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Wielki plenerowy koncert gwiazd z okazji 150-lecia Katowic odby" si# 30
sierpnia w Strefie Kultury, a transmitowany by" przez Program 2 TVP. Wyst$pili arty%ci zwi$zani z Katowicami, m.in. Feel, Krystyna Pro&ko, Shakin
Dudi, Marcin Wyrostek, Ewa Farna, Myslovitz, Kabaret M"odych Panów,
POKAHONTAZ, Grubson, 032 Band i Dawid Podsiad"o. Koncert poprowadzili Gra'yna Torbicka i Krzysztof Respondek, a gospodarzem tego wydarzenia by" prezydent Katowic Marcin Krupa ( na zdj#ciu obok,w %rodku).

4 wrze%nia w sali koncertowej NOSPR Camerata Silesia zainaugurowa"a Koncerty Festiwalu Jubileuszowego. Cyklem tym %wi#tuje 25-lecie jeden z najlepszych chórów kameralnych Europy.
Pierwsz$ cz#%( koncertu wype"ni"y utwory dedykowane lub napisane z my%l$ o Zespole )piewakach Miasta Katowice, w%ród nich
znalaz"o si# wiele prawykona&, w cz#%ci drugiej rozbrzmiewa"y
Psalmy Leszka Mo'd'era. W festiwalowym maratonie z zespo"em Camerata Silesia wyst$pili tak'e Paco Pea (12wrze%nia) oraz
London Baroque (26 wrze%nia). Na zdj#ciu koncert jubileuszowy
pod dyrekcj$ Anny Szostak, z udzia"em Leszka Mo'd'era w sali
NOSPR.

4 wrze%nia Teatr )l$ski im. S. Wyspia&skiego w Katowicach rozpocz$" sezon teatralny premier$, której tytu" „Western” raczej niewielu kojarzy si# ze )l$skiem. Tymczasem, autor tekstu Artur Pa"yga
snuje opowie%(, której kanw$ jest prawdziwa historia )l$zaków,
którzy przed ponad 150 laty wyemigrowali do Teksasu. Dzieje
mieszka&ców teksa&skiej wioski Panny Marii przywo"uj$ dziewi#tnastowieczne realia Dzikiego Zachodu, z którymi musieli si# zmierzy( %l$scy emigranci. Spektakl wyre'yserowali Robert Talarczyk
i Rafa" Urbacki, opraw# muzyczn$ zapewni" Przemys"aw Sokó",
autork$ projektu scenograficznego i kostiumów jest Adrianna Go"#biewska (praca dyplomowa na warszawskiej Akademii Sztuk
Pi#knych). Na scenie wyst#puje plejada ulubie&ców publiczno%ci.
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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
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Rys. Adam Dutkiewicz

MARIAN!KISIEL
Rok min!"
Rok min!", potem minie i trzeci,
a# zamknie si$ w liczbach bez #adnej pami$ci,
tak ptaki wiatr unosi wiosn! i jesieni!
na skrzyd"ach wiedzy o czasie, co zmienia
cia"o w nic, pami$% w ciemno&%,
a reszt$ tak trwale, #e jest tylko jednym.
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Fot. BP UM Katowice

Katowice s#
jak d$uga $awka,
na której ka%dy
mo%e usi#&'
4

– Tu! przed wej"ciem do pana
gabinetu, na honorowym miejscu,
w gablocie, widnieje Umowa Spo#ecz na za war ta mi$ dzy pa nem
a mieszka%cami Katowic. To by#o
przed wyborami. Inaczej zapewne
patrzy si$ na problemy miasta kiedy jest si$ wiceprezydentem [M.
Krupa by# wiceprezydentem Katowic w latach 2010-2014], inaczej
przed wyborami, a inaczej w ich
trakcie, i wreszcie kiedy obj&# pan to
najwa!niejsze stanowisko w samorz&dzie. Jak po kilku miesi&cach

urz$ do wa nia wi dzi pan za war te
w umowie owe „10 przykaza% prezydenta Marcina Krupy”. Trzeba
do#o!y' jeszcze jedn& tablic$, czy
mo!e zmodyfikowa' t$ istniej&c&?
Analizuj&c ten zestaw spraw wida', !e najg#o"niej jest wokó# punktu pierwszego dotycz&cego Bud!etu
Obywatelskiego na 2016 rok i punktu ostatniego mówi&cego o skomuniko wa niu dziel nic mia sta – czy li
o tzw. tramwaju „Odrodzenie” i budowy linii #&cz&cej – mówi&c w skrócie – (ródmie"cie z Piotrowicami.

Z prezydentem Katowic

MARCINEM KRUP!
rozmawia
WIES"AWA KONOPELSKA

3 Maja i Warszawsk". Zatem, Katowice przyci"gaj" swoim wygl"dem,
wydarzeniami nie tylko w sferze kultury, ale i sportu, tak'e w dziedzinie
go spo dar ki. Ale czy przy by wa
ch$tnych, którzy chc" tu 'y(, pracowa(, którzy identyfikuj" si$ z tym
miejscem? S"dz"c po rozmachu deweloperskim, powinno przybywa(.
Jak jest w istocie? Kim jest dzisiejszy katowiczanin?
– Niezaprzeczalny jest fakt, zreszt"
zgod ny ze sta ty sty ka mi, !e licz ba
mieszka&ców Katowic nie wzrasta.
To s" dane demograficzne. Nasze spo%ecze&stwo równie! si# starzeje i z tym
wyzwaniem b#dziemy musieli sobie
poradzi'. Katowice szukaj" jednak
sposobu, !eby zatrzyma' ludzi m%odych, dopiero wkraczaj"cych w doros%e !ycie. To nie tylko oferta mieszkaniowa. W ostatnich latach stworzyli$my
kil ka na $cie ty si# cy miejsc pra cy,
w przedziale $rednim, ale do$' dobrze
p%atnym. To outsourcing w dziale od IT
po us%ugi ksi#gowo-rachunkowe. Wielu z tych, którzy rozpocz#li prac#
w Katowicach, przyjecha%o do nas
spoza naszego miasta. Dzi$ s" pracownikami takich znacz"cych firm jak
IBM, Capgemini czy Unilever i wielu
innych. Ci"gle buduj" si# nowe biurowce i wcale nie musz" d%ugo czeka'
na wynajem. Wida' wi#c dynamik#
na rynku pracy i nie brakuje ch#tnych
na mieszkanie w Katowicach. Spora
cz#$' wybiera po%udniowe dzielnice,
ale coraz wi#cej mieszka&ców szuka
mieszkania w centrum. To grupa nowych mieszczan – chc" mieszka', !y',
uczy' si#, pracowa' i bawi' si# w centrum, doceniaj"c plusy i rozumiej"c minusy takiego rozwi"zania.
– Czyli coraz mniej atrakcyjny
staje si$ przys!owiowy domek za miastem?
– W%a$nie tak. Pewnie najpierw cz#$'
mieszka&ców musia%a si# wyprowadzi' pod ów las, !eby kolejne pokolenie powróci%o „do miasta”.
– Obserwuj$ na osiedlu Tysi"clecia,
'e z powodzeniem sprzedawane s"
przez deweloperów dziesi"tki czy setki mieszka% w nowo powstaj"cych
wie'owcach. Przed laty mieszkanie
na Tysi"cleciu kojarzy!o si$ niezbyt
pozytywnie, a zapewne wkrótce b$dzie to nowa dzielnica. Inne zjawisko – widoczne doskonale co rano
na ulicy Ro)dzie%skiego – kawalkada sa mo cho dów wje' d'a j" cych
do Katowic!
– Jeste$my w centrum aglomeracji,
tak!e historycznie. W mi#dzywojniu
wyro$li$my na stolic# regionu dzi#ki
zlokalizowaniu tu instytucji wojewódzkich, tak!e Sejmu (l"skiego. Dzi$ nadal naturalnie wszystko „ci"!y” ku stolicy – tak!e biznes. Mieszka&cy miast
o$ciennych przyje!d!aj" tu do pracy, ale
te! !eby sp#dzi' czas wolny. Dlatego tak
wa!na jest dyskusja nad powstaniem
jednego wielkiego miasta. To u%atwi bar-

Fot. Zbigniew Sawicz

pustostanów – jest sporo interesuj"cych
pomys%ów na ich wykorzystanie. S" tak!e $rodki finansowe na rozpocz#cie
prac zwi"zanych z budow" Centrum Nauki. Jednak w tym przypadku zaznaczam, !e nie zrealizuje tego jedno miasto, jeden podmiot, bo jest to inwestycja
ponadregionalna, nawet z uwzgl#dnieniem naszych po%udniowych s"siadów.
Z Ostrawy do Katowic nie jest daleko.
– Centrum Nauki to nie jest !atwa
inwestycja. Prace id" w dobrym kierunku?
– Jak na razie, tak. Oczywi$cie cz#$'
prac b#dzie zako&czona dopiero w kolejnych latach.
– Te najbardziej spektakularne
inwestycje, mam na my#li powstanie
Strefy Kultury i modernizacj$ rynku, Katowice – w zasadzie – maj"
za sob"…
– … ale te! przed sob"! Jestem
przekonany, !e jeszcze niejedno nas zaskoczy.
– Dzi#, je#li mówimy Katowice, to
mieszka%cy nie tylko &l"ska, ale zapewne wielu regionów w kraju maj"
na my#li nowy gmach NOSPR, kompleks obiektów Muzeum &l"skiego,
Mi$dzynarodowe Centrum Kongresowe i oczywi#cie pi$kn" wie'$ widokow", czyli szyb dawnej kopalni
„Katowice”. Wszystko to znakomicie
wpisuje si$ w s"siedztwo ci"gle atrakcyjnego architektonicznie Spodka,
a od kilku lat tak'e Ronda Sztuki.
Czyli mamy nowoczesn" stref$ rozci"gaj"c" si$ od rynku w kierunku
pó!nocnym. Na po!udniu pozostaje
ci"gle atrakcyjna zabudowa modernistyczna, a patrz"c w linii wschódza chód ma my od no wio ne uli ce
Fot. Zbigniew Sawicz

– Z tymi „przykazaniami” jest tak, !e
wszystkie s" jednakowo wa!ne. Mo!liwe, !e jedne przebijaj" si# w mediach
mocniej ni! inne, ale ka!dy z dziesi#ciu
punktów umowy jest ju! realizowany.
Oczywi$cie nie od razu zobaczymy
efekty, bo obowi"zuj" mnie procedury.
Wiem jednak, !e to, co zapisa%em
w swoim programie, odpowiada oczekiwaniom mieszka&ców. Jest krótki
i klarowny, ale oparty o znajomo$'
i analiz# potrzeb katowiczan, a tak!e
mo!liwy do realizacji, realny. Nie tylko podnios%em wi#c kwot# bud!etu
obywatelskiego do 20 mln z%otych, ale
te!, wraz z Tramwajami (l"skimi, przyst"pi%em do realizacji linii tramwajowej
na po%udnie Katowic. Przygotowujemy
si# do budowy trzech basenów. Tych
prac na razie nie wida' na zewn"trz, ale
wykonane zosta%y odwierty i analizy
geologiczne wybranych terenów. Jeste$my w trakcie wyboru projektu. Szukamy gotowego, który sprosta naszym
oczekiwaniom i wed%ug niego b#dziemy realizowa' wszystkie trzy inwestycje. We wrze$niu otwieramy nowy
obiekt, zbudowany w systemie TBS
przy ulicy S%awka, przeznaczony dla
m%odych ma%!e&stw. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
budowa' b#dziemy centra przesiadkowe, w tym p#tl# Kostuchna, która b#dzie
cz#$ci" wspomnianej wcze$niej inwestycji tramwajowej.
– Kiedy odjedzie pierwszy tramwaj?
– Wprawdzie jeszcze nie w tej kadencji, ale w 2019 roku na pewno. Najwa!niejsze by%o podj#cie decyzji i zapewnienie $rodków na ten cel. To mamy
za sob". Rozpocz#li$my zasiedlanie
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dzo wiele spraw mieszka!com, niewa"ne czy mówimy o pracy, nauce, zakupach czy wyj#ciu do teatru. Podoba mi
si$ system warszawski ze swoim centrum i samorz%dnymi gminami.
– Katowice to tak!e zbiór wielu
dzielnic. Jak z perspektywy nowoczesnej alei Korfantego wida" na przyk#ad Za#$!e czy peryferyjne Szopienice z ich problemami, a tak!e wiele
innych zau#ków, gdzie nie dociera
wielki biznes.
– Katowice powsta&y z &%czenia ró"nych dzielnic. Trudno o wielu mówi', "e
s% peryferyjne, bo Szopienice s% bli"ej
ni" na przyk&ad Zarzecze. Za&$"e jest te"
blisko centrum. S% w#ród tych dzielnic
tak"e te o wielkim historycznym znaczeniu, niegdy# samodzielne, maj%ce swoj% dum$. Chc$ przywróci' rang$ tym
dzielnicom, pokaza' "e ich mieszka!cy
s% cz$#ci% tzw. wielkich Katowic Chocia", jak obserwuj$, zw&aszcza w#ród
mieszka!ców niegdy# odr$bnych miejscowo#ci jak Kostuchna, czy w&a#nie
Szopienice, ci%gle mo"na spotka' okre#lenie „jad$ do Katowic”, nie do centrum
czy do (ródmie#cia. To w&a#nie wynika
z naszej przesz&o#ci, ale jest ci%gle "ywe zw&aszcza w#ród starszego pokolenia. Te przyzwyczajenia trzeba powoli
zmienia'. Oczywi#cie nie biurokratycznie, bo to niemo"liwe, ale podkre#laj%c
jedno#' miasta i anga"uj%c mieszka!ców
we wspólne dzia&ania.
– Jak?
– Mi$dzy innymi jednoczeniu i intensyfikacji dzia&a! w dzielnicach ma s&u"y' bud"et obywatelski. To narz$dzie
po ma ga w&% czy' miesz ka! ców do
wspó&decydowania o swoim miejscu. To
sposób na budowanie demokracji bezpo#redniej. Po ilo#ci projektów wida',
"e ludzie si$ anga"uj%, chc% co# dla siebie zrobi', chc% uczestniczy' w przeobra"aniu nie tylko najbli"szego otoczenia. Do &% cza my do te go dzia &a nia
w sferze aktywizacji spo&ecznej seniorów, wspierania rodzin wielodzietnych.
W ramach obchodów 150-lecia miasta
pami$tali#my o tym, by dzia&o si$ co#
w ca&ym mie#cie. Przyk&adem takich
wydarze! mo"e by' „Inwazja sztukmistrzów” czy przeno#ne „Biuro d)wi$ku”.
Najpierw wydarzenia te odwiedza&y
dzielnice, by w finale zawita' do centrum. W te i inne dzia&ania w&%czamy
tak"e inne cz$#ci miasta, my#limy
o nich, bo one nale"% do tego wielkiego miejskiego organizmu, co oznacza,
"e i tam kierowane s% #rodki finansowe
na ró"norodne przedsi$wzi$cia.
Mam #wiadomo#' tego, "e w ostatnich latach dzia&ania miasta koncentrowa&y si$ w centrum, "e realizacja tych
dzia&a! blokowa&a znaczne sumy w bud"ecie. Teraz &apiemy oddech i wi$ksze
pieni%dze b$d% kierowane do dzielnic.
– Powsta#o te! w ostatnim czasie
mo!e dostrzegane, ale bardzo symboliczne miejsce: oto na terenie dawnej,
za #o !o nej przez Joh na Ba il do na
na prze#omie XIX i XX wieku huty,

nieopodal, a w#a%ciwie w bardzo bliskim s&siedztwie zabytkowego ko%cio#a %w. Józefa w D$bie powsta#y
dwa wie!owce, wkrótce pojawi& sie
kolejne dwa, nazywane Silesia Biznes
Park. W pierwszej chwili zauwa!y#am, co mnie zbulwersowa#o, !e nowoczesno%" zas#oni#a histori$, ale po
czasie stwierdzi#am, !e powsta#o niezwyk#e miejsce. Podobnie jak niegdysiejsza kopalnia „Katowice” sta#a si$
sercem Muzeum 'l&skiego, tak na styku najstarszej dzielnicy Katowic – D$bu i centrum wyros#y super nowoczesne obiekty. To jakby historia miasta
w gigantycznym skrócie. Niezwyk#y
jest widok wy#aniaj&cego si$ ko%cio#a zza przeszklonych %cian dwóch
gigantycznych wie!owców.
– Te" jestem zdania, "e obiekty te ze
swoj% przyjazn% architektur%, z ca&% swoj% nowoczesno#ci%, nie wypieraj% historii, ale j% przytulaj%. D%b, mimo swej ponad 750-let niej hi sto rii, nie jest
skansenem, ale przechodzi niezwyk&e
przeobra"enie. Równie" za spraw% rewitalizacji i architektury. Zbudowali#my
tam m.in. nowoczesne centrum kultury,
s% ciekawe przedsi$wzi$cia komercyjne. Takie realizacje wpisuj% si$ w nasz%
filozofi$ miasta – nowoczesnego, innowacyjnego, ale szanuj%cego tradycj$.
Przypomn$, "e miasto mia&o równie"
swój udzia& w przywróceniu #wietno#ci
ko#cio&owi na D$bie w ramach programu ratowania obiektów zabytkowych.
Trzeba pami$ta', "e ko#cio&y, w przewa"aj%cej wi$kszo#ci wyró"niaj%ce si$
znakomitym stylem architektonicznym,
nadaj% charakter temu miastu, s% nie tylko mocnymi punktami w krajobrazie,
ale buduj% nasz% to"samo#'.
– Jak Katowice chc& si$ dzisiaj
promowa"?
– Ostatnio z telewizyjn% dwójk% zorganizowali#my koncert z okazji 150-lecia miasta. Obraz transmitowany na ca&y kraj mia& pokaza', "e Katowice to ju"
nie miasto kominów, dymu i kopal!, ale
"e to mieni%cy si$ wielobarwnym #wiat&em, wa"ny punkt na mapie kraju, miasto doskona&ej architektury, kultury, arty stów. Mia& te" przy po mnie', jak
ogromn% drog$ przesz&y Katowice i jakie tu zasz&y zmiany, jak poprawi&a si$
jako#' "ycia, o czym cz$sto si$ nie pami$ta i upowszechnia nieprawdziwe
stereotypy. Katowice to te" miasto zielone. Wprawdzie sceptyków nie brakuje, ale nie mam poczucia, "e pieni%dze
na promocj$ miasta to pieni%dze wyrzucone. Zmiana wizerunku procentuje.
Dzi# Stref$ Kultury z dum% pokazujemy
bliskim i znajomym. Jedno z najmodniejszych miejsc to taras widokowy na dachu Mi$dzynarodowego Centrum Kultu ry. Naj d&u" sza &aw ka w mie #cie
przyci%ga. Jaka" st%d rozpo#ciera si$ panorama miasta! Pokryty traw% dach
Mi$dzynarodowego Centrum Kongresowego jest przyjazny, zach$ca do relaksu i do pozostania w tym miejscu. Ale
nie tylko tutaj. Mno"% si$ modne miej-

sca, kluby, kawiarnie i restauracje z klimatem. W Katowicach koncentruje si$
"ycie towarzyskie m&odych ludzi.
– Panie prezydencie, !eby mia# kto
przesiadywa" na tej #awce, uczestniczy" w wielkich, masowych koncertach, odwiedza" NOSPR i inne obiekty kultury, potrzebni s& ludzie, którzy
zechc& w nich przebywa". Czy powstanie kampus akademicki, który
b$dzie s#u!y" studentom katowickich uczelni? Jakie s& jego losy, bo
wiele si$ o nim mówi, no i wi&!e spore nadzieje.
– Szkó& wy"szych w naszym mie#cie
jest bardzo du"o, liczba studentów
– oko&o 80 tysi$cy – mówi sama za siebie. Do dzi# dotykaj% nas konsekwencje decyzji podejmowanych przed ’89
rokiem. Wtedy dbano o ty, by nie
koncentrowa' studentów w jednym
miejscu, tym bardziej w centrum, bo
student oznacza& k&opoty. Próbowano
ich rozproszy', albo zgrupowa' w jednym miejscu, ale poza centrum. Tak powsta&y akademiki w po&udniowej cz$#ci Ka to wic. Pi$k nie tam, zie lo no
i cicho, ale student po zaj$ciach zamiast
zosta' w centrum, wraca& do akademika
i tam sp$dza& reszt$ czasu. Wa"ne dla
mnie jest, by studenci znów byli obecni w centrum. St%d te" pomys& rewitalizacji kwarta&u w obr$bie ulic: Paw&a – Wodna – Górnicza. Ju" buduje si$
nowy Wydzia& Radia i Telewizji Uniwersytetu (l%skiego. Miasto pozyskuje dzia&ki, by zrealizowa' plany zwi%zane z powstaniem kampusu i nauk%.
Cz$#' gruntów b$dzie przeznaczona dla
Wydzia&u Biologii i Bioró"norodno-

si tych s$ów do sytuacji obecnej miasta, ale do hi sto rii dzie j' cej si!
na przestrzeni 150 lat miasta, kiedy
to narodziny miasta zwi'zane s'
z niemieck' ekspansj' przemys$ow', potem czas drugiej wojny %wiato wej, wie lo na ro do wo%# lu dzi tu
mieszkaj'cych, potem czas Stalinogrodu, zacierania niewygodnej przesz$o%ci miasta, wyburzania cz!%ci zabudowy rynku i wprowadzanie w to
miejsce nowoczesnych domów handlowych, z kolei po ’89 roku – usuwanie tego, co kojarzy$o si! z czasami
PRL-u. Pewnie mia$ te" na my%li wyburzenie dawnego Pa$acu &lubów
czy ingerencj! w bry$! dworca kolejowego i powstanie – wzorem innych
miast – galerii handlowej na styku
dworzec – miasto. Jak powiada Henryk Waniek, nie wiadomo, czy starano si! budowa# now' to"samo%# miasta, czy tyl ko za cie ra# %la dy
przesz$o%ci. Jak to jest dzisiaj?
– Wiem, %e wyburzono sporo pi$knych kamienic, ba, znikn$'y ca'e ulice.
Dzisiaj nie burzymy zabytków, ale skoro chcemy mówi& o przyjaznym mie!cie, to nie mo%e to by& miasto … przeci#gów, a zabudowanych, zwartych
pierzei, które tworz# miasto. Staram si$
s'ucha& architektów, a oni mówi#, %e
przyjazne miasto ma wystawy, okna
i drzwi otwarte dla przechodniów, du%o !wiat'a, %ycia po prostu. Taka np. Superjednostka – pi$kna architektonicznie,
niezwyk'a, ale czy jest przyjazna, kiedy znajdziemy si$ obok niej?
Bardzo bym chcia', %eby ka%dy, kto
tu mieszka, móg' powiedzie&, %e KatoFot. ZArkadiusz !awrywianiec

!ci. I je!li Uniwersytet "l#ski pozyska
!rodki na realizacj$ tego przedsi$wzi$cia, miasto oczywi!cie pomo%e
w je go bu do wie. Jed nak zna cz# ca
cz$!& kwarta'u b$dzie przeznaczona
na akademiki czy mieszkania dla m'odych naukowców.
– Katowice mog! si! te" pochwali#
kilkoma wspania$ymi obiektami akademickimi, a najnowszy w%ród nich
to budynek Akademii Sztuk Pi!knych
przy ulicy Raciborskiej.
– Tak, znakomity obiekt, spe'niaj#cy
wszystkie potrzeby akademickiego !rodowiska artystycznego. Ale, zostaj#c
przy uczelniach pa(stwowych, mamy
prawie w ca'o!ci odnowion# Akademi$
Wychowania Fizycznego, odnawiane s#
obiekty Uniwersytetu "l#skiego. Mamy
jeszcze inne nowoczesne, powsta'e
w ci#gu kilku ostatnich lat budynki,
w tym wiele razy nagradzana za architektur$ Biblioteka Akademicka i Centrum Informacji Naukowej – wspólne
przedsi$wzi$cie uniwersytetów "l#skiego i Ekonomicznego, nowy budynek Centrum Nowoczesnych Technologii In for ma tycz nych Uni wer sy te tu
Ekonomicznego. Odnowiony jest budynek Wydzia'u Transportu i In%ynierii
Materia'owej i Metalurgii Politechniki
"l#skiej. Nie mo%na zapomina& o odrestaurowanym i rozbudowanym gmachu
Akademii Muzycznej.
– Henryk Waniek w sierpniowym
wydaniu „&l'ska” (nr 8/2015) powiedzia$, "e nic tak si! nie starzeje, jak
moda. I "e Katowice s' mu jedynym
znanym miastem, w którym zabytków
nie przybywa, ale ubywa. Nie odno-

wice s# jego miastem. Wiem, %e wiele
jest do zrobienia, wiele mo%e denerwowa&, ale szukajmy dobrych rozwi#za(,
mówmy, %e mieszkamy w kapitalnym
mie!cie, Je!li my b$dziemy tak mówi&,
inni te% zaczn#. Samo narzekanie niczego nie zmienia.
Miasto, mówi#c w przeno!ni, jest t#
d'ug#, przytuln# 'awk#, na której mo%na siedzie& blisko siebie, rozmawia&
z przyjació'mi, nawet pracowa&, zapatrzy& si$ w miasto... I lubi& na niej siedzie&, mie& tu swoje miejsce.
– Mo"e to troch! jest tak, "e narzekamy, ale nie fatygujemy si!, "eby co%
zobaczy#, pój%# na koncert, zajrze# tu
czy tam. To troch! jest tak, jak z t'
przys$owiow' ju" „pustyni' kulturaln'”. Wielu o niej mówi, tylko gdzie
ona jest…?
– Docieraj# do mnie takie sygna'y
od osób, które tu przyje%d%aj#, chocia%by na Tauron Nowa Muzyka czy Off
Festival. Pytaj#: o co wam chodzi? Tu
jest pi$knie, ciekawie. I tyle fajnych rzeczy si$ dzieje. I jest zupe'nie inaczej ni%
przed la ty. Kto ma do brze mó wi&
o swoim mie!cie, je!li nie jego mieszka(cy – przy ca'ym zrozumieniu jego
problemów, których nie brakuje. Katowice zawsze by'y miastem sztuki i kultury. Co tu odradza&, trzeba pokazywa&
to, co mamy, co si$ tu dziej$, ludzi, którzy tworz# Katowice. Wi$cej wysi'ku
trzeba w'o%y& nie tylko w promocj$, ale
przede wszystkim w uczestniczenie
w %yciu miasta.
Wiele z tych wydarze( %yje w'asnym %yciem, nie musimy wszystkiego
liczy& i analizowa&. Ka%de wydarzenie
ma swoje miejsce, swoj# publiczno!&.
Jest wybór. Te% nie chodzi o to, by ci#gle budowa& nowe obiekty, ale by te istniej#ce prezentowa'y dobrej albo najwy%szej jako!ci przedsi$wzi$cia. Dobry
spektakl nie ko(czy si$ na premierze
pe'nej zaproszonych go!ciu, musi te%
pó)niej przyci#ga& widzów. I tak musi
by& we wszystkich instytucjach kultury. Nie wszystkie wydarzenia musz# by&
wielkie,. Te kameralne, niszowe te%
maj# swoich odbiorców. Tak powinno
by&.
– Pan, jako katowiczanin, ma ulubione miejsca w mie%cie?
– Takich miejsc jest wiele – przecie%
nie tylko w centrum s# knajpki i inne mi'e, klimatyczne miejsca. Nie wszyscy
musz# o nich wiedzie& – na tym te% polega ich urok. W ka%dej dzielnicy co!
znajdziemy. Je!li mi tylko czas pozwala, to najch$tniej wsiadam na rower
i jad$ do lasu. Tras jest sporo – mo%na
objecha& pó' "l#ska, a po drodze przystan#&, co! zwiedzi&, gdzie! zje!&.
Prawda codzienna jest jednak taka, %e
pod d'ugim dniu pracy, staram si$ ka%d# woln# chwil$ po!wi$ci& rodzinie
i wspólnie sp$dza& czas – tak%e w naszych ulubionych miejscach, których nie
zdradz$ (!miech).

!
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Zdj!cia: Andrzej Grzybowski

Katowice
– zmieniaj!cy si"
krajobraz miasta
ANDRZEJ
GRZYBOWSKI
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Miasto to !ywy organizm
zmieniaj"cy si# z biegiem lat.
S" miasta, w których zmiany
przebiegaj" stopniowo,
prawie niezauwa!alnie,
s" te! inne, gdzie zmiany
post#puj" szybko,
a przemiany krajobrazu
zauwa!y$ mo!na w okresie
kilku lat. Katowice nale!"
do tej kategorii szybko
zmieniaj"cych si#. Taka jest te!
historia miasta rozrastaj"cego si#
dynamicznie – od ma%ej wioski
w pocz"tkach XIX wieku,
przez szybko rozwijaj"ce si#
centrum przemys%owego
regionu, do stolicy regionu poprzemys%owego w XXI wieku.

Najwa!niejsze etapy
rozwoju miasta
atowice uzyska!y prawa miejskie
K
dopiero w 1865 roku. W 150-letniej
historii mia!y kilka okresów przyspieszo-

nego rozwoju. Ka"dy z nich zostawi! #lady zaznaczone w przestrzeni miasta.
Pierwszy z nich to czas powstawania nowej tkanki urbanistycznej. Zwi$zany

z nazwiskami Franza Wincklera – w!a#ciciela terenów, na których powstanie
miasto oraz Friedricha Grundmanna
i Richarda Holzego – pierwszych w!odarzy i projektantów miasta, W wiejskim
krajobrazie wyznaczane s$ g!ówne ulice i place nosz$ce obecnie nazwy: Warszawska, 3 maja, Dworcowa, Mariacka,
Rynek, Plac Wolno#ci. Powstaj$ neostylowe kamienice o bogatych elewacjach
na#laduj$cych historyczne porz$dki ar-

Katowice, lata 30. XX w.

chitektoniczne. Równolegle do linii kolejowej i w s!siedztwie dworca powstaje nowe miasto. Rozwija si" ono
wykorzystuj!c po#o$enie na skrzy$owaniu najwa$niejszych linii kolejowych
– kolei warszawsko-wiede%skiej i kolei
#!cz!cej Berlin, Wroc#aw z Krakowem
i Lwowem. Jak zauwa$y# przed laty wybitny urbanista i architekt krajobrazu,

nie$yj!cy ju$ prof. Janusz Bogdanowski, ta najstarsza cz"&' miasta mo$e by'
nazywana „katowick! starówk!”.
Drugi okres przyspieszonego rozwoju nast!pi# w latach 1922 – 1939. Katowice po powstaniach i plebiscycie znala z#y si" w gra ni cach od ro dzo nej
Rzeczpospolitej. Najwa$niejsze przedsi"wzi"cie tego czasu to budowa nowej

dzielnicy na po#udnie od linii kolejowej
z gmachami administracji regionalnej
i modernistycznej zabudowy mieszkaniowej dla urz"dników województwa &l!skiego To czas ówczesnego wojewody
&l!skiego Micha#a Gra$y%skiego i zas#uga polityki inwestycyjnej na Górnym (l!sku wspieranej przez specjalny fundusz
nazywany Skarbem (l!skim. W tym
krótkim, kilkunastoletnim okresie powsta#y dzie#a architektury tworz!ce dzi&
najlepiej zachowany w Polsce zbiór
awangardowej architektury mi"dzywojennego modernizmu. Powsta#y dzie#a
wybitne takie jak: najwi"kszy wówczas
w Polsce gmach u$yteczno&ci publicznej – budynek Urz"du Wojewódzkiego
i Sejmu (l!skiego przy ul. Jagiello%skiej
(architekci: K. Wyczy%ski, L. Wojtyczko, S. )ele%ski, P. Jurkiewicz), Urz!d
Skarbowy przy ul. )wirki i Wigury (architekci: T. Koz#owski, S. Bry#a) – najwy$szy wówczas w Polsce budynek
o nowoczesnej konstrukcji stalowej,
Dom O&wiatowy przy ul. Francuskiej
(obecnie Biblioteka (l!ska, architekci: S.
Tabe%ski i J. Rybicki), (l!skie Techniczne Zak#ady Naukowe przy ul. Krasi%skiego (architekci: J. Dobrzy%ska, Z. *oboda), liczne banki i domy mieszkalne dla
urz"dników. Rozpocz"to tak$e budow"
katowickiej Archikatedry przy ul. Powsta%ców (architekci: F. M!czy%ski, Z.
Gawlik). Ambitnej rozbudowie miasta
sprzyja#a polityczna i gospodarcza rywalizacja Polski i Niemiec po obu stronach
granicy podzielonego Górnego (l!ska.
S#usznie Katowice zyska#y wówczas
s#aw" nowoczesnego miasta porównywanego dynamik! rozwoju i nowoczesno&ci! do miast Ameryki Pó#nocnej. Kolejny wybitny obiekt, w s!siedztwie Urz"du
Wojewódzkiego, projektowany przez
Karola Schayera budynek Muzeum (l!skiego nie zosta# uko%czony przed wybuchem wojny w 1939 roku. Ten spe#niaj!cy najnowsze wymagania ówczesnych
muzealników budynek, decyzj! okupacyjnych w#adz niemieckich wyburzono
pod koniec wojny.
Trzeci okres rozwoju Katowic przypada na lata 60. i 70. XX. wieku. Zwi!zany jest z dzia#alno&ci! wojewody Jerzego Zi"tka. Powsta#o wówczas nowe
centrum miasta na osi ówczesnej alei Armii Czerwonej (obecnie alei Wojciecha
Korfantego). By#o ono wówczas jedynym
o tej skali i charakterze zespo#em urbanistycznym w Polsce. Pami!tkami tych
czasów s! znana i rozpoznawalna jako
symbol miasta hala widowiskowo-sportowa Spodek, superjednostka mieszkalna Mrówkowiec i pomnik Powsta% (l!skich przy Rondzie. Przy Rynku powsta#y
dwa nowoczesne jak na te czasy domy towarowe Zenit i Skarbek. Rozwija#a si"
pó#nocna dzielnica – Koszutka. Powsta#y nowe dzielnice mieszkaniowe osiedle
Tysi!clecia, osiedle Paderewskiego i dzielnice akademickie Uniwersytetu (l!skiego i (l!skiej Akademii Medycznej. Wiele z nich zas#uguje na ochron" jako
warto&ciowe dzie#a powojennego modernizmu. Niektóre obiekty, jak wie$owiec DOKP przy Rondzie, ze wzgl"du
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na zu!ycie techniczne s" dzi# wyburzane.
Nie istniej" ju!: dworzec PKP, budynki
pa$acu #lubów i domu handlowego tworz"ce cz%#& za$o!enia urbanistycznego
centrum z lat 70. Szkoda, !e jako „'le urodzone” w czasach realnego socjalizmu nie
mia$y skutecznych obro(ców.
Czwarty okres rozwoju miasta to lata po ro ku 1990. Prze mia na mia sta
rozpocz%$a si% od przebudowy uk$adu
ko mu ni ka cyj ne go, bu do wy Dro go wej Tra sy )red ni co wej two rz" cej ko munikacyjny szkielet miast i konurbacji, któ rej Ka to wi ce s" cen tral nym
o#rodkiem. Równolegle do niej wybudo wa no au to stra d% A4. W po bli !u
tras ko mu ni ka cyj nych po wsta $y wiel ko po wierzch nio we cen tra han dlo we.
Pierw szy hi per mar ket to Trzy Sta wy
przy autostradzie A-4 oraz najwi%ksze
wówczas nowe centrum handlowe Sile sia Ci ty Cen ter przy ul. Cho rzow skiej. Wy bu do wa no je na te re nie zli kwi do wa nej ko pal ni Kle ofas. Cz%#&
bu dyn ków daw nej ko pal ni uda $o si%
ada pto wa&. Wcho dz" one w sk$ad te go wielkiego centrum i s" jego dobrze
roz po zna wal n" cz% #ci" na da j" c" mu
indywidualny wyraz. Skutkiem budowy hi per mar ke tów by $o zu bo !e nie
i zaniedbanie starego centrum miasta.
Po dob nie jak sta $o si% to w in nych
miastach, wielkopowierzchniowe centra „wyssa$y” klientów z „katowickiej
sta rów ki”. Dla wie lu miesz ka( ców
sta $y si% no wy mi, atrak cyj ny mi prze strze nia mi pu blicz ny mi za st% pu j" cy mi sta re cen trum. Oprócz wy mie nio nych po wy !ej wiel kich ze spo $ów
han dlo wych, w pla nie mia sta po ja wi $o si% kil ka no wych cen trów ad mi ni stra cyj nych i kul tu ral nych: – plac
Ra dy Eu ro py, Cho rzow ska 50, Stre fa
Kul tu ry.
Na przebudowanym, dwupoziomowym
Ron dzie po wsta $a ga le ria wy sta wo wa – „Oko Miasta” o niecodziennej stalowo-szklanej konstrukcji. Niedaleko
stan"$ najwy!szy w regionie, ponad 140metrowy wie!owiec Altus mieszcz"cy
funkcje handlowe, kulturalne i hotelowe.
W pobli!u zbudowano imponuj"ce centrum administracyjno-handlowe Cho-
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Plac im. Wojciecha Kilara

Budynek NOSPR

rzowska 50 z widocznymi motywami
architektury marynistycznej. Budynek
przypominaj"cy wielki transatlantyk zaprojektowany zosta$ przez architektów
z Pomorza. Na wschód od ul. Francuskiej,
przy placu Rady Europy wy$oni$o si% nowe centrum z gmachem Biblioteki )l"skiej, bankami PKO i BRE. W pobli!u
powsta$ monumentalny gmach S"du Okr%gowego, nowe budynki administracyjne
z du!ym o#rodkiem IBM.
Ostatni okres rozwoju przypada na lata
prezydentury Piotra Uszoka. Najwi%kszym
wydarzeniem tych lat, zmieniaj"cym nie tylko architektoniczny krajobraz miasta,
ale tak!e jego obraz mentalny, jest katowicka Strefa Kultury. Na terenie dawnej kopalni „Katowice”, na wschód od Spodka, powsta$y w wyniku mi%dzynarodowych
konkursów spektakularne obiekty: nowe
Muzeum )l"skie, siedziba NOSPR
– Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Wraz ze Spodkiem i nowym
Mi%dzynarodowym Centrum Wystawowo-Konferencyjnym tworz" one „o# kultury” – zespó$ budynków dla dzia$alno#ci kulturalnej, sportowej i konferencyjnej, nie
maj"cy analogii w !adnym z polskich
miast. Ka!dy z tych obiektów jest wybitnym
dzie$em architektury wspó$czesnej, a NOSPR dzi%ki wyj"tkowej jako#ci akustycz-

nej wielkiej sali koncertowej na 1800
miejsc robi mi%dzynarodow" karier%. Ze
wzgl%du na skal% obiektów i jako#& przestrzennych rozwi"za(, s$usznie s" obecnie
dum" mieszka(ców i w$adz miasta. Wokó$
tych obiektów powsta$a atrakcyjna przestrze( publiczna – miejsce spacerów wielu mieszka(ców miasta. Dzi%ki tym inwestycjom, warto#ci oko$o miliarda z$otych,
Katowice sta$y si% wa!nym o#rodkiem festiwali muzycznych o krajowym i europejskim znaczeniu. Poprawia si% wizerunek
miasta. Jest ono postrzegane ju! nie tylko
jako centralny o#rodek górnictwa i ci%!kiego przemys$u, ale tak!e jako miejsce wielu wydarze( kulturalnych, miasto wy!szych
uczelni i jak chcieliby#my, miastem nowoczesnego przemys$u. Dobrym uzupe$nieniem Strefy Kultury by$by nowy teatr
o kilku scenach. Wybudowany przy Rynku w 1901 roku Teatr im. Stanis$awa Wyspia(skiego ma swój urok, jednak jego kameralne wn%trza nie przystaj" do skali
miasta, jego aspiracji i wspó$czesnych potrzeb. Na kolejn", wielka inwestycj% na terenie dawnej kopalni pozostanie nam chyba jednak poczeka& kilka lat.
Rynek i okolice
czasie d$ugiej prezydentury Piotra
W
Uszoka, po wielu latach dyskusji
i przeprowadzeniu kilku konkursów archi-

tektonicznych, przyst"piono do przebudowy Rynku – centralnej przestrzeni publicznej Katowic. Dawny Rynek, który
od wielu lat funkcjonuje przede wszystkim jako tramwajowy w%ze$ komunikacyjny, jest w trakcie nowego zagospodarowania. Trudno o jednoznaczn" ocen% tej
przebudowy „salonu miasta” poniewa!
prac jeszcze nie uko(czono. Jakie b%dzie
nowe zagospodarowanie tej cz%#ci miasta, zobaczymy w ca$o#ci za kilka miesi%cy. Jednak ju! dzisiaj wida&, !e na nowym
Rynku zrezygnowano z utworzenia centralnego placu miasta o charakterze reprezentacyjnym jako miejsca spotka( i masowych imprez. Projektanci nowego
zagospodarowania Rynku zdecydowali
si% na umieszczenie w tym miejscu tak
wielu elementów ma$ej i wi%kszej archi-

tektury, jakby chcieli spe!ni" wszystkie #yczenia, nawet te sprzeczne i wzajemnie nie
pasuj$ce do siebie.
Na dalsze decyzje i prace konserwatorsko – budowlane czeka s$siednia ulica
Dworcowa. W jej po!udniowej pierzei uratowano i przywrócono %wietno%" hotelu
Monopol. Pozosta!a cz&%", z zabytkowym
dworcem w stylu wiede'skiej secesji, jest
obecnie zaniedbana i w niczym nie przypomina pocztówkowych widoków z pocz$tku XX wieku, kiedy to Katowice nazywane by!y „ma!ym Pary#em”. Wed!ug
przekazów w przedwojennej prasie, przyje#d#a!o si& tu z Krakowa a nawet z Warszawy na zakupy w eleganckich sklepach.
Stary dworzec pilnie potrzebuje nowego
w!a%ciciela. Obecny, prywatny w!a%ciciel
nie jest w stanie zapewni" jego rewitalizacji. Mo#e najlepiej by!oby gdyby zosta!
wykupiony przez w!adze miasta? Trzeba
mie" nadziej&, #e ten stoj$cy w centrum
miasta budynek b&dzie mia! wi&cej szcz&%cia ni# wyburzony przed kilku laty nowy dworzec z lat 60. XX wieku. Ten nale#$cy do PKP budynek, przez wielu
uznawany by! za wybitne dzie!o powojennego modernizmu. Nie uda!o si& go
obroni" mimo licznych protestów nie tylko mieszka'ców Katowic, ale tak#e apeli
wyst&puj$cych w jego obronie ludzi kultury z wielu krajów. Na miejscu dworca
powsta!a galeria handlowa zawieraj$ca
zrekonstruowany fragment poprzedniej
budowli. Galeria Katowicka przyjmuje si&
stopniowo w historycznej tkance urbanistycznej miasta, o#ywiaj$c j$ na nowo.
Mieszka'cy doceniaj$ jej eleganckie
wn&trza i mo#liwo%" korzystania z kilkuset miejsc parkingowych w podziemnych
kondygnacjach. Na drugim ko'cu ul.
Stawowej, na miejscu przedwojennego
Supersamu o nowatorskiej wówczas konstrukcji ze spawanych ram stalowych, powstaje nowa galeria handlowa o tej
samej nazwie. Galeria ta, jak i wspomniana poprzednio Galeria Katowicka wydaj$ si& tryumfem instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnych umieszczonych na ich
dachach. Pl$taniny rur i agregatów widoczne s$ z ro#nych kierunków i skutecznie zaciemniaj$ architektoniczn$ my%l
projektantów elewacji tych obiektów.
Z ul. Miko!owskiej widoczny jest szczególnie dotkliwie dysonans pomi&dzy
technik$ wentylacyjn$ na dachu nowej ga-

lerii a fasadami historyzuj$cych kamienic
%ródmie%cia.
Nowoczesno!"
w historycznym krajobrazie
przemys#owego regionu
ajwi&ksze zmiany w krajobrazie Katowic i innych miast konurbacji spowoN
dowane s$ budow$ nowych tras komunika-

cyjnych. Wykszta!cone w poprzednich
dekadach struktury urbanistyczne przeci&te zosta!y nowymi arteriami niezb&dnymi dla
funkcjonowania miasta i ca!ego regionu. Ich
przebieg w g&sto zabudowanej strukturze
urbanistycznej zasadniczo zmieni! obraz %l$skich miast. Tworz$ one obecnie jego nowy,
wspó!czesny obraz. Przebudowa miasta
i ca!ego Regionu jest niezb&dna i po#$dana
przez mieszka'ców. Zmiany struktury gospodarczej, z górniczo – przemys!owego
na region nauki i nowoczesnych technologii powoduj$, #e zamykane s$ stare, cz&sto
zabytkowe zak!ady pracy. Wraz z nimi zamieraj$ tradycyjne osiedla robotnicze. Wie#e wyci$gowe kopal', kominy fabryk,
wielkie piece wraz z familokami z czerwonej ceg!y tworz$ specyficzny, rozpoznawalny krajobraz przemys!owy „czarnego” Górnego (l$ska. Tak#e w Katowicach wida"
zanikanie tego tradycyjnego krajobrazu.
Cz&%" z nich udaje si& uratowa" znajduj$c
nowych u#ytkowników lub wmontowuj$c
je w nowe inwestycje jak w nowym Muzeum (l$skim czy centrum handlowym Silesia. Jednak niektóre zak!ady przemys!owe
i stare domy znikaj$ z dnia na dzie'. Przyk!adami mog$ by" nieistniej$ca ju#, zapomniana Kolonia Amanda w po!udniowowschodniej cz&%ci miasta, fabryka Concordia
przy ul. Sokolskiej, osiedle robotnicze huty Ferrum przy ul. Marcinkowskiego.
Przed kilku laty znikn&!a zabytkowa hala pieców destylacyjnych dawnej huty Silesia
na We!nowcu. Stare robotnicze dzielnice,
tworz$ce swoisty obraz „czarnego (l$ska”,
stopniowo zamieraj$. W ich miejsce powstaj$ nowe osiedla, centra handlowe, czasem
nowe zak!ady produkcyjne o uniwersalnej,
zuniformizowanej architekturze. Tradycyjna, charakterystyczna architektura regionu
zast&powana jest najcz&%ciej architektur$ b&d$c$ wyrazem nowoczesno%ci, lecz powielaj$c$ %wiatowe wzory. Na tym tle warto zauwa#y" nowe katowickie realizacje

nawi$zuj$ce do tradycyjnej, regionalnej architektury. Nale#y do nich nowa sala koncertowa katowickiej Akademii Muzycznej
„Symfonia” o elewacjach z czerwonego klinkieru. Inspiracj& „familokowymi” osiedlami robotniczymi mo#na zauwa#y" tak#e
w budynku NOSPR-u, czy zespole mieszkaniowym w Katowicach – Bytkowie. Intensywna w ostatnich latach przebudowa infrastruktury drogowej, nowe inwestycje
przemys!owe zmieniaj$ charakter regionu.
Pod wp!ywem cywilizacyjnych przemian
krajobraz kulturowy Górnego (l$ska zmienia si&. Chodzi o to, aby w pogoni za nowoczesno%ci$, dokonuj$c niezb&dnej przebudowy, zachowa" najwa#niejsze elementy
jego górniczej i wielkoprzemys!owej przesz!o%ci. Najcenniejsze budowle i fragmenty dawnej tkanki urbanistycznej stanowi$
wa#n$ cz&%" regionalnej to#samo%ci. Szczególnie wa#ne s$ te, które s$ swoiste, wyró#niaj$ce nas po%ród innych. Nale#$ do nich
zespo!y architektury poprzemys!owej i powi$zane z nimi osiedla robotnicze. Je%li to
tylko mo#liwe, nale#y wkomponowa" je
w nowe inwestycje. Warto tak#e pami&ta",
#e Katowice, jak ca!y region, powstawa!y
na styku ró#nych kultur i konfesji. Bior$c
pod uwag&, #e %lady wa#nych na tym terenie kultur niemieckiej i #ydowskiej zaciera czas, warto uszanowa" w krajobrazie miasta, (od prawie stu lat b&d$cego w granicach
Polski), to co jeszcze pozosta!o po tych nieistniej$cych ju# spo!eczno%ciach.
Specyfik$ krajobrazu Katowic, a tak#e
innych miast konurbacji katowickiej, jest
przenikanie si& warto%ciowej architektury
z ró#nych epok. Wspó!istniej$ one obok siebie, prowadz$ „dialog” stylów i minionych
mód architektonicznych. Nawet te „)le urodzone” w czasach realnego socjalizmu
zas!uguj$ na ochron& jako warto%ciowe
dzie!a swojego czasu – powojennego modernizmu. Najnowsze obiekty, wspólnie
z budynkami z poprzednich epok tworz$
zró#nicowany, wielostylowy zbiór architektury – cenne continuum w przestrzeni
kulturowej regionu. Nale#y zauwa#y", #e
powstaj$ce w Katowicach dawne budynki i zespo!y urbanistyczne zawsze reprezentowa!y aktualne w danym czasie trendy artystyczne, nowe mo#liwo%ci techniczne
i materia!owe. Zgodne by!y z najnowszymi pr$dami architektury. Tak jest i dzisiaj.
Je#eli prawd$ jest, #e krajobraz miasta jest
dobrym wska)nikiem jego spo!ecznej i gospodarczej sytuacji, to obecny obraz miasta %wiadczy o jego dobrym stanie. Jest tak#e zapowiedzi$ pomy%lnej przysz!o%ci
ca!ego regionu. Widoczne w Katowicach
zmiany s$ cz&%ci$ procesu urbanistycznej
odnowy miast. Jest on niezb&dny dla poprawy jako%ci #ycia mieszka'ców i tworzenia dobrego wizerunku Górnego (l$ska.

!

Galeria Katowicka

Andrzej Grzybowski, dr In#. arch.,
profesor w Wy#szej Szkole Technicznej
w Katowicach, architekt i urbanista. Zajmuje si& projektowaniem mieszkalnictwa,
przestrzeni publicznych i pomników, tak#e studiami regionalnymi i dziedzictwem
kulturowym Górnego (l$ska. Obecnie jest
rektorem WST w Katowicach.
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Fot. z archiwum autorki
Barbara i Wojciech Kilarowie

Takie
pi!kne "ycie
BARBARA GRUSZKA-ZYCH
Koty z ulicy Ko!ciuszki
ojciech Kilar zwyk! mówi", #e to nie koty mieszkaj$ z nim,
W
ale on ma swój k$t przy kotach. Te tajemnicze zwierz$tka,
uznawane w staro#ytno%ci za bogów, zosta!y udomowione po-
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nad 9500 lat temu. Jednak do dzi% w nieprzewidzianym rozchyleniu pyszczka z brzytw$ z$bków, w nag!ym krzyku przypominaj$cym wycie hieny, pokazuj$ na co by!o sta" ich przodków.
Pierwszym dowodem na oswojenie tego zwierz&cia by! grób m&#czyzny z kotem odkryty na Cyprze oko!o 7500 r. p.n.e. Pan Wojciech te# oswaja! bezpa'skie, przychodz$ce do niego z okolicy, by
nasyci" g!ód. Ale przecie# nie dba! tylko o nape!nianie ich
brzuszków. Musia!a go fascynowa" ich skrywana dziko%", nieziemska moc ostrych pazurków ukrytych pod niewinnym futerkiem.
Kiedy% w przyp!ywie dobrego humoru kompozytor poprowadzi! mnie na oszklon$ werand& swojego domu przy ul. Ko%ciuszki 165 w Katowicach i pokaza! ukryte kocie królestwo. Oczy mu
si& %mia!y od momentu kiedy wsta! z fotela i zdecydowa!, #e przejdziemy w inne miejsce domu. Przed wyj%ciem do ogrodu
na pod!odze le#a!y kartony z bateriami whiskasów i kocich jogurtów przygotowanych na kolejny tydzie'. Sta!am si& %wiadkiem rytua!u karmienia – najpierw popatrzy! na nie przez okno,
a dopiero potem uchyli! drzwi, #eby wpu%ci" do %rodka. Wesz!y
jak do siebie, po drodze delikatnie ocieraj$c si& na przywitanie
o jego nogi i odda!y si& pospiesznemu jedzeniu. Wida" by!o ich
w$sy poruszaj$ce si& jak druty w r&kach dziergaj$cej sweter. Mo-

g!y tych swetrów zrobi" kilka, a kompozytor jakby chc$c je do tego zach&ci", z rado%ci$ uzupe!nia! pustoszej$ce miseczki.
– Widzi pani, jak mnie zobacz$, od razu chce im si& je%" – patrzy! z u%miechem na gromadk&. Obja%ni!, kto ze stadka mieszka
w ogrodzie ju# jaki% czas, a kto korzysta z jego kuchni go%cinnie.
Z o#ywieniem opowiada! o nie#yj$cej ju# kotce kochaj$cej swoich pa'stwa czyli jego i #on& mi!o%ci$ bezinteresown$ i pe!n$ ekspresji. Kiedy siedz$c na dachu widzia!a, #e wracaj$ z ko%cio!a, ekspresowo, czepiaj$c si& %ciany jak wirtuoz klawiszy pianina,
zbiega!a na dó!, #eby powita" ich przed drzwiami. Jej fotk& mia!
ustawion$ na biurku w pracowni i wida" by!o, #e kiedy zatrzymuje na niej spojrzenie momentalnie rozpromienia mu si& twarz. Koty by!y sta!ymi domownikami Kilarów. Pie%ci!y ich d!onie, spodziewaj$c si& odwzajemnionej czu!o%ci, !asi!y si& do nóg
z nieziemskim oddaniem. Ale te# znienacka z po!udniowego bieguna ciep!ych uczu" potrafi!y si& przenie%" na biegun polarny. Dyskretnie znika!y nie tylko w tunelach nocy, ale i dni, zostawiaj$c puste miski i listy z k!aczków sier%ci nie do odczytania na dywanie.
W te dni nieobecno%ci tylko pan Wojciech musia! widzie" zagadkowy u%miech którego% z nich, roz%wietlaj$cy na chwil& oczekiwanie na powrót. Dawno czyta! Alicj! w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, ale zapami&ta! sobie niezwyk!ego Kota z Cheshire i jego
niezwyk!e sztuczki, sprawiaj$ce, #e nie da!o si& o nim zapomnie".
– Dla niego najwi&ksz$ frajd$ by!o wyj%cie do oran#erii i szykowanie jedzenia kotom – opowiada Wojciech Krajewski. – I ten moment kiedy kicia mu si& otar!a o nogi. „Koty wiedz$, #e kiedy% w Egipcie by!y bogami, nie zapomnia!y
tego” – powtarza! z u%miechem.
Szanowa! i chroni! koty, ale i inne zwierz&ta, dlatego protestowa! kiedy kto% wyra#a! si& o nich z lekcewa#eniem:
– Ludzie potrafi$ mówi" „Ach to tylko kotki, pieski, #abki” i odpuszczaj$ sobie trosk& o nie. A to przecie# nasi bracia mniejsi.
Przypomina!, #e w buddyzmie oddawano szacunek kotom.
– Mam przed oczyma taki obraz z opowie%ci o Mahomecie,
jak to jego kot Muezza zasn$! na r&kawie jego szaty, a on, #eby go nie budzi", obci$! jej r&kaw – pan Wojciech te# z pewno%ci$ da!by sobie odci$" kawa!ek koszuli, #eby nie obudzi"
%pi$cego na niej kota. Nie lubi! kiedy kto% mówi! przy nim, #e
pies czy kot zdech!.
– On zmar! – poprawia! interlokutora. – Przecie# to s$ nasi bracia mniejsi.
– Kiedy jad$c mijali%my rozjechanego na jezdni kota czy ptaka, on to prze#ywa! – wspomina Wojciech Krajewski. – Uwa#a!,
#e sta!a si& tragedia. Trudno sobie wyobrazi", #e wcze%niej je(dzi! ogl$da" corrid& i patrzy! jak byki umieraj$ na oczach t!umu.
– Wstydz& si& przyzna" do tamtych upodoba' – powiedzia!
mi. – Dzi% widz&, #e tak samo potrzebowa!y pomocy jak moje koty.
– Pami&tam, jak$ tragedie prze#ywali nied!ugo potem jak si&
poznali%my. Wtedy odchodzi!a pierwsza ich kicia. Nie by!o mowy o u%pieniu, z oddaniem opiekowali si& ni$ do ko'ca.
Co go poci$ga!o go tak w kotach? Mo#e mi!o%" i oddanie,
które ofiarowa!y w!a%cicielom bez dopominania si& o wzajemno%"? Ale te# jakie% pokrewie'stwo natury, bo przecie# sk$d%
si& wzi&!y powiedzenia, #e kto% swoim charakterem czy wygl$dem przypomina dane zwierz&.
– Mia! natur& kota – uwa#a Krzysztof Zanussi. – Troszk& narcystyczny, skromny, wycofany, znienacka odkrywaj$cy ca!y
swój urok. To by! %wiadomy krytyk kociej natury, który jednocze%nie naprawd& kocha! koty.
– Zaczyna! #y" noc$ jak jego podopieczni – opowiada El#bieta Grocholska-Zanussi, #ona re#ysera. Wie, co mówi, bo sama ma osiem przygarni&tych z ulicy labradorów i dwa koty. – Mrok, cisza i samotno%" by!y mu potrzebne, #eby
komponowa".
– Najlepsze pomys!y przychodz$ mi do g!owy ko!o pó!nocy – opowiada! pan Wojciech. – Wi&kszo%" ludzi %pi, a ja mam
wtedy stuprocentowy spokój i pracuj&. )ona na czas jego intensywnej pracy wyprowadza!a si& do rodziny mieszkaj$cej
przy ul. Reymonta w Katowicach, a on zostawa! sam i w&drowa! w rejony, które nie mog!y si& przy%ni" %miertelnikom. Dopiero pó(niej wszystko si& wyja%nia!o na zapisanych czarno
na bia!ym kartach partytur.

Koty przez lata by!y obecne w domu Kilarów realnie, ale te"
zosta!y utrwalone na obrazach i na wyszywanych poduszkach
z ich wizerunkami, którymi zarzucone by!y kanapy. Kiedy zapyta!am jak wyobra"a sobie niebo odpowiedzia!, "e wydaje mu
si# miejscem spotkania, tak"e z kotami:
– Ciesz# si#, "e zobacz# si# tam z naszymi kotami. Z czarnym, namalowanym przez Jerzego Dud#-Gracza, „Bambikiem” – ukochanym diab!em w kociej skórze. I drug$ kotk$,
która by!a z nami 10 lat – prawdziwym anio!em. Nazywali%my
j$ z "on$ „Pupci$”, albo „Hild$”, bo kojarzy!a nam si# z za"ywn$ %l$sk$ gospodyni$, która lubi opiera& si# na parapecie
okiennym i patrze& na ulic#. Czarnego kota dostali od kogo%
z rodziny. Nosi! imi# Bambuk, wzi#te od nazwiska afryka'skiego biegacza, bo by! tak jak on zwinny i spr#"ysty. Ale, "eby nie obra"a& niczyich uczu& Kilarowie zmienili je na „Bambik”. Pan Wojciech %mia! si#, "e najzabawniejsze imi# nosi kot
Marka Kobieli – „Reksio”.

Dom
domu przy ul. Ko%ciuszki w Brynowie – dzielnicy KaDo
towic, Kilarowie przeprowadzili si# z ul. Sk!odowskiej-Curie. To by!o dla nich wyzwolenie. Kompozytor móg! wresz-

cie swobodnie gra& na pianinie, kiedy tylko chcia!. W poprzednim
miejscu nie pozwala! mu na to chory s$siad. Niewielu wie, "e
w tym samym czasie w odleg!o%ci kilku ulic w Katowicach pracowali dwaj genialni twórcy. Niekiedy w pobli"u domu pan Wojciech spotyka! Henryka Miko!aja Góreckiego, który przyje"d"a!
na tzw. „ptasie osiedle„(nazwy ulic wzi#to z ornitologii) z dzielnicy Koszutka, gdzie mieszka! z rodzin$. Mia! tu dom przeznaczony wy!$cznie do komponowania. Jak opowiada!a mi Jadwiga Górecka – "ona twórcy „III Symfonii (a!osnej”, zwykle
zamieniali kilka s!ów i rozchodzili si# do swoich zaj#&. Pan Wojciech by! dumny ze swoich kolegów muzyków i cieszy! si#, "e
"yje w znanym na %wiecie „zag!#biu muzycznym”. Na to okre%lenie Katowice zas!u"y!y sobie tradycj$ wybitnych orkiestr, charyzmatycznymi profesorami Akademii Muzycznej i utalentowanymi muzykami i kompozytorami, opuszczaj$cymi mury uczelni.
Wojciech Kilar stara! si# zwróci& uwag# zagranicy na Katowice jako miasto, które sprzyja komponowaniu. Przetrwa!a anegdota, "e kiedy pojecha! do Hollywood, zaproszony by
napisa& muzyk# do „Draculi” Coppoli, i spytano go, co trzeba robi&, "eby tworzy& tak %wietne utwory, odpowiedzia!, "e
wystarczy mieszka& w Katowicach.
– Co% w tym jest, "e czerpi# satysfakcj# kiedy oni musz$ przyjecha& do miasta, o którym nigdy nie s!yszeli – u%miecha! si#
opowiadaj$c jak zaprasza do swojego domu Romana Pola'skiego i innych wielkich, którzy prosili go o kompozycje do filmów.
Przyznawa! si# do Katowic w ró"nych miejscach %wiata, a katowiczanie doceniali jego mi!o%& i przywi$zanie. Nie przez przypadek on – przybysz z Kresów – zosta! uhonorowany przez abpa Damiana Zimonia tytu!em „Lux ex Silesia” czyli „)wiat!o
ze )l$ska”. Kilkakrotnie otrzyma! nagrod# Województwa
Katowickiego i prezydenta miasta Katowic, i inne, %ci%le zwi$zane z t$ ziemi$ laury – im. Wojciecha Korfantego, im. Juliusza Ligonia, „)l$skiego Oskara”, „Amicus Silesiae”. Wybrano go „)l$zakiem roku”, otrzyma! honorowe obywatelstwo
Katowic i Wodzis!awia )l$skiego, a tak"e tytu!y doktora honoris causa Uniwersytetu )l$skiego i Opolskiego.
Podkre%la!, "e Katowice to wyj$tkowa szansa, któr$ otrzyma! od Boga:
– Te Katowice bardzo mi pos!u"y!y, bo gdzie indziej móg!bym
uton$& w "yciu cyganerii krakowskiej czy warszawskiej. Kiedy
w Warszawie idzie si# do kawiarni hotelu „Europejskiego”, „Bristolu”, albo „Victorii” to wiadomo, "e si# spotka kogo% ze %rodowiska. W Katowicach nie istnia!o rozwini#te "ycie cyganerii,
dlatego szcz#%liwie nie wci$gn#!a mnie "adna kawiarnia artystyczna. W gruncie rzeczy Katowice by!y moim przeznaczeniem. Nauczy!em si# tu powagi wobec "ycia, odpowiedzialno%ci. Pochodz# z kresów wschodnich i "artuj#, "e przenios!em si# z jednych
kresów na drugie. Na Wschodzie zderzenie kultur, przenikanie
katolicyzmu i prawos!awia da!o wspania!e rezultaty w twórczo%ci Iwaszkiewicza czy Szymanowskiego. W Katowicach, gdzie

wida& wp!ywy niemieckie, symbioz# katolicyzmu z protestantyzmem, te" dobrze si# tworzy. W!a%nie w tym mie%cie ja, taki
troch# rozwichrzony lwowiak, nieco si# ustatkowa!em. A przede
wszystkim tutaj – ja, lwowiak, pozna!em moj$ "on#, warszawiank#. Poza tym )l$sk le"y bli"ej Europy. Nie salonów paryskich,
ale Europy porz$dnej pracy, odpowiedzialno%ci.
Przyszed! na %wiat nie tu, ale we Lwowie – 17 lipca 1932
w domu przy ul. Kardyna!a Sapiehy 89.
– Czy pani rozumie czym jest dla mnie dom? – spyta! mnie
kiedy%. Przyzna! przedtem, "e nie ma ochoty bywa& na salonach, wyje"d"a& na spotkania z wielbicielami, ale woli siedzie&
u siebie. W dzieci'stwie bardzo krótko móg! si# cieszy& domem rodzinnym. Jako 12-latek opu%ci! Lwów razem z matk$
jak inni uciekaj$cy z kresów Polacy.

