu!u: „odmawiam kawie cukru / zemsta
jest s!odka / przynajmniej
umiera& / b%dziesz jak Po#wiatowska – odpowiada
/ cwana czarny humor zawsze si% jej trzyma!”. W miniaturze panna m"oda autorka za pi sa !a ca !y trak tat
obyczajowo-socjologiczny:
„z!o to na pal cu / sre bro
na policzku / o!ów spojrze'”. Do ka$dego, kto kiedykolwiek by! na #lubie,
musi dotrze& trafno#& tego
lapidarnego zapisu. Tytu!owa panna m!oda to nie tylko
szcz%#liwa dziewczyna ze
z!ot" obr"czk", srebrn" !z"
wzruszenia na policzku, ale
te$ przedmiot komentarzy
wyg!oszonych za jej plecami przez go#ci i rodzin%
w stylu: „co ona zrobi!a
z w!osami”, „ale sobie kieck% wybra!a”, „ciekawe, czy
jest w ci"$y” itd. Ca!" sytuacj% autorka zawar!a w sze#ciu s!owach. „Koronkowa
robota”.
Ksi" $ecz ka sk!a da si%
z 22 wierszy. To rzadko#&,
bo debiutanci staraj" si% zazwyczaj upchn"& w tomiku
„dorobek ca!ego $ycia”. Pos!owie napisa!a znana poetka Barbara Gruszka-Zych.
Ca!o#& opracowa!a graficznie (tu dodam – pi%knie, te$
„koronkowo”) Dobros!awa
Rura'ska.
BOGDAN WIDERA

Eda Ostrowska: Edessy [poemat sowizdrzalski]. Lublin 2015,
s. 50.

Edessy
E

dessy to zbiór 215 miniatur poetyckich. Ka$da z nich mo$e $y&
w!asnym $yciem albo !"czy&
si% z innymi. Poetka pozwala
czytelnikowi na du$" dowolno#&. To s!uszne, ale te$ niebezpieczne przyzwolenie. Z jednej
strony u!atwia zrozumienie i inter pre ta cj% fraz po etyc kich,
z drugiej zaburza za!o$ony, tak
intensywnie przemy#lany i wypracowany przez Ostrowsk" gatunek.
A w!a#nie gatunek jest w tej
ksi"$ce najwa$niejszy. „Edessa
(…) to misterny i zarazem misteryjny krótki utwór alegoryczny,
cztero- b"d( trzywersowy, po jednym wyrazie w wersie. Tematyk% wywodzi z duchowo#ci chrze#cija'skiej, traktuj"c #wiat jako
otwart" ksi%g%, gdzie «ca!a natura wyra$a Boga»”. Now" form%
literack" Eda nazwa!a na swoj"
cze#&, sugeruj"c jednocze#nie, $e
wszystkie utwory nie tylko zosta!y przez ni" napisane, ale s"
po pierwsze, egotyczne, po drugie, wyp!ywaj" prosto z jej wn%trza. Ich fundamentem jest natomiast codzienno#&.
W t% za# najpierw wkraczaj"
si!y nadprzyrodzone, które nieustannie niepokoj" poetk%. Opisuje swoj" bezsenno#&, !"cz"c j"
z mocami piekielnymi: „gdy
druga wybije”, „moce / diabelskie / w #rodku / nocy”, „z oczu
/ Kainowe / dziedzice / precz”,
„i wysz!y / parz"c si% / z Mefistem”. Eda targana przez z!e
duchy – „widma” – próbuje je
poskromi& $artem, dowcipem:
„uczesz si% / czupirad!o”. Ale
one nieustannie towarzysz" cz!owiekowi. Autorka widzi je wsz%dzie: „zjawy / natchnione / id" /
$wawo”, a dalej dodaje: „w nawie / na wybiegu / pij" / kaw%”.
Wype!niaj" zatem ca!" rzeczywisto#& poetki. Bywa, $e przy-

chodz" do niej w m%$czy(nie – m%$u, który pojawia si% jako alegoria z!a czy $o!nierzach
w Iraku jako symbolu wspó!czesnej sytuacji spo!eczno-politycznej.
Z!e moce dr%cz" istot% ludzk". I tu zaczyna si% opowie#&
o cierpieniu. Z niego wynikaj"
modlitewne frazy podmiotu:
„Kyrie us!ysz”. W cierpieniu
poetka odnajduje jednak nie tylko egzystencjaln" udr%k%, ale
tak$e g!%boki sens, wyp!ywaj"cy przede wszystkim z jej wiary. Cierpienie w oczach Edy
niektórym otwiera drog% do
wieczno#ci, jest czym# heroicznym. W wierszu opatrzonym
dopiskiem „na #mier& Zo#ki” napisa!a: „wi%cej / zrobi!a# / konaniem / w m%ce”. Taka #mier& jest
u#wi%cona, bo po!"czona ze
#mierci" Chrystusa na krzy$u,
do której Ostrowska nieustannie
powraca.
W tomie mo$na jeszcze odnale(& wiersze przepe!nione przedmiotami codziennego u$ytku.
Rzeczy sta!y si% dla poetki natchnieniem. Wydobywa z nich
wieloznaczno#&, pokazuje ich
intymny zwi"zek nie tylko z istot" ludzk" i jej najbli$szym otoczeniem, ale tak$e natur". Przedmio ty s" bo wiem wsz% dzie,
cz!owiek obija si% o nie, dotyka
ich: „turla si% / czerep / po rzeczy / konturach”. Wrastaj" w cia!o, naruszaj"c jego #wi%to#&:
„blu(nierczy / kolczyk / w kroku / b!yszczy”, uwodz" kobiet%:
„z!otem / czystym / kokot% /
omota!”, s!u$" na pokuszenie
zmys!om: „s!o'ce / koronki /
wst"$ki / m"ci”. Ale te$ po prostu istniej" – natr%tnie obecne.
W Edessach pojawiaj" si%
równie$ motywy autobiograficzne, wielokrotnie przez poetk% przepracowane, ale nieustannie prze$ywane. I chocia$ to
tematy sta!e, nie m%cz" czytelnika, tylko utwierdzaj" go w autentyczno#ci tej poezji i niebywa!ej nadwra$liwo#ci autorki.
)wiat poetycki w wierszach
Edy jest nade wszystko w jaki#
sposób upad!y. Nie ma w nim
anio!ów: „zmarzlina / #ci%!a / cia!o / serafina”, ale za to: „do okna
/ w salopie / nietoperz / zagl"da”.
To raczej rzeczywisto#& wroga
i nieprzychylna cz!owiekowi,
w której: „bordo / wilczyca / $"dna mordu”, „gard!o / podrzyna /
pianina / akordem”. Dominuje
w nim to, co zmys!owe.
Ostrowska swoimi edessami
ukazuje w pe!ni sowizdrzalski
„#wiat na opak”. To rzeczywisto#&, w której nast"pi!o „pomieszanie z popl"taniem”. Poetka napisa!a we wst%pie: „(…) zmiana
tempa i wielow"tkowo#& edess
(…) sugeruj" swoist" form% sceniczn"”. Mamy zatem do czynienia z to mi kiem -spek ta klem,
w którym ludzie, natura i rzeczy
odgrywaj" tak samo istotne role.

KATARZYNA NIESPOREK
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efleksj! nad lektur" ksi"#ki-albumu
Za Marksem bez Boga, autorstwa
$. Marek i M. Bortlik-D%wierzy&skiej, trzeba zacz"' od pewnego uogólnienia.
Otó# ka#da epoka, w porozumieniu z dominuj"cymi w niej ideologiami, filozofiami, nurtami kulturowymi czy politycznymi, stawia
religijno(' (wiata chrze(cija&skiego w obliczu swoistej próby wiary. Nale#y jednak podkre(li', #e polska religijno(' w czasach PRL
poddawana by)a próbom szczególnym. Warto wróci' pami!ci" do sytuacji, w jakiej znalaz) si! polski katolicyzm w obliczu afirmacji socjalistycznego porz"dku spo)ecznego.
Sytuacj! t! celnie okre(la kilka cz!sto przytaczanych w ksi"#ce poj!'. S" to: laicyzacja,
sekularyzacja, ateizacja i desakralizacja.
W praktyce oznacza)y one konsekwentne d"#enie do próby ca)kowitej eliminacji religii
z #ycia obywateli PRL.
Autorki ju# na samym pocz"tku mierz"
si! z tytu)owym terminem „laicyzacja”, który definiuj" wprost jako proces ze(wiecczenia poszczególnych sfer #ycia spo)ecznego.
Podkre(laj" przy tym kwesti! niezmiernie
wa#n" – celem tych zabiegów by)o dokonanie radykalnych zmian w (wiadomo(ci religijnej Polaków oraz w przyj!tym i aprobowanym przez nich systemie tradycyjnych
warto(ci, jakie oferowa)o chrze(cija&stwo.
We Wst!pie czytamy: „W okresie PRL
laicyzacja by)a inspirowana i sterowana przez w)adze partyjno-pa&stwowe (…),
uto#samiaj"ce si! z materialistycznym
(wiatopogl"dem, zmierzaj"ce do usuni!cia
z socjalistycznego pa&stwa religii („opium
ludu”) oraz konsolidacji spo)ecze&stwa
wokó) idei marksistowsko-leninowskich.
Nie stanowi)a ona niezale#nego ruchu – samoistnego i oddolnego – czy odpowiedzi
na potrzeby spo)eczne. Nie by)a procesem
oboj!tnym ideologicznie, gdy# nie tylko eliminowa)a religi! z #ycia spo)ecznego
i (wiadomo(ci jednostki, ale zgodnie z zamys)em twórców zast!powa)a j" ideologi"
marksistowsko-leninowsk"” (s. 9). W opracowaniu ukazano wnikliwie szerok" panoram! idei ateizacji spo)ecze&stwa i zastosowanych metod w odniesieniu do ca)ego

Wakacje
Wakacje to s)owo przez niektóre j!zyki
europejskie przyj!te jako nazwa okresu – zw)aszcza latem – wolnego od pracy
i obowi"zków, d)u#szego czasu odpoczynku poza domem, urlopu, a tak#e w w!#szym
sensie: czasu wolnego od zaj!' szkolnych
(por. francuskie vacances, hiszpa&skie vacationes, angielskie vacations). S)owo to
pochodzi od )aci&skiego rzeczownika
vac"ti# ‘wolno(' od czego(; zwolnienie
(od obowi"zków)’, a ten od czasownika
vac#, vac"re ‘by' pustym, opró#nionym,
wolnym, zwolnionym od czego(; nic nie robi', mie' wolny czas’. Gdy nazwa ta
pojawi)a si! w polszczy%nie w XVII wieku,
by)a u#ywana w liczbie pojedynczej i mia)a
rodzaj #e&ski: (ta) wakacja. Nie jest to fakt
odosobniony, poniewa# wiele zapo#yczonych z )aciny rzeczowników zako&czonych
na ~tio na gruncie polskim przyjmowa)o rodzaj #e&ski z zako&czeniem ~cja, np. actio

Marksistowsko-leninowski
wytwór
religiopodobny
kraju, ale ze specjalnym uwzgl!dnieniem
województwa (l"skiego, jako #e by)o ono
„obiektem szczególnego zainteresowania
i «troski» w)adz partyjno-pa&stwowych”
(s. 10).
Ksi"#ka stanowi wa#ny i interesuj"cy
przewodnik, wiod"cy czytelnika po karykaturalnych drogach kolejnych etapów
ateizacji i po konkretnych realizacjach
konsekwentnie urzeczywistnianego planu
laicyzacji. Autorki przypominaj" „klasyczne” okre(lenia religii, owego „opium ludu”
(Marks) czy „rodzaju duchowej gorza)ki”
(Lenin), przed któr" ucieczk" mia) by' nowy porz"dek ideologiczny i polityczny
w postaci „pa&stwa socjalistycznego”, z jego materialistycznym pogl"dem na (wiat,
z laickimi normami i obyczajowo(ci". Prezentuj" wi!c alternatywne propozycje
(wieckich obrz!dów ((luby, uroczyste
nadawanie imion, pasowanie na ucznia
i in.), maj"cych zast"pi' religijne rytua)y,
aby wype)ni' w ten sposób duchowe potrzeby niewierz"cego. Na podstawie bogato
zgromadzonego materia)u %ród)owego,
faktograficznego i ikonicznego wy)ania

$ akcja, conditio $ kondycja, abdicatio $
abdykacja, ratio $ racja, fundatio $ fundacja, negatio $ negacja, navigatio $
nawigacja, coniugatio $ koniugacja, beatificatio $ beatyfikacja, relatio $
relacjaetc.). XVII-wieczny s)ownik jezuity
Grzegorza Knapskiego „Thesaurus latinopolonicum” (Kraków 1644) zawiera has)o
wákácya szkolna w znaczeniu „wolno('
od náuk”. Form! wakacya z definicj"
‘wakacyja szkolna, wolno(' od nauk, zawieszenie lekcyj” odnotowuje te# „S)ownik
j!zyka polskiego” Samuela Bogumi)a Lindego z lat 1807–1814. Stan ten utrzymywa)
si! jeszcze d)ugo, o czym (wiadczy' mo#e
cho'by cytat z pism o(wieceniowego powie(ciopisarza i twórcy gaw!dy szlacheckiej
Ignacego Chod%ki: Ada% i Igna% maj& ju'
swoj& mi(& przesz(o%), wakacj!; rozpami!tywaj& o niej. Równie# w listach Adama
Mickiewicza znale%' mo#na fragment: Czekajmy zatem wakacji. Nigdy tak jej oboj!tnie
nie czeka(em. Jeszcze w „S)owniku j!zyka

!ucja Marek, Monika Bortlik-D"wierzy#ska: Za Marksem bez Boga. Laicyzacja !ycia
spo"ecznego w Polsce w latach 1945–1989. Katowice 2014, s. 376.

si! obraz kuriozalny: powstaje wytwór religiopoodobny. Chrze(cija&skie sacrum
mia) zast"pi' ekwiwalent jako(ciowo lepszy, dlatego epitet „nowy” odmieniany
by) na wielorakie sposoby.
Pa ra dok sal nie ma my do czy nie nia
z niemal (cis)ym odwzorowaniem religii,
którego o( stanowi' mia)o sacrum socjalistyczne. Ks. J. Tischner zdiagnozowa) to zjawi sko ja ko „do (wiad cze nie pa ro dii”.
Dostrzega), #e komunistyczna nienawi('
do religii i walka z chrze(cija&stwem prowadzi)a do dos)ownego ich parodiowania.
Podobnie L. Ko)akowski patrzy) na stosunek komunizmu do religii jak na przejaw
osobliwej zazdro(ci o chrze(cija&stwo.
Prezentowana praca stanowi najobszerniejsze, jak dot"d, opracowanie systematyzuj"ce z wielu perspektyw problem procesów laicyzacyjnych w PRL.

