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Polska Technika Górnicza S.A., któr# tworz# kluczowi producenci maszyn i urz#dze) górniczych (Grupa KOPEX, Grupa
FAMUR, Grupa GLINIK, Stomil Wolbrom, Carboautomatyka,
Damel) by$a organizatorem w dniach 8 – 11 wrze&nia 2015 roku najwi(kszych w Europie, 30. ju% Mi(dzynarodowych Targów Górnictwa, Przemys$u Energetycznego i Hutniczego
„KATOWICE”.
Oferta prezentowana na targach obejmowa$a kompleksowe
us$ugi dla górnictwa. Targom towarzyszy$y mi(dzynarodowe
konferencje i sympozja, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rz#du, Mi(dzynarodowej Agencji Energii, "wiatowego Kongresu Górniczego
i europejskiej nauki.
Targi (dawny SIMMEX) organizowane s# co dwa lata na terenach i w obiektach najwi(kszych w Polsce. W tym roku
miejscem targów by$o Mi(dzynarodowe Centrum Kongresowe i tereny wokó$ hali Spodka.

Fot. Zbigniew Sawicz

(Wi"cej w komentarzu Wies!awa Kosterskiego „Czarne
na zielonym” na str. 5)

Jubileuszowy, 80. sezon swojego istnienia
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia zainaugurowa$a koncertem w dniu 30
wrze&nia 2015 roku. W programie znalaz$y si(
utwory: obraz muzyczny W g!"bi morza
Grzegorza Fitelberga, I Koncert wiolonczelowy
Dymitra Szostakowicza i Symfonia fantastyczna
Hectora Berlioza. Koncert poprowadzi$
Alexander Liebreich, a solist# by$ wiolonczelista
Truls Mørk.
Podczas koncertu nie zabrak$o oficjalnych
wyst#pie), gratulacji i wielu serdecznych
%ycze), jakie muzykom NOSPR oraz dyrektor
naczelnej Joannie Wnuk-Nazarowej przekaza$
m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa.
W atrium przy sali kameralnej NOSPR mo%na
obejrze' wystaw( fotografii pt. „80-letnia
NOSPR w 90-letnim Polskim Radiu”.

Fot. Arkadiusz #awrywianiec

W roku 150-lecia Katowic laureatami Nagrody Prezydenta
Miasta Katowice w dziedzinie kultury zostali:
Krystyna Kajdan – dyrektor "l#skiego Teatru Lalki i Aktora
„Ateneum”, Leszek Winder – gitarzysta "l#skiej Grupy
Bluesowej oraz zespó$ D%em. Uroczysto&' wr(czenia
odby$a si( 8 wrze&nia 2015 r. w Pa$acu Goldsteinów.
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Rys. + linoryt: Wojciech !uka
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TADEUSZ KIJONKA

Miara
Wiersz czerpany – z niezmywalnym god!em,
Jak znak wodny, gdy pod "wiat!o unie"#.
Ostateczny jak "mier#, wiarygodny –
$e przestawi# s!owo a runie.
Wiersz czerpany z siebie, ca!ym sob%,
Miar% cia!a a& do wyczerpania…
Raz bez reszty niech si' stan' tob% –
A ty mn%, mój wierszu,
W trumnie zdania.
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taro!" w !wiadomo!ci spo#ecznej jest
S
nieatrakcyjna: skóra pomi$ta, oczy
zm$czone, sylwetka zgarbiona, g#owa co

prawda wci%& otwarta, ale z zawodn% pami$ci%... Z takim obrazem staro!ci dorastaj% kolejne pokolenia, które oddaj%c si$
rado!ciom &ycia udaj%, &e nie jest ona
wpisana w ich plan. Samych seniorów albo nie dostrzegaj%, albo traktuj% lito!ciwie jako niegro'nych nudziarzy. M#odo!"
z impetem bierze z &ycia to, co najlepsze, dyktuje mody, wprowadza nowe
zwyczaje, panoszy si$, uzurpuje sobie rol$ awangardy, si$ga po w#adz$, a starsi
pokornie usuwaj% si$ im z drogi. Dzieje si$ tak pomimo faktu, &e m#odych
w ca#ej Europie ubywa, trwa bowiem ni&
demograficzny, w krajach rozwini$tych
ekonomicznie rodzi si$ ma#o dzieci. To
w#a!nie aktualnie m#odzi nie dbaj%
o swoj% przysz#o!", egoistycznie koncentruj%c si$ na hedonistycznym prze&ywaniu codzienno!ci. Zak#adanie rodziny
przesuwaj% na drugi plan. Dzieje si$ tak
równie& w Polsce i w woj. !l%skim. Dodatkowo rozwój medycyny, kosmetologii, wiedzy na temat organizmu cz#owieka, przestrzeganie mody na fitness – to
wszystko sprawia, &e ludzie starzej% si$
wolniej i &yj% d#u&ej. Przesuwa si$
w zwi%zku z tym górna granica m#odo!ci. Dzisiaj m#ody jest nawet 40-latek. Takie mechaniczne wyd#u&anie m#odo!ci
nie zmienia jednak faktu, &e grupa, która rozwija si$ najdynamiczniej w ostatnich latach w sensie liczebno!ci to seniorzy. Wyra'nie pokazuje t$ tendencj$
statystyka. W ci%gu ostatnich 20 lat
przyby#o oko#o miliona Polaków. Aktualnie jest nas ponad 38 milionów. W tym
niewiele ponad 15 milionów stanowi%
m#odzi mi$dzy 18 i 44 rokiem &ycia.
Dwadzie!cia pi$" lat temu by#o ich tyle
samo. M#odszych, mi$dzy 19 a 24 rokiem
jest prawie trzy miliony, nieco mniej ni&
w 1989 roku. Seniorów powy&ej 60. &yje w Polsce aktualnie blisko 7 i pó# miliona, to jest prawie dwa razy tyle co troch$ ponad dwie dekady temu. Warto
wiedzie", &e w tej grupie jest prawie 4000 stulatków i ponad 50000 dziewi$"dziesi$ciolatków. Wi$kszo!" w dobrym zdrowiu. W naszym województwie
!rednia wieku wynosi u kobiet ponad 80
lat u m$&czyzn 72. Seniorzy stanowi% 20% spo#ecze(stwa, ale za 20 lat b$dzie to 30%. Wszystkie przytoczone
dane statystyczne w odniesieniu do grupy ludzi powy&ej 60. lat maj% wyra'ne
tendencje wzrostu w przeciwie(stwie
do pozosta#ych grup, które albo malej%,
albo stoj% w miejscu. Jednym s#owem
kurcz% si$ i trzeba przyj%", &e
Impet m!odo"ci s!abnie!

jawisko starzenia si$ spo#ecze(Z
stwa zosta#o ju& zauwa&one. Przepe#nione s% Uniwersytety Trzeciego
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Wie ku. Po wsta j% ju& nie tyl ko
przy uczelniach, ale te& przy bibliotekach, domach kultury, urz$dach i stowarzyszeniach. Wi$ksza cz$!" publicz-