Stare sito
czasu %mierci "ony najch#tniej siedz# w domu – po–
Od
wiedzia! mi. – Tu wszystko jest takie jak za jej "ycia, tu jest wr#cz dotykalna Podpowiada mi nawet poprzez zna-

ki. Nie jakie% mistyczne, ale takie dorady „z góry”, co mam
na przyk!ad w danej chwili zrobi&. Wielu ma podobne do%wiadczenia ze swoimi zmar!ym. Wiem, "e pracy twórczej oczekuje ode mnie równie" teraz, cz#sto z ni$ rozmawiam, odwiedzam
jej grób – zwyczajnie wierz# w %wi#tych obcowanie.
Za najcenniejszy przedmiot w domu uwa"a! stare sito:
– Takie lekko wygi#te, z p#kni#tego plastiku, ale najbardziej
pami#ta r#ce mojej "ony – nie przyniós! go wtedy z kuchni, ale
gdy je opisywa!, mog!am sobie wyobrazi& jak „jego” Basia odcedza przez nie ulubione pierogi czy kluski. Pewnie nadawa!o si# do wyrzucenia na %mietnik, ale zachowa! je, bo pami#ta!o jej czu!e dotkni#cia.
Po jej %mierci mia! moment, kiedy powa"nie my%la! o kupnie domu blisko cmentarza przy ul. Sienkiewicza w Katowicach, gdzie le"a!a. Kaza!a si# skremowa&, ale m#"a namawia!a, "eby zostawi! swoje cia!o w ziemi.
– Tacy jak ty, nie powinni da& si# spali& – powiedzia!a mu
kiedy% przy Wojciechu Krajewskim. – Spo!ecze'stwo po %mierci b#dzie potrzebowa& realnych znaków obecno%ci, nie wystarczy mu proch.
Troszczy! si# o jej coraz bardziej schorowane cia!o bardziej
ni" o swoje. Przez kilka ostatnich lat przed jej %mierci$ prawie
jej nie odst#powa!. Z pi#knej, postawnej kobiety, otwartej na ludzi, zwi$zanej z rodzin$, wyczulonej na jej potrzeby, zamienia!a si# w skurczon$ staruszk#, coraz bardziej um#czon$ przez
choroby, które atakowa!y j$ ze wszystkich stron.
***

Przez ostatnie, cudowne darowane im pó! roku jeszcze byli razem, ale widzia! jak wymyka mu si# z r$k. Mo"e dlatego jaki%
czas potem tak ch#tnie napisa! kilka zda' na ok!adk# mojego tomiku „Szara jak wróbel” po%wi#conego mojemu zmar!emu ojcu Witowi? Opowiadam w nim jak z pe!nego si! m#"czyzny zmieni! si# w niemowl# czekaj$ce na znak, by urodzi& si# do innego
%wiata. Mo"e w tych linijkach odnalaz! tamte miesi$ce przed jej
odej%ciem, którego nie da!o si# powstrzyma&?
Barbar# Kilar zabi!o drugie z rz#du zapalenie p!uc, którego
nie wytrzyma! w$t!y organizm. Zmar!a 27 listopada 2007 na oddziale intensywnej terapii szpitala klinicznego w Katowicach-Ochojcu. Na zdj#ciu wisz$cym w ich domu w pokoju na parterze mo"na by!o zobaczy& jak roze%miana i szcz#%liwa siedzi
obok m#"a w kwiecistej sukience. Jakby tym strojem podkre%la!a, "e by!a kwiatem jego "ycia. Nie zwracaj$c uwagi, "e jest
coraz powa"niej chora, tak jakby by!a zdrowa kupowa! jej eleganckie bluzeczki i kwiaty, "eby nadal czu!a si# pi#kna.
***
Kiedy ich pozna!am, mia! sze%&dziesi$t lat, ona cztery lata
mniej. Pod koniec spotkania w ich domu poprosi!am o wspólne zdj#cie z kompozytorem. Zgodzi! si# na jedno, na którym stoimy obok siebie, ale do kolejnego zaprosi! "on#. Nie chcia! by&
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na nim sam, przywo!a! j" z innego pokoju ubran" w b!#kitn" sukienk#, $eby zosta!a utrwalona razem z nami. Kiedy dzi% ogl"dam tamt" fot# wydaje si#, $e wyra$a jego stosunek do ukochanej. Pan Wojciech stoi w pewnej odleg!o%ci ode mnie, za to lekko
przytulony do $ony i delikatnie trzyma jej d!o&, jakby wyszli
na pierwszy wspólny spacer. Wida', $e wie jakie cenne jest %wi#towanie mi!o%ci ka$dym gestem. To, $e lubili trzyma' si# za r#ce wida' te$ na innych fotografiach. Ani przez moment nie chcieli
zapomina', $e ich uczucie stale musi by' m!ode.
W!a%ciwie to ona wiod!a go przez zakr#ty $ycia, wyprowadzaj"c na prost".
Pan Wojciech opowiadaj"c mi o filmach, które go porazi!y
wy!"cznie obrazem wymieni! na pierwszym miejscu „Lawrence’a z Arabii” Davida Leana:
– Jest tam niesamowity fragment, kiedy kamera na d!ugo zatrzymuje si# na widoku pustyni, a dopiero potem, gdzie% na horyzoncie, pojawia si# ma!y punkcik postaci, która zbli$a si#,
ro%nie.
Stwierdzi!am, $e ta posta', która z ka$dym dniem staje si#
bli$sza jest metafor" jego $ony, a on potwierdzi!:
– Docenia!em j" za $ycia, ale jeszcze bardziej z dzisiejszej
perspektywy.
To by! piorun
oznali si# w 1954 w Katowicach. Basia, urodzona w Warszawie, mieszka!a w stolicy Górnego (l"ska z mam", dziadP
kami i jedn" z sióstr. Ojca straci!a w O%wi#cimiu jeszcze kie-

!

Fragmenty pochodz$ z ksi$%ki „Takie pi#kne %ycie. Portret
Wojciecha Kilara”, która uka%e si# nak"adem wydawnictwa
„Nieca"e”.

Fot. Zbigniew Sawicz

dy by!a ma!" dziewczynk".
– Kiedy si# spotkali%my, mia!em 22 lata, by!em ju$ na roku dyplomowym Akademii Muzycznej a ona mia!a 18 lat, by!a
w klasie maturalnej – opowiada!. – To by! natychmiastowy piorun, który trafi! Michaela Corleone w Ojcu chrzestnym Coppolli, kiedy mign#!a mi gdzie% na schodach dzisiejszej Akademii Muzycznej w Katowicach. (Wtedy na parterze budynku mie!ci"o si#
Liceum Muzyczne, a na pi#trze – Akademia – przyp. autorki). Przydarzy!o mi si# to nie jak jemu w%ród spalonych upa!em sycylijskich pól, tylko na zakr#cie szkolnych schodów. Tak sobie czasem my%l#, $e te kilka sekund lub minut nada!o bieg mojemu $yciu,
które mog!oby potoczy' si# w zupe!nie innym kierunku, gdybym

pozna! osob# o innych pogl"dach na %wiat. Gdybym wtedy tam
nie przechodzi!, to mo$e Basia nigdy by mi nie wpad!a w oko.
Ju$ wtedy poczu!em, $e jeste%my stworzeni dla siebie – jak si#
to banalnie mówi. Potem, ale – to s" sprawy bardzo osobiste – jeszcze przez jaki% czas nie byli%my razem. Zdarza!y nam si# chwile trudne przed naszym pó)nym %lubem, bo by!em ju$ w wieku
Chrystusowym. Nasz zwi"zek, perspektywa, $e b#dziemy razem,
nie by!a pewna. Sporo si# wtedy wycierpia!em. Ale jestem Bogu za te ci#$kie momenty wdzi#czny, bo dzi#ki nim potem uk!ada!o nam si# tylko lepiej. Mo$e dzi#ki temu potem nasza mi!o%'
by!a jak ska!a. W m!odo%ci mia!em okres zabawowy – w Pary$u i po powrocie z niego. Ale to tak mia!o by', bo dzi#ki temu
pozna!em dwie ró$ne ods!ony $ycia. Za nic nigdy nie z!orzeczy!em Bogu, ale stara!em si# zrozumie' Jego logik#.
Znali si# 12 lat zanim w kwietniu 1966 wzi#li %lub w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Z dnia %lubu oprócz rado%ci, $e przed Bogiem przysi#gli sobie mi!o%', wierno%' i uczciwo%' ma!$e&sk", zosta!o mu wspomnienie ostatniego spotkania
z wa$nym dla nich obojga dziadkiem $ony – Andrzejem Bajd", który by! tez dziadkiem aktora Bogumi!a Kobieli i wa$n"
postaci" powojennych Katowic:
– Mia! wówczas 92 lata i le$a! chory w szpitalu. Zaraz po ceremonii %lubnej pojechali%my go odwiedzi'. Pami#tam, $e u%cisn"! mnie szczególnie mocno, moj" Basi# równie$, ale mnie
jako% w pierwszej kolejno%ci. Bardzo si# cieszy! z naszego %lubu. Wygl"da na to, $e na nas czeka!, bo gdy wrócili%my do go%ci, dotar!a do nas wiadomo%', $e kilka minut pó)niej zmar!.
Kiedy pan Wojciech gdzie% wyje$d$a!, nie mo$na si# by!o
dodzwoni' do jego $ony ani na komórk#, ani na telefon stacjonarny, bo bez przerwy do niej telefonowa!, informuj"c o ka$dym kroku. A przecie$ wr#cz si# chlubi! tym, $e go nie poucza!a, nie ustawia!a $yciowo, nie kszta!towa!a wed!ug swoich
wyobra$e&, wi#c trudno sobie wyobrazi', $e nieustannie jej si#
radzi!. On sam i najbli$si przyznawali, $e ona dyskretnie uczy!a m#$a, jak wraca' i $y' po%ród ludzi, po tym jak na miesi"ce komponowania znika! na pustyni.
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Wojciech Kilar z prof. Andrzejem Jasi&skim (z lewej) i prof. Eugeniuszem Knapikiem (w !rodku) w Akademii Muzycznej

stu lat mo'na pracowa% na odleg!o"% w systemie telepracy, mo'na na odleg!o"% si$
uczy%, kupowa%, a nawet podda% procedurom
medycznym. Oczywi"cie oba typy us!ug dope!niaj# si$, cho% kariera e-services przekroczy!a ju' granice naukowej wyobra(ni, a jej
ekspansja mierzona jest w miliardach dolarów,
tak'e w Polsce. I znowu ca!kiem spora grupa ludzi, oszo!omiona us!ugami sieciowymi
i ich depersonalizacj#, wraca do ma!ych sklepów, biur, instytucji, zachowa& prosumpcyjnych, wymagaj#cych udzia!u w!asnego w powstawaniu produktu. Ci ostatni próbuj# odej"%
od spo!ecze&stw masowych i odnale(% "lady
cho%by indywidualizacji, dokumentuj#cych ich
w!asn# osobowo"% czy to'samo"%.

• Spo!ecze"stwo wspó!czesne
– mnogo#$ etykiet
W najnowszych naukach spo!ecznych uczeni i publicy"ci dwoj# si$ i troj# aby jak najlepiej, a jednocze"nie b!yskotliwie, opisa% wspó!czesne spo!ecze&stwa Europy, Pó!nocnej Ameryki czy Basenu Pacyfiku. Pojawiaj# si$ niezwykle liczne okre"lenia ilustruj#ce, zdaniem
ich twórców, szczególne cechy tych spo!ecze&stw. Mówi si$ zatem o spo!ecze&stwach poprzemys!owych, informacyjnych, sieciowych,
medialnych, spo!ecze&stwach w sieci, spo!ecze&stwach przep!ywów, ryzyka, spo!ecze&stwach wiedzy. Ka'dy z tych terminów opisuje pewien tylko aspekt funkcjonowania spo!ecze&stwa, a zatem 'aden nie jest wystarczaj#co pojemny, aby uwzgl$dni% wielowymiarow#,
a przy tym mozaikow# jego istot$. Szczególnie cz$sto eksponowane s# poj$cia zwi#zane
z przep!ywem informacji i wiedzy oraz ró'norakie technologie i sieci, które te transmisje
umo'liwiaj#. Na temat spo!ecze&stw sieciowych
napisano ju' bardzo wiele prac, czasem banalnych, z których wszelako stworzy% by mo'na
ca!kiem rozbudowan# bibliotek$.

• Kim Dzong Un i cyberwykluczenie

• Cz!owiek – w%ze! sieci
Trzeba jednoznacznie podkre"li%, 'e wszystkie spo!ecze&stwa od zarania cechowa! przep!yw informacji czy wiedzy. Informacja by!a
w obiegu zarówno w najbardziej archaicznych
zbiorowo"ciach ludzkich, jak i w antycznej
Grecji czy Rzymie. W pierwszych dekadach XXI stulecia nast#pi! wszak'e jeden
z prze!omów technologicznych, który doprowadzi! do nieznanej w przesz!o"ci intensyfikacji tych przep!ywów oraz wzro"cie wolumenu transmitowanych informacji i sposobach ich
upowszechnienia. Ogromn# rol$ w tym informacyjnym skoku odegra!y: telefonia komórkowa oraz Internet, a tak'e niezb$dna infostruktura w postaci sieci "wiat!owodowej. W wyniku tej rewolucji technologicznej pojedynczy
cz!owiek, zbiorowo"ci i spo!eczno"ci ludzkie
sta!y si$, gdyby u'y% niezno"nego 'argonu naukowego, w$z!ami sieci, w których kumuluj# si$ informacje, i z których te informacje wyp!ywaj#. Trudno ocenia% warto"% intelektualn# tego przekazu, bo jest skrajnie zró'nicowana, poczynaj#c od informacji kompletnie
"mieciowych, a na transmisji wyrafinowanych
tre"ci, zgodnych z najnowsz# wiedz#, ko&cz#c.
• Samotno#$ w t!umie
– samotny t!um
Zdawa!oby si$ zatem, 'e wielo"% kontaktów sieciowych u!atwi jednostce i grupie
spo!eczne funkcjonowanie, pomno'y wi$zi
i prze!o'y si$ na zag$szczenie relacji w warunkach rzeczywistych. Takie prze!o'enie
wcale nie jest pewne, a w wielu przypadkach
mówi% mo'na o samotno"ci w sieci. To poj$cie nawi#zuje do klasycznych terminów Davida Riesmana – samotny t!um, samotno"%
w t!umie. Ameryka&ski socjolog dowodzi!, 'e
blisko"ci przestrzennej wcale nie musi towarzyszy% blisko"% spo!eczna i najbli'si nawet
s#siedzi w wielokondygnacyjnych czy kameralnych budynkach wcale nie musz# si$ zna%
osobi"cie. Przejmuj#c# wersj$ tej blisko"ci
i oddalenia zarazem dokumentuje film Krzysztofa Zanussiego – Za "cian#. Wówczas nie by!o jeszcze Internetu ani poczty elektronicznej,
ale kwestia dystansów spo!ecznych okazuje
si$ wieczna i uniwersalna, w sieci i poza ni#.

W sieci,
czyli
w matni?
• Normalsi, trolle i hejterzy – aktorzy
sieci
Mo'na jednocze"nie przyj#%, 'e sieci sprzyjaj# w niektórych przypadkach zag$szczeniu relacji spo!ecznych, zw!aszcza w odniesieniu
do ludzi i grup o jasno zdefiniowanych zainteresowaniach czy uwik!anych w czytelne
obszary tematyczne. Cho% i w tych warunkach
trolling, czyli uporczywe wprowadzanie tre"ci
do dyskusji bez jakiegokolwiek z ni# zwi#zku,
albo hejterstwo – j$zyk dojmuj#cej nienawi"ci – s# na porz#dku dziennym. Internet jest bowiem najbardziej demokratycznym medium,
niemo'liwym w istocie do d!ugoterminowej
cenzury i kontroli, u!atwiaj#cym wirtualne
deliberacje zarówno mi!o"nikom Amadeo Modiglianiego, jak i perwersyjnym pedofilom.
• Bunt prosumentów
W spo!ecze&stwie sieciowym radykalnej
zmianie uleg!o funkcjonowanie jednostki,
nie tylko w wymiarze prywatnym, ale równie'
publicznym, po!#czone mi$dzy innymi ze sposobem codziennego zarobkowania i wykonywania pracy. Obok tradycyjnych us!ug, zwi#zanych z cz!owiekiem od tysi#cleci i stuleci,
takich jak handel czy rzemios!o, pojawi!y si$
us!ugi "wiadczone drog# sieciow#, nazywane w obiegu mi$dzynarodowym e-services.
Czego w nich nie ma? Od dobrych kilkuna-

Wspó!czesne spo!ecze&stwa sieciowe s#
ugruntowane w najbardziej rozwini$tych krajach globu. Ale Internet czy telefonia komórkowa funkcjonuje nawet na Saharze czy nawet
w najbardziej odludnych miejscach "wiata. Wiadomo, 'e w Chinach praktykowana jest cenzura niektórych tre"ci, a w Pó!nocnej Korei tragiczny i operetkowy zarazem przywódca Kim
Dzong Un reglamentuje sie%, ale te dzia!ania
skazane s# w d!u'szej perspektywie na pora'k$. Jedno jest jednak pewne, 'e najlepiej prosperuj#ce spo!ecze&stwa sieciowe zwi#zane s#,
gdyby u'y% terminologii Karola Marksa, z rynkiem kapitalistycznym. A to oznacza nierówno"% dost$pu do sieci, zwi#zanej mi$dzy innymi z kosztem akcesu do tego medium i jego ró'nych rewirów. W ten oto sposób pojawia si$
wcale nie marginalny problem cyberwykluczenia czyli nieobecno"ci w "wiecie wirtualnym.
Jest ono zwi#zane nie tylko z zasobno"ci# finansow#, ale tak'e z wiekiem. Im starszy jest
bowiem cz!owiek, tym mniejsze szanse na serfowanie w sieci. Bardzo cz$sto wi#'e si$ to z niskimi kompetencjami cywilizacyjnymi, zdolno"ciami do odbioru czy po prostu brakiem zasobów finansowych na zakup odpowiedniego
sprz$tu. Cho% i w tych przypadkach dostrzec
nale'y tendencj$ niezwykle pouczaj#c#. W rodzimych Uniwersytetach Trzeciego Wieku
na przyk!ad, w których uczestnicz# tysi#ce Polaków (50+) kursy komputerowe obok zaj$%
gimnastycznych, rekreacyjnych i j$zykowych,
bij# rekordy popularno"ci, a portale randkowe
pe!ne s# propozycji sk!adanych przez osoby
w wieku dojrza!ym.
• Sie$ i zdolno#$ selekcji
W tym kontek"cie powstaje naturalne pytanie czy spo!ecze&stwa przenosz# si$ do sieci i to co by!o do tej pory realne staje si$ wirtualne? Mo'na z ca!# pewno"ci# za!o'y%, 'e
sie% nie zast#pi spo!ecznej rzeczywisto"ci, a jedynie j# dope!ni i vice versa. To wspó!wyst$powanie obu przestrzeni jest oczywiste. Podobnie jak i to, 'e sie% nie jest matni#, w której upowszechnia si$ rzeczy bezwarto"ciowe.
Du'o w niej miejsca na przekaz cenny i pouczaj#cy. Kluczow# w tym przypadku staje si$
jednak zdolno"% do poszukiwania informacji,
ich analizowania, selekcji i w ko&cu praktycznego wykorzystania. Jest pewne, 'e to najwa'niejsza zdolno"% cywilizacyjna drugiej dekady XXI stulecia, warta pie"ni, gdyby u'y% frazy Zbigniewa Herberta.
Felieton powsta! we wspó!pracy
z prof. Ann" #liz
z Uniwersytetu Opolskiego
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Wspomnienie o Henryku Buszce

Fot. Zbigniew Sawicz

(1924-2015)

Wierzy!
w m"dro#$
cz!owieka
IRMA
KOZINA

ko!cu lat 90. XX wieku Henryk
W
Buszko powoli zamyka" swoj#
dzia"alno$% w pracowni projektowej, któr# prowadzi" razem z Aleksandrem

16 Frant# od 1958 r. Wspólnika pozna"

w okresie wczesnej m"odo$ci, kiedy
obydwaj – jako nastoletni ch"opcy – sp&dzali swoje wakacje w Nowym Targu.
Poza architektur# "#czy"o ich zami"owanie do pieszych w&drówek górskich

oraz do narciarstwa. Mniej wi&cej w tym
samym czasie wszystkie z tych pasji trzeba by"o porzuci%, by zacz#% spokojny 'ywot emeryta. Dla Henryka oznacza"o to
jedynie zmian& sposobu dzia"ania. Zda"
sobie spraw& z tego, 'e uczestniczy"
w niezwykle wa'nych procesach architektoniczno-urbanistycznych Górnego (l#ska, tote' coraz ch&tniej wspomina" przesz"o$%, opowiadaj#c histori&
swojej zawodowej kariery studentom
oraz w pe"ni ju' doros"ym mi"o$nikom
sztuki budowania.
Dba" zawsze o form& tych opowiada!.
By" to swoisty nawyk z dzieci!stwa. Jego ojciec osieroci" rodzin& w 1931 r., gdy
Henryk mia" zaledwie sze$% lat. Od tego momentu w jego wychowaniu uczestniczy"a siostra matki, Stanis"awa )uczek,
nauczycielka z Hrubieszowa. Ukochana
„ciocia Stasia”, jak mawia" o niej architekt jeszcze nied"ugo przed swoim odej$ciem, wymaga"a od siostrze!ca "adnego bu do wa nia zda! i lo gicz ne go
formu"owania my$li. To okaza"o sie
niezwykle przydatne ju' po wojnie,
gdy Buszko przyby" do Katowic.
Zarówno Buszko, jak te' jego uczelniany kolega Franta, po dyplomie zaj&li
si& prac# naukow#. Leszek (jak nazywano Aleksandra Frant& w bliskich relacjach) zwi#za" si& z Krakowem, Henryk
prowadzi" zaj&cia we Wroc"awiu. Ich
przyjaciel Jerzy Gottfried poszuka" sobie na przemys"owym (l#sku zlecenia architektoniczne w"a$ciwie jeszcze jako
student. S"ysz#c jego opowie$ci o realnym projektowaniu budowli, $wie'o
upieczeni asystenci do"#czyli do kolegi,
podejmuj#c prac& w Miastoprojekcie Katowice. „(wie'a krew” z Krakowa da"a si& w Katowicach szybko pozna% jako trzyosobowy zespó" wyró'niaj#cych
si& projektantów. My$leli nawet o utworzeniu swoistego tercetu BuFraGo (nazwa utworzona od nazwisk Buszko,
Franta i Gottfried). Razem pracowali
przy wznoszeniu szko"y zawodowej dla
huty Baildon (dzi$ siedziba (l#skich
Technicznych Zak"adów Naukowych,
tu' za hotelem Angelo przy ulicy Sokolskiej 26) oraz domu kultury przy hucie
Zgoda w (wi&toch"owicach. Projektowali te' siedzib& Okr&gowej Rady Zwi#zków Zawodowych naprzeciwko Urz&du
Wojewódzkiego. Startowali w konkursie na zagospodarowanie pierzei przy Pa"acu Kultury i Nauki w Warszawie. Te
wczesne realizacje przypad"y na okres
socrealizmu, trwaj#cy w Polsce w latach 1949–1956. M"odzi architekci musieli wówczas stawa% w obronie swoich
rozwi#za!, dyskutuj#c na temat wymy$lonych przez nich detali z sekretarzami
partii i starszymi kolegami po fachu, którzy zdecydowali si& pilnowa% dogmatycznego przestrzegania zasad narzuconej architektom ideologii. Henryk po raz
pierwszy podejmowa" negocjacje z politykami. Wielu z nich okre$la" potem
w swoich opowiadaniach jako „prawdziwych m&'ów stanu”, wykszta"conych
przez przedwojennych profesorów, zaprawionych w boju o wolno$% Polski

architektur#, która coraz rzadziej oceniana bywa emocjonalnie (przez pryzmat
negatywnie kojarzonej marksistowsko-le ni now skiej ide olo gii), zy sku j#c
na warto!ci w analizach dokonywanych przez znaj#cych si% na rzeczy fachowców.
Kolejne spotkanie Henryka Buszko
z Zi%tkiem mia$o znacznie bardziej
frustruj#c# atmosfer%. Pracuj#c nad zabudow# mieszkaln# osiedla Tysi#clecia
Buszko i Franta (prowadz#cy od 1958
r. samodzieln# Pracowni% Projektow#
Budownictwa Ogólnego) wykonali studium badawcze, którego celem by$o
ustalenie modu$ów normatywnych dla
tanich mieszka&. W wyniku ich bada&
okaza$o si%, "e polska norma budowlana dla kuchni by$a zbyt ma$a. Obliczona przez nich jednostka opiera$a si%
na module 6,30 m, umo"liwiaj#cym
w miar% przyzwoite umeblowanie kuchni. Sporz#dzili wi%c projekt, który
w przypadku ka"dego mieszkania przewy" sza$ so cja li stycz ne pa ra me try
o 30 cm. Uda$o si% przeforsowa' zatwierdzenie tego modu$u w Katowicach,
ale warszawscy specjali!ci natychmiast wychwycili ten zabieg. Do Zi%tka przysz$o pismo nakazuj#ce pozbawienia praw do wykonywania zawodu
dwójki „!mia$ków” z PPBO. Wojewoda wezwa$ Buszko i Frant% na rozmow% i zapyta$, co w tej sytuacji ma
zrobi'. Henryk mia$ mu odpowiedzie',
"e decyzja nale"a$a do niego. Na to Zi%tek po dar$ war szaw ski „roz kaz”
na strz%py, a mieszka&cy domów wielorodzinnych osiedla Tysi#clecia mog#
dzi%ki temu ustawia' szafki i piece
w swoich kuchniach.

Wspó$cze!ni mieszka&cy tych domów narzekaj# na ró"nego rodzaju niewygody, powsta$e przede wszystkim
ze wzgl%du na konieczno!' oszcz%dzania !rodków finansowych. Zapominaj#
cz%sto o tym, "e budowa osiedla Tysi#clecia rozpocz%ta zosta$a zaledwie 15 lat
po drugiej wojnie !wiatowej. Pieni%dzy
na tego typu inwestycje by$o za ma$o,
a w spó$dzielniach mieszkaniowych
na terenie ca$ego województwa ustawia$y si% „kilometrowe kolejki” oczekuj#cych na w$asne M. Trzeba by$o budowa'
jak najwi%cej, wykorzystuj#c dost%pne
!rodki tak, by ka"demu zapewni' minimum egzystencjalne. Henryk wspó$projektowa$ mieszkania osiedla Ro(dzie&skiego i Tysi#clecia tak"e z my!l#
o w$asnych dzieciach. W ma$ometra"owym mieszkanku ikonicznego ju" dzisiaj „Tauzena” przez wiele lat egzystowa$a z ca$# swoj# rodzin# jego córka.
Wszelkie zarzuty wzgl%dem projektantów tej mieszkaniówki s# bezpodstawne, gdy we(mie si% pod uwag% uwarunkowania historyczne determinuj#ce
charakter budownictwa mieszkaniowego PRL.
Krytyczni w stosunku do socjalistycznych wie"owców Tysi#clecia katowiczanie wydaj# si% zadziwiaj#co bierni
w obecnej sytuacji, gdy deweloperzy
„wciskaj#” pomi%dzy stoj#ce ju" wysoko!ciowce nowe obiekty, $ami#c przy tym
wszelkie normy w zakresie zachowania
przyzwoitej odleg$o!ci pomi%dzy budynkami mieszkalnymi, które ze sob# maj# s#siadowa'. Buszko i Franta do ko&ca próbowali z tym walczy', pozywaj#c
nachalnego dewelopera do s#du. Niestety, zarówno lokalna prasa, jak te" za!leFot. Zbigniew Sawicz

w czasie drugiej wojny !wiatowej i przez
to powa"nie podchodz#cych do pracy
spo$ecznej. Najwy"ej ceni$ wojewod% Jerzego Zi%tka. Okre!la$ go jako regionalnego patriot%, przedk$adaj#cego interes
województwa nad polityk% krajow#,
prowadzon# przez sto$ecznych dzia$aczy
partyjnych.
Cz%sto relacjonowa$ w swych opowie!ciach osobiste spotkania z Zi%tkiem. Ich
pierwsza wspólna inicjatywa zwi#zana
by$a z Pa$acem Kultury Zag$%bia w D#browie Górniczej, projektowanym przez
Zbigniewa Rzepeckiego. Ten wybitny
przedwojenny architekt zosta$ zmuszony do zastosowania w swym projekcie
motywów dekoracyjnych charakterystycznych dla socrealizmu. Jego rozwi#zania nie utraci$y jednak przez to dobrej
jako!ci, sk$adaj#c si% na monumentaln#
budowl%, która po dzi! dzie& stanowi
per$% miejscowej architektury. Jednak
w latach 1955–1956 w$a!nie ten obiekt
skoncentrowa$ na sobie agresj% miejscowych polityków, którzy wybrali sobie pa$ac jako przys$owiowego koz$a ofiarnego „do spalenia na stosie” w celu
roz$adowania negatywnych nastrojów
spo$ecznych. Zi%tek powo$a$ wówczas
Henryka jako rzeczoznawc%. Obydwaj
z Frant# przeprowadzili skrz%tn# analiz% form architektonicznych budynku
i ostatecznie przekonali Zi%tka, by uko&czy' jego wznoszenie. Najbardziej przekonuj#cym argumentem okaza$ si%
przedstawiony kosztorys, z którego wyra(nie wynika$o, "e burzenie dzie$a
Rzepeckiego by$oby marnowaniem spo$ecznych funduszy. Dzi%ki temu rozwa"nemu s#dowi D#browa Górnicza mo"e
si% obecnie poszczyci' wysokiej klasy
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pieni spó!nion" nienawi#ci" do socjalizmu u$ytkownicy zaprojektowanych
przez nich budowli nie potrafili zrozumie%
rzeczywistych intencji architektów. Przypi&to im 'atk& „pieszczoszków komuny”,
pragn"cych wybieli% swoj" „niecn" dzia'alno#%” z czasów PRL.
W ostatnich dniach lipca 2015 r. po$egnali#my Henryka Buszko, który pochowany zosta' obok swojej ukochanej
$ony na cmentarzu w Zakopanem. Ta
strata mo$e si& sta% okazj" do przemy-

#lenia na nowo postulatów architektonicznych naszych rodzimych modernistów, odpowiedzialnych za budownictwo
mieszkaniowe w latach 1945–1989.
By% mo$e uda'oby si& jeszcze ocali% niektóre ich rozwi"zania przed bezmy#ln"
dewastacj". Henryk Buszko do ko(ca
wierzy' w m"dro#% cz'owieka i w si'& inicjatyw spo'ecznych. Najwy$szy czas, by
katowiczanie udowodnili, $e te warto#ci
potrafi" ich obroni% przed bezwzgl&dnymi poczynaniami wspó'czesnych bosów

zarz"dzaj"cych rynkiem inwestycyjnym w dzie dzi nie miesz kal nic twa.
W dwudziestoleciu mi&dzywojennym
Polska tak$e opowiada'a si& po stronie
zasad kapitalizmu, jednak spó'dzielczo#% mieszkaniowa potrafi'a zapewni%
swoim zwolennikom przyzwoite warunki mieszkaniowe. Nadszed' w'a#nie ów
krytyczny moment, by sobie o tym
przypomnie%...

!

Borki "wi#towa!y 155 urodziny

To by!o biesiadowanie!
MARIA SZTUKA
egoroczny wrzesie! mieszka!cy
T
Katowic b"d# zapewne d$ugo pami"tali. 150 urodziny miasta sta$y si"

okazj# do hucznych obchodów jubileuszu. 5 wrze%nia %wi"towa$y tak&e
Borki. Powodów do rado%ci by$o tu
wiele. Pierwszy to 155. (tak, to nie pomy$ka) rocznica istnienia robotniczej
osady, drugi to wpis osiedla do wojewódzkiej ewidencji zabytków, osiedla
czyli familoków, pami"taj#cych %wietno%' XIX-wiecznego Ro(dzienia. Trzecim po wo dem by $a nie ukry wa na
ogromna satysfakcja mieszka!ców sta-

rej kolonii, którzy osamotnieni w walce o przetrwanie, zdo$ali w$asnymi si$a mi wy bro ni' swo je do mo stwa
przed wyburzeniem. Przy biesiadnych
sto$ach zasiad$y trzy pokolenia borcanioków. By$y wspania$e ko$ocze, pajdy chleba z tustym, ogórki kwaszone,
pieczone kie$baski, &ur (wszystko wyroby w$asne), ta!ce zabawy i nieko!cz#ce si" wspomnienia. Nie mog$o
zabrakn#' tak&e sportowych emocji,
wszak w latach 1922)1923 miejscowa
dru&yna palanta „Gwiazda Borki” rozs$awi$a osad" zdobywaj#c dwukrotnie

mistrzostwo Polski. Nie rozegrano
wprawdzie meczu palanta, ale godnie
zast#pili go pi$karze. „Bia$e Anio$y”
i „Czerwone Diab$y” walczyli do ostatniej kropli potu, ko!cz#c spotkanie wynikiem dwa do jednego dla „Diab$ów”.
Emocje si"ga$y zenitu. Warto doda', &e
z rekultywacj# dawnego boiska mieszka!cy Borek poradzili sobie w ci#gu
kilkunastu dni. Znikn"$a gro(ba wyburze!, teraz przyszed$ wi"c czas na rewitalizacj" osiedla, o czym zapewnili
katowiccy urz"dnicy.

!
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– Mam w r!ce najnowsz" p#yt! Five O’Clock Orchestra. Czego mog! si! spodziewa$, kiedy w#o%! j" do odtwarzacza CD?
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Dixielandu, i to wysokiej jako!ci.
– Przegl"daj"c tytu#y widz! jednak utwory wspó#czesne, jak i si!gaj"ce korzeniami XIX wieku.
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Jeste!my z definicji
zespo"em dixielandowym (gramy na kornecie i saksofonach).
Na p"ycie mamy dwana!cie utworów programowych i jako bonus dwa utwory, które nieco odbiegaj# od ca"o!ci.
Pierwszy z nich nagra" siedz#cy obok nas Janusz So"tysik.
Chcia" nagra$ utwór Nuages, taki uk"on w stron% Sidneya
Becheta i nagra" go z sekcj# rytmiczn#. Natomiast ostatni
na p"ycie to Oscara Petersona, hymn for freedom. Wojtek Kami&ski, cz"onek naszego zespo"u, nagra" go we wczesnych
latach siedemdziesi#tych dla Polskich Nagra&. D"ugo szuka" tego nagrania i nie znalaz". Wtedy poprosi" mnie, by móg"
to nagra$ te' z towarzyszeniem kontrabasu i perkusji, bo to
jego ukochany utwór. Oscar Peterson jest jego mistrzem. Zatem te dwana!cie utworów to podstawa, pierwszy numer
na p"ycie, at the georgia camp meeting, to nasz sygna" rozpoznawczy – od dziesi#tek lat rozpoczynamy nim koncerty. W pozosta"ych utworach mamy przekrój dixielandu, g"ównie s# to kompozycje z lat dwudziestych i trzydziestych, ale
niektóre korzeniami si%gaj# nawet XIX wieku.
– Powiedzia# pan, %e utworem at the georgia camp meeting zawsze zaczynacie koncerty. A pami!ta pan, kiedy
to rozbrzmia#o po raz pierwszy?
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Po raz pierwszy – nie
pami%tam (!miech), ale pami%tam, 'e by"em studentem politechniki...
– Janusz Kurek: Politechniki Cz%stochowskiej...
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski:... Politechniki Cz%stochowskiej, wydzia"u metalurgicznego. Grali!my w czwórk%.
Sekcja rytmiczna i tr#bka. Gra"em wtedy na tr#bce, a teraz
na kornecie. Postanowili!my rozszerzy$ nasz sk"ad o puzon
i klarnet i tak powsta"o Five O’Clock Orchestra. Oczywi!cie
to nie nazwa jest najwa'niejsza, ale powiem, sk#d si% wzi%"a.
W czasach naszej m"odo!ci nie mieli!my takiego wyboru herbat jak dzisiaj... by"y tylko dwa rodzaje. Jedna nazywa"a si% Five o’clock, i w ten sposób powsta"a nasza nazwa. Kto by si%
spodziewa", 'e ten zespó" tak si% rozwinie... To by" pa(dziernik 1969 roku, pierwszy koncert w klubie studenckim Filutek.
– Czyli korzenie zespo#u by#y studenckie. Jak w czasach rock’n’rolla zareagowa#a publiczno&$?

Wielki Satchmo
w Cz"stochowie
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Z TADEUSZEM EHRHARDTEM-ORGIELEWSKIM,
JANUSZEM KURKIEM
oraz JANUSZEM SO!TYSIKIEM
rozmawia MAREK LYSZCZYNA

– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Wtedy rz#dzili Beatlesi, Rolling Stonesi, ale by" równie' Jazz Revival, by" w tej muzyce rozmach i ludzie ch%tnie jej s"uchali. Louis Armstrong
w tych czasach !piewa" „Hello Dolly”, i to by" numer jeden
na li!cie top 20. To nie tak, 'e wszyscy s"uchali wtedy muzyki rockowej... Dixieland mia" bardzo du'e grono zwolenników.
– Jak by# przyjmowany w PRL? Wasza muzyka musia#a by$ wówczas wielk" egzotyk"!
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Wiadomo, W Polsce
grali wtedy Czerwono- i Niebiesko-Czarni, odbywa"y si% tak
zwane gitariady... znalaz"em niedawno archiwalny numer
Jazzu, który potem zamieni" si% w Jazz Forum, gdzie wydrukowano mój list do redakcji, w którym uskar'a"em si%,
'e organizowane s# tylko gitariady i tylko g"o!na muzyka
jest promowana. Byli!my od samego pocz#tku takimi bojownikami, o to, 'eby pami%ta$ t% muzyk%. Nie by"o co prawda a' tak tragicznie jak teraz, kiedy jest niezwykle ma"o di-

xielandu w radio i telewizji, a jazz kojarzy si! wszystkim
z jazzem nowoczesnym, nieco przeintelektualizowanym,
technicznie stoj"cym na wysokim poziomie. Taka muzyka
jest dla szerszej publiczno#ci nie do przyj!cia, trzeba mie$
powa%ne przygotowanie muzyczne, %eby j" zrozumie$.
Swing i dixie s" proste, mo%na je nuci$, #piewa$, to jest taka muzyka pop lat dwudziestych i trzydziestych... wtedy ta&czono, bawiono si!, a przy jazzie nowoczesnym nie jest to
takie 'atwe. Zanuci$, za#piewa$ dixie czy swing jest w stanie ka%dy. A ci!%ko jest zanuci$ sobie na przyk'ad Parkera czy Coltrane’a. Dlatego my wci"% walczymy, %eby ta muzyka nie umar'a razem z nami.
– Janusz So!tysik: To si! tak%e wi"%e z osobami du%o
starszymi od nas... to tym ludziom przypomina m'odo#$ – niewa%ne, czy kto# si! zna' na tej muzyce, czy robi' p'ytoteki itd. Kiedy jest si! m'odym, poznaje si! kobiety, m'odzie% balanguje – zawsze balangowa'a – prosz! sobie
nie da$ wmówi$, %e by'o inaczej... (!miech), wtedy ludzie
bawili si! przy tej muzyce. Dopóki te pokolenia %yj", to ta
muzyka ma w umy#le emocjonalne i praktyczne zastosowanie, budzi emocje i jest przyczynkiem do wspomnie&.
Do czasu Beatlesów, nie by'o praktycznie popowej muzyki, ale jazz spe'nia' t! funkcj! – wszyscy bawili si! wspaniale, to by'a muzyka dla inteligencji, bardziej zwi"zana
z miejscami studenckimi, z klubami.... by'a kochana i lubiana, cho$ wcze#niej by'a t!piona. Ale m'odzi lubi" w'adz!... kontestowa$.
– Janusz Kurek: Skoro wspominamy tamten okres, to
przypomnijmy sobie, jak s'uchali#my w tych latach z Waszyngtonu The Voice of America i czekali#my z biciem serca na „Godzin! Jazzu”, prowadzon" przez legendarnego Willisa Conovera. Prezentowa' nie tylko muzyk! ale tak%e
wywiady z najwi!kszymi artystami jazzowymi; Duke Ellingtonem, Ell" Fitzgerald czy Louisem Armstrongiem. Ju%
wtedy Louis by' blisko nas. Podobnie Radio Luxembourg,
które nadawa'o du%o muzyki pop.
– Nie jest jednak tak, "e wy si# nie zmieniacie. Pewna
ewolucja nast$pi!a na przyk!ad w zakresie instrumentarium – od tr$bki do kornetu.

Five O’Clock Orchestra

– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: (!miech) To jest
ewolucja wstecz. Louis Armstrong do roku 1925 gra'
na kornecie. Dopiero pó(niej zacz"' gra$ na tr"bce. Kornet
jest tym instrumentem, od którego wszystko si! zacz!'o, to
taki pradziadek tr"bki. W Nowym Orleanie w latach dwudziestych wszyscy grali na kornetach. Bunk Johnson kiedy# nawet powiedzia', %e aby gra$ na tr"bce, trzeba mie$
wy%sze studia. U mnie jest odwrotnie. W latach sze#$dziesi"tych, kiedy rozpoczyna'em swoj" drog! muzyczn", nie
mo%na by'o dosta$ kornetu. Si'" rzeczy by'a wi!c tr"bka,
ale obecnie gram tylko na kornecie.
– Co Louis Armstrong ma wspólnego z Cz#stochow$?
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Jest jednostk" inspiruj"c" wszystkich tr!baczy i wszystkich muzyków jazzowych... Miles Davies powiedzia' kiedy#, %e nie ma na #wiecie tr!bacza, który kiedy# nie by' pod wp'ywem Armstronga.
Je%eli Davis to mówi...
– Janusz Kurek:... Wynton Marsalis i Piotr Wojtasik te%,
i wielu muzyków oraz wokalistów. Micha' Urbaniak wspomnia', %e kiedy jako nastolatek us'ysza' nagrania Louisa Armstronga, odmieni'o to jego %ycie i zakocha' si! w jazzie, chocia% od dzieci&stwa uczy' si! gry na skrzypcach. Krzysztof
Krawczyk powiedzia' kiedy#, %e „Louis Armstrong poruszy' struny jego serca i duszy”. Dodam, %e wiele lat temu
Louis zago#ci' na krótko w Cz!stochowie, kiedy to znakomity artysta malarz Tomek S!towski namalowa' obraz „Louis & Janusz”, który mo%na by'o zobaczy$ w Muzeum Wyobra(ni w Cz!stochowie.
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Do dzisiaj o tym si!
dyskutuje, ale Hot Five Armstronga to by' kamie& milowy
w rozwoju muzyki, i przyznaj" to wszyscy – nie tylko muzycy ale i krytycy. On by' wielk" postaci".
A Cz!stochowa – bez fa'szywej dumy mog! powiedzie$,
to wspaniale, %e pomnik mistrza zosta' niedawno ods'oni!ty podczas festiwalu Hot Jazz Spring. Katowice tak%e maj" w tym swoj" zas'ug!... jest taki pan, Janusz Kurek...
(!miech), który by' bardzo zainteresowany tym przedsi!wzi!ciem. Pan Janusz jest jednym z cz'onków za'o%ycie-
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nie przypuszcza!, $e w Cz#stochowie b#dzie ju$ na sta!e.
Podpisa! i podarowa! mi swoje zdj#cie, by!em przeszcz#'liwy maj%c autograf Louisa, a on poprosi! o przeliterowanie mojego nazwiska i na odwrocie napisa! dedykacj#. To
zdj#cie jest dla mnie jak relikwia. Nie sposób w kilku zdaniach opowiedzie& o niesamowitym spotkaniu z Królem Jazzu. By!em kilka razy w domu, w którym mieszka! w Nowym Jorku, na 107 ulicy dzielnicy Queen Corona, gdzie
wszystko by!o tak, jak zostawi!, nieruszone. Po kilku latach przygotowa) otwarto tam muzeum Louisa Armstronga, na którego otwarcie – jako jedyny z Polski – zosta!em
zaproszony. Do muzeum zawioz!em statuetk# Louisa
z br%zu, wykonan% przez znakomitego rze"biarza Zygmunta Brachma)skiego na pami%tk# tamtego spotkania.
– Wspomnia! pan o Polskim Stowarzyszeniu Jazzu Tradycyjnego – jak ono powsta!o?

U stóp Luisa Armstronga w Cz"stochowie stoj# (od lewej): prezes PSJT
Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski (kornecista), twórca pomnika Jerzy K"dziora i Janusz Kurek (pianista), amikus Louisa

li Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego i bra! aktywny udzia! w tym projekcie. Pomnik wykona! znakomity rze"biarz Jerzy K#dziora, stoi tu$ przy Filharmonii Cz#stochowskiej, notabene mieszcz%cej si# przy placu Louisa
Armstronga. To jedyny taki pomnik w Europie. Mo$emy
by& dumni, $e stan%! nie w Lizbonie, nie w Berlinie czy Londynie – ale w Cz#stochowie.
– Janusz Kurek: I jeste'my dumni, a ja szcz#'liwy,
na uroczysto'ci ods!oni#cia pomnika by!em bardzo wzruszony. Min#!o wiele lat od naszego spotkania po koncercie Wielkiego Satchmo w Waszyngtonie. By! jak zawsze
u'miechni#ty i przyjacielski. Przyj%! m!odego pianist# z Polski niezwykle $yczliwie. (a!owa!, $e nie odwiedzi! Polski,
Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski – muzyk, absolwent Politechniki Cz#stochowskiej, gry na tr%bce uczy! si# u prof.
A. St#pniewskiego. Za!o$yciel i lider studenckiego zespo!u „Five o’Clock” (od 2003 r. „Five o’Clock Orchestra”)
zdobywcy „Z!otej Tarki” (w 2001 r. i 2002 r.) a w 2009 r.
„Honorowej Z!otej Tarki”. Inicjator i dyrektor artystyczny cz#stochowskiego festiwalu jazzu tradycyjnego Hot Jazz
Spring (w tym roku odby!a si# 11 edycja), wspó!inicjator
powstania (2011 r.) Polskiego Stowarzyszenia Jazzu
Tradycyjnego, pierwszy jego prezes, w sierpniu br. ponownie wybrany na to stanowisko. Za!o$yciel i lider dzia!aj%cego w Niemczech od 2005 r. zespo!u „Aix Dixie Connection” i dzia!aj%cego w Polsce od 2008 r. zespo!u „Tador
Swingtet”. Zdobywca tegorocznej indywidualnej „Z!otej
Tarki”.
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Janusz Kurek – animator kultury, m.in. wieloletni dyrektor Centrum Kultury Budowlanych, Wojewódzkiego O'rodka Kultury w Katowicach, b. dyrektor artystyczny Pa!acu
w Rybnej SPAM, obecnie dyrektor Agencji Reklamy Radia Ka-

– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: W stowarzyszeniu
jest pe!ny zakres zawodów – s% pracownicy umys!owi, s%
gospodynie domowe... ale wszyscy kochaj% jazz. Nie ma
tam przypadkowych ludzi. Najpierw rozpu'cili'my wici,
echo by!o du$e, zjechali si# koledzy z Katowic, Adam Solski, który prowadzi Fundacj# Jazzu Tradycyjnego oraz zespó! Enerjazzer, przyjecha! z Gliwic. Trzydziestu sze'ciu
cz!onków za!o$ycieli zebra!o si# w go'cinnej stajni u Leszka Pilarskiego w Z!otym Potoku. W stajni – cho& do tej nazwy trzeba by!o si# przyzwyczai&… jest malowniczo
pi#knie, grill stoi mi#dzy muzykami a publiczno'ci%,
wiatr zawieje i dym gryzie w oczy raz publiczno'&, a raz
muzyków. Dlaczego w nazwie zdecydowali'my si# umie'ci& s!owo „tradycyjnego”? Mieszkam te$ w Akwizgranie
i przywioz!em stamt%d niemieckie czasopismo Jazz Podium.
Oni po'wi#caj% do'& du$o miejsca jazzowi tradycyjnemu,
zaprezentowa!em te artyku!y. A w polskim Jazz Forum pisz% o kim' je'li akurat umar! – i to wszystko. Jak ja umr#,
to te$ b#dzie o mnie artyku! w Jazz Forum... (!miech).
– Janusz Kurek: Nie b#dziemy czeka& na Jazz Forum
(!miech). Kiedy przed laty pozna!em Tadeusza, zobaczy!em
w nim cz!owieka „pozytywnie zakr#conego” dla jazzu tradycyjnego i dla mojego idola Louisa Armstronga – „czu! Bluesa”! *mia!o mog# powiedzie&, $e bez Tadeusza, bez jego
inicjatywy i uporu nie by!oby pomnika i wielu innych przedsi#wzi#&. Dzi#kujemy Ci Tadziu!
– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: W trakcie pisania statutu mia!em takich przezornych cz!onków, którzy chcieli, $eby nie by!o zapisu o jazzie tradycyjnym. Pod tym poj#ciem
jest rozumiany jazz do stylu swing w!%cznie. Zrobili'my to
po, $eby kto' m%dry nie stwierdzi!, $e Parker czy Rollins to
towice, uhonorowany wpisem biograficznym do ksi%$ki
„Pionierzy i Tytani Polskiej Reklamy”. Pianista, gra! m.in.
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji, Wenezueli,
Kanadzie, Zwi%zku Radzieckim i Izraelu. Cz!onek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej, Towarzystwa Kultury Teatralnej,
IAA – Mi#dzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy oraz Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego.
So!tysik Janusz – saksofonista, pianista, twórca muzycznego klubu jazzowego i Stowarzyszenia Jazzowego w Cz#stochowie. Wspó!pracowa! z Lotharem Dziwoki i Manfredem Niezgod%, w Estradzie Opolskiej pracowa! z Piotrem
Kottem. Wiele lat przebywa! w Finlandii. Preferuje muzyk# swing i mainstream. Pod koniec lat 60. wspó!pracuj%c
z Helmutem Nadolskim, Jackiem Bednarkiem i Andrzejem
Przybielskim, zetkn%! si# z free jazzem. W ostatnich latach
za namow% T. Orgielewskiego powróci! do korzeni jazzu,
wspó!pracuje obecnie z formacj% jazzu tradycyjnego „Five
o’Clock Orchestra”.

Zdj"cia z arch. Janusza Kurka
W radiowym studiu Henryk Cierpio$ rozmawia z Tadeuszem Ehrhardt-Orgielewskim i Januszem So$tysikiem.

– Jak! widzi pan przysz"o#$ jazzu tradycyjnego?

jest jazz tradycyjny. Ta definicja zosta!a przyj"ta po to, #eby tradycyjny jazz nie zgin$!, nie umar! razem z nami.
Staramy si" przybli#y% t" muzyk". Mamy wiele rado&ci z koncertów szkolnych. Z satysfakcj$, ale i z przera#eniem dostrzegamy, #e m!odzi ludzie spotykaj$ si" z t$
muzyk$ po raz pierwszy, na szcz"&cie mówi$, „o! jakie
to jest fajne!”. To jest taka muzyka pop lat dwudziestych
i trzydziestych, walczymy, #eby by!a dzi& grana i s!yszana, #eby #y!a.
To jest dobro kultury &wiatowej, trzeba dba% o nie tak, jak
na przyk!ad o muzyk" ludow$. Wcze&niej, w latach pi"%dziesi$tych by!o mnóstwo w Polsce zespo!ów ludowych, powsta!o „Mazowsze”, „'l$sk”. Jazz tradycyjny tak samo jest
dobrem kultury &wiatowej. Trzeba go chroni% tak, jak muzyk" klasyczn$, tak jak chroni si" dobro muzyki Mozarta,
Beethovena, Mahlera czy Chopina. To nie mo#e popa&% w zapomnienie.

– Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski: Czekam na jazz revival, czekam na powrót tego, co by!o. Jak si" popatrzy na histori" jazzu, Nowy Orlean, lata dwudzieste, trzydzieste, potem swing potem be-pop, Parker... ta muzyka by!a w ci$g!ym
rozwoju, nast"powa!y zmiany w harmoniach, skomplikowane szybkie tempa.
Mo#e za pi"%dziesi$t lat, kto& we(mie tak$ p!yt" („Jubilee” Five O’Clock Orchestra) i ona b"dzie wtedy ju# historyczna... (!miech). Sztuka nie lubi monotonii, nie znosi marazmu. Wychodz" z za!o#enia, #e w pewnym momencie jazz
tradycyjny stanie si" znowu bardzo popularny, bo w muzyce pop nic si" nie dzieje od lat. Dzisiejsze przeboje równie
dobrze mog!yby by% nagrane w latach dziewi"%dziesi$tych
czy nawet osiemdziesi$tych...

!

Przyjaciele Feliksowi Netzowi
z najcenniejszych ikon Katowic niew$tpliwie sta! si" Feliks
Netz. Niestety miast &wi"towa% 75 urodziny twórcy, w kwietniu tego roku po#egnali&my tego wybitnego poet", prozaika,
t!umacza, krytyka filmowego. Spu&cizna literacka, jak$ zostawi! nam autor „Urodzonego w 'wi"to Zmar!ych”, wesz!a
na sta!e do kanonu literatury polskiej. W roku jubileuszowym
Katowic nie mog!o wi"c zabrakn$% tej niezwyk!ej postaci.
Okazj$ do przypomnienia dorobku literackiego pisarza by!a
inauguracj$ po wakacyjnej przerwie Jubileuszowych Spotka#
Poetyckich w ramach, których odby!y si" trzydniowe (8–10
wrze&nia) spotkania Feliks Netz i Przyjaciele, prowadzone
przez Macieja Szczawi)skiego. W&ród zaproszonych do dyskusji go&ci znale(li si" m.in. dr Przemys!aw Dakowicz
(poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury), Wojciech
Kass (poeta, eseista animator kultury, dyrektor Muzeum K.I.
Ga!czy)skiego w Praniu), Krzysztof Kuczkowski (poeta, naczelny redaktor „Toposu”, wydawca najnowszego tomu
poezji Feliksa Netza zatytu!owanego „Krzyk sowy”). Spotkania odbywa!y si" w sali Parnassos w Bibliotece 'l$skiej,

Fot. Zbigniew Sawicz

ubileusz Katowic jest okazj$ nie tylko do przypominania
Jw$dzie
jów miasta, ale tak#e ludzi, którzy z grodem nad Razwi$zali swoje #ycie, tworz$c jego histori". Jedn$

Uczestnicy spotka# Feliks Netz i Przyjaciele: Wojciech Kass, Przemys$aw Dakowicz, %ona poety Beata Netz i Krzysztof Kuczkowski.

w Pa!acu M!odzie#y i MDK „Koszutka”. Uczestnicy mieli
tak#e okazj" obejrze% film obrazuj$cy twórcz$ obecno&% Feliksa Netza w Katowicach – „Miasto poety” a tak#e
wys!ucha% (i prze#y%) niezwykle poruszaj$ce s!uchowisko
Krzysztofa Kiczka – „Bestsariusz”, kompilacji tekstów autora „Trzech dni nie&miertelno&ci”.
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MARIAN KISIEL
Po"egnania
jak je opowiedzie(
gdy brakuje s"ów
zwyk"e powszechne
jednak wyj$tkowe
za ka#dym razem
a jakby na nowo
powtarzalne
pierwsze
niby do jutra
a przecie# na wieczno&(

Kiedy umr#
Kiedy umr%,
nic nie zmieni si% przecie#,
wierzba zakwitnie tak samo,
&wiat b%dzie trwa",
tyle #e z drugiej strony.
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Jak !azarz

12 kwietnia 2015
Pami!ci Mamy

Pami!ci Feliksa Netza

Jak !azarz… – tak mówi"a, skar#$c si% na los swój.
Jak !azarz… – nie inaczej, od ponad lat dwóch.

teraz jak inni
mia"o by( inaczej

Tam za oknem &nieg, mróz i szczypi$ policzki.
Tu przy "ó#ku tylko kubki, "y#ki, miski.

inaczej nie ma
zawsze jest tak samo

Tam s"o'ce si% ukrywa w obfitych koronach
Drzew, które szumi$ po rodzinne strony.

odp"ywaj$ my&li
od tego co ziemskie

Tu #arówka lampki o&wietla biel &ciany.
I tylko z r$k zaj$czki p%dz$ na polan%.

jednocz$ si%
w nago&ci

Ej, !azarzu, !azarzu dobrze tobie w grobie.
Nie widzia"e& tych spojrze', co ona, na sobie.

pi%kna jest nago&(
w wieczno&ci

MARIAN KISIEL

Pami!ci Stanis"awa Krawczyka
teraz ju$ wie
wi&cej wiedzie% nie chce
po co mu wiedza
z której nie skorzysta
w bezmiernej ciszy
ostateczna przysta'
ju$ $adnej #mierci
tylko to czekanie
***
dobrze wymy#lono
z tym cia! zmartwychwstaniem
stare ziarno si& chowa
pod pierzynk" ziemi
a popatrz ju$ kie!kuje
i pnie si& do s!o'ca

30 wrze!nia 2012
Pami!ci W"odzimierza Wójcika
jak$e ja si& uspokoj&
gdy nie b&dzie was ju$ przy mnie
có$ ja wtedy z sob" zrobi&
kogo s!ucha% kogo czyta%
ju$ nazwiska nie s" znane
ju$ nazwiska odp!yn&!y
$adnej twarzy ani oczu
co przez lata gdzie# si& #mia!y
teraz nikt i nie ma twarzy
wi&c jak mi si& uspokoi%
na ostatnim krze#le w sali
kiedy z przodu same plecy
patrz& szukam chc& powiedzie%
ale pustka nie ma komu ciemno#%
i ostatnie krzes!o trzeszczy

11 czerwca 2015
Pami!ci Jana F.
Lewandowskiego
upa! w drzewach
i koj"cy #wiegot
o #wicie
i wieczorem
mowa ptaków
szum skrzyde!
jeszcze jedna kawa
jeden papieros
i mo$na to zapisa%
na wieczno#%

tak jak trzeszcz" ko#ci w grobie
kiedy chc" si& wyprostowa%
ale si!y ju$ nie maj"

Rys. Wojtek #uka

4 marca 2015
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Fot: Piotr Soba#ski / ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

nieniem miejsc, które nie s$ przeznaczone do zwiedzania, mnie wydelegowano
do realizacji tego tematu.
Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel zgodzi! si% by# moim przewodnikiem. Zacz%li"my od rozmowy
o samej siedzibie. Dowiedzia!em si%, 'e
kamienica przy ul. Szafranka 9 powsta!a w roku 1910, czyli tu' przed wybuchem I wojny "wiatowej, na podstawie
przygotowanego 4 lata wcze"niej projektu. W wybudowanym budynku od pocz$tku by!y 2 rodzaje mieszka&. Jedne
o powierzchni 150 metrów kwadratowych, drugie by!y 2 razy wi%ksze. Imponuj$cy metra', trzeba przyzna#.
– Jak na tamte czasy by!a to kamienica bardzo nowoczesna – opowiada dyrektor. – Od samego pocz$tku by!o tu
centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna i by! gaz.
Dom sta! nieco na uboczu, do"# oddalony od centrum, mimo to nies!ychanie nowoczesny. Nic wi%c dziwnego, 'e znajduj$ce si% tu mieszkania zosta!y bardzo
szybko zasiedlone.
Dobry duch Asymetrycznej Damy
ieszka!y tu osoby znane, najbarM
dziej z nich wdowa po Wojciechu
Korfantym, El'bieta, która przy ul. Sza-

Dom, w którym
mieszka pami!"
BOGDAN WIDERA
bywa!o tam weso!o. W buOj,
dynku przy ul. Szafranka 9
w Ka to wi cach miesz ka! w la tach
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sze"#dziesi$tych mój licealny kolega
Stefan. W mieszkaniu, w którym by!o 11 pokoi. Jednak po wojnie rozdzielono t% imponuj$c$ przestrze& pomi%dzy 5 rodzin. Wspólny tam by! tylko
przedpokój. Siedziba rodziny Stefana
nie robi!o wtedy na mnie specjalnego
wra'enia, bo sam urodzi!em si% w cztero po ko jo wym miesz ka niu przy ul.
Kochanowskiego 2. Dopiero z czasem
do cie ra !o do mnie, 'e ka mie ni ca
przy Szafranka 9 to co" wyj$tkowego,
nigdy nie przypuszcza!em, 'e tam
w!a"nie b%dzie kiedy" Muzeum Historii Katowic i 'e z tym budynkiem
zwi$zany b%dzie kawa!ek mojego w!asnego 'yciorysu.

Bardzo nowoczesna kamienica
edakcja miesi%cznika !l"sk wspó!praR
cuje z MHK od lat. Korzystamy ze
zgromadzonych w dziale fotograficz-

nym archiwalnych zdj%#, ze swej strony
za" odnotowujemy wydarzenia dziej$ce
si% w tej placówce, i nie s$ to tylko omówienia organizowanych tu wystaw czy
wydawnictw, ale tak'e m.in. relacje z odbywaj$cych si% tutaj od lat, zawsze
w dniach s$siaduj$cych z urodzinami miasta, „Konferencji katowickich”. Tak si%
z!o'y!o, 'e to g!ównie ja jestem w kontakcie z Muzeum, znam tu niemal wszystkich, wi%c kiedy w redakcji zrodzi! si% pomys!, 'eby z okazji stupi%#dziesi%ciolecia
uzyskania przez Katowice praw miejskich
odby# spacer po tej instytucji z uwzgl%d-

franka 9 zamieszkiwa!a od roku 1947
do 1967. Gdzie" wyczyta!em, 'e ju'
wcze"niej mieszkali tu ludzie zwi$zani
z dyktatorem III powstania "l$skiego, by!a to zatem taka antysanacyjna enklawa,
bo poblisk$ will% przy ul. Zacisze zajmowa! marsza!ek Sejmu (l$skiego Konstanty Wolny.
– Niestety osoby, które tu mieszka!y,
wy pro wa dzi !y si% z ca !ym do byt kiem – 'a!uje Jacek Siebel, w którym
odezwa!a si% dusza muzealnika. – Nie
mo'emy wi%c zaprosi# zwiedzaj$cych
s!owami: „Prosz% zobaczy#, to jest umeblowany pokój, w którym 'y!a pani
El'bieta Korfantowa”. To, co mamy, to
wn%trza odtworzone, troch% idealne,
ale jednak oddaj$ce ducha tamtych czasów.
– Czy ist nie je wy kaz lo ka to rów
od czasów niemieckich, potem z czasów
mi%dzywojnia?
– Paradoksem jest to, 'e sami muzealnicy nie stworzyli pe!nej monografii tego miejsca, w którym mamy siedzib%.
– Zatem zadanie przed wami.
– Podj%!a si% go pani dyrektor Jadwiga Lipo&ska-Sajdak kilka lat temu. Jej
zawdzi%czamy to, co wiemy, ale ci$gle
jeszcze wiemy ma!o. My"l%, 'e nadszed!
dobry czas na poszperanie w archiwach, bo w przysz!ym roku Muzeum b%dzie obchodzi# okr$g!e, trzydzieste pi$te urodziny.
Dyrektor opowiada o pocz$tkach placówki (1. Stycznia 1981), która – cho#
ju' mia!a nazw% „Muzeum Historii Katowic” by!a jedynie oddzia!em Muzeum
Górno"l$skiego w Bytomiu. Starania
o powstanie takiej instytucji trwa!y przez
kilka lat. A ju' 2 lata wcze"niej miasto

– Min"!y lata i teraz jest pan tutaj „panem na w!o#ciach”.
Protestuje, wi"c zaczynam wylicza&:
– Filia przy ul. Kopernika 11, czyli
dawne mieszkanie Barbary i Stanis!awa
Ptaków…
– To Dzia! Teatralno-Filmowy MHK.
Sk!ada si" z dwóch cz"#ci, Muzeum pa)stwa Ptaków, to jest ekspozycja sta!a…
– Mo%na tam z bliska ogl$da& wspania!e kostiumy zaprojektowane przez pani$ Barbar", które znamy ze znakomitych filmów polskich, s$ zdj"cia…
– Wystawy czasowe pokazujemy
w drugiej cz"#ci tej przestrzeni, która nosi nazw" „Galeria pod 11”.
– Jest te% oddzia! Muzeum przy ul.
Ko#ciuszki 47.
– Tam mie#ci si" nasz Dzia! Grafiki
im. Paw!a Stellera…
– … który nigdy w tym domu nie
mieszka!. *y! i pracowa! w mieszkaniu z widokiem na plac Andrzeja,
stworzy! nawet drzeworyt, na którym
przedstawi! ten efektowny skwer. To

praca chyba jeszcze z lat mi"dzywojennych.
– Teraz prace mistrza drzeworytu
mo%na podziwia& przy ul. Ko#ciuszki,
sk!adaj$ si" na sta!$ wystaw" Pawe" Steller – katowiczanin z wyboru. W pozosta!ej cz"#ci tego bardzo pi"knego wn"trza,
z zachowanymi stylowymi elementami
wystroju, organizowane s$ ekspozycje
czasowe, prezentuj$ce sztuk" wspó!czesn$. (ci#le wspó!pracujemy z katowick$ ASP. No i trzeba w tym momencie doda&, %e bez po #red nio nad na szym
oddzia!em mieszka! s!awny Hans Bellmer. Zbieg okoliczno#ci, ale maj$cy jaki# wymiar symboliczny…
– Nawet, mo%na powiedzie& – metafizyczny.
Krótka dygresja
taka moja ma!a obsesja – mó–li#myTo
wi" – w Katowicach zamkn"Bellmera w areszcie przy ul. MiFot: Piotr Soba#ski / ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

wybra!o lokalizacj", w!a#nie ul. Szafranka 9, jedno mieszkanie. Z tego, co pami"tam, w jednym z pokoi prezentowano jak$# hutnicz$ makiet" (nie wiem, czy to
by!a huta „Marta”). A w kamienicy
mieszkali jeszcze wówczas zwykli, normalni lokatorzy. Znalaz! si" tu tak%e Zespó! Filmowy „Silesia”, kierowany przez
Kazimierza Kutza. I by& mo%e MHK nadal gnie'dzi!oby si" w tym jednym
mieszkaniu, gdyby nie zrz$dzenie losu.
W Katowicach osiedli!a si" po wojnie
Eugenia Wyszomirska-Ku'nicka – modelka Witkacego, s!ynna Asymetryczna
Dama. Kolekcj" swoich portretów, wykonanych przez mistrza z Zakopanego,
przekaza!a w testamencie Katowicom.
Z tym skarbem ówczesne w!adze musia!y co# zrobi&. Dzi"ki temu Muzeum zyska!o swoj$ siedzib" – ca!$ kamienic". To
znaczy: prawie ca!$. Poniewa% lokale zajmowane przez Zespó! Filmowy „Silesia”
przej"!o (l$skie Towarzystwo Filmowe,
te% powsta!e z inicjatywy m. in. Kazimierza Kutza.
– To by!o fajne s$siedztwo – wspomina Siebel. – Nie mog" powiedzie& o sobie, %e jestem Matuzalemem, ale pami"tam, kiedy jeszcze na dole to kino (Klub
Filmowca przy !TF – przyp. Autora)
dzia!a!o. Obejrza!em tam kilka bardzo
dobrych filmów.
Pani dyrektor Jadwiga Lipo)ska-Sajdak by!a jednak z s$siadów znacznie
mniej zadowolona. Wiem, bo przez
wiele lat by!em w Zarz$dzie Towarzystwa. Zajmowali#my wtedy po!ow" parteru, a te pomieszczenia bardzo by si"
MHK przyda!y. Sytuacja rozwi$za!a
si" sama po zmianie ustroju. Premiery
kinowych hitów odbywa!y si" niemal
jednocze#nie na #wiecie i w Polsce, znik!a cenzura, wi"c pokazywanie filmów
zakazanych przesta!o by& atrakcj$, pojawi!y si" magnetowidy… (l$skie Towarzystwo Filmowe dosta!o inn$ siedzib",
ale ju% nie wróci!y czasy dawnej #wietno#ci.
Pami"tam, %e w jednym z muzealnych
pomieszcze) znajdowa! si" gabinet prezydenta Katowic Adama Kocura.
– Jest za #cian$, na razie go nie udost"pniamy – mówi dyrektor. – Zachowa!
si" w ca!o#ci, b"dziemy go chcieli wyeksponowa& w przysz!o#ci.
Znik! tak%e gabinet Ludomira Ró%yckiego. To znaczy istnieje, ale te% jest teraz niedost"pny dla zwiedzaj$cych. Siebel wyja#nia, %e znacz$co ogranicza!
przestrze) przeznaczon$ na wystawy
czasowe. Trudno si" z tym nie zgodzi&,
zwa%ywszy rozmach ostatnich ekspozycji – cho&by fotografii Anny Chojnackiej,
czy prac Witkacego zwi$zanych z kobietami. A ju% nied!ugo Muzeum pokazywa& b"dzie dzie!a Hansa Bellmera,
s!ynnego na ca!y #wiat surrealisty, który urodzi! si" w Katowicach.
Pan na w!o"ciach

JkoacekstuSiedent.bel trafi! do MHK jeszcze ja-

Dzia" teatralno-filmowy MHK, ul. Kopernika 11
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ko!owskiej. Za „sztuk" niemoraln#”.
W tym samym miejscu za w!ócz"gostwo
(i mo$e nie tylko) przesiedzia! jaki% czas
Jean Genet. Tak sobie my%l", $e oba te
fakty mog!yby zosta& upami"tnione odpowiednimi tablicami na wi"ziennym
murze. W ko'cu nie ka$de miasto mo$e si" szczyci& tym, $e w jego areszcie
trzymano noblist".
Jacek Siebel „kupuje” $art.
– Wi"c by& mo$e powinna si" tam znale(& te$ tabliczka przypominaj#ca kolejnego s!ynnego wi"(nia – Louisa Diebla,
pierwszego burmistrza Katowitz, który
okrad! kas" miasta, uciek! do Ameryki,
tam z!apano go w Baltimore i osadzono
po procesie, w katowickim wi"zieniu.
– Tym obecnym, w areszcie przy Miko!owskiej?
– Nie, prawdopodobnie wtedy by! to
niewielki budynek, przylegaj#cy do gmachu s#du.

szej g!ównej wystawy historycznej
Z dziejów Katowic. Mamy nadziej", $e
uda si" nam do trze& z in for ma cj#
do wi"kszej ilo%ci odbiorców. Chcia!bym
jeszcze doda&, $e cz"%ci# naszego Muzeum jest równie$ rzymskokatolicki
ko%ció! pw. %w. Micha!a Archanio!a
w parku Ko%ciuszki…
– Macie nawet swój ko%ció! i pan dyrektor mi mówi, $e nie jest „panem
na w!o%ciach”!
O tej szesnastowiecznej %wi#tyni nagrywali%my kiedy% z Jackiem Sieblem
audycj" dla Radia Katowice. Opowiada!
nam wtedy, $e porz#dne %l#skie gospodynie z Syryni, po sprzeda$y ko%ció!ka
Katowicom, tak gorliwie t" pere!k"
drewnianej architektury wymy!y, $e
znik!y zdobi#ce wn"trze polichromie.
My%l", $e jeden dzie' to za ma!o, objecha& i obejrze& wszystkie przynale$ne do Muzeum „w!o%ci”. Ale „kwater"
g!ówn#” mo$emy obej%&.