ALEKSANDRA PETHE
polskiego” pod red. J. Kar)owicza, A. Kry&skiego i W. Nied%wiedzkiego (t. 7 z 1919 r.)
widnieje has)o w formie wakacja, cho' z adnotacj", #e s)owo to u#ywane jest zwykle
w liczbie mnogiej. Ostatecznie pozosta)a
w naszym j!zyku wy)"cznie liczba mnoga
(te) wakacje, zapewne dlatego, #e wyraz ten
odnosi) si! do d)u#szego czasu, do dwóch
miesi!cy letnich, a w zwi"zku z tym cz!(ciej
mo#na go by)o spotka' w liczbie mnogiej.
Z tego samego )aci&skiego %ród)a (vac"ti#
‘zwolnienie’) bierze pocz"tek stosowane
w ekonomii okre(lenie wakacje podatkowe:
okres, w którym firmy, np. nowo zak)adane,
s" zwolnione od p)acenia podatków. Nie sposób tu nie wspomnie' o terminie prawnym
vacatio legis (dos)ownie ‘pró#nowanie ustawy’) oznaczaj"cym okres mi!dzy dat"
og)oszenia aktu prawnego a dat" jego wej(cia
w #ycie. Tak#e od )aci&skiego vac# w znaczeniu prawnym ‘by' nieobsadzonym’
pochodzi czasownik wakowa), którego u#ywa si! w polszczy%nie urz!dowej do
komunikowania o posadzie, stanowisku
wolnym, nieobsadzonym. Woln" posad! nazywa si! tak#e wakatem, wakat to ponadto
w znaczeniu specjalistycznym, drukarskim
‘niezadrukowana stronica w ksi"#ce’.
KATARZYNA WYRWAS
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nstytucja „Silesia” zako)czy&a tegoIostatrocz
n# (pierwsz# i miejmy nadziej%, nie
ni#) seri% koncertów realizowanych
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w ramach %rody M!odych w NOSPR recitalem pie'ni romantycznych (17 czerwca). Wyst#pi&y Anna Borucka (mezzosopran), An na Le 'niew ska (so pran)
i Grzegorz Biegas (fortepian). Wys&uchali'my sztandarowych pozycji repertuaru
niemieckoj%zycznego: trzech pie'ni
Schuberta (Król olch, Ganymed, %mier&
i dziewczyna), wczesnego cyklu Brahmsa Sze"& pie"ni op. 3, cyklu Mi!o"& i 'ycie kobiety Schumanna oraz Melodii
cyga(skich Dvo+áka. Te ostatnie te$ zaliczam do kr%gu niemieckoj%zycznego,
mimo $e (jak wszystkie pie'ni tego
kompozytora) maj# te$ wersj% czesk#,
w której tak$e zosta&y w ramach omawianego koncertu wykonane. Poniewa$ celem Dvo+áka (jak i pozosta&ych XIX-wiecznych czeskich kompozytorów)
by&o zaistnienie w 'wiecie, a zatem
przede wszystkim w Wiedniu. A w habsburskiej stolicy j%zyki „krajów koronnych” nie by&y tymi, którymi mo$na by
si% porozumie( z publiczno'ci#. Kiedy
w Wiedniu zosta& pierwszy raz wykonany poemat Smetany Vltava (1890), s&ynny krytyk Eduard Hanslick napisa&:
„Czesi chcieliby, $eby dzie&a Smetany by&y znane w ca&ych Niemczech. Dlaczego zatem na karcie tytu&owej nazwa
«Moldau», znana w ko)cu milionom ludzi, zosta&a zast#piona s&owem «Vltava»,
które znaj# jedynie setki?”
Nic dziwnego $e Dvo+ák, notabene
szczegolnie ceniony przez zwykle surowego dla kompozytorów s&owia)skich
Hanslicka, stawiany przez niego w jednym rz%dzie z Brahmsem, przysta&
na dwuj%zyczno'(, która zreszt# cechowa&a czeski lokalny patriotyzm ju$ u jego XVIII-wiecznych ,róde&. Wracaj#c
do recitalu – styl wykonania niemieckich
i czeskich pie'ni przez obie 'piewaczki,
zreszt# wykszta&cone w tej samej, katowic kiej uczel ni, mia& – $e tak po wiem – wyraziste rysy s&owia)skie. Typ
s&owia)ski, to, jak wiadomo od czasów
Herdera, typ uczuciowy, „rzewny”. I taka jest sztuka S&owian; Kazimierz Brodzi)ski nazwa& j# bardziej elegancko
„idylliczn#”. „Rzewnymi” w&a'nie mo$na okre'li( zaproponowane przez solistki koncertu interpretacje (nie u$ywam tego s&owa, bro), Bo$e, w znaczeniu,
w jakim funkcjonuje we wspó&czesnym
$argonie m&odzie$owym). Intencj# obu
wykonawczy) by&o „wczucie si%” w tre'(
wykonywanych utworów, przy czym
efekt owego wczuwania si% by& widoczny w postaci jaskrawej emocjonalnej reakcji, maj#cej uj'cie w obfitej mimice
i innych elementach aktorskich. S&uchaczom przywyk&ym do bardziej dyskretnych interpretacji pie'ni romantycznych to podej'cie mog&o si% wyda(
nieco ekscentryczne, bli$sze scenie operowej ni$ kameralnej estradzie. Nie
mo$na jednak nie przyzna(, $e us&ysze-

MI!DZY"NUTAMI

!rody M"odych

li'my interpretacje efektowne, a szczero'( w&o$onego w nie uczucia wynagrodzi&a brak dystansu.
Kilka s&ów nale$y si% Grzegorzowi Biegasowi, jako $e ze znawstwem – i na odwrót – dyskrecj# wspó&pracowa& on ze
'piewaczkami. Da&o to efekt pozornego
wycofania si% na drugi plan, niemniej tam,
gdzie to pianista stawa& si% solist#,
na przyk&ad w zako)czeniu wie)cz#cej
cykl Schumanna pie'ni Teraz zada!e" mi
ból, gdzie fortepian realizuje przedziwne postludium, kr#$#ce uporczywie pomi%dzy dur i moll, jakby dla nauki o relatywizmie retoryki tonacji. Ów ból
wy'piewa& Biegas na fortepianie z „niebia)skim” spokojem, i by&by kompletnie
zaczarowa& s&uchaczy, gdyby nie wychylaj#ca si% z nogawki jego spodni skarpetka – w czerwone ciapki!
Nowe polskie utwory w NOSPR
dwa prawykonania zawiera& rówA$
nie$ ostatni w tym sezonie koncert Orkiestry Muzyki Nowej (Sala Ka-

meralna NOSPR, 21 czerwca). Pod
wodz# swego szefa Szymona Bywalca
(który wyst#pi& równie$ w roli prelegenta) muzycy zaprezentowali do'( ci%$ki
w odbiorze utwór pod tytu&em Petra Japo)czyka Ryuji Kubota oraz Kompozycj# dynamistatyczn$ Tadeusza Wieleckiego. Petra Ryuji Kubota okaza&a si%
monotonn# projekcj# interwa&ów, rytmów, strz%pków melodii granych przez
skon tra sto wa ne bar w# in stru men ty
smyczkowe, d%te i perkusyjne. Jednorodno'( owych „strz%pków”, brak kulminacji i jednostajno'( dynamiki pozwoli&y
potwierdzi( trafno'( tytu&u, jaki nada&
utworowi kompozytor (laureat I Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego, jaki odby& si% w Katowicach trzy
lata temu), chocia$ nie u&atwi&y s&uchania. Szymon Bywalec uprzedzi& nas jednak lojalnie, $e „lekko nie b%dzie”. Dla
odmiany, Kompozycja dynamistatyczna Wieleckiego okaza&a si% niezwykle
atrakcyjna w s&uchaniu. Do'( prosty
zamys& (trzy niezale$ne grupy instrumen-

talne wykonuj#ce w odmiennych, niezale$nych tempach muzyk% inspirowan#
odg&osem syren kilku karetek pogotowia
zd#$aj#cych z ró$n# szybko'ci# w ró$ne strony) zdo&a& twórca zmaterializowa(
w postaci akustycznej „magmy” przelewaj#cej si% obficie, tworz#cej ciekawe
wzo ry na za sa dzie in he rent pat terns – efektów strukturalnych, które tworz# si% „ponad” muzyk# na zasadzie z&udze) s&uchowych. Koncert uzupe&ni&y
dwie kompozycje z lat dziewi%(dziesi#tych: Eine kleine Herbsmusik Paw&a
Mykietyna oraz Muzyka kameralna nr 5
„Cztery pory roku” Aleksandra Lasonia.
Utwór Lasonia, pe&en prostych, lecz
'wie$ych pomys&ów ilustracyjnych, ujmuj#cy melodyjno'ci# i $arliwym klimatem wy ra zo wym, pod bi& pu blicz no'( – drug# cz%'(, zatytu&owan# Lato
bisowano.
Pod znakiem Dobrego Pasterza
fektownie wypad& jubileuszowy – 25.
E
sezon koncertowy Zespo&u *piewaków Miasta Katowice „Camerata Sile-

sia”, bardzo ciekawy repertuarowo (kulminacje to wieczór pie'ni Charlesa Ivesa
oraz prapremiera estradowa opery komputerowej Stanis&awa Krupowicza Ameryka) i mistrzowski pod wzgl%dem
wykonawczym. Znakomit# form% „Cameraty”, potwierdzi& koncert zamykaj#cy seri% comiesi%cznych sobotnich koncertów prezentowanych w siedzibie
NOSPR 13 czerwca, zatytu&owany „Ego
sum Pastor Bonus”. W programie znalaz&
si% perfekcyjnie wykonany motet Wac&awa z Szamotu&, nawi#zuj#cy do ewangelicznej przypowie'ci o pasterzu i owcach.
Kilkuminutowy utwór, od którego wzi#&
nazw% ca&y koncert, przedzieli& dwie
sakralne kompozycje Ryszarda Gabrysia,
przyj%te owacj#: Psalm radosny na dwa
chóry w formie stylizowanego motetu
i du$#, z&o$on# z pi%tnastu ogniw kantat% Pastor Bonus. Oba dzie&a cechuje nadzwyczaj bogata paleta ekspresji, rozwi#za) brzmieniowych i faktur osi#gni%ta
przez wysmakowane mikstury stylistyczne – nawi#zuj#ca do tradycji wirtuozeria zosta&a po&#czona z grami awangardowymi. W sumie powsta&a wizja
niemal$e operowa; 'piewacy odgrywali
swoje role jako z krwi i ko'ci dramatis
personae. Podkre'la&a i puentowa&a partie wokalne niezawodna równie$ w odleg&ych stylistyczne harmoniach i polifoniach katowicka Orkiestra Muzyki
Nowej. Ca&o'ci# kierowa&a precyzyjnie, a równocze'nie z rozmachem Anna
Szostak. Teatraln# intencj% Gabrysia &atwo uchwycili s&uchacze, zarazem widzowie potencjalnego spektaklu. Uda&o si%
bowiem kompozytorowi, przy w&a'ciwej
mu z&o$ono'ci my'lenia kompozytorskiego, swobodnie pogodzi( gust koneserów
i „zwyk&ych” melomanów. Posta&a wybitna, nowa, komunikatywna muzyka,
które to cechy rzadko wyst%puj# w tym
po&#czeniu.

MAGDALENA"DZIADEK
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iedy w jednym z telewizyjnych odcinków „S!ownika polsko@polskiego”
pojawi!o si" w sondzie ulicznej pytanie o rzeczownik rodzaju #e$skiego siupa, starsi u#ytkownicy
polszczyzny bezradnie rozk!adali
r"ce, m!odzi natomiast bez zaj%knienia definiowali go jako „robienie zamieszania, wprowadzanie ludzi w dyskomfort psychiczny”,
jako „wstyd”. Mówili, #e to tak#e
jeszcze jedno okre&lenie „amfetaminy”, a siupa! to „bra' amfetamin"”. Pojawia!y si" przyk!ady
u#ycia siupy i siupania: „Nie mo#emy i&' na imprez" bez zaproszenia. Nie b"dziemy przecie# robi'
siupy”, „Jaka siupa b"dzie, jak zadzwoni%”; „Bierzemy jak%& siup"?”, „Nie siupa!em ju# ze 2 tygodnie”.
We mnie w tym momencie obudzi!y si" wspomnienia tarnogórskich lat dzieci$stwa i m!odo&ci.
My&my te# znali siupy, tyle #e wy!%cznie w liczbie mnogiej, i u#ywali&my ich w znaczeniu „wyg!upy, kawa!y, sytuacje i zachowania
&mieszne, dziwaczne, niepowa#ne,
robione dla #artu, dla popisu”.
By!y one zdecydowanie cz"&ciej
u#ywane ni# wszechobecne dzi&
jaja, wyra#enie dla jaj i zwrot robi! sobie (z kogo", z czego") jaja – opatrzone we wspó!czesnych
s!ownikach kwalifikatorami potocz no &ci i po spo li to &ci, dla
mnie – ocieraj%ce si" o wulgarno&'. Moja #ona, ca!e #ycie sp"dzaj%ca na Dolnym (l%sku, równie# bardzo dobrze pami"ta siupy,
a „Uniwersalny s!ownik j"zyka
polskiego” pod red. prof. Stanis!awa Dubisza z roku 2003 potwierdza ponadregionalny charakter tej
formy, definiuj%c siup jako „zaskakuj%cy post"pek, odezwanie si" naruszaj%ce przyj"te normy; wybryk, wyskok” i zaznaczaj%c, #e
zwykle u#ywany jest w liczbie
mnogiej (wszystkim zbrzyd#y ju$ jego siupy).
Dla porz%dku dodajmy, #e mamy te# w s!ow ni ku Du bi sza
siup – potoczny „wykrzyknik
wyra#aj%cy zach"t" do skoku
lub ozna cza j% cy szyb ki ruch,
skok” (siup, nie bój si%, skacz!,
siup i ju$ by# na dole!) oraz siup
w potocznym u#yciu czasownikowym: wpad#a do domu i siup
do #ó$ka.

Siupy – siupn%'
– sipie' – sipa
S!uchaj%c wypowiedzi na temat siupy, nie mog!em na zasadzie
brzmie nio wych sko ja rze$ nie
przywo!a' doskonale znanego
w naszym regionie czasownika
siupn&!. Jako wariant formy cupn&! funkcjonuje on w znaczeniu
„przykucn%', usi%&'” – najcz"&ciej w zwrotach do dzieci typu
siup nij se, siu pej, siup nij se
na ryczce (Bo#ena Cz%stka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena Synowiec: „Ma!y s!ownik gwary Górnego (l%ska”, Katowice 2000,
str. 223).
Przyznam si" jednak Pa$stwu, #e
dla mnie by! ten czasownik przede
wszystkim okre&leniem „repetowania klasy, zostania na drugi

rok w tej samej klasie: ón za" siupo w tyj samyj klasie; jak sie niy
bydziesz uczó#, bydziesz siupo#.
Wariantem siupni%cia „zostania na drugi rok w tej samej klasie” jest te# na (l%sku siedzenie
i charakterystyczny zwrot zosta!
siedzie!, z którym wi%#" zabawne
zdarzenie potwierdzaj%ce ludzk%
potrzeb" ubarwiania #yciorysów.
Oto w po ci% gu z Wro c!a wia
do Tarnowskich Gór – gdzie&
na wysoko&ci Lubli$ca – dosiad!
si" kiedy& do mnie pewien krajan
i zapyta! gwar%: „Jest to prowda,
#e mio! pan w szkole okropne k!opoty z nauk%, a roz – przez polski – to pan nawet zosto! siedzie', bo tak lu dzie go da j%
na Górach?”. Czy# nie jest to
pi"kne? – „Zosto! siedzie' przez
polski”, a teraz o j"zyku polskim
opowiada w telewizji!!! Jak#e zatem wielkie i psychologicznie
zrozumia!e rozczarowanie pojawi!o si" na twarzy mego towarzysza
podró#y, gdy zgodnie z prawd% powiedzia!em mu, #e #adnych k!opotów w szko le nie prze #y !em,
a z polskiego mia!em tylko – przyzna j": nud ne – oce ny bar dzo
dobre.
To jeszcze nie koniec brzmieniowych skojarze$ wywo!anych przez
siup%! Mamy przecie# jeszcze
w gwarach &l%skich czasowniki sipie!, sipa! – warianty ogólnopolskiego si&pienia -znacz%ce tyle, co
„m#y'”: „Juza" sipi, a$ sie mierznie z takóm pogodóm”, „Mo$no
ju$ przestanie sipie!, bo sie przeja"nio” (Cz%stka-Szymon, Ludwig, Synowiec: op. cit., str. 223).
Skoro za& o deszczu mowa, dopowiedzmy, #e charakterystycznym &l%skim wariantem formy
3 osoby liczby pojedynczej pada
jest nie tylko posta' z pochylonym
„a” – pado, ale i padze: „Dyszcz
padze dzisiej #od samego rana”,
„Wejrzyj bez #okno, eli jeszcze
padze” (s!ysz" j% ci%gle podczas
corocznego konkursu gwarowego
„Po naszymu, czyli po &l%sku”).
Wreszcie – mamy w naszym regionie sip%//szip% – „rodzaj !opaty, szufl" do nabierania wegla”:
„Id' do pywnice, a nabier tam
sipóm wóngla”, „Bier "miatek
i szipa, a sprzóntej!” (Cz%stka-Szymon, Ludwig, Synowiec: op.
cit., str. 223 i 241).
!

75

„Fide et Amore”
po raz dziewi!ty
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WIES!AWA KONOPELSKA

Nosz"ce imi# Wojciecha Korfantego Muzeum Prasy $l"skiej 13 czerwca obchodzi%o jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji
w Izbie Telemanna odby%o si# uroczyste spotkanie z udzia%em w%adz powiatu pszczy&skiego reprezentowanych przez wicestarost# Krystiana Szostaka oraz w%adz miasta
Pszczyna z wiceburmistrz Barbar" Sopot-Zembok. Przybyli cz%onkowie Towarzystwa
Mi%o'ników Ziemi Pszczy&skiej, z którego
ini cja ty wy po wsta %o Mu zeum i po dzi'
dzie& jest przez nich prowadzone przy wydatnych udziale Miasta, tak(e reprezentuj"cy Rad# Programow" Muzeum prof. Julian
Gembalski oraz liczne grono przyjació%,
w'ród których nie zabrak%o reprezentacji
miesi#cznika „$l"sk”. By%y laudacje, gratulacje, (yczenia i wiele serdecznych s%ów
przekazanych na r#ce za%o(yciela Muzeum
i wieloletniego prezesa TMZP Aleksandra
Spyry, który przypomnia% najistotniejsze
fakty, a tak(e gar') anegdot zwi"zanych z histori" powstania tej jedynej w kraju instytucji po'wi#conej dziejom prasy oraz Grzego rza Cem pu ry obec ne go pre ze sa
stowarzyszenia.
Z okazji jubileuszu odby%a si# promocja
ksi"(ki wydanej przez TMZP zatytu%owanej „Pol skie kan cjo na %y, mo dli tew ni ki
i 'piewniki na $l"sku” autorstwa Jadwigi A.
Badury, Natalii M. Roman i A. Spyry. Archaiczne pi#kno ci"gle jeszcze (ywych
pie'ni sakralnych zaprezentowa% zespó%
'piewaczy „Stejizbianki” z Wis%y-Uzdrowiska, który wykona% kancjona%y ksi#dza Jerzego Heczki.