Seniorzy
w natarciu
BEATA TOMANEK
no!ci w filharmoniach, operach, teatrach to seniorzy. By" mo&e !wiadczy
to tylko o innych wyborach strawy dla
ducha, niemniej wyra&a si$ w nich
wi$ksza dba#o!" o jako!" dozna( estetycznych. Co b$dzie musia#o mie"
w przysz#o!ci wi$kszy wp#yw na polityk$ kulturaln% prowadzon% na ka&dym szczeblu w#adzy, zarówno ogólnopolskiej jak i lokalnej. Ju& przy urz$dach
miast i gmin powstaj% rady seniorów.
G#osy emerytów zacz$#y by" coraz
cenniejsze. To wyborcy, ale i gospodarze w swoich miejscach zamieszkania.
W Dniu Seniora, 1 pa'dziernika, w tym
roku powsta# Obywatelski Parlament Seniorów jednocz%cy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, zwi%zki, towarzystwa i kluby seniorów. Wa&ne jest
bowiem, &eby emeryci prezentuj%cy
wszystkie !rodowiska przedstawiali
swój ogl%d rzeczywisto!ci, wyra&ali
najistotniejsze problemy i zg#aszali pomys#y na usprawnienie codzienno!ci tak,
by ta coraz liczniejsza grupa mia#a
szans$ czerpa" przyjemno!" z prze&ywania swojej staro!ci. Uwa&nie g#osów
pokolenia swoich rodziców s#uchaj%
te& czterdziesto- i pi$"dziesi$ciolatkowie. Aktualnie, ujmuj%c rzecz statystycznie, s% to ludzie w#adzy: prezesi, dyrektorzy, prezydenci, szefowie firm i inni
decydenci. Ju& nied#ugo zasil% oni grono seniorów, wi$c w pewnym sensie
my!l% o sobie. Podejmuj%c decyzje dotycz%ce &ycia spo#ecznego i ekonomicznego, inicjuj%c ustawy, przepisy
przygotowuj% sobie lepsz% egzystencj$
na emeryturze. Wtedy grupa seniorów
„uro!nie” do prawie 30% ogó#u spo#ecze(stwa. Ju& je&d&% „mówi%ce” tramwaje i autobusy, z niskimi pod#ogami, &eby #atwiej by#o wysiada" i wsiada".
Krótsze s% dystanse mi$dzy przystankami. Wi$ cej #a we czek po ja wi #o si$
na skwerach, chodnikach, &eby w ka&dej
chwili mo&na by#o odsapn%". Wi$cej podjazdów, mniej wysokich schodów. Budowane s% eleganckie o!rodki dla seniorów
z dost$pn% rehabilitacj%, opiek% medyczn% na miejscu. Apartamentowce s%
przystosowane konstrukcj% i metra&ami
do starszych mieszka(ców, ale samodzielnych. Obok nich znajduj% si$ instytucje o profilu medyczno-piel$gnacyjnym
i oczywi!cie ca#a infrastruktura organizuj%ca codzienne &ycie. Inwestycje planuje si$ z my!l% o starszych. Powstawanie takiego miejsca mo&emy obserwowa"
w Katowicach w dzielnicy Ba&antowo.

W Katowicach, ale i w innych miastach
równie& dost$pna jest karta Aktywnego
Seniora gwarantuj%ca zni&ki na bilety
oraz wej!ciówki na wybrane imprezy kulturalne. Prowadzone s% akcje w kawiarniach: „Kawa dla seniora”, a w kinach:
„Seans dla seniorów”. Urz$dnicy oraz aktywi!ci z organizacji pozarz%dowych
podpatruj% dobre wzory usprawniania &ycia seniorów w zachodnich krajach Europy, by wdra&a" je w naszej rzeczywisto !ci. Je dy nie dwa naj wi$k sze
i najistotniejsze systemy w naszym kraju: zdrowia i opieki spo#ecznej nie zmieni#y kursu. W zwi%zku z tym, seniorzy nie
zauwa&aj%, &e s% coraz wa&niejsi.
Staro"# mo$e by# atrakcyjna
pektakularne s% wyczyny niektórych
S
seniorów. Podziw m#odych wzbudza
pani Wirginia Szmyt znana jako di-

d&ejka Wika, 76-letnia babcia, która
znakomicie radzi sobie z mikrofonem
i sprz$tem disco. Jest ona równie& inicjatork% Parady Seniorów pod has#em
„Dojrzali! Wspaniali!”. Respekt wzbudza wyczyn Aleksandra Doby, który jako 67-latek przep#yn%# Ocean Atlantycki. Pokona# 9 tysi$cy km 7-metrowym
kajakiem i si#% w#asnych r%k. Zosta# wybrany Podró&nikiem Roku 2015 w internetowym plebiscycie National Geografic. Planuje teraz przep#yni$cie kajakiem
z Ameryki Pó#nocnej do Europy pó#nocnym Atlantykiem. Na )l%sku mamy
równie& wybitnych, znanych i podziwianych seniorów. Po prostu czasy si$
zmieniaj%. Zmieniaj% si$ te& seniorzy. S%
coraz bardziej ambitni, !wiadomi, &e czas
jesieni &ycia mo&e by" najd#u&szym
etapem ich &yciu i nie chc% go marnowa". Rozwijaj% si$, ucz%, podró&uj%, inicjuj% ró&ne przedsi$wzi$cia, pisz% ksi%&ki, sta j% si$ „kro ni ka rza mi swo ich
czasów”, s% obecni równie& w wirtualnym !wiecie, obs#uguj% smartfony, komputery. I nie boj% si$ m#odych. Cz$sto
wspó#dzia#aj%. Pani dr Helena Hrapkiewicz, szefowa UTW w Uniwersytecie
)l%skim od wielu lat zaleca, by do swojej staro!ci przygotowywa" si$ 10-15 lat
wcze!niej. Mie" na ni% pomys#. Kto si$
zastosuje, nie b$dzie si$ czu# si$ wykluczony ze spo#ecze(stwa, niepotrzebny.
)wiadomy, aktywny senior mo&e odebra" w niedalekiej przysz#o!ci nie tylko
impet, ale i dyktat.
!

Fot. Zbigniew Sawicz

Czarne
na zielonym
WIES!AW KOSTERSKI
o!yce rozwar"y si# jak nigdy wcze$niej:
N
górnictwo w#gla kamiennego przypomina pacjenta w katatonii, Mi#dzynarodowe

Targi Górnictwa, Przemys"u Energetycznego i Hutniczego, w nowym antura!u, rozkwit"y. Tam straty, niepewno$% i widmo katastrofy, tu zmiany, obfito$% i dobry nastrój.
Wrze$niow& wystaw# technologicznych
nowo$ci w bran!y górniczej wywindowa"o
wysoko nowe miejsce – otwarte niedawno
Mi#dzynarodowe Centrum Kongresowe,
które w po"&czeniu ze „Spodkiem” i terenami wokó" hali, stworzy"o inny wymiar targowej imprezy. Znów pad" rekord – 450 firm
z 20 krajów. Najwi#ksze, jubileuszowe targi w swojej 30-letniej historii.

dwa lata temu. Japonia, jeden z najwi#kszych
odbiorców w#gla na $wiecie, ogranicza import paliwa.
W Rosji stagnacja. Dobrze, !e chocia!
tamtejsze górnictwo kupuje sprz#t wydobywczy, tak!e od polskich producentów, nie
bacz&c na lodowate stosunki mi#dzy Warszaw& i Moskw&. Energetyk# chc& rozwija% Indie, potencjalnie pot#!ny konsument
energii, ale bior&c pod uwag# czas budowy
kopal' i elektrowni, to perspektywa "adnych
kilku, kilkunastu lat. Rynkami wstrz&sn#"a dodatkowo niedawna rewolucja "upkowa w USA.
W efekcie ceny w#gla w portach ARA
spad"y w tym roku do rekordowo niskiego