Wracamy do „w!o"ci”

Schodami w gór#, schodami
w dó!
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ychodzimy z gabinetu, w g!"bi
W
korytarza wida& drzwi do biblioteki, z której czasem korzysta!em. Tym ra-

zem jednak chc" obejrze& pracowni"
plastyczn#. I tu dyrektor mnie zaskakuje – zamiast schodzi& do piwnicy, w której si" mie%ci!a w dawnych czasach,
kierujemy si" na poddasze. To mi si" nawet podoba, bo z literatury pami"tam, $e
malarze przewa$nie zajmowali strychy.
*eby by& bli$ej nieba? Chyba niekoniecznie (rzadko wiedli %wi#tobliwe $ywoty),
raczej ze wzgl"du na wysoko%& czynszu
(którego – jako biedacy – i tak nie p!acili). Przypomina mi si" w tym momencie,
$e w tym samym kwartale budynków,
od strony wschodniej, w!a%nie pod takim
samym dachem mieszkali i pracowali
znakomici twórcy – Anka Keyha i Zygmunt Lis. Mia!em okazj" u nich bywa&,
gada& o sztuce, ksi#$kach, $yciu… On
(wszystko si" jako% dziwnie plecie) tu$
po studiach by! instruktorem malarzy
z Grupy Janowskiej, którym nie narzuca!
akademickich regu!, dba! natomiast o to,
Fot. BP MHK

z"%ci# MHK jest tak$e „Magiel”
w Nikiszowcu… – zaczynam.
– Nie ma „Magla”, jest Dzia! Etnologii Miasta MHK.
– Ale ta dawna nazwa nadal funkcjonuje. I chyba trudno b"dzie to zmieni&.
Moi dziadkowie posy!ali mnie po co%
na ul. Pierackiego, chocia$ od lat nazywa!a si" Wieczorka.
– B"dziemy jednak forsowa& u$ywanie nazwy Dzia! Etnologii Miasta, cho&by dlatego, $e bardziej oddaje charakter
tego naszego oddzia!u. A poza tym nie
mo$emy zgodzi& si" na to, $eby szefow# tego niezwyk!ego dzia!u nazywa&
„kierowniczk# magla”. Ale oczywi%cie
pokazujemy w naszym budynku tak$e
ca!y cykl domowego prania (to by!a bardzo ci"$ka praca), !#cznie z maglowaniem. Ponadto jednak mo$na tu zobaczy& wn"trze kompletnie urz#dzonego
robotniczego mieszkania. Na tej podstawie mo$emy sobie wyobrazi& $ycie codzienne z pierwszej po!owy XX wieku.
– Mnie osobi%cie najbardziej cieszy
sta!a ekspozycja Mistrzowie Grupy Janowskiej. Mam pewno%&, $e moi krajowi a czasem zagraniczni go%cie b"d# mogli pozna& to wyj#tkowe malarstwo, tak
charakterystyczne dla miasta jak impresjoni%ci dla Pary$a. W przesz!o%ci zdarza!o si", $e Wróblem, Gawlikiem, czy
Sów k# nie mo g!em si" po chwa li&
przed znajomymi, bo akurat ani w MHK
ani w Muzeum )l#skim nie byli w danym czasie prezentowani. I jeszcze
w zwi#zku z Dzia!em Etnologii – by!em
niedawno w Nikiszowcu i us!ysza!em,
jak zdezorientowani przyjezdni rozpytuj#, gdzie w!a%ciwie jest to Muzeum.
Wiem, $e trudno na zabytkowych fasadach waszych obiektów umieszcza& jakie% krzykliwe szyldy, ale przyda!oby si"
jakie% wyrazistsze oznakowanie, jaki%
element reklamowy…
– W!a%nie jeste%my w trakcie przygotowywania nowej akcji promuj#cej Muzeum, wi#$e si" to te$ z modyfikacj# na-

Dyrektor Muzeum Historii Katowic Jacek
Siebel

$eby uprawiali sztuk" „po swojemu”.
Po drodze na gór" przeciskamy si" obok
rusztowa', mijamy robotników w drelichach. Jacek Siebel t!umaczy, $e chc# zd#$y& z odnowieniem klatki schodowej
na wrzesie' – katowicki miesi#c. Schodzimy na trzecie pi"tro, zajmowane przez
Dzia! Historii. W pierwszym, pustym pokoju oleodruk na %cianie przypomina mi,
$e to tu w!a%nie kiedy% mie%ci! si" Dzia!
Etnografii (chyba wtedy jeszcze nie Etnologii). Okres urlopowy, wi"c pokoje historyków mocno przerzedzone. Dyrektor
zwraca mi uwag" na wystrój – po!#czenie tradycji z nowoczesno%ci#. To te$ dla
mnie odkrycie. Zazwyczaj bywam w tym
gmachu w jakim% okre%lonym celu
i – wstyd przyzna& – „takie widz" %wiata ko!o, jakie t"pymi zakre%lam oczy”.
Tymczasem w tych „pokojach do pracy”
wspania!e, zabytkowe meble, bogato
rze(bione i warte drobiazgowego studiowania, s#siaduj# z funkcjonalnymi biurkami, na których stoj# komputery, skanery, drukarki…
Na nowe otwarcie wystawy Z dziejów
Katowic chc" poczeka&, wi"c schodzimy
pi"tro ni$ej. Tam jeszcze ekspozycja
po%wi"cona skomplikowanym relacjom
biograficzno-artystycznym Witkacego
z paniami. Pisa!em o niej obszernie
w poprzednim numerze naszego miesi"cznika, wi"c nadal schodzimy w dó!.
Pierwsze pi"tro. To – mo$na powiedzie& – wizytówka (a mo$e nawet
„sztandar”) MHK.
S!odkie $ycie mieszczan
wie sta!e wystawy: W kamienicy
D
mieszcza!skiej, codzienno"# i od"wi$tno"# oraz U s%siadów, na pokojach

i w kuchni. Wspania!e wn"trza, i te bogate, ale i te biedniejsze budz# podziw. Mówi", $e pi"kne pa!ace, pe!ne dzie! sztuki,
budowa!a sobie arystokracja, któr# pó(niej na%ladowa!o mieszcza'stwo, a na wsi
pa'skie dwory „kopiowali” na miar"
swoich mo$liwo%ci ch!opi. Wydaje mi si"
to do%& oczywiste. Ale dyrektor MHK
zwraca mi uwag", $e to nie „wysoko urodzeni” tworzyli %wietno%& swoich siedzib.
Wszystkie cuda, te lustrzane sale, kasetonowe sufity, kunsztowne kominki, sztukaterie, meble i sprz"ty by!y dzie!em rzemie%lników, czyli mieszczan a nawet
domoros!ych artystów wiejskich. Wchodzimy do Dzia!u Sztuki, ale nie zagl#damy do wspania!ych wn"trz mieszcza'skich, odwiedzamy „pokoje do pracy”.
Teraz ju$ przygl#dam si" im z uwag#.
Rzecz jasna s# w nich komputery, ale tu
tak$e prowadzi si" prace badawcze w otoczeniu pi"knych mebli, na %cianach wisz#
dziewi"tnastowieczne chyba obrazy, wokó! urocze bibeloty.
Kiedy mijamy znane mi dobrze, wykwintnie urz#dzone pokoje, Jacek Siebel ma dla mnie kolejn# rewelacj":
– Wie pan, coraz cz"%ciej pary m!ode
chc# sobie u nas, na tle tych rzeczywi%cie pi"knych wn"trz, robi& zdj"cia po%lubne.

Fot: Piotr Soba%ski / ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

– Do tej pory wiedzia!em, "e w waszym muzealnym ko#ció!ku w parku Ko#ciuszki chc$ bra% #lub.
Trzeba w tym miejscu wyja#ni%, "e ko#ció! pw. #w. Micha!a Archanio!a jest nie
tylko zabytkiem, ale pe!ni te" w dalszym
ci$gu rol& katolickiej #wi$tyni, w której
co niedziela odbywaj$ si& msze #wi&te.
– W!a#nie ukaza!a si& moja ksi$"eczka o historii tego ko#ció!ka – informuje mnie mój przewodnik.
– Ju" j$ mam, panie dyrektorze – mówi&. – Kiedy tu wchodzi!em, zauwa"y!a mnie pani Monika i wr&czy!a mi j$
do zrecenzowania w !l"sku.
Parter
parterze mieszcz$ si& dwa dziaNa
!y. Po pierwsze fotograficzny,
z którym redakcja !l"ska wspó!pracuje

najcz&#ciej. Tu na #rodku du"ego pokoju stoi wielki okr$g!y stó!, na nim która# z ksi$g inwentarzowych, obok staran nie po uk!a da ne ja kie# sto si ki
fotografii i pocztówek, wokó! pisma
urz&dowe i wype!nione druki umów.
Wszystko przygotowane na przybycie
interesantów, którym te materia!y s$ niezb&dnie potrzebne. Zdj&ciami interesuj$ si& historycy, wydawcy ksi$"ek, filmowcy, wi&c zawsze panuje w tym
dziale ruch. Muzeum rzadko i niech&tnie wypo"ycza orygina!y, ale dzisiaj
mo"na przecie" wszystko zeskanowa%.
W s$siedztwie g!ównego pomieszczenia
znajduj$ si& inne, ale to magazyny,
w których w pud!ach, teczkach i kopertach spoczywaj$ zbiory, mi&dzy innymi
bezcenna kolekcja prac Józefa Da'dy,
który na swoich zdj&ciach utrwala!
przedwojenn$ Polsk&, w tym tak"e Górny (l$sk. Mie#ci si& tu tak"e pracownia
fotograficzna. Tu pracuje fotograf, który na bie"$co dokumentuje muzealn$
dzia!alno#% i najwa"niejsze wydarzenia
w mie#cie.
Po drugiej stronie korytarza znajduje
si& Dzia! Naukowo-O#wiatowy. Nazwa
troch& myl$ca, bo przecie" wszystkie
dzia!y prowadz$ prace badawcze, przygotowuj$ wydawnictwa i wystawy,
a swoj$ wiedz& upowszechniaj$ w ramach ró"nych przedsi&wzi&% edukacyjnych. Kiedy wpadali#my z dyrektorem
do ró"nych pracowni z naprawd& niezapowiedzian$ wizyt$ powtarza! si& ten
sam widok: pracownicy przy swoich
biurkach nad czym# #l&cz$. Mo"e s$
w trakcie robienia kwerendy, mo"e
przygotowuj$ scenariusz kolejnej wystawy, mo"e szukaj$ w rozmaitych )ród!ach
potwierdzenia jakich# hipotez albo szykuj$ materia!y z my#l$ o naukowej
konferencji. Laik mo"e my#le%: „No, powiesili jakie# obrazy albo fotki i teraz
maj$ przez miesi$c #wi&ty spokój”, ale
jest to równie fa!szywe jak powiedzenie,
"e „rolnik zim$ #pi, a jemu ro#nie”.
Czym wi&c zajmuje si& Dzia! N-O?
Promocj$, organizacj$ otwartych wyk!adów historycznych i koncertów, zapewnieniem fachowej obs!ugi przewodników

Drewniany ko#ció$ek na Wzgórzu Beaty w Parku Ko#ciuszki

po wystawach, przyjmowaniem zg!osze'
szkó! zainteresowanych lekcjami muzealnymi albo warsztatami, umo"liwia te"
korzystanie z zasobów biblioteki. Pewnie nie wyliczy!em wszystkiego. Dla
mnie najwa"niejsza jest jednak sprzeda"
wydawnictw MHK. W gablocie mo"na
ogl$da% efekt tego, co zacz&!o si& w Dziale Wydawniczym. A jest na co popatrze%.
Muzeum wydaje bowiem ju" nie skromne katalogi ze spisem eksponatów, ale
wr&cz szczegó!owe monografie zwi$zane z przedmiotem danej ekspozycji. S$
prace dotycz$ce historii miasta i regionu, biografie znanych (l$zaków, albumy.
*$czy je jedno: s$ bardzo starannie wydane, pi&kne pod wzgl&dem edytorskim. Pami&tam ksi$"ki tu wydawane
w latach osiemdziesi$tych. Marny papier,
haniebna jako#% zdj&% (to by!y brudne
plamy), poziom siermi&"nej poligrafii – po"al si& Bo"e. Pa'stwowe przydzia!y papieru, kolejki w drukarniach, cenzura…
W Dzia le tak "e cie ka we me ble,
na #cianie nad szaf$ obrazy mojego dobrego znajomego, Jana Dubiela. Z tymi
pomieszczeniami zwi$zane s$ jeszcze
in ne mo je wspo mnie nia. Przez
wiele lat by!y to biura (l$skiego Towarzystwa Filmowego. By!o w nich zawsze siwo od dymu z papierosów, bo
niemal ca!y zarz$d nami&tnie pali!.
Na korytarzu k!&bi! si& t!um czekaj$cych
na seans kinomanów, wi&kszo#% stano-

wili studenci… Pewnego razu byli to sami klerycy ze (l$skiego Seminarium
Duchownego.
Jak co! tu trafi…
drodze do wyj#cia dyrektor opoW
wiada o planach MHK w roku jubileuszowym, ale prosi, aby o tym jesz-

cze nie pisa%. Niech to na razie b&dzie
sekret, "eby przypadkiem „nie zapeszy%”.
– Panie dyrektorze, kilka razy widzia!em, "e kto# zg!asza! si& do pracowników
z ofert$ darowizny, czy sprzeda"y jakiego# potencjalnego eksponatu – mówi&. – Tymczasem Muzeum, cho% w tak
reprezentacyjneji wielkiej kamienicy,
wydaje mi si& kompletnie zagospodarowane. Przestrze' jest wype!niona. Gdzie
wi&% s$ kierowane te wszystkie dary?
– +adne muzeum nie zdradza lokalizacji swoich magazynów – odpowiada. – Po co kusi% los? Ale mog& pana redaktora zapewni%, "e jak ju" co# raz trafi
do muzeum, to zostaje w nim na zawsze.
I tym optymistycznym zdaniem si& "egnamy. Wychodz& przed budynek i – to
taka moja tradycja – mówi& Witkacemu
wyrze)bionemu przez Tomasza Wenklara:
– Do widzenia.

!
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lecie

Fot. Jerzy Stemplewski

Rozmowy na

Z prof. STANIS!AWEM S. NICIEJ"
rozmawia KATARZYNA BERETA

Lekcja
martwego j#zyka
30

– Czy pasja kolekcjonowania historii z Kresów to próba ocalenia tego, co
pozosta!o po nie do ko"ca zatopionej
Atlantydzie? Wydaje si#, $e podobnie
porucznik Kiekeritz w filmie Lekcja
martwego j!zyka Janusza Majewskie-

go gromadzi przedmioty, aby je uratowa% ze &wiata nieuchronnie przechodz'cego do przesz!o&ci.
– Mówi pani o jednej z najwa!niejszych
powie"ci w moim !yciu – Lekcja martwego j!zyka Andrzeja Ku"niewicza. Film

Majewskiego jest natomiast genialn#
ekranizacj#, z pi$kn# rol# %ukaszewicza
i wspania&# muzyk# Kurylewicza. Nie zastanawia&em si$ nad moim podobie'stwem do Kiekeritza, ale gdy Pani o tym
wspomnia&a, to sobie pomy"la&em, !e mo!e rzeczywi"cie mam co" z niego. Wyrasta&em w Strzegomiu na Dolnym (l#sku,
gdzie jest jeden z najwi$kszych w Polsce
ko"cio&ów gotyckich: z pi$knymi barokowymi epitafiami i obrazami olejnymi. I jak si$ zastanawiam, sk#d si$ wzi$&a moja fascynacja histori# sztuki, to
mo!e w&a"nie z obcowania z t# strzegomsk# architektur#. Pochodz$ bowiem
z ch&opskiej rodziny galicyjskich przesiedle'ców, którzy z okolic Wadowic przenie"li si$ na Dolny (l#sk. Od dzieci'stwa
jednak fascynowa&a mnie historia sztuki
i uroda budynków. Gdy ju! sko'czy&em
studia i mog&em kolekcjonowa), to rozpocz#&em gromadzenie moich kolekcji, m.
in. kafli piecowych, których dzisiaj mam
ju! ponad trzysta. Zbieram, bo uwa!am,
!e obcowanie z rzeczami pi$knymi zmienia i uszlachetnia cz&owieka. Mo!e zatem
co" z tego Kiekeritza jest we mnie…
My"l$, !e z tej fascynacji wzi$&a si$
tak!e moja pasja badania cmentarza
na %yczakowie. Kiedy przyby&em tam
pierwszy raz w 1977 roku i zobaczy&em
pi$kne rze*by, wa!ne nazwiska i poezj$
im towarzysz#c#, to stwierdzi&em, !e to
trzeba opisa). Najpierw zrobi&em to dla
siebie, do szuflady, a pó*niej okaza&o si$,
!e tak!e dla czytelników.
– Stanis!aw Lem w filmie dokumentalnym z 1996 roku stwierdzi!, $e
chocia$ bardzo t#skni za Lwowem, to
jednak nie chce go nawet odwiedzi%,
gdy$ nie ma w nim ju$ ludzi; a same
kamienie, które pozosta!y, nie tworz'
miasta. Zgadza si# pan z tym zdaniem?
– S# dwa spojrzenia. Pierwsze Lemowskie. Jest pewna grupa lwowiaków,
którzy kochali to miasto, i nie pojechali
do niego po wysiedleniu, podobnie jak
Lem, który nie chcia& burzy) swojego
wewn$trznego obrazu Lwowa, dlatego
unika& jego odwiedzin. Ale jest te! drugie spojrzenie, np. Janickiego, który
cz$sto powraca& do tego miasta. Hemar,
gdyby móg&, równie! by przyje!d!a&, ale
jako wspó&pracownik Radia Wolna Europa i autor antykomunistycznych tekstów by& na indeksie. S# zatem dwie postawy, które ca&y czas obserwuj$. Jedni
nie chc# wraca), gdy! uwa!aj#, !e pi$kno Lwowa zosta&o zbrukane, a drudzy
z uporem wci#! powracaj# i t$skni#. Ja
nale!$ do grupy, która uwa!a, !e nale!y tam je*dzi).
– Koniec cywilizacji na Kresach
w ró$nym uj#ciu opisuje wiele literackich i eseistycznych publikacji, by
wspomnie% tylko Austeri! Juliana
Stryjkowskiego. Jakie s' Kresy dzisiaj
po tak trudnych przej&ciach, jak rze(
wo!y"ska, II wojna &wiatowa, ustanowienie nowego porz'dku w Ja!cie czy
pi#%dziesi#cioletnia sowietyzacja?
– Kresy w Polsce zosta&y w literaturze.
Wielu pisarzy porusza&o kresow# tema-

tyk!. Natomiast w okresie PRL by"y
wypierane ze #wiadomo#ci spo"ecznej, by
nie rozbudza$ jakich# rewan%ystowskich
postaw. By" polityczny nakaz, by ten temat zaryglowa$. Jednak on nie uleg" zapomnieniu. Dowodem na jego %ywotno#$
by"a recepcja mojej ksi&%ki Cmentarz !yczakowski we Lwowie. Gdy ukaza"a si!
w 1989 roku, to wybuch" jej czytelniczy
fenomen. Ustawia"y si! kolejki. Rozesz"o
si! 250 000 egzemplarzy. Trzeba by"o dodrukowywa$, bo takie by"o zapotrzebowanie. Dlaczego? Bo %y"a jeszcze generacja, która we Lwowie, Tarnopolu czy
Wilnie ko'czy"a studia, zdawa"a matur!,
mia"a z Kresami zwi&zek sentymentalny. I nagle kto# napisa" o miejscu, które
by"o im bliskie. Pó(niej wybuch"a wielka moda na Kresy. Zacz!"y powstawa$ towarzystwa mi"o#ników Lwowa i innych
miast. Wydaje si! periodyki, np. „Z nurtem Stryja”, „Gazeta Ko"omyjska”, „Biuletyn Stowarzyszenia Przyjació" Ziemi
Drohobyckiej” czy „Zeszyty T"umackie”.
Kresy si! odrodzi"y dzi!ki aktywno#ci towarzystw, dzi!ki temu, %e si! o nich pisze, %e zbiera si! wspomnienia kresowian
i ich potomków. Widz! to podczas setek
moich spotka' autorskich organizowanych wokó" kolejnych tomów Kresowej
Atlantydy. Na ka%de ludzie przynosz&
zdj!cia, dokumenty, a pó(niej przesy"aj& mi swoje wspomnienia. Kresy %yj& i to
%yj& ju% w pó(nym wnuku, który chce powraca$ do swoich korzeni, chce odwiedza$ miasta, z których pochodzili jego
przodkowie.
Oczywi#cie nie wszyscy maj& tak& potrzeb! i takie spojrzenie. Cz!#$ na przyk"ad jest cy nicz nie na sta wio na,
a na wspomnienie Kresów macha r!k&
i mówi, %e to by"o dziadostwo, %e by"y
tam tylko kurne chaty, b"oto i pijani
ch"opi w karczmach. Inni natomiast dostrzegaj& warto#$ Kresów w tym, %e by"y tam: rafineria ropy w Drohobyczu,
Towarzystwo Soli Potasowych (TESP)
w Ka"uszu czy cukrownia w Chodorowie, jedna z najwi!kszych w Europie.
Kresy zatem to zjawisko wielop"aszczyznowe, niezwykle trudne do zdefiniowania.
– Galicja to tak!e martyrologia
tych, którzy stan"li w obronie osób
prze#ladowanej narodowo#ci. Trzeba
przede wszystkim przypomnie$ bohatersk% postaw" rodziny Ulmów z Markowej pod &a'cutem, którzy zgin"li
wraz z ukrywaj%cymi si" u nich (ydami. To wa!na karta w historii Galicji.
– Tak. Dwa totalitaryzmy zderzy"y si!
nad g"owami mieszka'ców tych ziem
i unicestwi"y ich ró%norodno#$. I to
jest najwi!ksze przest!pstwo hitleryzmu
i stalinizmu w tym regionie. Sowieci np.
likwidowali Hucu"ów, hitlerowcy )ydów. Dosz"o tam do niewyobra%alnego
kataklizmu. Poza tym ludzie w okropny sposób mordowali siebie nawzajem, cz!sto s&siad s&siada. I ta trudna historia ci&%y nad tymi terenami do dzisiaj.
Trudno jest przyzna$ si! np. Ukrai'com,
%e ulegli filozofii Doncowa. Z drugiej
strony takie historie jak w Jedwabnem

Ukrai'cy zrobili Polakom w setkach
wiosek. Tylko one nie s& tak nag"o#nione. Paskudne ideologie wy"&czno#ci,
które si! zderzy"y ze sob&, z silnymi mocami sprawczymi spowodowa"y, %e
znisz czo no ró% no rod no#$ i zgod ne
wspó"%ycie ró%nych kultur w Galicji. I z tym nie mo%emy sobie do dzisiaj
da$ rady. Chocia% Ukrai'cy ju% troch!
próbuj& my#le$ inaczej. S&dz!, %e dzia"ania w ramach partnerskich miast, wzajemne odwiedzanie si! i wspó"praca, pomagaj& zabli(ni$ te okropne rany. Powoli
Ukrai'com nie przeszkadza mówienie,
%e budynek politechniki we Lwowie wybudowali Polacy, podobnie jak nie przeszkadza ju% Polakom mówienie, %e ratusz w Opolu wybudowali Niemcy.
Na ca"kowite zabli(nienie ran potrzeba
czasu, ale to si! dokona. Chyba %e
przyjdzie jaka# nowa wariacka ideologia, która ponownie sk"óci ludzi.
Natomiast odnosz&c si! do historii
z Markowej, to spotka"em si! ze wspomnieniami o uratowaniu %ycia Polakom
przez Ukrai'ców. I my#l!, %e tego nam
w"a#nie brakuje w stosunku do Ukrainy.
)ydzi stworzyli odznaczenie „Sprawiedliwy w#ród Narodów *wiata” dla takich
bohaterów jak rodzina Ulmów. Natomiast my nie mówimy o tych Ukrai'cach, którzy nie ulegli filozofii Doncowa i ratowali Polaków.
– Krzysztof Czy!ewski w Linii powrotu interesuj%co opisuje fenomen
Bukowiny, okre#laj%c typ cz)owieka
zamieszkuj%cego niegdy# ten obszar
jako homo bukoviensis, czyli cz)owie ka to le ran cyj ne go, otwar te go
na inno#$, znaj%cego obyczaje, j"zyk
i religi" swoich s%siadów. Na prze)omie XVIII i XIX wieku !y)o w Bukowinie jedena#cie grup etnicznych,
deklaruj%cych przynale!no#$ do dziewi"ciu wyzna', dlatego Zbigniew
Herbert nazwa) Czerniowce „ostatni%
Aleksandri% Europy”. Czy dzi# mo!na jeszcze znale*$ potomków tamtej
cy wi li za cji dia lo gu i po ko jo we go
wspó)!ycia?
– Znam Czerniowce. Dzisiaj jest to
miasto jednorodne, ukrai'sko-rosyjskie. Jego ró%norodno#$ zosta"a zniszczona. Nie ma ju% )ydów ani Niemców.
S&dz!, %e w ma"ych miasteczkach nie
da si! tej wielokulturowo#ci i wieloetnicz no #ci od bu do wa$, gdy% lu dzie
po prostu zostali wymordowani lub wywiezieni, ale ona si! odradza w wi!kszych miastach, np. we Lwowie czy
Stanis"awowie (Iwano-Frankiwsku).
Coraz cz!#ciej widzi i s"yszy si! dum!
z tego, %e kto# ma polskie korzenie. Podobnie jest z innymi nacjami. Mo%e poza Rosjanami, do których jest obecnie
do#$ du%a niech!$. Eksponuje si! natomiast pochodzenie austriackie czy w!gierskie. Z tego z"amanego odziomka
puszczaj& zatem m"ode p!dy, które
uwa%aj&, %e ró%norodno#$ etniczna jest
dobra, i zrywaj& z modelem radzieckiej
unijno#ci.
– W 2011 roku odby)a si" w Katowicach konferencja Niezwyk!a wi"#

Kresów Wschodnich i Zachodnich,
któr% zorganizowano w 70. rocznic"
mordu na Wzgórzach Wuleckich.
W publikacji pokonferencyjnej zebrano opracowania i #wiadectwa wp)ywu
lwowian na rozwój nauki i kultury
na Górnym +l%sku po 1945 roku. Ja
jednak chcia)abym, aby pan profesor
przeprowadzi) w)asn% historyczn%
paralel" pomi"dzy Kresami Wschodnimi i Zachodnimi, pomi"dzy Galicj%
a +l%skiem.
– Powojenny kszta"t *l&ska ma niew&tpliwie kresowe rysy. Jest to zwi&zane z tym, jak sz"y transporty. S& tzw.
miasta przeszczepione. Lwów po wojnie sta" si! trójmiastem, osiad" bowiem g"ównie w Gliwicach, Bytomiu
i Wroc"awiu. Inteligencki Lwów zamieszka" w Gliwicach i we Wroc"awiu,
a robotniczy w Bytomiu. Do Opola
i Gliwic zosta" przeszczepiony Stanis"awów. Borys"aw siedzi w Wa"brzychu,
gdzie dawni nafciarze stali si! górnikami. Chodorów osiad" w Raciborzu, bo
tam by "a po nie miec ka cu krow nia.
O#rodki uniwersyteckie w Katowicach
i Opolu budowane by"y w"a#nie przez
kresowian. Rektorami Wy%szej Szko"y Pedagogicznej w Opolu byli lwowscy profesorowie: Stanis"aw Kolbuszewski, Antoni Opolski, Maurycy
Horn. Co prawda, nazi#ci wymordowali cz!#$ profesorów na Wzgórzach Wuleckich, ale nie wszystkich. Niektórzy
prze%yli w okropnych warunkach. Wielu uratowa" prof. Rudolf Weigl, który
w prowadzonym przez siebie Instytucie Bada' nad Tyfusem Plamistym
i Wirusami zatrudnia" pracowników
naukowych Lwowa, ratuj&c w ten sposób ok. 5 000 osób.
– W latach 2001-2005 zasiada) pan
profesor w )awie senatorskiej wspólnie z kilkoma znanymi postaciami nauki i kultury na +l%sku, by wymieni$:
prof. Dorot" Simonides, prof. Genowef" Grabowsk%, Krystyn" Bochenek,
prof. Zbigniewa Relig" czy Kazimierza Kutza. Jakie problemy szeroko rozumianego +l%ska by)y poruszane
podczas tej kadencji?
– To jest mój epizod polityczny. Ja nie
jestem politykiem. Czasami dorabiali mi
tak& "atk!. Oczywi#cie jako rektor uwa%am, %e musz! si! zmaga$ z polityk&,
musz! w niej by$, bo nie ma rzeczy niepolitycznych.
Tamten senat by" bardzo dobry. Pozna"em w nim wielu wspania"ych ludzi.
*l&sk natomiast nie by" w nim za bardzo
eksponowany, poza g"osami prof. Simonides czy Kutza. Uwa%am, %e *l&sk
od lat ma za s"ab& reprezentacj! polityczn&, a przecie% jest regionem zasobnym
i interesuj&cym. Nie ma on jednak tak
elektryzuj&cych i twórczych osobowo#ci w polityce jak np. Gda'sk. A ziemia
musi rodzi$ indywidualno#ci, które b!d& si! o ni& upomina"y, bo je#li ziemia
wydaje indywidualno#ci, to kwitnie,
a je#li nie, to szarzeje.
– Ta k% wy ra zi st% oso bo wo #ci%
z Opolszczyzny by) Edmund Jan
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Osma!czyk. Co z jego dziedzictwa jest
dzisiaj dla nas najwa"niejsze?
– Zasypano go popio!ami. Wrzucono
do piek!a zapomnienia. Cz"#$ lustratorów
próbowa!a z niego zrobi$ komunist", obra%a!a go. Dzisiaj staramy si" przywróci$ pami"$ o nim na uniwersytecie, mówi&c: „wielkie #l&skie nazwisko, wielkie
polskie nazwisko”. Stworzyli#my jego pomnik na Wzgórzu Uniwersyteckim i powoli si" ju% uspokaja atmosfera wokó! jego ods!oni"cia. Uwa%am, %e Sprawy
Polaków powinny by$ katechizmem
ka%dego polskiego polityka. Osma'czyk
dobrze s!u%y! Opolszczy(nie, )l&skowi.
Jego spu#cizna musi wróci$ na sale uniwersyteckie, na politologi", histori", bo
to by! nie tylko dobry polityk, ale i sprawny pisarz. Ubolewam nad tym, %e trudno jest przebi$ si" z takim my#leniem wy%ej. A przecie% ju% Ga!czy'ski pisa!:
„Mniej Grottgera, wi"cej Osma'czyka,
a Polska b"dzie bogatsza”.
– Pe#ni pan funkcj$ rektora Uniwersytetu Opolskiego ju" 12. rok, sumuj%c oczywi&cie wszystkie kadencje
od 1996 roku. Jaki by# kierunek przemian Uniwersytetu Opolskiego w tym
czasie?
– Dla Uniwersytetu Opolskiego
rok 1994 by! przeskokiem cywilizacyjnym.
Wyszli#my ze s!abej, siermi"%nej WSP
i stworzyli#my porz&dny uniwersytet z solidnymi budynkami. Mamy 40 obiektów
o du%ej kubaturze (w tym dwa zamki) i 8
wydzia!ów z dobrymi kierunkami, jak: anglistyka, germanistyka, prawo, psychologia, socjologia, historia, chemia, teologia.
Nast&pi!a niew&tpliwie jako#ciowa zmiana. Sprawdzi!y si" zapowiedzi ojców-za!o%ycieli uniwersytetu, %e powo!anie go
w Opolu zmieni bieg %ycia naukowego
w tym mie#cie. I to si" sta!o. Uniwersytet
Opolski jest znacz&c& i pr"%n& uczelni&.
Czy si" utrzymamy w obecnym czasie depopulacji i braku studentów, to si" oczywi#cie oka%e. Na razie trwamy. Tak%e dlatego, %e prowadz" uniwersytet bardzo
autorsko. Wywalczy!em na przyk!ad, aby
Collegium Maius znajdowa!o si" w niebanalnej, barokowej budowli poklasztornej z dziedzi'cem, bo uwa%am, %e akademicko#$ wymaga !adnych budynków
i wn"trz. Collegium otoczone jest ogrodami, w których zgromadzono pomniki
Grotowskiego, Niemena, Grechuty, Osieckiej, Przybory, Kofty, Osma'czyka, ponadto rze(by barokowe, neogotyckie, a z Kopic przywieziono rze(b" Joann" Gryzik
Schaffgotschowej. Bez uniwersytetu nie
by!oby tego. Musimy tylko zachowa$
ten stan, utrzyma$ i umocni$.
– Prof. Simonides w wywiadzie,
którego udzieli#a „'l%skowi”, na pytanie, czy dzisiejsze uczelnie s% nadal
ku(niami wiedzy i osobowo&ci, odpowiedzia#a: „Niestety, nie. Ja mia#am
mi strzów, u któ rych mo g#am si$
uczy) (…). Mia#am autorytety, które mnie wspiera#y, podnosi#y, wskazywa#y kierunek. Mog#am dyskutowa) z nimi, pyta) o rad$. W tej
chwili nie ma tego. Jest przerost
biurokracji (…). Poza tym widz$, "e

dzisiaj profesorami zostaj% osoby,
które nie powinny by#y nimi nigdy zosta)”. Panie profesorze, a jakie pan
dostrzega najwi$ksze bol%czki naukowca na polskiej uczelni?
– Podzielam w pe!ni pogl&d prof. Simonides. W ostatnich 20 latach zepsuto nauk" poprzez mno%enie bez opami"tania prywatnych uczelni, w których
mo%na by!o za darmo dosta$ dyplom,
na których mo%na by!o byle jak wyk!ada$, w których zepsu!o si" morale profesora. To bardzo obni%y!o poziom.
Podczas spotkania op!atkowego pracowników uniwersytetu pozwoli!em
sobie na do#$ ostr& uwag", %e zdarza mi
si" nie odró%ni$ profesora od menela
w zachowaniu. Bywa!em na takich
obronach doktoratu, na które profesorowie przychodzili w trampkach, podkoszulkach z angielskim napisem, nieuczesani i zaro#ni"ci. To s& niewyobra%alne
rzeczy. O tym trzeba mówi$. Ja staram
si" to czyni$ i staram si" takie postawy
napi"tnowa$, cho$ dzisiaj mo%na by$
za to pos&dzonym o mobbing. Ale tak
postrzegam uniwersytet. Jest to #wi&tynia nauki, do której trzeba przyj#$ porz&dnie ubranym i u%ywa$ w niej porz&dnego j"zyka. Nie wszyscy to uznaj&,
uwa%aj&c, %e jest nowa epoka, postmodernizm i wszystko wolno. Ja takiego
spojrzenia nie akceptuj".
– Jakie jest pana spojrzenie jako historyka na cezur$ roku 1989 w Polsce?
– Rok wielkich nadziei, rok wielkiego marzenia, które zmieni!o system
w Polsce. Chyba nie by!o nikogo, kto
nie dostrzeg! tego wyzwolenia ludzkiej
energii. Pó(niej to si" wyhamowa!o. Ja
bardzo ubolewam nad tym, co si" sta!o z jako#ci& polskiej kultury po 1989
roku. I to przekonywanie mainstreamu, %e ma si" ona bardzo dobrze, a kino polskie jest tak #wietne jak za czasów m!o de go Waj dy, Mun ka czy
Kawalerowicza, zwyczajnie mnie #mieszy. To, co by!o w polskim plakacie,
malarstwie, muzyce, filmie, teatrze,
telewizji, radiu, to zosta!o zamkni"te.
Dzisiaj radio i telewizja nie edukuj&. Jeste#my pod bardzo siln& presj& ameryka'skiej kultury popularnej. I takie
epatowanie wulgaryzmami na ekranie, zw!aszcza w filmach historycznych,
odpycha mnie. To jest j"zyk ahistoryczny. Ja tak nie mówi!em. Tak%e to, co
proponuje teatr i literatura, nie uwa%am
za sztuk" wysokiego lotu. Zamiast
tarzania si" na scenie w b!ocie i biegania nago chcia!bym zobaczy$ klasyczn& sztuk" Fredry, S!owackiego czy
Szekspira. Nie potrafi" równie% powiedzie$, %e pisarstwo Witkowskiego,
Twardocha czy Kuczoka jest wielkie,
a Mas!owska jest nowym Mickiewiczem. Po prostu nie potrafi".
– A obecna sytuacja w Europie
Wschodniej? Czy to nie dalsze trzeszczenie ja#ta!skich granic? A mo"e
dawny Zwi%zek Radziecki cofn%# swoje ciche przyzwolenie na demokratyza cj$, unie za le" nie nie i re for my
pa!stw z jego by#ej strefy wp#ywów?

– Rosja zawsze by!a pot"g&. Mia!a
momenty, kiedy dominowa!a, i mia!a
momenty, kiedy si" cofa!a. Jeszcze
do niedawna by!a wycofana, a teraz znowu si" uaktywni!a. Trzeba pami"ta$, %e
to jest naród ambitny, który zawsze
mia! wybitnych przywódców. Czasami
morderców, ale jednak wybitnych polityków, którzy o swoje racje walczyli bezwzgl"dnie, nieraz cynicznie. To pa'stwo
tak w!a#nie jest skonstruowane i trzeba
o tym wiedzie$.
Natomiast odno#nie obecnej sytuacji.
Nie odpowiada mi proameryka'ska polityka naszego rz&du. Nie zgadzam si"
z tym, %e pakujemy si" na pierwsz& lini" wojny ameryka'sko-rosyjskiej. Amerykanie to przecie% ten sam kaliber, co
Rosjanie. Polska polityka zagraniczna
jest fatalna i tak by!o zawsze. Zawsze
mieli#my jakich# Becków. Czesi i W"grzy potrafi& si" do tego jako# spokojnie ustawi$. My si" pchamy na pierwsz& lini" z po%yczonymi ameryka'skimi
samolotami z demobilu i próbujemy co#
demonstrowa$. Obecnie rozgrywa si" batalia pomi"dzy Amerykanami i Rosjanami o wp!ywy w tej cz"#ci Europy, g!ównie na Ukrainie. Amerykanie bardzo
du%o zyskali przez to, %e s& w Polsce.
A w tej chwili walka toczy si" o Ukrain". Ja wiem, czy trzeszczy Ja!ta? Chyba nie, bo gdyby tak by!o, dawno by#my
stracili Wroc!aw, S!upsk i Gda'sk. Raczej toczona jest brudna gra interesów
i potrzeba nam m&drych polityków,
którzy b"d& wiedzieli, jak si" w niej odnale($. Obawiam si", %e nie mamy takich; %e ci&gle jeste#my na jakim# pasku.
Ci sami, którzy cieszyli si", gdy rosyjskie wojska st&d posz!y, teraz ciesz& si",
%e ameryka'skie przysz!y. Nie rozumiem
tego. Albo jeste#my dumnym, du%ym narodem europejskim, albo jeste#my jakim# pionkiem, który raz jest przy klamce so wiec kiej, a dru gi raz przy
ameryka'skiej czy jakiej# innej.
– Jakie zatem wnioski na przysz#o&) powinni&my wyci%gn%) z historii, która pogrzeba#a ju" tak wiele
Atlantyd?
– Uwa%a$, by nie dopuszcza$ do w!adzy wariatów, którzy g!osz& nietolerancj", narzucaj& co# w bezwzgl"dny sposób, bo to jest rak, który toczy histori".
Co jaki# czas pojawiaj& si" si!y, które lansuj& swoj& filozofi". Ona sama nie jest
gro(na, dopóki jest tylko na papierze.
Gro(na jest, gdy jej g!osiciel ma instrument, by j& wprowadzi$ w %ycie. Je%eli
si" pojawi talent, który ma chor& wyobra(ni" i zdolno#ci prze!o%enia jej
wytworów w czyn, to wtedy jest dramat.
Wtedy pojawia si" realne niebezpiecze'stwo. I na tym polega rola politologów
i #wiata intelektualistów, %e powinni
umie$ rozpozna$ w por" prawdziwe
zagro%enie i wyt!umaczy$ jego istot"
spo!ecze'stwu. Ale dzisiaj brakuje takich
#wiat!ych osób w radiu i telewizji. Brakuje mi w mediach edukacji. Zamiast
niej jest tylko show.
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Fot. BP ASP w Katowicach
Kamil Kocurek, „Topografia wojny”, intaglio 560x220cm, 2015

elem Triennale jest wyC
chwycenie aktualnych i najbardziej warto!ciowych postaw

wice zosta#a przyznana Jaros#awowi Janasowi, asystentowi w Pracowni Serigrafii UAP
oraz trendów w grafice. Dlatew Poznaniu.
go te" w tym roku przeformato– Cho' prawd% jest, "e w tak
wano formu#$ konkursu. Po raz
presti"owym konkursie warszpierwszy prace oceniano
tat uczestników jest ju" transpaw dwóch kategoriach. Pierwsza
rentny, w niczym im nie przez nich – drukowalne – koncenszkadza i trzeba stwierdzi', "e
trowa#a si$ na tradycyjnej grafispora cz$!' prac wr$cz porywace, oceniano mi$dzy innymi
#a technik%. Ma#o tego, bardzo
podej!cie artysty do problemu
cz$sto w#a!nie w takich pracach
utrwalenia obrazu. Wa"ny by# tu
autorzy wchodzili w dialog ze
zarówno warsztat graficzny,
!wiatem, przedstawiali swoje
przeniesienie idei na pod#o"e, jak
przemy!lenia i w%tpliwo!ci.
i twórcze podej!cie do materii
S#owem by#y to prace wa"ne,
pod#o"a. Druga kategoria – mape#ne tre!ci i bardzo cz$sto
trycowe idee – zach$ca#a do preautorstwa ca#kiem jeszcze m#oZnamy wyniki najbardziej presti!owego przegl"du gra- dych artystów – zauwa"y# Mizentacji dzie# o charakterze intermedialnym lub instalacyjnym. fiki wspó#czesnej w kraju. Katowicka Akademia Sztuk ros#aw Paw#owski, juror TrienOcena prac uwzgl$dnia#a g#ów- Pi$knych potwierdzi#a swoj" pozycj$. Grand Prix zdo- nale, profesor Uniwersytetu
nie aktywne uj$cie idei matrycy: by# Kamil Kocurek, II nagrod$ otrzyma#a Marta Czarnec- Artystycznego w Poznaniu.
od kreacji intermedialnych i cy- ka – tegoroczni absolwenci katowickiej ASP. Wyró!nio– By' mo"e w#a!nie dzi$ki
frowego modelowania obrazu no tak!e prac$ Szymona Prandziocha, asystenta rozbudowaniu
formu#y,
po przestrzenne, b%d& te" z#o"o- w Pracowni Rysunku I Roku w Katedrze Grafiki.
9. Triennale Grafiki Polskiej
ne instalacje graficzne oraz konpotwierdzi#o, "e jest ono dobr%
ceptualne definiowania graficzokazj% do przyjrzenia si$ czym
nej matrycy. W ramach tej
i gdzie dzi! jest polska grafika
kategorii zg#aszane mog#y by'
artystyczna, a co szczególnie
tak"e prace mieszcz%ce si$
ciekawe, zaobserwowania w jaw idei tradycyjnego graficzneki sposób rezonuje na przestrzenie nowe i jeszcze niezdefiniogo druku, podkre!laj%ce jedwane – podsumowuje Grzegorz
nak"e innowacyjny i nowatorski stosunek artysty do matrycy.
Ha(derek, kurator Triennale.
Podzia# na kategorie okaza# si$
Wszystkie nagrody zostan%
dobrym rozwi%zaniem. Freoficjalnie wr$czone w trakcie
kwencja dopisa#a. Zg#oszowernisa"u pokonkursowego,
no 623 prace 254 autorów. Dozaplanowanego na 2 pa&dzierminowa#y prace wykonane
nika 2015 r. w nowej siedzibie
tradycyjnymi technikami graMuzeum *l%skiego. To w#a!nie
ficznymi, jednak du"ym zainteMuzeum *l%skie wraz z Akaresowaniem cieszy#a si$ tak"e
demi% Sztuk Pi$knych w Katokategoria matrycowe idee.
wicach s%, po raz pierwszy
Jury w sk#adzie: Andrzej Bedw historii tej imprezy, jej g#ównarczyk, Tomasz Daniec, Seba- Obrady jury.
nymi organizatorami. Poza
stian Dudzik, Ryszard W. Kluszg#ówn% wystaw%, przewidziaczy(ski, Andrzej )abuz, Miros#aw Wkl$s#ego prof. Jana Szmatlocha). II Nagro- no tak"e szereg wydarze( towarzysz%cych.
Paw#owski, Krystyna Piotrowska, Ma#go- da – Nagroda Marsza#ka Województwa Szczegó#owe informacje znajduj% si$ na:
rzata Et Ber Warlikowska zadecydowa#o, "e *l%skiego trafi#a w r$ce Marty Czarneckiej,
• http://www.tgp.asp.katowice.pl/
GRAND PRIX – Nagrod$ Ministra Kultu- nagrodzona praca jest aneksem do dyplomu
• https://www. facebook. com/TGP. Kary i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje Ka- malarskiego, który powsta# w Pracowni Si- towice? ref=hl
mil Kocurek, tegoroczny absolwent ASP todruku prof. Waldemara W$grzyna. III Naw Katowicach (dyplom w Pracowni Druku groda – Nagroda Prezydenta Miasta Kato!

9. Triennale Grafiki Polskiej

Fot. BP ASP w Katowicach

Pierwsze takie
triennale
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MACIEJ!SZCZAWI"SKI
Isolde pod warunkiem
przyjació!ko kwiecie jak nie my"le# tob$ w g!$b %ycia wbity strwo%ony
nie mg!$ zza której s!abo ci& wida# tylko kiedy cisz& siejesz hojnie
przez lata z wod$ w ustach; dr%&
pasterko smutku kwiecie obfity dzi" w nocy znowu wiedzia!em nie zd$%&
tak ci& obj$# jak tamci w sekundzie mniej lub bardziej wymuszonego
zachwytu; %e nic nie zostanie wiedzia!em nie wróci! nie wróci! jak wtedy
chore po deszczu Gliwice maja ch!odny u"cisk
"wiecid!o ciemne instytut onkologia: nic?
nikogo? nikogo; do staro"ci w samotno"#? s!ysza!em
to b&dzie to si& nasuwa jak smutek
jak gwiazda spokojna wycieka rozp!ywa
Isolde! %ycia wodo %ywa w %yciu nie moim
prawdziwa ju% nieobecna obecna urojona
Isolde pod warunkiem %e wszystko co o niej
sko'czy si& s!owem by!a
zawsze kiedy najdalej.

ze s!ów
tak! tak pisze si& ju% teraz jak wczoraj jak przedwczoraj
tak samo si& pisze ju% kiedy pism nikt nie czyta nie wie
czy rozumie# to co" ponad czy spod ubywania mo%e ty
nie jeste" jak nie by!o ci& wcze"niej st$d brak tu jakich"
detali typu w!osy cienki p!aszczyk albo okno bez szyby ju%
nie wie nie p!acze ani wo!a u"miecha przecie% do siebie
kiedy szk!o mimo lat pos!uszne brz&czy noc$ wi&c tak to
si& trzyma do krwi na palcach "piewa ach gwi%d%e szybko
w miejscu gdzie "nieg albo co innego leci z nieba na !eb
i tyle mi!o"ci w odblaskach ulicy dawno startej buty buty
buty obce mnogie nowych liter podkucia pe!zn$ mu po g!owie
ju% go nie ma po"ród ch!opca co dobrze si& sk!ada! do "rodka;
ze s!ów
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MACIEJ!SZCZAWI"SKI
Pierwsza
kiedy oczy otwierasz ze snu jeszcze ci!"kie
masz powieki i ranek ci! widzi za mg#$
przecie" wiesz ja ju" w drodze po omacku
w!sz! g#odnym snem wi!c r!ce ci dr"$
bo go%& przecie" nieproszony ale wsz!dzie
si! wciska; oto kiedy stop$
chcesz pantofel namaca& on te" wszed#
i na palcach si! lepi pieszczot$
wi!c nie wracasz do #ó"ka tylko bosa
szukasz "eby zaprzeczy#o
lustra; nowej zmarszczki "eby potwierdzi#a
krat! lat
ale co to jak on przez lustro mi!kko
przeszed# jego deszcz kropel tyle
ka"d$
kropl!
%cierasz

Rys. Adam Dutkiewicz

nie bój si! nie bój mi#a
przecie" tak umiera
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Zakochani
w Katowicach
BEATA
TOMANEK

yskoczy! na ulic" i zatrzyma!
–
W
ca!y ruch, samochody, nawet
tramwaj! Tam na Gliwickiej. Wyobra-

#asz to sobie!!!
– Kto?
– Taki zwyczajny facet, siwawy ju#,
akurat by!am przy tym. Niesamowite widowisko.
– Ale po co?
– No, jak ju# wszystko stan"!o, na $rodek ulicy wysz!a te# ju# niem!oda pani,
taka elegancka, loki na g!owie i spokojnie zrobi!a zdj"cie; najpierw jedno, potem drugie, a ruchem jak dyrygent kierowa! ten starszy pan.
– Komu robi!a to zdj"cie, jemu?
– Nie, wyobra% sobie, #e fotografowa!a jaki$ budynek!
– Czego to ludzie nie wymy$l&!
– To musi by' jaka$ romantyczna historia...
Ludzie na przystanku autobusowym
rozmawiaj& o ró#nych sprawach. Mo#na si" czasem czego$ ciekawego nawet
dowiedzie'. Tym razem u$miechn"!am
si" do siebie, bo tak si" z!o#y!o, #e zna!am t" histori", t" oryginalna par" i widzia!am to zdj"cie.
Dyrygentem dla kierowców na ulicy
Gliwickiej w Katowicach by! Ginter Piero(czyk. Ruch jest tam zwykle du#y, ale
Ginter ma wielkie poczucie obowi&zku.
Taki ju# jest. Kiedy pracowa! w kopalni zdarza!o mu si" by' w bardziej niebezpiecznych sytuacjach. „Ale mus – to
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mus” – jak si" chce co$ zrobi' dok!adnie i porz&dnie, tak jak ma by', trzeba
by' gotowym na wszystko – to dewiza
Piero(czyka. Natomiast dama z ulicy
Gliwickiej z aparatem fotograficznym
w r"ce to Ola Ró#ycka, równie# katowiczanka. Poznali si" niedawno i mo#na
powiedzie', #e po!&czy!a ich mi!o$'
do miasta Katowice i jego historii. Ta sesja zdj"ciowa w Za!"#u by!a ich pierwsz& wspóln& akcj&. Potem odby!y si" kolej ne wy pa dy na „wi zje lo kal ne”,
konfrontacje historii ze wspó!czesno$ci&,
zbie ra nie do ku men tów, wy wia dy...
A w kilka miesi"cy pó%niej zosta!a
uko(czona w formie ebooka ksi&#ka Historia Za!"#a ceg!$ pisana.
Fedrowanie
to jo mom we krwi od urodzenia – mówi Ginter z dum& – Ale jak siedym
pokole( robi!o na grubie, to inaczej nie
mo#e by'. Razem z rodzin& to my przepracowali na kopalni 300 lot, w tym 178
na dole. Jo, tak jak mój ojciec, fedrowo!#ech na Kleofasie. Na emeryturze te#
#ech mio! tako potrzeba. Wi"c dalej grzebia, ale ju# nie w ziemi, ino w dokumentach.
Ukochan& dzielnic& pana Gintera jest
Za!"#e. Tam sp"dzi! dzieci(stwo. Dzisiaj boli go serce, #e dzielnica, która
w przesz!o$ci by!a elegancka, mieszka-

li w niej bowiem in#ynierowie i urz"dnicy, tak bardzo podupad!a. Kiedy idzie
si" przez Za!"#e cz"sto mija si" lumpów,
widzi ruiny, zaniedbane, niebezpieczne
k&ty, i tylko uwa#ny pieszy wypatrzy
czasem jakie$ resztki $wietno$ci tego
miejsca – takich „stra#ników przesz!o$ci”. W!a$nie im po$wi"cona jest ksi&#ka. Zaczyna si" tak jak historia Za!"#a,
od daty: 15 grudnia 1360 r. To wtedy Otton z Pilczy otrzyma! potwierdzenie w!asno$ci maj&tku mys!owickiego obejmuj&cego wsie Ja%wice, Za!"#e, Bogucice
oraz miasto Mys!owice. Potem w swojej ksi&#ce Piero(czyk przypomnia!
wa#ne dla tej dzielnicy miejsca, przytoczy! ich historie, a Ró#ycka skonfrontowa!a ich wspania!y, dawny wygl&d zachowany na fotografiach, rycinach
i pocztówkach z dzisiejszym. W!a$nie
po to, #eby uchwyci' sposób kadrowania zgodny ze starymi dokumentami
czasem musia!a wyj$' na $rodek ulicy.
Wiele lat temu by' mo#e by!a w tym
miejscu !&ka i !atwiej by!o pstrykn&' fotografi". Dzisiaj potrzebowa!a wsparcia
Gintera, który odwa#nie wstrzymywa!
ruch samochodów na ulicy Gliwickiej.
Warto doda', #e cytaty i wzmianki ze
starych dokumentów uzupe!niaj& mapy
wybrane i opracowane specjalnie do tej
publikacji przez innego pasjonata historii – Jana G&siora.
Dla Piero(czyka jest to druga ksi&#ka o Katowicach i o Za!"#u. Pierwsz& te#
napisa! na emeryturze. W!a$nie wtedy,
na krótko przed rozpocz"ciem pisania,
pozna!am osobi$cie tego mi!o$nika historii. By! w momencie wahania i rozterek. Dr"czy!o go pytanie: „Czy górnik,
który zna si" na fedrowaniu na grubie,
mo#e zajmowa' si" tak szlachetn& dziedzin& jak literatura?”. Jego odpowiedzi&
by!a publikacja Asty kasztana. Jest to
sentymentaln& opowie$' o ludziach,
którzy maj& w pami"ci „stare” Za!"#e.
Ginter rozmawia! z mieszka(cami, których zapami"ta! z dzieci(stwa. Chodzi!
od domu do domu, zach"ca! do wyci&-

Prowadz$cy audycj" „Czy to prawda, #e...” przedstawiali Zakochanych w Katowicach podczas spotka% w Bibliotece &l$skiej

gania z szuflad starych zdj!", dokumentów. S#ucha#, nagrywa#, spisywa#. Dodawa# w#asne wspomnienia. Wszystko
po to, $eby przypomnie" lata wspania#o%ci Za#!$a, zatrzyma" w pami!ci ludzi
i wydarzenia, które – jak wiele spo%ród
starych kamienic – znikaj& z krajobrazu bez %ladu. Dzi!ki niemu w mojej g#owie na zawsze pozostanie wspomnienie
pierwszego spotkania z „Klubem Osiemna sto lat ków” – przy ja ció# jesz cze
z przedszkola, mieszkaj&cych w jednym
miejscu od 70 lat. „Osiemnastolatki”, bo
dzi% brakuje im 18 lat do setki. Wiem, $e
brali udzia# w bitwie pod Grunwaldem
jako ma#e dzieci. Byli za m#odzi, $eby
zagra" króla czy rycerzy, wi!c pobiegli
„pod Grunwald” jako giermkowie. Tym
samym wpisali si! w historyczne wydarzenie otwarcia Ogrodu Jordanowskiego w Za#!$u w 1939 roku. Znam te$ wojenne losy mieszka'ców kamienicy
przy ul. Zamu#kowej i wiem, gdzie
w piwnicy znajduje si! do dzisiaj schron
przeciwlotniczy. To fakty ju$ uratowane od niepami!ci. Tak Ginter, górnik-eme ryt, do ku men tu je dzie je Za #! $a. I wstrzymuje tam nie tylko ruch
uliczny, ale i czas, ocalony na stronach
jego ksi&$ek.
Ola patrzy w niebo
#ównie w to nad Katowicami. Ca#e
G
swoje $ycie sp!dzi#a w centrum i nie
wyobra$a sobie zmiany. Zna tutaj ka$-

dy centymetr. Zw#aszcza w tej przestrzeni nad g#owami, której przeci!tni ludzie
zazwyczaj nie dostrzegaj&. Zbyt s& zapatrzeni w to, co pod nogami. A tam,
gdzie kr&$& ptaki, czasem przysiadaj&c
na gzymsach, zwie'czeniach portali,
fantazyjnych ozdobach architektonicznych toczy si! równoleg#e do naszego
$ycie i trwa przesz#o%" zakl!ta w kamieniu. Ka$da $abka, maszkaron, gargulec,
twarz czy zwierz! z reliefów wo#aj&:
„Czy znasz moj& histori!?”. Ka$dy

z motywów mo$e rozwin&" opowie%"
o tym, kto tu mieszka#, jak $y#, jakie podejmowa# decyzje, czy si! wprowadzi#,
czy budowa# ten dom, ile mia# dzieci, co
zdzia#a#? (wiat fantastycznych stworze',
%lad twórczej inicjatywy budowniczych,
w#a%cicieli kamienic, artystów otrzymuje drugie $ycie na zdj!ciach Oli Ró$yckiej. Niedostrzegane przez przechodniów
detale staj& si! pierwszoplanowymi bohaterami. Znam takich, którzy mówi&
o Oli: „#owca g#ów”. I warto tu podkre%li", $e niektóre z tych g#ów przepad#y
ju$ na zawsze, tylko na jej fotografiach
wci&$ trwaj& daj&c %wiadectwo przesz#o%ci. Fotografowanie detali architektonicznych, zw#aszcza g#ów, ludzkich i zwierz! cych jest jej pa sj&. Dzi! ki niej
zo ba czy #am in try gu j& c& ka mien n&
pszczó#k! nad drzwiami jednej z kamienic przy ul. Ko%ciuszki, któr& wcze%niej
wielokrotnie mija#am, niczego nie dostrzegaj&c.
Ola jest emerytowan& nauczycielk& Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Jej kronikarski nerw ujawni# si!
ju$ wiele lat temu, kiedy postanowi#a dokumentowa" losy wybitnych absolwentów tej szko#y wydaj&c kolejne edycje
ich biogramów. W ten sposób na bie$&co dopisuje do szacownej historii liceum
kolejne rozdzia#y.
– W tym, co pozostaje z przesz#o%ci,
jest co% urzekaj&cego – powiedzia#a mi
kiedy% – mo$e to, $e z dni, które min!#y, pozosta#a tylko ich uroda. Patrz!
na fasady kamienic, zachwycam si! detalami, fotografuj! i czuj! t! energi!
przesz#o%ci. Ona jest ju$ bezpieczna,
niesie ze sob& tylko to, co mi#e i pi!kne. To, co przykre, z#e, smutne zosta#o w dziejach. Teraz z przyjemno%ci&
mog! zajmowa" si! tym, co uwa$am
za wa$ne – zaprzecza", $e Katowice s&
brzydkie, bez wyrazu, $e architektura
nieciekawa. To nieprawda, prosz! spojrze" na moje zdj!cia!
By#am na wystawie fotografii Ró$yckiej, która odbywa#a si! w Muzeum Hi-

storii Katowic pt. Kamienne g!owy.
Ciekawi katowiczanie zadawali w#a%ciwie tylko dwa pytania: „To jest naprawd! w Katowicach?”, „A gdzie to
mo$na zobaczy"?”
!ciany opowiadaj" histori#
ot&d s#ysza#am, $e %ciany maj&
D
uszy. Uwa$a#am je wi!c za co najmniej niebezpieczne, ale Anna Podsiad#o, która równie$ jest amatork& fotogra fii za ko cha n& w Ka to wi cach,
przekona#a mnie, $e nie ma powodu
do obaw. (ciany, a w#a%ciwie mury opowiadaj& tylko swoj& histori!. I nie k#ami&.
– Na pocz&tku zafascynowa#y mnie
walory estetyczne kamienic zbudowanych z ceg#y – opowiada#a o swojej pasji Ania. – Niezwykle efektowne s& wzory w jakie uk#ada si! ceg#a klinkierowa
z ró$nymi elementami. Na przyk#ad
na elewacji budynku przy ul. Le%ny Potok s& to zygzaki, #a'cuszkowe oczka,
na ka$dym pi!trze u#o$one w inny kolorowy wzorek. W kamienicy przy placu Miarki widoczne s& motywy kwiatowe.
Rze czy wi %cie, kie dy spoj rzy si!
na zdj!cia, s& one tak skomponowane,
$e nie wida" na nich budynków, tylko
warianty ró$nych wzorów z ró$nych kamienic.
– Pó)niej zacz!#am odkrywa", jaka
wiedza jest z nimi zwi&zana. Jakich wzorów i cegie# u$ywali bogaci mieszczanie, gdzie mieszka# rze)nik, a gdzie piekarz, jakie pomys#y mieli skromni
w#a%ciciele, $eby fasady ich domów
prezentowa#y si! „bogato”.
Inny pomys# na to, $eby przypomina"
i uzupe#nia" wiedz! jaka „siedzi” w starych murach mia# Jerzy Czoga#a, kolejny zakochany w Katowicach. Kilka lat
temu upowszechni# on gr! miejsk&,
w któ rej uczest ni cy od po wia da j&c
na zadane pytania zbierali informacje
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i punkty. Najpierw w poszukiwaniu odpowiedzi w!drowali po Katowicach,
a potem meldowali si! na mecie. Pan
Jurek bardzo powa"nie traktowa# swój
pomys# i misj! popularyzowania wiedzy o dziejach Katowic. Do ka"dej gry
dodawa# specjalne wydanie gazety,
która ukazywa#a si! w czasach, gdy nasze miasto by#o jeszcze bardzo m#ode.
Na pami$tk! przechowuj! w domu
„Siedem groszy”, dziennik ilustrowany dla wszyst kich o wszyst kim
z 5 sierpnia 1936 roku. Oczywi%cie zawar to%& ga ze ty sta no wi #y ar ty ku #y
i wzmianki zwi$zane z charakterem gry,
w tym konkretnym numerze chodzi#o
o %lady katowickich kabaretów, kawiarni i restauracji. Pami!tam, jak Jerzy zbiera# materia#y do tego pisemka.
Po szu ki wa# in for ma cji, spa ce ro wa#
po Katowicach, szuka# starych szyldów,
albo %ladów po nich, prowadzi# swoje
„%ledztwa” w poszukiwaniu miejsc
konkretnych, znanych niegdy% i szeroko opisywanych lokali, o których dzisiaj ju" prawie nikt nie pami!ta. Konfron to wa li %my ar chi wal ne zdj! cia
z dzisiejszym wygl$dem ulic w poszukiwaniu miejsc gdzie ulokowane by#o
niegdy% „Polskie Chicago”, „Ma#y Pary"”, dzia#a# kabaret „Trocadero”. Cz!sto próbowali%my zidentyfikowa& osoby ze starych zdj!&, które znakomicie
bawi#y si! w modnych wówczas lokalach. Na podstawie zdobytej wiedzy,
cz!sto bezpo%rednio od starych katowiczan, powstawa#y pytania, na przyk#ad: „W 1936 roku prezydent Katowic
Adam Kocur udzieli# %lubu s#ynnej
parze %wiatowych artystów operowych.
Przyj!cie odby#o si! w hotelu Monopol.
Podaj nazwiska tych artystów”. Lub:
„W 1906 roku uko'czono rozbudow!
jednego z najpi!kniejszych dworców.
Katowicki dworzec by# wizytówk$
miasta. Ile restauracji znajdowa#o si!
na dworcu i jak d#ugo by#y otwarte?”.
Wa!ne te! to, czego nie ma
#odsze pokolenie nawet nie wie,
M
czym by# Balkan, albo gdzie znajdowa# si! Torkat – pierwsze w Polsce
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sztuczne lodowisko, w którym miejscu
sta#a synagoga, gdzie by# cmentarz,
na którym pochowani s$ za#o"yciele Katowic. Gabriel Markiewicz znajduje takie miejsca i umieszcza je na trasach
swoich „spacerowników” po Katowicach. Redaguje je samodzielnie w domu.
Wybiera zdj!cia, szuka materia#ów (ród#owych, wyszukuje informacje, skanuje, materia# drukuje i rozdaje zaintereso wa nym. Cz! sto w#a %nie w ich
towarzystwie wychodzi na miasto i oprowadza. Ka"dy mo"e do#$czy& do grupy.
Takie spacery ciesz$ si! du"ym powodzeniem, zw#aszcza w%ród seniorów. Ich
zbiorowa pami!& wtedy o"ywia si!
i znów przywo#uje zapomniane wydarzenia, ludzi, miejsca, prze"ycia. Markiewicz razem z Czoga#$, za#o"yli ko#o historyczne na Uniwersytecie Trzeciego