Rektor Uniwersytetu $l"skiego prof. zw. dr
hab. Wies%aw Bany' i dyrektor Filharmonii $l"skiej im. Henryka Miko%aja Góreckiego prof.
Miros%aw Jacek B%aszczyk 16 czerwca podpisali porozumienie o wspó%pracy i prowadzeniu
wspólnych przedsi#wzi#) i projektów w zakresie edukacji muzycznej dzieci, m%odzie(y
i studentów oraz wspólnych przedsi#wzi#) artystycznych.
Program ma u%atwi) nauczycielom odpowiednie skoordynowanie pracy szko%y ze wzbogacon" ofert" Filharmonii i Uniwersytetu.
Zrealizowane ju( zosta%y pierwsze przedsi#wzi#cia. W Filharmonii $l"skiej odby% si#
koncert Chóru Uniwersytetu $l"skiego Dzieci Gioia. Na estradzie sali kameralnej wyst"pili te( studenci – przyszli muzykoterapeuci wystawili dla dzieci swoj" bajk# muzyczn".
W sztandarowym cyklu koncertów symfonicznych M%oda Filharmonia ciekawie zapowiada si#
efekt wspólnego projektu z Instytutem Fizyki WyFot. Wojciech Mateusiak/F. (l.

30-lecie
Muzeum Prasy !l"skiej

Fot. Powiat Pszczy*ski

Porozumienie podpisuj$ rektor U( prof. zw.
Wies%aw Bany& i dyrektor F. (l. prof. Miros%aw J.
B%aszczyk.

dzia%u Matematyki Fizyki i Chemii w koncercie
pa*dziernikowym, w ramach którego najm%odsi s%uchacze nie tylko poznaj" 'wiat muzyki, ale
te( dowiedz" si#, sk"d bior" si# d*wi#ki, a pomog" im w tym m.in. ciekawe eksperymenty i do'wiadczenia. Do wspó%pracy zaproszono równie(
Instytut Pedagogiki Wydzia%u Pedagogiki i Psychologii, Centrum Kszta%cenia Ustawicznego Uniwersytetu $l"skiego, Instytut Muzyki Wydzia%u
Artystycznego, $l"skie Mi#dzyuczelniane Centrum Edukacji i Bada& Interdyscyplinarnych
w Chorzowie oraz Wydzia% Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kie'lowskiego.
Nagroda literacka
dla Barbary Gruszki-Zych

Zespó% &piewaczy „Stejizbianki”.

Jednym zdaniem

!ory od sierpnia do pa"dziernika tego roku b#d$ miejscem 9 edycji festiwalu „Fide et Amore” („Wiar$ i mi%o&ci$”) – wydarzenia muzycznego,
któremu swojego patronatu honorowego udzieli%o wiele zacnych osób, reprezentuj$cych ró'norodne &rodowiska.
S$ to m.in. abp Wiktor Skworc metropolita katowicki, bp Marian Niemiec – diecezja katowicka Ko&cio%a
ewangelicko-augsburskiego w RP,
marsza%ek województwa &l$skiego,
ks. prof. Jerzy Szymik prof. U( Wojciech Sa%uga teolog i poeta, prof. Robert Tyra%a – prezydent Mi#dzynarodowej Federacji Pueri Cantores,
Jadwiga Górecka – 'ona &p. Henryka Miko%aja Góreckiego i prezydent
!or Waldemar Socha.
Inauguracyjny koncert odb#dzie si# 7
sierpnia w ko&ciele pw. &w. Stanis%awa
B.M., a fina%owy 9 pa"dziernika w ko&ciele pw. Mi%osierdzia Bo'ego. Dziesi#) wieczorów koncertowych wype%ni
niezwykle interesuj$cy program w wykonaniu znakomitych polskich, niemieckich i w%oskich artystów. B#dzie
rozbrzmiewa) muzyka Bacha, Haendla,
Czajkowskiego, Brahmsa, Poluenca,
Mendelssohna-Bartoldy’ego, Monteverdiego, Charpentiera, Piazzoli, Moniuszki, Mozarta, Vivaldiego i Porpory, a w&ród wykonawców b#dzie mo'na
us%ysze) chór kameralny z Kaliningradu, zespo%y „Cantus floridus”, „Puelle Orantes”, Kammerchor Cantores
Trevirenses, schola PSM im. Karlowicza w Katowicach. Wykonawcami
ostatniego festiwalowego wieczoru zatytu%owanego „Stabat Mater dolorosa”
b#d$ Marcin Liwe* – kontratenor i Zespó% muzyki dawnej „Parnassos”.
Festiwalowi towarzyszy) b#d$ m.in.
koncerty muzyki kameralnej, konferencja naukowa „Wokó% koncepcji
zdrowia u &w. Hildegardy z Bingen”,
spotkanie literackie, warsztaty muzyczno-liturgiczne.
Rów nie' w ra mach fe sti wa lu,
w dniach 10-13 wrze&nia odbywa) si#
b#dzie Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Poznaniu „Ad fontesd”.
!orski Festiwal „Fide et Amore”
zosta% zorganizowany po raz pierwszy
w 2007 roku. Inicjatorem jego powstania by% ks. Wies%aw Hudek – muzykolog, liturgista i poeta, od pocz$tku jego dyrektor artystyczny.
Organizatorzy promuj$ festiwal
„Fide et Amore” jako niecodzienne
wydarzenie muzyczne i religijne,
które przyczynia si# do integracji lokalnej spo%eczno&ci oraz promocji
miasta.
W gronie patronów medialnych
jest miesi#cznik spo%eczno-kulturalny
„(l$sk”.

W trosce o edukacj$ dzieci

Barbara Gruszka-Zych otrzyma%a nagrod# im.
ks. Twardowskiego za rok 2014. Kapitu%a doceni%a w ten sposób jej tomik poezji pt. „Koszula
przed kolana” wydany przez wydawnictwo
„Go') Niedzielny”. Nagroda zosta%a wr#czona w Domu Literatury w Warszawie 31 maja br,
w przeddzie& setnej rocznicy urodzin ks. Twardowskiego, mi#dzy innymi przez wybitnego krytyka Tomasza Burka, który te( wyg%osi% lauda-

! !l"ski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza# na Fragmentacj" – ostatni" w tym sezonie
wystaw$ w Galerii Ateneum przy ul. 3 Maja 25,
na której tym razem mo%na by#o zobaczy&
grafiki Artura Masternaka – absolwenta katowickiej Akademii Sztuk Pi$knych. w pracowni
druku wkl$s#ego prof. Jana Szmatlocha, aktualnie asystenta w pracowni druku wkl$s#ego
prof. Tadeusza Jackowskiego w Wy%szej Szkole Technicznej w Katowicach, stypendysty Mini stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
(2010), laureata Nagrody BPSC (Biura Projektowania Systemów Cyfrowych) w konkursie
na Najlepszy Dyplom ASP w Katowicach (2010),
Nagrody Stowarzyszenia Promocji Artystów
Wybrze%a ERA ART na III Mi$dzynarodowym
Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni (2012),
otrzyma# te% Wyró%nienie Honorowe w konkursie na Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk
Pi$knych w Gda'sku (2010).
! Galeria Sztuki Wspó#czesnej „Fra Angelico” przy Muzeum Archidiecezjalnym zapra-

sza#a na otwarcie wystawy malarstwa Romana
Maciuszkiewicza pt. „Przysta'”.
! 18 czerwca w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach w Dawnej odby#a si$ promocja
ksi"%ki Patryka Oczko „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta” – pierwszego tak obszernego
opracowania monograficznego po(wi$conego
sztukom wizualnym w Tychach, ze wst$pem
prof. Ewy Chojeckiej i dr Marii Lipok-Bierwiaczo nek, w opra co wa niu gra ficz nym Zo fii
Oslislo.
! Tyska Miejska Galeria Sztuki „Obok” zaprasza#a na wystaw$ „Stanis#aw i Karol Mazu(malarstwo i grafika komputerowa”.
! Zwi"zek Polskich Artystów Fotografików
Okr$g !l" ski oraz Sta cja Ar ty stycz na
Rynek w Gliwicach zapraszali na Spotkanie
z fotografi", którego go(ciem by# Arkadiusz
)aw ry wia niec. pre zen tu j" cy cykl „Bli sko
nas”.
! Odby#a si$ doroczna polsko-francuska
konferencja, której celem by#a wymiana wiedzy

Laureatka Barbara Gruszka-Zych z Tomaszem
Burkiem (z lewej) i bra!mi Olszewskimi, którzy
opiekowali si" Ksi"dzem.

cj! na cze"# autorki. „Poetka w swoich wierszach
dos$ownie spieszy si! kocha# ludzi, bo szybko
odchodz%” – powiedzia$.
Gruszka- Zych otrzyma$a te& drugi laur tym
razem w dziedzinie dziennikarstwa. Zaj!$a II miejsce w X edycji konkursu dla dziennikarzy ze 'l%ska Silesia Press za reporta& „Milimetr poni&ej piek$a”. Opowiada on o chorej
na depresj! Ma$gorzacie Ostrowskiej, która
za$o&y$a Fundacj! „Przetrwa# cierpienie”.
Malarstwo Ewy J#dryk-Czarnoty
w Teatrze 'l&skim
Artystka pochodzi z Sosnowca. Uko(czy$a
Wydzia$ Grafiki Akademii Sztuk Pi!knych
w Krakowie. Po studiach zajmowa$a si! tkanin% artystyczn%, nale&%c do grupy artystycznej
„Przekaz”. Bra$a udzia$ w kilkunastu wystawach
zbiorowych. Zajmowa$a sie te& projektowaniem
graficznym i aran&acj% wn!trz. Od 10 lat zajmuje si! g$ównie malarstwem, uczestniczy w plenerach
krajowych i zagranicznych.
Na swoim artystycznym koncie
ma 26 wystaw indy wi du al nych.
Mieszka i tworzy
w Bystrej niedaleko )ywca, dlatego – jak mówi
o swoich obrazach – tematem
jej prac jest pi!kno przyrody, który obok g$ównego tematu jej prac – kobiety jest
jego znakomitym dope$nieniem.
„Per Ars ad Astra” na 20-lecie
Ars Cameralis
W Galerii Intymnej Domu O"wiatowego Biblioteki 'l%skiej odbywa$a si! pokaz wybranych
prac z jubileuszowej wystawy „Per Ars ad Astra”
Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. Od pocz%tku istnienia Instytucji Kultury Ars Cameralis, a wi!c od1994 r., fundamen-

i do!wiadcze" miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne, a po!wi#cona zosta$a kwestii o%ywiania
centralnych obszarów miasta.
! Policealna Szko$a Fotograficzna Fotoedukacja
oraz Zwi&zek Polskich Artystów Fotografików Okr#g
'l&ski zapraszali na prezentacj# fotografii „Fotoedukacja Dyplomy 2015”.
! Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
by$a organizatorem kolejnego spotkania podró%niczego z cyklu magiczne zak&tki !wiata; tym razem Alena Yarmolenka, wolontariuszka z Bia$orusi opowiada$a o tym kraju.
! Weronika Siupka prezentowa$a wystaw# swoich grafik zatytu$owan& „Fragmenty !wiata – 'l&sk
nieznany” w Galerii Sztuki Wspó$czesnej w dawnej
fabryce porcelany w Katowicach.
! Promocja ksi&%ki (ucji Marek i Moniki Bortlik-D)wierzy"skiej pt. „Za Marksem bez Boga. Laicyzacja %ycia spo$ecznego w Polsce w latach 19451989” wydanej przez Oddzia$ Instytutu Pami#ci
Narodowej w Katowicach odby$a si# w Willi Goldsteinów w Katowicach.

taln% zasad% jej dzia$alno"ci by$a interdyscyplinarno"#. Spo"ród ró&nych form sztuki prezentowanej podczas wydarze(, szczególnie wa&na by $a sztu ka pla stycz na. Po cz%w szy
od pierwszych prezentacji wybitnych artystów, takich jak m.in.: Urszula Broll, Tadeusz
Kantor czy Ji*í Kolá*, w ci%gu dwudziestu lat
pracy instytucja zorganizowa$a w kraju i za granic% kilkadziesi%t wystaw artystów polskich
i "wiatowych, by wymieni# chocia&by Josepha
Beuysa, braci Jake’a i Dinosa Chapmanów, Santiago Sierr!, Jeana Michela Alberol!, Davida
Lyncha, Zbigniewa Liber! i wielu innych. Historia wystaw jest histori% przyja+ni, wzajemnego inspirowania si!, wa&nych debat i kameral nych dys ku sji. Dla te go te& ju bi le usz
dwudziestolecia Instytucji Kultury Ars Cameralis zosta$ uhonorowany wystaw% zbiorow%.
Wystaw% wyj%tkow%, bowiem do udzia$u w niej
zaproszeni zostali arty"ci, którzy przez lata
wspó$pracowali z Instytucj% Kultury Ars Cameralis b%d+ te& w szczególny sposób zaznaczali
swoj% obecno"#. Ekspozycja tych szczególnych
prac, jak i ca$ego dorobku artystycznego Instytucji Kultury Ars Cameralis jest jednocze"nie
podzi!kowaniem z$o&onym nie tylko ich autorom, ale wszystkim wspó$pracuj%cym z ni% twórcom. W wystawie udzia$ wzi!li m.in.: Jean Michel Alberola, Urszula Broll, Natalia Ba&owska,
S$awomir Elsner, Wojciech Kucharczyk, Marek Ku", Andrzej Tobis, Marian Oslislo, S$awomir Rumiak, Jacek Ryka$a, Matylda Sa$ajewska, Andrzej Urbanowicz, Ireneusz Walczak.
Projekt aran&acji wystawy wykona$a pracownia architektowniczna bro. Kat we wspó$pracy
z Mart% Gawin. Jubileuszowa wystawa „Per Ars
ad Astra” sta$a si! inspiracj% dla projektu „Badania nad zwi!kszeniem kompetencji m$odych ludzi z rejonu 'l%ska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kszta$ceniem
kadr animatorów kultury”, po"rednio stawiaj%c
wyzwanie dla przeniesienia tej koncepcji kuratorskiej na grunt pracy w dziedzinach animacji
i edukacji kulturalnej. Prace Urszuli Broll,
Andrzeja Urbanowicza, Natalii Ba&owskiej, S$awomira Elsnera, Marka Kusia, Andrzeja Tobisa, Jacka Ryka$y i Ireneusza Walczaka stan% si!
w ramach projektu przedmiotem badania zarówno narz!dzi do odbioru sztuki, jak i w$asnych
przestrzeni intymnego kontaktu m$odzie&y ze
sztuk%. Jednocze"nie wystawy b!d% dost!pne dla
szerokiej publiczno"ci. W dniach 5 czerwca –
31 lipca 2015 r. udost!pniona jest trzecia wy-

stawa prac: Marek Ku" – Ireneusz Walczak. Marek Ku" – ur. w 1962 r. w Rzeszowie. W latach 1983–1990 studiowa$ na Wydziale Wychowania Plastycznego Filii Uniwersytetu 'l%skiego
w Cieszynie. Wypowiada si! zarówno poprzez
obrazy, instalacje, obiekty, jak i performance.
Konsekwentnie wykorzystuje w swoich pracach
modu$ uproszczonej sylwetki ludzkiej. Bra$
udzia$ w wielu wystawach w Polsce i za granic%. Jest równie& aran&erem i kuratorem. Prowadzi$ razem z Tomaszem Janikowskim Galeri!
Kronika w Bytomiu, obecnie jest dyrektorem
Galerii Sztuki Wspó$czesnej BWA w Katowicach. Od 1994 r. wspó$pracuje z Instytucj% Kultury Ars Cameralis przy wielu projektach wizualnych i wystawach w Galerii BWA oraz
za granic%. Ireneusz Walczak – ur. w 1961 r.
w 'widnicy. Absolwent Wydzia$u Grafiki
w Katowicach Akademii Sztuk Pi!knych w Krakowie. W 1988 r. uzyska$ dyplom z wyró&nieniem w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof.
Stanis$awa Kluski, Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Jacka Ryka$y oraz z projektowania
u prof. Tomasza Jury. W 1988 r. rozpocz%$ prac! jako pedagog w macierzystej uczelni w Pracowni Malarstwa i Rysunku. Obecnie prowadzi pracowni! malarstwa od II do V roku (jest
to pracownia dyplomowa). Kolejn% wystaw% b!dzie udost!pniona w dniach 5 sierpnia – 30
wrze"nia 2015 r. prezentacja prac Urszuli Broll

i Andrzeja Urbanowicza. Partnerzy projektu:
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pi!knych w Katowicach, Regionalny O"rodek Kultury w Katowicach, Polski Komitet Mi!dzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztuk!
InSEA.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, &e odesz$a

HALINA TYROL
poetka, która ukochanemu 'l%skowi po"wi!ci$a wiele swoich wierszy,
cz$onkini Górno"l%skiego Towarzystwa Literackiego.
Rodzinie i wszystkim Bliskim serdeczne wyrazy wspó$czucia
sk$ada
zarz%d Górno"l%skiego Towarzystwa Literackiego
w Katowicach

! „M$ynarstwo tradycyjne – wczoraj, dzi!, jutro…
Problemy zachowania gin&cego dziedzictwa” to tytu$
mi#dzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum „Górno!l&ski Park Etnograficzny”
w Chorzowie.
! Wyk$ad pt. „Pierrot. O nieugaszonym pragnieniu mi$o!ci” wyg$osi$ dr Jacek Kurek w Muzeum
w Chorzowie.
! Muzeum Miejskie w Siemianowicach 'l&skich zaprasza$o na wieczór w ramach obchodów XXXIII Dni
Siemianowic 'l&skich na prezentacj# rze)by Jacka Kici"skiego – zwyci#zcy konkursu na koncepcj# pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie po$&czonej ze wspomnieniem o rze)biarzy Miros$awie
Kici"skim a tak%e z promocj& 13 numeru Siemianowickiego Rocznika Muzealnego.
! Spotkanie z autorem ksi&%ki „Fado. Piosenka o duszy” autorstwa Zbigniewa Kad$ubka wydanej przez
Wydawnictwo Ksi#garnia !w. Jacka odby$o si# w Domu 'l&skim Zwi&zku Górno!l&skiego w Katowicach.
! Piknik Artystyczny „'wi#to 'l&ska” odby$ si# siedzibie zespo$u w Kosz#cinie.