Popatrzmy jak zrobili to Niemcy: wydobycie w!gla kamiennego ograniczyli do oko"o 13 mln ton rocznie (przy imporcie 55 mln ton), brunatnego zwi!kszyli ju# do 185 mln ton, maj$ plany rozwoju górnictwa
odkrywkowego na kolejne dziesi!ciolecia.
Ogl&daj&c stoiska producentów sprz#tu wydobywczego, nasuwa"o si# jednak pytanie,
kiedy, za co i na jak& skal# polskie górnictwo,
które ma miliardowe straty i walczy o prze!ycie, sprawi sobie takie urz&dzenia. Przecie!
nawet Jastrz#bska Spó"ka W#glowa, potentat w bran!y, po którym nale!a"oby si# spodziewa% dobrych wyników, wpad"a w finansowe tarapaty i szoruje po dnie niczym
ton&cy okr#t. Producentom pozostaje eksport.
Ale i na rynkach mi#dzynarodowych mizeria. Chiny zwolni"y gospodark# i – w porównaniu z dotychczasowym tempem rozwoju – cz"api& zamiast biec. Ju! nie potrzebuj&
tak du!ej ilo$ci energii, jak jeszcze rok, czy

poziomu – ledwie 50 dolarów za ton#. Jest
tak krucho, !e nawet bardzo elastyczne i dochodowe górnictwo Australii wyhamowa"o i zwalnia ludzi. Zdaniem wielu analityków, wzrostów cen nale!y si# spodziewa%
po 2017 roku.
Z towarzysz&cych targom konferencji
wia"o ch"odem pesymizmu. Stan finansów
bran!y dramatyczny, brakuje nadzoru w"a$cicielskiego i $rodków kontroli importu
w#gla, do ka!dej tony wydobytego paliwa
trzeba dok"ada% 40 z", polityka UE w stosunku do górnictwa daleka od oczekiwa', dekarbonizacja i OZE forsowane przez Bruksel#.
Na drugim biegunie bezpiecze'stwo energe-

tyczne pa'stwa i utrzymanie w#gla jako gwaranta niskiej ceny energii.
Dyskusje nie wysz"y poza próg przewidywalno$ci, staj&c si# kalk& debaty o górnictwie
z poprzednich kilku edycji targów i powieleniem argumentów, które ju! dawno wybrzmia"y. Poniewa! nie uczestniczyli w nich
przedstawiciele Skarbu Pa'stwa, w"a$ciciela kopal', by"y w gruncie rzeczy forum
do przekonywania samych siebie o s"uszno$ci g"oszonych tez.
Pewien wy"om stworzy"a koncepcja restrukturyzacji Kompanii W#glowej i utworzenia
do ko'ca wrze$nia tego roku Nowej Kompanii W#glowej. Zbudowana za pieni&dze
trzech akcjonariuszy (W#glokoksu, Funduszu
Inwestycji Polskich Przedsi#biorstw oraz
Towarzystwa Finansowego Silesia) nowa
spó"ka mia"aby obj&% 11 rentownych kopal'.
Pomys" zawis" w powietrzu po tym, jak resort skarbu otrzyma" jednoznacznie brzmi&cy sygna" z Brukseli, !e sposób finansowania NKW mo!e zakwestionowa% Komisja
Europejska, nakazuj&c cofni#cie transakcji,
co spowodowa"by natychmiastow& upad"o$% spó"ki. Zaraz te! zagrzmieli zwi&zkowcy, krzycz&c, !e rz&d, który by" gwarantem
porozumienia w sprawie utworzenia NKW,
po raz kolejny oszuka" górników.
Nawet je$li za czas jaki$ powstanie ta spó"ka, to i tak nie b#dzie to dowodzi% prze"omowej zmiany w filozofii my$lenia o roli górnictwa i (l&ska w polskiej gospodarce. B#dzie
oznacza% dalsze utrzymanie dotychczasowego, ju! chyba archaicznego, modelu rozwoju naszego regionu, opartego g"ównie na prostej eksploatacji dóbr, jakie da"a natura.
A przecie! (l&sk nie musi by% skazany
na wyrok do!ywotniego istnienia kopal',
zw"aszcza nierentownych, wstydliwych stref
ubóstwa po upad"ych zak"adach wydobywczych i zdegradowanych poprzemys"owych
terenów. W ich miejsce powinny powsta% nowoczesne firmy z innowacyjn& technologi&,
wykorzystuj&ce potencja" górniczej kadry in!ynieryjnej i menad!erskiej. To da si# zrobi%.
Takie mamy mo!liwo$ci i powinni$my z nich
skorzysta%.
Tym bardziej !e Polska ma alternatyw#
w postaci wielkich z"ó! w#gla brunatnego
pod Legnic& i Gubinem, które – jak obliczono – zapewni& bezpiecze'stwo energetyczne naszego kraju na oko"o 300 lat. Mo!emy
zamyka% co par# lat nierentown& kopalni# w#gla kamiennego, buduj&c równolegle odkrywki i elektrownie.
Popatrzmy jak zrobili to Niemcy: wydobycie w#gla kamiennego ograniczyli do oko"o 13 mln ton rocznie (przy imporcie 55 mln
ton), brunatnego zwi#kszyli ju! do 185 mln
ton, maj& plany rozwoju górnictwa odkrywkowego na kolejne dziesi#ciolecia. Z w#gla
wytwarzaj& "&cznie 45 proc. energii (Polska
oko"o 90 proc.). Chc& eksploatowa% kolejne
z"o!a, tu! za Nys& )u!yck&. I nie przejmuj& si# krzykiem Brukseli.
A co do samych targów, to warto by"oby
tchn&% w nie nowego ducha w organizacji,
sposobie prezentacji wystawców, przekazie
medialnym, a tak!e w wymiarze kultury,
w pe"ni wykorzystuj&c mo!liwo$ci, jakie daje nowa sceneria MCK. Powielana od 30 lat
formu"a biznesowo-technologiczna ju! si#
mocno zu!y"a i jest na wyczerpaniu. Jak obecne mo!liwo$ci polskiego górnictwa.

!
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Fot. Micha! Moniuszko ze zbiorów „Pogranicze”

Rozmowy na

lecie

Z KRZYSZTOFEM CZY!EWSKIM, za"o#ycielem O$rodka „Pogranicze” w Sejnach
oraz Mi%dzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, rozmawia KATARZYNA BERETA