Wieku U). Szerzenie wiedzy o Katowicach, naszych dziejach, traktuj$ jako powinno%& starszego pokolenia. To jednak
nie znaczy, "e zakochani w Katowicach
s$ tylko starzyki. Sylwester Szweda
jest zdecydowanie m#odszy. Pochodzi
z Murcek i tam mieszka oraz tworzy. Zarazi# swoim entuzjazmem do poznawania historii rodzinnego miejsca s$siadów,
znajomych i innych mieszka'ców. Podzieli# zadania i ka"dy zdobywa# wiedz!
do swojego rozdzia#u w ksi$"ce, która
ukaza#a si! w ubieg#ym roku Ach te
Murcki. Powa"na publikacja. Mo"na
poczyta& w niej o zapomnianych studniach, historii starych buków, dziejach
tej dzielnicy Katowic, zas#u"onych ludziach, legendach, wied(mach i nimfach,
ale równie" o górnikach, którzy „zamurckani” wracali z szychty „do dom”. Za#$cznikiem do ksi$"ki jest p#yta CD,
na której Sylwek nagra# piosenki, cz!sto do ludowych melodii, z w#asnymi
tekstami. Czytelnik mo"e sobie zanuci&
i westchn$& jak autor: „Ach te Murcki,
ach te Murcki, to jest piykne miejsce,
a w tych Murckach rosn$ buki i som coroz wi!ksze”... a potem przyjecha& i je
zobaczy&.
Zakochani s" zdolni
do wszystkiego
awet do obrony miejsca w#asnym
N
cia#em przed wandalami. Znam
osobi%cie takich dwóch wspó#czesnych

rycerzy, którzy w imi! obrony szacunku dla przodków i miejsc u%wi!conych
ich prac$ postanowili nie spa& nocami,
tylko sta& na stra"y dziedzictwa i broni&
go w sytuacji bezpo%redniego zagro"enia. Gerard Sacherski i Adrian Juraszczyk po przepracowaniu ca#ego swojego "ycia w Hucie Metali Nie"elaznych
w Szopienicach postanowili po przej%ciu
na emerytur! pilnowa& mienia swojego
zak#adu, który równie" w 2002 roku
po niemal 170 latach zako'czy# produkcj!. Ju" wcze%niej, bo w 1976 roku
wstrzymano produkcj! cynku metod$
muflow$, zwan$ w Europie „metod$ %l$sk$”. Osiem obiektów huty uznano
za zabytkowe. Cynk produkowano metod$ elektrolizy jeszcze do 2002 roku.
Wtedy dziarscy starsi panowie dwaj
za#o"yli Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku.
Postanowili ratowa& stare maszyny,
sprz!ty oraz pami!& o hucie. Zaopiekowali si! i wzbogacili Izb$ Tradycji
w budynku dawnego Centralnego Laboratorium Chemicznego, która dzisiaj
funkcjonuje jako Muzeum Hutnictwa
Cynku w Katowicach Szopienicach.
Na swojej stronie napisali: „Huta nasza
wybudowana w 1834 roku, wesz#a
w sk#ad koncernu Giesche i wpisa#a si!
niew$tpliwie w histori! przemys#owego
rozwoju )l$ska i miasta Katowice.
W szczytowym okresie produkcji w latach siedemdziesi$tych dwudziestego
wieku wytwarza#a 200 tysi!cy ton produkcji, zatrudniaj$c ponad 5 tysi!cy

pracowników. By#a "ywicielk$ wielu pokole' mieszka'ców Szopienic i okolic.”
Stefan Nendza kilka lat temu te" zaskoczy# mnie swoj$ desperack$ mi#o%ci$
do Katowic, swojego miejsca na Ziemi.
Urodzi# si! i ca#e "ycie siedemdziesi!ciolatka sp!dzi# przy ul. Mariackiej, jako
mieszkaniec jednej z kamienic. Wolne
chwile sp!dza# na #aweczce nie opodal
i opowiada# wszystkim zainteresowanym
o dziejach tego miejsca – domów i ko%cio#a Mariackiego. Kiedy z budynków
wysiedlono lokatorów i nast$pi# proces
naturalnej dewastacji, Stefan codzienne
zamyka# okna w swojej kamienicy, ryglowa# drzwi i czuwa# jako jej jedyny
mieszkaniec. Tak robi# co dzie' przez kilka lat. Uchroni# swój dom przed ruin$,
ale przed jego remontem musia# przenie%&
si! i zamieszka& gdzie% indziej. Walczy#
o miejsce w pobli"u. Uda#o si!. Mieszka w suterenie przy Miel!ckiego i mo"e dalej zasiada& na tej samej #aweczce.
Zakochani s" w#ród nas
i przyci$gaj$ si! nawzajem. Ryszard
Liczbo', dzi% mieszkaj$cy w Niemczech, który opracowuje drzewo genealogiczne Skibów i odtwarza dzieje tego s#ynnego rodu, wytropi# w Internecie
Gintera. Ola na ulicy pozna#a pani$
Ani!, która skontaktowa#a j$ z Zofi$
Wieczorek, zajmuj$c$ si! histori$ katowickich i okolicznych kapliczek.
Studenci Akademii Sztuk Pi!knych
w Katowicach wykorzystuj$ fotografie
katowickich budowli, a nawet uk#ady
ulic do wzorów na tkaninach, a m#oda
stylistka Ilona Kanclerz organizuje
pokazy mody na katowickich deptakach. M#odzi portretuj$ w swoim stylu wy bit ne ka to wic kie oso bi sto %ci
na muralach. Wszyscy oni zas#uguj$
na miano kronikarzy swoich czasów.
Zatrzymuj$ bowiem czas na swoich fotografiach, w artyku#ach, spisanych
opowie%ciach, pami!tnikach, obrazach
i przekazu j$ swo j$ wiedz! in nym.
Two rz$ zbio ro wy por tret Ka to wic
i przekazuj$ nast!pnemu pokoleniu.
Ka!dy mo!e by$ kronikarzem
– to przes#anie radiowej audycji pt. „Czy
to prawda, "e...?” emitowanej w Radiu
Katowice w niedzielne poranki od 10 lat.
Wszystkie zaprezentowane w artykule
osoby s$ laureatami tej spo#ecznej kampanii zach!caj$cej do dokumentowania
historii swojego miejsca, wydobywania
z pami!ci bliskich tego, co wa"ne dla
przysz#ych pokole'. Zakochanych w Katowicach mo"na zobaczy& lub pozna&
osobi%cie zagl$daj$c na strony: www.radio.katowice.pl w zak#adk! „Czy to
prawda, "e...” oraz www.tomanek.fotonet.net.pl lub przychodz$c na spotkania
autorów audycji Beaty Tomanek i Bogdana Widery do Biblioteki )l$skiej.
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MACIEJ MELECKI

Inny poziom tego samego po!o"enia
By!o ci nieraz dane inne rozdanie, lecz zawsze temu brakowa!o
Ostatniego r"kawa, suchego piasku w b!otnej urnie, owej ko#cówce rytej
T"pym gwo$dziem na blasze. Wynika!e% z takiej to oto matrycy, któr&
Trawi! pio!unowy nalot, mechanizm wszak nigdy nie szwankowa!, do!ki kopa!
Tylko dreszcz, wi"c igra! tym lu$no zarzucany sp!awik losu, k!ykie' dymu
Smakowa! jak jesienny sad, i tak rozdany nie mia!e% sk&d na nowo si" wzi&'.
Skulone widma, ciek!e jak sp!aw, przybiera!y postaci broni&ce zawsze jakich%
Dennych spraw, otwiera!y si" kolejne wejrzenia, zamyka!y si" przed nosem
Szklane drzwi, w trzynastym dniu by!a nie tylko zmowa pecha, grasowa!y w nim
Kierunki przysz!ych chwil, cho' lubowali%my si" w tym zaplataniu coraz to
Nowych sfer, zmieniaj&c gwa!townie kurs o par" stopni w dó!, co rusz
Wychodz&c na powierzchni" danej rzeczy w masce klauna lub domowym
Ubraniu, by salwowa' si" %miechem, zamek b!yskawiczny wprawiaj&c w sk!"bione
T!a niedawnych zwad. Ludziom (yje si" zno%nie, s& bowiem nieustannie znoszeni
W stron" ostrych, skalistych wydm, i nie licz& ju( zmarnowanych godzin
Czy feralnych dat, powetowawszy sobie ka(dy niefortunny krok wycieczk&
Do miejskiej galerii – szynku swych marze#, celów ozdrowie#czych i
Prostodusznych strat. Obejd$ si" sam. Ów dookolny szkwa! to ksi"(ycowa
Grzywa, spieniona rynna zadyszki kostnego uk!adu. Trenujemy wci&( przysiady
I skr"ty w bok. Mg!awica tego wy%cie!anego ptasimi piórami dna, nie przedostaje
Si" przez d$wi"koszczelny ekran ka(dego widoku, rozpe!za si" tylko tu, w torze
Twego wrzenia, na dachu niejednego %nienia o wyrazistej komorze wszelkiego
Odst&pienia od %cian przebijanych ko!kami k!ótni, by kolejna dziura nios!a a(
Na koniec tunelu chybocz&cy si" p!omyk, niejaki czubek (yciodajnej nadziei migotu.
Patrzyli%my cz"sto na ten zapadaj&cy si" szyb, s!o#ce kosi!o jak
Przeci&g, potem ka(dy troi! si" w trójk&cie nieco zmru(onego oka, po!ówka
By!a zawsze sieroca, stanowi!a wi"c jedyn& znan& ca!o%' tego %wiata, innego ju(
Dawno nie by!o, zast"powa! go pocztówkowy przesy! obrazów skacz&cych na
Kana!ach, trzymali%my si" wi"c liny, cho' tylko chodzili%my wzd!u( domów czy
Pojedynczych bloków, potrzebnej jak tyczka cienia do wahad!owych ruchów,
Tych jedynych ju(, sprawdzaj&cych puls na przegubach wyros!ych krat,
By doj%' do danej mety jak do linii startu. Nie wype!niaj (adnych luk, pozostaw
Je naj%ciom mroku, niech zespoli je z cia!em miasta rzutkie strzemi" wszelkich
Urazów, na odchodne skropi je wiosenny deszcz, w tej kwadraturze kroków wobec
Wyzutego z k&ta pochylenia muru naszych zwichrowanych trosk o jutrzejszy stan
Pobudki, zada# narzuconych sobie jak p!on&cy wieniec, na tym kwartale bieganiny,
W tym równoramiennym podziale na zm&conych i klarownych. Koniuszku
Tej jawy, wystawaj z nas niczym l%ni&cy hak, a(eby mogli si" uwiesza' na nim
Wszyscy spragnieni stabilnej to(samo%ci z surow& prac& zewu natury. Wiedz&
O tym zepchni"te podwórka, maskowane przepierzeniami, grodzone pierzejami,
W ci&gu ujawniaj&c sw& (r&c& (ywotno%', i jak na beczce ropy siedzi tu ka(dy
W pozycji usztywnionej ko#cem jasnej pory, która odchodz&c, czyni z nich mary
Maj&ce wci&( aspiracje do (ycia w prawdzie, jak po kol"dzie, kiedy drzwi
Niektórych mieszka# s& nieuchylone, bo prawda jest zawsze przebita jakim%
Oszczepem, i poza tym zaklinaniem wci&( osobno pomieszkuje. Kryj si" tedy
Do ostatka, w tej wyprostowanej podkowie upadku dopatruj si" przyczyny tego
Raptownego otwarcia na zaw"$lony do cna prze!yk ka(dego wyj%cia. Nie ma
Innego poziomu bez tego samego po!o(enia. Dwa kominy mi"dzy dwiema wie(ami.
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Rozdzia! I

Schy!ek szatrangu

Szlachetne powo!anie
dor Spengler ju! jako ma"e dziecko czynnie opowiada" si# po stronie dobra,
Inaazyburtym
samym przeciwko z"u. Pierwsz$ interwencj# przeprowadzi" w kinie
lesce o stra!akach. Kiedy gruby sier!ant uraczy" sympatycznego bohatera

dziesi$tym kopniakiem, Izydor zerwa" si# z miejsca, podbieg" do przodu i dobytym z pochewki plastikowym mieczykiem, bez którego nigdzie si# nie rusza", ostro
natar" na brutalnego gbura. „Uciekaj, Czeplinie!” – krzycza", z dzik$ furi$ ok"adaj$c ekran. W$saty cz"owieczek w meloniku rzeczywi%cie czmychn$", a przera!ona matka oraz pracownik kina musieli si# zdrowo nat#!y&, zanim odci$gn#li
od ekranu wojowniczego czterolatka. Zgromadzona w sali dzieci#ca publiczno%&
nagrodzi"a go spontanicznym aplauzem. Oklasków tych ch"opiec nigdy nie zapomnia": na pierwsze skinienie pami#ci rozbrzmiewa"y mu w uszach, niczym "opot
olbrzymich skrzyde" nios$cych go ku glorii.
Matka Izydora, eksksi#gowa, która spe"niaj$c marzenie swojego !ycia, zatrudni"a si# w kwiaciarni, i jego ojciec, by"y sztangista, który porzuci" sport, !eby zosta& pracownikiem telekomunikacji, poznali si# podczas urlopu w nadmorskim
kurorcie. Ich romans rozpocz$" si# przed telewizorem w %wietlicy domu wczasowego, w której oboje sp#dzali wi#kszo%& czasu. Wkrótce po %lubie zrozumieli, !e
"$czy ich jedynie mi"o%& do telewizora. Okaza"o si# to wystarczaj$ce do stworzenia harmonijnego zwi$zku: by& mo!e dlatego, !e nigdy nie k"ócili si# o wybór kana"u, z równym zainteresowaniem ogl$daj$c Jedynk# i Dwójk#. W przerwach mi#dzy programami po%piesznie omawiali bie!$ce tematy. Zwykle mówili
równocze%nie, nie koliduj$c ze sob$, jako !e tubalny bas ojca rozlega" si# w zupe"nie innych rejestrach ni! igie"kowy dyszkant matki. Dla le!$cego w ko"ysce
Izydora g"osy rodziców stanowi"y dwa bieguny przestrzeni akustycznej, któr$ wype"nia"y setki ró!nych d'wi#ków. Maj$c pó" roku, odkry", !e ich 'ród"o stanowi
telewizor, stale w"$czony w jadalni. Ch"opiec przez d"ugi czas s$dzi", !e jest to
czwarty, nieco inaczej skonstruowany cz"onek rodziny, wi#c u%miecha" si# i gaworzy" do niego zapami#tale, a telewizor odpowiada" mu na swój sposób.
Sko(czywszy rok, Izydor nauczy" si# chodzi&. Matka nie popiera"a tej nowej
formy aktywno%ci.
– Upadniesz i b#dziesz p"aka" – przestrzega"a proroczo. – Lepiej sobie usi$d'.
Pr#dzej czy pó'niej niemowlak przewraca" si# i wybucha" p"aczem.
– A nie mówi"am? – wo"a"a, bior$c go na r#ce. – Nie p"acz, bo si# zakrztusisz – i ch"opczyk krztusi" si# pos"usznie.
)eby ustrzec go od licznych niebezpiecze(stw, matka kupi"a kojec, w którym Izydor przesiedzia", z przerwami na posi"ki i spacery, ca"y nast#pny rok.
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(Fragment powie#ci, cz. I)

Dzi!ki temu wcze"nie przyswoi# sobie umiej!tno"$ ogl%dania "wiata przez pr!ty, co mia#o mu si! kiedy" bardzo
przyda$. Sko&czywszy dwa lata, nauczy# si! mówi$. Odby#o si! to do"$ nietypowo: dot%d nie mówi# w ogóle nic,
nagle, z dnia na dzie&, umia# ju' powiedzie$ wszystko. Natychmiast w dobitnych s#owach da# wyraz swojej nienawi"ci do kojca. Stropiona matka zgodzi#a si! na przedterminowe zwolnienie, lecz postawi#a twardy warunek: Izydor
pozostanie pod ci%g#ym nadzorem wynaj!tej opiekunki.
Polecona osoba, t#ustow#osa emerytka o monstrualnych
uszach, z miejsca wzbudzi#a w nim 'yw% odraz!. Swoje
zadanie wykonywa#a jednak dobrze, a jej zaiste genialny
s#uch spe#nia# funkcj! trzeciego, zdalnego oka. Izydor
wci%' testowa# skuteczno"$ tego 'ywego systemu alarmowego.
– Ma nie #azi$ po szafach – mówi#a nienawistnym, monotonnym g#osem, siedz%c dwa pokoje dalej nad gazet%
z nekrologami. – Spadnie, po#amie giczo#y i wyl%duje
w szpitalu, a jak si! wda gangrena, to mo'e nawet na cmentarzu.
My"li opiekunki stale kr%'y#y wokó# "mierci i grobów.
Gdy chowano kogo", kogo zna#a cho$by ze s#yszenia,
bra#a wychodne – albo ci%gn!#a ze sob% Izydora, który
w ten sposób bardzo wcze"nie zaliczy# kilka modelowych pogrzebów. Poniewa' jednak nie przejawia# zainteresowania tematyk% funeraln%, uwa'a#a 'e jest co"kolwiek
niedorozwini!ty. Z lito"ci i poczucia obowi%zku przytacza#a mu ró'ne pouczaj%ce egzempla. Pracownik pobliskiej huty wpad# do kadzi z p#ynnym 'elazem, a gdy nie
da #o si! wy izo lo wa$ roz to pio nych zw#ok, w gro bie
umieszczono ca#% stutonow% kad(. Dziewczynka pog#aska#a na ulicy bezpa&skiego kota i potar#a sobie oczy,
a wkrót ce ogrom ne bia #e lar wy wy pchn! #y jej ga# ki
z oczodo#ów. Ch#opiec po#kn%# pestk! wi"ni i w brzuchu
wyros#o mu drzewo. – Dzi!ki takim dykteryjkom rzeczywisto"$ stopniowo przesi%ka#a magi%.
Izydor m!czy# si! z opiekunk% ca#y rok, t!sknie wspominaj%c czasy odsiadki w kojcu. Wszelkie próby zgubienia si!
na spacerze by#y b#yskawicznie udaremniane przez czujn%
i 'waw% stark!. Nadszed# jednak dzie& wybawienia: ch#opiec zdo#a# umkn%$, wykorzystuj%c moment, kiedy opiekunka zagapi#a si! na przeje'd'aj%cy karawan. Schowa# si!
w ciasnej, zupe#nie ciemnej wn!ce pod schodkami zje'd'alni. Szukano go przez kilka godzin. W akcji wzi%# udzia# ca#y plac zabaw, lecz nikt nie wpad# na pomys#, 'eby zajrze$
do wn!ki. Izydor, wykazuj%c godny podziwu hart ducha,
przetrzyma# p#aczliwe nawo#ywania matki i wyszed# dopiero, kiedy wytropi#a go milicjantka z latark%. Wieczorem
przyzna#, 'e ukry# si!, bo nie móg# ju' znie"$ opiekunki i jej
ci%g#ego gadania o trupach. Matka odprawi#a nia&k! i wzi!#a dwuletni urlop, uznaj%c, 'e nikt nie zadba o bezpiecze&stwo ch#opca lepiej ni' ona sama.
Przede wszystkim sprawi#a mu puszorek, czyli miniaturow% uprz%' dla psów, któr% musia# odt%d nosi$ na spacerach. Do puszorka przymocowana by#a mocna, trzymetrowa linka. Dzi!ki temu zestawowi wydatnie zmala#o ryzyko,
'e Izydor gdzie" si! zapodzieje albo wpadnie pod samochód. Ch#opiec szybko dostosowa# si! do sytuacji: chodzi#
grzecznie przy nodze i prawie wcale nie ci%gn%# smyczy.
Napotkane psy obw%chiwa#y go przyja(nie. Matka nie mia#a tu zastrze'e&, chroni#a syna tylko przed kontaktem z innymi dzie$mi, poniewa' mog#y zarazi$ go osp%, ró'yczk%
lub "wink%. Je"li które" zbli'y#o si! zanadto, przegania#a je,
tupi%c i prychaj%c jak na kota: w efekcie Izydor przeszed#
wszystkie te choroby znacznie pó(niej.
Czasem ca#ymi tygodniami nie wychodzili z domu. Matka stara#a si! zaszczepi$ synowi mi#o"$ do ro"lin, które hodowa#a w kilkudziesi!ciu doniczkach w jadalni, w kuchni
i na balkonie. Uwa'aj%c kwiaty za stworzenia czuj%ce
i my"l%ce, stawia#a je w hierarchii wy'ej ni' zwierz!ta
i ludzi.

– Po co mi przyjació#ki? – mówi#a. – Ro"liny nigdy mnie
nie zawiod%, nie oszukaj%, nie oplotkuj%. S% #agodne i cierpliwe jak anio#y.
Twierdzi#a, 'e o ile celem istnienia kwiatów jest dostarczanie ludziom rozkoszy estetycznych, o tyle owoce wzi!#y na siebie szlachetniejsz% misj! s#u'enia nam jako pokarm.
Nie do wiary, ale one wr!cz pragn%, by"my je zrywali i jedli. Nie ma w przyrodzie wielu przypadków podobnie
wznios#ego po"wi!cenia. Si!ga ono tak daleko, 'e owoce,
których nikt nie chce zje"$, popadaj% w melancholi! i umieraj%. Za wszystkie ich dobrodziejstwa cz#owiek odp#aca
bezmy"lnym okrucie&stwem. Matka przytacza#a drastyczne przyk#ady maltretowania owoców. Sama postanowi#a
stworzy$ ma#y, prywatny raj dla ro"lin. Starannie my#a je
i piel!gnowa#a, jak ka'da dobra gospodyni, ale oprócz tego g#aska#a je, ca#owa#a i przemawia#a do nich z czu#o"ci%.
Ch!tnie uszy#aby im zimowe wdzianka – powstrzymywa#a j% tylko obawa przed drwinami m!'a. Kocha#a ro"liny
wstydliwie i skrycie: na my"l o nich robi#o jej si! ciep#o
pod sercem. Oczywi"cie ma#y synek wywo#ywa# w niej
uczucia podobne i niemal równie intensywne.
Ojciec zaanga'owa# si! w wychowywanie Izydora, kiedy
ten sko&czy# cztery lata. Z powodu ogromnego wzrostu
i tuszy jawi# si! ch#opcu jako istny tytan. By# nieco przyg#uchy, nie s#ucha# wi!c zbyt uwa'nie tego, co do niego mówiono, a w#asne kwestie wypowiada# powoli i bardzo dono"nie.
W rozmowach porusza# cz!sto temat "cigania z#odziei miedzianego drutu, co, jak podkre"la#, nale'a#o do jego s#u'bowych obowi%zków. Pracuj%c dla przedsi!biorstwa, które
ponosi#o ogromne straty wskutek kradzie'y kabli, stale
mia# do czynienia ze skutkami niecnego procederu.
– Jedno centrum dozoru w kanalizacji – mówi# z namaszczeniem – drugie przy szafkach rozdzielczych, a trzecie bezpo"rednio na przy#%czach.
Kiedy" wzi%# syna do pracy, 'eby pokaza$ mu kanalizacj!, szafki i przy#%cza.
– Najwa'niejsz% rzecz% jest klucz uniwersalny – t#umaczy# – który otwiera wszystkie szafki rozdzielcze w mie"cie i nic poza nimi. Maj% go tylko pracownicy telekomunikacji.
Izydor zapyta#, czy i on móg#by otrzyma$ taki klucz.
– Najpierw musisz sko&czy$ sze"$ lat i dok#adnie pozna$
przepisy BHP.
Przed szóstymi urodzinami Izydor przypomnia# ojcu
o obietnicy. Nie dosta# uniwersalnego klucza, chocia' przepisy mia# ju' wtedy w ma#ym palcu: ojciec, zamiast bajek,
które uwa'a# za niepraktyczne, regularnie czytywa# mu
do snu Pa&stwowy Kodeks BHP. Ulubionym ich dzia#em
by#a ochrona ppo'.: po paru tygodniach wspólnej lektury
Izydor cytowa# z pami!ci ca#e ust!py.
Dla syna ojciec by# postaci% heroiczn%. W rzeczywisto"ci jego funkcja sprowadza#a si! do spisywania protoko#ów
z miejsc kradzie'y. Nosi# w sobie wielkie, nieusuwalne pok#ady zgorzknienia, spowodowane tym, 'e jako ci!'arowiec nigdy nie wygra# wa'niejszych zawodów. Mia# wielkiego pecha, poniewa' rozpocz%# karier! równocze"nie ze
s#ynnym Bendrakowskim: startowali w tym samym klubie
i w tej samej kategorii wagowej. Podczas gdy rywal rok
po roku si!ga# po mistrzostwo kraju, a co cztery lata je(dzi#
na igrzyska, sk%d przywióz# dwa srebrne medale, ojciec
Izydora wiecznie tkwi# w cieniu. Przed trzeci% olimpiad%
stan%# wobec 'yciowej szansy: trenowa# z takim po"wi!ceniem, 'e na turnieju kwalifikacyjnym uzyska# najlepszy
wynik w podrzucie, wyprzedzaj%c nawet Bendrakowskiego, który wygra# konkurs rwania. Ojciec Izydora do ko&ca wierzy#, 'e s!dziowie i dzia#acze, ustalaj%cy sk#ad kadry
olimpijskiej, postawi% tym razem na niego, oni jednak ponownie wytypowali Bendrakowskiego. Wtedy ojciec postanowi# przerwa$ karier!. Og#aszaj%c swoj% decyzj! na walnym zebraniu podnoszenia ci!'arów, wyg#osi# pe#n%
sarkazmu przemow!, zako&czon% s#owami: „Przebaczam,
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ale nigdy nie zapomn!”. Fakt, "e Bendrakowski wróci#
z olimpiady bez medalu, stanowi# drobn$, absolutnie niewystarczaj$c$ pociech!.
Wkrótce po rozstaniu ze sportem ojciec Izydora popad#
w #agodny piwny alkoholizm, wskutek czego solidnie si!
rozty#. Przesiadywa# ca#e godziny nad kuflem, wpatruj$c si!
w przypadkowego interlokutora i co pewien czas wzdychaj$c: „Wiecznie drugi. A mog#em pojecha% do Tokio”. Z rzadka udawa#o mu si! zainteresowa% kogo& tematem. Potrafi#
godzinami analizowa% swoje atuty (si#a r$k) i braki (s#absze
nogi) oraz braki Bendrakowskiego (arogancja), którego
atuty, powszechnie znane i przypiecz!towane wieloma sukcesami, nie wymaga#y bli"szego omawiania. Wypowiadaj$c nazwisko rywala, ojciec nie umia# powstrzyma% bolesnego grymasu. W miar! up#ywu lat uraza, jak$ "ywi# wobec
trenerów i dzia#aczy, okrzep#a i zatraci#a pierwotn$ dynamik!. Pod&wiadomie by# im nawet wdzi!czny, bo krzywdz$c
go, sprawili, "e "ycie sta#o si! dla niego nagle zrozumia#e,
z czym wcze&niej miewa# problem.
Chocia" Izydor wiedzia# ju", "e telewizor nie jest "yw$
istot$, nadal uwa"a# go za autorytet i wyroczni! w wielu
kwestiach. Telewizor surowo pi!tnowa# przest!pstwa pope#niane przez ró"nych #otrów, takich jak prywaciarze czy skorumpowani dyrektorzy. Na szcz!&cie istnia#y te" postacie pozytywne. W czo#ówce oficjalnych rankingów znajdowali
si! milicjanci, którzy ofiarnie &cigali przest!pców, oraz
urz!dnicy skarbowi wlepiaj$cy z#oczy'com domiar (zapewne rodzaj ch#osty). Tak oto matka, ojciec i telewizor, przy nieznacznym udziale opiekunki, wpoili ch#opcu fundamenty
moralno&ci. Na pocz$tku panowa# w tym wzgl!dzie pewien
chaos: z#odzieje kabli szli rami! w rami! z oprawcami ro&lin,
prywaciarz przepija# do dyrektora, a uzbrojony w lizak
do kierowania ruchem ormowiec spuszcza# im wszystkim
domiar na go#e ty#ki. Chc$c usystematyzowa% ten etyczny
rozgardiasz, pi!cioletni Izydor wzi$# gruby zeszyt, podzieli# strony na dwie rubryki i zacz$# sporz$dza% list! dobrych
i z#ych elementów rzeczywisto&ci. Wówczas wierzy# jeszcze,
"e &wiat jest w swej substancji dobry, z#o za& stanowi jedynie szkodliwy naddatek, jak gdyby ontologiczny liszaj, mo"liwy do usuni!cia odpowiednimi &rodkami. Wyj$tek stanowili Niemcy, których z#o by#o immanentne i nieuleczalne (co
do tego zgadza#y si! ze sob$ wszystkie filmy, tak wschodnie, jak i zachodnie), ale na szcz!&cie mieszkali oni daleko,
bo a" za granic$.
Skoro tylko jego "ycie zosta#o uj!te w karby reguluj$cych
norm, zapragn$# obdzieli% innych zdobyt$ wiedz$. Ujrzawszy w parku dwóch braci, którzy skakali z mocno rozbujanych hu&tawek, Izydor stan$# przed nimi i wyg#osi# obszern$ pogadank! na temat nieroztropno&ci takiej zabawy.
Hu&tawek w ogóle nie nale"y u"ytkowa% na stoj$co: mo"na si! ze&lizgn$%, spa&% i bole&nie pot#uc, a poza tym brudzi si! butami siedzisko ze szkod$ dla czysto&ci spodenek
kolejnych u"ytkowników. Zeskakiwanie niesie za sob$ szereg powa"nych zagro"e': mo"na po#ama% nogi i "ebra, dozna% wstrz$&nienia mózgu lub okaleczy% dziecko przechodz$ce akurat przy hu&tawce. No i poza wszystkim to z#y
przyk#ad dla m#odszych.
Bracia z ciekawo&ci$ wys#uchali przemowy, po czym zaraz wznowili skoki. Izydor, przekonawszy si!, "e interwencje bezpo&rednie nie s$ zbyt skuteczne, postanowi# zainicjowa% krzewienie cnót obywatelskich za pomoc$
w#asnor!cznie rysowanych plakatów. Sposobno&% przedstawienia ich &wiatu nadarzy#a si! pewnej soboty, kiedy Izydor zosta# sam w domu i #ami$c zakaz matki, wyszed#
na balkon. Przez moment przygl$da# si! ch#opakom biegaj$cym po podwórzu za pi#k$, nast!pnie poinformowa# ich,
"e nie powinni kopa% jej tak mocno, bo mog$ st#uc szyb!,
co w ra"$cy sposób uchybi#oby przepisom BHP. Pi#karze,
otrz$sn$wszy si! ze zdziwienia, powiedzieli, "e co&-tam
z tego i "e Izydor ma si! co&-tam, bo inaczej oni przyjd$
do niego i zrobi$ co&-tam (nie rozumia# po#owy s#ów, któ-

rych u"ywali). Izydor odpar# na to, "e ch!tnie ich zaprosi.
Ch#opcy przestali gra%, a jeden z nich zapyta#, czy starych
nie ma w chacie. Izydor domy&li# si!, "e chodzi o rodziców,
i skin$# g#ow$. Po chwili, #ami$c kolejny zakaz, tak surowy
i zarazem oczywisty, "e nigdy niesformu#owany, wpu&ci#
czterech umorusanych pi#karzy do mieszkania.
– Musz! wam co& pokaza% – powiedzia#.
Zaprowadziwszy ich do swojego pokoju, z dum$ zaprezentowa# najnowszy plakat:
BOLI CI( G)OWA?
ZAMIAST )YKA* TABLETK(
WYJD+ NA SPACER!
Ch#opcy przez chwil! bez zrozumienia patrzyli na narysowanego kredk$ krasnoludka, tocz$cego przed sob$ du"$,
przekre&lon$ tabletk!, potem poroz#azili si! po mieszkaniu.
Pierwszy przetrz$sn$# lodówk! i wyjad# palcem d"em ze s#oika, drugi wysypa# sportowe medale ojca, najbardziej b#yszcz$cy chowaj$c do kieszeni, trzeci wyla# na siebie flakonik
perfum, a czwarty po"ar# kar#owate pomidorki pieczo#owicie hodowane przez matk!. Izydor z niepokojem przygl$da#
si! poczynaniom go&ci, ale nie chc$c okaza% si! nieuprzejmy, wyj$tkowo powstrzyma# si! od uwag i przestróg. Kiedy rozleg# si! zgrzyt klucza w zamku, ch#opcy b#yskawicznie pobiegli do przedpokoju i wt#oczyli si! do szafy. Byli
pewni, "e Izydor post$pi w tej sytuacji zgodnie z przyj!tymi procedurami i zdrowym rozs$dkiem, to znaczy, odwróciwszy uwag! matki, wypu&ci ich z mieszkania. Sta#o si! jednak inaczej, bo matka natychmiast spostrzeg#a &lady czyjej&
obecno&ci i kategorycznie za"$da#a wyja&nie'. Izydor zamacha# r!k$ na znak, "e wszystko jest w porz$dku.
– Odwiedzili mnie czterej nowi przyjaciele – o&wiadczy#
z dum$.
Matka os#upia#a. Nie umia#a zaakceptowa% potwornego
faktu, "e jakie& obce, szkodnicze istnienia buszowa#y po naj&wi!tszym przybytku jej domu, udzieli#a wi!c synowi ostrej
reprymendy. Zako'czy#a stwierdzeniem, "e nie mo"e by%
mowy o przyjacio#ach w odniesieniu do indywiduów, które zostawiaj$ po sobie taki ba#agan. Izydor roze&mia# si!
na to rado&nie i zawo#a#:
– Ale" mamo, oni jeszcze nie wyszli: dla zabawy schowali
si! w szafie.
Po powrocie ojca i oszacowaniu strat – w pokoju jadalnym odby# si! rodzicielski s$d nad Izydorem. Uznawszy, "e
ojciec ma r!k! za ci!"k$, a matka – za lekk$, pods$dnemu
darowano lanie i ukarano go zamkni!ciem na godzin!
w szafie – tej samej, z której nieco wcze&niej matka, dobywaj$c niemi#osiernie wysokich tonów, wyp!dzi#a jego czterech nowych przyjació#.
Kara okaza#a si! chybiona, poniewa" w ciemnej szafie
Izydor czu# si! doskonale. By# tam sam ze sob$, i to tak, jak
nigdy dot$d – mo"e z wyj$tkiem trzech godzin sp!dzonych kiedy& pod zje"d"alni$. Mia# poczucie pe#nego zintegrowania z czasem i przestrzeni$. Po up#ywie godziny, która zdawa#a si! krótsza ni" minuta i zarazem d#u"sza ni"
miesi$c, odmówi# opuszczenia szafy, sk$d matka musia#a
wywabi% go dro"d"ówk$.
Od tamtego dnia "adne przestrogi ani zakazy nie mog#y
zatrzyma% go w domu. (cdn.)

!
Marek Szalsza (ur. 1967 w Zabrzu), pisarz i t#umacz.
Dzieci'stwo sp!dzi# w Katowicach i Gda'sku, mieszka#
w Wiedniu, obecnie w Sopocie. Publikowa# opowiadania
w czasopismach i antologiach.
Schy!ek szatrangu to jego pierwsza powie&%, nagrodzona w Konkursie Literackim Miasta Gda'ska im. Boles#awa
Faca, która uka"e si! w pa,dzierniku 2015 roku nak#adem
Wydawnictwa w Podwórku.

Fot. Zygmunt Wieczorek
Stoj! w górnym rz"dzie, od lewej: Jacek Sykora – prasa lokalna, Stanis#aw Szyma$ski – wolny strzelec, Zdzis#aw Kempa – „Wiadomo%ci Zag#"bia”,
Józef Makal – „Dziennik Zachodni”, Czes#aw Zieli$ski – „Panorama”, Stanis#aw Gadomski – „Trybuna Robotnicza”, w dolnym rz"dzie, od lewej: Stanis#aw Jakubowski – CAF, W#odzimierz Wawrzynkiewicz – „Trybuna Robotnicza”, Kazimierz Seko – CAF, Józef Wróbel – „Panorama” i nad nim Andrzej
Sawa – wolny strzelec.

!l"scy fotoreporterzy nale#eli i nadal
nale#" do czo$ówki. Zdj%cia Stanis$awa
Gadomskiego (zmar$ w 2013 r.),
Ryszarda D’Antoniego,
Boles$awa Dymi&skiego,
Stanis$awa Jakubowskiego,
Bogdana Ku$akowskiego,
Jerzego Lewczy&skiego, Józefa
Makala, W$adys$awa „Otka”
Morawskiego (zmar$ w 2015 r.), Jacka
Tomeczka, Zygmunta Wieczorka,
Józefa Wróbla… przez dziesi"tki lat
zdobi$y (i czyni" to nadal)
'l"skie dzienniki i czasopisma
(m.in. Trybun% Robotnicz", Dziennik
Zachodni, Panoram%, Wieczór).
Wiele z tych fotografii zdoby$o
najwy#sze laury, $"cznie ze Z$otym
Medalem na „World Press Photo”.
Legendy 'l"skiej fotografii prasowej
sta$y si% bohaterami ksi"#ki
przedstawiciela m$odszego pokolenia
fotoreporterów Arkadiusza Goli,
zatytu$owanej
Poziom na dwa !amy. "l#ska fotografia
prasowa w „Trybunie Robotniczej”
i „Dzienniku Zachodnim” 1960-1989.
(Wydawnictwo Naukowe
„!l"sk”, 2015). W bogatych zbiorach
fotografii Centralnej Agencji
Fotograficznej dzie$a „naszych”
fotoreporterów zajmuj" poczesne
miejsce. Na $amach „!l"ska” go'cimy
ich cz%sto i czynimy to z wielk" dum".

Fotoreporter
przy tym by!
ARKADIUSZ
GOLA

raca fotoreportera w du!ej redakcji
P
prasowej by"a moim marzeniem
od kiedy zacz#"em si$ zastanawia%

nad wyborem zawodu, po sko&czeniu
szko"y podstawowej. Fotografia, to moja pasja i chyba najbardziej po!yteczne
uzale!nienie, jakie moim !yciem zaw"adn$"o. Na pocz#tku lat 90. zacz#"em prac$ najpierw dla „G"osu Zabrza i Rudy
'l#skiej”, a potem dla „Dziennika Zachodniego”. Spotka"em w tych redakcjach starszych kolegów, którzy !yczliwie przyj$li mnie do hermetycznego
grona fotoreporterów prasowych. Kilka
lat wspólnej pracy zaowocowa"o przyja(niami wykraczaj#cymi daleko poza
zawodowe kontakty. Kiedy fotoreporterska sztafeta przesun$"a si$ o nast$pne pokolenie, mimo emerytur niektórych ko-

legów, cz$sty kontakt z nimi nie stanowi !adnego problemu. To ludzie, od których mia"em okazj$ wiele nauczy% si$
i zawsze mog"em na nich liczy%, gdy najbardziej tego potrzebowa"em. Teraz,
kiedy w redakcji zaj#"em ich miejsce,
staram si$ post$powa% podobnie. Praca
z nimi w jednym pokoju i ciemni fotograficznej dzie& w dzie&, od rana do wieczora, sprzyja"a wspólnym rozmowom,
anegdotom i wymianie do)wiadcze&
w zawodzie tak nietuzinkowym jak fotoreporter.
Z perspektywy czasu uwa!am ten
okres za wyj#tkowo interesuj#cy i to
sk"oni"o mnie do napisania pracy magisterskiej w"a)nie na temat historii fotografii prasowej w latach 1960–1989
w dwóch najwi$kszych dziennikach re-

43

Fot. Józef Makal
Powód! w Beskidzie "ywieckim

gionalnych „Trybunie Robotniczej”
i „Dzienniku Zachodnim”. Zawsze by!o mi "al ulotno#ci rozmów i zebranych
do#wiadcze$ od starszych fotoreporterów. Pami%& ludzka jest cz%sto zawodna i krótka, a w dzisiejszym p%dz'cym
#wiecie mediów ju" nawet nie liczy si%
to, co dzisiaj, ale to, co przed nami. Dlatego troch% z sentymentu do czasów, gdy
zdj%cia najpierw trzeba by!o wywo!a&,
a potem wydrukowa&, "eby czytelnik
móg! je nast%pnego dnia zobaczy&,
a o internecie nikomu si% nawet nie #ni!o, postanowi!em napisa& o #l'skiej pra-
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sie. Praktycznie na rynku nie ma na ten
temat gotowych opracowa$, na których móg!bym si% oprze&, st'd ksi'"ka
„Poziom na dwa !amy”. Powsta!a ona
na podstawie mojej pracy magisterskiej, sk!ada si% g!ównie z rozmów
z fotoreporterami pracuj'cymi w tamtych
latach w tych dwóch najwi%kszych
dziennikach w regionie. Zbieraj'c materia!y spotyka!em si% z uwagami, "e
pewne zdarzenia mia!y inny przebieg ni"
przedstawili poprzednicy. My#l% jednak,
"e t% sam' sytuacj% ró"nie mog' postrzega& i o niej opowiada& dwie osoby, któ-

re bra!y w niej udzia!. Nawet je#li w tej
danej chwili sta!y obok siebie. Wszystkie opinie w udzielonych wywiadach
uwa"am za prawdziwe, poniewa" ka"dy ma prawo do prze"ywania, postrzegania i odczuwania tych sytuacji indywidualnie, zgodnie ze swoim sumieniem.
atrz'c z perspektywy ponad trzydziestu lat, bior'c pod uwag% zmian%
ustroju, mo"na teraz zastanawia& si% czego by!o za ma!o, a czego za du"o w pracy fotoreporterów. Po zebraniu materia!u do tej publikacji s'dz%, "e jest jedna
kluczowa, wspólna idea, która przy#wieca!a bez wyj'tku wszystkim. Ka"dy
z fotoreporterów pracuj'c z aparatem
w r%ce stara! si% maksymalnie wykorzysta& swój talent i pasj%, bo chodzi!o tylko o jedno – dobre zdj%cie. Fotoreporter powinien rozgl'da& si% wokó! siebie
i obserwowa& otaczaj'cy go #wiat.
Wszyscy moi starsi koledzy tacy w!a#nie
byli. Ciekawi #wiata, którego obraz
starali si% uwiecznia& na miar% swoich
umiej%tno#ci i zainteresowa$. Podobnie,
jak my wszyscy robimy to dzisiaj.
Pisz'c tekst do ksi'"ki "a!owa!em, "e
wielu z nich „twórczo nie wykorzysta!o” wydarze$ stanu wojennego i tych,
które po nim nast'pi!y, tak wa"nych dla
dzisiejszej Polski. Mia!em nadziej%, "e
poza fotografowaniem dygnitarzy partyjnych ulegali tak"e pokusie wej#cia
z aparatem np. do ciasnego mieszkanka
wielodzietnej rodziny lub poruszali inny socjologiczny temat. Zazwyczaj tak
si% nie dzia!o. Daleki jednak jestem
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Fot. Bogdan Ku"akowski
Wizyta papie!a

od krytyki, czy wytykania im b!"dów.
Prze#yli swój zawodowy czas najlepiej
jak potrafili. Byli $wiadkami zarówno
ciekawych wydarze% naszej historii,
jak i te# tych mrocznych.
otoreporterzy pracuj&cy dzisiaj dla
prasy zderzaj& si" z inn& rzeczywisto$ci& i innymi problemami. Mimo #e
daleko nam do realiów lat 60., 70. i 80.,
na pewno pope!nili$my i pope!niamy
b!"dy bagatelizuj&c, czy wprost nie zauwa#aj&c wa#nych dla przysz!ych pokole% problemów. Pomimo ró#nych czasów, w któ rych przy sz!o nam #y'
i pracowa', odpowiedzialno$' za utrzymanie rodziny oraz pomoc kole#e%ska
i wspó!praca nadal s& aktualne. Wielu
moich starszych kolegów podczas swojego zawodowego #ycia nie organizowa!o wystaw, czy prezentacji swoich fotogra fii, przez co nie ste ty nie
pozycjonowali swoich najwa#niejszych
tematów. Brak takiego wizualnego okre$lenia danego twórcy cz"sto spycha jego pojedyncze znakomite zdj"cia, które gin& w powodzi przeci"tnych ilustracji
robionych rzemie$lniczo do codziennych
gazet. Przyk!adem s& zdj"cia z pochodów pierwszomajowych. Aktualnie nie
ma dla mnie znaczenia czy zdj"cie
przedstawia pochód w 1971, 1972,
czy 1975 roku. Wa#niejszy jest indywidualny, ciekawy sposób pokazania tego
tematu. Wcze$niej dominowa!o dosy'
krótkie, najwy#ej kilkudniowe my$lenie
o zrobionych zdj"ciach. Istotniejsze by!o to, co dzisiaj, tu i teraz, trwaj&ce naj-
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cz"$ciej do wydania numeru gazety, do wi"kszego porozumienia odbi!oby si"
czyli do jutra. Nast"pnego dnia by!y ju# to korzystnie na fotografii dokumentalnowe zlecenia i nowa gazeta.
nej i prasowej w regionie. Prawie wszyNiestety w wielu przypadkach tak jest scy fotoreporterzy lat 60. – 80. byli sai teraz. Wczorajsza praca ma warto$' ne- mo uka mi, by wa !o, #e pó) niej ju#
gatywu zwini"tego w szafie, czy jeszcze w trakcie pracy dokszta!cali si" na kurjednego folderu na twardym dysku. Szer- sach. Wspó!cze$nie dzia!a wiele uczelsza skala wypowiedzi to by!o co$, czego ni pa%stwowych i prywatnych kszta!c&z dzisiejszej perspektywy bardzo brako- cych w kierunku fotografii. Mimo to,
wa!o fotoreporterom, którzy nie przywi&- bardzo wa#na w wyszkoleniu fotoreporzywali do niej du#ej wagi. (eby pój$' tera jest praktyka. Bohaterzy mojej puo krok dalej w tym, co robimy trzeba by- blikacji zawsze podkre$lali ogromn&
!o wtedy i trzeba dzisiaj wi"kszej samo- wag" umiej"tno$ci i wiedzy jak& zdobyli
dyscypliny i indywidualnego zaanga#o- od swoich poprzedników.
wania. Po $wi"cenia
dodatkowego, przewa#nie wolnego czasu, niestety cz"sto zabranego
rodzinie, na to #eby zg!"bi' temat i sfotografowa'
go jeszcze dok!adniej ni#
oczekuje tego gazeta.
Nasze ambicje powinny
by' zawsze wi"ksze ni#
potrzeby prasy.
Inaczej by!o w Zwi&zku Polskich Artystów
Fotografików, tam górowa!y fotograficzne wypowiedzi autorskie realizowane latami i finalnie
spajane w wystawy, czy
albumy. Oba $rodowiska
specjalnie wtedy za sob& nie przepada!y, Uwa#am, #e gdyby wówczas dosz!o mi"dzy nimi Bogdan Ku"akowski

45

Fot. W"adys"aw Morawski
Gomó"ka i Gierek

latach, o których pisz! dominowaW
"y dwie du#e rewolucje: polityczna i technologiczna. W"a$ciwie obie

na"o#y"y si! w czasie. Najpierw dosz"o
do powstania i zrywu „Solidarno$ci”,
który to ruch spo"eczny doprowadzi"
do obalenia komunizmu, a w naszym
polskim przypadku tak zwanego realnego socjalizmu. Odzyskanie przez Polsk!
wolno$ci zbieg"o si! z niezwyk"ym, jak
dot%d, rozwojem $wiatowych technologii. Zacz!"y pojawia& si! pierwsze komputery, co diametralnie zmieni"o prac!
w mediach. W latach 90., zaraz po trans-
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formacji ustrojowej, odnoszono si! z pogard% do wszystkiego, co by"o naznaczone propagand% socjalistycznego systemu,
w tym równie# do fotografii. Uchodzi"a ona za kiepsk%, nieprawdziw% i bezwarto$ciow%. Nies"usznie, gdy# bez
wzgl!du na powody jej powstania z pewno$ci% pozostaje $wiadectwem swoich
czasów. Od kilku lat jednak wraca
do "ask, jako swego rodzaju fotosocrealizm. Powstaj% ciekawe wydawnictwa
albumowe, jak „Marzenia z betonu”,
„802 procent normy, pierwsze lata Nowej Huty”, czy „Zakazane zdj!cia”,
wydane przez Polsk%
Agencj! Prasow%. Oddaj%c t! publikacj!, pomimo wszelkich stara', jakie do"o#y"em do jej
napisania, jestem $wiadomy, #e liczba wydarze' dotycz%cych fotografii prasowej na (l%sku
na przestrzeni trzydziestolecia, jakie opisuj!
by"a znacznie wi!ksza.
Pami!& czasu minionego (cho&by to by"o
wczoraj) jest warto$ci%
nadrz!dn% nie tylko dla
fotoreportera, czy dokumentalisty, to historia
konkretnych ludzi zatrzy ma na w ka drze.
W zdj!ciach s% cz!sto
ukryte swoistego rodzaju ko dy (prze s"a nie,

podtekst, symbol), które w u"amku sekundy t"umacz% czytelnikowi skomplikowan% sytuacj!. To mi!dzynarodowy sposób wypowiedzi wizualnej,
stoi ponad wszystkimi innymi metodami komunikacji. Si"a oddzia"ywania
obrazu na wra#liwego cz"owieka w ró#nych cz!$ciach $wiata b!dzie taka sama.
Wspó"czucie, gniew, czy rado$& to stany emocjonalne, jakie mo#e wywo"a&
fotografia prasowa. Jest to obraz za pomoc%, którego cz"owiek mo#e wyci%ga&
wnioski i formu"owa& s%dy. Si"a fotoreportera tkwi w $wiadomo$ci mocy wizualnego oddzia"ywania na odbiorc!.
Codziennie na $wiecie powstaj% miliony przeró#nych zdj!&. Odnosz! wra#enie, #e prawie wszystkie s% dost!pne
w Internecie, gdzie gubi% si! w swej masie. Wspó"czesny $wiat zala" potok podobnych obrazów, w których autorzy
chc% zwróci& uwag! odbiorcy jedynie
na uwiecznion% chwil!, bez g"!bszej refleksji. Wi!kszo$& z nich to zdj!cia zupe"nie przypadkowe, nieciekawe. Ilustracje publikowane cz!sto na portalach
spo"eczno$ciowych maj% obrazowa&
u"amek dnia codziennego cz"owieka
#yj%cego tu i teraz.
Na pocz%tku tego typu „ma"o istotne
obrazki” nudzi"y mnie i uwa#a"em je
za zupe"nie bezwarto$ciowe. Wyros"em
w $rodowisku fotoreporterów prasowych starszego pokolenia, dla których
spraw% niedopuszczaln% by"o „marnowanie” klatek filmu na trywialne tematy.
Z biegiem czasu powsta"a w mojej g"o-

Zygmunt Wieczorek

Jacek Tomeczek

Ryszard D’Antoni

wie hierarchia wagi tematów, a co
za tym idzie i zdj!".
eraz tak samo wa#ne jest dla mnie
zdj!cie z otwarcia g$ównej inwestycji w mie%cie w epoce Gierka, jak i fotografia ukazuj&ca posi$ek robotnika, który to budowa$. Zbieraj&c materia$y
dotycz&ce uwieczniania rzeczywisto%ci lat minionych przez fotoreporterów
„Dziennika Zachodniego” i „Trybuny
Robotniczej”, zda$em sobie spraw!
z wagi ka#dego dokumentu, nawet takiego, który kiedy% uwa#a$em za pozornie
b$ahy i nieistotny. Zebrane i zamieszczone w ksi&#ce „Poziom na dwa $amy” materia$y dotycz& nie tylko kluczowych wydarze' w #yciu regionu, mo#na te#
dowiedzie" si! z nich jak #yli zwykli ludzie w latach 60., 70. i 80. XX wieku.
Nale#y jednak pami!ta", #e media
w tamtym czasie posiada$y du#& dawk!
propagandy politycznej. (eby zrozumie"
prac! fotoreportera dla najwa#niejszych
tytu$ów prasowych w Polsce Ludowej

trzeba pozna" merytoryczne granice
publikacji, a tym samym zakodowany
w nich ideologiczny wp$yw na odbiorc!. Wielk& przyjemno%" sprawi$o mi nie
tylko ogl&danie fotografii moich starszych kolegów, ale przede wszystkim
rozmowy z nimi, poznawanie mechanizmów funkcjonowania tego %rodowiska
i ca$ej prasowej machiny w czasach, kiedy przyszed$em na %wiat.
Wspó$cze%nie ró#ne %rodowiska maj& w zwyczaju deprecjonowa" to, co by$o zwi&zane z epok& Gomó$ki, a potem
Gierka. W mojej opinii nies$usznie.
Po g$!bszej analizie tamtych lat, chocia#by tylko z punktu widzenia fotografii
prasowej, ukazuje si! ca$y wachlarz fascynuj&cych sytuacji, sk$adaj&cych si!
na opowie%" o #yciu w minionej epoce.
Ciekawie podsumowa$ to Andrzej Baturo (fotoreporter tygodnika ITD), wspominaj&c dzia$alno%" swoj&, oraz kolegów
w latach 70.
To by!y takie dawne czasy, "e wydaj#
si$ nierealne. Nie by!o wolnej prasy, ale
uda!o nam si$ stworzy% kr#g wolnych fotoreporterów. Lata siedemdziesi#te to by!
okres naszej m!odo&ci i absolutnego
zafascynowania fotografi# prasow#,
rozumian# jako wspania!a mo"liwo&% komentowania rzeczywisto&ci i pokazywania jej nieoficjalnego oblicza. Nie chodzi!o o robienie pod czyje& dyktando tzw.
klatek, b$d#cych jedynie dodatkiem ilustracyjnym do obszernego tekstu. Tu sz!o
o w pe!ni samodzieln#, wielokolumnow# fotograficzn# wypowied' publicystyczn#.
Pragn! nadmieni", #e ksi&#k! t! mog$em napisa" przede wszystkim dzi!ki
fotoreporterom, którzy podzielili si!
swoimi wspomnieniami i do%wiadczeniami z lat, kiedy pracowali w %l&skiej
prasie. Jestem wdzi!czny wszystkim
moim kolegom, którzy zechcieli si! ze
mn& spotka", niedawno zmar$ym Stanis$awowi Gadomskiemu i W$adys$awowi Morawskiemu oraz Ryszardowi
D’Antoniemu, Boles$awowi Dymi'-

skiemu, Stanis$awowi Jakubowskiemu,
Bogdanowi Ku$akowskiemu, Jerzemu
Lewczy'skiemu, Józefowi Makalowi,
Jackowi Tomeczkowi, Zygmuntowi
Wie czor ko wi i Jó ze fo wi Wró blo wi – za po%wi!cony czas i cierpliwo%".

Stanis!aw Gadomski

!
Arkadiusz
Gola
Ab sol went In stytutu Kreatywnej Fo to gra fii
Uni wer sy te tu
)l&skiego
w Opawie (Czechy). Zaj mu je
si! fotografi& dokumentaln&, g$ównie
rejestruj&c zmiany zachodz&ce w spo$e cze' stwie na Gór nym )l& sku
po 1989 roku. Od 1991 r. pracuje jako fotoreporter prasowy, od 19 lat
w redakcji „Dziennika Zachodniego”
w Katowicach. Zdoby$ nagrody w konkursach: Polskiej Fotografii Prasowej, BZ WBK Pressfoto, )l&skiej Fotografii Prasowej, Grand Press Photo.
Stypendysta Marsza$ka Województwa )l&skiego w dziedzinie kultury. Jego zdj!cia znajduj& si! w zbiorach Muzeum )l&skiego, Muzeum Historii
Katowic, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Górnictwa W!glowego w Zabrzu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Umeni
w O$omu'cu. Jest cz$onkiem ZPAF.
Autor ksi&#ki „Poziom na dwa $amy”.
Historia fotografii prasowej w Dzienniku Zachodnim i Trybunie Robotniczej 1960–1989, oraz albumów „Ludzie z w!gla”, „Nie musz! wraca"…”
i „Stany graniczne”. Wystawy w kraju i za granic& (Czechy, Francja,
Niemcy, Belgia, S$owacja). Mieszka
w Zabrzu.

Fot. Agnieszka Gola

T
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BOGDAN WIDERA
ydaje mi si!, "e z autorem nigdy
W
nie poznali#my si! osobi#cie. To
znaczy – pewnie mijali#my si! wiele
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razy podczas jakich# fotograficznych
wystaw czy innych kulturalnych imprez, ale nie pami!tam, "eby#my kiedykolwiek rozmawiali „twarz$ w twarz”.
Bardzo dobrze zna%em natomiast jego
zdj!cia i kojarz! tak"e jego g%os, bo odbyli#my kilka rozmów telefonicznych,
co by%o okazj$ do wyra"enia mu swojego wielkiego uznania za to, co na swoich fotografiach potrafi% widzom opowiedzie&. Nie pisz! „uwieczni&”,
„zatrzyma& w czasie”, „zamkn$& w kadrze”, czy „artystycznie pokaza&”, bo
dla mnie fotografie Lig!zy s$ zawsze
narracj$, opowiadaniem w%a#nie. Czasem nie znamy pocz$tku historii, któr$
chce nam przekaza&, czasem znany zako'czenie, ale mo"emy ogl$da& jedynie
moment, fragment jakiego# dziania si!,
które b!dzie si! nadal rozgrywa&. My#l!, "e fotograf jest tego #wiadomy
i chyba dlatego zatytu%owa% jeden ze
swoich albumów (mój ulubiony) Katowice c.d.n.
Najnowsza ksi!ga jego zdj!& Katowice. Miasto i ludzie z histori! w tle przele"a%a na mojej pó%ce kilka %adnych
miesi!cy, ale postanowi%em, "e jej omówienie zostawi! sobie na uroczyst$ okazj! – 150 urodziny stolicy województwa #l$skiego. To bardzo pi!kny prezent
artysty na t! okr$g%$ rocznic!, ale te"
#wietny podarunek dla katowiczan, którzy troch! czasu w swoim mie#cie prze"yli, i teraz ze wzruszeniem patrz$
na fotografie, na których mog$ odnale(& swoje m%ode (i stare) lata. Podejrzewam, "e katowickich fotek starczy%oby Lig!zie na wielotomow$
publikacj!, dokumentuj$c$ niemal ka"dy zak$tek, ka"d$ ulic!, ka"de wa"niejsze wydarzenie, które na przestrzeni
ponad pó% wieku tu si! rozegra%o. Pojedyncze wydawnictwa maj$ jednak
ograniczon$ pojemno#&, w albumie
mie#ci si! jedynie wybór obrazów
uznanych przez autora za najwa"niejsze. To tylko my, subiektywnie patrz$cy odbiorcy, "a%ujemy, "e w cyklu, który nas najbardziej dotyka, przywo%uje
najwa"niejsze wspomnienia, prosi si!
o wi!cej szczegó%ów, nie ma tych foto-

grafii (albo tylko widoków podsuwanych nam przez wyobra(ni!) wi!cej.
W albumie znajdziemy obraz Katowic, ale nie jest to portret ca%ego miasta,
tylko jego wybranych miejsc. Lig!za
konfrontuje na swoich zdj!ciach przesz%o#& z dniem dzisiejszym; tak wygl$da%a ta ulica kiedy#, a tak si! zmieni%a,
znik%y te budynki, na ich miejscu powsta%o co# innego, nowoczesnego. Fotografia z za%o"enia pokazuje rzeczywisto#&, zapisan$ – jak to zosta%o
wyra"one tytu%em g%o#nego filmu
– „ch%odnym okiem”. To jednak nie
do ko'ca prawda, bo przecie" ju" wybór fotografowanych obiektów obiektywny nie jest. My#l!, "e artysta ma
sporo sentymentu do dawnych Katowic, dlatego dok%adnie rejestrowa% stopniow$ zag%ad! pozosta%o#ci po historycznej hucie „Marta”, wyburzenie
m%yna, od którego nazw! wzi!%a ulica
M%y'ska, te" w cz!#ci wysadzona w powietrze. Dobrze pami!tam ten moment,
który jako nastolatek ogl$da%em na w%asne oczy z balkonu kamienicy przy ul.
Kochanowskiego 2. W%adze miejskie
poleci%y mieszka'com domów s$siaduj$cych z wyburzeniami naklejanie
na szybach okien u"ywanej wówczas
papierowej ta#my z klejem, który… no,
%adnie to on nie pachnia%. Mia%o to
ustrzec przed masowym p!kaniem
i wylatywaniem okiennego szk%a. Bardzo by%em rozczarowany, bo spodziewa%em si! jakiego# pirotechnicznego
spektaklu, kiedy bez wi!kszego huku,
bez fruwaj$cych w wyniku eksplozji
cegie%, dachówek i gzymsów, te domy
po prostu zapada%y si! w siebie… Znika%y jednak nie tylko „zabytki historyczne”, czyli to, co w Katowicach dla
mnie istnia%o „od zawsze”. Okaza%o si!,
"e równie" to, co powstawa%o na moich
oczach i to zdawa%oby si! niedawno,
„przechodzi do historii”. Dworzec zwany nowym – to ju", ku "alowi wielu historyków sztuki – przesz%o#& (paradoksalnie „stary dworzec” jeszcze si!
trzyma, cho& coraz bardziej podupada).
Nowoczesny niegdy# Pa%ac )lubów
znik%, a jego rol! przej$% wybudowany
dawno temu pa%acyk Goldsteinów. Nieistniej$ce znaki Katowic zosta%y ju" tylko na zdj!ciach.

Katowice. Miasto i ludzie z histori!
w tle w fotografiach Józefa Lig"zy.
Wyd. Silesia City Center, Józef Lig!za, Katowice 2015, s. 164.

Fot. Józef Lig"za

Katowice
Józefa Lig!zy

Józef Lig!za jest fotografem niekon se kwent nym i za to bar dzo go
ce ni!. Upra wia fo to gra fi! pra so w$,
tak$ klasyczn$ „fotoreporterk!”, ale
– cho&by w pokazywaniu architektury – jawi si! jako artysta, który daje
wi dzo wi prze my #la n$ kom po zy cj!
(np. jego zdj!cie Superjednostki zrobione z Hapeerowca to czysta grafika). Mo" na go na zwa& „por tre ci st$
kultury” (np. od pocz$tku towarzyszy% bu do wie Mu zeum )l$ skie go).
Bywa poet$, #wiadczy o tym cho&by
zdj!cie kobiety spaceruj$cej w deszczu. To dobry moment, "eby wspomnie&, i" je go al bum to nie tyl ko
miejskie mury, ale – co zapowiada tytu% – tak "e lu dzie. M%o dzi, sta rzy
i dzie ci. Ro bot ni cy na bu do wie
(w podpisach cz!sto wymienieni z nazwi ska), ka to wic ki ory gi na% zwa ny
„bia%ym anio%em”, rozbawione dziewczyny przy s%ynnej "abie z fontanny
przy ul. Stawowej, najm%odsi katowiczanie dopiero wkraczaj$cy w histori!
miasta. Ile" opowie#ci zarejestrowanych w kadrach.
Wst!p do tego pi!knego albumu napisa%a Ewa Marcinek a autorem projektu graficznego publikacji jest Wojciech
Smolarski.