! Na wystaw# grafik Damiana Pietrka zaprasza$a Galeria Art. Nova2 Zwi&zku Polskich Artystów Plastyków q Katowicach.
! W Pa$acu M$odzie%y w Katowicach odby$o si#
wr#czenie nagród „Kamyki 2015”.
! Na spotkanie z numizmatyk& i wyk$ad Mateusza
Wo)niaka pt. „Anio$ czy smok? Oblicza w$adzy
na monetach polskiego !redniowiecza” zaprasza$o Muzeum w Chorzowie.
! Koncert prezentuj&cy arcydzie$a muzyki kameralnej z udzia$em solistów: Beaty Bili"skiej – fortepian, Romana Widaszka – klarnet, Marka Mleczki – obój, Paw$a Soleckiego – fagot i Tadeusza
Tomaszewskiego – waltornia zaprasza $ado Biblioteki 'l&skiego Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”.
! Równie% IPiUM „Silesia” zaprasza$a do Muzeum Archidiecezjalnego na koncert w wykonaniu
El%biety Grodzkiej-(opuszy"skiej (sopran) i Juliana Gembalskiego – organy, podczas którego wykonane zosta$y utwory mistrzów baroki: J.S. Bacha
i G.F. Haendla.
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Nachajskiej-Bro#ek (rocznik 1942) i Agaty
Surdziel (1975) „(wiat jest naszym domem,
a dom pe!en inspiracji”. Jak powiada dyr. Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, autorkami prac s$ artystki, które mimo ró#nicy wieku i odmiennego tworzywa charakteryzuje podobne podej%cie do materii i koloru. Obie s$
absolwentkami Akademii Sztuk Pi"knych
w )odzi. Wystawy potrwaj$ do 19 lipca br.

Cud nad Bia!"

78

JAN PICHETA

Cenny katalog
Od czasu powo!ania Okr"gu Bielskiego
ZPAP min"!o 70 lat. Z tej okazji zorganizowano nie tylko jubileuszowe wystawy w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Historycznym
i Galerii PPP w Bielsku-Bia!ej. Galeria Bielska BWA, Okr"g Bielski ZPAP oraz Muzeum
Historyczne wyda!y równie# !adny album
z biografiami twórców, fotografiami dzie! oraz
samych artystów, którzy #yli i dzia!ali lub nadal tworz$ pod Szyndzielni$. Katalog opracowano w formacie 27,5 x 24,5 cm. Zawiera
on 318 stron w mi"kkiej ok!adce zintegrowanej. Redakcj$ zaj"li si" Teresa Dudek-Bujarek, Agata Smalcerz, Krystyna Stec oraz
Piotr Wis!a, który zaprojektowa! te# wraz
z Jackiem Grabowskim ok!adk", a samodzielnie odpowiada! za projekt graficzny i sk!ad.
Album wydrukowa! nieoceniony Dimograf.
Teksty zamie%cili Teresa Sztwiertnia, Miros!aw
Mikuszewski i przede wszystkim Teresa Dudek-Bujarek – autorka obszernych opracowa&
krytyczno-historycznych.
Dom pe!en inspiracji
25 czerwca w Galerii Bielskiej BWA
otwarto wystaw" malarstwa i rysunku Karola Pustelnika z Wadowic (1918–2010) –
cz!onka znanej Grupy Krakowskiej. Kuratorem wystawy jest Józef Chrobak ze Stowarzyszenia Artystycznego „Grupa Krakowska”.
Na wystaw" przyby!o wielu artystów z Wadowic, zaprzyja'nionych z bielskimi twórcami jeszcze w czasach istnienia województwa
bielskiego. Tego samego dnia odby! si" tam
równie# wernisa# ekspozycji tkaniny unikatowej i ceramiki bielszczanek – Barbary

Agata Surdziel, Bez tytu"u, 2014, glina, japo(ska glazura.

Jednym zdaniem

„W beznadziei jest nadzieja” – sentencj! autora „Ch"opów” wyry" na kamieniu w swym
Prywatnym Muzeum Literatury im. W"adys"awa Stanis"awa Reymonta w Bielsku-Bia"ej Tadeusz Modrzejewski. W marcowym numerze
„#l$ska” przedstawili%my tragiczn$ sytuacj!
kustosza, który od ponad 26 lat przepisuje
ksi$&ki wybitnego noblisty i innych polskich mistrzów prozy. Od pi!ciu lat w budynku przy ul.
Pankiewicza 1 nie ma pr$du. Zim$ temperatura w muzeum si!ga minus 18 stopni C. Zad"u&enie za zaleg"o%ci czynszowe wynosi ponad 12 tys. z". Muzeum utrzymuje si! bowiem
z wolnych datków. Wydawa"o si!, &e sytuacja
jest beznadziejna i ju& po raz wtóry kustosz b!dzie musia" placówk! zamkn$' – przynajmniej
na jaki% czas – albo nawet zlikwidowa'.
S"owa sentencji wyrytej na muzealnym kamieniu maj$ jednak zdumiewaj$c$ si"!.
Pod Klimczokiem sta" si! cud. Bielski iranista Jakub Gajda zorganizowa" akcj! pomocy dla swego krajana. Jeden z jego listów trafi" na biurko Kazimierza Chrapki – prezesa
zarz$du The W. Reymont Foundation w kanadyjskiej miejscowo%ci Hamilton. Prezes
wraz ze swymi wspó"pracownikami zorganizowa" zbiórk! pieni!dzy, której efektem jest
sp"ata dotychczasowych d"ugów Prywatnego Muzeum Literatury im. W"adys"awa
Stanis"awa Reymonta w Bielsku-Bia"ej wobec miasta. Prezes przyby" 30 czerwca
do Bielska-Bia"ej, aby porozmawia' zarówno z Tadeuszem Modrzejewskim, jak
i z prezydentem Bielska-Bia"ej Jackiem Krywultem, jego zast!pc$ Waldemarem J!drusi(skim oraz urz!dnikami bielskiego Zak"adu Gospodarki Mieszkaniowej. W zamian
za pomoc Tadeusz Modrzejewski wypo&yczy"
kanadyjskiej fundacji trzeci tom przepisanego przez siebie arcydzie"a W.S. Reymonta
„Ch"opi”. Teraz w Kanadzie b!dzie rozs"awia" imi! noblisty, kustosza i Bielska-Bia"ej.
Kazimierz Chrapka nawi$za" wspó"prac!
z w"adzami miasta, aczkolwiek nie chcia"
ujawni' szczegó"ów rozmów z prezydentem
i jego zast!pc$. Po wizycie w bielskim Ratuszu prezes Fundacji Reymontowskiej zapewni" jednak, &e Tadeusz Modrzejewski nie
powinien ju& mie' k"opotów z normalnym
funkcjonowaniem bielskiego muzeum. Prezes Kazimierz Chrapka stwierdzi" ponadto,
&e miasto pod Szyndzielni$ – i muzeum reymontowskie – zacie%ni kontakty z ponad 20
szko"ami, które nosz$ imi! W.S. Reymonta.
Podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie muzeum przy ul. Pankiewicza Kazimierz Chrapka wyzna", &e Polacy w kraju nie
maj$ poj!cia, jak wiele znaczy dla Polonii
nasza wspania"a literatura, a ju& osobliwie
taki sposób jej kultywowania, który uprawia
Tadeusz Modrzejewski, a który pomaga
przetrwa' Polakom na obczy)nie! Dlatego
tak wa&ne jest w Kanadzie polskie s"owo
w ka&dej postaci. To dzi!ki niemu Polacy poza krajem nadal mog$ okre%la' sw$ to&samo%' tak jak nasi przodkowie.
Szkoda, &e pomoc dla najbardziej znanej
w %wiecie bielskiej placówki kultury przysz"a
dopiero zza Oceanu, dobrze – i& przysz"a
w ogóle. Wypada"oby mie' nadziej!, &e teraz ceni' b!d$ bielskiego muzealnika tak&e
bielszczanie i w"adze miasta. Poza rozmowami prezydentów z prezesem niewiele jednak
na to wskazuje. P"ace pracowników kultury
w Bielsku-Bia"ej s$ &enuj$co niskie wobec
ogromnych stypendiów sportowych z kasy
miasta, np. dla „kopaczy pi"ki” TS Podbeskidzie (16 tys. z" miesi!cznie dla ka&dego
z 23 pi"karzy), z których wielu nawet nie musi niczego w czasie meczu kopa'. Wystarczy,
&e „grzej$ "aw!.”

Szczeliny bestwi&skiego czasu
22 czerwca wybitna posta* kultury, bestwi&ska nauczycielka i pisarka Waleria Owczarz zaprezentowa!a w Muzeum Regionalnym w Bestwinie, którego by!a zreszt$ g!ówn$ animatork$, swoj$ ostatni$ ksi$#k" „Zegar historycznej pami"ci ze szczelinami czasu”. Waleria
Owczarz jest autork$ kilkunastu wydawnictw
po%wi"conych rodzinnej wiosce, ale mimo
to – dzi"ki niezwyk!ej wiedzy i wspania!ej pami"ci – tworzy kolejne dzie!a. W wydaniu publikacji nieoceniony by! wk!ad pracy Karoliny +urowskiej, która ksi$#k" #mudnie przepisywa!a z ponad 400-stronicowego r"kopisu,
oraz Agaty Smalcerz – adiustatorki i korektorki. Jak powiada Agata Smalcerz, „Zegar historycznej pami"ci ze szczelinami czasu” jest
ksi$#k$ szczególn$, gdy# autorka napisa!a j$
w ci$gu kilku miesi"cy ubieg!ego roku. Fascynuj$ce opowie%ci o ludziach, rzeczach i zdarzeniach dotycz$ 220 lat historii ziemi bestwi&skiej i Polski – od maja 1794 do maja 2014 r.
Zegar na wie#y bestwi&skiego ko%cio!a ufundowa! bowiem Tomasz Taba&ski na cze%* Insurekcji Ko%ciuszkowskiej. Czytaj$c ksi$#k"
Walerii Owczarz, mo#na odnie%* wra#enie, #e
zna wszystkich mieszka&ców Bestwiny, którzy #yli tam w ci$gu ostatnich dwóch wieków! – Ksi$#ka !$czy kilka sposobów narracji – wyja%nia Agata Smalcerz. – S$ fakty przytoczone wed!ug 'róde! historycznych, s$ legendy i opowie%ci b"d$ce niematerialnym %ladem
kultury wiejskiej, s$ poezje ulubionych poetów
Walerii Owczarz oraz samej autorki, !$cz$cej
talenty plastyczne z literackimi.
Dzieci bez granic
Po raz pierwszy od *wier*wiecza Mi"dzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” – który od 27 maja do 7 czerwca zorganizowa!y Oddzia! Regionalny Solidarno%ci
Polsko-Czesko-S!owackiej w Cieszynie, czeskocieszy&skie stowarzyszenie AVE oraz
Spó!dzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” – przeznaczony by! dla dzieci. Teatr lalek, cyrk, teatr ta&ca, sztuczki iluzjonistów
i niezwyk!y automat z bajkami mogli podziwia* najm!odsi odbiorcy sztuki teatru i ich rodzice nie tylko w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, ale tak#e w Zebrzydowicach oraz Piotrowicach ko!o Karwiny. Wyst$pi!y m.in. Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Teatr Animacji z Poznania, Teatr Novogo Fronta oraz Cirk La Putyka z Pragi.

! Od 5 do 7 czerwca w Bielsku-Bia!ej, Kozach, Rudzicy, Jaworzu, Godziszce i Jasienicy odby! si" II Mi"dzynarodowy Festiwal Orkiestr D"tych „Z!ota Tr#bka”.
! 7 czerwca pod has!em „Kiedy dziecko si"
$mieje, $mieje si" ca!y $wiat” mia!a miejsce 87
bielska edycja Krakowskiego Salonu Poezji
! 10 czerwca „Per!y Bielska-Bia!ej” na oczach
widzów Galerii Bielskiej BWA „malowa!” sol# artysta animacji Marek Luzar.
! Od 13 do 21 czerwca w Bielsku-Bia!ej, %ywcu, Kozach i Niepo!omicach odby! si" XIII Vivaldi Festival, w którym wyst#pi!a bielska orkiestra
im. Telemanna.
! 16 czerwca w ko$ciele $w. Maksymiliana
Kolbego w Aleksandrowicach wyst#pili Chick
Corea i Bobby McFerrin.

! 26 czerwca w bielskim Aquarium koncertowa!a grupa Bye Bye Butterfly, a 29 czerwca zespó! XXANAXX.
! 27 czerwca w cieszy&skiej Galerii Szarej odby! si" wernisa' prac Dominika Ritszela „Zaj#c
nie ucieknie” w ramach projektu SALT 3.
! 28 czerwca cieszy&ski Teatr CST zaprezentowa! w Galerii Bielskiej BWA spektakl pt.
„Szlemiel” w re'. Bogus!awa S!upczy&skiego
na motywach opowiadania Isaaka Bashevisa
Singera.
! GOK w Istebnej wyda! „Serce górala
i Gro&” – wiersze Jana Probosza (1908-1993).
! Na prze!omie czerwca i lipca znakomity
Zespó! Regionalny „Grojcowianie” Jadwigi
Jurasz z Wieprza obchodzi! dwudziestolecie istnienia.