Pogranicze
jest w nas
6

– „Biada temu, kto wyrusza i nie
powra ca”. Osobi!cie wra cam
na sejne"skie pogranicze po raz
trzeci, bo tutaj trudno nie przyje#d#a$ wielokrotnie. Co z pana perspektywy jako mieszka"ca Sejne"szczyzny, ale i przyjezdnego
najsilniej przyci%ga do tego miejsca?
– Na pewno pogranicze. To by!o co",
co za ini cjo wa !o na sz# po dró$
na Wschód. I tak by!o od samego pocz#tku. Przyje$d$a!em tu z $on# jeszcze
wówczas, gdy pracowali"my w Gardzienicach. Pierwsze wyprawy by!y

do Litwinów, staroobrz%dowców. To
byli pierwsi starcy, z którymi po!#czy!y
nas silne wi%zi. A z powrotami to jest tak,
$e gdy otrzyma si% w darze co" bardzo
cennego, p!yn#cego z serca, to tym darem zwi#zuje si% ludzi. Jest jaka" moc
w samym akcie darowania, $e on przywo!uje powrót, tak jak przywo!uje oddanie. Cz!owiek czuje si% zobowi#zany
do odwzajemnienia daru. Je$eli tego
nie czyni, to nie zazna w jaki" sposób
spokoju. Powraca si% zatem do miejsc,
które nas obdarowa!y. Nas lub naszych
przodków. My"l%, $e jeste"my w "wiecie ze sob# powi#zani niewidzialnymi

ni&mi brania i oddawania, przyjmowania
i zwracania, powrotów i wyjazdów.
Mo$na oczywi"cie dar odrzuci&, zdystansowa& si% do niego. Przyj%cie go jest
bowiem bardzo niebezpieczne. Mówi
o tym w pewnym sensie mit o Argonautach i Medei, pe!en tragicznych wydarze'
na st% pu j# cych po tym, jak pra wo
xeni – go"cinno"ci zosta!o pogwa!cone.
– Rozmawiamy w pobli#u dworku, który niegdy! nale#a& do rodziny matki Czes&awa Mi&osza. Jakie
miejsce zajmowa&a Krasnogruda
w duchowej geografii poety, na jego mapie Miejsca?
– Niedaleko st#d, nad Czarn# Ha'cz#,
spotkali"my si% po raz pierwszy. To by!o niespodziewane, gdy$ Mi!osz przyby!
wówczas do Polski po raz drugi z emigracji, ale ta wizyta nie by!a oficjalna tak
jak pierwsza w 1980 roku, której towarzyszy!y spotkania z liderami Solidarno"ci w Gda'sku czy honorowy doktorat
KUL-u. We wrze"niu 1989 roku nikt si%
go tutaj nie spodziewa!. Ten pobyt mia!
zupe!nie inny charakter –osobisty. Krasnogruda by!a dla niego miejscem bardzo intymnym, dlatego ukry! swój przyjazd przed dziennikarzami.

Zawsze n!ka"a mnie tajemnica silnego zwi#zku Mi"osza z Krasnogrud#.
Oczywi$cie jest w#tek rodzinny. Tutaj
mieszka"y jego ukochane ciotki ze strony mamy – Nina i Gabriela Kunatówny.
Gdyby$my spojrzeli na map! duchow#
Mi"osza, to jego biegun m!ski jest
w Szetejniach – miejscu, w którym si!
urodzi", zdominowanym przez dziadka
Zygmunta. Natomiast Krasnogruda jest
%e&skim biegunem, gdy% tutaj by" dom
rodziny ukochanej matki Weroniki, tutaj mieszka"y ciotki i w ogóle dominuje
w tym miejscu kobieca si"a. To nie m!%czy'ni prowadzili krasnogrudzki maj#tek, ale w"a$nie kobiety. Dla mnie Krasnogruda ma silny pierwiastek %e&ski
i my$l!, %e by" on magnesem przyci#gaj#cym Mi"osza. Matka by"a dla niego powierniczk# najwi!kszych tajemnic i m"odzie&czych przysi#g, o czym pisze
w wierszu jej po$wi!conym. Wydaje mi
si!, %e te marzenia i tajemnice, o których
jej mówi", s# gdzie$ tutaj zakopane.
Oczywi$cie kobiety to tak%e pierwsze
mi"osne wtajemniczenia. To w"a$nie tu
wydarzy" si! dramat rozczarowania. Zakocha" si! w starszej pensjonariuszce,
która z"o%y"a mu obietnic!, ale pewnego dnia zobaczy" wyskakuj#cego nad ranem przez jej okno m!%czyzn!. Ca"y
dzie& p"ywa" w jeziorze Ho"ny, nabawiaj#c si! szmerów serca. Wieczorem, gdy
w salonie gra"a kapela i wybranka bawi"a si! ze swoim m"odym adoratorem, on
postawi" na stole w swoim pokoju
na strychu po"ówk! czystej i wyj#" ma"y pistolet b!benkowy, do którego w"o%y" kilka naboi, pozostawiaj#c w magazynku kilka miejsc pustych. Nast!pnie
przystawi" bro& do skroni i poci#gn#"
za spust. Niby budz#ca u$miech m"odzie&cza „rosyjska ruletka”, ale – jak
wspomina" po latach – od takich „zabaw”
si! umiera.
Jednak nie to jest najwi!ksz# tajemnic# tego miejsca. My$l!, %e jest co$ wa%niejszego. Mi"osz wspomina o tym
w wierszu Powrót, który napisa" w Krasnogrudzie w 1989 roku, kiedy si! spotkali$my. Pisze w nim o m"odzianku, którego prawdy nie chce si! wyrzec i który
patrzy na $wiat doros"ych z pewnego dystansu. Zdradzili oni bowiem m"odzie&cze marzenia i teraz zdaj# si! mówi(: poczekaj, ty si! w tej chwili buntujesz, ale
doro$niesz i wtedy b!dziesz taki jak
my. I to „nie, nie b!d! taki jak wy”, które przywo"a" w wierszu, zosta"o mu
na ca"e %ycie. W"a$ciwie spotka"em
wówczas starego cz"owieka, który spowiada" si! z tej dzieci!cej przysi!gi,
z tego, czy j# dochowa". I tym by"a
w istocie Krasnogruda dla niego – tajemnic#, pytaniem, na ile zachowa" w sobie
dziecko.
– W Linii powrotu pisze pan, !e
w dziedzinie tzw. dialogu mi"dzykulturowego mamy obecnie przerost refleksji teoretycznej. Postawi# pan zatem na praktyk" dialogu
i powsta# o$rodek. Mo!e pan przy-