Miasto,
ludzie,
historia
fotografie

Józefa Lig!zy
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Relacje chromatyczne 50x50,
akryl na p!ótnie, nr kat. 35-37, 2015

Waga s!ów 50x50

Pe!nia 50x50, akryl na p!ótnie,
nr kat. 35-24, 2015

Tajemnica 50x50, akryl na p!ótnie,
nr kat. 35-26, 2015

Nieobecni 50x50, akryl na p!ótnie
nr kat. 35-31, 2015

"lady obecno#ci 50x50, akryl na p!ótnie,
nr kat. 35-41, 2015

Beata W!sowska
malarstwo
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STUDIUM ZMIANY

Melancholia 40x50, akryl na p!ótnie, nr kat. 35-52, 2015

Urok, 50x40

Foto. z arch. Beaty W!sowskiej
Beata W!sowska w swojej pracowni.

!wiat
w wymiarze 50x40
WIES"AWA
KONOPELSKA

eata W!sowska to artystka rozpoznawalna.
Jej mieni!ce si" kolorami obrazy powstaB
wa#y jakby na przekór temu, co j! otacza#o. $l!sk

w tamtym czasie by# szary, zadymiony, monotonny, tylko gdzieniegdzie przebija#a si" peryferyjna ziele%. Jej rodzinne Tychy znakomicie
wkomponowywa#y si" w ten krajobraz, a Katowice – gdzie studiowa#a, wtórowa#y im. T"
przekor" pewnie mia#a ju& w sobie, ale czy odwa&y#a si" j! unaoczni' studiuj!c malarstwo
w pracowni Jerzego Dudy-Gracza a potem Macieja Bieniasza, czy te& konsekwentnie przekracza#a t! swoj! wielobarwno(ci! szarzyzn" dnia
codziennego, zaklinaj!c j!, neguj!c jej obecno('.
Sposób, w jaki W!sowska malowa#a obrazy:
wielo(' barwnych plam, pomi"dzy nimi postacie kobiet, wytworne, niezainteresowane zwyk#o(ci!. Troch" jak u Witolda Pa#ki – elegancja,
inny (wiat, ale statyczny, zapami"tany sprzed lat,
wyra&aj!cy niezgod" na socrealistyczn! bylejako('. A W!sowska dystansuje si", a mo&e
skrywa za swoimi obrazami. Jest osob! m#od!,
pe#n! wigoru i energii, tak&e twórczej. Od tamtego widzenia (wiata min"#y lata. I oto poznajemy „now!” W!sowsk!. Swoje rozedrgane malarstwo zdecydowa#a si" sprowadzi' do jednego
wymiaru: 50x40. Umieszcza w tych okrojonych
ramach swój nowy (wiat. Pos#uguj!c si" ledwo
zarysowan! sylwetk! kobiety – delikatnej, subtelnej, troch" jakby siebie umieszczaj!c we wn"trzach powstaj!cych malarskich p#aszczyzn.
Maluje szybko i du&o. Sylwetka jest lokowana
w rozmaitych kontekstach. Dominuj! figury geometryczne! Troch" zaprzecza sama sobie: ze
(wiata plam, niekonkretnych kszta#tów, nak#adaj!cych si" (wiatów, nagle ustawia wszystkie
elementy w porz!dku, jaki narzuca zgeometry-

zowany (wiat. Ale tylko na pierwszy rzut oka
to inna W!sowska. Umieszczone w obrazach figury geometryczne: trójk!ty równoramienne, ko#a, linie, uspokajaj! obraz, wprowadzaj! stabilizacj". Rozedrganie przesz#o w uspokojenie. Ale
agresywno(' koloru pozosta#a. Mimo powtarzalno(ci, trwania nieustaj!cej przymiarki postaci
do nowych okoliczno(ci, nie wprowadza monotonii. Kolejne obrazy zaskakuj!, a ich zestawienia prowokuj!. Czy wed#ug artystki zatracamy
coraz bardziej swoj! indywidualno(', staj!c si"
trybikiem machin, które nami na co dzie% zarz!dzaj!, które organizuj! nam (wiat?
W malarstwie Beaty W!sowskiej dokona#a si" ogromna przemiana – i to bez okresu
„próbnego”. Zaskoczy#a swoj! najnowsz!
wystaw! w galerii katowickich plastyków.
Synteza, kondensacja, swoisty minimalizm – to
cechy jej nowych obrazów.
I chocia& jej „Studium zmiany” (to tytu# tej
najnowszej wystawy) jest zupe#nie innym malowaniem, to nadal rozpoznajemy w nim ich autork". Przyzwyczaili(my si" do „tamtej” W!sowskiej. I dobrze, &e zdoby#a si" na taki krok. Trzeba
si" oswoi' z jej nowym podej(ciem do malowania, nowego spojrzenia. Czy b"dzie trwa' d#ugo – trudno powiedzie', w jakim kierunku to
wszystko zmierza i czy jest tylko do(wiadczeniem, prób! zdefiniowania siebie na nowo?
Beata W!sowska nie stan"#a w miejscu. Jej
droga twórcza rozwidli#a si". Jednym nurtem
p#yn! obrazy w „dawnym” stylu, drugim – obrazy nowe. Uzupe#niaj! si", pokazuj! W!sowsk! poszukuj!c!, poniek!d samej siebie. Zreszt! obrazy z pierwszego nurtu pokaza#a
na równolegle trwaj!cej wystawie w katowickim salonie Desy. Wystaw" t" nazwa#a „Obra-

zy witalne”. S! nowe, ale realizuj!ce sposób malowania i przedstawiania jaki do czasu zmiany
„obowi!zywa#” u W!sowskiej. Co jest pomi"dzy tymi dwoma sposobami malowania? Chyba ona sama ze swoimi obrazami, przemy(leniami i ch"ci! dokonania zmiany.
W nowych obrazach narzuci#a sobie re&im
techniczny – jednakowy rozmiar p#ótna. To
istotne ograniczenie. Punktem wyj(cia, obrazem od którego wszystko si" zacz"#o by# obraz „Urok”. W ka&dym kolejnym posta' z tego obrazu, czasem zdwojona, w"drowa#a
przez kolejne realizacje, poprzez (wietliste, wielobarwne pouk#adane p#aszczyzny, ale czasem
poprzez mroczne przestrzenie, w(ród których posta' t" ledwo zauwa&amy. Beata W!sowska dokona#a eksperymentu na samej sobie. Kluczy, poszukuje. Mo&na by to odnie('
do tej niezwyk#ej pasji, jak! prócz malarstwa
jest… bieg na orientacj". Cz#owiek – sportowiec próbuj!cy odczyta' drog" prowadz!c!
do celu, pokonuj!cy niespodziewane przeszkody, staj!cy wobec ró&norodnych wyzwa%.
Czy obrazy z postaci! to kolejne autoportrety? „Ja” wobec nowych wyzwa% – co spowoduje zmian" zachowania, jak zareaguje na otoczenie, na problemy, jakimi drogami b"d"
zmierza' do celu?
– Ka&dy obraz to inne zdarzenie, inna sytuacja, w której uczestniczy wci!& ta sama osoba. To pozwala dostrzec jak bardzo nasze „tu
i teraz” zale&y od tego, co jest poza nami – mówi o swojej twórczo(ci artystka. Pozostawia za sob! wiele lat twórczo(ci, która j!
okre(la#a, pod!&a ku innej rzeczywisto(ci. Ale
nie da si" uwolni' ca#kowicie od tego, co wydarza#o si" przez tyle lat. I chyba nawet nie próbuje. Ale akceptuj!c przesz#o(' szuka nowych wyzwa%. Bardzo udanie.
Jedne i drugie obrazy Beaty W!sowskiej nie
analizuj!, nie filozofuj!, same sob! nios! rado('–
ich ogl!danie sprawia przyjemno(', s! niezwykle energetyczne. Rytm, jaki uzyskuje poprzez
jednakowe wymiary obrazów nowych, dodaje im i ogl!daj!cym pewno(ci siebie, której czasem bardzo brakuje. W jej nowych obrazach
wszystko jest wa&ne – nie ma elementów drugoplanowych, odbieramy u#o&one w szereg obrazy jak film, w którym ka&da klatka przynosi
inny obraz, inn! rzeczywisto('. Jakby(my sami przestawiali si" do coraz innego wn"trza.
„Urok” – to nie najwa&niejszy obraz dla ca#ej
wystawy, ale tylko punkt wyj(cia. Pozosta#e s!
elementami pewnego scenariusza. Nie ma obrazów wa&niejszych, ale ka&dy z osobna stanowi zamkni"t! ca#o('. Jaki by#by efekt, kiedy poprzestawiamy kolejno('? Inny rytm, inny
kontekst, a wi"c ci!g dalszy studium zmiany.

!
Beata W!sowska studiowa#a w Akademii
Sztuk Pi"knych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach, w pracowniach malarstwa:
prof. Jerzego Dudy-Gracza oraz prof. Macieja Bieniasza. Projektowanie graficzne ksi!&ki w pracowni profesora Adama Romaniuka. Dyplom
1985. 1986 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Uprawia malarstwo.
Zrealizowa#a ponad 50 wystaw indywidualnych. Blisko 70 prezentacji w wystawach zbiorowych w kraju i zagranic!. By#a go(ciem krajowych i mi"dzynarodowych plenerów malarskich.
Darczy%ca wielu fundacji i aukcji malarstwa m.in.:
Aukcja Polskiej Sztuki w Nowym Yorku, „Godula Hope”, „Bli)niemu swemu…”. Juror w konkursach plastycznych. Instruktor warsztatów artystycznych. Pomys#odawca, koordynator i kurator
projektu artystycznego Akcja Sztuki oraz inicjator projektu Zielona O( 2.0.
Cz#onek Zwi!zku Polskich Artystów Plastyków.
Prace w zbiorach instytucji, muzeów oraz osób
prywatnych w kraju i zagranic!.
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Fot. Józef Makal. arch. Dziennika Zachodniego
Jan Kiepura po koncercie w Katowicach w 1958 r.

Jana Kiepury
podró!e
do Katowic
CZES"AW
LUDWICZEK

piew solowy, operowy, operetko!
wy, estradowy bywa pi"kn# sztuk# wyzwalaj#c# w s$uchaczu uczucia
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wy%szego rz"du. Mo%e wprowadza&
go w stan zachwytu, podziwu, zauroczenia, w ka%dym razie generuje
w nim silne prze%ycia emocjonalne.
W t$umie przeradza si" w zbiorow# fascynacj" eksploduj#c# aplauzem, owacj#, wiwatem na cze'& wykonawcy.
Soli'ci o takiej sile oddzia$ywania pojawiaj# si" rzadko, ale Sosnowiec
mia$ do nich szcz"'cie, bo z tym miastem zwi#zanych by$o niegdy' przynajmniej pi"ciu wspania$ych 'piewaków, chocia% szczyty swych karier
osi#gali ju% poza stolic# Zag$"bia. Byli to oczywi'cie: Jan Kiepura, Natalia
Stokowacka, Jadwiga Roma(ska, Marian Wo)niczko i Marian Por"bski,
których kariery przypad$y na wiek
XX. Skala ich popularno'ci w owych
odleg$ych czasach wzrasta$a i opada$a jak morska fala. Rozlewa$a si"
szeroko w 'wiecie lub obejmowa$a tylko jego limitowany obszar, ale zawsze
nios$a znamiona ich nieprzeci"tnego
talentu. Z tego wspania$ego kwintetu
solistów najwi"ksz#, wr"cz niebywa$# karier" zrobi$ Jan Kiepura.

Ten wybitny tenor urodzony w Sosnowcu i w tym mie'cie rozpoczynaj#cy nauk" 'piewu by$ pierwszym
Polakiem, który zafascynowa$ 'wiat,
wyst"powa$ na wszystkich renomowanych scenach Polski, Europy i Ameryki, wprowadza$ w zachwyt miliony
zwolenników jego sztuki prezentowanej w teatrach operowych, na ró%nych
deskach scenicznych i na ekranach kinowych. Jego g$os przyrównywano
do legendarnego tenora Enrico Caruso, cho& to porównanie trudne, bowiem w$oski 'piewak zmar$ zanim
Kiepura rozpocz#$ sw# naznaczon#
sukcesami karier". Dlatego sosnowiczanin pozostanie najwybitniejszym
solist# przynajmniej pierwszej po$owy minionego stulecia. Nie, niech si"
Czytelnik nie obawia, nie zamierzam
przedstawia& tu jego drogi %yciowej
i 'piewaczej, bo zosta$a ju% prawie dok$adnie opisana w wielu ksi#%kach
i w niezliczonej ilo'ci artyku$ach.
Je'li wzi#$em na komputerow# klawiatur" ten temat, to, tylko po to, aby
wspomnie& o jednym, ju% powojennym wydarzeniu w %yciu s$awnego tenora, o jego wizycie w Katowicach
w roku 1958, a przy okazji si"gn#&

do jego o 22 lata wcze'niejszego epizodu zwi#zanego z tym miastem.
Podj#$em si" tego zadania, poniewa%
w owych wspomnianych publikacjach
poza zdawkowym stwierdzeniem, %e
pojawi$ sie tak%e w Katowicach nie ma
tam nic, cho& pobyt mistrza w Krakowie potraktowany zosta$ szeroko.
A przecie% pierwsz# wizyt" w kraju,
poza Warszaw#, z$o%y$ Jan Kiepura
w tym pami"tnym 1958 roku w$a'nie
w Katowicach.
Zanim przyst#pi$em do pisania tego tekstu, ods$ucha$em jeszcze raz jego solowe partie operowe – Ksi!cia
Mantui w „Rigolettcie”, Alfreda Germonta w „Traviacie”, Mario Cavaradossiego w „Tosce”, Don Joségo
w „Carmen” a tak%e s$ynne pie'ni neapolita(skie Wró" do Sorento, O sole mio i kilka innych oraz napisany
specjalnie dla niego niezwykle popularny nawet do dzi' utwór: Brunetki,
blondynki, ja wszystkie was dziewczynki, który zdobi$ niemiecki film muzyczny Kocham wszystkie kobiety czy
Usta milcz#, dusza $piewa; Ninon; Kujawiak; Umar% Maciek, umar%. We
wszystkich tych utworach Kiepura
prezentowa$ wspania$e walory 'piewacze, 'wietn# technik", przyjemne
brzmienie i wielk# skal" g$osu z owym
s$ynnym wysokim C charakteryzuj#cym tyl ko wy bit nych te no rów.
A wszystko to wykonywa$ lekko, $atwo i przyjemnie, s$owem zachwycaj#co. Podkre'lam to dlatego, %e problem owe go wy so kie go to nu
okre'lanego nut# C pojawi si" w ko(cowej cz"'ci po'wi"conej mu frazy.
Podczas wojny Jan Kiepura wraz
z ma$%onk# Mart# Eggerth wyemigrowa$ do Stanów Zjednoczonych, a tu%
po jej zako(czeniu, w roku 1946
otrzyma$ obywatelstwo ameryka(skie i odmówi$ oczywi'cie powrotu
do Polski. Dla ówczesnej, socjalistycznej w$adzy w Polsce by$o to nie
do zniesienia, wi"c skutecznie blokowa$a jego wizyty w kraju. Dopiero
w dwa lata po prze$omie pa)dziernikowym 1956 roku, otrzyma$ wiz",
a we wrze'niu 1958 roku wyl#dowa$
w Warszawie witany na lotnisku przez
nieprzebrane t$umy. 4 pa)dziernika
przyby$ do Katowic, warto doda&, %e
%adna z wychodz#cych tu wówczas
gazet nie anonsowa$a jego przyjazdu.
By& mo%e uczyni$o to radio, ale to ju%
by $o by trud no usta li&. Mi mo to
na dworcu i przylegaj#cej do niego ulicy Dworcowej zebra$y si" setki,
a mo%e nawet tysi#ce wielbicieli jego
talentu. Pracowa$em wtedy w katowickim oddziale Polskiej Agencji Prasowej, a poniewa% by$em tam najm$od szy w ze spo le, otrzy ma $em
po le ce nie uda nia si" wie czo rem
na dwo rzec (po ci#g przy je% d%a$

o 21.56) i napisania krótkiej informacji o przyje!dzie "piewaka.
Poszed#em, ale trudno by#o mi przepcha$ si% przez ten t#um. Mimo i& wymachiwa#em legitymacj' dziennikarsk', nie uda#o mi si% dotrze$ na peron.
Ogl'da#em wi%c przebieg wydarze(
z poziomu placu przed dworcem.
Na szcz%"cie zobaczy#em najwa&niejsze zdarzenia, bo oto z du&ej hali dworcowej wytoczy#a si% grupa
ludzi nios'ca mistrza na r%kach i powoli, przedzieraj'c si% z trudem przez
t#um, zmierza#a do znajduj'cego si%
naprzeciw hotelu „Monopol”. Scenie
tej towarzyszy# chóralny "piew powtarzanego po kilkakro$ tradycyjnego
„Sto lat”. W ko(cu Kiepura znikn'#
w hotelu, ciesz'cym si% w tamtych
czasach du&' renom'.
Nie by# to pierwszy kontakt s#awnego "piewaka z tym hotelem. Oto bowiem jeszcze przed wojn' wynaj'#
w nim, za pomoc' telegramu nades#anego z Wiednia, kilka apartamentów
i sal% bankietow'. Korzysta# z nich 31
pa!dziernika 1936 roku, ale tylko
przez 8 i pó# godziny. By# to jednak
czas niezwykle wa&ny w &yciu Jana
Kiepury, bo wtedy w#a"nie, w Katowicach, zawar# zwi'zek ma#&e(ski
z Mart' Eggerth. Dlaczego „ch#opak
z Sosnowca” bra# "lub w Katowicach?
Otó& dlatego, &e w jego rodzinnym
mie"cie "lubów cywilnych jeszcze nie
udzielano a ko"cielny nie wchodzi#
w rachub%, poniewa& Marta Eggerth
by#a wyznania kalwi(skiego. Mogli
oczywi"cie pobra$ si% zagranic',
gdzie oboje wyst%powali, ale Kiepura chcia# si% o&eni$ w kraju, aby
w uroczysto"ci tej uczestniczyli jego
rodzice i przyjaciele. Aktowi temu towarzyszy#y zreszt' spore k#opoty,
bo jak wyja"nia# ju& po "lubie pracownik Urz%du Stanu Cywilnego w Katowicach Hubert Urbasik, ówczesne
prze pi sy ze zwa la #y na za war cie
zwi'zku ma#&e(skiego tylko osobom
zamieszka#ym w Katowicach. Dlatego Kiepura musia# si% przemeldowa$
z Sosnowca do stolicy Górnego )l'ska, co te& uczyni#, chocia& nie osobi"cie, lecz za po"rednictwem znajomych.
No i wreszcie nadszed# ów dzie(
– 31 pa!dziernika 1936 roku. W tym
dniu gazeta wydawana przez Katowickie Zak#ady Graficzne Wojciecha
Korfantego „Siedem groszy” anonsowa#a to wydarzenie pod tytu#em:
„Dzi" "lub Jana Kiepury z Mart' Eggerth w Urz%dzie Stanu Cywilnego
w Katowicach”, nast%pnie informowano gdzie i o której godzinie odb%dzie
si% ta istotna ceremonia. Nast%pnego
dnia ta sama gazeta relacjonowa#a
przebieg wydarze(. Wynika z niej, &e
o godzinie 7.30 kurierem z Wiednia

przybyli do Katowic Jan Kiepura ze
sw' narzeczon', znan' gwiazd' filmow' Mart' Eggerth. Oboje udali si%
do hotelu „Monopol”, a zaraz po tym
pod hotelem i przed budynkiem Magistratu przy ulicy Pocztowej pocz%#y gromadzi$ si% t#umy widzów. O godzinie 10.30 m#oda para zajecha#a
od strony rynku samochodem i w"ród
szpaleru publiczno"ci uda#a si% do gabinetu prezydenta miasta dr. Adama
Kocura. I to w#a"nie on, a nie urz%dnik USC udzieli# parze "lubu cywilnego. Nowo po"lubieni ma#&onkowie pozostawali jeszcze przez pewien czas
w gabinecie prezydenta, a Kiepura pokazywa# si% w oknach, pozdrawiaj'c
t#um ludzi i wznosz'c ró&ne okrzyki,
w tym m.in. „Niech &yj' )l'zacy”.
Na zako(czenie Kiepura z okazji
swego "lubu z#o&y# na r%ce prezydenta miasta 1000 z#otych dla bezrobotnych. )wie&o za"lubieni wraz z matk' Mar ty i ro dzi ca mi Ja na oraz
gronem zaproszonych go"ci udali si%
do sa li ban kie to wej „Mo no po lu”
na we sel ny obiad. Oko #o go dzi ny 16.00 m#oda para wyjecha#a samochodem z Katowic do Bytomia, a nast%p nie po ci' giem po "piesz nym
do Berlina.
ró$my jednak do owego pó!nego wieczoru 4 pa!dziernika 1958
roku, kiedy to niesiony na r%kach
"piewak znikn'# we wn%trzu hotelu.
T#um jednak nie ust%powa#, otoczy#
szczelnie gmach i domaga# si%, aby
mistrz wyszed# i za"piewa#. I w ko(cu doczekali si%, Kiepura pokaza# si%
wreszcie na ma#ym, trójk'tnym balkonie na pierwszym pi%trze i po ponownej owacji t#umu i jego uciszeniu za"piewa# trzy piosenki. Najpierw by#y
s#ynne Brunetki, blondynki drugiej
nie pami%tam, krótki wyst%p zako(czy#
pie"ni' Umar! Maciek, umar!, ju" le"y na desce. I chocia& zgromadzeni nadal domagali si% bisu, "piewak ponownie ju& si% nie pokaza#.
Po tym po wi ta niu po bie g#em
do znajduj'cego si% w pobli&u, bo
na ulicy Jana (wówczas 15 Grudnia)
oddzia#u PAP i napisa#em krótk' infor ma cj% o przy je! dzie Kie pu ry
do Katowic. Niestety, na pró&no, bo
jakkolwiek informacja ukaza#a si%
w biuletynie agencji, to jednak &adna
z katowickich gazet jej nie wzi%#a.
W ogóle dla miejscowej prasy nie by#o to wydarzenie. „Dziennik Zachodni” i „Wieczór” nawet jednym s#owem
nie wspomnieli o Kiepurze. Najlepiej
spisa# si% partyjny organ „Trybuna Robotnicza” daj'c na drugiej stronie
w#asn' krótk', jednoszpaltow' informacj% o przyje!dzie mistrza i jego
ma#e zdj%cie zrobione przez fotoreportera W#adys#awa Dziurzyckego. Nakaz ograniczenia publikacji musia# by$
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do"$ ostry, bo mimo i& Kiepura przebywa# w województwie jeszcze kilka
dni i da# dwa koncerty w katowickiej
Hali Parkowej, publikacje by#y nadzwyczaj skromne. Zapowied! owych
koncertów ukaza#a si% tylko w „Wieczorze” i to bez &adnego tytu#u. W rubryce „Co warto zobaczy$”, po"ród
innych informacji znalaz#a si% wzmianka: „b%d' dwa koncerty Kiepury.
W pierwszym koncercie 6 X wyst'pi
g#ównie dla sosnowiczan. Na jego
pro"b% zorganizowano specjalny punkt
sprzeda&y biletów w sosnowieckim
od dzia le PTTK. Bi le tów zresz t'
i tak ju& nie ma, albo zosta#o bardzo
niewiele. Drugi koncert Jana Kiepury 9 pa!dziernika w Hali Parkowej
o godz. 19.30”.
Koncerty te cieszy#y si% nies#ychanym po wo dze niem, ale do pie ro
po drugim z nich i to z pewnym opó!nieniem ukaza#a si% w „Dzienniku
Zachodnim” recenzja. Zamieszczono
j' zapewne dlatego, &e mia#a krytyczny wobec Kiepury wyd!wi%k. Autor Józef Micha#owski nie móg# pomin'$ oczywistych faktów, takich jak
np. ten, &e hala mimo bardzo wysokich cen biletów wype#niona by#a
po brzegi, &e "piewa# m. in. tak popularne utwory jak La donna e mobile; Aj, aj, aj; Ninon ach u#miechnij si$ i in ne, &e pu blicz no"$
przyjmowa#a go z wielk' sympati',
&e za"piewano mu „Sto lat” i ofiarowano sporo kwiatów. Recenzent zastanawia# si% jednak „jak "piewa
dzi" Kiepura i czy powinien "piewa$?
Muzycy dostrzegli, &e tenor straci#
ca#kowicie ja"niejsze partie g#osu
i co go charakteryzowa#o ca#' gór%
(czyli s#ynne wysokie C – przyp. Cz.
L). W Katowicach mówiono, &e winna jest temu warszawska grypa, ale
muzykalni s#uchacze stwierdzili, &e
Kiepura straci# wspania#y ongi" g#os”.
Taki krytyczny os'd mistrza wielu ludzi przyj mo wa #o ja ko ste ro wa ne
przez w#adz% uprzedzenie do polskiego Amerykanina. Jednak podobn'
opini% po koncertach w Krakowie
wy ra zi# zna ny kry tyk mu zycz ny
i prezenter Lucjan Kydry(ski, za co
mu si% zreszt' oberwa#o. Ale obaj recenzenci mieli racj%, poniewa& jak si%
pó!niej okaza#o, kilka lat przed przyjazdem do Polski Kiepura ci%&ko
zachorowa#, a podczas operacji wyci%to mu jeden p#at p#uca. Taka amputacja musia#a odbi$ si% negatywnie
na jego g#osie. Mimo to a& do grudnia koncertowa# w wielu miastach,
poczym wyjecha# do Stanów Zjednoczonych. Ponownie powróci# tu w roku 1966, by spocz'$ ju& na zawsze
na warszawskich Pow'zkach.

!
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rodów a zza horyzontu wy!ania si" nadzieja na odrodzenie dawnego pa'stwa
Piastów i Jagiellonów.

150 lat Katowic

Awangarda
katowickich Polonusów
y!o ich trzydziestu o#miu. SpotyB
kali si" w Hali Rzeszy. Do zarz$du „Stra%y” wybrali: Tomasza Kowal-

Ksi!garnia i wydawnictwo „Górno"l#zak”. Przed ksi!garni# Anna Zdziarek, Tomasz Kowalczyk i Telesfor Nowicki (1906).

Katowice
za Pohlmanna (III)
HENRYK SZCZEPA!SKI
1905. powsta! cz"#ciowo zakonspirowany Polski Zwi$zek Stra%y
W
Obywatelskiej w urz"dowych rejestrach

54

zapisywany jako „Stra% – Verein”. Jego
pierwszymi starostami zostali: na Katowice miasto – adwokat dr Stefan Adam-

czewski; na Katowice II – dr Piotr Hylla, zawiadowca Polskiego Banku Ludowego: na Katowice IV – Wac!aw Szyperski, dyrektor PBL. Mieli chroni&
i broni& Polaków. Przeczuwali, %e zbli%a si" europejska wojna o wolno#& na-

czyka, kierownika administracyjnego
re dak cji „Gór no #l$ za ka”, Wa c!a wa
Szyperskiego – dyrektora Polskiego
Ban ku Lu do we go, Mi cha !a Rzep k" – marszanda a prezesur" powierzyli adwokatowi Zygmuntowi Seydzie.
Mia! 29 lat. Mimo m!odego wieku
cieszy! si" autorytetem w#ród wszystkich katowickich Polaków.
Od pierwszych dni sta! si" niekwestionowanym przywódc$ polskiego ruchu
narodowego w Katowicach. Jako adwokat, przed pruskimi prokuratorami broni! polskich dziennikarzy oskar%anych
o wykroczenia przeciw cenzurze. Stawa!
w obronie redaktorów „Górno#l$zaka”
atakowanych przez kardyna!a Koppa
i zgermanizowany kler #l$ski. By! trybunem i brawurowym mówc$ na wiecach politycznych katowickich Polaków.
Korfanty wtedy wyst"powa! g!ównie
w berli'skich parlamentach.
Seyda mia! mir w#ród #piewaj$cych
rodaków, w szeregach Soko!ów i przemys!owców. Wspólnie z Tomaszem
Kowalczykiem i krawcem Antonim
Szymkowiakiem, w 1907 powo!a! do %ycia: Mickiewicz-Verein (Komitee zur
Abhaltung von Volksvorträgen) (Towarzystwo Mickiewiczowskie) pe!ni$ce
funkcj" komitetu Wyk!adów Ludowych
im. A. Mickiewicza, organizuj$ce niedzielne prelekcje popularnonaukowe,
a wspólnie z lekarzem dr. Józefem Rostkiem z Raciborza, ju% w 1891 zorganizowa! Verein der polnische Unterrichtshil fe für Schle sien (To wa rzy stwo
Polskiej Pomocy Naukowej dla (l$ska) skupiaj$ce 137 filantropów.
Od pocz$tku XX wieku, adwokata
Seyd" i krawca Szymkowiaka znajdujemy w#ród czo!owych dzia!aczy, jednego z liczniejszych, pi"&dziesi"cioosobowego Zwi$zku Polskich Przemys!owców.
Powsta! w 1893. Jego nestorem i pierwszym prezesem by! wspominany ju% dr
Antoni (mierzchalski, pionier polskiej
s!u%by zdrowia w Katowicach, ci$gle inwigilowany przez pruskich szpicli i %andarmów.
Szymko wiak wspólnie z kilko ma
kolegami po fachu w 1909. za!o%y!
„Towarzystwo Samodzielnych Polskich
Kraw ców w Kato wicach”. Liczy !o
36 cz!onków. Promowali polszczyzn"
i zwyczaje polskiego krawiectwa. Og!osili konkurs na krój spodni, zaprowadzili
czarn$ list" klientów, na zebraniach dyskutowali o sprawach zawodowych i narodowych. Pod redakcj$ mistrza Wojciecha Samarzewskiego wydawali pierwsze
na Górnym (l$sku pismo bran%owe
„Odzie%”.

M!odsza generacja kupców, rzemie"lników i przedsi#biorców skupi!a si#
w Zwi$zku Polskiej M!odzie%y Kupieckiej (Verein junger polnische Kaufleute)
zawi$zanym w 1908. Jego liderami byli:
Stanis!aw Weber i Franciszek G!owacki.
Siedzib# mieli w Hali Rzeszy.
Grupa m!odych &l$zaków pod kierunkiem Franciszka Bia!ka ze &wi#toch!owic,
Jana Dziuby z Grabowni i Ludwika J#dreczka z Zabrza, podczas sierpniowej
konferencji w Kostuchnie w 1912 powo!a!a do %ycia Polnische Jugendverband,
Sitz: Kattowitz – Zwi$zek M!odzie%y Polskiej z siedzib$ w Katowicach. Wst#powali do niego cz!onkowie zdekonspirowanej organizacji „Eleusis”, poprzez moralne
samokszta!cenie m!odzie%y przygotowuj$cej &l$zaków do walki o niepodleg!o"'
Polski. Jej czo!owymi dzia!aczami byli
Edward Rybarz i Maksymilian Basista.
Do nich zg!osili si# cz!onkowie Polskiej
Organizacji M!odzie%y Ludowej, 3 lata
wcze"niej przez Janka Dziub# za!o%onej
w Katowicach.
Od 1908 roku 29 polskich lekarzy nale%a!o do Verein polnische Ärzte für Kattowitz und Umgegend (Zwi$zek Lekarzy
Polaków dla Katowic i okolicy). Przewodniczyli mu medycy: internista i ginekolog
Józef Rostek, okulista Kazimierz Trzebiatowski i laryngolog Ildefons Miecznikiewicz.
Od 1909 przy Ko"ciuszki 25 mie"ci! si#
lo kal zwi$zko wy i cen tralne biu ro
ZZP – Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, któremu przewodzili: Józef Rymer,
Wojciech Sosi(ski i Wojciech Wieczorek.
W Hali Rzeszy przy Sokolskiej, fili# tej
organizacji prowadzili: Józef Kasza, Jan
Niemiec i Miko!aj Swad)ba. W 1913. liczebno"' ZZP szacowano na ponad 75 tysi#cy. W 6 lat pó)niej jego cz!onkowie stano wili pod stawo wy trzon "l$skiej
powsta(czej armii.
Co cesarskie Wilhelmowi
a!o%one w 1911 Polnische Theater-VeZ
rein czyli Polskie Towarzystwo Teatralne liczy!o 25 amatorów i mi!o"ników

sztuki scenicznej. Jego liderami by!o
dwóch m#%czyzn o imieniu Robert: Gansinietz z Laurahütte i Jedlinski z D#bu,
a prezesem Franciszek Deja. Wyst#powali
pod egid$ Towarzystwa Katolickiego
„Kasyno”. Jak "redniowieczni waganci,
próby i spektakle organizowali w pasa%u
kamieniczki mistrza krawieckiego Karola Murka, przy ulicy Pocztowej 2 w Siemianowicach. Za spraw$ Piotra Ko!odzieja, z Melpomen$ flirtowali ju% od dawna.
„Bogat$ wdow#”, jedno z jego najbardziej
popularnych widowisk pokazywali w katowickiej Hali Rzeszy. Dla 500-osobowej
widowni zagrali w styczniu 1892. W"ród
oklaskuj$cych znale)li si# polski pose! major Juliusz Szmula, a tak%e niemiecki proboszcz parafii mariackiej, ks. Schmidt.
Dochód z benefisu, w ca!o"ci podzielili
pomi#dzy siostry el%bietanki, z miejscowego szpitala, a niemieckich monarchistów kwestuj$cych na budow# pomnika

cesarzy na placu Wolno"ci – Wilhelma I i jego syna Fryderyka III.
Mi!o"nicy kultury narodowej nale%eli
do Po lni sche Abs ti nen te nve re in
„Wyzwolenie” (Polskiego Towarzystwa
Abstynentów) zawi$zanego w 1911
pod egid$ „Gazety Ludowej”. Mia!o
48 cz!onków. Przewodniczyli mu Dr$szewski i Kosicki.
Pod sztandarem antyalkoholowej krucjaty funkcjonowa!a elsowska organizacja poczwórnej wstrzemi#)liwo"ci, której za!o%ycielami byli m.in. Edward
Rybarz i Antoni Wysocki. Poprzez moralne samodoskonalenie zmierzali do odbudowy suwerennego pa(stwa polskiego.
Na ich wiece przychodzi!o po kilkaset
osób. Liderzy, znajdowali czas na agitacj# i w konspiracji zach#cali do wst#powania w szeregi zwi$zku.
Z pie!ni" na ustach
prze!omie XIX i XX wieku w KaNa
towicach i okolicznych gminach,
dzi" le%$cych w granicach miasta, zaini-

cjo wa!y dzia!alno"' polskie chó ry.
Od 1894. w Bogucicach – Towarzystwo
&piewacze „Lutnia”; od 1907 w D#bie
przy Hucie Baildon – chór mieszany;
w nast#pnym roku, w Za!#%u – chór
„Halka”, a 1909. w Ligocie – „Lira”.
W tym samym czasie w Bogucicach Karol Hoppe za!o%y! pierwszy katolicki
chór ko"cielny "w. Cecylii, w Szopienicach "piewa! Chór im. Stanis!awa Wyspia(skiego, a w Ochojcu – „S!owik”.
W 1912 w D$brówce Ma!ej powsta!o Towarzystwo &piewacze „Wanda”.
W 1903 druhowie katowickiego „Soko!a” reaktywowali dzia!alno"' swego
chóru, przez kilka sezonów "piewaj$cego jeszcze u schy!ku XIX wieku. Teraz nosi! nazw# „Harmonia”, Wyst#powa!
pod dyrekcj$ Józefa Budzy(skiego a potem Teodora Lewandowskiego. Szykanowany przez policj# w 1909 przeniós! si#
do podmiejskiego Józefowca.
Od 17 listopada 1913. 64 polskich
wokalistów "piewa!o w Polnische Gesangverein „Ogniwo”. Pomys!odawc$ nazwy
i ojcem chrzestnym dru%yny "piewaczej
by! ks. Pawe! Po"piech, prezesem redaktor Franciszek Wojciechowski z „Gazety Ludowej”, dyrygentem Teodor Lewandowski a bibliotekark$ Ró%a Wolny.
Zebrania i próby odbywali w restauracji
Jana Przyby!y przy Chopina 8, poprzednio nale%$cej do Salzmanna. Wcze"niej
mia! tu sal# niemiecki Robotniczy Zwi$zek &piewaczy „Wolny "piewak”.
„Ogniwo” wyst#powa!o w sali koncertowej Hali Rzeszy. Do zarz$du nale%eli:
Kazimiera Mendlewska i kupiec Kazimierz Szaroleta. &piewa!a tam: Pelagia
Kowalczykowa, %ona Tomasza i Wanda
Pietruszkówna, jej kole%anka z Towarzystwa Czytelni Ludowych. Mi!o"nikiem
Polihymnii i cz#stym go"ciem chóru by!
mecenas Seyda. W 1913 zosta! wybrany
na prezesa Okr#gu Katowicko-Pszczy(skiego Zwi$zku &l$skich Kó! &piewaczych, skupiaj$cego 15 zespo!ów.

W latach 1911-1914 w Zadolu, na peryferiach Katowic, co roku odbywa!y si#
górno"l$skie zloty polskich pie"niarzy
i muzykusów. Na pomys! zorganizowania takiego festynu w"ród !$k i lasów
wpad! Leon Ostoja Poniecki, po Teodorze Lewandowskim – najwybitniejszy
z polskich kapelmistrzów w niemieckich
Katowicach. Zamieszka! tutaj w 1908.
Przedtem dyrygowa! orkiestr$ teatru
miejskiego w Poznaniu a go"cinnie odeonowymi ansamblami w parkach zdrojowych Dolnego &l$ska, Pomorza i Wielkopolski. &piewa!, gra!, dyrygowa!
i naucza! muzyki. Do Zadola, prócz innych polskich chórów zaprosi! ponad 300
wokalistów. Pod jego batut$ 'wiczyli
w Bytomiu, Królewskiej Hucie, Bogucicach, Chropaczowie, Józefowcu, Nowej
Wsi, Orzegowie, &wi#toch!owicach i Za!#%u. Popisy jego zespo!ów stanowi!y
opraw# artystyczn$ polskich uroczysto"ci narodowych i religijnych.
Wyj$tkowy i od"wi#tny by! zlot "piewaków w 1913. Przerodzi! si# w patriotyczn$ manifestacj#. P!omienne przemówienie wyg!osi! ks. Pawe! Po"piech,
%arliwy ideolog i przywódca "l$skiej endecji oraz redaktor naczelny „Gazety
Ludowej”. Uczestniczyli w nim pionierzy
i nestorzy polskiego ruchu narodowego
w Katowicach: dr Wac!aw Okulicz,
za!o%yciel i pierwszy naczelnik katowickiego gniazda „Soko!a”, Aleksander Lewandowski, pierwszy jego prezes, no
i patriarcha katowickiej Polonii – dr Antoni &mierzchalski.
Narodowa kasa
owo!any do %ycia dwa lata przed naP
staniem XX wieku, a% do wybuchu
wielkiej wojny, doskonale prosperowa!

Polski Bank Ludowy wspieraj$cy inicjatywy gospodarcze rodaków. Nale%a!
do najzasobniejszych. Ich udzia!y okre"lano na 100 tysi#cy, a depozyty – na 140
tysi#cy marek. Wi#kszymi kapita!ami
dysponowa!a tylko centrala w Bytomiu
i oddzia! w Raciborzu. Przez d!ugie lata
mia! siedzib# przy Ko"ciuszki 16. By!
przytuliskiem dla Polaków. Józef Rymer,
pó)niejszy wojewoda, w czasach gdy jeszcze mieszka! i pracowa! w Westfalii, bywa! jego cz#stym i mile widzianym go"ciem.
W 1904. powsta! Bank Handlowy
Kazimierza Sikorskiego. Pod nazw$ Sikorski & Co., Handelsbank mie"ci! si#
przy Dyrekcyjnej 3, a po upadku II Rzeszy, jako Polski Bank Handlowy w Rynku pod numerem 7. Sikorski z powodzeniem prowadzi! te% biuro obrotu wyrobami
%elaznymi.
W tym czasie dr Kazimierz Janiszewski i dr Zygmunt Kohler, na parterze kamienicy przy Miel#ckiego 6, otworzyli
bank pod nazw$ „Kohler & Janiszewski”,
pó)niej znany jako Polski Bank Odrodzenie.
Pod koniec 1908, z inicjatywy Korfantego, wtedy jeszcze dziennikarza i lidera
Narodowej Demokracji na &l$sku, a tak-
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!e pos"a do Reichstagu, powsta" bank Silvana. Istnia" krótko i niebawem zbankrutowa". By" firm# handlowo-komisow#.
Zajmowa" si$ kupnem i sprzeda!# posiad"o%ci ziemskich, ziemiop"odów oraz runa le%nego.
Polski biznes
1903. w Katowicach rozpocz$"a
W
dzia"alno%& Polska Spó"dzielnia
Budowlana (Polnische Baugenossen-

schaft), za"o!ona z inicjatywy lekarza
dr. Maksymiliana Hanke. W jej radzie nadzorczej zasiadali: dr Zygmunt Seyda, dr
Wac"aw Okulicz, red. Antoni Wolski,
B"a!ej Broda i Jan Piechulek.
W 1906. polscy przemys"owcy wspólnie z udzia"owcami niemieckimi z Wielkopolski, utworzyli Towarzystwo Akcyjne „Bawaria”, skupiaj#ce browary
i zak"ady przemys"u spo!ywczego. W nazw$ spó"ki wpisali aluzj$ i sympati$
do politycznych akcji bawarczyków,
w tamtych czasach gwa"townie wyst$puj#cych przeciw katolickiej i prorz#dowej
partii „Centrum”. Nad Raw# nazwa kojarzy"a si$ wy"#cznie z bawarem, jednym
z najlepszych napojów piwnych podawanych w firmowej restauracji z wej%ciem
od dzisiejszego placu Wolno%ci 3.
1 grudnia 1905. Wojciech Korfanty
(wtedy ju! %l#ski pose" w pruskim i niemieckim parlamencie) do audytorium
Hali Rzeszy zaprosi" popularnego socjologa i ekonomist$ prof. Wernera Sombarta z Uniwersytetu Wroc"awskiego, o którym pod ów czas pi sa no, !e flir tu je
z marksizmem. Po latach okaza"o si$, !e
i faszyzm te! potrafi zaaprobowa&, a nawet przekonywa&, !e Hitler to narz$dzie
w r$ku Boga. Po wyk"adzie gospodarz
zaprosi" go%cia do restauracji, mieszcz#cej si$ tu! za %cian# konzerthausu, aby
uraczy& go starannie wypiel$gnowanym bawarem. Lokal uchodzi" wtedy
za ekskluzywny. Oficjalne wej%cie prowadzi"o tam od strony placu Wolno%ci.
Z jego nadpro!a, pod wykuszem, do dzi%
u%miecha si$ brodaty Bachus wykuty
w piaskowcu.
W 1909, w oparciu o polskie kapita"y
powo"ano do !ycia Towarzystwo „'l#ski
Eksport”. Konkurowa"o z niemieckimi
biurami zbytu w$gla, koksu i cementu,
w szczególno%ci na rynkach polskich.
Zgodny lud polski

ierwsze dziesi$ciolecie XX wieku
P
by"o epok# konsolidacji ale te! ideowo-programowych wa%ni %l#skich Pola-
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ków. Pocz#tkowo dzielili si$ pomi$dzy
zwolenników zachowawczego Napieralskiego a stronników popieraj#cych Korfantego – znacznie m"odszego i zdecydowanego na radykalne decyzje polityczne,
który po kilku latach st$pi" ostrze swego
rapiera i wybra" daleko id#cy kompromis. 16 listopada 1910 roku w katowickiej Hali Rzeszy dosz"o do oficjalnego
zjednoczenia sk"óconych polskich ugru-

powa(. Ich przywódcy zawarli porozumienie o wspó"pracy i opublikowali s"ynn# odezw$, wzywaj#c# do zaprzestania
podzia"u „na „Katolikowców” i „Korfantowców”. Tego dnia apelowali: „niech b$dzie na 'l#sku tylko jedna wielka partja:
zgodny lud polski.”
Zanim wybuch"a wojna %wiatowa Polacy w Katowicach stanowili ju! formacj$ polityczn# – mocno zintegrowan#
i %wiadom# swego znaczenia.
Miasto zmilitaryzowane
1913. berli(scy genera"owie ulokoW
wali w Katowicach sta"y garnizon
wojskowy. W zwi#zku z przygotowania-

mi do wojny, umie%cili go w pobli!u
granicy rosyjskiej i kwatery g"ównej cesa rza Wil hel ma II re zy du j# ce go
w Pszczynie u Hochbergów. Koszary
w okolicy dzisiejszej ulicy Raciborskiej,
ostatecznie uko(czono w 1916. Pierwsz#
jednostk# tu stacjonuj#c# by" III batalion
górno%l#skiego pu"ku piechoty im. Jakoba Keitha. Dwa inne bataliony stacjonowa"y w Gliwicach. Tam te! ulokowali si$
pu"kowi sztabowcy.
Naprzeciw !o"nierskich koszar przy ul.
Raciborskiej wybudowano kasyno oficerskie (obecnie Akademia Sztuk Pi$knych). W 1914 dowództwo katowickiego okr$gu wojskowego przej#" pp"k
hrabia Bogislav von Schwerin, rezyduj#cy vis a vis wincklerowskiego Marienhofu, w kamienicy Damego przy dzisiejszej
Piastowskiej, a dowódc# garnizonu major Erich Smalian, który mia" mieszkanie
przy placu Rostka 2.
W dwu kamienicach Hugona Grünfelda, znanego przedsi$biorcy budowlanego i ówczesnego przewodnicz#cego rady
miasta, przy Francuskiej 49 i 51 znajdowa"a si$ siedziba dowództwa okr$gu,
w której ulokowano biura, magazyny
i mieszkania feldfebli oraz sier!antów sztabowych.
W zamku ksi#!#t pszczy(skich jako
wódz naczelny wojsk cesarskich Wilhelm II ulokowa" kwater$ g"ówn#. Wola"
by& z dala od Francuzów. Przed nimi czu"
respekt wi$kszy ni! przed Rosjanami.
Od nich dzieli"o j# nieca"e 40 km.
Wojowali o z!ote jaja

katowiczan wojna %wiatowa
Dla
rozpocz$"a si$ powo"aniami
w szeregi Reichswehry. Latem 1914 zo-

stali zapakowani do eszelonów i wywiezieni na front. Pod rozkazami pruskich oficerów walczyli z Belgami, Francuzami
i Anglikami a od 1916. z Rosjanami. Dla
wielu miejscem wiecznego spoczynku sta"
si$ cmentarz przy ulicy Meteorologów.
)ydowscy !o"nierze s# pochowani na kirkucie przy ulicy Kozielskiej. Ci, którzy
ocalili !ycie, po czterech latach wracali
g"odni i obdarci. Czy mogli jeszcze mi"owa& cesarza i jego imperium?
W tym czasie 'l#sk dla Tiele-Wincklerów, Donnersmarków, Hohenlohe, Balle-

stremów i ca"ej kamaryli wielkiego przemys"u, przemieni" si$ w no%n# kur$ sk"adaj#c# wysokokaratowe z"ote jaja. Ich zyski wzros"y o 100%. 'rednia dywidenda
koncernów górno%l#skich przewy!sza"a
wszystkie inne wyp"acane przez najlepiej
prosperuj#ce huty i kopalnie Westfalii czy
Zag"$bia Ruhry. Williger i jego komilitoni ze Zwi#zku Przemys"owców Górniczo-Hutniczych domagali si$ przy"#czenia
do Rzeszy miast i wsi Zag"$bia D#browskiego.
Nadburmistrz Pohlmann w przyp"ywie
optymizmu prorokowa" przesuni$cie
granic cesarstwa a! za Warszaw$ i Kraków a mo!e i Petersburg. Gdy Niemcy
wypowiedzia"y wojn$ Rosji i zacz#" si$
formowa& front wschodni, rozbudowano ko sza ry przy ów cze snej dro dze
do Koch"owic (obecnie: ulicy Raciborskiej). Mia"y pomie%ci& jeszcze jeden batalion piechoty a s#siaduj#ce z nimi
osiedle liczn# kadr$ oficersk#. W niespe"na dwa lata pó*niej dalekosi$!ne plany
Pohlmanna i Willigera – wraz z abdykacj# Wilhelma II i kl$sk# butnego cesarstwa – leg"y w gruzach.
Ostatnie bitwy wojny 50-letniej
po kilku tygodniach niemiecJu!
kiej rewolucji listopadowej 1918.,
dawni pruscy military%ci ponownie

uchwycili ster rz#dów w Niemczech.
Od stycznia 1919 w"adz$ nad miastem
sprawowa"a Centralna Rada Robotnicza
i )o"nierska – na czele ze wspomnianym
ju! Otto Hörsingiem – by"ym sekretarzem
katowickiej SPD. Bez !enady reaktywowa"a dawne nacjonalistyczne programy,
zwyczaje i organizacje. Zas"yn$"a z terroru i okrucie(stwa. Nie wyzby"a si$ szowinizmu a demokratyczne has"a !o"nierzy i robotników mia"a tylko w odezwach
i na transparentach.
W ci#gu kilku miesi$cy 1919., systematycznie wzmacniany katowicki garnizon
Reichswehry rozrós" si$ do rozmiarów – najliczniejszego w ca"ym okr$gu
przemys"owym. W rzeczywisto%ci pe"ni"
funkcj$ !andarmerii. Wspiera" i wyr$cza"
policj$. Ponadto, w mie%cie ulokowa"y si$
s"u!by bezpiecze(stwa politycznego: Sicherheitspolizei i komendy dywersyjnych oddzia"ów Grenzschutzu. Nikt ju!
nie w#tpi", !e rozpoczyna si$ rozstrzygaj#ca runda wojny z Polakami.
W sierpniu 1919. wybuch"o I Powstanie 'l#skie. To by"a jedna z trzech ostatnich ods"on historycznego dramatu – wielkiej 50-letniej wojny o 'l#sk, jak# w 1871.
Bismarck wypowiedzia" Polakom.
Jesieni# 1919. oddzia"y Reichswehry,
zgodnie z dyktatem traktatu wersalskiego opu%ci"y miasto. Wiosn# 1920.
zast#pi"y je kompanie szaserów alpejskich, wchodz#cych w sk"ad wojsk
alianckich pe"ni#cych misj$ pokojow#
na terenach plebiscytowych a w czerwcu 1922 w"adz$ w Katowicach przej$li
Polacy.
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Rami, Maya i Ewelina

Ewelinie i Ramiemu, z !yczeniami, by !yli d"ugo i szcz#$liwie
Lipiec tego roku. !lub w Bytomiu,
wesele w Chorzowie. Ewelina – panna m"oda – pochodzi z Siemianowic
!l#skich. Rodzice jej m$%a Ramiego z Bejrutu, jednak ca"e %ycie pracowali na rzecz francuskiego szkolnic twa (oj ciec wy% sze go) ja ko
nauczyciele matematyki. Ich dzieci
urodzi"y si$... w Kinszasie w Kongu.
Wojna wygna"a rodzin$ z powrotem
do Libanu, z kolei tamtejsza wojna
domowa zagna"a j# do Kairu, sk#d
Rami i jego siostra Farah wyjechali po maturze do Francji, by podj#&
przy go to wa nia do kon kur sów
w grandes écoles. Oboje s# in%ynierami. Rami pracuje przy misjach kosmicznych w EUMETSAT, a Farah
przylecia"a na 'lub brata z Melbourne w Australii, gdzie pisze doktorat
z mechaniki p"ynów.

Wesele
na !l"sku

kiego (co ja bym tam pocz!#a, gdybym nie
by#a ze %l"ska?). Rami robi co& z satelitami, ale nie wiadomo co!”.
St"uczona szyba i artyku"
Ewelin! przed laty uczy#em w jednym
o blokowiskach
z chorzowskich liceów... Gdy by#a
w pierwszej klasie, w podweneckim hotelu, na klasowym obozie naukowym,
welina i Rami kilka lat mieszkali zbi#a szyb! w drzwiach balkonowych,
w Tuluzie, ostatnio przeprowadzili si! a wszystko przez konsekwentn" niech!'
do Darmstadt. Maj" córeczk! i oczekuj" do okularów (chcia#a wyj&' na balkon,
drugiego dziecka. Niedawno Ewelina na- ale nie zauwa$y#a szyby). Tryskaj"ca
pisa#a w mailu: „U nas mi#y pocz"tek je- energi" i wdzi!kiem, wra$liwa, intelisieni w spokojnym, przyjaznym Darmstadt. gentna, poszukuj"ca pi!kna... i zawsze
Maya zacz!#a dzisiaj przedszkole, a ja ju$ chodz"ca w#asnymi &cie$kami. Przepe#od tygodnia chodz! na kurs j!zyka niemiec- niona $yczliwo&ci" do &wiata, który
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JACEK KUREK

Kaj my to som?
My som tukej.
Aleksander Nawarecki
przemierzy#a wzd#u$ i wszerz, i zawsze z czu#o&ci" traktuj"ca rodzinne strony. Uko(czy#a na Uniwersytecie %l"skim
kulturoznawstwo (ulubion" Pani" Profesor tak$e zaproszono na wesele). Z tej
dziedziny zrobi najpewniej nied#ugo
doktorat w Niemczech. %wietnie w#ada
francuskim i angielskim. Kiedy& napisa#a na moj" pro&b! artyku# o blokowiskach do ksi"$ki, której by#em redaktorem. „Dla cze go – py ta #a w nim
– w!drówka przez górno&l"skie miasto
nie mo$e by' przypadkowym napotykaniem rze)b lub wizerunków innych,
ni$ reklamowe, jak ma to miejsce cho-
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cia!by w Bratys"awie? Przechodz#c
obok $wietlika bytomskiego, rze%by,
która od niedawna zdobi ulic& Dworcow#, rozwa!am problem zakorzenienia
'l#zaków na 'l#sku. By" $wietlik, wi&c
musia"a tu by( jaka$ historia, jakie$ trwanie. By( mo!e w tym raczej smutnym
mie$cie, gdyby przyjrze( si& jego blokowemu charakterowi, podobna ironia historii wywo"uje nadziej& – pozytywn#
nieakceptacj& brzydoty”.
Kiedy$, próbuj#c za"o!y( w rodzinnym mie$cie kulturowe pismo, pisa"a
z Katarzyn# Wahl: „Siemianowice s#
wyj#tkowe. Jak ka!de miasto posiadaj# wiele osobliwo$ci, o których wiedzie(
nie mo!emy, nie piel&gnuj#c ich. Historia histori#, mo!na j# raz powtórzy(, jej
nie zmienimy, nie ulepszymy. A dzisiaj,
na pocz#tku XXI wieku odkrywamy
miasto, które wymaga naszej opieki, które mo!e i chce !y(.
Celem pisma MIASTO jest taka w"a$nie piel&gnacja, odkrywanie naszych artystów, którzy nie maj# oparcia nigdzie
poza gronem pasjonatów i przyjació", jest
nim tak!e pokazanie siemianowiczanom,
jak niewiele wysi"ku trzeba, by nie zazna( nudy nie uciekaj#c st#d. Nasz# trosk# jest upi&kszenie i uatrakcyjnienie wizerunku Siemianowic 'l#skich tak, by
nie chcia"o si& st#d wyje!d!a(, by$my
wracali tu z pogod# na twarzach. 'wiat
kultury, bardzo szeroko przez nas rozumianej, ma wiele do zaoferowania”.
W tych dwóch niewielkich fragmentach
otrzymujemy próbk& spostrzegawczo$ci
autorki, a tak!e jej talent zarówno pisarski, jak i... podró!niczy oraz – powtórzmy – niegasn#c# mi"o$( do lokalnego
$wiata, której wyrazem sta" si& tak!e wybór miejsca zawarcia $lubu. A nied"ugo
po nim sko)czy"a kulturoznawczy artyku" do Tekstów z Ulicy dla prof. Dobros"awy W&!owicz-Zió"kowskiej.
Gdy kilka lat temu na "amach „'l#ska”
w artykule Archipelag hut wspomina"em,
o ksi#!ce Huta Grzegorza Kopaczewskiego (chorzowianina), zaznaczy"em, !e
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Mario, Ewelina i Mama Ramiego

trafi"a na ni# w jakiej$ skandynawskiej
bibliotece pewna siemianowiczanka,
absolwentka jednego z chorzowskich liceów i !e przywioz"a mi j# – jednak nie
prosto z Norwegii, ale ze swojego domu
w Tuluzie… Ewelin& mia"em na my$li.
Bytomski Urz#d Stanu Cywilnego
polubi"a podczas wizyt na $lubach przyjació", dlatego w"a$nie tu postanowi"a zainaugurowa( !ycie w"asnego ma"!e)stwa. We se le, cho( wy pra wio ne
w s"ynnej restauracji w Parku 'l#skim,
zgromadzi"o nieprzesadnie du!#, jak
na polskie warunki, liczb& go$ci, w$ród
których szcz&$liwie si& znalaz"em i chyba niezbyt roztropnie da"em si& ponie$( wyobra%ni, bo ju! w trakcie uroczysto$ci kto$ do mnie powiedzia",
z przek#sem, !e zachowuj& si& jak Wyspia)ski na weselu Tetmajera. A wszystko dlatego, !e nieopatrznie w $rodku nocy o$wiadczy"em: „musz& to opisa(,
wszak dzieje si& to na moim 'l#sku, który i taki dzisiaj jest”. Tyle przecie! mówimy o jego polifonii kulturowej i pograniczno$ci... A one wci#! przynosz#
nowe ods"ony. Na weselu Eweliny i Ramiego pi&kny czas sp&dzili ze sob# go$cie z ca"ego $wiata, dziel#c z przyjació"mi szcz&$cie tego dnia, cho( jeszcze
zaledwie kilkana$cie godzin wcze$niej
znaj do wa li si& ty si# ce ki lo me trów
od 'l#ska, ziemi, której Ewelina nie tylko nigdy naprawd& nie opu$ci"a, ale
do odwiedzenia której zaprosi"a najbli!szych sobie ludzi, spotkanych nieraz
w najdalszych zak#tkach $wiata. Poznajmy niektórych spo$ród nich...
Ca!y "wiat na parkiecie
rian i Naiara. On jest AmerykaniB
nem, za$ jej ojciec to Bask, mama
Katalonka. Naiara urodzi"a si& w Mad-

rycie. Oboje mieszkaj# w Genewie. On
jest redaktorem w „The Economist”, ona
uczy dzieci autystyczne wykorzystuj#c
do tego sztuk& (obecnie zajmuje si&

Arianne, najm"odszym, bo pi&ciotygodniowym, go$ciem wesela). Briana
Ewelina pozna"a w roku 2003 w Sztokholmie. Od tamtego czasu wiele wspólnie podró!owali po Europie. Odk#d
Brian i Naiara przeprowadzili si& z Nowego Jorku do Europy w 2010 roku, spotykaj# si& z Ewelin# i jej m&!em w najroz ma it szych miej scach wresz cie
w miar& regularnie.
Edward Belleville to wedle klasyfikacji Eweliny Szkoto-Francuz i zarazem
poeta. Opublikowa" kilka tomów m.in.
z podró!y po Afryce i Ameryce Po"udniowej, które mimo m"odego wieku pozna" dog"&bnie. Przyjazd do Polski by"
dla Edwar da ostat nim wy pa dem
przed studiami magisterskimi na uniwersytecie McGill w Montrealu. Poznali si&
z Ewelin# i Ramim w Tuluzie i zostali
bardzo bliskimi przyjació"mi.
Peter to Kanadyjczyk, którego Ewelina spotka"a w Genewie, gdzie uko)czy" Institut Universitaire des Hautes
Etudes Internationales (absolwentem Instytutu jest wielu znanych i wybitnych dyplomatów m.in. Kofi Annan).
Po studiach wróci" do rodzinnego Waterloo i zaj#" si& pisaniem ikon, w przysz"o$ci chce zosta( prawos"awnym
mnichem (chocia! Ewelina, u$miechaj#c si&, przewiduje !e by( mo!e sko)czy jako prezydent). Go$ciem tego
„$l#skiego wesela” by" tak!e Ramy, którego mama Bassma Kodmani jest znan# syryjsk# intelektualistk# i dyplomat#, a tata palesty)skim dziennikarzem.
Ramy urodzi" si& w Pary!u, jednak m"odo$( sp&dzi" w Egipcie. Tam pozna"
w Lycée francais du Caire m&!a Eweliny Ramiego i Greka Panosa (nigdy
nieprzestaj#cy si& u$miecha( Panos
by" $wiadkiem na $lubie). Do Egiptu
wróci" rok temu. Teraz zarz#dza rodzinn# firm# (m.in. p"ywaj#cym po Nilu pasa!erskim statkiem). Ramy mieszka
w Pary!u i wspó"pracuje z arabskimi organizacjami antyterrorystycznymi. Jest
in!ynierem.
Mario Hernandez, rodem z Meksyku,
to by"y s#siad pa)stwa m"odych w Tuluzie. Poznali si& przy okazji bada), które Ewelina przeprowadza"a w zwi#zku
ze swoj# prac# magistersk# o polityce
reprezentacji na granicznej rzece Rio
Bra vo. Ma rio miesz ka we Fran cji
od dziesi&ciu lat. Tu doktoryzowa" si&
z automatyki i obecnie zarz#dza wymian# komputerów w samolotach Airbus.
Polsk& uwielbia (wesele przyjació" by"o okazj# do z"o!enia w naszym kraju
bodaj pi&tnastej ju! wizyty). Zna te! troch& j&zyk polski – daje sobie rad&
w sklepie i na dworcu. Nie wyklucza, !e
zamieszka tu kiedy$ na sta"e.
Evelyn i William przed pi&(dziesi#tk# porzucili Londyn (William jest z zawodu prawnikiem, a Evelyn by"a dyrektor k# szko "y), by przez trzy la ta
budowa( szpital w Zimbabwe, po czym
osiedlili si& w s"yn#cym z dziko$ci
Ariege u podnó!a Pirenejów, gdzie

I znów Chorzów...
odzirejami tego mi#dzynarodoweW
go wesela (wino oczywi$cie przywieziono z Francji, a wódka rzecz jasna

musia"a by% polska) byli Dominika
i Jon (bardziej znany jako Jonek).
Mieszkaj' w Bergeni i oboje s' lud(mi
teatru. Dominika (chodzi"a do tego samego liceum, co Ewelina, cho% do innej klasy) ma niebawem premier# swojego pierwszego spektaklu autorskiego
zrealizowanego przez za"o&on' przez ni'
polsko-norwesk' grup# Open Window.
To ju& 8 pa(dziernika w Chorzowskim
Centrum Kultury. Koniecznie zainteresujcie si# Pa!stwo tym artystycznym
wydarzeniem! A nieco wcze$niej, bo
30 wrze$nia odb#dzie si# w tym&e
Chorzowie, w Miejskim Domu Kultury „Batory” dwunaste ju& spotkanie naukowe z cyklu Medium Mundi. Temat – opatrz no $cio wo zu pe" nie
pomy$lany przed rokiem – to: W kr"gu
Medei. Obcy-Inny-Swój. Opisane tu
„$l'skie wesele” sta"o si# dla mnie
swoist' zapowiedzi' wrze$niowego
spotkania, na które tak&e najgor#cej zapraszam. Rozwa&ania, chcemy podj'%
z udzia"em m.in. prof. Ewy Chojeckiej,

Zdj"cia: Dominik Peh, pochodz# ze zbiorów Eweliny P"piak i Ramiego
Houdroge

pa! stwo m"o dzi szcz# $li wie tra fi li
na nich i ich przepi#kny, magiczny
dom w Rouge. By"o to pi#% lat temu.
Tak&e spo$ród polskich go$ci niektórzy
przybyli z daleka. Zuzanna, uczennica
prof. Izabelli Gustowskiej z pozna!skiej
ASP przyw#drowa"a z synami z Mediolanu, gdzie uczy rysunku na tamtejszej
Akademii Sztuk Pi#knych.
Selvi nie przyjecha"a wprawdzie z daleka, bo z Warszawy, ale jej tata (s'siad
Eweliny z Micha"kowic) przyby" do Polski z Madurai w stanie Tamil Nadu w po"udniowych Indiach, by studiowa% metalurgi# na krakowskiej AGH. Tu pozna"
Zosi# z Frysztaka (mam# Selvi). Go$ciem tego $l'skiego wesela by" tak&e
przyjaciel z licealnej klasy Eweliny
Grzesiu, który w Berlinie pracuje jako
nauczyciel (uko!czy" lingwistyk# stosowan' w Poznaniu). Dzi#ki Grzegorzowi w 1995 roku pozna"em jego tat#, Rajmunda Hankego, z którym po"'czy"y
mnie serdeczne wi#zi. By" te& i Jacek ratuj'cy architektur# Bytomia oraz Agnieszka – koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Cz#stochowskiej,
no i ca"y pluton ma"ych latoro$li kr#c'cych si# pod nogami, do których mamy
mówi"y w ró&nych j#zykach... I nie
sposób, doprawdy wyobrazi% sobie wesel tych pociech!!! Mo&e zagra im ten
sam DJ, który dba" o znakomit' muzyk# na weselu Eweliny i Ramiego, czyli
Szymon Pado" vel DJ 5cet... To remikser, producent i DJ z Katowic D#bu. Pionier $l'skiego drum’n’bassu, wspó"twórca muzyki do filmu Jeste! Bogiem
o katowickim, owianym legend' zespole Paktofonika.