JOANNA KOTKOWSKA

Dokumentali(ci o Cz$stochowie
II Festiwal Filmów Dokumentalnych im.
Braci Krzemi!skich odbywa" si# w OFK „Iluzja” 12–14 czerwca, a w jego organizacj# zaanga$owa" si# tak$e Wydzia" Filologiczno-Historyczny AJD w Cz#stochowie. Podobnie jak rok
temu przygotowano ciekawy program uzupe"niony rozmowami z twórcami dokumentów, ich bohaterami, a tak$e naukowcami. Spotkanie rozpocz#"a prezentacja filmu Pauliny Skibi!skiej
Obiekt, nagrodzonego na festiwalu Sundance
w USA oraz rozmowa z operatorem, cz#stochowianinem Jakubem Stoleckim, studentem Wydzia"u Operatorskiego Szko"y Filmowej w %odzi.
W sobot# i niedziel# pokazano dokument o &l'sku Cieszy!skim z 1919 r., o klasztorze Jasnogórskim z 1944 r., kr#cony przez hitlerowców, a tak$e obrazy wspó"czesne: o Czerwonych Gitarach
(projekcji towarzyszy"o spotkanie z cz#stochowianinem Jerzym Kossel'), o Marku Perepeczce – film przygotowany przez Jerzego Jo!ca, w którym by"ego dyrektora cz#stochowskiego teatru
wspomina" m.in. Andrzej Wajda, pokazano równie$ francuski dokument Warszawska pielgrzymka pozyskany przez Krzysztofa Kasprzaka na jednej z aukcji, dokument o losach cz#stochowskich
(ydów oraz o Cz#stochowie lat 80. XX wieku.
Ostatni z filmów przygotowa" Krzysztof Kasprzak, korzystaj'c z materia"ów archiwalnych huty im. B. Bieruta, klubu filmowego Czesanka oraz
prywatnych ta)m VHS. Zmontowano zapisy wydarze! teatralnych i muzycznych (m.in. z Mu!kiem
Staszczykiem czy Olkiem Klepaczem), pielgrzymek Jana Paw"a II oraz wydarze! politycznych niespokojnej dekady – od strajków w 1980, które
w Cz#stochowie doprowadzi"y do ust'pienia
w"adz, do pierwszych wolnych wyborów 1989.
Scenariusz pisa" po raz kolejny Zbis"aw Janikowski. Jak zapowiadaj' twórcy (Kasprzak i Janikowski), nie jest to ich ostatnia praca; obecnie opracowuj' archiwalne materia"y z lat 60. i 90.
XX wieku.
W)ród zaproszonych go)ci byli pracownicy
AJD, cz#stochowscy animatorzy kultury oraz
osoby zajmuj'ce si# dokumentacj' losów cz#stochowian – Tadeusz Piersiak, Zbigniew Janikowski, Wies"aw Paszkowski, a ojców paulinów reprezentowa" dr Micha" Legan, jeden z prowadz'cych
comiesi#czne spotkania filmowe Dekalog polski.
Armstrong Jerzego K$dziory
Na zako!czenie 11 Mi#dzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring”
przy Filharmonii Cz#stochowskiej ods"oni#to pomnik Louisa Armstronga wykonany przez Jerzego K#dzior# z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego i jego prezesa Tadeusza
Ehrhardta-Orgielewskiego.
Dwa dni wcze)niej festiwal rozpocz#"a Parada
Nowoorlea!ska, która wyruszy"a z placu Biega!skiego do filharmonii. Gwiazdami byli: Lora
Szafran, S"awek Wierzcholski z Nocn' Zmian'
Bluesa, a tak$e skrzypek z Holandii, Tim Kliphu-
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Ach, co to by! za miesi"c. Na prze!omie maja i czerwca obchodzili#my rocznice powstania
dwóch cz$stochowskich placówek kulturalnych. 18 maja w Mi$dzynarodowym Dniu Muzeów odby!a si$ promocja kolejnego „Rocznika Muzeum Cz$stochowskiego” po!"czona
ze 110. rocznic" istnienia placówki. By!y %yczenia w!adz województwa, miasta i zaprzyja&nionych instytucji kultury, El%bieta Miszczy'ska przypomnia!a histori$ „Rocznika”, a Katarzyna
Ozimek wyg!osi!a referat na temat zada', które stoj" przed wspó!czesnym muzealnictwem
„Masowo#(/elitaryzm/komercja/sakralno#(
a wspó!czesne muzealnictwo i wystawiennictwo”.
Muzeum Cz$stochowskie pocz"tkowo jako
Muzeum Higieniczne mia!o siedzib$ przy ul. Wielu'skiej 22 (dzi# 3 Maja 30). Jeszcze przed I wojn" placówka przenios!a si$ do parku im. Stanis!awa Staszica (w 1909 r.), a w mi$dzywojniu
zosta!a przekszta!cona w Miejskie Muzeum
Krajoznawcze i Higieniczne. Od 1967 r. g!ówn" siedzib" Muzeum Cz$stochowskiego pozostaje Ratusz na placu Biega'skiego, a w jej strukturach dzia!aj" tak%e O#rodek Dokumentacji
Dziejów Cz$stochowy, Multicentrum Zodiak oraz
Centrum Promocji M!odych.
Nie by!a to jedyna muzealna rocznica. 50 lat
temu, 9 czerwca 1965, otwarto Rezerwat Archeologiczny na Rakowie na cmentarzysku z czasów kultury !u%yckiej, odkrytym podczas bada'
wy ko pa li sko wych pro wa dzo nych w la tach 1955–1961. Inicjatorem budowy placówki by! ówczesny dyrektor muzeum, W!odzimierz
B!aszczyk. Pawilon zaprojektowa! W!odzimierz )ciegienny, scenariusz wystawy przygotowa! prof. Marek Gedl, a aran%acj" zaj"! si$
Fryderyk Hayder. Z tej okazji wydano równie%
pierwszy numer „Rocznika Muzeum w Cz$stochowie”, w którym dok!adnie opisano odkryte cmentarzysko, pod redakcj" B!aszczyka.
Od tamtego czasu wiele si$ zmieni!o. Now"
wystaw$ w Rezerwacie Archeologicznym przygotowano w 2007 r. wg pomys!u Macieja Kosi'skiego i Magdaleny Wieczorek-Szmal, a wykona! j" Franciszek K!ak. Kilka lat pó&niej,
w 2014 r., dzi$ki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urz$du Miasta Cz$stochowy na unowocze#nienie ekspozycji rezerwat przeszed! kolejn" metamorfoz$: wymieniono piasek na cmentarzysku, za!o%ono ledowe kolorowe o#wietlenie,
które dynamicznie towarzyszy zwiedzaj"cym,
uruchomiono dwie platformy multimedialne
pe!ne zdj$(, filmów oraz gier, a dla niewidz"cych i s!abowidz"cych przygotowano makiet$ tyflograficzn" w skali 1:12. Nowa wystawa
zosta!a nagrodzona przez Marsza!ka Województwa )l"skiego jako jedno z wydarze' muzealnych roku 2014 w kategorii „Dokonania
z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego”; nagroda
przyznawana jest od 2006 r.
Kolejny jubileusz – 10-lecie istnienia Regionalnego Towarzystwa Zach$ty Sztuk Pi$knych obchodzono 12 czerwca. Z tej okazji
w Konduktorowni odby!a si$ wystawa, w której wzi$li udzia! m.in. Sabina Lonty, Magda
Snarska, Alteja Leszczy'ska, Ma!gorzata St$pniak, Adam Patrzyk, Marian Panek, Jacek
*yd%ba, Jerzy K$dziora, Edward Dwurnik,
Piotr D!ubak, a po wernisa%u odby!a si$ premiera mockumentu „Kupernicki” przygotowanego przez Jacka *yd%b$, Szymona Parafiniaka i Szczepana Szczepana (Roberta Ociep$).
W fikcji stylizowanej na film dokumentalny
albo, jak deklaruj" realizatorzy, niefilmie (nomovie) pojawili si$ tak%e m.in. zmar!y pó!tora roku temu Roman Lonty, ale równie% Piotr
Machalica czy Jerzy K$dziora.
To dopiero pocz"tek obchodów rocznicowych
w naszym mie#cie. W najbli%szym czasie czeka
nas przecie% pi"ta edycja Frytki OFF oraz inauguracja Roku D!ugoszowskiego, czyli temperatura miejskiej kultury b$dzie wzrasta(…

is muzykami Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing
Quartet. Oczywi)cie nie mog"o oby* si# bez jam
session w klubie Five O’Clock.
W czasie festiwalu zorganizowano równie$ koncert dla Henryka Majewskiego, pierwszego laureata Honorowego Swinguj'cego Kruka; wyst'pili: jego syn, Robert Majewski, Andrzej Jagodzi!ski
i Dorota Cury""o.
Wa$nym punktem programu by" konkurs „Swinguj'cy Kruk”. Nagrodzono – Szymona Klekowickiego z Katowic, Maksymiliana Much# z Cz#stocho wy, Kry sty n# Ge dzik z Gda! ska, któ ra
otrzyma"a te$ nagrod# publiczno)ci. Drugiemu cz#stochowianinowi, Sebastianowi Janikowi, przyznano wyró$nienie. Statuetk# Honorowego Swinguj'cego Kruka otrzyma" Jacek Mazur.

Fot. z arch. Janusza Kurka

Jubileusze cz%stochowskich
instytucji kulturalnych

Gda"scy graficy
w cz$stochowskiej galerii
W Miejskiej Galerii Sztuki go)cili)my wystawy
prac profesorów ASP w Gda!sku i ich wychowanków. By"a to doskona"a okazja do poznania ich
warsztatu, ulubionych form i tematów. Na dole
przygotowano wystawy indywidualne – w Sali &l'skiej pokazano obrazy Józefa Czerniawskiego,
w Sali Poplenerowej prace Aleksandry Prusinowskiej, w Atresoli grafiki Katarzyny Dynowskiej,
a na pi#trze w Sali Gobelinowej przygotowano przegl'dow' wystaw# prac artystów skupionych w Katedrze Grafiki Artystycznej Od czerni do koloru,
czyli wszystko, czym katedra ASP w Gda!sku chce
si# chwali*. Na wystawie prezentowano grafik# tradycyjn', grafik# komputerow' oraz malarstwo,
a niemal ka$de z nazwisk zas"ugiwa"oby na osobne omówienie; w)ród wystawiaj'cych znale+li si#
m.in. prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek, prof.
Janusz Ankermann, prof. Cezary Paszkowski.
Kilka s"ów o artystach wystawiaj'cych na parte rze MGS . Pra ce Jó ze fa Czer niaw skie go
wykonane technik' mieszan', z"o$one z form prostych, geometrycznych zaprasza"y do kontemplacji rytmicznych form tworzonych za spraw' linii
i koloru. O arty)cie opowiada" te$ film Pielgrzym
zrealizowany przez Paw"a Siedlika i Tomasza Edelmana.
Aleksandra Prusinowska (asystentka w pracowni prof. Ankermanna) w 2013 r. zdoby"a nagrod# dyrektora MGS w Cz#stochowie podczas 5.
Ogólnopolskiego Konkursu im. Mariana Michalika na Obraz dla M"odych Artystów. Ostatnio jej prace w Cz#stochowie go)ci"y na wystawie Dionizos – wspó!czesna ods!ona mitu. Obecna prezentacja
Gwiazdozbiór przypomina"a znane motywy (m.in.
z twórczo)ci Józefa Che"mo!skiego), czerpa"a
z astronomii, ale by"a te$ ocen' wspó"czesno)ci – postacie zbudowane by"y z kosmicznej materii, a czarno-biali wojownicy zostali przeciwstawieni kolorowym kobietom z Ksi#$yca.

! Zagrali: Teatr im. A. Mickiewicza – Katarzyna Groniec; Muzyczne Klimaty – Krzysztof
!ciera"ski; OPK Gaude Mater – Mateusz Kurcab; juwenalia – Kamil Bednarek, Ca#a Góra
Barwinków, Hurt, Sidney Polak; plac Biega"skiego w ramach Red Bull Tour Bus: Wspólna Scena – Sokó#, Ras, Kosi, Dj Streez i DJ Mr Krime,
a z Cz$stochowy – 1000, %yto, Sarius.
! W Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biega"skiego spotkanie z Monik& !liwi"sk&, autork&
ksi&'ki Muzy M!odej Polski. "ycie i #wiat Marii,
Zofii i Elizy Pare$skich.

! Poniedzia#ki literackie w Odwachu – Ma#gorzata Kalici"ska, Wojciech Jagielski, Jan
Sowa.
! 27 maja w Dniu Samorz&du Terytorialnego przygotowano koncert dedykowany Januszowi Gniatkowskiemu Apassionata prowadzony
przez Mari$ Szab#owsk&; przeboje za(piewali:
Krystyna Maciejewska-Gniatkowska, Agnieszka W#odarczyk, Kasia Mo(, Dominika Skowron,
Olek Klepacz, Miko#aj Krawczyk, Micha# Gasz,
Janusz Szrom, Janusz So#tysik, Micha# Rorat,
Piotr „Dziker” Chrz&stek.
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Europejskie Blizny
„Cicatrices européennes – Europäische
Narben – Europejskie blizny” – tym trójj!zycznym tytu"em opatrzono wystaw! grafiki Gabrieli Cichowskiej – absolwentki
Akademii Sztuk Pi!knych im. Jana Matejki w Krakowie. Artystka w serii rysunków
i kola#y ukaza"a do$wiadczenia wojenne
z czasu desantu wojsk alianckich w Normandii. G. Cichowska w swoim dorobku ma ju#
cykl prac o podobnej tematyce. W ubieg"ym
roku wykona"a ilustracje do ksi%#ki „Ostatnie przedstawienie Pani Esterki” autorstwa
Adama Jaromira, po$wieconej wojennym losom Janusza Korczaka i jego podopiecznych
w Getcie Warszawskim. Ekspozycja zosta"a przygotowana w ramach wspó"pracy Powiatu Kusel w Niemczech i Departamentu
Orne we Francji, prezentowana by"a ju#
we Fran cji i w Niem czech. Na to miast
w Muzeum &l%ska Opolskiego u$wietni"a
wizyt! w województwie opolskim premier
Nadrenii Palatynatu Malu Dreyer, która
pod czas otwar cia wy sta wy po wie dzia "a: – Tra gicz ne do (wiad cze nia wo jen ne
Europy s% dla nas nauk%, któr% wszyscy powinni(my wzi%' sobie do serca i dzia"a' tak,
by ju# wi!cej nic podobnego si! nie wydarzy"o. Pani Premier pierwsz% wizyt! w Polsce rozpocz!"a od zwiedzenia by"ego niemieckiego hitlerowskiego obozu KL Auschwitz, a nast!pnie w Opolu i Kamieniu
&l% skim pro wa dzi "a roz mo wy na te mat
rozwoju wspó"pracy bilateralnej z w"adzami województwa opolskiego. W$ród licznych go$ci na otwarciu wystawy „Europejskie blizny” obecni byli równie#: wojewoda opolski Ryszard Wilczy'ski, marsza"ek
wo je wódz twa opol skie go An drzej Bu "a
oraz starosta powiatu Kusel dr Winfried Hirschberger (inicjator wystawy, zas"u#ony
dla wspó"pracy polsko-niemieckiej). Województwo Opolskie i Nadreni!-Palatynat
"%cz% d"ugoletnie wi!zy owocnej wspó"pracy part ner skiej, któ rej XX -le cie b! dzie
uroczy$cie $wi!towane w przysz"ym roku.
(wi!to Województwa Opolskiego
T"umy widzów zgromadzi"y doroczne obchody &wi!ta Województwa Opolskiego. Tym
razem cykl plenerowych imprez odby" si!
w Kluczborku, w nowej formule $wi!ta poza
stolic% regionu, poniewa# jego g"ówny organizator – marsza"ek województwa opolskiego
Andrzej Bu"a zaproponowa" $rodowiskom
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Min!"o ju# 70 lat od osiedlenia na $l%sku
Opolskim mieszka&ców przedwojennych
województw II Rzeczypospolitej: lwowskiego, tarnopolskiego i stanis"awowskiego.
Pozostawili gniazda rodzinne, groby przodków i dorobek #ycia. Z baga#em traumatycznych prze#y' z czasów zbrodni nacjonalistów
ukrai&skich oraz okupacji niemieckiej i sowieckiej, opuszczali ojczyste strony wyruszaj%c w nieznane, pe"ni obaw o losy zubo#a"ych rodzin, okaleczonych przez wojn!. Podró#owali tygodniami w bydl!cych wagonach, wegetuj%c na kolejowych bocznicach
aby zako&czy' kresow% Odysej! na $l%sku.
$wiadectwo tamtej tu"aczki mo#na obejrze'
w Muzeum Wsi Opolskiej na wystawie
w zagrodzie kresowej, gdzie zawieszono powi!kszenia unikatowych zdj!' transportów
z „repatriantami”. Autorem tych unikatowych zdj!' by" Stanis"aw Bober, fotografik
o kresowych korzeniach, który po wojnie
osiad" w Opolu. Przybycie Kresowian do tego miasta upami!tnia tablica na (cianie
opolskiego ratusza z widokiem wagonu
na tle panoramy Lwowa. Przez dziesi%tki lat
nie by"o publikacji ani precyzyjnych danych
o Kresowianach na Opolszczy)nie. Z ró#nych
przyczyn nie prowadzono bada& ani nie dokumentowano ich losów. Na pocz%tku lat 90.
po zmianach politycznych wzros"o zainteresowanie tematyk% kresow% i zacz!"y si! ukazywa' oficjalne publikacje, równie# dotycz%ce osiedlania ludno(ci kresowej. Dla zobrazowania owej „w!drówki ludów” benedykty&skiej pracy podj!"y si! kustoszki Muzeum $l%ska Opolskiego – El#bieta Dworzak
i Ma"gorzata Goc, docieraj%c do rozproszonych i niepe"nych archiwaliów. Plon ich pracy (imponuj%cy) ukaza" si! w Opolskim
Roczniku Muzealnym (XVIII – Opole, 2011)
w tomie „Pochodzenie terytorialne ludno(ci nap"ywowej i geografia powojennych
osiedle& na wsi opolskiej”. Autorki zbada"y, oszacowa"y i opisa"y histori! przesiedle&
Kresowian do poszczególnych miejscowo(ci, podaj%c jednocze(nie ich macierzyste
miejscowo(ci. Zainteresowanie tematyk%
kresow% wci%# owocuje na Opolszczy)nie nowymi publikacjami, pocz%wszy od klasyki
przedmiotu ukazuj%cej si! w serii „Kresowa Atlantyda” (autor prof. S. Nicieja),
a ko&cz%c na wielu lokalnych wydawnictwach, opisuj%cych dzieje kr!gu poszczególnych miejscowo(ci. Najnowsze z nich to
„G"ubczyccy Kresowianie i Sybiracy” Arkadiusza Szymczyny i Katarzyny Maler.
Bogaty zbiór materia"ów opisuj%cych dzieje mieszka&ców G"ubczyc o kresowych korzeniach. W kolejnych rozdzia"ach znalaz"y
si! wspomnienia z lat deportacji i pobytu
na „nieludzkiej ziemi” na tle losów poszczególnych rodzin i duchowie&stwa. Nast!pnie
powojenny wk"ad kresowej inteligencji
w odbudow! wielu dziedzin #ycia spo"eczno-kulturalnego na Ziemi G"ubczyckiej.
Optymizmem napawa, #e (rednie i m"ode pokolenie, nie tylko w G"ubczycach ale równie# w wielu innych miejscowo(ciach regionu, aktywnie dzia"a na rzecz zachowania kresowych tradycji. Zapewne siedemdziesi%ta
rocznica przybycia Kresowian na $l%sk
Opolski sta"a si! nowym impulsem dla
upami!tnienia kresowej Odysei, zarówno
przez historyków, animatorów kultury jak te#
autorów wspomnie& i wierszy, którzy przyczyniaj% si! do ocalenia pami!ci w #ywym
s"owie i na kamiennych tablicach.