bli!y%, jaka jest sejne&sko-krasnogrudzka praxis?
– O$rodek to jest dobre s"owo, bo o$rodek to nie jest projekt. To jest za"o%enie
%ycia, stworzenie jakiej$ organizacji,
która ze swej natury powinna by( nastawiona na d"ugie trwanie. To jest co$, co
Mi"osz od pocz#tku nam podpowiada".
Interesowa"o go, czy nie stanie si! to dla
nas przelotn# przygod#, jak cz!sto zdarza si! artystom. U pocz#tków naszej
dzia"alno$ci by"o wi!c takie przy"o%enie
do rzeczywisto$ci, które by"o obliczone
na d"ugie trwanie. Towarzyszy"a nam
my$l: a we'my to na powa%nie. Skoro si!
zwrócili$my z czym$ do ludzi, zapytali$my o co$, to dotkn!li$my jakiej$ powierzchni, ale te losy mog# si! przecie%
bardziej zaplata(, dlatego mo%emy i$( dalej w g"#b prawd $wiata, w który chcemy si! zanurzy(. Takie my$lenie towarzyszy"o nam u pocz#tków istnienia
„Pogranicza”. Naprawd! nie chcieli$my „przejecha(” Sejn jako trupa teatralna z paroma przedstawieniami. Przyjechali$my tu przecie% ze sztuk# T!tent wg
Lorki, po jej wystawieniu mogli$my
zatem jecha( dalej, ale wydawa"o si! nam
to sztuczne. Nie tego potrzebowali$my.
Komunizm upad", pora by wyj$( z artystycznego podziemia. Wybrali$my w"a$nie to miejsce ze wzgl!du na pogranicze, Mi"osza, blisko$( Wilna, cudem
ocalony kwarta" %ydowski dawnego
sztetla. Jeden z nas – Wies"aw Szumi&ski – by" st#d. Reszta zespo"u by"a z Kaszub, Poznania, Warszawy. Pomy$leli$my
wówczas: spróbujmy inaczej, zosta&my.
To by" rewolucyjny gest, kiedy postanowili$my, %e zostajemy i zrobimy wszystko, aby zbudowa( o$rodek. On jest
czym$, co trzyma w miejscu. Po 1989 roku nie chcieli$my by( ju% niezale%ni, ale
wspó"zale%ni. Chcieli$my by( cz!$ci# %ycia nowej Polski. Nie chcieli$my kolejnej ucieczki, niszy, dlatego powsta"
o$rodek, który jest jednostk# bud%etow#
województwa. Przestali$my by( teatrem,
a stali$my si! animatorami kultury tej ziemi i tej spo"eczno$ci. Musieli$my nauczy( si! zupe"nie nowych form pracy.
Odezwa"a si! w nas %y"ka organicznikowska, a jednocze$nie to nowe wyzwanie budzi"o twórczy niepokój w naszych duszach g"odnych nowej sztuki.
– W Rodzinnej Europie Mi#osz
zapisa#, !e „nie ma wspólnej miary tam, gdzie nie tak samo cz#owiek poj mu je swo je miej sce
w $wiecie”. Ka!dy pojmuje je za$
inaczej, wi"c nie ma wspólnej
miary nawet dla dwóch najbli!szych osób. Pomi"dzy cz#owiekiem i cz#owiekiem zawsze jest
wi"c pogranicze?
– My$l!, %e nawet w nas samych istnieje pogranicze. Ja odczuwam je bardzo
mocno. S"ysz! na przyk"ad cz!sto wewn!trzny g"os, który sprzeciwia si! temu,
co rozum racjonalnie sobie uk"ada. I st#d
bior# si! wszystkie inne pogranicza,
dlatego s# one takie fascynuj#ce. Odnaj-

dujemy Innego w innej kulturze, na drugim brzegu, ale tak naprawd! on jest
w nas samych. Nie bola"by przecie% tak
bardzo, gdyby nie siedzia" w $rodku
i gdyby nie dotyka" jakiej$ prawdy o nas
samych, %e nie potrafimy by( do ko&ca
sob#, %yj#c na jednym brzegu, nie przekraczaj#c progu, nie ruszaj#c w $wiat, nie
wychodz#c na spotkanie. To przekroczenie brzegu jest zatem konieczne. Wszelkie ideologie korzystaj# za$ z iluzji,
która mówi, %e bezpieczni jeste$my
w zamkni!tym w"asnym $wiecie, a wspó"istnienia osobnych kultur i ludzi s# dla
nas gro'ne, wi!cej – obce naturze cz"owieka. Ideologie s# zawsze czym$ narzuconym, dlatego zamkni!cie si! przed Innym tak%e jest czym$ narzuconym
cz"owiekowi.
Oczywi$cie bywa autentyczny i taki
czas, %e pragniemy zamkni!cia, bo ucierpieli$my wskutek rozmaitych konfliktów,
rozbili$my sobie g"ow!, przechodz#c
ró%ne mosty, stracili$my bliskich w s#siedzkim konflikcie. Ale to nie jest tak,
%e czas odosobnienia i rozdzielenia,
w którym potrzebujemy si! zanurzy(
zw"aszcza po traumatycznych do$wiadczeniach, którego potrzebujemy na odrodzenie to%samo$ci i odbudowanie domu, jest tym ostatecznym czasem,
w którym chcieliby$my pozosta( na zawsze. Przekonanie o jego ostateczno$ci
jest w"a$nie iluzj#. W moim przekonaniu
lepiej jest uczy( si! sztuki organicznego
pogranicza, które oczywi$cie nigdy nie
b!dzie wolne od konfliktów. Jednak
wypracowanie w sobie umiej!tno$ci
wspó"%ycia pomo%e nam w prowadzeniu
harmonijnej koegzystencji, w zachowaniu balansu, w spe"nieniu %ycia, w pe"nym odnalezieniu siebie.
Cz!sto jako ludzie pogranicza jeste$my
pos#dzani o utopijno$( i naiwn# wiar!
w sens wspó"istnienia z Innym. W nas nie
ma naiwnej wiary w to, %e zbudowali$my
w Sejnach most i on jest raz na zawsze.
Czasami kto$ zwraca si! do mnie z pytaniem: czy rozwi#zali$my ju% konflikty w Sejnach albo przezwyci!%yli$my stereotypy? No, nie. Ta praca nie zna formy
czasu przesz"ego dokonanego.
– A mo!e pogranicze pomi"dzy
cz#owiekiem i cz#owiekiem to wina
j"zyka? Elias Canetti zapisa# przecie!, !e „wprawdzie ludzie mówi'
do siebie, ale si" nie rozumiej';
(…) ich s#owa s' pchni"ciami odbijaj'cymi si" od s#ów innych;
(…) nie ma wi"k szej ilu zji
nad mniemanie, i! j"zyk jest $rodkiem komunikacji”.
– Iluzj# by"oby, gdyby$my uj!li to w taki absolutystyczny, idealistyczny sposób,
%e oto jest doskona"a komunikacja dzi!ki j!zykowi. Takiego stanu nie ma, jak nie
ma raz zbudowanego mostu. Natomiast
dla mnie utopia to jest jednak co$ realnego, to nie jest wydmuszka. Paul Celan
zapisywa" to s"owo u-topia, odró%niaj#c
je od s"owa metopia, które w grece
oznacza ‘nie-miejsce’, czyli co$ absolut-
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nie nierealnego. Otó!, utopia jest czym"
realnym, do czego zmierzamy, mo!e nieosi#galnym, ale ku czemu jeste"my
w drodze. O t$ drog$ toczy si$ walka. Nie
mo!emy z niej zej"%. To, !e nie jeste"my
w stanie dotrze% do idealnego j$zyka komunikacji, nie oznacza, !e musimy z d#!enia do niego zrezygnowa%. Powinni"my nieustannie poszukiwa% w nim
mo!liwo"ci zawi#zuj#cych tkank$ &#czn#, o której mówi& Mi&osz. Nigdy nie b$dzie to ostatecznie doskona&e, ale b#d'my w dro dze ku te mu. Ra zem
z Canettim.
– Co da!o Europie Wschodniej,
"e zajrza!a „w g!#b piekie! dwudziestego stulecia”? Czy nie sta!o si$ to przyczyn# jeszcze g!$bsze go i trwal sze go p$k ni$ cia
pomi$dzy Wschodem i Zachodem? I czy to nie jest najtrudniejsze pogranicze: Wschód-Zachód?
– Dla nas jest to zawsze realne pogranicze, chocia! trudno jest nam okre"li%,
gdzie Wschód si$ zaczyna. To jest nieko(cz#ca si$ dyskusja. Ja jednak dzisiaj
obserwuj$ pogranicze Pó&noc-Po&udnie
jako siln# dominant$ we wspó&czesnym
"wiecie. Wydaje mi si$, !e coraz bardziej
dominuj# nie wojny narodowo"ciowe,
a spo&eczno-kulturowe. W zwi#zku
z tym kwestia bogaci-biedni, wykluczeni-niewykluczeni nie musi wy&#cznie pokrywa% si$ z lini# Wschód-Zachód, jest
te! w linii Pó&noc-Po&udnie. My"l$, !e
!yjemy dzisiaj w bardzo wa!nym momencie w tym sensie, !e nie mo!emy poszukiwa% w przesz&o"ci jakich" modeli
do przeszczepienia, ale musimy i"%
do przodu, wypracowa% nowy paradygmat kulturowy. Jest on ustawiony pomi$dzy dwoma silnymi biegunami – biegu nem
otwar to "ci,
bu do wa nia
spo&ecze(stwa otwartego, poszerzania
skali praw cz&owieka i równo"ci spo&ecznej oraz biegunem t$sknoty za zakorzenieniem, poszukiwania w&asnego miejsca w "wiecie, bezpiecznego gniazda.
Zbudowanie spoiwa, dzi$ki któremu
oba te strumienie by si$ po&#czy&y, nie
jest rzecz# &atw#. Za nami s# ró!ne nacjonalizmy, okres budowania pa(stw narodowych, tworzenia odr$bnych narodowych mitologii. To by&o i jest w dalszym
ci#gu obecne, tak!e w j$zyku i kulturze.
Z drugiej strony mieli"my wzorzec kosmopolityczny, który pomaga& si$ odnale'% w "wiecie w zupe&nie przeciwny
sposób, cz$sto poprzez gwa&towne zerwanie z w&asnymi korzeniami. Wyjazd
ze wsi do miast, budowanie wielkich metropolii rozbudza&o powstawanie procesów asymilacyjnych. Oba te modele s#
obecnie, wed&ug mnie, na wyczerpaniu.
To, w czym si$ odnajdujemy w naszej
pracy w „Pograniczu”, to jest próba odpowiedzi na pytanie, jak jest mo!liwe
w praktyce zaspokojenie obu tych t$sknot. I to jest pytanie o tworzenie nowego paradygmatu kultury. Dla mnie bowiem kultura to jest sztuka !ycia, to jest
co", co buduje nam dach nad g&ow# w ta-