Edward i William

prof. Tadeusza S"awka, ale tak&e go$ci
z daleka, w$ród których b#d' Krzysztof Czy&ewski i Alek Laskowski oraz
wielu innych.
Warszawski tramwajarz
z Micha!kowic
jed no, brat pan ny m"oIz Midejjeszcha"–czeoczy
wi$cie siemianowiczanin
kowic – marzy" w dzieci!-

stwie, by zosta% warszawskim tramwajarzem... I zosta". Na wesele siostry
przyjecha" ze stolicy z &on' warszawiank'. Marzy", by prowadzi% warszawski
tramwaj, ale nie po centrum miasta, tylko na Pradze. I to marzenie zrealizowa".
On te& (zaznaczmy: abstynent) wypowiedzia" – patrz'c na rozradowane twarze mi#dzynarodowego grona – znamienn' my$l, &e mianowicie powy&ej
jednego promila alkoholu we krwi wszyscy s' Polakami...
"l#sk w Tybecie

atrzy"em na go$ci wesela Eweliny
P
i Ramiego, rozmawia"em z nimi,
a uczestnicz'c w pe"nej smaku i rado-

$ci za ba wie u$wia da mia "em so bie,
jak wie le zmie ni "o si# na )l' sku
w ci'gu mojego &ycia. Nie by"em
zaskoczony tym, &e czu"em si# w tym
gronie i w tej sytuacji zupe"nie naturalnie. U$wiadamia"em sobie, &e to nie
tylko tera(niejszo$%, ale i przysz"o$%
na sze go lo kal ne go $wia ta i &e to,
w czym uczest ni cz#, nie wcho dzi
w &aden konflikt z przesz"o$ci' i nie
ma w tym niczego dla )l'ska nienaturalnego. Przywo"a"em te& w pami#ci tytu"owy esej z tomu My s# tukej.
Ksi'&ka ma podtytu" Kilka szkiców
o przestrzeniach $l#ska. Ukaza"a si#
pod redakcj' Wojciecha Kalagi w roku 2004 w serii Bibliotheca: Alia

universa. Aleksander Nawarecki zacz'" swój tekst od przytoczenia autentycznej historii o trzech przyjació"kach
z Chorzowa (Joannie, Lucynie i Rucie), które w sierpniu 1979 roku dotar"y do Bombaju, a nast#pnie w#druj'c przez In die tra fi "y do Ne pa lu.
W Katmandu znalaz"y si# w sercu obchodów buddyjskiego $wi#ta. I w"a$nie wtedy w $wiecie tak odleg"ym
i kulturowo odmiennym nagle us"ysza"y s"owa, którym zrazu nie mog"y
da% wiary: „Kaj my to som”. Ruta ockn# "a si# naj szyb ciej spon ta nicz nie
wy krzy ku j'c od po wied( „My som
tukej”.
Zakl$te w cisz$ zdumienie
ddajmy na koniec g"os AleksandO
rowi Nawareckiemu: „Us"ysza"y
[...] $l'sk' mow#, jakby echo domowe-

go podwórka, oddalonego przecie&
o tysi'ce kilometrów. G"os rodzinnej
przestrzeni, dotkliwie szarej i ciasnej,
której przyziemno$% i wi#zienne zamkni#cie wydawa"y si# w tej chwili
bezgranicznie odleg"e. Odleg"e i nierealne, jak widmo PRL-u zapomnianego
w euforii wakacyjnej ucieczki. Po obu
stronach zapanowa"o zakl#te w ciszy
zdumienie”.
Tak... Zakl#te w cisz# zdumienie. Gdy
spotykamy Innego, gdy Obcy przestaje nim by%. Gdy powa&anie zamy$lamy
si# nad „swojo$ci'”, gdy otwieramy
szeroko oczy w $wiecie obdarzaj'cym
nas zdumiewaj'cym darem spotkania
drugiego cz"owieka, cz"owieka, który
podró&uje, zapuszcza korzenie, otwiera si# ufnie w stron# tego, co zrazu nieznane, a drogocenne, bez którego nasze
&y cie stra ci "o by wie le, a my sa mi
o wiele mniej wiedzieliby$my o nim
i sobie.

!
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JOW-y? My ju"
to #wiczyli$my!
KRZYSZTOF KOSI%SKI
zeka!em z tym tematem, wstrzymywaC
!em si" specjalnie do chwili, a# referendum b"dzie za nami. Nie chcia!em wpisy-
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wa$ si" w #adn% kampani", a tym bardziej
polityczn% awantur". Referendum si" odby!o. Jak wysz!o, wszyscy wiemy…
Zastanawiam si", ilu Polaków tak naprawd" wie, #e owe os!awione JOW-y czyli wybory wi"kszo&ciowe, jednomandatowe funkcjonuj% w cz"&ci samorz%dów od lat,
a w jeszcze wi"kszej – od jesiennych wyborów samorz%dowych ubieg!ego roku?
'e w 95 procentach polskich gmin jesieni%
ubieg!ego roku tak w!a&nie wybierano radnych? Oczywi&cie z góry zaznaczam, #e 95
procent gmin to na pewno nie 95 procent Polaków, ale jednak i tak du#o. Media w czasie tamtych wyborów skoncentrowa!y si"
przede wszystkim –co dosy$ oczywiste – na zamieszaniu (czy, jak wol% niektórzy, na aferze) z liczeniem g!osów, awari%
systemu informatycznego czy te# konsekwencjach stosowania takich, a nie innych
kart wyborczych (które w rzeczywisto&ci nie
by!y #adnymi kartami, tylko ksi%#eczkami)...
Na dodatek ogólnopolskie media niewspó!miernie wielk% wag" przyk!ada!y do wyborów do sejmików, które traktowano jako „supersonda#” poparcia dla partii politycznych.
Do tego dosz!y spektakularne przegrane niektórych wieloletnich prezydentów du#ych
miast. Kto by mia! g!ow" i ochot" zajmowa$ si" szczegó!ami ordynacji w tysi%cach
gmin?
Tymczasem w!a&nie w 2014 roku jednomandatowe okr"gi wyborcze zacz"!y obowi%zywa$ w wyborach do wi!kszo"ci rad
gmin w ca#ej Polsce! Zreszt% wybory radnych w jednomandatowych okr"gach odbywa!y si" i przed 2014 rokiem. Wcze&niejsza or dy na cja prze wi dy wa !a wy bo ry
wi"kszo&ciowe w gminach do 20 tys. mieszka(ców. Wi"kszo&ciowe by$ musia!y, ale
niekoniecznie jednomandatowe. To od decyzji samorz%du zale#a!o, czy gmin" podzieli
si" na jedno-, czy wielomandatowe okr"gi
(nie wi"ksze jednak ni# pi"ciomandatowe).
W okr"gach wielomandatowych ka#dy wyborca dysponowa! tyloma g!osami, ile mandatów pozostawa!o do obsadzenia w okr"gu, a mandaty otrzymywali ci kandydaci,
którzy po prostu zebrali najwi"cej g!osów.

W gminach powy#ej 20 tys. mieszka(ców – czyli zwykle w &rednich i du#ych
miastach –do 2014 r. wszystko by!o po staremu – ordynacja proporcjonalna, podobna do tej sejmowej, stosowana równie#
w wyborach do rad powiatów i sejmików
wojewódzkich. Komitety wyborcze wystawia!y tradycyjnie okr"gowe listy kandydatów, a wyborcy mogli odda$ TYLKO
JEDEN G$OS ze wskazaniem na konkretnego kandydata. Potem przeliczano g!osy
na mandaty z wykorzystaniem systemu
d’Hondta (to absolutnie czarna magia dla
wi"kszo&ci wyborców), przy czym obowi%zywa! pi"cioprocentowy ustawowy próg
wyborczy.
Od 2014 roku wybory proporcjonalne
przeprowadza si! wy#%cznie w miastach
na prawach powiatu. Jaka to skala zmian?
Zale#y, jak na to spojrze$. W województwie
&l%skim jest 19 miast na prawach powiatu,
a gmin – 168. Z tego punktu widzenia zmiana jest ogromna. Nale#y jednak tak#e pami"ta$, #e ta dziewi"tnastka to miasta najwi"ksze, najliczniejsze. W województwie &l%skim
mieszka ok. 4,5 mln ludzi, z czego w tych 19
miastach na prawach powiatu – a# 2,58
mln!!! Mimo wszystko jednak te pozosta!e 149 gmin to 149 rad. To armia grubo ponad 2 tysi"cy radnych wybranych w!a&nie
w JOW-ach.
W wyborach wi"kszo&ciowych od 2014
roku zlikwidowano tak#e dotychczasow% mo#liwo&$ tworzenia okr"gów
wielomandatowych. Wszystkie miasta
i gminy trzeba dzieli$ na okr"gi
jednomandatowe (przypomnijmy, #e
minimum 15 okr"gów, bo tylu radnych musi
by$ w najmniejszej nawet gminie).
MALI I DUZI
Oto przyk!ady skutków: w male(kiej
gminie Jejkowice (w powiecie rybnickim),
licz%cej nieco ponad trzy tysi%ce wyborców,
w 2010 r. by!o pi"$ okr"gów 3-mandatowych
(tak &rednio po 600 uprawnionych do g!osowania). 'eby zosta$ radnym, trzeba by!o
uzyska$ od 79 do 146 g!osów. W ubieg!ym
roku mieli&my tam ju# 15 okr"gów (mniej
wi"cej po 200 uprawnionych do g!osowania).

Do wygranej wystarcza!o czasem ok. 50 – 60
g!osów.
A teraz przyk!ad miasta do&$ du#ego,
w którym nast%pi!a zmiana ordynacji z proporcjonalnej na jednomandatow% – Tarnowskie Góry, miasto licz%ce prawie 50 tys. wybor ców. W 2010 ro ku do wy bo rów
proporcjonalnych stan"!o 8 komitetów wyborczych i 301 kandydatów. Najmniejsza
liczba g!osów potrzebna do wygrania wyborów to by!y wtedy 133 g!osy. Rekord
to 753 g!osy. )rednio radni, którzy wygrywali wybory, otrzymywali mi"dzy 250
a 350 g!osów.
A rok 2014? Liczba kandydatów zmala!a
z 301 do 86. To jedno z wa#niejszych zjawisk
przy wyborach jednomandatowych – nie wystawia si" d!ugiej listy kandydatów, o których
z góry wiadomo, #e mandatów nie zdob"d%.
'eby zosta$ radnym w Tarnowskich Górach,
w 2014 r. trzeba by!o otrzyma$ minimum 202
g!osy, rekordzista zdoby! ich 633. )rednia to
nieco powy#ej 400 g!osów. Jak wida$, radni wybrani w wyborach jednomandatowych
mog% pochwali$ si" znacznie wy#szym poparciem wyborców. To efekt tego, #e „nie pracowa!y” na nich g!osy oddane na innych kandydatów z tego samego komitetu
wyborczego. Kto& móg!by powiedzie$, #e
przeczy temu ów rekordowy wynik z 2010
r. – 753 g!osy. Tymczasem jest wprost przeciwnie – to efekt dodatkowy ordynacji jednomandatowej. Znikn%! mechanizm „lokomotywy” wyborczej w postaci znanego
wszystkim kandydata na burmistrza czy
wójta. Powszechnie stosowany by! (i nadal
jest stosowany w wyborach proporcjonalnych) zabieg wystawiania kandydata na burmistrza (wójta) jako „jedynki” na li&cie jego
komitetu wyborczego. Popularno&$ kandydata gwarantowa!a dodatkow% porcj" g!osów.
Poza tym, je&li kandydat burmistrzem nie zostawa!, na otarcie !ez pozostawa! mu mandat
radnego. Je&li wygra!, rezygnowa! z mandatu, a na jego miejsce wchodzi! automatycznie kolejny kandydat z jego listy. Znane s%
skrajne przypadki, gdy wygrywaj%cy wybory burmistrz z grona radnych dobiera! sobie
ekip" najbli#szych wspó!pracowników (zast"pców, sekretarza gminy itd.). W efekcie – mandat radnego otrzymywa! kto& z absolutnie &ladowym poparciem (bywa!o, #e
kto& taki móg! si" „pochwali$” wr"cz kilkoma g!osami oddanymi na siebie). W wyborach jednomandatowych ten „chwyt” nie jest
stosowany. Dlaczego? Poniewa# g!osy oddane na radnego, który równocze&nie zostaje np.
wójtem, nie maj% #adnego wp!ywu na wynik
wyborów innych kandydatów. W przypadku
rezygnacji z mandatu, nikt nie wchodzi automatycznie do rady, lecz przeprowadzane s%
dodatkowe wybory uzupe!niaj%ce. A nikt
przecie# nie da gwarancji, #e wygra je kandydat tego samego komitetu… Mo#na si" zastanawia$, czy taki mechanizm ma równie#
pewn% s!ab% stron"? Je&li kandydat na burmistrza (wójta) przegrywa wybory, wybrani z jego komitetu radni trac% naturalnego
przywódc", który pozostaje poza rad%.
Czy obawa o utrat" jednego mandatu
w wyniku wyborów uzupe!niaj%cych jest tak
silna, #e z tego powodu kandydaci na burmistrzów (wójtów) rezygnuj% z ewentualnego mandatu radnego? Jak wida$, cz"sto
ten jeden mandat jest na wag" z!ota. Poza
tym, by$ mo#e silnym hamulcem jest tak#e obawa przed opini% publiczn%, która raczej niech"tnie patrzy na du#e koszty orga-

nizacji dodatkowych wyborów. Na to pytanie mogliby odpowiedzie! ju" tylko sami zainteresowani (pod warunkiem, "e
uzyskaliby#my szczere odpowiedzi)...

partie (#rednio a" o 15 punktów procentowych). Natomiast w gminach, w których system wyborczy pozosta$ bez zmian – tak"e
w tej mierze sytuacja pozosta$a stabilna.

BUNT ANTYSYSTEMOWY?

WI!CEJ CH!TNYCH

Co jeszcze zmieni$o si% w wynikach
wyborów ubieg$ego roku w porównaniu
z rokiem 2010 na przyk$adzie Tarnowskich
Gór? W obu wyborach swoich kandydatów
wystawi$y zarówno najwi%ksze partie
polityczne, jak i komitety lokalne. Ale
w niedawnych jednomandatowych – partie
nie zdoby!y ani jednego miejsca w radzie.
Mo"e kto# powiedzie!, "e to efekt narastaj&cej
niech%ci do partii politycznych, "e mo"e to by$
pierwszy, niezauwa"ony jeszcze wtedy objaw
owego „buntu przeciw systemowi”, który
z tak& si$& da$ o sobie zna! w niedawnych
wyborach prezydenckich? By! mo"e i to
mia$o swój wp$yw, ale… Wiem, "e
szczegó$owe zestawienia liczbowe nie s& zbyt
atrakcyjne w publicystyce, jednak mo"e
warto spojrze! na to jedno zestawienie?

Kolejna zmiana, któr& warto zauwa"y!, to
znacz&cy wzrost liczby komitetów wyborczych w tych gminach i miastach, w których
JOW-y zast&pi$y dotychczasowe wybory proporcjonalne. Liczba partii politycznych nie
uleg$a zmianie, zatem oznacza to znaczne
uaktywnienie organizacji lokalnych. Nawet
te stosunkowo niedu"e dostrzeg$y szans% zaistnienia w samorz&dzie lokalnym. Przy jednomandatowych wyborach mo"na z powodzeniem wystawi! swoich kandydatów
tylko w cz%#ci, a nawet w jednym okr%gu.
Wcze#niej nie dawa$o to "adnych szans
na wprowadzenie swoich radnych, gdy" g$osy na dany komitet sumowa$y si% w ca$ej
gminie. Przeci"tna liczba komitetów startuj#cych w wyborach w gminie zwi"kszy!a si" z sze$ciu do prawie dziesi"ciu.

Komitet Inicjatywa Obywatelska
– 8.750 g$osów;
Prawo i Sprawiedliwo#!
– 3.312 g$osów;
Platforma Obywatelska
– 3.170 g$osów;
Przyjazny Samorz&d – 2.368 g$osów.
Inicjatywa Obywatelska to lokalne ugrupowanie – komitet wyborczy zwyci%skiego
burmistrza. To jeden z symptomów wyborów
jednomandatowych w gminach – wysokie
zwyci%stwa komitetów tych, którzy wygrali
równocze#nie wybory na burmistrza czy wójta. Z moich oblicze' (na podstawie wyników
Pa'stwowej Komisji Wyborczej) wynika, "e
tam, gdzie ordynacja jednomandatowa zaj%$a miejsce proporcjonalnej, liczba miast
i gmin, w których wybrani burmistrzowie
i wójtowie uzyskali bezwzgl%dn& wi%kszo#!
w radach – zwi%kszy$a si% a" dwukrotnie! To
nie mo"e by! tylko wynikiem jakich# przesuni%! sympatii wyborców. Wskazuje na to
fakt, "e w miastach na prawach powiatu oraz
w gminach, w których wybory wi%kszo#ciowe obowi&zywa$y ju" wcze#niej – zmiany s&
minimalne.
Prosz% te" zwróci! uwag% na co#, co mo"e wielu zaskoczy: kolejno#! w powy"szym
zestawieniu w porównaniu z liczb& uzyskanych mandatów w radzie. Inicjatywa Obywatelska uzyska$a mia"d"&c& wi%kszo#! – 21
mandatów w 23-osobowej radzie. A pozosta$e dwa mandaty? Przypad$y komitetowi…
ostatniemu! To tak"e efekt jednomandatowego systemu wyborczego, gdzie nawet wysoki wynik jednego kandydata nie ma "adnego wp$ywu na sukces drugiego z tego
samo ugrupowania w innym okr%gu.
Generalnie obliczenia wskazuj&, "e wprowadzenie JOW-ów wp$yn%$o na spadek znaczenia partii politycznych w samorz&dzie.
Oczywi#cie, nie nale"y zapomina!, "e cz%#!
tzw. niezale"nych kandydatów to jednak
w istocie cz$onkowie partii lub z poparcia partii korzystaj&cy. Niemniej liczby s& na tyle wyraziste, "e nie ulega w&tpliwo#ci, i" w gminach, w których system proporcjonalny
zast&pi$y JOW-y, wida! spadek udzia$u kandydatów partyjnych, a jeszcze wyra(niejszy
jest spadek udzia$u radnych reprezentuj&cych

SPRAWIEDLIWIE
CZY PO RÓWNO?
Politologia zna jeszcze dwa wska(niki – mierniki okre#laj&ce wynik wyborów.
To wspó$czynnik Gallaghera, opisuj&cy
tzw. dysproporcjonalno$% wyborów. To parametr, który okre#la, jak du"e jest podobie'stwo podzia$u mandatów do liczby uzyskanych g$osów. Im bardziej procent zdobytych
mandatów podobny jest do procenta g$osów
zdobytych przez poszczególne komitety,
tym mniej dysproporcjonalny jest system.
Od dawna wiadomo, "e systemy wi%kszo#ciowe prowadz& do wi%kszej dysproporcjonalno#ci ni" systemy proporcjonalne. Trzeba jednak pami%ta!, "e wybory w pe$ni
proporcjonalne nieraz powoduj& rozdrobnienie mandatów prowadz&ce nawet do parali"u w$adzy. Przecie" w$a#nie, "eby tego
unikn&!, wprowadzono tzw. progi wyborcze.
W wyborach wi%kszo#ciowych progi nie s&
potrzebne. Wspó$czynnik Gallaghera wyliczany jest do#! skomplikowanym wzorem:
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gdzie x – oznaczaj& odsetki g$osów,
a y – odsetki mandatów uzyskane przez
i-ty komitet wyborczy.
Zgodnie z przewidywaniami, w tych
gminach, gdzie JOW-y zast&pi$y wybory
proporcjonalne, wska(nik ten zwi%kszy$ si%
prawie sze#ciokrotnie! Wspó$czynnik Gallaghera to warto#! do#! abstrakcyjna, stworzona przez naukowców. Bli"sze naszej intu icji mo g& by! od set ki „g$o sów
zmarnowanych”, czyli oddanych na te komitety wyborcze, które nie otrzyma$y ani
jednego mandatu w radzie. Ten wska(nik
w omawianych miastach i gminach te"
wyra(nie si% zwi%kszy$. W wyborach proporcjonalnych ok. 6% g$osów „marnowa$o si%”, w systemie JOW – ju" 14%.
Przypomnijmy jednak, "e trwa i zawsze
trwa! b%dzie dyskusja, czy to wada czy zaleta? Jedni powiedz&, "e przez taki system
znaczna cz%#! wyborców zostaje pozbawiona swoich reprezentantów we w$adzy. In-

ni – "e dzi%ki temu skuteczniejszy jest system odsiewania „planktonu politycznego”
i dzi%ki temu – w$adza dzia$a sprawniej. Ja
przytaczam tylko fakty i liczby. Ka"dy
z Czytelników zapewne sam dokona ich subiektywnej interpretacji i oceny.
Gwoli rzetelno#ci naukowej i dziennikarskiej warto chyba jeszcze raz przypomnie!,
"e omawiane wska(niki i proporcje w tych
miastach i gminach, w których system wyborczy nie zmieni$ si% – s& bardzo podobne
w 2010 i 2014 r. Mo"na zatem z du"& doz&
pewno#ci stwierdzi!, "e zmiany mi%dzy
jednymi a drugimi wyborami nie wynikaj&
ze zmian sympatii politycznych, ale w$a#nie
z przyj%tego systemu wyborczego.
LICZBY TO NIE WSZYSTKO
Powy"sze rozwa"ania opieraj& si% w znakomitej wi%kszo#ci na tzw. twardych faktach
i liczbach. Ocena pracy samorz&dów wybranych wg nowych zasad, to ju" kwestia subiektywnych ocen. Nie czuj% si% do tego
uprawniony, zw$aszcza w nieca$y rok po wyborach. Zamiast tego zatem pozwol% sobie
tylko na krótkie cytaty z sejmowych debat
na temat nowej wyborczej ordynacji.
Pose$ Waldy Dzikowski (PO): – Po wyborach w okr!gach jednomandatowych
wzrasta jako"# wszelkiego rodzaju cia$,
które s% wybierane.
Pose$ Andrzej Miko$aj Dera (PiS): – To
jest rozsadzenie samorz%dów od "rodka. B!dzie to ruina pewnej zasady integralno"ci
w dzia$aniach samorz%du terytorialnego.
Burmistrzowie czy prezydenci, wybrani
równie& z list Platformy Obywatelskiej, s%
przera&eni tym pomys$em. To jest po prostu
dywersja, je"li chodzi o samorz%d.
I jeszcze raz Pose$ Waldy Dzikowski PO:Nie ustaniemy oczywi"cie, jako klub
Platformy Obywatelskiej, w staraniach,
aby ordynacj! w jednomandatowych
okr!gach wyborczych wprowadzi# tak&e
do Sejmu i by# mo&e do nast!pnych
poziomów samorz%du terytorialnego.
Prosz% zauwa"y!, "e tylko przy
„nast%pnych poziomach samorz&du pojawi$o
si% owo „by! mo"e”...
NIESPE"NIONE NADZIEJE
Na koniec na pewno warto jeszcze przypomnie! co# bardzo wa"nego. W czasie sejmowej dyskusji nad ustaw& wprowadzaj&c&
JOW-y w miastach i gminach, pose$ Waldy
Dzikowski z PO mówi$: – Okr!gi jednomandatowe spowoduj% polepszenie frekwencji, takie s% do"wiadczenia w prawie pi!#dziesi!ciu, sze"#dziesi!ciu krajach, gdzie obowi%zuj%
jednomandatowe okr!gi wyborcze.
Nie da si% ukry!, "e wprowadzenie JOW-ów nie wp$yn%$o w "aden znacz&cy sposób
na poziom frekwencji wyborczej. Przyczyn niskiej frekwencji nale"y zatem wci&"
poszukiwa! gdzie indziej. Tylko ciekawe, czy
politycy te" ju" to sobie u#wiadomili…

!
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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Taka gmina...
JOLANTA MATIAKOWSKA
Gmina Rudziniec ze swoj! powierzchni! stu sze"#dziesi$ciu kilometrów kwadratowych jest najwi$ksz! w powiecie gliwickim, ale i jedn! z najs%abiej zaludnionych. Nie dziwi to. Go%ym okiem wida#, &e to gmina zielona. Rolnicza i le"na.
Ze wzgl$du jednak na swoje po%o&enie w blisko"ci dwu przemys%owych aglomeracji województwa "l!skiego i opolskiego jest gmin! z wi$kszymi szansami
na rozwój ni& inne. Ma swoje atuty. Do nich trzeba zaliczy# strategiczne szlaki
komunikacyjne, biegn!ce przez jej tereny. Takie jak linia kolejowa Opole-Katowice, autostrada A4 razem z w$z%ami dróg krajowych nr 88 i nr 40 oraz przywracanym do dawnej "wietno"ci szlakiem wodnym Kana%u Gliwickiego.
Zmodernizowana ju& "luza tego kana%u w Rudzi'cu, z olbrzymimi wrotami jej
komory, wydaje si$ naturalnym symbolem otwarto"ci ca%ej gminy i jej szansy
na rozwój zrównowa&ony. Rudziniec korzysta z niej skuteczniej ni& inne gminy.
Z optymalnym wykorzystaniem wsparcia unijnego i pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

udziniec to wspólna nazwa zarówno dla
R
gminy; jednej z sze!ciu pot"#nych
!luz Kana$u Gliwickiego jak i nadle!nictwa,

Kana% dla transportu
dziesi'tych ubieJry g$e$'eszczygoczetowiewmialaku,tachstoKazsienaOddem
$em Gliwickim, któr' w K"dzierzynie-Ko*lu, sp$awiono !l'ski w"giel i stal
do Szczecina i dalej. Transport wodny za-

Zdj"cia: Gra#yna Kurowska

podleg$ego Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pa%stwowych w Katowicach. &'czy je
jednak co! wi"cej. Inwestycje za dobrze spo#ytkowane unijne i ekologiczne pieni'dze,
które przez lata s$u#y( b"d' ludziom, !rodowisku, gospodarce.
Dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
)rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (jako jedyny w kraju pozosta$ jednostk' wdra#aj'c' unijny Program Operacyjny „Infrastruktura i )rodowisko”
na lata 2014-2020” w swoim regionie) by$
to powód, by zaprosi( dziennikarzy na wyjazd studyjny do tych w$a!nie rudzinieckich
miejsc. Do gminy gdzie wida( owoce m'-

drego gospodarowania. Gdzie pozyskiwanie funduszy unijnych, ekologicznych
z WFO) i GW w Katowicach, pomaga rozwi'zywa( i problemy bie#'ce, i zapobiega(
nowym w przysz$o!ci, nie tylko w samym
powiecie rudzinieckim. Dotycz' one m. in
komunikacji, ochrony !rodowiska czy adaptacji do nasilaj'cych si" skutków zmian klimatu.
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wsze by$ ta%szy od l'dowego. Niestety, nawet wówczas nie by$o pieni"dzy, na remonty, utrzymywanie urz'dze% kana$u w dobrym stanie technicznym. Nie podo$a$
temu zadaniu stworzony specjalnie w tym
celu Program dla Odry 2006. Dopiero
zg$oszenie modernizacji Kana$u Gliwickiego do sfinansowania z unijnego Funduszu
Spójno!ci, zacz"$o przynosi( rezultaty. Projekt modernizacji kana$u podzielono na trzy
etapy. W pierwszym etapie przewidziano
modernizacj" czterech !luz odrza%skich
na odcinku b"d'cym w zarz'dzie RZGW
Gliwice – w celu przystosowania ich
do III klasy drogi wodnej. Wskazano
na K$odnic", Rudziniec, Dzier#no i &ab"dy. To przedsi"wzi"cie sfinansowano w ramach dzia$ania pn. „Poprawa stanu !ródl'dowych dróg wodnych” z Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i !rodowisko 2007-2013”.
Nowe oblicze !luzy kana$u w Rudzi%cu,
przebudowanej i wyremontowanej z zachowaniem (z nakazu konserwatorskiego) jej
pierwotnych mechanizmów nap"dowych,
zachwyca dzi! sprawno!ci' i nowoczesno!ci'. Ten obiekt, podobnie jak i pozosta$e
zmodernizowane w I etapie projektu, z elektroniczn' sterowni', z now' konstrukcj' komory; pomostami oraz pot"#nymi, szczelnymi wrotami, zamykanymi na czas
!luzowania jest nadziej', #e Kana$owi Gliwickiemu mo#na przywróci( funkcj" sp$awnej autostrady wodnej. Z korzy!ci' dla !rodowiska naturalnego, #eglugi turystycznej
i gospodarki.
Sprywatyzowane i sprzedane barki
do przewozu towarów, które odp$yn"$y
do Niemiec, z pewno!ci' powróc', gdy zako%czy si" nowoczesna modernizacja szlaku #eglugowego i jego urz'dze% na ca$ej d$ugo!ci tego kana$u. Wypisane wielkim drukiem
w obiektach wyremontowanych !luz has$o
„Wpu!cimy transport w kana$” nie pozwoli
o takiej mo#liwo!ci zapomnie(. I zaprzepa!ci( szansy, jak' daje nowa perspektywa finansowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i )rodowisko” na lata 2014 -2020
i gotowe projekty na doko%czenie inwestycji, której nie da si" przeceni(!
Rudziniec inwestuje
odobnie jak inwestycji w gminie RudziP
niec. Jej wójt Kazimierz Obrzut jest
dumny z tego, jak bardzo zmieniaj' swoje

Wrota Kana!u Gliwickiego otwarte dla inwestycji w gminie Rudziniec

oblicza gminne miejscowo!ci. Jest ich a# siedemna!cie, rozrzuconych na wielkim obszarze. Trudnym do typowego inwestowania.
Gmina znalaz$a jednak rozwi'zanie korzystaj'c ze swoich ogromnych walorów.
Szczególnego po$o#enia, zabytków, bogatej przyrody, któr' trzeba chroni( dla dobra
wspólnego i lepszej jako!ci #ycia, du#ych
mo#liwo!ci turystycznych, rekreacyjnych.
Jej wyborem sta$ si" rozwój zrównowa#ony. I w !lad za nim, wzorcowa wspó$pra-
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ca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
!rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zwraca" na ni# uwag$ podczas
dziennikarskiego rekonesansu w Rudzi%cu
prezes zarz#du tej instytucji Andrzej Pilot,
przypominaj#c, &e wi$kszo'( inwestycji
w tej gminie jest oparta o funduszowe
wsparcie. A efekty s# znakomite.
Trudno wszystkie wyliczy(. S"u&# ludziom, 'rodowisku, poprawie klimatu. Tu
dostrzega si$ zwi#zki pomi$dzy ekologicznymi zadaniami lokalnymi a skutkami
jego zmian. Dlatego termoizolacja budynków u&yteczno'ci publicznej s# w tej gminie zadaniem priorytetowym. Tak jak program ograniczania niskiej emisji, zwi#zany
z monta&em urz#dze% solarnych i wymian# domowych )róde" ciep"a na bardziej ekologiczne czy konsekwentne od 2009 roku
usuwanie azbestu z budynków.
Najwi$kszym problemem w tej gminie
okaza"o si$ jej kompleksowe skanalizowanie. Ze wzgl$du na wielki obszar, ma"e zaludnienie i wielkie odleg"o'ci pomi$dzy budynkami realizacja projektu by"aby zabójczo
droga. Gmina kanalizuje wi$c poszczególne so"ectwa stopniowo, w miar$ posiadanych 'rodków. Obecnie kanalizacja gminna obejmuje cz$'( Bojszów, Poniszowic
i S"upska. W tym roku rozpocz$to kanalizowanie miejscowo'ci Rudziniec. Ze wzgl$du na wysokie koszty kanalizacja powstanie w trzech etapach. Ale ju& po pierwszym
etapie mieszka%cy zamieszkuj#cy w domach
pomi$dzy Kana"em Gliwickim a lini# kolejow#, b$d# mogli pod"#czy( je do tej kanalizacji. !cieki z niej pop"yn# do lokalnej
oczyszczalni 'cieków w s#siedniej gminie
Ujazd. Na ten cel gmina przeznacza pieni#dze z umorzonych przez katowicki WFO!
i GW po&yczek.
W porz#dkowaniu gminnej gospodarki
wodno-'ciekowej szczególn# rol$ odgrywa
niemal powszechna budowa przydomowych
oczyszczalni 'cieków. W ramach tego
przedsi$wzi$cia w gminie Rudziniec w latach 2011-2014 wybudowano 271 takich
obiektów. Wsz$dzie tam, gdzie warunki terenowe lub wysokie koszty uniemo&liwia"y budow$ kanalizacji zbiorczej.
Ten projekt jest i b$dzie nadal realizowany. Dzi$ki kolejnemu wsparciu katowickiego Funduszu gmina dofinansuje koszt zakupu i monta& czterdziestu kolejnych
przydomowych oczyszczalni. I my'li o dalszych.
Gmina Rudziniec jest otwarta na inwestycje. Ma"e i du&e. I liczy po cichu, &e nowi inwestorzy, dla których nie starczy
miejsca cho(by w gliwickiej strefie ekonomicznej, znajd# w"a'nie tutaj znakomite warunki do prowadzenia swoich interesów.

Kana"em Gliwickim przez Rudziniec

padek. Wci'ni$te pomi$dzy przemys" chemiczny opolskiego K$dzierzyna Ko)la
i Aglomeracj$ !l#sk#, rozlokowane na obszarze pi$ciu powiatów i dziesi$ciu gmin,
ci#gle walcz# o trwanie. Z naporem cywilizacji, zanieczyszczonym powietrzem,
wszelkimi plagami atakuj#cymi os"abione
lasy coraz gwa"towniej, w warunkach ocieplaj#cego si$ klimatu.
Lasy rudzinieckie ledwie usz"y z &yciem
w 1992 roku podczas najwi$kszego po&aru w Rudach Raciborskich, który dotar"
do po"udniowej cz$'ci tego nadle'nictwa,
poch"aniaj#c ponad 2154 hektarów drzewostanów. Kilka lat pó)niej ten sam las zosta"
podtopiony i zgin#" na 370 hektarach.
W 2008 roku na ponad 200 hektarach pad"
pod niszczycielsk# si"# tornada. Dwa lata
pó)niej na skutek 'nie&no-lodowej oki'ci
i szadzi drzewa le'ne "ama"y si$ jak zapa"ki. Tego lata nie oszcz$dzi"a go te& kl$ska
suszy. Ani po&ar, który na szcz$'cie uda"o
si$ szybko ugasi(, dzi$ki zrealizowanym
w tym nadle'nictwie inwestycjom, zwi#zanym z retencjonowaniem wody.
W lasach rudzinieckich, podleg"ych obszarowo RDLP w Katowicach, z powodzeniem zrealizowano nie tylko wieloletni program modernizacji Odrza%skiego Systemu

Wodnego „Program dla Odry 2006”. Jego
celem w lasach by"o podniesienie bezpiecze%stwa przeciwpowodziowego z zachowaniem zrównowa&onego rozwoju
terenu ca"ego dorzecza oraz poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów
przyrody.
W ostatnich latach w por$ uko%czono
w nich równie& przedsi$wzi$cia, zwi#zane
z ma"# retencj# nizinn#. Dzi$ki projektom finansowanym z funduszy unijnych, w ramach
Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i !rodowisko”, w lasach rudzinieckich zmodernizowany zosta" staw Por$ba w le'nictwie
!wibie. Odtworzono te& dwa ci#gi zbiorników paciorkowych, z dziewi$tnastoma stawami, w le'nictwie Proboszczowice.
Te naturalne urz#dzenia wodne, przydatne zarówno podczas powodzi jak i suszy, nie
tylko wzmacniaj# ekosystem le'ny, poprzez
zapobieganie suszy glebowej. Spowalniaj# sp"yw wód podczas nawalnych deszczów,
a wi$c i chroni# drzewostany przed zniszczeniem. Zapewniaj# wod$ le'nym zwierz$tom, ptakom i owadom. S"u&# wzbogacaniu bioró&norodno'ci. Tworz# te& dobry
mikroklimat dla otoczenia poza lasem, nawet w regionalnej skali.

!

Zatrzyma! wod"
ezustannego inwestowania wymagaj#
B
tak&e lasy. Te z Nadle'nictwa Rudziniec
s# mocno os"abione, "atwopalne. To nie przy-

Zbiorniki paciorkowe w le!nictwie Proboszczowice
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sierpnia bie&$cego roku 85. urodziny
9
obchodzi# Roman Berger, jeden z najwybitniejszych polskich kompozyto-
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rów – chocia& jako polski kojarzony
oficjalnie dopiero od ko*ca lat 80. zesz#ego stulecia. Roman Berger urodzi# si'
w czeskim Cieszynie jako syn zas#u&onego pastora ewangelickiego i dzia#acza
spo#ecznego Józefa Bergera. Po maturze
uzyskanej w polskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie rozpocz$# studia w zakresie fortepianu i teorii muzyki w PWSM
w Katowicach. Przerwa# je w roku 1952,
kiedy rodzina Bergerów przenios#a si'
do Bratys#awy. W stolicy S#owacji mieszka Roman Berger do dzi%. Na jego biografii odcisn'#y %lad przemiany politycz ne, ja kie za sz#y w tym kra ju
w II po#owie XX wieku. A wiec najpierw
okres prosperity: Roman Berger ko*czy
studia pianistyczne w Vysokej ,kole
Muzickich Umeni (1956) i podejmuje
w tej samej szkole studia kompozytorskie
(u Dezidera Kardo-a). W roku 1965
uzy sku je dy plom z wy ró& nie niem.
W mi'dzyczasie znajduje prac' jako nauczyciel fortepianu w bratys#awskiej
szkole muzycznej, a po dyplomie kompozytorskim nawi$zuje kontakt ze Studium D+wi'kowym Telewizji Czechos#owackiej oraz Wydzia#em Teorii Vysokej
,koly Muzickich Umeni. Wst'puje te&
do Zwi$zku Kompozytorów S#owackich. Lata 60. to okres znacz$cych sukcesów kompozytorskich. Artysta uzyskuje Nagrod' Krytyki Czechos#owackiej
(1966) oraz Nagrod' S#owackiego Funduszu Muzycznego im. J.L. Belli (1967).
W roku 1968 wraz z gronem kolegów ze
Zwi$zku Kompozytorów próbuje zorganizowa( w Bratys#awie festiwal muzyki
wspó#czesnej, na wzór „Warszawskiej Jesieni”. Niestety, inwazja w Czechos#owacji w sierpniu 1968 roku uniemo&liwia
kontynuowanie tych stara*. Wkrótce
nie do sz#ych orga ni za to rów fe sti wa lu – zde kla ro wa nych zwo len ni ków
muzycznej awangardy – dosi'ga fala
represji. Zostaj$ usuni'ci ze Zwi$zku
Kompozytorów; kilku wyje&d&a za granic', pozostali – w tym Roman Berger
– zostaj$. Na dalsz$ prac' w uczelni
i studium telewizyjnym artysta nie ma co
liczy( – do roku 1977 pozostaje bezrobotny. Po%wi'ca si' kompozycji i publicystyce – oficjalnej i tej przeznaczonej
do szuflady, która jest dokumentacj$
buntu wobec komunizmu, ale i zachodniego komercjalizmu. Ta druga znajdzie
si' pó+niej w opublikowanej w Bratys#awie w 1997 roku ksi$&ce pt. Muzyka
i prawda (Hudba a pravda).
Do &ycia zawodowego powraca w 1977
roku, kiedy ponownie wst'puje do Zwi$zku Kompozytorów S#owackich i uzyskuje niepe#ny etat w Instytucie Sztuki S#owac kiej Aka de mii Na uk. Po pra wa
warunków &yciowych skutkuje intensyfikacj$ twórczo%ci. Nast'puje te& szereg
wykona* jego utworów w Polsce, z któr$ nigdy nie straci# kontaktu. Ju& w la-

MI!DZY"NUTAMI

Jubileusz Romana Bergera

tach 70. bywa# kilkakrotnie w Katowicach
i Wi%le, utrzymuj$c bliskie przyjacielskie
stosunki z rodzin$ Bo&eny i Ryszarda Gabrysiów. W 1986 roku orkiestra Filharmonii )l$skiej wykona#a jego Transformacje
na orkiestr', a dwa lata pó+niej Adagio dla
Jana Brannego na skrzypce i fortepian
(kompozycja uko*czona w 1987 roku) zosta#o wykonane na „Warszawskiej Jesieni”. Od tego momentu rozpoczyna si'
spektakularne come back Bergera w Polsce. W 1988 roku otrzyma# on zaproszenie na zorganizowan$ w Warszawie przez
Krystyn' Tarnawsk$-Kaczorowsk$ konferencj' „Muzyka +le obecna”, na której
zaprezentowano dzie#a polskich twórców emigracyjnych. Kolejny utwór Bergera: Epitafium dla Miko!aja Kopernika
(Epitaph pre Mikula"a Kopernika) na ta%m' (z lat 1972–1973) zabrzmia# te&
na „Warszawskiej Jesieni”. U schy#ku
Czechos#owacji Roman Berger zaanga&owa# si' w zainicjowane przez Ilj' Zeljenk' prace nad mi'dzynarodowym festiwalem muzyki wspó#czesnej w Bratys#awie
„Melos-Étos” („Melos-Ethos”). Pierwszy
z tych festiwali, b'd$cych pod wzgl'dem
ideowym pok#osiem aksamitnej rewolucji, odby# si' w 1991 roku i nosi# nazw'
„Muzyka a totalitaryzm” („Hudba a totalita”). Przyci$gn$# du&$ grup' uczestników
z Polski, którzy kontynuowali kontakty
z Bratys#aw$ i Bergerem równie& w nast'pnych latach. W gronie tym by# krakowski muzykolog Jerzy Stankiewicz
(szef Krakowskiego Oddzia#u Zwi$zku
Kompozytorów Polskich), którego ambicj$ sta#o si' przywrócenie polskiemu
%rodowisku muzycznemu i polskiej publiczno%ci jego muzyki w taki sposób,
na jaki w pe#ni zas#ugiwa#a.
W 1995 roku w ramach organizowanych przez Stankiewicza Mi'dzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich odby# si' ca#y koncert dzie#
Bergera. Odt$d dzie#a kompozytora regular nie roz brzmie wa #y w Kra ko wie,
a w 1997 roku kompozytor otrzyma#, z inicjatywy Jerzego Stankiewicza, honorowe
cz#onkostwo Krakowskiego Oddzia#u
Zwi$zku Kompozytorów Polskich.

Prze#om stuleci by# okresem spektakularnego rozkwitu kontaktów Romana Bergera z Polsk$. Jego dzie#a go%ci#y wówczas
kilkakrotnie na „Warszawskiej Jesieni”
(w 1996, 1998 i 2002 roku), rozbrzmiewa#y ponadto na czo#owych polskich estradach
koncertowych, m.in. w NOSPR. Zas#u&ony renesans prze&y#a tak&e muzyka Bergera po roku 1989 na S#owacji. Otrzyma#
wówczas kilka presti&owych nagród, a jego utwory wesz#y z powrotem do programów koncertowych i radiowych oraz zosta#y wydane na p#ytach. Wydano
te& – po s#owacku i po polsku – najwa&niejsze teksty o muzyce, w których Roman
Berger zaprezentowa# si' jako twórca muzyki „prawdziwej”, odcinaj$cej si' od b'd$cej w stanie kryzysu, sztuki pozbawionej pierwiastka duchowo%ci. Kompozytor
stawia pytanie: „Jak komponowa(, to znaczy: jak &y(”, wyznaczaj$c wysok$ poprzeczk' twórcom, którzy chc$ wznie%( si'
na poziom autentyzmu.
Jubileusz mniej pami!tany
koro mowa o urodzonych w sierpniu,
S
wspomnijmy jeszcze krótko o postaci,
któr$ si' ze )l$skiem kojarzy raczej rzadko: to Eduard Birnbaum, urodzony w Krakowie w roku 1855, zmar#y 8 sierpnia 1920
roku w Królewcu – jeden z legendarnych
chasanów (&ydowskich kantorów), którzy
wspó#tworzyli nowoczesn$ &ydowska muzyk' religijn$ w oparciu o wp#ywy id$ce
z muzyki ludowej )rodkowej Europy,
w tym z przesyconej duchem chasydyzmu
Galicji. Eduard Birnbaum, ucze* s#ynnego wiede*skiego Obercantora Salomona
Sulzera (o którego utworach wyra&a# si'
z entuzjazmem sam Eduard Hanslick
– najmo&niejszy krytyk muzyczny XIX-wiecznego Wiednia), jest zwykle kojarzony z Królewcem, gdzie pracowa# najd#u&ej. Przedtem jednak, jak to zwykle bywa#o
u &ydowskich kantorów, pracowa# w kilku innych miastach niemieckich. Od 1872
roku przebywa# w Magdeburgu, a od
1874 – w Bytomiu. Pobyt w naszym %l$skim mie%cie by# dla niego (i dla nas) o tyle wa&ny, &e tu w#a%nie zainicjowa# swoje
pomnikowe dzie#o – kolekcj' r'kopisów
i druków zawieraj$cych zapisy muzyki &ydowskiej, tudzie& +róde# literackich dotycz$cych muzyki &ydowskiej. Kolekcja ta
zosta#a m.in. zaprezentowana na s#ynnej
Wystawie Teatralno-Muzycznej w Wiedniu (1892), zorganizowanej przez dwór
habsburski w celu zaprezentowania dorobku kulturalnego ca#ej Europy, a w szczególno%ci Europy )rodkowej (my pokazywali%my na tej wystawie – przy pomocy
zespo#u opery lwowskiej – dwie czo#owe
opery Moniuszki oraz Krakowiaków i Górali Kurpi*skiego, ale krytycy wiede*scy
z#ajali nas, &e nieszczególny by# to wybór…). Zbiór Birnbauma ocala# – obecnie
przechowywany jest w jednej z ameryka*skich bibliotek. Zosta# te& udost'pniony
w Internecie – bezcenna pami$tka czasów
i ludzi, których ju& nie ma…

MAGDALENA DZIADEK
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„Do mu dzien nym, do mu
nocnym” Olgi Tokarczuk
znajduj! taki oto fragment:
„Ca"y wieczór pili#my czeskie wino ze s"oneczkiem i mówili#my
o nazwach. Kim by" ten facet, który nocami zamienia" niemieckie imiona
przestrzeni na polskie? Czasami mia"
przeb"yski poetyckiego geniuszu, czasem strasznego s"owotwórczego kaca.
Nazywa" od pocz$tku, stwarza" ten
górzysty, nierówny #wiat. Z Vogelsbergu zrobi" jak$# Nierod!, Gotschenberg przechrzci" patriotycznie na Polsk$ Gór!, z melancholii Fluchtu zosta"a
mu banalna Rz!dzina, ale za to Magdal-Felsen zamieni" na Bógda". Dlaczego Kirchberg sta" si! Cerekwic$, a Eckersdorf Bo%kowem, tego si! nigdy nie
domy#limy”.
W artystycznej formie pisarka ods"ania w tym fragmencie dylematy, jakie
stan!"y przed polskimi gremiami administracyjno-naukowymi decyduj$cymi o ostatecznym kszta"cie nazewniczym obszarów, które znalaz"y si!
granicach pa&stwa polskiego po II wojnie #wiatowej – z Dolnym 'l$skiem
na czele, gdzie toczy si! fabu"a „Domu
dziennego, domu nocnego”. Nie by"o
%adnych k"opotów z nazwami wielkich
i znanych miejscowo#ci, dysponuj$cych
dobrze udokumentowanymi historycznymi zapisami, takimi jak Wroc!aw, Legnica, "widnica, Luba# czy G!ogów.
Ale co by"o robi(, gdy takiej dokumentacji brakowa"o, gdy po#wiadczona
by"a tylko niemiecka forma?
U#wiadomi"em sobie nie po raz
pierwszy te problemy, kiedy przed paroma miesi$cami odbywa"em w jednym dniu spotkania w urokliwych
dolno#l$skich miasteczkach – w Gryfowie i w Mirsku (do tego drugiego jecha"em ze szczególnym sentymentem, bo dobrze pami!tam zaci!te boje
o mistrzostwo Polski szkolnych klubów
sportowych, jakie pochodz$ca z tego%
Mirska szkolna dru%yna dziewcz$t
w pi"ce r!cznej pod wodz$ prof. Wójcika wiod"a z moimi starszymi kole%ankami z tarnogórskiego Liceum Pedagogicznego – podopiecznymi prof.
Babireckiego).
Oto pierwszy z nich – le%$cy nad rzek$ Kwis$ na skrzy%owaniu dróg z )u%yc na 'l$sk, przedlokacyjny XIII-wieczny Greiffenberg – z najstarszymi
zapisami Griphenberch 1297, Greifenberge 1353 (Stanis"aw Rospond: „S"ownik etymologiczny miast i gmin PRL”,
Wroc"aw-Warszawa-Kraków-Gda&sk-)ód* 1984, str. 109). Po 1945 roku Komisja Urz!du Rady Ministrów postanowi"a respektowa( niemiecki cz"on Greiff
i nawi$zuj$c do jego polskiego odpowiednika, jakim jest oznaczaj$cy „bajecznego ptaka” gryf, ustali"a obowi$zuj$c$ nazw! miejscow$ Gryfów "l$ski.
Ten drugi, te% nad Kwis$ le%$cy,
od roku 1337 by" Friedbergiem (zapi-

W Gryfowie
i w Mirsku
sy: Frid berge, Fri de berg). W ro ku 1945 najpierw przet"umaczono
ten z"o%ony niemiecki wyraz na Spokojn$ Gór&, która – jak mi powiedzieli najstarsi mirszczanie – funkcjonowa"a gdzie# do roku 1950. Dopiero
wte dy, na wi$ zu j$c do pierw sze go
niemieckiego cz"onu Friede „pokój”,
postanowiono to po"$czenie zmieni(
na form! jednowyrazow$, wykorzystuj$c do tego s"owotwórczego zabiegu staropolski odpowiednika pokoju,
jakim by" mir („Chwa"a b$d* Bogu
na wysoko#ci, a mir bo%y b$d* na ziemi” – czytamy np. w XIV-wiecznych Kazaniach gnie*nie&skich, „Mir
mie dzy cia "em i du sz$ czy ni”
– w XIV/XV-wiecz nym Psa" te rzu
floria&skim). Tak si! narodzi" funkcjonuj$cy do dzi# Mirsk!
Znajdowanie w takich wypadkach
postaci staropolskich by"o w ogóle

do#( typowym poczynaniem nazewniczym. Oto np. le%$ce nad rzek$ Pe"cznic$, znane z fabryki czekolady "wiebodzice by"y do roku 1945 Freiburgiem
in Schlessien (1268 Vriburc, 1292 Vriburch – cyt. za Rospondem, op. cit.,
str. 389). Cz"on frei znaczy tyle, co
„wolny, swobodny”. Skojarzono go
wi!c z dawn$ %wiebod$ „nieskr!powaniem, swobod$, wolno#ci$” („Gdy#cie upornie %$da"y, a swej #wiebody nie
dba"y” – pisa" Biernat z Lublina ok.
1480 – ok. 1515, „W cichy k$cik gdy
si! skryj!, wdzi!cznej #wiebody za%yj!” – Jan Kochanowski 1530-1584) i tak
si! narodzi" nazewniczy nowotwór
"wiebodzice.
Taki sam archaizacyjny mechanizm spowodowa" z pewno#ci$ powstanie po wojnie przywo"anej przez
Olg! Tokarczuk Cerekwicy, która by"a Kirchbergiem – „Ko#cieln$ Gór$”.
Wszak cerkiew, dzi# kojarzona ze
#wi$tyni$ obrz$dku prawos"awnego,
we wczesnym #redniowieczu by"a synonimem ko%cio!a, oba za# te warianty oznacza"y b$d* zgromadzenie wiernych, b$d* sam$ #wi$tyni!. To dlatego
obok Cerekwicy mamy w zachodniej
cz!#ci polskiego terytorium j!zykowego takie jeszcze nazwy, jak Cerekiew,
Cerkiew, Cerkowizna, Nowa Cerekwia, Polska Cerekiew, Wysoka Cerekiew.
Opisane za# wy%ej przekszta"cenie
Spokojnej Góry na Mirsk przypomina
zamian! tu%powojennego Piotrolesia – dos"ownego t"umaczenia niemiec kie go z"o %e nia Pe ter swal de
– na Pieszyce (Piech, Piesz to dawne
skrócenia-zdrobnienia pierwotnego
brzmienia imiennego Pieter, pó*niej
zmienionego na Piotr), D&bowej Góry – t"umaczenia Eichbergu – na D&bki, Bo'ej Góry – t"umaczenia Gottesbergu – na Boguszów czy Siódmej Wsi
– t"umaczenia Siebenhuben – na Siedmic&.
Warto te% wiedzie(, %e ustalony
ostatecznie Mieroszów zaraz po wojnie
by" Mirowskiem – te% z owym staropolskim mirem „pokojem”, na który si!
zdecydowano, kalkuj$c niemieck$ nazw! Friedland z pierwszym cz"onem
Friede „pokój”,
By"o wreszcie i tak, %e si!gano
po silnie utrwalone spolszczenia niemieckich postaci. Do takich nale%y np.
datowany od XIX wieku Wa!brzych
– substytut niemieckiego Waldenburga, czyli „Le#nej Góry”, a tak%e Rychbach – spolszczenie Reichenbachu
„Bogatego Strumienia (+ród"a, Stawu)”, który par! lat po wojnie zmieniono na Dzier'oniów – nazw! upami!tniaj$c$ #l$skiego badacza pszczó" Jana
Dzier%ona (Dzier%onia), który %y" w latach 1811-1906, a pochodzi" z podkluczborskich )owkowic.
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Kartograficzne dokumenty s# pok!osiem
kolejnego zaj$cia, które powierzono polskiemu budowniczemu. 15 lipca 1914 r. na skutek wybuchu I wojny %wiatowej prace
nad rozbudow# linii kolejowej przerwano,
jednak miejscowe w!adze, doceniaj#c doskona!# znajomo%' terenu, zdolno%ci in(ynierskie i kre%larskie Teofila Wierzbowskiego zleci!y mu wykonanie wojskowych map
strategicznych. Jak wywi#za! si$ z tego zadania najlepiej %wiadcz# kolejne awanse. Rok
pó&niej polski emigrant otrzyma! nominacj$
na szefa pa"stwowej kontroli brazylijskiej
a nast$pnie zosta! dyrektorem robót techniczsierpie" roku 1906, kiedy dwudzienych municypium Antoniny, po!o(onego
stotrzyletni Teofil Witold Wierznad Oceanem Atlantyckim.
bowski, absolwent warszawskiej szko!y
Wszystkich zas!ug Teofila Wierzbowtechnicznej, uciekaj#c w por$ przed prze%laskiego wyliczy' nie sposób, wystarczy wspodowaniami w!adz carskich za udzia! w orgamnie' o skanalizowaniu miasta, sprowadzenizacji narodowowyzwole"czej, zdecydowa!
niu z gór s!odkiej wody, pog!$bieniu miejsca
si$ na los emigranta. Najpierw dotar! do Franpostoju okr$tów w porcie, sporz#dzeniu
cji, pó&niej przez Hiszpani$ do Lizbony, aby
opisu systemu administracyjnego stanu Pastamt#d uda' si$ w podro( do Brazylii. Birana oraz pierwszej oficjalnej mapy stanu (nalet na statku handlowym musia! odpracowa'
jako pomocnik palacza. Wychodz#c na brzeg
Teofil Witold Wierzbowski. Fot. z arch. Rodzi- grodzonej Grand Prix na wystawie w Rio de
Janeiro z okazji setnej rocznicy republiki braw Kurytybie zapewne nie przypuszcza!, (e ny Wierzbowskich
zylijskiej). Znacz#ce %lady pozostawi! tak(e
Brazylia przez najbli(szych siedemna%cie lat
w%ród licznej Polonii (do Brazylii wyemigrob$dzie jego domem, ojczyzn# i rodzin#.
wa!o oko!o 120 tys. Polaków, 16 rodzin
W 1909 roku %wietnie w!adaj#cy j$zykiem
z Górnego )l#ska w 1869 r. osiedli!o si$ w Paniemieckim, francuskim, rosyjskim i porturanie). Garstka polskiej inteligencji zamieszgalskim dyplomowany mechanik zosta! odka!a w Kurytybie powo!a!a w 1914 r. Komidelegowany do budowy linii kolejowej. Bytet Obrony Narodowej, w którym Teofil
!o to wyzwanie dla wszystkich: inwestorów,
Wierzbowski pe!ni! funkcj$ sekretarza, dzi$projektantów, in(ynierów i robotników, trzeki jego kronikarskim upodobaniom dzia!alba by!o bowiem ujarzmi' dziewicz# d(ungl$,
no%' komitetu zosta!a szczegó!owo opisana.
poskromi' (yj#ce tam drapie(niki, przeJedn# z form pomocy rodakom w ojczy&nie
drze' si$ przez bujn# egzotyczn# ro%linno%'
by!y zbiórki pieni$dzy, które przekazywano
i nie podda' si$ miejscowym szczepom indo kraju. W 1927 r. marsza!ek Józef Pi!suddia"skim. Pasja m!odego Teofila Wierzski odznaczy! emigranta Krzy(em Legionobowskiego – fotografia – okaza!a si$ niezwywym a w 1932 r. prezydent Ignacy Mo%cickle cennym hobby. Dzi$ki jego zapiskom
ki – Medalem Niepodleg!o%ci.
(bardzo szczegó!owym) i dziesi#tkom wykoW 1923 r. rodzina Wierzbowskich ((ona
nanych przez niego zdj$' powsta! unikato- pe!nomocnego Stanów Zjednoczonych Brawy dziennik budowy brazylijskiej kolei, zylii, Rinalda de Lima e Silva, przyj#! Naczel- Felicja z Zieli"skich oraz ich dzieci Zofia
obrazuj#cy trudy wydzierania d(ungli ka(- nik Pa"stwa, Józef Pi!sudski, dnia 3 czerw- i Jan) udali si$ na upragniony pó!roczny urlop
dego niemal centymetra wzd!u( rzeki Rio de ca 1921 roku.” (dr Jerzy Mazurek: Brazylia do ojczyzny. Nie wiedzieli wówczas, (e
Peixe.
i Polska – 90 lat stosunków dyplomatycz- do Brazylii ju( nie wróc#. Teofil znalaz! zatrudnienie jako mierniczy w kopalni BielszoTen niezwyk!y dokument, pieczo!owicie nych).
przechowywany przez rodzin$ WierzbowEkspozycja dokumentuj#ca przebieg bu- wice a nast$pnie w kopalni Barbara w Choskich znalaz! tak(e uznanie Brazylijczy- dowy najd!u(szej w Brazylii linii kolejowej rzowie, tam te( sprowadzi! rodzin$.
ków. 6 lipca w Kurytybie w siedzibie polo- licz#cej 314 km, budowanej w latach 1909– Po przepracowaniu 27 lat w górnictwie
nijnego Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. 1914 by!a mo(liwa dzi$ki Bibliotece )l#skiej w 1951 r. przeszed! na emerytur$, zmar! 27
Ko%ciuszki otwarto niezwyk!# wystaw$ w Katowicach, której wnuk Teofila Wierz- maja 1956 r. i spocz#! na chorzowskim
o wymownym tytule „Jak Polak w Brazylii bowskiego, Jerzy *uka przekaza! t$ cenn# cmentarzu.
W 2005 r. spadkobiercy Teofila Wierzbowkolej budowa!. Brazylijskie losy rodziny rodzinn# kolekcj$. Na wystawie znalaz!y si$
Wierzbowskich”, której inicjatorami byli m.in. fotografie z lat budowy kolei oraz r$cz- skiego przekazali Bibliotece )l#skiej unikaAndrzej Braiter, ambasador generalny RP nie wykonane przez Teofila Wierzbow- tow# kolekcj$, najstarsze dokumenty pow Brazylii oraz Konsulat Generalny RP skiego mapy terenów wzd!u( rzeki Rio de chodz# z I po!owy XIX w. w%ród nich
wyró(nia si$ dyplom „Heroldya Królestwa
w Kurytybie. Okazj# by!a rocznica nawi#za- Peixe.
Polskiego” z 1847 r. potwierdzania stosunków dyplomatycznych
j#cy szlachectwo Tomasza Wierzmi$dzy obu krajami. „De iure
bowskiego (pradziadka Teofila)
rz#d Brazylii uzna! pa"stwo polherbu Lubicz. Zbiór zosta! szczeskie, a konkretnie rz#d Ignacego
gó!owo opracowany i w 2006 r.
J. Paderewskiego (…) 15 kwietdo r#k czytelników trafi! album
nia 1919 roku. Oficjalne nawi#zatytu!owany „Jak Polak w Brazanie stosunków dyplomatyczzylii kolej budowa!. Brazylijskie
nych pomi$dzy Polsk# a Brazyli#,
losy rodziny Wierzbowskich”,
na szczeblu poselstw, odby!o si$
który dzi$ki swojej unikalnej
nieco pó&niej. Uroczyste wr$czeszacie graficznej i cennym fotonie listów uwierzytelniaj#cych
grafiom stanowi wielki rarytas dla
przez pierwszego przedstawikoneserów. Dzi$ki kronikarskiej
ciela Rzeczypospolitej Polskiej,
pasji Teofila Witolda Wierzbowpos!a Ksawerego Or!owskiego,
skiego – jak pisze profesor Jan
na r$ce prezydenta Stanów ZjedMalicki – powsta! dokument wynoczonych Brazylii, Epitácia
j#tkowy i unikatowy. UchwycoPessoa da Silva, odby!o si$ 27
bycie 1-ej maszyny do brzegów rzeki Uruguay. Na froncie centralne
maja 1920 r. Z kolei listy uwie- biuPrzy
ro techniczne, w g!"bi ugaszczanie robotników w dniu 17 lipca 1910 r. ny w kadrze ulotny moment tworzytelniaj#ce od pierwszego po- W pelerynie W. Wierzbowski, z prawej Bol. Prysak itd. Zdj"cie Teofila Witol- rzenia.
MARIA SZTUKA
s!a nadzwyczajnego i ministra da Wierzbowskiego i jego oryginalny podpis.
Fot. z arch. Rodziny Wierzbowskich

6 lipca 2015 roku w brazylijskiej Kurytybie, w siedzibie polonijnego Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Ko!ciuszki otwarto niezwyk"# wystaw$
„Jak Polak w Brazylii kolej budowa".
Brazylijskie losy rodziny Wierzbowskich”. Ekspozycja przygotowana
przez Bibliotek$ %l#sk# w Katowicach
b$dzie prezentowana tak&e w wielu innych miastach, zago!ci równie& w brazylijskim parlamencie.

By!

Fot. ze zbiorów Biblioteki #l$skiej

!l"skie
polonica
w Brazylii
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Znaki i twarze
miasta

Z okazji 150-lecia Katowic na rynku, zwanym Placem Kwiatowym, w sierpniu go!ci"a wystawa prezentuj#ca stare pocztówki z widokami miasta. Na 30
planszach pokazano jak zmienia" si$ nie tylko rynek,
ale i przyleg"e ulice. Pocztówki mo%na by"o skonfrontowa& z dzisiejszym wygl#dem i zabudow# Katowic.
Wi$kszo!& z nich pochodzi"a ze zbiorów Marka Wójcika. Najstarsze pocztówki pochodzi"y z II po"owy
XIX wieku.
Otwarcia wystawy dokonali prezydent Katowic Marcin
Krupa oraz Dariusz Kortko redaktor naczelny „Gazety
Wyborczej”, która by"a pomys"odawc# i organizatorem
ekspozycji.
Taka wystawa mog"aby zapewne cz$!ciej go!ci&
na ulicach miasta, a mo%e sta& si$ sta"#, integraln#
cz$!ci# rynku. Ch$tnych do ogl#dania starych zdj$&
nie brakuje, co pokaza"a ta okoliczno!ciowa wystawa,
dedykowana miastu w rocznic$ jego urodzin.
(wk)

Zdj!cia: Zbigniew Sawicz

Katowice
na starych pocztówkach
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Fot. Jerzy Stemplewski

Jan Pyszko in memoriam

U

Stanis!aw Gawlik, gospodarz Kawiarenki „Pod Pegazem” wita go"ci na
wieczorze po"wi#conym twórczo"ci Jana Pyszki w Domu PZKO w Jab!onkowie

roczysta edycja Kawiarenki Literackiej „Pod Pegazem”
po!wi"cona twórczo!ci poetyckiej Jana Pyszki odby#a
si" w Jab#onkowie na Zaolziu w Domu Polskiego Zwi$zku
Kulturalno-O!wiatowego jako impreza towarzysz$ca festiwalowi folklorystycznemu „Gorolskie %wi"to”. Gospodarz
Kawiarenki – Stanis#aw Gawlik, zgodnie z tradycj$ prezentowania podczas „Gorolskiego %wi"ta” twórczo!ci autorów
zaolzia&skich, postanowi# w 90. rocznic" urodzin przypomnie' posta' Jana Pyszki (1925-2009): wspó#twórcy Kawiarenki „Pod Pegazem”, nauczyciela, animatora kultury,
poety i t#umacza, cz#onka opolskiego oddzia#u ZLP i GTL
w Katowicach, Gminy Pisarzy w Pradze, zwi$zanego d#ugoletnimi wi"zami wspó#pracy i przyja(ni z opolskim !rodowiskiem literackim. Zakorzeniony w beskidzkim pejza)u
Zaolzia poeta pochodz$cy z Nawsia-Potoków by# równie)
autorem wierszy po!wi"conych %l$skowi Opolskiemu (impresje, dedykacje dla przyjació#). Na #amach czasopism literackich prezentowa# dorobek opolskich twórców i )ycie
kulturalne regionu, który wielokrotnie odwiedza# m.in. podczas Mi"dzynarodowego Najazdu Poetów na Zamek Piastów %l$skich w Brzegu, spotka& autorskich w szko#ach
i bibliotekach oraz tras koncertowych zaolzia&skich chórów: „Melodia” z Nawsia i „Gorol” z Jab#onkowa. Jan Pyszko przyczyni# si" równie) do popularyzacji twórczo!ci opolskich po etów w !ro do wi skach li te rackich za rów no
w Czechach jak i na S#owacji. Od 1989 roku organizowa#
spotkania w Kawiarence „Pod Pegazem”, goszcz$c$ autorów polskich i zagranicznych, równie) grono opolskich literatów i animatorów kultury, uczestniczyli w nich m.in.:
Harry Duda, Joachim Glensk, Pawe# Kozerski, Wies#aw
Malicki, El)bieta Lisak-Duda, Tadeusz Soroczy&ski, Janusz Wójcik, Irena Wyczó#kowska, Alfred Wolny. Warto
podkre!li', )e wyjazdowa Kawiarenka „Pod Pegazem”
w 1992 roku (z udzia#em Jana Pyszki, Wilhelma Przeczka,
Gustawa Sajdoka, W#adys#awa M#ynka) odby#a si" w brzeskim ratuszu podczas „Dni PZKO na Opolszczy(nie”. Rok
pó(niej w opolskiej Oficynie Literackiej „Wers” ukaza# si"
tom poetycki Jana Pyszki zatytu#owany „Potoki”. Pi"kno
tej poezji podczas spotkania odkrywa# Karol Suszka – aktor i dyrektor Teatru Cieszy&skiego, wzbudzaj$c swoj$ interpretacj$ wierszy zachwyt licznie zebranej publiczno!ci
Kawiarenki „Pod Pegazem”.
jiw

Rodzina Jana Pyszki podczas Kawiarenki "Pod Pegazem", od lewej Irena
Pyszko (wdowa po Poecie), córki – Miriam i S!awomira.