samorz%dowym, aby obchody $wi!ta regionu
go$ci"y co roku w kolejnych miastach powiatowych. Organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji: koncerty, zawody sportowe, zabawy
taneczne, konkursy dla najm"odszych i pokazy sztucznych ogni. Inauguracj! u$wietni"a gala wr!czenia „Z"otych Spinek” – presti#owej
nagrody (przyznawanej przez Now% Trybun!
Opolsk%), któr% co roku honorowani s% zas"u#eni dla regionu przedstawiciele $rodowisk nauki i kultury, samorz%dowcy i spo"ecznicy.
W gronie kilkunastu wyró#nionych znale(li si!
m.in.: historyk i senior $rodowiska bibliotekarzy Roman S!kowski oraz rektor Politechniki Opolskiej Marek Tukiendorf.
&wi!to regionu by"o tak#e doskona"% okazj% do promocji w$ród mieszka'ców funduszy
unijnych i prezentacji korzy$ci wynikaj%cych
z realizacji programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Plenerowe obchody $wi!ta regionu upami!tniaj% akcj! obrony samodzielno$ci
województwa opolskiego, która zako'czy"a si!
sukcesem 17 lat temu, dzi!ki masowym i pokojowym protestom dziesi%tek tysi!cy jego
mieszka'ców, którzy m.in. utworzyli wzd"u#
województwa #ywy "a'cuch „Bro'my swego
Opolskiego”.
Lato festiwali
Lato na Opolszczy(nie to czas plenerowych
festiwali: otmuchowskie „Lato Kwiatów”,
nyski Festiwal „Ognia i Wody”, opolski Festiwal Folklorystyczny przyci%gaj% t"umy publiczno$ci i turystów. W Otmuchowie ulice zabytkowego miasta i malownicze okolice Zamku
i Ratusza wype"ni"y si! barwnymi kompozycjami kwiatowymi. Go$cie 43. Lata Kwiatów
podziwiali wspania"e ekspozycje i ogrody
kwiatowe. Na powierzchni dwóch tysi!cy
metrów kwadratowych zaprezentowa"o si! 60
wystawców. Program Lata Kwiatów, wzbogaci"y pokazy florystów, wystawy r!cznie zdobionej ceramiki, r!kodzie"a artystycznego,
tkactwa, malarstwa i metaloplastyki. Na estradzie odbywa"y si! wyst!py kabaretowe, koncerty muzyczne m.in. z udzia"em gwiazd – Stana Borysa i zespo"u Wilki.
Podczas Festiwalu Ognia i Wody g"ówn%
atrakcja by" widowiskowy pokaz sztucznych
ogni, który przygotowa"y firmy pirotechniczne z Polski, Czech i Bia"orusi. Podczas Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum Wsi
Opolskiej motywami przewodnimi by"y muzyka opolskich zespo"ów ludowych oraz kulinarne specja"y regionu. G"ówny punkt programu stanowi"y wyst!py amatorskich zespo"ów folklorystycznych z Opolszczyzny, które
rywalizowa"y o Grand Prix Festiwalu. Zwyci!zca tegorocznej edycji uzyska" mo#liwo$)
odbycia profesjonalnej sesji nagraniowej
w studiu Radia Opole. Ponadto podczas festiwalu mia" miejsce fina" regionalny XV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” organizowanego
przez Urz%d Marsza"kowski Województwa
Opolskiego oraz Opolski O$rodek Doradztwa
Rolniczego w *osiowie.

! „To si! nie uda… albo wszystko wisi na w"osku…” – to tytu" wernisa#u prac plastycznych Romualda Jeziorowskiego, który odby" si! w opolskiej Galerii Zwi$zku Polskich Artystów Plastyków PSU „Pierwsze Pi!tro”.
! Wystawa „Z kresowego albumu” w Galerii WuBePe w Opolu, prezentuj$ca kresowe memorabilia (m.in. prywatne zdj!cia, pami$tki
po przodkach oraz dokumenty), towarzyszy"a
obchodom VI edycji Opolskich Dni Kresowych.
! XI sesja edukacyjna „Je%li nie pami!&, to
co? – Edukacja w miejscach pami!ci narodowej”
odby"a si! w Centralnym Muzeum Je'ców Wojennych w Opolu.
! Wystaw! prac malarskich Mieczys"awa
Ziomka, artysty obdarzonego wyj$tkow$ wra#liwo%ci$ kolorystyczn$, zorganizowa"o Muzeum

(l$ska Opolskiego wspólnie z Galeri$ Sztuki
Wspó"czesnej w Opolu.
! Spotkanie wspomnieniowe zatytu"owane
„Sprawy Polaków wg Edmunda Jana Osma'czyka” odby"o si! w Muzeum (l$ska Opolskiego.
W programie znalaz" si! wyk"ad prof. Stanis"awa S"awomira Nicieji oraz prezentacja filmu
„Cz"owiek z pomnika” autorstwa Leszka Myczki i Marcina Pawe"czaka.
! Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców
w Opolu oraz opolska Miejska Biblioteka Publiczna, w ramach spotka' z cyklu (l$skie Forum
Krajoznawcze, zaprosi"y s"uchaczy na wyk"ad
„Ewakuacja je'ców wojennych, robotników
przymusowych i wi!)niów na (l$sku Opolskim”,
który wyg"osi" dr Piotr Stanek – kierownik
Dzia"u Naukowego Centralnego Muzeum Je'ców
Wojennych w *ambinowicach-Opolu.

skiego, zwyci#zc# turniejów o Puchar Polski w ró!nych kategoriach wiekowych.

Muzeum na kó!kach
w Czeladzi

MARIA SZTUKA

Jubileusz

Sosnowieckie nagrody
12 czerwca sosnowiecka Muza prze!y"a
kolejne obl#!enie, odby"a si# tam tegoroczna gala wr#czenia Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury i sportu. Cz"onkowie Kabaretu M"odych Panów, którzy
prowadzili imprez# oraz wyst#p zespo"u Fair Weather Friends sprawili, !e zwykle
sztampowa impreza przemieni"a si# w lekk$, "atw$ i przyjemn$. Artystyczna nagroda za ca"okszta"t twórczo%ci przypad"a Józefowi Makalowi i Jerzemu Lucjanowi
Wo&niakowi. Fotografie autorstwa Józefa
Makala obieg"y niemal ca"y %wiat. Reporta!ysta „Dziennika Zachodniego”, z którym
by" zwi$zany od 1958 r. wspó"pracowa" tak!e ze %l$ska „Panoram$”, z Centraln$ Agencj$ Fotograficzn$ oraz wieloma tygodnikami i miesi#cznikami.
Poeta, prozaik i eseista Jerzy Lucjan Wo&niak debiutowa" w katowickich „Pogl$dach” w 1983 roku. Jego wiersze ukaza"y si#
w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”,
„Miesi#czniku Literackim”, „Pi%mie Literacko-Artystycznym”, „Akcencie”, „'l$sku”,
„Pograniczach” „Akancie”, „Toposie”. Jest
autorem wielu tomików poetyckich, m.in.
„Pod skór$” (1991), „Rózga %wiat"a” (1991),
„Szelest czasu” (1993), „Z oczu bielmo
z serca strach” (1998), „W Tatrach” (2001),
„Korowanie pokory” (2003), „Samotno%( kota” (2005), „'limak na asfalcie” (2009). Jerzy Lucjan Wo&niak jest cz"onkiem zarz$du
Górno%l$skiego Towarzystwa Literackiego.
Za najlepsze osi$gni#cia w minionym roku nagrod# otrzyma" zag"#biowski zespó"
Fair Weather Friends.
Sportowcem roku 2014 zosta" p"ywak
Artur Pióro, zdobywca ponad 300 medali. Tytu" trenera roku 2014 trafi" do Tomasza Ha"ata, trenera pi"ki no!nej. Kierowana przez
niego reprezentacja Polski wychowanków
Domów Dziecka w 2013 r. zdoby"a Mistrzostwo 'wiata. Sportow$ Nadziej$ Roku 2014
uznano Piotra Kokosz#, z"otego medalist# Mistrzostw Europy Juniorów w Ju-Jitsu z 2014
roku oraz 15-letniego szablist# Piotra Sosul-
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„Szalom na Rynku” – Festiwal Kultury
'y dow skiej ofi cjal nie za in au gu ro wa!
21 czerwca w Czeladzi wizyt" „Muzeum
na kó!kach”. Ten niezwykle nowatorski
projekt zainicjowany przez Muzeum Historii 'ydów Polskich Polin jest podró%$
po Polsce wystawy edukacyjnej, której celem jest szerzenie wiedzy o tysi$cletnim
wspó!istnieniu kultur polskiej i %ydowskiej.
Wspiera on tak%e lokalne inicjatywy nawi$zuj$ce dialog polsko-%ydowski i inicjuje
ochron" dziedzictwa %ydowskiego. Ma on
tak%e na celu szerzenie tolerancji zarówno
religijnej jak i kulturowej, tolerancji, której niestety w ostatnich czasach coraz cz"#ciej zaczyna nam brakowa&. Ta niecodzienna lekcja historii do kwietnia 2016 r.
pojawi si" w 47 miejscowo#ciach w ca!ym
kraju, w województwie #l$skim zaledwie
w czterech miastach: Czeladzi, Cieszynie,
Wodzis!awiu i 'arkach. Znalezienie si"
na tej li#cie nie by!o !atwe. Do scenariusza
przybli%ania historii i kultury przedwojennej spo!eczno#ci %ydowskiej w Polsce,
przygotowanej przez Muzeum Polin, ka%da
z miejscowo#ci ubiegaj$cych si" o udzia!
w projekcie musia!a wpisa& w!asny, oparty na lokalnej historii element. Projekt
„Muzeum na kó!kach” realizowany jest
w ramach programu 'ydowskie dziedzictwo
kulturowe, dzi"ki wsparciu udzielonemu
z funduszy norweskich i EOG przez Islandi", Liechtenstein i Norwegi".
Czelad( jest wa%nym punktem na mapie
polsko-%ydowskiego dziedzictwa kulturowego. 'ydzi zamieszkali tu na prze!omie XVIII i XIX wieku. Wprawdzie ludno#&
wyznania moj%eszowego nie by!a zbyt liczna,
nie przekroczy!a bowiem 6 procent populacji miasta to jednak powsta!a tu bo%nica,
w pocz$tkach XX w. za!o%ono now$ nekropoli", po!o%on$ na granicy Czeladzi i B"dzina
a w mie#cie dzia!a!y %ydowskie stowarzyszenia a nawet przedszkole. Cz!onkowie spo!eczno#ci %ydowskiej zasiadali w radzie miejskiej.
Pawilon ekspozycyjny stan$! na czeladzkim rynku i przez trzy dni by! dost"pny dla wszystkich zainteresowanych a tych
nie brakowa!o. W #rodku zwiedzaj$cy mogli zapozna& si" z niezwykle ciekaw$ interaktywn$ map$ Czeladzi, przybli%aj$c$
histori" tutejszych 'ydów oraz makiet$
obrazuj$c$ typowy polski sztetl – ma!e miasteczko zamieszkiwane przez ludno#& polsk$ i %ydowsk$ z jego typowymi obiektami – ko #cio !em, ra tu szem, sy na go g$,
mykw$, kramami handlowymi, chederem.
Ekspozycja spotka!a si" z ogromnym zainteresowaniem, a do pawilonu, po którym
oprowadza!y edukatorki z Muzeum Polin
wci$% przybywali nowi go#cie.
W ramach projektu w czeladzkim Muzeum
Saturn odby! si" wyk!ad prof. Leszka Ho)do zatytu!owany „Erew – wokó! kalendarza
%ydowskiego”, projekcja nagrodzonej Oscarem „Idy” Paw!a Pawlikowskiego a o %yciu
politycznym i spo!ecznym zag!"biowskich 'ydów w dwudziestoleciu mi"dzywojennym
opowiada!a dr Aleksandra Namys!o. W Galerii „Elektrownia” go#ci!a wystawa „Z nara%eniem %ycia”, opowiadaj$ca o Polakach
ratuj$cych 'ydów w czasie okupacji. By!a
tak%e okazja do spaceru szlakiem czeladzkich 'ydów. Oby ta nietypowa a zarazem niezwyk!a lekcja zaowocowa!a szacunkiem
do historii i ludzi, którzy j$ tworzyli, bez
wzgl"du na ich wyznanie.

Szk!o inspiruje mnie swoim pi"knem i spokojem, a zarazem nieobliczalno#ci$. Jest
trudnym materia!em. Ale materie, jakie
mo%na uzyska& pracuj$c z nim s$ tak zró%nicowane, %e mo%liwe jest tworzenie niezliczonej ilo#ci motywów. Wykorzystuj" je
w kolorze i strukturze farby – tak t"umaczy
swoj$ fascynacj# szk"em Karolina Kindler-Skowronek, absolwentka Wydzia"u Ceramiki i Szk"a Akademii Sztuk Pi#knych we
Wroc"awiu. Zajmuje si# malarstwem, poligrafi$ u!ytkow$, rze&b$ i fotografi$, dziel$c
si# z widzami swoim abstrakcyjnym postrzeganiem rzeczywisto%ci. Maluje energetyczn$ abstrakcj# wykorzystuj$c w"asn$ technik# ma lar sk$. 11 czerw ca w Pa "a cu
Mieroszewskich w B#dzinie otwarta zosta"a wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 15-lecia pracy twórczej artystki. Ekspozycja nosi tytu" „Struktura abstrakcyjna”.
Dialog kulturowy
Od 12 czerwca w sosnowieckiej Galerii
Extravagance goszcz$ dzie"a Janusza Karbowniczka. Wystawa zatytu"owana „Rozmowa. Malarstwo, rysunek (wybór)” prezentuje 40-letni dorobek z zakresie rysunku
i malarstwa artysty od kilku lat mieszkaj$cego w Bielsku-Bia"ej, ale silnie zwi$zanego ze %rodowiskiem katowickim. Profesor
Akademii Sztuk Pi#knych w Katowicach
zajmuje si# malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym. Laureat wielu presti!owych nagród i wyró!nie) tak wyja%nia tytu" swo jej wy sta wy ju bi le uszo wej:
„Rozmowa” – si#gaj$c do znanego z historii motywu Sacra Conversatione ('wi#tej
rozmowy) – podkre%la aktualno%( dialogu,
jako sposobu wzajemnego poznawania si#.
Ów dialog kulturowy rozgrywa si# na kilku równoleg"ych p"aszczyznach: w p"aszczy&nie historycznej jest sporem z tradycj$,
w uj#ciu psychologicznym – dialogiem
z odbiorc$, a w kategoriach „przekraczania”
stanowi rozmow# ze %wiatem, ze wspó"czesno%ci$, z absolutem. Temat rozmowy jest
obecny w mojej twórczo%ci od zawsze, stanowi$c uniwersaln$ wymian# warto%ci, b#d$c sposobem poszukiwania sensu bycia
i odkrywania w uj#ciu ludzkim i ponadrealnym. Stwarza mo!liwo%( odszukiwania
miejsca i roli jednostki w %wiecie globalizacji w czasach niepokory i niepami#ci”.

! 5 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu czytelnicy spotkali si!
z Jerzym Lucjanem Wo"niakiem.
! 6–7 czerwca na b#oniach Zamku Siewierskiego $wi!towano 53. Dni Ziemi Siewierskiej. Podczas dwudniowej imprezy
wyst%pili arty$ci muzyki popularnej i alternatywnej. Imprez! rozpocz!#a tradycyjna „&akinada” ulicami miasta.
! 8 czerwca w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odby# si! wernisa' ikon autorstwa Janiny (wita#y.
! 10 czerwca uroczy$cie ods#oni!to mural
„Sosnowieckie podwórko z 'ó#t% Warszaw%”
wg projektu prof. Jacka Ryka#y, którego
wspomagali w pracy Aleksander Kozera
i Mi#osz Wnukowski. Malowid#o ozdobi#o
$cian! kamienicy przy ulicy 3 Maja 11 w Sosnowcu.
! 14 czerwca w sosnowieckiej Muzie
koncertowa#a Kapela ze wsi Warszawa.