kiej rzeczywisto"ci, jaka ona jest. Potrzebujemy kultury, czyli oswojenia, ukultywowania tego miejsca, które nas uwiera. Musimy t$ now# rzeczywisto"%
na nowo umo"ci%. Nie mamy oczywi"cie
gotowych odpowiedzi, jak powinno to
wygl#da%, ale po to zapraszamy tu ludzi
z ró!nych pograniczy "wiata, po to mamy Akademi$ Budowniczych Mostów
w Krasnogrudzie, po to robimy szko&y
pogranicza i ró!nego rodzaju warsztaty
i laboratoria, aby ws&uchiwa% si$ w g&osy innych i na !ywym ciele tkanki
wspólnoty praktykowa% nowe rozwi#zania.
– Mówi! pan o tym, "e most nie
jest zbudowany raz na zawsze.
Mo"e zatem w natur$ pogranicza
wpisany jest fatalizm? Mo"e jest to
ziemia w stanie permanentnego
tworzeniai rozpadu?
– Oczywi"cie, !e istnieje i taki scenariusz, ale wiele zale!y od naszej postawy wobec rzeczywisto"ci. Ona stanie si$
fatalistyczna wtedy, kiedy b$dziemy
próbowali skroi% j# na miar$ naszych l$ków i frustracji, od których nikt z nas nie
jest wolny. Albo wtedy, kiedy j# odrzucimy, znielubimy. Natomiast je"li ten !ywio& pogranicza pokocha si$ i zrozumie
jako tkank$ !ycia, to mo!na w nim naprawd$ odnale'% wielki potencja& twórczy i rozwojowy. Stanie si$ on wtedy
agor# pogranicza, Majdanem, czarszij#.
Oczywi"cie to wymaga czasu. Wiele lat
min$&o, zanim wypracowali"my pozytywne rozumienie s&owa pogranicze.
Dzi" wielu ludzi w naszym regionie
mówi ju! z dum#, !e jest cz&owiekiem
pogranicza. W ubieg&ym stuleciu taki
mieszaniec, maj#cy spl#tane korzenie
i mówi#cy ró!nymi j$zykami, by& postrzegany jak kto" niebezpieczny, bo
tak nam wmawia&y rozmaite ideologie.
Min$&o jednak kilka dekad i tamte ideologie zosta&y skompromitowane, a pozosta&a filozofia dialogu Martina Bubera, do której powracamy, cho% kiedy"
uwa!ano go za oderwanego od !ycia szale(ca, który w czasie rosn#cego w si&$ faszyzmu pisa& w Niemczech s&ynny esej
Ja i Ty.
– W Linii powrotu pisze pan, "e
„to"samo%& (…) rodzi si$ z pe!nego zanurzenia w miejscu nam
prze zna czo nym”. Mo "e za tem
wspó!czesny kryzys to"samo%ci
bierze si$ st#d, "e boimy si$ pe!ne go za nu rze nia w miej scu,
w któ rym przy sz!o nam "y&?
Boimy si$ wyp!yn#& na g!$bi$
i wybieramy du"o !atwiejsze brodzenie po mieli'nie? Mo"e najwi$kszym problemem naszych
czasów jest l$k?
– My"l$, !e l$k z pewno"ci#, ale
przed czym", co w jakim" sensie zosta&o nam odebrane albo zapomniane.
W wolno"ciowym "wiecie takie g&$bokie zanurzenie kojarzy si$ nam z uzale!nieniem czy uwi#zaniem. Nowoczesny
cz&owiek nie lubi uwi#zania do czegokol-

wiek. Tylko !e to nielubienie jeszcze niczego nie rozwi#zuje, cz$sto okazuje si$
jedynie mira!em prawdziwej wolno"ci,
za który cen# jest g&$boka depresja, staj#ca si$ w spo&ecze(stwach liberalnych
najpowszechniejsz# chorob#.
Powiedzia&bym tak: w którym" momencie cz&owiek pod#!aj#cy za g&osem
dajmoniona, tak!e taki jak Mi&osz, odkrywa, !e nie pójdzie dalej w zg&$bianiu
tajemnicy "wiata, je"li nie powróci
do wspólnoty, !e w pojedynk$ dalej si$
pój"% nie da, a to, dok#d zaprowadzi& nas
wolno"ciowy indywidualizm, nie jest
jeszcze ko(cem drogi. Kolejne wrota tajemnic kryj# si$ w !yciu wspólnotowym
i w sztuce, która tam jest zanurzona.
Otó!, my w&a"nie tego boimy si$ dzisiaj
najbardziej. Powrotu do wspólnoty.
Uwa!amy to za zdrad$ dawnego modelu artysty niezale!nego, samotnie id#cego przez !ycie. Ale ten model utraci& ju!
dawny blask. Taki artysta ju! mnie nie
interesuje jako twórca kultury. Dla mnie
wa!ne s# tajemnice, jak budowa% tkank$ &#czn#, jak tworzy% kultur$, która nas
zanurza w miejscu i wspólnocie, gdy!
obecnie mamy kultur$ fajerwerków
i eventów. I chyba g&ównie ze strachu,
bo chyba nie bardzo j# jeszcze lubimy.
– Pisze pan równie", "e zbli"a si$
kataklizm, pod wp!ywem którego
„zamilknie rozmowa, a zast#pi j#
zwyk!e gadanie”. T$ tez$ potwierdza rzeczywisto%&. Ludzie albo
milcz# obok siebie, albo poddaj#
si$ s!o wo to ko wi, owe mu Ge schwätz, o którym pisz# Benjamin