Janusz Wójcik przy grobie Jana Pyszki przyjaciela opolskich literatów na
cmentarzu w Nawsiu k. Jab!onkowa na Zaolziu. (foto Irena Pyszko)

Fot. Czes!awa Rudnik – miesi#cznik „Zwrot”

Jan Pyszko w Zielonym Saloniku Muzeum $l%ska Opolskiego podczas
wieczoru poetyckiego

Fot. Czes!awa Rudnik

Fot. Irena Pyszko

Fot. Czes!awa Rudnik

Karol Suszka wzbudzi! zachwyt publiczno"ci autorskimi interpretacjami
wierszy Jana Pyszki podczas Kawiarenki „pod Pegazem” w Jab!onkowie
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KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

Jacek Siebel:
Ko!ció"
pw. #wi$tego Micha"a Archanio"a
w Katowicach.
Wyd. Muzeum Historii
Katowic, Katowice 2015,
s. 52.
Najstarszy katowicki zabytek architektoniczny – szesnastowieczny drewniany ko!ció"ek w parku Ko!ciuszki wcale w Katowicach nie
powsta". Znalaz" si# w mie!cie dopiero w pierwszej po"owie ubieg"ego wieku. $wi%tynia jest jedn% z filii Muzeum Historii Katowic,
ale nadal – co warte podkre!lenia – pe"ni rol# w &yciu religijnym, odbywaj% si# tu regularnie nabo&e'stwa. Histori# ko!cio"a od pocz%tku do czasów wspó"czesnych przedstawi" w krótkiej monografii Jacek Siebel. Autor zawar" w swojej ksi%&ce równie& szczegó"owy opis
architektoniczny tego obiektu oraz znajduj%cych si# w nim dzie" sztuki sakralnej. Warto!( tej publikacji podnosz% niew%tpliwie zdj#cia Piotra Soba'skiego, na których widoczne s% najdrobniejsze nawet detale, które nawet podczas osobistego zwiedzania mog% uj!( naszej
uwadze. Dla mi"o!ników Katowic lektura obowi%zkowa.

Ulice i place Katowic.
Wydanie nowe, poszerzone
i zaktualizowane.
Wyd. „Prasa i Ksi%&ka”
Grzegorz Grzegorek,
Katowice 2015,
s. 287.
Otwieram t# wielk% ksi#g# o charakterze albumowym na chybi"-trafi". Ulica D#bowa. Zaczyna si# od historii, której pocz%tki si#gaj%, jak mo&na przypuszcza(, !redniowiecza. Nast#pnie mamy spis
obiektów nieistniej%cych, wyburzonych z powodu zmian zachodz%cych w mie!cie (np. poszerzanie drogi). Niektórych budynków &al,
bo dzi! by"yby zabytkami, !wiadkami dziejów. Potem nast#puje wykaz miejsc, które warto zobaczy(, cho(by ze wzgl#du na walory architektoniczne. Kolejn% cz#!( tego rozdzia"u stanowi% pomniki zwi%zane z dziejami $l%ska. Z tekstu opowiadaj%cego o postaciach z tej
dzielnicy Katowic dowiadujemy si#, &e w"a!nie tutaj urodzi" si# wybitny grafik Waldemar $wierzy. S% i ciekawostki: to przy D#bowej
znalaz"a si# pierwsza sala Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó"”.
Poznajemy te& kolejne nazwy ulicy, która najpierw nazywa"a si#
Eichenstrasse. Wszystkie te informacje naszpikowane s% fotografiami wspó"czesnymi i archiwalnymi, reprodukcjami planów itd.
Przypadkowo w"a!nie na stronach po!wi#conych D#bowej otwar"a
mi si# ksi%&ka, s% ulice, które maj% bogatsz% histori#, ciekawsz% architektur#, zwi%zane z dzia"alno!ci% osób znacz%cych dla dziejów albo kultury $l%ska, chcia"em jednak pokaza(, ile interesuj%cych rzeczy mo&na opowiedzie( s"owem i obrazem o miejscu wcale nie najwa&niejszym, nie le&%cym w samym centrum i przez turystów ma"o odwiedzanym.
Grzegorz Grzegorek jest pomys"odawc% i redaktorem tej ksi#gi
(a tak&e innych, po!wi#conych Katowicom – o gmachach i budowlach, o tutejszych parafiach). Tekst napisa" Micha" Bulsa, wi#kszo!(
zdj#( wykona" Piotr Tabaczy'ski. Publikacj# opatrzy" wst#pem Henryk Waniek.

Li Taj Po: Pie!& o winie.
T!umaczy! z orygina!u
Jan Wypler.
Ilustracje i tekst wykona!
Zgraja Franciszek.
Literacka transkrypcja
Wilhelm Szewczyk.
Reprint orygina!u
ze zbiorów
Biblioteki $l%skiej.
Wyd. Biblioteka $l%ska,
Katowice 2015,
s. 22.
Ten bibliofilski rarytas szalenie mnie ucieszy". Mam troch# ksi%&eczek
z t"umaczeniami chi'skiej poezji przez Jana Wyplera, wydawanych przez
niego w"asnym sumptem w niewielkich nak"adach, by"y to egzemplarze numerowane. Po takiej drukowanej adnotacji pan profesor wiecznym
piórem, zielonym albo niebieskim atramentem wpisywa" liczb#, na przyk"ad 26, co oznacza"o, &e obdarowany tomikiem zosta" zaliczony
do elity wyró&nionej cenn% bibliofilsk% pere"k%. Pie!ni o winie akurat nie
mia"em, ale bior%c t# ksi%&eczk# do r#ki odnios"em wra&enie, &e dosta"em orygina", tak wiernie edytorsko oddawa"a ta publikacja kszta"t, jaki by" charakterystyczny dla tomików wydawanych przez Wyplera.
Profesor Jan Malicki, dyrektor Biblioteki $l%skiej jest tak&e – o czym zapewne nie wszyscy wiedz% – Rektorem Promnickiej
Akademii Wina, w której to ten „najszlachetniejszy z trunków” nie
tylko si# smakuje, ale te& o nim rozmawia, czasem dyskutuj%c na jego temat albo nawet si# spieraj%c. Do mi"o!ników boskiego napoju a jednocze!nie cz"onków Akademii Jego Magnificencja apeluje:
„Vino pellite curas (Winem rozpraszajcie troski)”. Te s"owa jednak
pozostaj% troch# w niezgodzie z chi'skim poematem, jego twórca
bowiem bynajmniej „trosk nie rozprasza”. Ju& we wst#pie pod tytu"em Smutek nadchodzi pisze: „Smutek nadchodzi, smutek! / Smutek nap"ywa ju&! / Drodzy, nie pijcie wina, co je macie, / Pie!ni mojej o smutku pos"uchacie”. W dalszych cz#!ciach swojego utworu
poeta przyznaje jednak, &e pije, bo to mu pomaga zapomnie( o tym,
&e „nie zazna" gniazda” albo &e jest „w kraju wygnania”.
Przepi#kna ksi%&eczka, chocia& przepe"niona melancholi% i nieweso"ymi refleksjami o ludzkim &yciu.

Jadwiga Anna Badura,
Natalia Maria Ruman,
Aleksander Spyra:
Polskie kancjona"y, modlitewniki
i !piewniki na #l%sku.
Wyd. Towarzystwo Mi!o"ników
Ziemi Pszczy#skiej,
$l%ska Oficyna Drukarska
Z. Spyry,
Pszczyna 2015,
s. 84.
Ju& w XIV wieku biskup Nankier wymaga" od swoich ksi#&y kierowanych na $l%sk znajomo!ci j#zyka polskiego, bo uwa&a", &e jest
to niezb#dne dla pog"#biania &ycia religijnego i tworzenia parafialnych wspólnot. Tak&e jego nast#pcy podzielaj% ten pogl%d. Takie stanowisko przyczyni"o si# do rozwoju wydawnictw o charakterze religijnym po polsku. Ruman w swoim rozdziale pisze o modlitewnikach i !piewnikach katolickich, Badura omawia modlitewniki i kancjona"y ewangelickie. Spyra natomiast po!wi#ca swój artyku" wydawcom, drukarzom i autorom, ale zajmuje si# równie& oprawami,
ok"adkami, ilustracjami i ozdobnikami. Poniewa& ksi%&ka jest bogato ilustrowana, mo&na te pi#knie wydawane ksi%&ki zobaczy(. W rodzinach by"y przez pokolenia, zdarza"o si# wi#c, &e na marginesach
czy te& doklejonych kartkach odnotowywano daty narodzin, !mierci, !lubów, by"y to czasami ca"e drzewa genealogiczne.
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Pami!"
i wyobra#nia
KSI$%KI
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KATARZYNA NIESPOREK

1. Nowe obrazki ze !l"ska to zbiór czternastu wierszy
i czternastu akwarel. Ewa Parma i Grzegorz Chudy w krótkim
wst!pie precyzyjnie okre"lili cel swojej wspólnej ksi#$ki. Napisali: „Nowe obrazki ze !l"ska powsta%y po to, by (…) zatrzyma& czas i ods%oni& jeszcze raz nieistniej#ce zamki oraz obracaj#ce si! w gruz wie$e. Przemyci& je do zbiorowej pami!ci wraz
z lud'mi, którzy je tworzyli” (s. 1). Autorom tomiku doskwiera przesz%o"&, szczególnie ta, która dotyczy ich ma%ej ojczyzny.
Próbuj# zatem wzi#& spraw! w swoje r!ce i si! o ni# skutecznie zatroszczy&. Sposób na jej uchwycenie w tera'niejszo"ci odnale'li w wierszach i obrazach. Te za" mog# istnie& razem i osobno. S%owo tchn!%o $ycie w obraz; obraz przemówi% s%owem.
W ka$dym razie jedno jest pewne: za ich spraw# jaka" cz!"&
przesz%o"ci zosta%a zatrzymana w miejscu, sta%a si! warto"ci#
nieprzemijaln#.
2. Najpierw obraz, potem wiersz. Tak# kolejno"& interpretacji
chyba nale$y przyj#& w tej ksi#$ce. Pierwszy sta% si! inspiracj#
dla drugiego. Na ka$dej, wspó%tworz#cej tom akwareli Grzegorza Chudego, mo$na zauwa$y& dwa plany. Na pierwszym widnieje posta& albo rzecz, na drugim "l#ski krajobraz. Utwory poetyckie nie s# wiernym odzwierciedleniem akwareli. Nie mamy
tutaj do czynienia z ekfraz#, ale hypotypoz#. Ewa Parma do obrazów dopisuje historie. Autentyczne b#d' zmy"lone. Pos%yszane – oparte na opowiastkach, legendach. Poetka tworzy w ten sposób swoje w%asne sytuacje liryczne. Podchwytuje najcz!"ciej
pierwszy plan przedstawiony na akwarelach. Próbuje przenikn#&
zamys%y postaci znajduj#cych si! na obrazach. Nieraz podejmuje z nimi dialog, polemizuje z ich my"lami albo po prostu je opisuje. (l#ska przestrze) jest tu w tle, towarzyszy cz%owiekowi, jest
"wiadkiem ludzkich rado"ci, smutków, dramatów.
3. Autorzy tomiku najpierw wracaj# do miejsc utraconych. Chc#
ocali& zatarte obrazy, których resztki $yj# jeszcze w ich pami!ci. Do takich nale$y zamek w Reptach. „Ten pa%ac si! nie pojawi” (s. 2), to „pa%ac którego nie ma” (s. 2). W wierszu zostaje podkre"lona nie tyle rola pami!ci, co jej si%a tkwi#ca w wyobra'ni.
Wyobra'nia ma w sobie moc wskrzeszania, pozwala zobaczy&
to, czego inni nie widz#, dowarto"ciowa& woln# przestrze). Poetka napisze: „Ten pa%ac si! nie pojawi / i trzeba u$y& sposobu,
/ by wyczarowa& na powrót / w pustym parku wie$yczki, / log-

gie i zegar s%oneczny” (s. 2). Obok miejsc nieistniej#cych, jedynie wspomnieniowych, pojawiaj# si! tak$e miejsca ocala%e czy
odbudowane. Na przyk%ad wie$a ci"nie) huty Uthemann w Szopienicach. Do obrazu Grzegorza Chudego autorka Kobiet i wa#ek dopowiada swoj# poetyck# – tym razem mi%osn# – histori!.
Parma przenika my"li kobiety w czerwonej sukni z parasolem w r!ku, wpatruj#cej si! w budowl!. Opisuje jej t!sknot! za m!$czyzn#, który odszed%, nadziej! na jego powrót. Podmiot utworu stawia siebie w roli tego, który wie wi!cej, przewiduje, ma dost!p
do przysz%o"ci: „ona jeszcze nie wie / $e jego tam nie ma”, „b!dzie odt#d t!skni& / w tym i nast!pnym $yciu” (s. 8).
Ewa Parma i Grzegorz Chudy dowarto"ciowuj# w swojej
ksi#$ce tak$e te miejsca "l#skiej przestrzeni, które istniej# i „pami!taj# wiele, a wci#$ t!tni# $yciem” (s. 1). Akwarela i utwór
liryczny zostaj# podarowane Teatrowi (l#skiemu i Teatrowi Ateneum. O tym pierwszym poetka napisa%a: „to ostatnie miejsce,
w którym / wyt%umacz# ci sen wariata” (s. 20), w tym drugim – cz%owiek u"wiadamia sobie ulotno"& "wiata; nieautentyczno"& rzeczywisto"ci, w której $yje – „$e nic nie jest dane / na zawsze i naprawd!” (s. 22).
Ale to nie wszystko. Jak si! oka$e, miejsc do uchwycenia jest
niesko)czenie wiele. Oprócz tych, które znikn!%y, w jaki" sposób si! ko)cz# lub obok których toczy si! codzienne $ycie mieszka)ców (l#ska, s# jeszcze ma%e arkadie, azyle. Miejsca, gdzie mo$na odpocz#&, bawi& si!, "wi!towa&, do których chce si! wraca&.
W taki w%a"nie sposób zosta% opisany park w Imielinie. „Tu zawsze jest niedziela / i wsz!dzie jest niedaleko / a dachy domów
s# ciep%e / nawet gdy pada deszcz” (s. 16) – napisa%a poetka.
4. Ocali& od zapomnienia nale$y tak$e rzeczy, które niegdy"
by%y tak bliskie, a po których niewiele dzisiaj ju$ zosta%o. W#skotorówk! Balkan do Nikiszowca czy tramwaj z drewnianymi %awkami. I w nich toczy%o si! $ycie, mia%y miejsce rozmowy, spotkania, pierwsze mi%o"ci, m%odzie)cze uniesienia. Teraz istniej# ju$ nie tylko we wspomnieniach, ale tak$e w obrazie i wierszu. Podobnie jest z lud'mi, których zna%o si! albo osobi"cie, albo z opowiada) innych. I tak w tomiku pojawiaj# si!
najpierw hojny dla swoich $on Hugo von Donnersmarck, spogl#daj#cy na zamek w Nakle (l#skim, nast!pnie pa)stwo Zillmannowie przechadzaj#cy si! po ulicy Janowskiej. Na równi
z nimi zostaje jednak$e postawiony górnik przysypany w kopalni i czekaj#ca na niego $ona, która z t!sknoty za nim „hekluje gardinka – bez ca%e trzy nocki” (s. 18).
5. Autorów ksi#$ki interesuje Górny (l#sk jako ca%o"&.
Miejsca, ludzie i rzeczy sk%adaj# si! na jego histori!, tradycj!,
kultur!. I tutaj niebywale istotn# rol! odgrywa etnolekt "l#ski.
Ma on swoje miejsce w tomiku. Ewa Parma dokonuje – tam
gdzie to mo$liwe – przek%adu swoich utworów na gwar!. Dzi!ki temu nie tylko zosta%a upami!tniona czy przypomniana coraz bardziej zanikaj#ca mowa "l#ska, ale te$ pokazano pewn#
trudno"&, z jak# musi zmaga& si! „t%umacz”. Nie zawsze bowiem
s%owo mo$e by& równe s%owu. W wierszu Noc w pa$acu czytamy najpierw: „To lepsze ni$ noc w operze / lub dzie) na polowaniu” (s. 4), nast!pnie: „To lepsze ni'li nocka przi szkacie
/ albo dziy) na %odpu"cie we Piekarach” (s. 4).
6. Ewa Parma i Grzegorz Chudy to mieszka)cy "l#skich okolic. Z utworów poetyckich, a tak$e z akwarel mo$na wyczyta&
sentymentalne czy melancholijne westchnienia i t!sknoty – przede wszystkim za tym, co minione i obaw! o to, co wkrótce mo$e zosta& utracone. Przebija przez t! twórczo"& ogromna
"wiadomo"& przemijania czy ulotno"ci nie tylko chwil, ale równie$ ludzi i miejsc. Zapisane w pami!ci maj# jeszcze swoj# racj! bytu. Ale i pami!& przecie$ zawodzi. Wtedy "wiadczy& o tym,
co minione b!d# nie ruiny, zgliszcza, resztki czy pami#tki, ale
w%a"nie – w zamierzeniu autorów ksi#$ki – obrazy i wiersze.
7. Poetycko-malarski projekt Ewy Parmy i Grzegorza Chudego zosta% przemy"lany. Kusi tak$e od strony estetycznej. Dominuj#cy w nim czarny kolor kojarzy si! z w!glem, ze (l#skiem
w%a"nie. Znakomicie komponuje si! z zaproponowanymi
akwarelami. Wiersze natomiast o$ywiaj#, roz"wietlaj# to, co niejasne. Po%#czone jedn# ok%adk# s%u$# sobie nawzajem.
Ewa Parma, Grzegorz Chudy: Nowe obrazki ze !l"ska.
Katowice 2015, ss. 28.
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ado. Piosenka o duszy Zbigniewa Kad!ubka wymyka si"
genologicznym granicom i wszelkiej czysto#ci gatunku. Bo
jak okre#li$ narracj" tej niewielkiej ksi%&eczki? Czy to opowie#$ drogi, bajka, mit, legenda, esej, piosenka (jak chcia!by autor), a mo&e dziennik opisuj%cy po trosze krajobrazy, których dotkn" !y oczy po dró& ne go, a po tro sze sny o owych
pejza&ach, o idealnych krainach, w których chcieliby#my odnale'$ ostateczn% odpowied' na pytanie: kim jeste#my i dok%d zmierzamy?
Takich odpowiedzi jednak nie ma, bo nam wcale o konkluzje
nie chodzi. „(…) nigdy niczego nie zamykamy, zawsze tylko otwieramy i odmykamy, odryglowujemy na skal" kosmiczn% (…). I tak
to zostawiamy odryglowane. Przy drzwiach na o#cie& &yjemy, czy
si" to komu# podoba, czy nie” (s. 26). To mo&e chocia& istniej%
owe mityczne krainy, do których ci%gnie nas archeologiczna potrzeba odkrywania siebie? Mo&e gdzie# s% nasze prywatne
Luzytanie, Sycylie z Palermo, nasze Rzymy, Lizbony, które wyt!umacz% nam, dlaczego jeste#my tu, gdzie jeste#my, i dlaczego
zarazem chcieliby#my by$ gdzie indziej? Mo&e one pomog% nam
zrozumie$ dwoisto#$ naszej natury, która pcha nieustannie
w drog", czyni%c z nas homo peregrinus, a zarazem nakazuje zapu#ci$ korzenie, wrosn%$ w gleb", na któr% rzuci! nas los, bo to&samo#$ rodzi si" tylko z pe!nego zanurzenia w miejscu nam przeznaczonym, jak pisze Krzysztof Czy&ewski w Linii powrotu.
Fado Kad!ubka wydaje si" zatem nade wszystko poszukiwaniem, a autor staje si" poszukiwaczem (!ac. inquisitor), czyli
badaczem, #ledczym, archeologiem przesz!o#ci, w której próbuje odnale'$ nici !%cz%ce j% z tera'niejszo#ci%, w której próbuje wytropi$ uzasadnienie naszego tu i teraz. Fado to osobista w"drówka w poszukiwaniu czego# wykraczaj%cego poza dotychczasow%
granic", poza #wiat dost"pny na co dzie( zmys!om, poza krajobrazy mocno ju& wyeksplorowane intelektualnie i emocjonalnie.
Kad!ubek/narrator z krainy pogranicza, któr% na kartach Fado
nazywa Dystryktem Wizygockim, a w której z !atwo#ci% odnajdujemy )l%sk, dotar! do oceanu, czyli granicy ostatecznej,
równocze#nie jednak nieb"d%cej ko(cem, gdy& w wodzie rozp!ywaj% si" i roztapiaj% wszystkie linie graniczne, a pozostaje jedynie niesko(czono#$. Dotar! do miejsca, w którym cz!owiek
postawiony przed &ywio!em godzi si" &y$ bez odpowiedzi,

w stanie permanentnego zadziwienia, godzi si" by$ bezgranicznym, czyli obna&onym, zarazem Obcym i Swoim, Innym i wci%&
Tym Samym, bo w wodzie si" wszystko miesza i !%czy w jednej
wielkiej kosmicznej transgeniczno#ci.
Tu ju& nie ma pogranicza, nie ma czego# z prawej i lewej strony, na Wschodzie i na Zachodzie, na Pó!nocy i Po!udniu. Tu po prostu si" jest, na podobie(stwo Ehjeh-Aszer-Ehjeh. Podobnie jest
we wszystkich nadmorskich miasteczkach. Takie s% Lizbona,
Palermo i Anzio. Wsz"dzie tam cz!owiek uczy si" spokojnego trwania, tak jak trwaj% fale od milionów lat rozbijaj%ce si" o brzeg.
Czy #pimy, czy czuwamy, czy jemy, czy pracujemy – morze trwa.
Trzeba wi"c powa&y$ si" na podobne istnienie, powa&y$ si" na bezruch, który mo&e jest o wiele bardziej &yciem, jego kontemplacj% ni& ci%g!a bieganina za sukcesem, za sprawami tego #wiata.
Z tego powodu Kad!ubek zachwyca si" celebracj% liturgii na Sycylii, zapachami potraw, które s% wszechobecne, modlitw%
pod tamaryszkiem czy te& tym, &e sprawy ducha nie s% odci"te
od zmys!owo#ci, dlatego tak pi"kne s% dla niego Madonny Mleczne, karmi%ce Dzieci%tko Jezus nabrzmia!ymi piersiami.
Oprócz duchowej w"drówki w poszukiwaniu nowego siebie,
zaprasza nas autor tak&e do pewnej refleksji. Ju& na pocz%tku Kad!ubek/narrator – autor oczywi#cie wzbrania si" przed tym, by
uto&samia$ go z jakimkolwiek bohaterem tej ksi%&ki, ale równocze#nie sam pozostawia odciski palców tam, gdzie chce i gdzie
wola!by ukry$ sw% to&samo#$ – stwierdza: „Musicie mi zaufa$,
&e wiernie, na ile s!owa wierne s% rzeczom i uczuciom, przekazuj" wymarzone i wy#nione” (s. 7). Autor bawi si" tutaj nami i ka&e niepostrze&enie wierzy$ w marzenia i sny, bo przecie& to w!a#nie je, a nie jakie# historyczne fakty, stara si" wiernie przekaza$. Pytanie, czy s!owo jest wierne rzeczom i na ile, jest za# w istocie pytaniem o literatur", czy jest bliska &yciu, bliska rzeczywisto#ci.
Kad!ubek/narrator zapewniaj%c, &e stara si" wiernie odda$ to,
co wymarzone i wy#nione, odpowiada nam, i& literatura to bardziej opis marze(, snów, fantazji, ani&eli #wiat realny, fakty, chocia&by zak!amane. Literatura jest bardziej odbiciem prawdopodobie(stwa, a nie prawdy. Odczytujemy w tym odprysk naukowych refleksji o prawdziwo#ci i prawdopodobie(stwie w prozie
oraz #wiatach (nie) mo&liwych w powie#ci.
Jest w tym tak&e swego rodzaju usprawiedliwienie narracji, któr% autor ma zamiar snu$ za chwil" z ogromn% wolno#ci% kogo#,
kto zrozumia!, &e wiedz" zdobywa si" wyobra'ni%, kto powa&y!
si" na fikcj", bo dostrzeg! w niej jedynie s!uszn% drog" do prawdy o sobie i #wiecie. Kto odwa&y! si" na tworzenie #wiatów niemo&liwych zamiast ogranicza$ si" do opisywania rzeczywisto#ci,
bo naprawd" liczy si" tylko odwaga kreacji, reszta jest odtwarzaniem, powielaniem, na#ladowaniem, opisywaniem tych, którzy
t" odwag" w sobie odnale'li.
Taka jest te& ró&nica pomi"dzy pisarzem a literaturoznawc%.
Pierwszy kreuje, drugi analizuje, a w gruncie rzeczy zaciemnia
i przyczynia si" do powstawania sztywnych schematów my#lowych. Pierwszy jest mi!o#nikiem s!owa, cho$ boi si" swej nieporadno#ci i tego, czy potrafi by$ naprawd" szczery, czyli wolny,
a drugi jest niewolnikiem przypisów i cytatów. Fado zdaje si" by$
zapisem drogi, któr% Kad!ubek przeszed! (przechodzi?) od badacza do pisarza, dlatego pod koniec stwierdza do#$ ostro: „(…)
bajki i fantastyczne opowie#ci bardziej do mnie trafiaj% ni& niezdarne dysertacje i dociekania doktorów. Jako potomek króla Sofraksa wol" &arliwo#$ od laboratorium i niczego nie opatruj" cudzys!owem” (s. 107).
Rzeczywi#cie jego opowie#$ pe!na jest aluzji i nawi%za(, ale
to nie oznacza, &e równie& przypisów. To opowie#$ w!asna,
która powsta!a podczas osobistej podró&y. I je#li kto# chce zosta$
pisarzem, to powinien jak najwi"cej w"drowa$, powinien sta$ si"
homo peregrinus, gdy& wtedy dokonuje si" w nas konieczna
rewolucja my#lenia, któr% Kad!ubek opisa! nast"puj%co: „Ka&da
podró& uczy mnie porzuca$ my#l o jednolito#ci #wiata i jakiejkolwiek harmonii. Trac" respekt do #wiata, który jest ca!o#ci%,
gdy jad". Jad" w!a#nie po to, by straci$ szacunek do u!adzonych
my#li i u!adzonego otoczenia; do u!adzonego mnie (…) i k!amliwego mnie” (s. 29).
Fado jest wi"c piosenk% o traceniu siebie k!amliwego i poszukiwaniu prawdziwego, o odkrywaniu tego, co naprawd" w &yciu
wa&ne, czyli samego istnienia, którym obdarzy! nas Ehjeh-Aszer-Ehjeh.

Zbigniew Kad!ubek: Fado. Piosenka o duszy. Katowice 2015, ss. 118.
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ibliotekarzem by! i poet" równocze#nie to rzecz trudna. Ale uda$a si% ta sztuka Krystianowi Ga$uszce. D$ugoletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie &l"skiej, wielokrotnie nagradzany tak'e za twórczo#!
literack", opublikowa$ tomik wierszy trakt@biblioteki w ca$o#ci po#wi%cony ksi"'nicom i ludziom w nich pracuj"cym
oraz czytelnikom. Zbiorek bibliotecznych wierszy wydany zosta$ – co warto podkre#li! – przez Bibliotek% &l"sk" w Katowicach. Zaledwie 22 wiersze z pos$owiem autora, w$a#ciwie esejem o roli bibliotek w dziejach ludzko#ci i w naszej
codziennej #wiadomo#ci, to wybór skromny, lecz tylko ilo#ciowo. Zaskakuje bowiem bogactwem poetyckich tre#ci.
Godna podziwu jest inwencja Ga$uszki wysnuwaj"cego z codziennych, banalnych zdarze( oryginalne skojarzenia s$owne, zaskakuj"ce refleksje – niekiedy dowcipne, innym razem
pe$ne filozoficznej zadumy. Jak'e bowiem zwyk$e jest spostrze'enie – wynikaj"ce zapewne z do#wiadcze( sprawowanych przez autora funkcji nadzorczych – „niektóre bibliotekarki / s" jak sól na otwartej ranie / b$aze(sko pozuj"ce /
na uczonych cerberów / nienawidz" czytelników / którzy w ich
z$o#liwych oczach / nie ró'ni" si% od dzikich hord”. Jednak
przed sztamp" ratuje ów wiersz satyryczne podej#cie poety
do tematu oraz niekonwencjonalna metaforyka, a tak'e nieco metafizyczna zgoda na niedoskona$o#! tego #wiata:
„i gdyby nie to / 'e s" nieodzowne jak rega$y / – bo filarami
biblioteki na pewno nie s" – / mo'na by je $atwo skre#li! / leniwym poci"gni%ciem pióra / ale jak wida! / nie mo'na” – puentuje Ga$uszka.
I trzeba przyzna!, 'e $atwiej mu pisa! wiersze o w$asnej pracy ni' przedstawicielom innych zawodów, bo biblioteka pe$na sztuki s$owa, pr%dzej sk$ania do metaforyzowania codzienno#ci. Trudno wyobrazi! sobie bowiem sprzedawczyni%
w zieleniaku czy informatyka albo murarza pisz"cych wiersze o w$asnym trudzie. Z pewno#ci" by$yby to jakie# socrealistyczne pop$uczyny.
Ma bibliotekarz $atwiej, co nie oznacza, 'e ka'dy potrafi jak
Krystian Ga$uszka wyczarowa! poetyckimi wersami pe$n" ciep$ej drwiny scen% zachwytu czytelnika nie urokiem wypo'yczonej ksi"'ki, lecz wdzi%kami powabnej bibliotekarki:

„przewraca wolno kartk% po kartce / dla samej przyjemno#ci
szelestu / pod wyczulonym okiem / m$odej bibliotekarki ubranej / w cieniutk" letni" bluzk% / gdzie jedynie cienie / strzeg" wej#cia / do drogi mlecznej”. Tak to od zgry)liwo#ci i u#miechu po ci%'k" zadum% si%ga autor.
I nie by$oby tego powa'nego zas%pienia si% poety i bibliotekarza w jednej osobie, gdyby nie odwo$anie si% do tradycji. Z niej bowiem wywodzi si% prze#wiadczenie i traktowanie biblioteki jako #wi"tyni. Wiele razy pada to s$owo
w wierszach Ga$uszki. Warto wi%c zastanowi! si% nad jego
pojmowaniem przez poet%. Z jednej strony biblioteka to miejsce, w którym „#wiat$o ob$apione s$owem /... zamyka sklepienie jak w gotyckiej katedrze”. Zatem to sk$adnica m"dro#ci nie tylko ludzkich, lecz i tych objawionych transcendentnym blaskiem. Ale ksi"'nica w jego uj%ciu mo'e by! tak'e
po prostu zwyk$ym ko#cio$em, gdzie dokonuje si% wcale nietranscendentne #lubowanie wybrance dozgonnej wierno#ci.
Zapewne #wiadomo#! tego, 'e akt ma$'e(ski nie jest niczym
nadzwyczajnym, nakazuje od razu w puencie tego wiersza zaczynaj"cego si% incipitem: „samotni w bibliotece” przywróci! bibliotece rang% miejsca jednak drugiego po #wi"tyni w hierarchii sacrum. Bo te' #wi%to#! ksi"'nicy – wed$ug Ga$uszki – przejawia si% wy$"cznie w jej intencjonalnym traktowaniu jako #wi%to#ci, a nie w konstrukcji samej budowli. Dlatego traktowana jest ambiwalentnie, co wyra'a si% najlepiej
w nast%puj"cych wersach poety: „otwieram drzwi do biblioteki / i cho! nie prowadz" do nieba / wiem 'e znajd% tam kawa$ek b$%kitu”. Tak to racjonalne podej#cie do w$asnego fachu miesza si% w poezji Ga$uszki z irracjonalizmem poetyckiej wyobra)ni, cz%sto wyra'anej opisem #wiat$o#ci o niebieskim odcieniu i niebia(skim kolorycie.
Takie oscylowanie wokó$ sakralnego traktowania biblioteki przez poet% wynika zapewne z kojarzenia jej jako miejsca
przechowywania ksi"g. Nie tylko zapisów ludzkiej wiedzy,
refleksji czy prze'ywanych katuszy fizycznych, jak i psychicznych, ale równie' dzie$ b%d"cych utrwaleniem boskich my#li czy nakazów. I sk$ania si% wyra)nie autor w stron% tradycji biblijnej, co uwidacznia si% mocno w wierszu o incipicie
„kiedy przyjdzie koniec #wiata”, gdzie poeta nawi"zuje wyra)nie do Apokalipsy #w. Jana.
Stawia tak'e autor istotne pytanie o wspó$czesn" rol% bibliotekarza. Czy jest jeszcze „stra'nikiem #wi%tego ognia”?
A mo'e ju' tylko urz%dnikiem czuwaj"cym nad prawid$owo#ci" katalogowych zapisów i kultywowaniu szacunku do ksi"'ek? Czy w dobie elektronicznych katalogów i modnego zapisywania nawet poezji w internetowej sieci, ma jeszcze sens
pilnowanie papierowego ksi%gozbioru? To pytania, na które
tak'e pragnie odpowiedzie! Krystian Ga$uszka, zdaj"c sobie
spraw% z zagro'enia jego bytu jako bibliotekarza. W tych dylematach najlepiej dostrzec mo'na uto'samianie si% autora
z podmiotem lirycznym, którym raz jest kierownik codziennie otwieraj"cy i zamykaj"cy drzwi do budynku biblioteki, innym razem bezosobowy mi$o#nik nie tylko ksi"'ek, ale i specyficznej aury panuj"cej w bibliotece. Wreszcie wielbiciel co
$adniejszych bibliotekarek oraz krytyk tych z przypadku.
Wszak'e w ksi"'nicy wa'ne s" te' prawdziwe nami%tno#ci
jeszcze czekaj"ce na, niekoniecznie liryczny, opis.
Mamy zatem do czynienia w wierszach Krystiana Ga$uszki z zapisem bardzo osobistym, wzmocnionym przez wypowiadanie si% w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jak te'
pozornie zobiektywizowanymi refleksjami natury filozoficznej. W$a#nie takie oscylowanie pomi%dzy liryk" konfesyjnych – niekiedy fizykalnych i psychicznych – prze'y! a patetycznymi deklaracjami o zaniepokojeniu losami #wiata bez
ksi"g, niekoniecznie #wi%tych, pot%guje wymow% wierszy zamieszczonych w tomiku trakt@biblioteki. Te krótkie b"d) do#!
przyd$ugawe, s$upkowe teksty pozbawione rymów nie s" wy$"cznie uwagami bibliotekarza wychwalaj"cego pod niebiosa prac% w ksi"'nicy i rozwodz"cego si% nad po'ytkami p$yn"cymi z czytania.
Krystian Ga!uszka: trakt@biblioteka. Katowice 2015, ss. 42.
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przedmowie do ksi!"ki Piotra Guzego Odwiedziny
u duchów i inne opowiadania, opublikowanej w 2015
roku przez opolskie Wydawnictwo Nowik, emigracyjny poeta Florian #mieja narzeka na nieobecno$%
w $wiadomo$ci literackiej polskich czytelników twórczo$ci tego pisarza. Urodzony w 1922 roku w Zawadzkiem Piotr Guzy m&odo$% sp'dzi& w Tarnowskich Górach. Po wybuchu II wojny $wiatowej w "o&nierskiej tu&aczce trafi& do dywizji pancernej genera&a Maczka. Zdemobilizowany studiowa& ekonomi'
w Londynie, ale nauk' doko(czy& w Poznaniu, dok!d przeniós&
si' w 1949 roku wraz z angielsk! "on!. W czasach stalinizmu
pracowa& w „Tygodniku Zachodnim” i wyda& trzy ksi!"ki kryminalne. „Pod sensacyjn! fabu&! kry&a si' trucizna” – oceni&

je krytycznie po latach. Gdy nasta&a polityczna odwil" wyjecha& w 1957 roku z Polski. Pracowa& w BBC i Radiu Wolna Europa. Na emeryturze osiad& w Hiszpanii pod Walencj!.
Prób! oczyszczenia za wspó&prac' ze stalinizmem sta&y si'
jego wydane w latach 60. XX w. na emigracji powie$ci Krótki !yciorys bohatera pozytywnego, Stan wyj"tkowy, Requiem
dla pani Tosi. Jedynie powie$% Zwidy na wysoko#ci, b'd!ca mi'dzy innymi postmodernistyczn! prób! rozliczenia z zafa&szowanym obrazem tu"powojennej rzeczywisto$ci w Popiele i diamencie Jerzego Andrzejewskiego, ukaza&a si' w 1994 roku
w Polsce. Najnowszy zbiór opowiada( jest kolejn! prób! przywrócenia krajowej publiczno$ci pami'ci o jego twórczo$ci.
Ju" pobie"na lektura Odwiedzin u duchów i innych opowiada$
utwierdza w przekonaniu, "e problematyka poruszana w tej prozie z wolna staje si' tematem rozwa"a( historyków literatury, którzy ostatecznie ustal! miejsce Piotra Guzego w parnasie. Wspó&czesny czytelnik nie jest raczej zainteresowany osobistymi rozliczeniami prozaika z w&asnym "yciem. Otwieraj!ce zbiór opowiadania wojenne powielaj! bowiem schematy znane znacznie
lepiej z literatury faktu. Opisane w Wielkim nieszcz%#ciu losy akowskiego oddzia&u rozbrojonego podst'pnie przez czerwonoarmistów jako$ nie wstrz!saj! sumieniem. Bardziej poruszaj!ce
opowiadanie Ma&a Niusia z misiem o tragicznej $mierci matki i córki podczas wrze$niowych bombardowa( Polski przypominaj! dobrze znane sceny z powie$ci, reporta"y, filmów innych autorów.
Z kolei z kilku tekstów – wynikaj!cych zapewne z osobistych prze"y% autora – o angielskich kobietach prze"ywaj!cych mi&osne rozczarowania i satysfakcje w czasie inwazji niemieckiego lotnictwa na Angli' ciekawsze zdaje si' tytu&owe opowiadanie zbioru ni" do$% zdawkowa Frida. Nie przynosz! nic nowego opowiadania rozliczeniowe z czasami stalinizmu Wstyd czy B%dziesz mi&owa& kata swego! – b'd!ce pisarsk! ekspiacj!. Te motywy podj'li ju" wcze$niej bardziej znani pisarze. Najciekawsze z nich jest
na pewno to zatytu&owane Ostatnia pos&uga. Historia przypadkowego spotkania dziadka z wnuczk!, której opiekunem by& dawny stalinowski oprawca bohatera, i urz!dzenia mu pogrzebu. Tekst
ten to dowód na absurd istnienia.
Na szczególn! uwag' zas&uguj! dwa opowiadania – Biedna Lilo i Boska Christa – o mi&o$ciach "yj!cych na emigracji polskich
bohaterów z Niemkami. W ci!g erotycznych opisów i towarzysz!cym im psychicznych wzlotów prozaik wplata jedynie przyt&umione refleksje o ironii dziejów. Fabu&y obydwu utworów maj! pechowe zako(czenie, pe&ne szcz'$cie nie jest osi!galne, a bohaterowie
dopiero w finale przypominaj! sobie, "e zapomnieli powiedzie%
partnerkom, jak bardzo je kochali. W tych tekstach Piotra Guzego zaciera si' ju" pami'% o bolesnej "o&nierskiej przesz&o$ci, a licz! si' jedynie uciechy p&yn!ce z dostatniego "ycia na emigracji.
Piotr Guzy: Odwiedziny u duchów i inne opowiadania. Wydawnictwo
Nowik, Opole 2015; s.208.

W muzeach nie wszystkie eksponaty
mo!na zawsze ogl"da'.
Postanowili#my pokazywa' niektóre
na naszych &amach.
Dzi# pocztówka ze zbiorów
Muzeum Historii Katowic.

Ulica Dworcowa w okresie mi%dzywojennym.
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Z +YCIA
BIBLIOTEK

hocia! z us"ug Miejskiej BiC
blioteki Publicznej w Gliwicach regularnie korzysta wiele

Zdj!cia z archiwum MBP w Gliwicach

planszowe, filmy DVD, p"yty
gramofonowe) czy mo!liwo&'
wypo!yczenia na miesi%c czytosób, bo oko"o 40 tysi#cy miesznika e-booków, ale równie!
ka$ców, to i tak gliwiccy biblioprzedsi#wzi#cia realizowane
tekarze wci%! poszukuj% now Biblioforum. Jednym z nich
wych, oryginalnych rozwi%za$,
jest „Czytanie umys"u” – cykl
które pozwoli"yby na pozyskawarsztatów prowadzonych przez
nie kolejnych odbiorców. Jednospecjalistów z ró!nych dziedzin
cze&nie tych ju! przekonanych
(m.in. z psychologii, logopedii,
warto zaskoczy' nietypow% oferpedagogiki). Pierwsze zaj#cia
t%. I by' zawsze najbli!ej ludzi.
odby"y si# w lipcu. Podczas
Dlatego Miejska Bibliotespotka$ poruszone zosta"y zaka Publiczna w Gliwicach pogadnienia dotycz%ce metod rastanowi"a wyj&' z inicjatyw%
dzenia sobie ze stresem, zabuotwarcia punktu bibliotecznerze$ od!ywiania, warunków
go w centrum handlowym Foprawid"owego rozwoju dzieci.
rum. To zna ko mi te miej Po wakacjach rozpoczn% si# cosce – mimo jego komercyjnego
miesi#czne warsztaty dla m"ocha rak te ru – do re ali za cji
dzie!y pod has"em „Opowiemy
wspomnianych celów. Daje
wam” – organizowane przy
mo!liwo&' zaproponowania
wspó"udziale Zespo"u Szkó"
oferty kulturalnej naprawd# Otwarcie Biblioforum
Specjalnych im. Janusza Korczaszerokiemu gronu odbiorców.
ka oraz Zespo"u Szkó" OgólnoZaletami placówki s% te!: d"ukszta"c%cych Specjalnych nr 7.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
gi czas otwarcia przez siedem
Cykl po&wi#cony problemom
dni w tygodniu (w poniedzia"osób z niepe"nosprawno&ci%
ki, czwartki i niedziele od
b#dzie uczy" empatii, tolerancji
12.00 do 20.00, a w pozosta"e
i zrozumienia. Niebawem
dni od 9.00 do 20.00), dogod– w pa)dzierniku – ruszy tak!e
ny dojazd, parkingi oraz doprojekt b#d%cy wsparciem m.in.
st#pno&' obiektu dla osób niedla osób poszukuj%cych pracy.
pe"nosprawnych.
Zaj#cia poprowadz%: coach, doRozmowy dyrektorów biblioradca finansowy, specjalista
teki i centrum handlowego przew zakresie pisania wniosków
biega"y w atmosferze ogromnej
o &rodki unijne, doradca zawootwarto&ci oraz ch#ci wspó"dowy.
pracy. Ich efektem by"o uruSze&' tygodni funkcjonowachomienie nowego punktu
nia Biblioforum przynios"o ju!
bibliotecznego Biblioforum. Inwymierne efekty, to: 2323 czyauguracji jego dzia"alno&ci
telników odwiedzaj%cych punkt
– 22 czerwca 2015 roku – towabiblioteczny, 1051 zarejestrorzyszy"y cztery wystawy. Pierwwanych u!ytkowników (w tym
sza z nich pt. „Czym jest eksli294 osoby, które po raz pierwbris?” zapocz%tkowa"a dzia"anie
szy przysz"y do Miejskiej BiGEGE – Gliwickiej Edukacyjblioteki Publicznej w Gliwinej Galerii Ekslibrisu, która mocach), 458 u!yt kow ni ków
g"a zosta' otwarta dzi#ki wspó"korzystaj%cych ze stanowisk
pracy biblioteki z Wydzia"em
kom pu te ro wych i do st# pu
Artystycznym Uniwersytetu (l%do Internetu, 3227 wypo!yskiego. Zaprezentowano wystaczonych ksi%!ek i 411 wypo!yw# rze)b ceramicznych dr Kata- Zaj!cia dla dzieci – „Piegowate wakacje w bibliotece”
czonych filmów i audioborzyny Handzlik-B%k (z Zak"adu
oków.
Rze)by Instytutu Sztuki na Uniwersytecie „Po nitce… do ksi%!ki”. Ponadto we wspó"Liczby te wyra)nie dowodz% zasadno&ci
(l%skim), inspirowanych twórczo&ci% Bole- pracy z Zespo"em Szkó" Ogólnokszta"c%cych urz%dzenia biblioteki w centrum handlos"awa Le&miana, a tak!e ekspozycj# przygo- Specjalnych nr 7 w Gliwicach przygotowa- wym. Otwarcie Biblioforum to z pewnotowan% przez Wydzia" Architektury Politech- no poruszaj%c% wystaw# zdj#' niepe"no- &ci% s"uszna decyzja!
niki (l%skiej w Gliwicach. Przedstawiono sprawnych dzieci z ich rodzicami.
BOGNA DOBRAKOWSKA
W ofercie nowego punktu bibliotecznego
równie! fotografie nawi%zuj%ce do znaIZABELA KOCHA*CZYK
nych i lubianych lektur, wykonane przez Bo- s% nie tylko bogate i atrakcyjne zbiory
MARTA KRY(
!en# Nitk#, b#d%ce przedmiotem konkursu (ksi%!ki, czasopisma, audiobooki, e-booki, gry

Biblioforum – biblioteka
w centrum handlowym
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Do odwiedzenia Biblioforum zach!ca jasne, przestronne…

… i nowocze"nie urz#dzone wn!trze

Na warsztatach
zanowni Pa!stwo! Ostatnio zarzuS
cono mi, "e b#$dnie u"y#em formy
na warsztatach. Pono% powinienem by#
powiedzie%: podczas warsztatów. Czy moja konstrukcja na warsztatach w tym u"yciu by#a b#$dna? Przecie" mówimy na zaj!ciach, na "wiczeniach, na wyk#adach,
na lekcjach, a warsztaty oznaczaj& tu kolejn& odmian$ zaj$%.
W zasadzie sam Pan doskonale odpowiedzia# na swoje pytanie, wypada zatem
tylko potwierdzi% s#uszno'% Pana argumentacji. Warsztaty s& definiowane
w s#ownikach jako „zaj$cia praktyczne,
doskonal&ce jak&' umiej$tno'% techniczn&”, „kurs jakich' umiej$tno'ci, zwykle
artystycznych, maj&cy cz$sto posta% kilkudniowego intensywnego szkolenia
prowadzonego przez profesjonalistów,
dost$pnego te" dla amatorów” (Uniwersalny s#ownik j!zyka polskiego pod red.
Stanis#awa Dubisza), „zaj$cia o charakterze %wicze!, szkolenia, zwykle artystyczne” (Wielki s#ownik poprawnej
polszczyzny PWN pod red. Andrzeja
Markowskiego), „ogó# zaj$%, których
celem jest pog#$bianie wiedzy i doskonalenie okre'lonych umiej$tno'ci” (Wielki

w czasach kas biletowych i lekJkokoleeszjoczewych,
garbatych tekturowych biletów
zawiadowców z dziurka-

czem w budce wypuszczaj&cych podró"nych na peron, zosta#em zaproszony na imprez$ plastyczn& do Niemiec
Zachodnich.
Zaj&#em miejsce przy oknie, dla lubi&cego patrze% w uciekaj&cy pejza" – bezcenne.
Po znanym Opolu i nie obcym mi Wroc#awiu nasta#y mniej mi znane widoki,
nieco dalej pojawi#a si$ Friedensgrenze
i nasta#o DDR.
Z zaciekawieniem patrza#em na dojrza#e wiekiem Jugendbrigaden pracuj&ce
na wielkich polach spó#dzielczych, z uwag& czyta#em transparenty zapewniaj&ce
o wiekuistej przyja(ni, walce o pokój i ja-

s#ow nik j! zy ka pol skie go PAN
– www.wsjp.pl). W ostatnim z wymienionych s#owników warsztaty s& uznane
za pozaszkolne formy nauczania, wzgl$dem których hiperonimem, czyli wyrazem o znaczeniu szerszym i nadrz$dnym,
jest wymieniony przez Pana rzeczownik
zaj!cia. S#ownik ten podaje cz$ste po#&czenia z formami warsztat i warsztaty, takie jak jecha", trafi" na warsztat; je$dzi",
pojecha", pój%" na warsztaty, co pokazuje, "e mamy do czynienia z #&czliwo'ci&
podobn& do wymienionych w pytaniu
form: zaj!cia, "wiczenia, wyk#ady, lekcje.
Id&c tym tropem, nie mo"emy negatywnie oce nia% u"y wa nia po #& cze nia
na warsztatach. Wr$cz przeciwnie: nale"y dostrzec, "e po#&czenie owo jest jednym z mo"liwych sposobów przedstawienia sytuacji, równie poprawnych, cho%
nieco ró"ni&cych si$ sensem. O znaczeniu u"ytej konstrukcji zadecyduje u"ycie
którego' z przyimków. Przyimek na przy#&cza nazw$ spotkania lub imprezy, w których dana osoba uczestniczy, np. Na zebraniu rozmawiano o bud&ecie. Byli%my
na koncercie. Profesor wspomnia# o tym
na wyk#adzie. 'wiczyli%my to na warsztatach. Przyimek podczas komunikuje natomiast, "e dane zdarzenie mia#o miejsce

Anegdoty
HENRYK!BZDOK
sno sformu#owane cele do osi&gni$cia
w niedalekiej przysz#o'ci.
Ju" bli"ej drugiej granicy odwiedzili
nas eleganccy panowie w uniformach, jakby znanych mi z filmów historycznych, byli
zdecydowanie grzeczni, cho% niekoniecznie mili, wskazuj&c na walizk$ mówili: machen Sie bitte das auf... lub z polska – jest
bronia, granaten... ma maschinengewehr?

np. w trakcie czego', czyli – nomen
omen – silniej akcentuje czas wydarzenia.
Mo"emy zatem powiedzie% na warsztatach lub podczas warsztatów, na wyk#adzie lub podczas wyk#adu, na lekcji lub
podczas lekcji itd.
Konstrukcji nieznacznie ró"ni&cych
si$ znaczeniem jest w polszczy(nie wiele, mówimy np. "e kto% cieszy si! z kogo!, z czego!, je'li mamy na my'li wydarzenia przysz#e lub bie"&ce, np. Cieszy#
si! z wnuka. Ciesz! si! (z tego), &e ci! widz!. Mówimy te", "e kto%, co% cieszy si!
na co!, kiedy idzie o wydarzenia przysz#e,
np. Cieszy# si! na czekaj(c( go podró&.
Powiemy równie", "e kto% cieszy si!
czym!, aby wyrazi%, "e cieszy si$ zjawiskami trwaj&cymi jaki' czas, np. Cieszy#
si! &yciem.
Wspomnie% warto, "e podkre'lony
w pytaniu przyimek podczas jest uznawany za wyraz ksi&"kowy (czyli wyst$puj&cy w pisanej odmianie j$zyka lub
w starannych wypowiedziach mówionych, nale"&cy do stylu publicystycznego lub literackiego), a przyimek na jest
stylowo neutralny, cho% ostatnio bywa
nadu"ywany w j$zyku potocznym. By%
mo"e osoba, która zarzuci#a Panu niepoprawno'%, jest przywi&zana do j$zyka literackiego, starannego, tote" stara si$ promowa% formy jednoznacznie poprawne,
nale"&ce do stylu wysokiego, do jakich
nale"y przyimek podczas.

KATARZYNA WYRWAS

Nie wypada#o si$ dziwi%, dlaczego o to
pytaj& przy wyje(dzie z ich kraju a nie pytali przy wje(dzie, widocznie wi$kszy
u nich export ni" import.
Za wewn$trzn& niemieck& granic&
przysn&#em, a daleko potem by# Dortmund i wysiadka, st&d musia#em pojecha%
jeszcze troch$ dalej, zwyczajnie kupi% bilet i pojecha% na 6 Bergkamener Bilder
Basar.
Nie by#o kas biletowych, obejrza#em si$
i zauwa"y#em du"& szaf$ z okienkami,
przyciskami i opisem, przeczyta#em, nacisn&#em kolejne guziki i wylecia# papierowy bilecik...
By#o tak"e napomnienie by przed odjazdem bilet ungültigen i tu mia#em problem, ta du"a szafa nie mia#a "adnej
szczeliny ani okienka, w które mo"na by
wetkn&% bilet i uniewa"ni%.
Stan&#em z boku i czeka#em chwil$,
przyszed# pasa"er i wetkn&# bilet do ma#ego wihajstra na dr&"ku przy wyj'ciu
na peron.
Wiedzia#em, lecz nie uczyni#em tego
od razu, mia#em jeszcze czas, du"o czasu... wyszed#em przed Bahnhof, pospacerowa#em w pobli"u, wypi#em piwo
i wróci#em na dworzec.
Skasowa#em bilet i wyszed#em na peron, potem przeczyta#em na odwrotnej
stronie biletu, "e po uniewa"nieniu jest
on wa"ny ju" tylko godzin$... jak dobrze
"e nie uczyni#em tego od razu.

!
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Heinrich Schulz-Beuthen
– kompozytor odnaleziony
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BYTOM Rok 2015 r. jest obchodzony w Muzeum Górno!l"skim
w Bytomiu jako rok jubileuszowy, upami#tniaj"cy posta$ kompozytora Heinricha Schulza-Beuthena.
Urodzi% si# w Bytomiu w 1838 r., w rodzinie o tradycjach aptekarskich. Jego dziadek Samuel by% w%a!cicielem pierwszej uprzywilejowanej bytomskiej apteki „Alte Apotheke”. Tradycje rodzinne kontynuowa% równie& ojciec Albrecht – by% w%a!cicielem apteki
w Mys%owicach. W 1847 r., po !mierci ojca, rodzina Schulzów przenios%a si# do Wroc%awia, gdzie Heinrich Schulz uko'czy% najpierw
szko%# realn", nast#pnie rozpocz"% nauk# na Uniwersytecie Wroc%awskim, gdzie studiowa% na wydziale filozoficznym. Jego nieprzeci#tny talent muzyczny oraz zami%owanie do muzyki, które przej"%
po swoich rodzicach sprawi%y, &e ostatecznie uko'czy% Konserwatorium Muzyczne w Lipsku. Z okazji jubileuszu 400-lecia wroc%awskiej Alma Mater skomponowa% !piewogr# „Fridolin”. Sukces tego
utworu sk%oni% rodzin# do op%acenia mu dalszych studiów, na kierunku kompozycji. Wcze!niej karierze muzyka sprzeciwia% si# g%ównie dziadek, który uwa&a% karier# muzyka za zaj#cie nieodpowiednie dla od po wie dzial ne go m#& czy zny. Wy raz przy wi" za nia
do rodzinnego miasta, z którym mentalnie zwi"zany by% do ko'ca
&ycia, da% sygnuj"c – pocz"wszy od 1864 r. – napisane przez siebie
dzie%a muzyczne jako Schulz-Beuthen, dodaj"c drugi cz%on nazwiska – ówczesn" nazw# Bytomia (Beuthen). W 1866 r. kompozytor
przeniós% si# do Zurychu, gdzie sporo tworzy%, publikowa% równie&
krytyki muzyczne w „Neue Zürcher Zeitung”. W latach 1880–1893
przebywa% w Dre(nie, w latach 1893–1895 w Wiedniu, by w 1895
r. osi"!$ na sta%e w Dre(nie. Tam te& otrzyma% posad# nauczyciela,
a pó(niej profesora konserwatorium. Pod koniec &ycia trafi% do zak%adu dla nerwowo chorych w Löbtau, gdzie zosta% pochowany. Zmar%
w 1915 r.
Jest zaliczany do grupy kompozytorów szko%y nowoniemieckiej,
pozostaj"cej w kr#gu oddzia%ywa' Franciszka Liszta i Richarda Wagnera. Skomponowa% 132 dzie%a, w tym: 8 symfonii, 7 poematów
symfonicznych, ponadto utwory wokalno-instrumentalne – walce,
!piewogry, opery, psalmy i pie!ni, czy utwory chóralne.
100. rocznica !mierci Heinricha Schulza-Beuthena sta%a si# podstaw" dla powzi#cia projektu, którego celem b#dzie przypomnienie i popularyzacja europejskiej klasy, aczkolwiek zapomnianego kompozytora ze )l"ska, zwi"zanego mentalnie i emocjonalnie
z miastem lat dziecinnych. Jego posta$ i twórczo!$ splata i przeni ka kul tu ro wo czte ry pa' stwa – Pol sk#, Niem cy, Au stri#
i Szwajcari#.
W zbiorach Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach znajduje si# r#kopis jednego z utworów – VI Symfonii c-moll „Koenig
Lear” [Król Lear] inspirowanej ponadczasowym dzie%em Williama
Szekspira. W maju r#kopis zosta% poddany digitalizacji, natomiast
orygina% mo&na b#dzie zobaczy$ podczas wystawy „Heinrich
Schulz-Beuthen. *ycie–twórczo!$–inspiracje”. Niewiele zachowa%o si# materialnych pami"tek po kompozytorze. W zbiorach Muzeum Górno!l"skiego znajdowa%a si# jeszcze przed wybuchem II wojny !wiatowej maska po!miertna Heinricha Schulza-Beuthena. By%
to wykonany na zamówienie bytomskiego muzeum odlew gipsowy
z orygina%u przechowywanego w Muzeum w Dre(nie. Znak czasu
i krucho!$ materia%u sprawi%y, &e maska po!miertna nie zachowa%a
si#. W zwi"zku z obchodami jubileuszu 100-lecia !mierci bytomskiego kompozytora zadania jej odtworzenia, w oparciu o zachowan"

Heinrich Schulz-Beuthen.

fotografi# maski, jak równie& inne fotografie artysty, podj"% si# bytomski artysta-rze(biarz – Henryk Fudali.
Koordynatorem projektu jest dr Joanna Lusek, partnerem – Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen. Projekt realizowany jest
przy wsparciu Fundacji Wspó%pracy Polsko-Niemieckiej; zosta% obj#ty patronatem honorowym ambasadora Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce – Rolfa Nikiela.
W ramach projektu odby%y si# liczne warszaty plastyczne, konkursy wiedzy o kompozytorze – jego &yciu i twórczo!ci i konkurs
fotograficzny.
Patronem medialnym projektu jest miesi#cznik „)l"sk”.
Muzeum Górno!l"skie zaprasza do udzia%u w wydarzeniach
przygotowanych w ramach projektu Heinrich Schulz-Beuthen. !ycie–twórczo"#–inspiracje:
24 pa!dziernika
Panel dyskusyjny: W !wiecie d"wi#ków – o ponadczasowej roli
muzyki z udzia%em Alicji Knast, Wies%awy Konopelskiej, Piotra Szalszy, Aleksandry Batog i prof. dr. hab. Aleksandra Lasonia.
Koncert kameralny Heinricha Schulza-Beuthena portret muzyczny we wspó%pracy ze )l"skim Towarzystwem Muzycznym
z udzia%em pianisty – Tomasza Kamieniaka.
28 listopada
Koncert kameralny Heinrich Schulz-Beuthen. Ku pami#ci
z udzia%em organisty Tomasza Plocha i wiolonczelistki Ma%gorzaty Majnusz. Komentarz s%owny: Joanna Lusek i Maciej Dro'.
16 grudnia
Wernisa" i prezentacja biografii artysty: Heinrich Schulz-Beuthen. !ycie-twórczo"#-inspiracje. Kurator, autor biografii: Joanna
Lusek.

Jubileusz Janusza Karbowniczka
TYCHY Jubileuszow" wystaw# malarstwa i rysunku Janusza Karbowniczka zatytu%owan" „Rozmowa” przygotowuj" z okazji 40. lecia pracy twórczej artysty Muzeum Miejskie oraz Miejska Galeria
Sztuki „Obok” w Tychach.
Janusz Karbowniczek przez wiele lat by% mieszka'cem Tychów,
aktywnie zaanga&owanym w kreowanie &ycia artystycznego miasta.
Wspó%organizowa% m.in. Tyskie Konfrontacje )rodowiska Twórcze-

Fot. mat. prasowe

Fot. Krzysztof Morcinek
Janusz Karbowniczek, „Spotkania fioletowe I”, olej, 90 x 100 cm, 1991.

Chór Teatru Muzycznego z Kaliningradu pod batut! Konstatnina Bie"onogowa zainaugurowa" festiwal „Fide et Amore”.

go, konkursy „Muzyka w malarstwie”; wielokrotnie pisywa! teksty
do katalogów wystaw; wspó!pracowa! z Urz"dem Miasta w Tychach
w zakresie projektowania graficznego publikacji; zaanga#owany by!
w dzia!alno$% Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”.
Artysta urodzi! si" w Przemy$lu. Studiowa! na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pi"knych w Krakowie. Dyplom
uzyska! w 1975 roku w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego i w Pracowni Ksi&#ki prof. Stanis!awa Kluski. Od 1977 roku jest pedagogiem macierzystej uczelni. Obecnie, b"d&c profesorem Akademii Sztuk Pi"knych w Katowicach, prowadzi autorsk&
pracowni" rysunku. Uprawia malarstwo, rysunek oraz projektowanie graficzne.
Janusz Karbowniczek prezentowa! sw& twórczo$% na blisko siedemdziesi"ciu wystawach indywidualnych w kraju i zagranic&. Jest
laureatem licznych nagród i wyró#nie', m. in.: Ogólnopolskiego „Salonu Zimowego”, BWA, Radom (1979 – wyró#nienie, 1987 – I nagroda); Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesie'”,
BWA, Biel sko -Bia !a (1979 – me dal, 1980 – wy ró# nie nie, 1989 – srebrny medal); cyklicznych konkursów „Praca Roku”
w Katowicach (‘91 – III nagroda, ‘93 – Grand Prix, edycje ‘99, ‘01,
„04, ‘06 i ‘08 – nagrody). Zosta! odznaczony Srebrnym Krzy#em
Zas!ugi (1998) oraz Br&zowym Medalem „Zas!u#ony Kulturze Gloria Artis” (2013).
Wystaw" mo#na ogl&da% od 10 do 31 pa(dziernika 2015.
Patronem medialnym wystawy jest miesi"cznik „)l&sk”.

to niemo#liwe, muzyk" prawos!awn& doskonale zaprezentowa! Chór
Teatru Muzycznego z Kaliningradu pod batut& Konstatnina Bie!onogowa. W i$cie natchniony sposób chórzy$ci $piewali dzie!a
muzyki rosyjskiej, m.in. M. Musorgskiego, G. Swiridowa, P. Czesna ko wa i frag men ty „Li tur gii $w. Ja na Chry zo sto ma”
P. Czajkowskiego. Muzyka by!a „przetykana” modlitwami wschodnich ojców Ko$cio!a: $w. Atanazego, $w. Jana Chryzostoma i $w.
Efrema Syryjczyka. Po owacji na stoj&co arty$ci wykonali dwa utwory w j"zyku polskim zwi&zane z kultem MB Cz"stochowskiej, wywo!uj&c jeszcze wi"ksze wzruszenie i duchowe uniesienie s!uchaczy, czemu da! wyraz przemawiaj&cy na ko'cu, abp Damian Zimo',
senior archidiecezji katowickiej. Stwierdzi! on m.in.: „…mo#emy
si" wiele nauczy% od Ko$cio!a na Wschodzie, który tak mocno podkre$la znaczenie Ducha )wi"tego. Niech ta uduchowiona muzyka nas !&czy i prowadzi ku przysz!o$ci”. B!ogos!awie'stwo hierarchy b"dzie towarzyszy!o uczestnikom festiwalu, a# do jego
zako'czenia, 16 X 2015.
Program dalszych wydarze': www.fideetamore.zory.pl

Festiwal „Fide et Amore” rozpocz!ty
!ORY W upalny, pi&tkowy wieczór, 7 sierpnia, w najwi"kszej $wi&tyni 60-tysi"cznych *or odby! si" koncert inauguruj&cy IX edycj"
Festiwalu Twórczo$ci Religijnej Fide et Amore. W ramach imprezy co roku prezentowane s& ró#ne gatunki muzyki religijnej, których wykonawcami s& najlepsi arty$ci z kraju i zagranicy. W tym
roku organizatorzy festiwalu przygotowali 11 koncertów, sesj" naukow& o $w. Hildegardzie z Bingen, spotkanie literackie, warsztaty wokalno-liturgiczne i inne atrakcje. Dyrektor #orskiego MOK i dyrek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu przed sta wi li gro no pa tro nów
honorowych, w$ród których znajduj& si" abp Wiktor Skworc, bp Ko$cio!a Ewangelickiego Marian Niemiec, prof. Krzysztof Penderecki, patronów medialnych (w tym gronie jest miesi"cznik „)l&sk”)
oraz $rodowisko wspó!pracowników i dobrodziejów festiwalu. Wieczór inauguracyjny odbywaj&cy si" pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej zaszczyci! swoj& obecno$ci& przedstawiciel ambasady, attaché do spraw kultury, Emil
Shykaliev. W odczytanym przeze' s!owie ambasadora Sergeya Andreeva, umieszczono przes!anie: „Zgodnie z wieloletni& dobr& tradycj& wasze forum skupia przedstawicieli sztuki religijnej, którzy
prezentuj& wspania!e przyk!ady muzyki symfonicznej, chóralnej i kameralnej. Ich natchniona umiej"tno$% przekonuje, #e prawdziwa kultura niesie ogromny zasób si!y moralnej i duchowo wzbogaca ludzkie #ycie.”
Obecno$% rosyjskiego dyplomaty by!a uzasadniona m.in. staraniami, aby w ramach festiwalu wykona% „Pasj" wg $w. Mateusza”,
dzie!o metropolity Hilariona Alfiejeva. Chocia# w tym roku by!o

Nagroda internautów
BIELSKO-BIA"A Gdyby o wynikach XLII Biennale Malarstwa
„Bielska Jesie' 2015” decydowali internauci, laureatem g!ównej nagrody zosta!by urodzony w P!ocku w 1973 r. Adam Rutkowski. Jego olejne dzie!o „Bungee wg Gabriela Metsu” – nawi& zu j& ce do ba ro ko we go p!ót na „De ad Cock” p"dz la
znanego XVII-wiecznego malarza holenderskiego zosta!o zwyci"zc& g!osowania internautów na najciekawszy obraz nades!any na tegoroczny konkurs. Praca ta otrzyma!a 1930 g!osów spo$ród 40726 oddanych podczas trwaj&cego przez ca!y czerwiec
plebiscytu internetowego.