! 18 czerwca w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu odby#a si! Gala operowa dla Kiepury. Gwiazd% wieczoru by# $wiatowej s#awy tenor Gioacchino
Gitto, wyst%pili tak'e Beata Witkowska-Glik, Kamila Lendzion, Ewelina Sobczyk,
Jaros#aw Wewióra i Rados#aw Rzepecki.
! 18 czerwca w niezwyk#ej scenerii pla'y
na Pogorii III odby# si! koncert Opery (wi!toja)skiej w wykonaniu Mi!dzynarodowej
Grupy Operowej Sonori Ensemble. Go$cinnie wyst%pi# Kwartet Smyczkowy Pakamera.
! W Centrum Edukacji i Wychowania
M#odzie'y Kana w Sosnowcu zago$ci#a wystawa prac malarskich Wiolety Fr%czek,
laureatki I miejsca V Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego pt. „Znaszli
ten kraj”.
! Teatr Zag#!bia w Sosnowcu 27 czerwca zako)czy# sezon 2014/2015 premier%
„Sali Królestwa” Tomasza (piewaka.
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Ludoznawcy uczcili 50-lecie
konferencj!

82

JACEK SIKORA

„G!os Ludu” 70-latkiem
„G!os Ludu”, jedyna w Republice Czeskiej
polska gazeta, obchodzi w tym roku 70. urodziny. Pierwszy numer ukazuj"cego si# trzy
razy w tygodniu pisma pojawi! si# 9 czerwca 1945 roku. Od tego dnia zmieni!o si# niemal wszystko – gazeta ma za sob" kilka ma!ych re wo lu cji, zry wów wol no $cio wych
nad We!taw" i Wis!", ale najwi#ksza rewolucja, technologiczna, rozgrywa si# na oczach
czytelników od kilku lat.
Jak w ci"gu siedmiu dekad zmienia! si# „G!os
Ludu”, czytelnicy mogli si# przekona% we
wtorek 9 czerwca, czytaj"c jubileuszowy numer
gazety, który liczy! a& 16 stron i w wi#kszo$ci
po$wi#cony zosta! dziejom GL oraz ludziom
tworz"cym jego redakcj#. W tym dniu czytelnicy mogli te& odwiedzi% czeskocieszy'sk" redakcj# w ramach Dnia Otwartego i spróbowa%
urodzinowego tortu w kszta!cie... gazety.
Oficjalne uroczysto$ci urodzinowe „G!osu
Ludu” odb#d" si# w Teatrze Cieszy'skim
w po!owie wrze$nia.
„Maitri” znaczy „przyja+(”
Od 5 do 7 czerwca w Domu Rekolekcyjnym
przy parafii Naj$wi#tszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie odby!o si# ogólnopa'stwowe spotkanie cz!onków ruchu „Maitri” – Ruchu Solidarno$ci z Ubogimi Trzeciego (wia ta. Cho dzi o ini cja ty w#, któ rej
cz!onkowie obejmuj" – w ramach programu
Adopcja Serca – patronat nad sierotami lub
ubogimi dzie%mi z krajów Afryki (rodkowej.
– W Polsce Ruch „Maitri” powsta! na prze!omie lat 1975/1976, w Republice Czeskiej
dzia!a od roku 1995 – mówi Piotr Roszak
z Czeskiego Cieszyna, który jest jednym
z koordynatorów ruchu w RC i by! g!ównym
organizatorem czerwcowego spotkania. – Dzia!alno$% Ruchu jest prób" odpowiedzi na wyzwanie rzucane dzi$ ka&demu cz!owiekowi
przez cierpienie najbiedniejszych i niesprawiedliwo$% wspó!czesnego $wiata. Jest to tak&e
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XXVI Fe sti wal PZKO od by wa! si"
wprawdzie dopiero w sobot" 30 maja, t"
sztandarow#, reprezentacyjn# imprez" Polskiego Zwi#zku Kulturalno-O$wiatowego
zainaugurowa!a ju% jednak w pi#tek konferencja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia dzia!aj#cej przy Zarz#dzie
G!ównym PZKO Sekcji Ludoznawczej.
Ludoznawcy przypomnieli ponadto tak%e 120. rocznic" za!o%enia we Lwowie Towarzystwa Ludoznawczego.
W konferencji wzi"li udzia! nie tylko
cz!onkowie Sekcji-jubilatki, ale m.in. równie% prezes PZKO Jan Ry!ko i przyjaciele
Zwi#zku z Wy%szej Szko!y Biznesu w D#browie Górniczej. Prezes Sekcji Ludoznawczej,
Leszek Richter, nadzwyczaj ciep!o wita! te%
etnografów z Katowic, z Zak!adu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu &l#skiego:
Ew" Kosowsk# i Eugeniusza Jaworskiego,
którzy wspó!pracuj# z Sekcj# od 1965 roku. Kosowska zabra!a te% g!os, otwieraj#c
swoim wyk!adem spotkanie.
Sporo miejsca, bo jak%e inaczej, po$wi"ci!a historii i roli Sekcji Ludoznawczej oraz
jej poprzednika, Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego w Ksi"stwie Cieszy'skim
z siedzib# w Cieszynie, za!o%onego w 1901
roku. To do jego dorobku nawi#za!a w po!owie lat 60. ubieg!ego wieku obecna Sekcja, wówczas pod nazw# Sekcja Folklorystyczna. Jej za!o%ycielami i dzia!aczami
byli m. in. Karol Daniel Kad!ubiec, W!adys!aw Milerski, Karol Piegza, Gustaw Fierla, Józef Ondrusz, pó(niej Jan Szymik.
W ko'cu pod koniec ubieg!ego wieku
i w obecnym tysi#cleciu do!#czyli do nich ich
m!odsi koledzy z obu brzegów Olzy. W 2001
roku Sekcja zmieni!a drugi cz!on nazwy
na „ludoznawcza”. – Pó!wiecze istnienia
Sekcji Ludoznawczej napawa optymizmem
i sprawia, %e mo%emy j# potraktowa) nie tylko jako dostojn# jubilatk", ale tak%e zas!u%on#, sprawdzon# instytucj", poprzez któr#
tak niewielu zapale'ców strzeg!o i strze%e
z uporem bogatego kulturowego dorobku
mieszka'ców tego regionu – podkre$li!a Ewa
Kosowska.
Tak%e Leszek Richter swoje wyst#pienie
po$wi"ci! pracy Sekcji Ludoznawczej od jej
za!o%enia w 1965 roku po dzie' dzisiejszy.
Prelekcj" za$ wzbogaca!y wy$wietlane
na ekranie zdj"cia z wielu wycieczek, seminariów i imprez jubilatki. – Sekcja od pocz#tku prowadzi!a badania terenowe: indywidualne i grupowe. Co za$ by!o wa%ne: sekcja
wykorzystywa!a do tego potencja! PZKO i jego doskona!# baz", jak# stanowi!y jego $rodowisko i Domy PZKO. Cz!onkowie Kó!,
Klubów Seniora, Klubów Kobiet, dysponowali te% spor# wiedz# ludoznawcz#. Nasi badacze mieli wi"c poniek#d uproszczone zadanie – opowiada! Richter. Wspomina!
o obozach ludoznawczych, w których brali
udzia! równie% studenci z polskiego brzegu
Olzy, seminariach, imprezach. Przede
wszystkim za$ o dzia!alno$ci wydawniczej.
G!os zabra! te% prezes PZKO, Jan Ry!ko.
– Sporo prawdy jest w tym, %e to, i% PZKO
otrzyma! przed rokiem z r#k marsza!ka polskiego Senatu, Bogdana Borusewicza, tytu! „Stra%nika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”, jest w du%ej mierze zas!ug# Sekcji
Ludoznawczej i jej dzia!aczy. Dzi"kuj"
wam za to, %e jeste$cie, %e pomagacie nam
w pracy – podkre$li! prezes Ry!ko.

próba wyra&enia chrze$cija'skiej solidarno$ci
z najbiedniejszymi mieszka'cami naszej planety – wyja$nia Roszak.
Do Czeskiego Cieszyna zjechali cz!onkowie
„Maitri” nie tylko z ca!ej RC, ale równie&
z wielu o$rodków tego Ruchu w Polsce. Nie
zabrak!o tak&e ksi#&y pallotynów. – To bowiem
dzi#ki zakonowi pallotynów trafia do Afryki
pomoc z Polski i RC – podkre$la Piotr Roszak.
Trzy dnio we spo tka nie roz po cz# !o si#
5 czerwca msz" $wi#t", podczas której ks. Artur Cielicki SAC wyg!osi! kazanie na temat
„Eucharystia – pokarm w naszym codziennym
pielgrzymowaniu”. Z kolei w sobot# podczas
mszy $w. o godz. 8.30 uczestnicy spotkania
wys!uchali kazania o historii misji palloty'skich w Rwandzie. Po wieczornej mszy
na wyk!ad „Afryka moja mi!o$%” zaprosi!
Konrad Czernichowski z polskiej centrali
„Maitri”.
Urodziny szko!y nie tylko
z przedstawieniem
– Sto lat ju& macie, wypada wi#c &yczy%
wam teraz stu uczniów! – takie &yczenia z!o&y! w sobot# 6 czerwca w Domu Kultury w Lutyni Dolnej jeden z gratulantów dyrektorce
miejscowej polskiej szko!y. Kwiatów i &ycze'
by!o za$ sporo. Dolnoluty'ska polska podstawówka obchodzi!a bowiem jubileusz 100-lecia istnienia swojego budynku.
Sobotnie uroczysto$ci przebiega!y pod has!em: „S" miejsca, czasy i ludzie, których si#
nie zapomina...”. Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu by!o popo!udniowe przedstawienie pt. „Gdzie bije serce Zaolzia” wed!ug scenariusza Bogdany Najder, w którym
na scenie Domu Kultury przedstawili si# nie
tylko obecni uczniowie i przedszkolaki, ale te&
liczni absolwenci szko!y-jubilatki.
Ju& jednak przed po!udniem w ko$ciele pw.
$w. Jana Chrzciciela odby!a si# msza $wi#ta
dzi#kczynna w intencji szko!y, jej za!o&ycieli, nauczycieli i wychowanków. Pó)niej uczestnicy jubileuszowych uroczysto$ci przenie$li si#
do szko!y. Tam w korytarzu przy wej$ciu
do budynku konsul generalna RP w Ostrawie,
Anna Olszewska, wspólnie z wójtem wioski,
Pavlem Buzkiem, ods!onili tablic# upami#tniaj"c" 100. urodziny szko!y. We wszystkich
lokalach jubilatk odby!y si# spotkania jej absolwentów – od tych najstarszych a& po tych,
którzy nie tak dawno opu$cili mury swojej
„ukochanej, starej budy”. Sobotni urodzinowy maraton zako'czy! odbywaj"cy si# w Domu Kultury „Bal wspomnie'”.

! W ostatni poniedzia!ek czerwca w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn minister spraw zagranicznych RP Grzegorz Schetyna przez prawie
godzin" dyskutowa! z przedstawicielami polskich
organizacji na Zaolziu. Do spotkania dosz!o
z inicjatywy pose! Aleksandry Trybu#-Cie#lar.
! W Karwinie odby! si" 30 maja XXVI Festiwal PZKO. Gwiazd$ tej sztandarowej imprezy
Polskiego Zwi$zku Kulturalno-O#wiatowego
by! zespó! Kombii. Przez sceny festiwalu przewin"!y si" wszystkie zespo!y #piewacze i taneczne
dzia!aj$ce w ramach Zwi$zku.
! „%ycie jest pi"kne” – stwierdzi! poeta Marek S!owiaczek podczas jednej z ostatnich w roku szkolnym lekcji j"zyka polskiego w klasie 9 B
w Polskiej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jab!onkowie. Z inicjatywy nauczycielki Marceli Szotkowskiej dziewi$toklasi#ci, niejako na po&egnanie, mieli okazj" spotka' si" z poet$, absolwentem szko!y, i wiele dowiedzie' si"
o poezji i jej interpretacji.
! W pi$tek 12 czerwca w sali konferencyjnej
Ksi$&nicy Cieszy(skiej odby!o si" spotkanie z Melchiorem Sikor$, zaolzia(skim dzia!aczem spo!ecznym i autorem ksi$&ek. Spotkanie pn. „Zwyk!y
cz!owiek w niezwyk!ych czasach, na niezwyk!ej ziemi” poprowadzi! publicysta i etnograf Jaros!aw
jot-Dru&ycki, autor ksi$&ki „Hospicjum Zaolzie”.
! Scena Polska zako(czy!a sezon 27 czerwca
premier$ komedii „Grube ryby” Micha!a Ba!uckiego w re&yserii Adama Sroki z Krakowa.

W pierwszy pi$tek 3 lipca zespó! zaprosi! jeszcze
widzów na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie
na plenerowe przedstawienie „Ondraszek – Pan
)ysej Góry”.
! Polskie przedszkole w Bystrzycy #wi"towa!o 13 czerwca 90-lecie. Jak na jubileusz przysta!o, by! ogromny tort, wspólne „urodzinowe”
zdj"cie oraz gromkie „Sto lat”. Najwi"ksze wra&enie na zebranych zrobi! jednak brawurowy program artystyczny pt. „W 90 lat dooko!a #wiata”
w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów
polskiej podstawówki.
! Strój i tradycja obchodzi!y w niedziel"
14 czerwca swoje #wi"to. Po raz dziesi$ty w Cieszynie oraz po raz szósty na czeskocieszy(skim
rynku odby! si" Dzie( Tradycji i Stroju Regionalnego, impreza, która ma na celu pokazanie tradycji naszych przodków zawartych w folklorze
i we wszystkich jego przejawach, od pie#ni przez
taniec, gaw"d" a& po strój.
! Zespo!y folklorystyczne i kapele ludowe
z Zaolzia, Moraw i S!owacji zaprezentowa!y si"
20 czerwca w Bystrzycy w ramach dziewi$tej edycji Mi"dzynarodowego *wi"toja(skiego Festiwalu Folklorystycznego.
! Do ko(ca czerwca w czeskocieszy(skiej siedzibie Kongresu Polaków w RC mo&na by!o ogl$da' wystaw" po#wi"con$ dziejom Macierzy
Szkolnej w RC. Ekspozycja powsta!a z okazji
jubileuszu 130-lecia istnienia tej niezwykle zas!u&onej organizacji.