Dworek Czes!awa Mi!osza w Krasnogrodzie

w tym jaka! prawda o nas samych.
Gdybym by$ pracownikiem akademickim albo autorem ksi&#ek non-fiction,
móg$bym si" odda% takim fatalistycznym
dywagacjom i krytycznemu j"zykowi,
ale w praktyce pogranicza j"zyk ten jest
niewystarczalny. Jest on oczywi!cie
wa#ny dla budowania etosu pogranicza,
jednak ten, kto pracuje na pograniczu,
podobnie jak lekarz, nie mo#e sobie powiedzie%, #e choroby, z którymi ma
do czynienia, s& nieuleczalne, #e zawsze
ju# b"d& powraca$y. Musi by% w tym rzemio!le co! bardzo konstruktywnego,
co pozwala powraca% do trze'wego
spojrzenia i wiary, #e uda si" znale'% antidotum, jak&! antybakteri". Ale ta antybakteria musi wytworzy% si" w naturalnym !rodowisku. Woda destylowana
na pograniczu jest truj&ca. Stwarza niebezpieczn& iluzj" i kompletnie sztuczn&
sytuacj". St&d most w moim rozumieniu
jest przestrzeni&, która obejmuje wszystko, tak#e konflikt, nie wykluczaj&c go.
Most istnieje dzi"ki napi"ciom. Konflikt
jest zatem wpisany w jego struktur". Ca$a m&dro!% polega na tym, by umiej"tnie roz$o#y% owe napi"cia tak, by sklepienie mostu nie p"k$o.
– Bywa pan na )l%sku jako
uczestnik chorzowskiego „Medium Mundi”. Jaka jest pana recepcja )l%ska?
– (l&sk si"ga g$"biej w moje osobiste
#ycie, gdy# moi dziadkowie znale'li si"
po wojnie w Chorzowie. Wszystkie rodzinne !wi"ta sp"dzali!my w$a!nie tam.
W Chorzowie spotka$em te# moj& pierw-

sz& Obc&. S&siadk& dziadków by$a Grz&dzielka, która z trudem mówi$a po polsku. Nie rozumieli!my jej z bratem i bali!my si". Robili!my jej tak#e, jak to
dzieci, straszne psoty. Gdy s&siadka
na nas hukn"$a, to z p$aczem biegli!my
do babci, by jej powiedzie%: „Babciu,
Grz&dzielka nas krzywdzi!”. Do dzisiaj
pami"tam, jak babcia odsun"$a nas wówczas pod !cian", spojrza$a na nas gro'nie i powiedzia$a: „Pami"tajcie, Grz&dzielka ma zawsze racj"”. I pami"tam ten
nasz ból, #e nasza babcia zamiast przytuli% nas mocno, to stan"$a po stronie s&siadki. Oczywi!cie wiedzieli!my, #e
mamy za uszami i #e babcia zna prawd", ale !wiat rozumieli!my tak, #e skoro jest nasz& babci&, to powinna z nami
trzyma% niezale#nie od tego, jakie s& fakty. Swoj& m&dr& postaw& babcia sprawi$a, #e z czasem pokochali!my Grz&dzielk", która sta$a si" cz"!ci& naszej rodziny.
Co by jednak by$o, gdyby babcia wzi"$a nas w obron" i wychowa$a w duchu
wrogo!ci do „z$ej s&siadki”, któr& naj$atwiej by $o zra ni% wy zy wa j&c j&
od „Niemki”? To by$a lekcja pogranicza,
któr& odebra$em na ca$e #ycie. Lekcja
obejmowania s&siedztwa jako ca$o!ci,
której ka#dy jest najwa#niejsz& cz"!ci&.
Jak u Miko$aja z Kuzy – pogranicze jest
kul& i w jakimkolwiek jej miejscu znajdzie si" cz$owiek, zawsze b"dzie w centrum. Dlatego dla mnie gestem cz$owieka pogranicza jest obejmowanie, a gest
odpychania zaciera jego imi".
!
Fot. Katarzyna Bereta

i Celan. Czy mo!na zatem jeszcze
wskrzesi" dialog? I w jaki sposób?
– My!l", #e jak najbardziej. Ca$y
paradoks tej sytuacji polega na tym, #e
do dialogu nie potrzeba katedry uniwersyteckiej. Dla g$"bi dialogu naprawd"
wystarczy powa#ne potraktowanie ludzi, z którymi si" #yje. Z nimi trzeba
próbowa% tak& rozmow" toczy%. Nasze
roz mo wy pro wa dzo ne s& g$ów nie
z lud'mi, którzy tutaj #yj&. Organizuj&c
w Krasnogrudzie Pracowni" Opowie!ci,
zapraszam oczywi!cie czasem z Oksfordu Ruth Padel, poetk" i wybitn& klasycystk". Ale ona przys$uchuj&c si" prowa dzo nym przez nas roz mo wom,
w których bior& udzia$ miejscowi rolnicy i nauczyciele, uwa#a, #e one s& fascynuj&ce. Naprawd" nie jest tak, #e aby
rozmawia% z lud'mi, trzeba udawa%
g$upszego, ni# si" jest w istocie, a mam
przekonanie, #e tak si" w$a!nie dzieje.
Tak prowadzone s& publiczne dysputy.
To si" bierze z niepowa#nego traktowania ludzi i z braku zaufania do siebie nawzajem.
– Czy praktyka pogranicza jest
mo!liwa przez d#u!szy czas? Czy
dialog mo!e sta" si$ norm% wspó#!ycia inno&ci obok siebie? A mo!e jest w nas co& organicznego, co
pr$dzej czy pó'niej nakazuje nam
powtarza" Timi(oar$, która zamieni#a si$ w Târgu Mure(?
– By$oby to fatalistyczne, chocia#
wiarygodne w odniesieniu do lekcji, których udziela nam Historia. Trudno to zatem lekcewa#y% i dyskredytowa%. Jest
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TADEUSZ KIJONKA
TREN NA ODEJ!CIE G A M Y – SZLACHETNEJ WILCZYCY
Córce Justynie,
z serdeczno!ci" i wzruszeniem
Byli!my z tob", Gamo, w tym dniu ju# ostatnim,
Czy jednak co! !wiadczy$o, #e to stanie si% dzi!?
Jeszcze za dnia przed domem zagrzmia$ twój m%#ny g$os
Na dowód kto tu czuwa, cho& by$o ci obce
Ujadanie na pokaz, czy t%p" zaciek$o!&
Zw$aszcza psów $a'cuchowych. Nieufna z natury
Nie dopada$a! bramy bez istotnych przyczyn,
Chyba #e kto! wyra(nie wzbudza$ podejrzenia…
Wtedy podniós$szy g$ow% i masywny tors
Sun%$a! zwolna !lepia wbijaj"c w intruza
A gromki g$os ostrzega$: #adnych pertraktacji,
Ust%pstw, czy prób korupcji. Nie – na dowód k$y.
Lecz nic nie wskazywa$o, #e nast"pi to dzi!.
Je!li co! przeczuwa$a!, to #adnych ostrze#e'
Nie przekaza$a! wcze!niej, a mo#e jak dot"d
Nie chcia$a! nawet teraz zajmowa& nas sob".
Ta twoja pow!ci"gliwo!&, czy wrodzony dar
Odczytywania z oczu uczu& b"d( intencji
Rozwini%ty nad podziw, podobnie jak sztuka
Panowania nad sob" – co wej!cie do kuchni
Kusz"ce woni" mi%siw – i ty: sam na sam.
Ile# dowodów na to, w tym prób prowokacji;
Mo#na by si% za$o#y& bez obaw o g$ow%.
Nie, to nie do poj%cia, w ko'cu by$a! psem
A nies$usznie skarcona opuszcza$a! g$ow%
Aby zapa!& si% w sobie w niewymownym smutku.
A przecie# gdy nie liczy& praktycznych walorów
By$a! psem, który nigdy nie posk"pi$ uczu&.
Twe radosne mla!ni%cia j%zora o !wicie,
Migotliwe spojrzenia w paj%czynie blasku,
Tkliwe dotkni%cia pyska, mu!ni%cia oddechu,
Twoje $apy na barkach, g$owa na kolanach,
Rado!& rzutkich powita' – skoki, m$y'ce, susy,
Frazy nocnych zawodze', crescenda litanii,
Inwokacje pomruków i kadencje westchnie',
Arie #arliwych spazmów, wylewne skomlenia,
Przedsenne gaworzenia, chichoty i szepty,
Twe tkliwe k$y i zwarcia pieszczotliwe szcz%k,
Gdy do stóp przywiera$a! z$akniona czu$o!ci
A bicie psiego serca wype$nia$o wieczór –
Gdzie to wszystko nim pami%& zaton%$a w #alu?
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A !wiadectwa wybitnej wr%cz inteligencji,
Walory charakteru, sprytu i rozwagi…
K$adli!my si% spa& ufni powierzaj"c dom
Pod piecz% czujnych zmys$ów i psiej intuicji.
Bo czy si% cho& raz zacz"$ fa$szywy alarm?
Nie, za! w takich przypadkach czeka$a! skupiona
Na przebieg sytuacji, by ruszy& w potrzebie