Koronka na "cianie
BIELSKO-BIA"A Na $cianie kamienicy przy ul. Sobieskiego 54
w Bielsku-Bia!ej, obok skweru i zabytkowej miejskiej Studni Luschki, powsta! nowy mural – ogromna koronka. W sierpniu 2015
r. mural zrealizowa!a znana w $wiecie warszawska artystka
o pseudonimie NeSpoon. Pokry!a ona farb& 140 m kw. $ciany szczytowej kamienicy, u#ywaj&c do tego szablonów i sprayów. A#urowa, graficzna kompozycja nawi&zuje swoj& stylistyk& do r"cznie
wytwarzanych koronek klockowych powstaj&cych w Bobowej – najstarszym o$rodku koronczarskim w Polsce. Murale NeSpoon mo#na podziwia% m.in. w Chinach, Indiach, Australii, Finlandii, Portugalii, Francji i W!oszech.

Serbskie Grand Prix
WIS"A Od 29 lipca do 1 sierpnia w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odby!y si" w Wi$le XXVI Mi"dzynarodowe Spotkania Folk-

77

Fot. Justyna "ab#d

Fot. materia!y prasowe Galerii Bielskiej BWA
Adam Rutkowski „Bungee wg Gabriela
Metsu” 2015, olej na p!ótnie, 90 x 60 cm.

NeSpoon w trakcie realizacji muralu.

lorystyczne. Wzi!"o w nich udzia" 17 zespo"ów, w tym trzy polskie.
Grand Prix MSF Mi!dzynarodowa Rada Artystyczna przyzna"a zespo"owi Sve ti Sa va z Ka cia w Ser bii. Sze#$ na gród re gu la mi no wych przy zna no ze spo "om: Et nos ze Sko pje w Ma ce do nii,
Sun kist z Be idou na Taj wa nie, Ha viar z Ro%&avy na S"o wa cji,
Tu bil z An ka ry, Sve tlo va nek z Boj ko vic w Cze chach oraz Be stwi na z miej sco wo #ci o tej sa mej na zwie s' sia du j' cej z Biel skiem -Bia "'.

U Wojciecha syp!o…
!YWIEC XLVI Festiwal Folkloru Górali Polskich odby" si! w ramach TKB w (ywcu w ostatnich dniach lipca. Z"ote (ywieckie Serce w kategorii zespo"ów folklorystycznych otrzyma"a Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju za program „U Wojciecha syp"o ziorno”.
Srebrne (ywieckie Serce trafi"o do Grojcowian z Wieprza za program „Po odpu#cie”. Br'zowe (ywieckie Serce przypad"o (ywczanom z (ywca za „Zabaw! w karczmie”. W kategorii kapel Z"ote (ywieckie Serce otrzyma"a grupa Przemys"awa Ficka i Marcina
Blachury z (ywca. Jedno z pierwszych miejsc zaj!"a kapela Antoniego Gluzy ze Szczyrku, a z trzecich – kapela Buko) z Jab"onkowa i Gajdosze z Istebnej. W gronie grup #piewaczych Z"ote (ywieckie Serce otrzyma"y Stejizbianki z Wis"y. (e)ska grupa #piewacza
Wis"a zaj!"a jedno z pierwszych miejsc, a grupy #piewacze zespo"u Magurzanki z *odygowic i Istebna z Istebnej – zdoby"y drugie
miejsca.

Serca dla solistów
!YWIEC Podczas XLVI Festiwalu Folkloru Górali Polskich nagradzano nie tylko zespo"y, ale tak+e solistów. W#ród instrumentalistów pierwsze miejsce zaj!li wspólnie Józef Byrtek z Pewli Wielkiej (skrzypce) i Kamil Wojty"a z (abnicy (heligonka).
W gronie multiinstrumentalistów pierwsze miejsce przyznano Rafa"owi Gluzie ze Szczyrku i Januszowi Macoszkowi z Istebnej.
W#ród #piewaków Z"ote (ywieckie Serce otrzyma"a W"adys"awa Go"uch z Mutnego. Pierwsze miejsca zaj!"y Zofia Sordyl i Józefa Sordyl z Korbielowa, Barbara Biegun ze ,winnej i Anna Dunat z Pewli Wielkiej. Drugie miejsca przyznano Annie Foi
z Sopotni Ma"ej i Juliannie Adamek z Pewli Wielkiej. W kategorii „mistrz i ucze) – instrumentalista” pierwsze miejsce
otrzyma" m.in. Przemys"aw Ficek z Jele#ni (heligonka), a w kategorii „mistrz i ucze) – multiinstrumentalista” Monika Wa"ach-Kaczmarzyk z Jaworzynki (skrzypce, piszcza"ka, okaryna), która zdoby"a tak+e Z"ote (ywieckie Serce w kategorii „mistrz
i ucze) – #piewak”. W tej grupie laureatów pierwsze miejsce zaj'" Antoni Gluza ze Szczyrku.
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M!odzi o Kantorze
CZ"STOCHOWA W obchodzonym w"a#nie Roku Tadeusza Kantora Zespó" Szkó" Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Cz!stochowie zorganizowa" Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wariacje na temat Tadeusza Kantora. Wzi!li w nim udzia" uczniowie z D'browy
Górniczej, Koszalina, *odzi, *om+y, Supra#la, Tarnowskich Gór i, oczywi#cie, z Cz!stochowy. Wybrane prace mo+na by"o ogl'da$ do ko)ca sierpnia w trzech salach na parterze Galerii Dobrej Sztuki. To wystawa Nieprzerwany rytm twórczo$ci… W stulecie urodzin Tadeusza
Kantora.
W pierwszej sali tu+ przy wej#ciu zaprezentowano rysunki jubilata do spektaklu M#twa Witkacego, przygotowanego z teatrem
Cricot 2 w 1956, oraz "awk! jakby wyj!t' z najbardziej chyba znanego spektaklu, Umar!ej klasy. Potem ju+ rozpoczyna"y si! wariacje… M"odzi twórcy mieli rozmaite pomys"y na Kantora, popar te wni kli w' zna jo mo #ci' je go twór czo #ci. Obok prób
portretowych, pojawi"y si! nawi'zania do przedstawie) teatralnych (przede wszystkim wspomnianej Umar!ej klasy, ale tak+e
Niech sczezn# arty$ci), happeningów (to np. praca Katarzyny Kulickiej z Cz!stochowy Nad brzegiem morza), twórczo#ci plastycznej (technika ambala+e, czy najbardziej rozpoznawalne motywy – parasol lub walizka) oraz g"oszonych teorii (np. praca
Karoliny Og"ódek Nie zagl#da si% bezkarnie przez okno). W salach galerii pojawi"y si! rozmaite formy przestrzenne, witra+e,
akwaforty, akwatinty…

Reporta"e z przesz!o#ci
CZ"STOCHOWA W pierwszy poniedzia"ek sierpnia w Odwachu
w cyklu Aleje – tu si% dzieje odby"o si! spotkanie z Miko"ajem Grynbergiem, fotografem, autorem ksi'+ek: Auschwitz. Co ja tu robi%?
(2009), Ocaleni z XX wieku. Po nas nikt ju& nie opowie, najwy&ej
kto$ przeczyta (2012) oraz Oskar&am Auschwitz. Opowie$ci rodzinne (2014). Poprowadzi" je Marcin Zegad"o.
Miko"aj Grynberg opowiada" o losach ocalonych z zag"ady (ydów, których +ycie mimo up"ywu lat determinowane jest przesz"o#ci'. Oni wci'+ pozostaj' obcy nie tylko wspó"czesnym Polakom,
ale równie+ swoim rodzinom czy spo"ecze)stwu izraelskiemu, które zbudowane na micie silnego i aktywnego (yda pocz'tkowo nie
potrafi"o uwierzy$ w informacje o Holokau#cie, czyni'c ofiary wspó"odpowiedzialnymi za wojenne wydarzenia.
O swoim zadaniu wobec czytelnika, ale przede wszystkim wobec bohaterów swoich ksi'+ek Grynberg mówi" niezwykle skromnie. Dla jednych by" inicjatorem wspomnie), dla drugich pasem transmisyjnym, wiernym #wiadkiem opowie#ci o czasach zag"ady.
W swoich ksi'+kach unika wi!c ocen, pozostawiaj'c to trudne zadanie czytelnikowi, ale co warte podkre#lenia, z"o nie ma tu konkretnych nazwisk, by nikogo nie pi!tnowa$. Bo przecie+ godne pot!pienia s' czyny.

Fot. ze zbiorów MGS w Cz#stochowie

Fot. z archiwum Muzeum w Cz#stochowie
Wariacje na temat Tadeusza Kantora w Galerii Dobrej Sztuki w Cz#stochowie.

Wyrazi! nadziej", #e wszyscy ocaleni, którzy jeszcze #yj$, powtórz$ za cz"stochowiank$ Irit Amiel jej okrzyk-%wiadectwo – „to ja
zwyci"#y!am”.

Komorowski o cz!owieku
CZ!STOCHOWA W Sali Poplenerowej MGS w sierpniu mo#na by!o ogl$da& wystaw" fotografii Tomasza Komorowskiego, absolwenta, a obecnie profesora Wydzia!u Fotografii Pa'stwowej Wy#szej
Szko!y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w (odzi.
Prace przedstawiaj$ niezwyk!e akty, zniekszta!cone i niemal bezcielesne, jakby podejrzane w krzywym zwierciadle, które udowadnia!y, #e obraz fotograficzny mo#e sta& si" takim samym tworzywem
jak np. glina czy farby k!adzione na p!ótnie. Artysta zach"ca
do kontemplacji obiektów, ich kszta!tów, kolorów, zastosowanych
kontrastów…, i dopiero wnikliwa obserwacja pozwala zwiedzaj$cemu rozpozna& poszczególne cz"%ci ludzkiego cia!a. Ale jest to chyba potrzebne tylko po to, by zachwyci& si" pomys!owo%ci$ fotografa, który w ten sposób próbuje przeciwstawi& si" dominuj$cemu
przekonaniu o mimetyczno%ci uprawianej sztuki.

Cz"stochowski hip-hop
CZ!STOCHOWA 23–25 lipca zorganizowano ju# po raz szósty Hip-Hop Elements. Koordynatorem festiwalu by! Daniel Ma!oszyc, a prowadz$cym Kari, czyli Dominik Karo', który w ubieg!ym roku wyda! p!yt" Debiutant.
Imprezy skupia!y si" wokó! dwóch miejsc. Pierwszym by! Amfiteatr przy Promenadzie im. C. Niemena. Tu odbywa!y si" sobotnie koncerty; wyst$pili m. in. Joe Kickass z Holandii (wspó!pracuj$cy m.in. z Ostrym), donGURALesco, Quebonafide, Pro8L3M,
Rasmentalism, DJ Lem oraz Mikser&Instrumenty z Cz"stochowy.
Na Promenadzie odbywa!y si" natomiast imprezy towarzysz$ce, takie jak graffiti jam, break dance, bitwy freestylowe czy street market.
Drugim wa#nym miejscem by! plac Biega'skiego i okolice. Tu
szko!a ta'ca Snake Dance przygotowa!a pokaz break dance, w klubie Rura zorganizowano after party (DJ Slim, DJ Show) oraz projekcje filmowe, a warsztaty dla producentów muzycznych poprowadzi! w OPK Gaude Mater kolektyw polsko-holenderski Killing
Skills.

Lato pe!ne niespodzianek
Z"OTY#POTOK Ju# tradycyjnie na prze!omie lipca i sierpnia Z!oty Potok sta! si" miejscem kilku imprez kulturalnych. Najpierw zorganizowano Jurajskie Lato Filmowe z projekcjami filmów na 14-

Fotografie Tomasza Komorowskiego go!ci"y
w MGS w Cz#stochowie.

metrowym akranie nad „Amerykanem” i spotkaniami z Olg$ Bo!$d),
Andrzejem Grabowskim czy Krzysztofem Skib$.
Nast"pnie odby!o si" XIX *wi"to Pstr$ga, gdy wszystko kr"ci!o
si" dooko!a ryby. Przygotowano wi"c konkursy: plastyczny „Pro%ba do Z!otej Rybki”, muzyczny „Plusk Z!ote Rybki”, turystyczny
„Wiedzy o Z!otej Krainie”, a tak#e Bieg z Pstr$giem. Nie zabrak!o
te# zawodów w"dkarskich oraz konkursu kulinarnego „Królewski
Pstr$g na 24 sposoby”.
W tym czasie mia! równie# miejsce III Festiwal Jazzu Tradycyjnego w Stajni Wiking, organizowany przez Tadeusza Ehrhardta-Orgielewskiego. Wyst$pili: Sound Cechowy, Tador Swingtet (formacja z Orgielewskim i Justyn$ Królak) oraz Siergiej Wowkotrub
Quintet.

XXVI Mi"dzynarodowy Kurs Muzyczny
OPOLE Kolejna edycja imprezy organizowanej przez Towarzystwo
Mi"dzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera oraz
Pa'stwow$ Szko!$ Muzyczn$ im. Fryderyka Chopina w Opolu – wzbogaci!a sezon ogórkowy o ciekawe koncerty, które o#ywi!y sale opolskich ko%cio!ów, zamków i pa!aców. W tegorocznym Kursie Muzycznym wzi"!o udzia! 140 go%ci z kraju i zagranicy:
uczniowie oraz studenci klas skrzypiec, fortepianu, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary a tak#e zespo!y kameralne. M!odzie# doskonali!a swoje umiej"tno%ci pod okiem mi"dzynarodowego grona
pedagogów, pracowa!a nad interpretacj$ przygotowanych utworów,
bior$c jednocze%nie udzia! w lekcjach mistrzowskich, wyk!adach
i warsztatach. Codziennie z udzia!em mistrzów i uczniów odbywa!y si" koncerty m.in. w Opolu, G!ucho!azach, Mosznej, Brzegu i Kamieniu *l$skim, a w%ród nich koncert muzyki kameralnej Maurice’a Ravela upami"tniaj$cy 140. rocznic" urodzin kompozytora,
koncert „Vivaldi na wodzie”, spektakl „Taneczny %wiat Chopina”
w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz koncert muzyki hiszpa'skiej. Mi"dzynarodowe Kursy Muzyczne upami"tniaj$ posta& Jerzego Hellera, d!ugoletniego dyrektora opolskiej szko!y muzycznej, inicjatora i organizatora tej imprezy, animatora
wielu opolskich przedsi"wzi"& muzycznych. Obecnie kieruje nimi
Tomasz Tomaszewski, opolanin, koncertmistrz Niemieckiej Opery
w Berlinie, profesor berli'skiego Uniwersytetu Sztuki.

Lato w Teatrze
OPOLE „Lato w Teatrze” to realizowany ze %rodków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Jego g!ównym celem jest krzewienie idei pedagogiki teatralnej. W Opolu program ten
realizowa! Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, przy wspó!pracy M!odzie#owego Domu Kultury w ramach projektu odbywa!y si"
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Foto. Ewelina Stanek

szkolenia dla pedagogów teatru oraz warsztaty dla dzieci i m!odzie"y (sp#dzaj$cych wakacje w mie%cie), prowadzone przez artystów,
uczestnicy poznawali tajniki pracy w teatrze a tak"e uczyli si# twórczego wyra"enie siebie za pomoc$ ró"nych %rodków ekspresji. Zaj#cia prowadzono w czterech grupach warsztatowych: aktorskiej, kostiumowo-scenograficznej, muzycznej i filmowo-reporterskiej,
prowadzili je arty%ci: Ma!gorzata D$browska, Tomasz Kurowski,
Agnieszka Lucya, Ewa Kabza. Zwie&czeniem opolskiego programu „Lato w Teatrze” by!a premiera spektaklu „Labirynt snów”
z udzia!em uczestników warsztatu, w re"yserii Joanny Grabowieckiej, który dwukrotnie zaprezentowano na deskach opolskiego teatru lalkowego.

Nowy dyrektor Filharmonii Opolskiej
OPOLE Przemys!aw Neumann, dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, wspó!pracuj$cy m.in. z Teatrem Wielkim w Poznaniu i Gliwickim Teatrem Muzycznym zosta! nowym dyrektorem
Filharmonii Opolskiej po wygraniu konkursu na to stanowisko, og!oszonego przez Zarz$d Województwa Opolskiego. W fina!owym etapie konkursu wzi#!o udzia! siedmiu kandydatów: Warcis!aw Kunc,
Wojciech Marchwica, Przemys!aw Neumann, Waldemar Olszewski,
Artur Rekiel, Jerzy Salwarowski i Bartosz 'urakowski.
Ka"dy z kandydatów zaprezentowa! swoj$ wizj# oraz program
funkcjonowania Filharmonii Opolskiej z uwzgl#dnieniem aspektu
artystycznego i finansowego, a nast#pnie odpowiadali na pytania
cz!onków komisji konkursowej (m.in. przedstawiciele MKiDN, stowarzysze& twórczych i zwi$zków zawodowych), którzy po zako&czeniu obrad w wypowiedziach do mass mediów zgodnie podkre%lali wysoki poziom merytoryczny kandydatów, prezentuj$cych
ró"norodne i zarazem ciekawe koncepcje prowadzenia filharmonii.
Jak powiedzia! Grzegorz Sawicki cz!onek Zarz$du Województwa
Opolskiego, przewodnicz$cy komisji konkursowej – do tego wyboru przekona#a komisj! spójna i realna koncepcja funkcjonowania Filharmonii zaprezentowana przez Przemys#awa Neumanna, jego
wysokie kwalifikacje i ciekawy dorobek artystyczny, znajomo"$ pozyskiwania funduszy unijnych, nowe formy dzia#alno"ci filharmonii,
które mog% przyci%gn%$ wi!ksze grono s#uchaczy, a tak&e ciekawe
formy wspó#pracy z organizacjami pozarz%dowymi i nowoczesne formy komunikowania si! z publiczno"ci%.

Pastel – grafika – ekslibris
D"BROWA#GÓRNICZA W Galerii Pa!acu Kultury Zag!#bia
w D$browie Górniczej 28 sierpnia zago%ci!a wystawa Romualda Korusa. Znany b#dzi&ski malarz i grafik, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pi#knych tym razem zaprezentowa! swoje dzie!a
w trzech technikach wyrazu artystycznego, by!y to: pastel, grafika
i ekslibris. Przed rokiem w Pa!acu Mieroszewskich w B#dzinie artysta %wi#towa! jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Eksponaty w d$browskiej galerii s$ tak"e efektem pracy ostatnich pi#ciu dekad, s$
zapisem %wiata widzianego przez pryzmat symboli, archetypów
i wyobra+ni. Romuald Korus uprawia malarstwo sztalugowe, grafik# artystyczn$, prasow$, malarstwo sakralne, witra" i rysunek. W jego dorobku znajduje si# wiele wystaw krajowych i mi#dzynarodowych, które zaowocowa!y licznymi nagrodami dla twórcy. Na sta!e
zwi$zany jest z B#dzinem, w Miejskim O%rodku Kultury prowadzi
pracowni# malarstwa.

Lalki z dusz!

SOSNOWIEC 29 sierpnia w sali widowiskowo-koncertowej „Muza”, za spraw$ XXVIII Mi#dzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, rozpocz$! si# Rok Kulturalny w Sosnowcu!
MSFF ju" na sta!e zago%ci! na mapie kulturalnej regionu. Barwne
korowody, feeria barw ludowych strojów, rozta&czona i roz%piewana m!odzie" z ca!ego %wiata to wizytówka najwi#kszej akademickiej imprezy folklorystycznej w Europie. W tym roku miasta (l$ska, Zag!#bia i Podbeskidzia odwiedzi!y zespo!y z Czech, Ukrainy,
)otwy, W!och, Egiptu, Indii, W#gier, Serbii i oczywi%cie z Polski.
Koncerty zauroczy!y publiczno%* mi#dzy innymi w: Sosnowcu,
Ustroniu, Istebnej, Brennej i Chorzowie. Festiwalowym miasteczkiem po raz pierwszy by! urokliwy Cieszyn, gdzie na zamku mia!
miejsce koncert „Muzyka (wiata”, fina!owa prezentacja XXVIII
MSFF odby!a si# w Chorzowskim Centrum Kultury. Polsk# reprezentowa! gospodarz – Studencki Zespó! Pie%ni i Ta&ca „Katowice”
oraz Zespó! Pie%ni i Ta&ca Ziemi Cieszy&skiej im. Janiny Marcinkowej.

D"BROWA#GÓRNICZA W Muzeum Miejskim „Sztygarka”
w D$browie Górniczej go%ci wystawa, która jest efektem niezwyklej pasji Magdaleny Mroczek-Stachowiak, która kolekcjonowanie lalek zacz#!a we wczesnym dzieci&stwie. Nie poprzesta!a
jednak jedynie na ich gromadzeniu. Upodobanie do strojów regionalnych zadecydowa!o – jak mówi autorka wystawy – tak"e o wyborze kierunku studiów. Pani Magdalena jest absolwentk$ etnologii na Uniwersytecie Jagiello&skim. Swoj$ pasj# rozpo cz#!a
od zbierania lalek w polskich strojach regionalnych, pó+niej do!$czy!y do niej lalki z ca!ego %wiata. Pojawi!y si# tak"e w!asne oryginalne kreacje Barbie (tzw. One Of A Kind). Uszkodzone odzyska!y w pracowni M. Mroczek-Stachowiak swoj$ %wietno%*.
Kolekcja obecnie liczy ponad tysi$c lalek reprezentuj$cych folklor ponad stu krajów oraz ponad trzysta lalek kostiumowych.
Od pa+dziernika 2012 roku zbiór lalek regionalnych znajduje si#
w depozycie w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w D$browie Górniczej. Lalki pani Magdaleny zdoby!y wiele nagród i wyró"nie&,
m.in. trzy lalki Barbie One Of A Kind uzyska!y w 2002 roku nagrod# na VI Mi#dzynarodowym Festiwalu Lalek w Gy,r na W#grzech.

Festiwal Muzyki Celtyckiej

Teatralne wakacje

B!DZIN Kiedy po raz pierwszy w 2003 roku na podzamczu b#dzi&skiej twierdzy zabrzmia!a muzyka celtycka, organizatorzy – b#dzi&ski Urz$d Miasta oraz Zespó! Muzyki Celtyckiej Beltaine chyba nie przypuszczali, "e przegl$d polskich zespo!ów graj$cych
muzyk# Irlandii, Szkocji i Bretanii czyli Festiwal Muzyki Celtyckiej „Zamek” zdob#dzie tak$ s!aw# i na sta!e zago%ci w prastarym
grodzie. W tym roku po raz trzynasty zahucza!o w mie%cie nad Czarn$ Przemsz$, jak wspominaj$ organizatorzy by!a to najbardziej...
czeska ze wszystkich edycji! Od skrzypcowo-gitarowego duetu,
przez balfolkow$ kapel#, a" do Branu, który zaszczyci! nas po raz
drugi. Wielk$ niespodziank$ by! debiut zespo!u Etnostation. Ponadto wyst$pili m.in. francuska grupa Plantec i b#dzi&ski zespó! ta&ca
irlandzkiego Galway.

SOSNOWIEC Dwa tygodnie sierpniowych wakacji sp#dzili w…
Teatrze „Zag!#bia” w Sosnowcu. Pod opiek$ profesjonalistów
pracowali w trzech grupach: aktorskiej, scenograficznej i multimedialnej. Mowa o grupie nastolatków, którzy uczestniczyli
w warsztatach, efektem ich pracy by! spektakl zatytu!owany „Tak
to widz#: szko!a”. Warsztaty przygotowa! Teatr Zag!#bia w ramach programu „Lato w teatrze” organizowanego przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Warto doda*, "e projekt
„Tak to widz#: szko!a” znalaz! si# w gronie wniosków najwy"ej
ocenionych przez Komisj# Ekspertów programu. Przysz!ych
twórców teatru przygotowywali m.in.: Iwona Wo+niak (prezes
Fundacji Szafa Gra), Maciej Dziaczko (instruktor teatralny, nauczyciel, arteterapeuta), Miko!aj Karczewski (aktor, tancerz),
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XXVIII Mi!dzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, to przede
wszystkim "wi!to m#odo"ci.

Fot. Jacek Sikora

Agnieszka Piestrzeniewicz (nauczyciel akademicki, animator
podmiotowo!ci, trener umiej"tno!ci twórczych), Szymon Szewczyk (wspó#autor scenografii i kostiumów do spektakli „Korzeniec”, „Ko$, kobieta i kanarek” w Teatrze Zag#"bia), Mi#osz Gajewski (realizator trailerów spektakli w Teatrze Zag#"bia) oraz
ulubie$cy publiczno!ci, aktorzy zag#"biowskiej sceny: El%bieta
Laskiewicz, Agnieszka Oko$ska-Ba#aga, Micha# Ba#aga, Przemys#aw Kania. Maj&c takich opiekunów o premierze mo%na powiedzie' tylko jedno: sukces!

Do!ynki po b"#dowicku
HAWIERZÓW-B!"DOWICE W ogrodzie przy Domu PZKO
w Hawierzowie-B#"dowicach !wi"towano w sobot" 29 sierpnia zako$czenie %niw. Cz#onkowie Miejscowego Ko#a Polskiego Zwi&zku Kulturalno-O!wiatowego zorganizowali swoj& sztandarow& imprez", Do%ynki (l&skie, ju% po raz 46. Tradycyjny obrz&dek
do%ynkowy przedstawi# na scenie dzia#aj&cy przy Kole Zespó#
Regionalny „B#"dowice”, który wspomog#y kapela i chórek „Kamraci i kamratki”. Wieniec z tegorocznych k#osów zbó% wr"czono
gospodarzom, którymi byli w tym roku ponownie prezes b#"dowickiego Ko#a, Piotr Chroboczek i jego %ona Stanis#awa. Gospodarze
cz"stowali do%ynkowych go!ci miodul& i ko#aczami, zapraszali
do licznych stoisk z plackami, ciastami, potrawami z grilla, jak równie% ognistymi trunkami. O „straw" duchow&” zadba#y natomiast – wspólnie z dzia#aj&cymi w ramach „B#"dowic” i przy miejscowej polskiej podstawówce „Ma#ymi B#"dowianami” – czeska
„Voni)ka” z Hawierzowa oraz zespó# „Ma#e Bartusie” z Podhala.
Gor&co witano na Do%ynkach (l&skich go!ci honorowych. Do b#"dowickiej „Zborówki” przyjecha# na przyk#ad nowy konsul generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski. Nowy konsul obj&# stanowisko w#a!nie w sobot", a b#"dowickie do%ynki by#y pierwsz& jego
imprez&.

Malarze w Beskidach
!OMNA DOLNA P"dzle, farby, p#ótna, szkicowniki – z takim
wyposa%eniem wyruszyli 24 sierpnia w Beskidy malarze ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC oraz zaprzyja*nieni arty!ci, tak%e z zagranicy. Inspiracji szukali w okolicach +omnej
Dolnej. To tam SAP zorganizowa# w tym roku Mi"dzynarodowy
Plener Malarski „Beskidy”. Na plenerze spotka#o si" jedena!cioro plastyków, w tym arty!ci z Polski i Bia#orusi. – Przyjechali
do nas go!cie z Warszawy, bardzo dobrzy akwareli!ci. Zasadniczo jednak technika i tematyka prac s& dowolne, wi"c ka%dy mo%e wybra' to, co najbardziej mu odpowiada – wyja!ni#a Ewa Matykiewicz-Zachatová z SAP, która by#a komisarzem pleneru.
Uczestnicy pleneru tworzyli do 28 sierpnia. W dzie$ pó*niej za!
prace powsta#e w czasie tygodnia sp"dzonego w Beskidach malarze zaprezentowali na wystawie w sali balowej hotelu Pod Akacjami.

Ku czci $w. Melchiora
CIESZYN ,ycie !w. Melchiora Grodzieckiego by#o przekraczaniem granic, które dziel& kultury, j"zyki i ludzkie serca – podkre!li# w niedziel" 6 wrze!nia w ko!ciele pw. !w. Marii Magdaleny
w Cieszynie ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-%ywieckiej. Wspólnie z biskupem-seniorem Tadeuszem Rakoczym
i ks. bp. Franti-kiem Václavem Lobkowiczem z diecezji ostrawsko-opawskiej wzi&# on udzia# w ponadgranicznych uroczysto!ciach ku
czci !w. Melchiora Grodzieckiego, rodaka z Cieszyna. Tegoroczne
uroczysto!ci odby#y si" jak zwykle w pierwsz& niedziel" wrze!nia.
Procesje z obu brzegów Olzy wyruszy#y z orkiestrami sprzed ko!cio#ów parafialnych pw. Naj!wi"tszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie i !w. Marii Magdaleny w Cieszynie, by spotka' si"
na Mo!cie Przyja*ni. Pó*niej wszyscy udali si" na msz" do !wi&tyni cieszy$skiej.
Homili" wyg#osi# biskup Lobkowicz. Hierarcha zach"ca# zgromadzonych, by szukali ciszy, w której #atwiej us#ysze' g#os Boga: – Otwórzmy swoje serca, aby!my potrafili s#ucha' S#owa Bo%ego. Kiedy b"dziemy umieli komunikowa' si" z Bogiem,
b"dziemy potrafili lepiej rozmawia' z lud*mi – podkre!li# biskup
Lobkowicz.

Wieniec do!ynkowy gospodarzom, pa"stwu Stanis#awie i Piotrowi Chroboczkom, przekazali Barbara Owczarzy i Jakub Sta$ z zespo#u „B#%dowice”.

Elementarz szyty na miar#
ZAOLZIE 1 wrze!nia 235 pierwszoklasistów w polskich szko#ach
na Zaolziu rozpocz"#o nauk" z nowym elementarzem. Pachn&ce nowo!ci& podr"czniki dla pierwszaków w#a!nie wysz#y spod drukarskiej prasy i zast&pi& u%ywane przez ostatnie kilkana!cie lat „czerwone” elementarze, ju% nieco przestarza#e. Co wa%ne – nowy
elementarz jest szyty wprost na miar". Autorki wzi"#y pod uwag"
nie tylko nowe trendy w nauczaniu pocz&tkowym, ale pami"ta#y te%
o specyfice zaolzia$skich szkó#. – Ostatni elementarz wydany zosta# w 2003 roku. Kiedy sko$czy# si" jego nak#ad, stan"li!my
przed dylematem: wznowi' star& wersj" czy spróbowa' stworzy'
co! nowego, bardziej nowoczesnego – wyja!nia#a podczas promocji elementarza koordynatorka zespo#u autorskiego, Renata Czader
z Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowo!ciowego.
Prace nad podr"cznikiem dla pierwszoklasistów ruszy#y dzi"ki
funduszom z Ministerstwa Szkolnictwa RC w ramach projektu
na wspieranie edukacji w j"zykach mniejszo!ci. Oprócz elementarza Centrum Pedagogiczne wyda#o równie% zestaw zeszytów 'wicze$ oraz zeszyty do nauki pisania (w dwóch wersjach: w tradycyjnym pi!mie i w comenia script). Nauczyciele otrzymaj& równie%
wersj" interaktywn&, nawi&zuj&c& do elementarza, ale zawieraj&c&
te% nowe zadania i tre!ci.

W skrócie...
! 21sierpnia odby#a si" w Pszczynie konferencja popularnonaukowa po!wi"cona ks. Piotrowi Skardze. Wyk#ady wyg#osi#y: dr hab.
Aleksandra Gie#do$-Paszek (U() – „Wymowa ikonograficzna obrazu Jana Matejki Kazanie Skargi oraz dr hab. Danuta Krzy%yk
(U() – „O sztuce dobrego mówienia wczoraj i dzi! – refleksje wokó# Kazan sejmowych Piotra Skargi”. Organizatorem konferencji by#o Miasto Pszczyna.
! Galeria „Kronika” w Bytomiu i Fundacja Galerii Wschód od 6
do 29 sierpnia prezentowa#y wystaw" „trzaski”, której autorami byli: Daniel Koniusz, +ukasz Sosi$ski, Tomasz Koszewnik, +ukasz Rodziewicz.
! Malarstwo Marii Danuty Chmielarskiej pokaza#a galeria
„Na ,ywo” Radia Katowice. O zmar#ej rok temu artystce tak pisze
w katalogu Maciej M. Szczawi$ski: „By#a mistrzyni& pó#tonu, po#szeptu i !rodków subtelnych. Krzyk formalnie by# jej obcy, podobnie jak wszelka ostentacja czy przerysowania. Ale krzyk w sztuce
mo%e by' te% bezg#o!ny, a cisza nagle nabrzmiewa' tre!ci&”.
! W ramach Sierpnia Talentów i cyklu „Muzyka w ko!cio#ach Katowic”, któremu patronowali metropolita katowicki i prezydent Katowic wyst&pili: w ko!ciele !w. Antoniego w D&brówce Ma#ej – Justyna Kopiszka (mezzosopran) i Bart#omiej Barwinek (organy),
natomiast w ko!ciele pw. Opatrzno!ci Bo%ej w Zawodziu koncertowali Katarzyna .wiek (mezzosopran) i Tomasz Soczek (organy).
Organizatorem koncertów by#a Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
! 28 sierpnia w Bibliotece (l&skiej odby#a si" inauguracja festiwalu Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Sosnowcu z udzia#em Marceli Wierzbickiej (sopran), Mag-
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Fot. z materia$ów MG w Bytomiu
„Ostatni taki wspania$y obraz” Michaela „Nick” Nicholsa z USA, zwyci%zcy 50. edycji konkursu Wildlife Photographer of the Year 2014. Wystawa w Muzeum Górno#l!skim w Bytomiu.
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daleny Pluty (mezzosopran), !ukasza Skrobka (baryton), Marcina
Mogi"y (fortepian).
! Z okazji 150. urodzin Katowic odby"y si# koncerty w bazylice w Panewnikach oraz w ko$ciele pw. $w. Antoniego.
! Od momentu udost#pnienia przez Muzeum %l&skie w Katowicach pi#ciu wystaw sta"ych, stanowi&cych unikalne po"&czenie tematyki historii, sztuki profesjonalnej, plastyki nieprofesjonalnej i scenografii teatralnej, zobaczy"o je ponad 100 tysi#cy osób.
! Wernisa' „Nieba bli'ej” Marka Wac"awa Judyckiego oraz Bronis"awa W&troby odby" si# 14 sierpnia w Regionalnym O$rodku Kultury w Katowicach. Wystawa zwi&zana by"a z Mi#dzynarodowym
Dniem Latarni Morskich.
! Wydzia" Promocji Urz#du Miasta Katowice oraz Stowarzyszenie Przyjació" Sztuk Kompetentnych zapraszali 16 sierpnia
na koncert „Niedzielne Popo"udnie z Muzyk&”, zorganizowany
na katowickim Rynku. Mo'na by"o pos"ucha( popularnego repertuaru operetkowego oraz przebojów muzyki filmowej w wykonaniu Justyny Dyly – sopran, Kamila Roch-Karolczuka – tenor, Sylwestra Targosz-Szalonka – tenor z towarzyszeniem Kameralistów
Orkiestry im. Arcyksi#'nej Marii Krystyny Habsburg.
! Muzeum Miejskie w Tychach w Centrum pozyska"o nowe miejsce ekspozycyjne, w którym mo'e prezentowa( mieszka)com miasta zdj#cia ze swoich zbiorów, stanowi&ce kanw# wcze$niejszych
wystaw. Pierwsz& wystaw& pokazywan& w CM „Paprocany” by"y zdj#cia z budowy miasta b#d&ce fragmentem wystawy „Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czy'ewskiego”.
! Muzeum w Chorzowie zaprasza na wystawy czasowe: „Sam rz!d
to nie wszystko! Samorz!d. Dzieje samorz&du w Chorzowie w latach 1868–1990”, „Nie tylko Matejko. Wizerunki królów i ksi&'&t
polskich na medalach” (ze zbiorów Muzeum w Chorzowie), „Dwa
wieki energetyki w Chorzowie, sta"a numizmatyczna: Z dziejów pieni&dza. Polska – %l&sk”.
! Cieszy)ski profesor Janusz Spyra z Akademii Jana D"ugosza
w Cz#stochowie wyda" dzie"o pt. „Historiografia a to'samo$( regionalna w czasach nowo'ytnych na przyk"adzie %l&ska Cieszy)skiego w okresie od XVI do pocz&tku XX wieku”. Publikacja podsumowuje dotychczasow& prac# badawcz& historyka.
! 8 sierpnia w ramach bielskiej akcji „Sztuka wychodzi na Rynek” odby" si# wernisa' prac plastycznych i fotograficznych Jolanty Knapek i jej przyjació".
! Podczas przerwy w nauce m"odzi arty$ci z LO Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie przedstawili na francuskiej wyspie
Reunion (m.in. w Urz#dzie Miejskim St. Denis – stolicy wyspy)
spektakl muzyczny „Chaja & Edith” o Helenie Rubinstein i Edith
Piaf. Autorami spektaklu s& Ma"gorzata i Jean-Claude Hauptmannowie.
! W sierpniu w Cieszynie odby"y si# dwie sztandarowe wakacyjne imprezy – XXVIII Mi#dzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny oraz XXV Letnia Szko"a J#zyka i Kultury Polskiej organizowane przez tamtejszy U%.
! W salach koncertowych i na placach Bielska-Bia"ej w lipcu
i sierpniu odbywa"y si# XVI Dni Muzyki Kameralnej i Organowej
organizowane przez Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemanna.
! „*abka Kuma i kl&twa Templariuszy” to tytu" siedmiu bajek edukacyjnych o urokach gmin Lokalnej Grupy Rybackiej *abi
Kraj – Skoczowa, Paw"owic, Zebrzydowic, Chybia, Gocza"kowic-Zdroju, Strumienia i D#bowca – autorstwa Jolanty Reisch-Klose,
które w formie ksi&'kowej wyda"a Agencja Reklamowa Poran w Bielsku-Bia"ej. Ilustracje wykona" Zbigniew Poraniewski. W ka'dej

z miejscowo$ci „*abiego Kraju” Kuma prze'ywa inn&, lokaln& przygod#.
! Podczas fotograficznych wtorków w Odwachu prace prezentowali: Sebastian Adamus, Dariusz Baranowski, Zbigniew Burda;
Jacek Bonecki i Krzysztof Muskalski.
! Go$(mi poniedzia"kowych spotka) literackich i podró'niczych
w Odwachu byli tak'e: Monika Kaczmarzyk, Micha" Ogórek, Denis Urubko.
! W OPK Gaude Mater Obrazki z podró"y prezentowa" Krzysztof „Bia"y” Boci&ga, o podró'ach opowiada" Tadeusz Chudecki, a Piotr
Gadzinowski promowa" ksi&'k# W Hong Kongu.
! W Bibliotece Publicznej im. W. Biega)skiego odby"a si# promocja ksi&'ki !ukasza Suskiewicza Zale"no#ci.
! Na wystawie „Go"&bek pokoju” w opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Je)ców Wojennych mo'na by"o obejrze( prace wspó"czesnych artystów, zajmuj&cych si# rysunkiem satyrycznym oraz karykatur&, którzy zobrazowali swoje wizje uniwersalnego symbolu
pokoju.
! Z okazji „Wielkiego Dnia Pszczó" 2015” w skansenie Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu zorganizowano rodzinne warsztaty po$wi#cone pszczo"om i pszczelarstwu.
! W 70. rocznic# ataku nuklearnego na Hiroszim# i Nagasaki Muzeum %l&ska Opolskiego w Opolu zorganizowa"o wystaw# „Dni
po dniu…” prezentuj&c& powojenn& fotografi# japo)sk& ze zbiorów
Zenona Harasyma.
! Wasyl Bondarczuk z Akademii Sztuki Pi#knych we Lwowie
na wystawie „Zastyg"a improwizacja” w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wystawi" akwarele, pastele oraz wykonane autorsk& technik& prace "&cz&ce ze sob& ceramik# i szk"o artystyczne.
! „Dzisiaj s& moje urodziny” to tytu" wystawy prac Romualda Jeziorowskiego, który w Muzeum %l&ska Opolskiego z okazji 25. lecia pracy twórczej, zaprezentowa" m.in. rysunki, filmy, fotografie
oraz instalacje.
! Ponad 800 m"odych osób z ró'nych stron Polskie uczestniczy"o w %wi#cie M"odzie'y na Górze %wi#tej Anny, w programie imprezy oprócz rozwa'a) Pisma %wi#tego i modlitw, odbywa"y sie liczne wydarzenia artystyczne m.in. koncerty w klimacie muzyki
reggae i rocka.
! W Galerii Sztuki Wspó"czesnej w Opolu mieszka)cy stolicy regionu mogli zobaczy( wystaw# prac tegorocznych dyplomantów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
! Wystaw# prac dyplomowych Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego zaprezentowano w Galerii Sztuki Wspó"czesnej w Opolu, która od lat wspó"pracuje z Uniwersytetem Opolskim, promuj&c
dokonania m"odych twórców – absolwentów uczelni.
! 7 sierpnia w Parku Sieleckim w Sosnowcu odby"a si# pi&ta edycja Eskalatora. Gwiazdami tegorocznej imprezy byli m.in. Kamil
Kubas, Mrozu i Sylwia Grzeszczak.
! 19 i 20 sierpnia w Kroczycach mia"a miejsce czwarta edycja
Letniego Festiwalu Fotograficznego, jego organizatorzy: Jurajska
Grupa Fotograficzna i Hotel Fajkier w tym roku zaproponowali temat przewodni: nago$( zakryta. Obejmowa" on fotografi# sensualn& i akty.
! 19 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu odby"o si# spotkanie zatytu"owane „Z wizyt& u Hrabiego Draculi”. Impreza zosta"a zorganizowana w ramach letniej akcji „Literackie lato grozy na weso"o” oraz ogólnopolskiego programu Ca"a Polska
czyta dzieciom.
! W sierpniu w sosnowieckiej „Muzie” go$ci"a niezwyk"a wystawa „Nadniemnie” obrazuj&ca unikatowe pi#kno Grodna, jej autorem by" Andrzej Filipowicz.
! W siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie mo'na
by"o ogl&da( wystaw# po$wi#con& dwóm wybitnym duchownym
katolickim: ks. pra"atowi Leopoldowi Bi"ce (1892–1955) oraz ks.
dziekanowi Józefowi Nowakowi (1908–1995). Obaj ksi#'a byli
dzia"aczami religijnymi i spo"ecznymi, obu nazi$ci wi#zili w obozach koncentracyjnych, a po wojnie prze$ladowa"y ich w"adze komunistyczne.
! 29 sierpnia rozpocz&" urz#dowanie nowy konsul generalny RP
w Ostrawie, Janusz Bilski, który zast&pi" na tym stanowisku Ann#
Olszewsk&. Ju' 31 sierpnia nowy konsul odwiedzi" Kongres Polaków w Republice Czeskiej, gdzie spotka" si# z jego w"adzami,
z prezesem Józefem Szymeczkiem na czele.
! Hawierzowska Galeria „Radost” oraz Miejski O$rodek Kultury przygotowa"y z okazji 60. rocznicy za"o'enia miasta wystaw#
twórczo$ci Oskara Pawlasa. Zaprezentowano na niej przede wszystkim obrazy, a zw"aszcza olejne krajobrazy, które sta"y si# najukocha)szym tematem nie'yj&cego ju' artysty, d"ugoletniego cz"onka
oraz prezesa Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego przy ZG
PZKO, a pó+niej Stowarzyszenia Artystów Polskich.
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! MIEJSKA Biblioteka Publiczna w Jaworznie spro wadzi!a 124 autentycznych
chi"skich ksi#$ek. To
publikacje o tematyce
po pu lar no -na uko wej
i albumy. Bibliotekarze
zapraszaj# mieszkaj#cych tu Chi"czyków,
ale czyni# to jako% ma!o skutecznie. Cho& lektury z Pa"stwa 'rodka
le$# na pó!kach od ponad roku, to dot#d do jaworznickiej biblioteki
zajrza! tylko jeden
Chi" czyk. I na dodatek nie chcia! s!ysze&
o chi"skich ksi#$kach.
Zainteresowa! si( jedynie ksi#$kami Stephena
Kinga przet!umaczonymi na j(zyk polski.
! MIASTO przygotowane na nawa!nic( to
Zapis wydarze" bez w#tpienia Rybnik,
z miesi#ca gdzie urz(dnicy kupili
poprzedzaj#cego detektor burz i stacj(
meteo. Urz#dzenia b(d#
zamkni$cie ostrzega& mieszka"ców
numeru przed nadchodz#cymi
burzami. Detektor monitoruje okolic( w promieniu 40 km. Wszyscy maj# nadziej(, $e pozwoli to przewidzie& odpowiednio wcze%niej
nadej%cie takich nawa!nic, jak lipcowe.
! KOSSAK wraca do domu. 4 sierpnia
do muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich
powróci! skradziony 22 lata temu obraz „Autoportret” Wojciecha Kossaka, namalowany
przez artyst( w 1924 roku. Jest jednym z 13 obrazów skradzionych z ko"cem czerwca 1993
roku. Niewielki domek w Górkach Wielkich,
w jakim urz#dzone jest muzeum Zofii Kossak,
nie by! wówczas wyposa$ony w alarm. Szacowana warto%& obrazu to ok. 50 tys.
! KOLEJE %l#skiego marsza!ka chwal# czeskiego przewo)nika, który za chwil( mo$e sta&
si( ich konkurentem. Pasa$erowie z biletem Kolei 'l#skich otrzymuj# ulotk( informacyjno-reklamow# Leo Expressu. I s# lekko zdziwieni...
A w Kolejach 'l#skich t!umacz#, $e to tylko
przyjacielska wspó!praca. Na razie. Wszak wiadomo, $e Czechom marzy si( ekspansja na %l#ski rynek.
! POLONUSI s# zachwyceni 'l#skiem.
Wielu nie widzia!o go od kilku dekad. 17. Letnie Igrzyska Polonijne by!o tak# okazj# do poznania bli$ej kraju przodków. W tegorocznej
imprezie wzi(!o udzia! ok. 800 sportowców ze
%wiata. Walczono na arenach sportowych
w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzis!awiu 'l#skim.
! ULICAMI miast naszej aglomeracji przejecha! kolejny wy%cig kolarski Tour de Pologne. W Katowicach pod Spodkiem 4 sierpnia
znów zobaczyli%my najszybszy z finiszów. Kolarzy dopingowa!y t!umy kibiców. Okazuje si(,
$e by!a to znakomita impreza promuj#ca Katowice, które doskonale wykorzysta!y okazj(.
Obrazki nowoczesnej Strefy Kultury posz!y
w %wiat.
! TON*CA Platforma Obywatelska chce
przeforsowa& obiecywan# nieustannie ustaw( metropolitaln#. 5 sierpnia po!#czone si!y dwóch sejmowych komisji przyj(!y sprawozdanie z prac
nad poselskim projektem, który we wrze%niu powinien trafi& pod g!osowanie. A je%li projekt zyska akceptacj( wi(kszo%ci pos!ów, pó)niej senatorów i wreszcie samego prezydenta, to system
zarz#dzania miastami 'l#ska i Zag!(bia czeka spora rewolucja. Spora – bo znikn#!by Górno%l#ski
Zwi#zek Metropolitalny i Komunikacyjny Zwi#-
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zek Komunalny GOP. I w bezpo%rednich wyborach wy!oniono by radnych, którzy kierowa& b(d# ponad 2-milionow# metropoli#. Jej bud$et ma
by& na poziomie niemal 400 mln z! i wykonywa& b(dzie zadania zwi#zanym m.in. z kszta!towaniem !adu przestrzennego, organizowaniem transportu publicznego, gospodark#
odpadami czy ustalaniem przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych.
! INWESTYCJA w autobusy gazowo-elektryczne ma da& Cz(stochowie 15 mln z!
oszcz(dno%ci. Dzi(ki temu maj# te$ stanie& bilety na przejazd.
! ZMAR+ Henryk Buszko, ikona %l#skiej
architektury (ur. 3.09.1924 r. we Lwowie). Tysi#clecie, Gwiazdy, ustro"skie piramidy, Teatr
Ziemi Rybnickiej – to jego najbardziej znane
projekty. W zespole autorskim z Aleksandrem Frant# stworzy! wielkie projekty urbanistyczne. Studiowa! na wydziale Architektury
Akademii Górniczej w Krakowie. Laureat
Honorowej Nagrody SARP w 1975 roku. Zapalony narciarz. Zmar! 31 lipca 2015 roku
w Katowicach. Spocz#! w Zakopanem.
! JEDYNK* Platformy Obywatelskiej
w regionie w jesiennych wyborach parlamentarnych nie zosta! jej dotychczasowy %l#ski lider Tomasz Tomczykiewicz, lecz prof.
Marian Zembala, obecny minister zdrowia.
Premier Ewa Kopacz zapowiada!a, $e uk!adaj#c reprezentacj( wyborcz# do Sejmu, wyci#gnie wnioski z pora$ki Bronis!awa Komorowskiego. Tomczykiewicz na li%cie w Katowicach
pozostanie, ale na drugim miejscu. Zaskoczeniem jest dopiero pi#ta pozycja Marka Wójcika. Przed nim zarz#d PO umie%ci! na li%cie
wyborczej dwie pos!anki: Danut( Pietraszewsk# i El$biet( Pierzcha!(.
! PIERWSZY weekend sierpnia by! gor#cy. W cieniu temperatura si(ga!a miejscami powy$ej 34 stopni Celsjusza. Odnotowano 200
po$arów w lasach. Mniejsze o 40 procent plony. Coraz mniej wody by!o w Beskidach. Coraz gorzej z pr#dem – w ca!ym kraju wprowadzono kilkudniowe ograniczenia w jego
poborze dla zak!adów pracy. W Katowicach
nawet Ikea zosta!a zamkni(ta, na Trzech Stawach wy!#czono klimatyzacj(. W D#browie
Górniczej Centrum Handlowe Pogoria ograniczy!a klimatyzacj(. W chorzowskim Weso!ym Miasteczku zatrzymano karuzele, a Elka
kursowa!a rzadziej. W Sosnowcu nie pracowa!a walcownia. W Bytomiu CH Agora by!o bez cz(%ci o%wietlenia. Kolejne upalne sierpniowe weekendy pog!(bi!y tylko kl(sk( suszy
(której nie og!oszono tylko z uwagi na konieczno%& przesuni(cia wyborów parlamentarnych).
! NIECHLUBNY rekord %l#skich szpitali
zamierza ukróci& Ministerstwo Zdrowia. Niebezpieczne dla pacjentów praktyki niektórych szpitali polegaj# na odsy!aniu chorych
przywo$onych karetkami do innych placówek
medycznych. Tylko w pierwszym kwartale tego roku dosz!o w Polsce do 680 takich przypadków, najwi(cej w woj. %l#skim – 174.
Rozwi#zaniem ma by& okre%lenie rejonu obowi#zkowych przyj(& pacjentów.
! KAZIMIERZ Kutz, %l#ski filmowiec
i polityk, definitywnie $egna si( z polityk#. Mijaj#ca kadencja Senatu b(dzie jego ostatni# – Kutz nie zamierza startowa& w jesiennych wy bo rach. Zwie rzy! si( swo im
wspó!pracownikom, $e ma do%& polityki
i uzna!, $e nie znajduje ju$ w niej miejsca dla
siebie. Likwidowane jest w!a%nie biuro senatorskie Kutza na ul. Gliwickiej w Katowicach.
! ZAMKNI,TY zosta! o%rodek wychowawczy prowadzony przez siostry boromeuszki w Zabrzu. I – jak zapewniaj# w!adze o%wiatowe i zakonu – nie ma to nic wspólnego
z gorsz#cym wykorzystywaniem i brutalno%ci#
stosowan# wobec podopiecznych o%rodka,
któr# zajmuje si( prokuratura i s#dy. Kongre-

gacja wraz z zabrza"skim MOPR-em poszukuje miejsc dla podopiecznych o%rodka.
! CENTRUM PKP Cargo zostanie przeniesione na 'l#sk z terenu ca!ego kraju. Do Katowic przenosz# si( spó!ki PKP Cargo z Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy. Siedzib#
centrali b(dzie 10-pi(trowy gmach przy ul.
Francuskiej.
! PIELGRZYMKA kobiet do Matki Boskiej
Piekarskiej 16 sierpnia obfitowa!a tradycyjnie
w polityczne tematy: in vitro, dramat rozpadu
ma!$e"stw, praca, wybory. 'l#skie kobiety
mia!y nadziej(, $e w tym roku uda si( %l#skiemu duchowie"stwu oddzieli& sprawy wiary
od polityki – i zawiod!y si(.
! TABLET czuwa ju$ nawet nad pacjentem.
Leczenie na odleg!o%&, czyli telemonitoring chorych z niewydolno%ci# serca to sta!y nadzór
nad stanem ich zdrowia. Docelowo b(dzie nim
obj(tych 100 pacjentów Górno%l#skiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.
! KOMPANIA W(glowa – najwi(ksza
górnicza spó!ka Unii Europejskiej – dobiega
swych dni. 1 wrze%nia kilkadziesi#t tysi(cy zatrudnionych w KW górników powinno zmieni& pracodawc(, przechodz#c do Nowej Kompanii W(glowej. Jej utworzenie by!o jednym
z punktów porozumienia, które zako"czy!o fal( styczniowych strajków na 'l#sku. Podpisali
si( pod nim przedstawiciele zwi#zków zawodowych i rz#du Ewy Kopacz. Przez kolejne
miesi#ce trwa& mia!y intensywne rozmowy
z potencjalnymi inwestorami, tyle $e o konkretach nikt nie s!ysza!. Cierpliwo%& górniczych
zwi#zkowców si( wyczerpa!a, na wrzesie" zapowiadaj# strajk w ca!ej bran$y.
! CZEKA nas gor#ca jesie" zwi#zkowych
protestów, co przed pa)dziernikowymi wyborami parlamentarnymi ma swoj# polityczn# wymow(. We wrze%niu protesty zapowiadaj#
górnicy, do walki o swoje prawa przygotowuj# si( %wietnie zorganizowane piel(gniarki,
przypomnie& zamierza o sobie Zwi#zek Nauczycielstwa Polskiego.
! REKORDOW* liczb( ponad 3 tysi(cy
gniazd os, szerszeni i pszczó! (to ok. 20 proc.
wi(cej ni$ rok temu!) zlikwidowali stra$acy
z Pa"stwowej i Ochotniczej Stra$y Po$arnej
w woj. %l#skim. Najwi(cej (od 200 do ponad 300 interwencji) odnotowano w powiatach:
tarnogórskim, miko!owskim, cz(stochowskim,
lublinieckim oraz wodzis!awskim.
! PONAD 20 tysi(cy osób obejrza!o w Rybniku 25 sierpnia koncert Linkin Park. Wyst(p
ameryka"skiej grupy by! muzycznym wydarzeniem roku w naszym regionie.
! KONIEC pob!a$ania dla rodziców, którzy nie chc# szczepi& swoich pociech. Do wojewody %l#skiego wp!yn#! w!a%nie pierwszy
wniosek o ukaranie grzywn# za uchylanie si(
od obowi#zkowych szczepie". Skierowa!a go
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w D#browie Górniczej. Jednorazowa grzywna to maksymalnie 10 000 z!, wszystkie nie mog# przekroczy& 50000 z!.
! W,GLA z Pola Panewnickiego ju$ nie b(dzie. Miesi#c temu eksperci powo!ani przez
Wy$szy Urz#d Górniczy wydali opini( zalecaj#c# zaniechanie eksploatacji w rejonie Pola Panewnickiego. Wskazali na du$e zagro$enie metanowe, po$arowe oraz t#pni(ciami, które
powoduj#, $e prowadzenie tam wydobycia jest
niebezpieczne. Katowicki Holding W(glowy
podj#! w!a%nie decyzj( o zaniechaniu prac górniczych w tym rejonie.
! NARESZCIE! Od pa)dziernika mo$na b(dzie sk!ada& wnioski o wydanie 'l#skiej Karty Us!ug Publicznych. Spe!nia& b(dzie ona
funkcj( elektronicznego biletu w autobusach
i tramwajach KZK GOP, cho& na pocz#tek pozwoli p!aci& wy!#cznie za bilety okresowe (jednorazowe b(dzie mo$na w ten sposób kupowa&
od stycznia).
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JAROS#AW STARZYK

by% ponury poranek. Pi%em CZARN' kaw$, która by%a GORZKA,
To
cho( os%odzi%em j" (wbrew opiniom lekarzy, dietetyków i innych
m"drali) dwiema %y#eczkami cukru. Moja przysz%o)( rysowa%a si$

CZARNO. Przemy)la%em bowiem ostatni czas. I co?
1. To nie ja znalaz%em poci"g ze z%otem.
2. To nie ja wygra%em 35 milionów w kumulacji totka (ba, nie trafi%em
nawet trójki).
3. To nie ja spowodowa%em deflacj$, przez co moja emerytura nie b$dzie w przysz%ym roku zrewaloryzowana. Zreszt", gdyby mieli j" rewaloryzowa(, to o poziom inflacji, czyli i tak nie zmieni%oby to w #aden sposób mojej sytuacji.
4. Bezczelny zapowiadacz pogody, który orzek%, #e b$dzie upa% – 30
stopni w cieniu, kaza% mi ()ci)le mówi"c: starym ludziom i dzieciom) siedzie( w domu i nie wychodzi( na s%o&ce.
Przemy)la%em to wszystko z niezadowoleniem, i doszed%szy do wniosku, #e w stosunku do pierwszych trzech punktów mojego rozgoryczenia jestem bezsilny, postanowi%em, na z%o)( babci… Co za g%upota – pisa( w tym miejscu „odmrozi( sobie uszy”, jak tam, za drzwiami, czai si$
trzydziestostopniowy upa%. A powiedzenie: „na z%o)( babci dostan$ pora#enia s%onecznego” – brzmi gorzej, o ile nie ca%kiem beznadziejnie. Przypomnia% mi si$ te#, pewnie niedok%adnie, Broniewski: Nie g!aska!o mnie
"ycie po g!owie, / nie pija!em ptasiego mleka, no i dobrze, no i na zdrowie, / tak wyrasta si# na cz!owieka. A gdyby go g%aska%o, na kogo by wyrós%? Nied*wiedzia?
W ka#dym razie wyruszy%em na miasto. Po drodze min"%em starsz" par$ z ch%opczykiem, mo#e ju# pi$cioletnim, w d#insikach (ma%e by%y te
spodenki).
– Ty, babciu, jeste) dziewczynk"? – zapyta%o dziecko. Starsza pani zmilcza%a, ale malec swoje wiedzia%.
– Jeste) dziewczynk" – stwierdzi% stanowczo, co babcia, do)( niech$tnie, potwierdzi%a.
– To dlaczego nie masz nic ró#owego?
– Nie lubi$ ró#owego.
– Dziewczynki musz" mie( co) ró#owego – stanowczo orzek% malec. – A ch%opczyki co) niebieskiego. Tak jak ja – tu poklepa% si$ po swoich d#insikach.
Dziadek, który nie mia% nic niebieskiego, przyspieszy% kroku. Potem pokaza% ma%emu samolot i w ten prosty sposób zmieni% k%opotliwy temat.
A ja zacz"%em my)le( o tym, #e to dociekliwe dziecko za rok, jako sze)ciolatek, trafi do szko%y (a mo#e nie), jako sze)(dziesi$ciosiedmiolatek
zostanie emerytem (a mo#e nie), w ka#dym razie – nie zazdroszcz$ mu
#ycia w tym )wiecie, który – moim zdaniem – nieodwracalnie chyli si$
ku upadkowi.
Jednak w tym momencie uzmys%owi%em sobie, jakie rozterki musieli prze#ywa( (a mo#e nie) moi rodzice decyduj"c si$ na powo%anie mnie na ten
)wiat. To nie by% dobry czas – lata stalinowskie, lata komuny, potem wojny „na górze” trwaj"ce do dzi)… Kto) stwierdzi% przy Boyu, #e najlepiej
jest tym, co si$ wcale nie urodzili, na co autor S!ówek westchn"% melancholijnie: „Ale ilu takich jest. Dwóch, trzech…?”
W tym momencie uzmys%owi%em sobie, #e jestem w niebieskich d#insach (czyli ch%opczyk ze mnie). Szko%a od sze)ciu lat, emerytura
od sze)(dziesi$ciu siedmiu nie wydawa%y mi si$ ju# takim dopustem
Bo#ym. Przed oczami duszy zobaczy%em tego mi%ego ch%opczyka starszego o lat 10-15. Siedzia% w parku Ko)ciuszki (do którego si$ udawa%em, aby usun"( si$ w cie&) przytulony do uroczej panienki, odzianej
w co) ró#owego. Wpatrzeni w swoje superowe mega-hiper smartfony,
przesy%ali sobie mi%osne sms-y, mo#e nawet cytuj"c Tuwima lub Ga%czy&skiego.
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kolekcja jubileuszowa
Redakcja miesi!cznika
„"l#sk” z okazji 20. roku
istnienia, pragnie z tej
okazji sprezentowa$ Czytelnikom publikowan# co
miesi#c „Kolekcj! jubileuszow#”. Sk%adaj# si! na
ni# grafiki i malarstwo
wielu znakomitych artystów z regionu &l#skiego.

Fot. z arch. Artysty

Z zapisków
emeryta

Stary cz"owiek
i s"o!ce

Grzegorz
Ha!derek
Urodzony w 1977 w Zabrzu; studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu !l"skiego w Katowicach (dyplom z wyró#nieniem w roku 2002)
oraz w Akademii Sztuk Pi$knych
w Katowicach (dyplom z wyró#nieniem w 2003 roku), gdzie obecnie
pracuje na stanowisku profesora
ASP. W latach 2008-2012 – dziekan
Wydzia%u Artystycznego, a od 2012 –
prorektor ds. kszta%cenia w ASP
w Katowicach.
Kurator 9. edycji Triennale Grafiki Polskiej
Autor oko%o 20 wystaw indywidualnych oraz uczestnik oko%o 200
wystaw zbiorowych w kraju i zagranic" m.in.: LeLocle (Szwajcaria),Miscolc (W$gry), Katowice, Warszawa,
Kraków, Pozna& (Polska), Sarcelles
(Francja), Kair (Egipt), Lahti (Finlandia), Cuenca, Ourense (Hiszpania),
Chicago, Milwaukee (USA), Tokyo, Sapporo, Toyama, Ogaki (Japonia), Guanlan (Chiny), Taipei (Taiwan), Seoul (Korea), Bhopal (India).
Nagrody i wyró#nienia (wybór):
• 6. Trien na le Gra fi ki Pol skiej – Katowice – 2006 – Grand
Prix
• X Mi$dzynarodowe Biennale
Grafiki CAIXANOVA – Ourense – Hiszpania – 2008 – Grand Prix
• Mi$dzynarodowe Triennale
Grafiki w Krakowie – wyró#nienie
honorowe – 2009,
• Bharat Bhavan 9th International Biennial of Print Art 2011, India – Grand Prix – 2011,
16th Space International Print
Biennial, Seoul – Excellent Prize – 2011,
• 3er FESTIVAL INTERNACIONAL DE GRABADO CONTEMPORÁNEO – Bilbao – wyró#nienie – 2015.
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