! JUBILEUSZOWA ga la dzie si! tej
edycji konkursu Silesia
Press mia"a miejsce
9 czerwca w Katowicach. Ten presti#owy
konkurs $l!skiego $rodowiska medialnego
zyska" odpowiedni! renom%. Pierwsz! nagrod% przy zna no Ewie
Kozik, dziennikarce
TVP Katowice za cykl
reporta#y historycznych „A #ycie toczy si%
dalej”. Wszystkim nagrodzonym (a by"o ich
sporo) gratulujemy.
! AKTORZY przyszli 9 czerwca do staro sty, bo sta ro sta
do nich nie zechcia"
zawita&. Tak zacz!" si%
g"o$ny w ca"ym kraju
protest w obronie TeZapis wydarze' atru Dzieci Zag"%bia
z miesi!ca w B% dzi nie. Sko ro
poprzedzaj!cego wi%c starosta b%dzi'ski
zamkni%cie zlekcewa#y" aktorów,
numeru ci postanowili sp%dzi&
noc w starostwie. A rano dnia na st%p ne go
w sali sesyjnej niego$cinnego starostwa wystawiono spektakl
„Muminki” dla trzystu dzieciaków. Ten protest by" skuteczny – pieni!dze dla teatru si%
znalaz"y. Podpisano stosowne porozumienie.
! DZIWNY zbieg okoliczno$ci – oto kiedy mi"uj!cy polowania, mi"o$ciwie nam dot!d panuj!cy prezydent Komorowski ust%puje – g"owy podnosz! przeciwnicy trzebienia
zwierzyny le$nej. Pracownicy naukowi Uniwersytetu (l!skiego og"osili apel, w którym
popieraj! wprowadzenie ustawowego zakazu polowa' z udzia"em dzieci. Skierowano
go do pos"ów Sejmu, którzy maj! podj!& decyzj% zwi!zan! ze zmianami w prawie "owieckim.
! (L)SKI Fundusz Filmowy – tak, jest
co$ takiego – wspiera produkcj% naszych filmów. Naszych? Ostatnio komisja (FF przyzna"a dofinansowanie adaptacji ksi!#ki Edmunda Niziurskiego pt. „Klub w"óczykijów”,
która ze (l!skiem na ma"o wspólnego – poza tym, #e kr%cona jest cz%$ciowo w Gliwicach. Nie mia" jako$ szcz%$cia dokument
o $l!skim bohaterze Henryku S"awiku ratuj!cym tysi!ce *ydów ani obraz po$wi%cony
Karolowi Schayerowi, czo"owemu przedstawicielowi $l!skiej moderny. Oczywi$cie,
dawniej (FF zdarza"y si% decyzje bardziej trafione – sfinansowano takie hity jak „Jeste$
Bogiem” Leszka Dawida, czy „Chce si% #y&”
Macieja Pieprzycy. W ka#dym razie jest si%
o co bi&- w tym roku (FF mia" do rozdysponowania 640 tys. z".
! WYBITNY kardiochirurg profesor Marian Zembala, dyrektor (l!skiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu zosta" niespodziewanie mianowany ministrem zdrowia w rz!dzie
Ewy Kopacz. 15 czerwca ujawniono publicznie nazwiska sze$ciu nowych ministrów. B%d! rz!dzi& do jesiennych wyborów. Profesor
Zembala wzi!" si% ostro do roboty.
! WSTRZ)S natomiast polityczny, tu
w regionie, wywo"a"a dymisja wiceministra
PO Tomasza Tomczykiewicza z Pszczyny,
który 13 czerwca odszed" w gronie trzech wiceministrów i trzech ministrów z rz!du Ewy
Kopacz. A dok"adnie – zosta" zdymisjonowa-
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ny, jak wszyscy. Czy to próba od$wie#enia
wizerunku zgranej Platformy? Taki face lifting przed wyborami? Pose" Tomczykiewicz
trz!s" województwem, by" przewodnicz!cym
Rady Regionalnej PO. Bez niego nic si% nie
mog"o u nas zdarzy&.
! KOLEJNA próba pozbycia si% 42-hektarowej dzia"ki po Akademickim Centrum
Medycznym w Zabrzu, nigdy niedoko'czonym kompleksie szpitalnym, zako'czy"a si% niepowodzeniem. Przypomnijmy, #e reali za cja Cen trum by "a nie spe" nio nym
marzeniem $p. Zbigniewa Religi. Pozosta"y
z niego tylko d"ugi. Ch%tnych na ogromn!
dzia"k%, wart! 68 mln z" (w styczniu oferowano j! za 86 mln z") zabrak"o. (l!ski Uniwersytet Medyczny wystawi j! ponownie
do sprzeda#y.
! PONOWNE wej$cie Ruchu Autonomii
(l!ska do koalicji rz!dz!cej województwem
$l!skim wzbudzi"o obawy w Bielsku-Bia"ej,
gdzie sprzeciwi"o si% temu Stowarzyszenie
Beskidzki Dom uwa#aj!c wprost, #e oznacza to „nowy [czytaj $l!ski] Kulturkampf”.
Bielszczanie uwa#aj! bowiem, #e dzieje si%
im krzywda, obawiaj! si% inwazji wszystkiego co „$l!skie” [cho& czerpi! z tego korzy$ci, cho&by turystyczne]. Pragn%liby zmiany
herbu i nazwy województwa na „$l!sko-ma"opolskie”. Bo oni, Ma"opolanie z Bielska-Bia"ej, czuj! si% zepchni%ci na g"%boki
margines. RA( ustami przewodnicz!cego Jerzego Gorzelika proponuje bielszczanom…
po"!czenie si% z Ma"opolsk!…
! ZMAR+ 63-letni Jan Franciszek Lewandowski (ur. 1952) – historyk, promotor kultury $l!skiej, wybitny filmoznawca, zwi!zany przez d"ugi czas z redakcj! „(l!ska”,
a ostatnio z kwartalnikiem „Fabryka Silesia”,
której by" redaktorem naczelnym. Jego pogrzeb mia" miejsce 16 czerwca w Katowicach. Pochowano go na cmentarzu komunalnym przy ul. Murckowskiej. To kolejna
wielka strata dla $l!skiej kultury – niedawno po#egnali$my przecie# Feliksa Netza.
! (L)ZACY kochaj! telewizj% – ogl!damy j! $rednio pi%& godzin dziennie. D"u#ej,
o 32 sekundy, siedz! przed kineskopami jedynie "odzianie. Najwi%cej oczywi$cie starsi, m"odsi widzowie (do lat 17) marnuj! tylko 2 godz. 48 min. 34 s. Naj cz% $ciej
ogl!damy Polsat, TVN, TVP1. Niekwestionowanym naszym ulubie'cem jest Teleexpress, po nim seriale „M jak mi"o$&”
i „Ranczo”. Emocjonowa"a nas telewizyjna
debata kandydatów na prezydenta, ale ch%tniej ogl!damy relacje ze sportów zimowych – skoków narciarskich ma si% rozumie&.
! ABSOLUTORIUM za wykonanie bud#etu za rok 2014 uzyska" zarz!d województwa $l!skiego. W ubieg"ym roku wydatki wynios"y 1,8 mld z", a dochody ok. 1,6 mld z".
Najwi%cej pieni%dzy wydano na transport
i "!czno$& (ok. 909 mln z"), o$wiat% (161 mln
z"), kultur% (138 mln z"), ochron% zdrowia (91
mln z") oraz polityk% spo"eczn! (97 mln z").
W porównaniu z innymi województwami najwi%cej wydajemy na transport i "!czno$&, jak
i o$wiat%. Deficyt bud#etowy w wysoko$ci 131 mln z" zosta" pokryty w ca"o$ci. Zad"u#enie województwa wynosi ok. 563 mld
z", co stanowi 34,3 proc. jego dochodów.
! KATOWICKI Nikiszowiec zwiedza"
w niedziel% 21 czerwca nuncjusz apostolski
w RP abp Celestino Migliore, który go$ci"
w naszym regionie w zwi!zku z podniesieniem bogucickiego sanktuarium do rangi bazyliki mniejszej.
! URNA z prochami zmar"ego zawieruszy"a si% mys"owickiej poczcie, która wsz-

cz%"a #mudne poszukiwania. Nieoczekiwanie okaza"o si%, #e paczka le#a"a spokojnie
w mys"owickiej parafii. Jej proboszcz by"
akurat na urlopie, wi%c nie wiedzia" o zamieszaniu. Paczk% wys"a"a firma zajmuj!ca si%
kremacj! zw"ok. Tyle #e zamiast rodzinie wys"a"a j! ksi%dzu.
! PRZEPROSILI si%, ale najpierw obrazili. Proboszcz w Marciszowie ko"o Zawiercia zarzuci" miejscowym stra#akom, #e
korzystaj! z ogromnych dotacji z miasta,
czerpi! z tego zysk, i #e deprawuj! m"odzie#.
Zgorszenie kap"ana wywo"a"o jednak z"amanie obietnicy, #e stra#acy przeka#! mu cz%$&
pieni%dzy z wp"at 1 proc. od podatku. Proboszcz twierdzi, #e sam zach%ca" do tych
wp"at. Oczywi$cie oburzeni stra#acy interweniowali w kurii, która nakaza"a przeprosi& OSP. Pojednanie nast!pi"o na niedzielnej
sumie. Przy okazji wysz"o, #e kwota ogromnego dofinansowania OSP z bud#etu miasta
Zawiercia wynosi a# 6 tysi%cy 560 z"otych.
Kwota rzeczywi$cie ogromna…
! CIA+A dwóch górników, którzy zgin%li
w wyniku wstrz!su 18 kwietnia w kopalni
Wujek (l!sk, odnaleziono 15 czerwca. Akcja ratunkowa by"a najd"u#sz! w historii polskiego górnictwa – trwa"a niemal dwa miesi!ce. By"a bezprecedensowa – do górników
próbowano dotrze& zarówno specjalnie dr!#onym odwiertem z góry, z powierzchni, jak
i z do"u, z wyrobiska ratowniczego. Akcja,
w któr! zaanga#owanych by"o ponad tysi!c
osób (lekarzy, ratowników, mechaników)
kosztowa"a w sumie 21 mln z". I cho& sko'czy"a si% tragicznie, wnioski z jej prowadzenia przydadz! si% na przysz"o$&.
! PODNOSZENIE konstrukcji dachu
chorzowskiego „Kot"a Czarownic”, jak mówi si% o Stadionie (l!skim, rozpocz%"o si%
w po"owie czerwca i trwa"o pomy$lnie
do ko'ca miesi!ca. Odpowiada za ni! niemiecka firma Pfeifer, która montowa"a ju# dachy 25 stadionów. W Chorzowie tym razem
zamiast pechowych „krokodyli” podtrzymuj!cych liny, tym razem w u#yciu s! „ryby pi"y”. Operacja Big Lift II zako'czy si% jesieni!. Na gotowej linowej konstrukcji pojawi!
si% elementy stalowe, a potem na"o#onych zostanie na nie 45 tysi%cy metrów kwadratowych poliw%glanu.
! WIELKIE otwarcie Muzeum (l!skiego w Katowicach, inwestycji d"ugo wyczekiwanej i tak… kontrowersyjnej w odniesieniu do aran#acji wystawy, mia"o miejsce 26
czerwca. Pierwszego dnia muzeum zwiedzi"o pi%& tysi%cy osób. Bezp"atnie obiekt mo#na b%dzie ogl!da& przez ca"y lipiec. Dopiero od sierp nia za czn! obo wi! zy wa&
bilety – normalny 24 z" (z siedzib! przy Korfantego 27 z"), ulgowy 16 z". Wra#enia niesamowite gwarantowane. Zwiedzanie trwa
dwie godziny i d"u#ej.
! WYBORY parlamentarne jesieni!, ale
kampania ju# trwa. I festiwal obietnic.
29 czerwca rz!d Ewy Kopacz obradowa" go$cinnie w Katowicach. I sypn!" obietnicami
w ramach programu (l!sk 2.0: ustaw! metropolitaln! (ponownie) i rewitalizacyjn!, nowymi technologiami w górnictwie, Funduszem Inwestycji Samorz!dowych i nowymi
drogami. Oczywi$cie spotkania ze zwi!zkowami, samorz!dowcami, zwiedzanie regionu – wszystko w $wietle jupiterów.
! NOW) hal% przylotów (terminal C)
otwarto w Pyrzowicach. Kosztowa"a 53 mln
z". Dzi%ki niej lotnisko mo#e obs"u#y& nawet 6 mln pasa#erów – teraz to 3,6 mln odpraw rocznie.
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yszed"em z klatki naszego bloku wprost na stoj&cych
W
przed nim profesora i biznesmena.
– *ycia pan nie znasz – mówi" w"a$nie przedstawiciel osiedlowej

klasy $redniej – tylko pan w tych ksi&)kach siedzisz…
– Gdyby nie ksi&)ki, nie przetrwa"by pan mrocznych lat osiemdziesi&tych – ripostowa" naukowiec. Panowie mnie zignorowali,
byli bowiem troch# obra)eni. Odszed"em wi#c troch# dalej
i przy koszu na $mieci odda"em si# zgubnemu na"ogowi palenia
tytoniu. Zreszt& wiedzia"em jak ich rozmowa b#dzie przebiega%
dalej. Profesor zrobi" aluzj# historyczn&, gdy) w „mrocznych latach osiemdziesi&tych” po)yczy" by" naszemu biznesmenowi ksi&)k# Chemia praktyczna (nie wiadomo jak trafi"a do jego biblioteki). By" to wielki zbiór po)ytecznych przepisów na wyrób domowym sposobem drog& syntezy albo analizy chemicznej rzeczy bardzo wówczas w gospodarstwie domowym przydatnych. Mo)na sobie by"o sporz&dzi% w domu proszek do z#bów, myd"o, past#
do pod"ogi (pami#tam, )e w$ród odczynników cz#sto wyst#powa"
"ój, dzi$ – zdaje si# – w handlu detalicznym rzadko dost#pny). Nie
pami#tam, czego w tej ksi#dze szuka" nasz osiedlowy biznesmen,
wtedy jeszcze b#d&cy roznosicielem mleka, w ka)dym razie zapozna" si# te) z dzia"em Przetwory spo!ywcze, w którym zamieszczono przepis na wino z ry)u. W innym miejscu trafi" na opis procesu destylacji. Oczywi$cie nie zacieru. Ale po"&czy" zdobyt& wiedz#, dzi#ki czemu zacz&" fachowo „p#dzi%”. Profesor (wówczas
zwyczajny doktor, w dodatku na urlopie zdrowotnym) wielekro%
wypomina" mu wcze$niejsze nieczytanie i lekcewa)&cy stosunek
do ksi&)ek. Wreszcie mnie to znudzi"o i w sekrecie po)yczy"em
roznosicielowi mleka Don Kichota z zapewnieniem, )e w ten sposób nie da si# ju) naukowcowi upokarza%. No i przeczyta"
z wielkim samozaparciem, dzi#ki czemu móg" osiedlowemu intelektuali$cie dowodzi%, powo"uj&c si# na arcydzie"o Cervantesa,
do czego czytanie ksi&)ek prowadzi.
Panowie byli na mnie odrobin# (i nie my$l#, )e na serio) obra)eni, poniewa) ich ma")onki umówi"y si# ze mn& na wypad do miasta. Z nieuporz&dkowan& aktywno$ci& kobiec& postanowi"y w swoich mieszkaniach zmieni% „co$”. Biznesmenowa nie ma w tym zakresie zaufania do m#)a, gdy) jego jedynym kryterium estetycznym
jest „)eby by"o bogato”. Profesorowa natomiast docenia swego ma")onka za to, )e zna si# na sztuce, ale wie te) o jego nieuleczalnej
niech#ci do zmian. *eby ich unikn&%, wszystkie $ciany w swoim pokoju zastawi" od pod"ogi do sufitu rega"ami zamocowanymi na sta"e, na których rozmie$ci" przebogaty ksi#gozbiór. Dzi#ki temu jego samotni nie mo)na nawet co dwa lata odmalowa%. Nie mam poj#cia dlaczego obie panie uzna"y mnie za jakiego$ arbitra elegancji, eksperta od modnych wn#trz, cz"owieka posiadaj&cego gust. Domy$lam si# tylko, )e chodzi o to, i) ja si# w"a$ciwie nie mieszam
do tego, co same wybieraj&. Chc& zmieni% meble w salonie – prosz# bardzo. Ma by% tapeta w odcieniu brzoskwiniowym – nie mam
nic przeciwko temu. Chodzi o to, )e stoj# obok i zgadzam si# z ka)d& ich ostateczn& decyzj&.
Pal# sobie spokojnie, bo wiem, )e ju) jutro moi s&siedzi si# od-obra)&. Wtedy si# te) dowiem, co by"o przyczyn& ich dzisiejszego sporu z ksi#gami w tle.
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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.

Fot. Krzysztof Szafraniec

Z zapisków
emeryta

Czekaj&c
na kobiety

Renata
Bonczar
Od urodzenia mieszka i pracuje
w Katowicach. Uko!czy"a Akademi#
Sztuk Pi#knych w Krakowie, Wydzia"
Gra fi ki w Ka to wi cach. Dy plom
w 1980 r. W 2004 r. w Akademii
Sztuk Pi#k nych w Ka to wi cach
uzyska"a stopie! doktora sztuki.
Za twórczo$% otrzyma"a Nagrod#
Artystyczn& Wojewody 'l&skiego,
Kieleckiego. Stypendystka Ministra
Kultury i Sztuki. Na swoim koncie
ma ponad sze$%dziesi&t wystaw indywidualnych m.in.: w Galeriach BWA
w Katowicach, w (odzi, w Opolu,
w Cz# sto cho wie, w Kra ko wie,
w TPSP – Górnym Pa"acu Sztuki
w Krakowie, na Zamku Ksi&)&t
Pomorskich w Szczecinie, w galeriach pry wat nych w Mont re alu,
w Teksasie.
Udzia" w ponad dwustu wystawach zbiorowych m.in.: International
Drawing Prize J. Miró, Barcelona
(Hiszpania) i Andorra, Wspó"czesne Malarstwo Polskie -Rotterdam,
Arnhem, Amsterdam (Holandia),
International Kolony in Prilep (Macedonia), International Kolony im
Flühli (Szwajcaria), Kunst CirkusZandvoort (Holandia), Impresje Greckie-Gargaliani i Ateny (Grecja),
100 Artystów -100 Obrazów, Norynberga, Im pre sion from Um bria,
Narni (W"ochy), Art La Pologne Se
Dévo ile, Ar ras (Fran cja), Se go via 2009, Casa de la Alhondiga
(Hiszpania), Plein Air-Fundacion
Antonio Pérez, Cuenca (Hiszpania),
Wspó"czesna Sztuka Polska, Nowy
Jork (USA), Art Exhibition, Wiede!,
Kraków, Salon International Des
Arts, Pary) (Francja).
Laureatka wielu nagród, wyró)nie! i medali w najwa)niejszych
konkursach malarskich w Polsce.
Prace jej znajduj& si# w wielu kolekcjach pa!stwowych i prywatnych
w kraju i zagranic&. Zajmuje si#
malarstwem, rysunkiem, projektowaniem. Wyk"adowca akademicki. Organizatorka plenerów malarskich.
Wieloletni kurator Mi#dzynarodowego Pleneru Impresje Miko"owskie.
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