I dowie!" niezawodnej odwagi do ko#ca
Tej gotowej na wszystko, gdy stawk$ jest %ycie.
Ten twój spokój i wiara w swe si&y w potrzebie,
Jak my twego oddania na ka%de wezwanie.
Prze%ywa&a! dowody naszego uznania,
Jakby onie!mielona czy nawet speszona:
Twój u!miech w takich chwilach – wr'cz zak&opotanie,
W ko#cu có% si' takiego znowu przydarzy&o
A by&o obowi$zkiem (jak to mówi$ psim)…
Nie, zwa%ywszy to wszystko, czy psem by&a! tylko
Lecz kim, gdy ju% ci' nie ma – kto na to odpowie?
Dot$d nie wiemy Gamo, kiedy, jak i sk$d
Trafi&a! do schroniska dla bezdomnych psów,
Na zawsze pozostanie mroczn$ tajemnic$.
Niewiele ponad roczna wspania&a wilczyca,
Wychowana z czu&o!ci$, umiej$ca wszystko,
Utraci&a dom pierwszy skazana na rozpacz.
Twa wcze!niejsza biografia – by" mo%e tragedia –
Zwi$zana z tym zdarzeniem, lecz jakim i kto
Musia& si' rozsta" z tob$, b$d( ty rozsta" z nim.
Nie, to nie do poj'cia by psa twojej klasy
Móg& kto! porzuci" Gamo, czy%by prawa losu
Dotyczy&y i zwierz$t na miar' tragedii!

Poszli!my dalej, córka utkn'&a przed krat$
I z wyci$gni't$ r'k$ czeka&a; Justynko –
Znów wo&anie bez skutku. Co si' wtedy sta&o,
Kto zatrzyma& j$ nagle w&a!nie tu i czym?
Co kojec – psy ochoczo &asz$ si' przymilnie,
Merdaj$ ogonami, wdzi'cz$ si' – Justynko!...
Naraz oczy psa piwne i piwne Justusi
Zetkn'&y si' w spojrzeniu. Wo&amy, nie s&yszy
Zapatrzona w psie !lepia a coraz to g&'biej,
Tak samo pies wpatrzony w jej oczy – lecz oto
Przydarzy&a si' chwila, %e pies uniós& g&ow'
I z g&'bokim spojrzeniem oczu na uwi'zi

Rys. Wojtek !uka

Zawiód& nas do schroniska dotkni'tych %a&ob$
Czy tylko %al po stracie dzielnego Boniego
Co nie sprosta& rado!ci %ycia i psich w&ócz'g?
Ten jego temperament, susy przez parkany,
Czar psotnego urwisa i spryt zawadiaki
Do dnia gdy sk$d! powróci& by odej!" na zawsze.
Dom bez psa – jak bez duszy, bo czy to jeszcze dom?
Odór schroniska zwierz$t wzdraga i pora%a –
Psia czy ludzka bezdomno!" odrzuca z daleka
W rewiry wykluczonych...
Co kojec skazaniec
Ospa&y za kratami; te !lepia b&agalne,
I skomlenia %ebrz$ce. Lecz zdarzy& si' pies
Co przywar& w mrocznym k$cie i nie uniós& g&owy
Oboj'tny na wszystko w zapa!ciach apatii –
Pies znik$d, bez imienia, lecz jak, sk$d si' wzi$&?
Ten trafi& tutaj wczoraj, wida" %e zadbany –
Jeszcze nie zd$%y& popa!" w n'dz' bezdomno!ci:
Sier!" l!ni i z'by b&yszcz$, lecz nawet nie spojrzy –
Daremnie przywo&ywa" i wyci$ga" r'k'
By zwabi" przysmakami. Co gest – bez odzewu,
Bo tak si' zapad& w sobie jakby go nie by&o.
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Jakby co! nagle przeczu", bo podszed" do krat
I dotkn#" pyskiem r$ki…
Ta scena bez s"ów
Jak ka%dy akt mistyczny wnet nabierze znacze&
Bo przeznaczenie w %yciu czym%e jest, gdy sens
Pojmujemy nie tylko w potocznym znaczeniu
Zwyk"ych, na pozór zdarze&, w codziennych !wiadectwach
Potocznej egzystencji?... Podeszli!my zwolna:
Pies sta" przed ni# – wilczyca czarna, podpalana,
W tonacji ciemnych br#zów z palety Rembrandta.
Zbli%a"o si$ po"udnie s"onecznej niedzieli.
Z tarcz# piersi w kosmykach z"ota i bursztynu
Wysz"a Gama wiedziona na zwieszonej smyczy
Co raz patrz#c za siebie, bo zdarzy" si$ cud,
Kiedy z nowym imieniem znalaz"a swój dom.
Byli!my z tob# Gamo do ko&ca w tym dniu.
Pod sam wieczór zas"ab"a! – p$dem do lecznicy!
(jeszcze bez mrocznych przeczu')… Diagnoza ta sama
Kiedy umiera" ojciec – zastrzyki, kroplówka
I powrót. Nie, niech raczej nast#pi to w domu
Po!ród najbli%szych skoro ju% nie ma ratunku.
Do domu, domu Gamo!… Ty czujesz, sk#d! wiesz…
(e przysz"a pora odej!', lecz jeste!my z tob#,
Wnosimy ci$ na kocu, k"adziemy "agodnie
Na domowym pos"aniu, wszyscy wokó" ciebie,
Co usta z twym imieniem: Gamo, nie umieraj!
Dogasa" dzie& w st$%a"ych aromatach wiosny,
Lecz ty ju% si" nie mia"a! by cho' unie!' g"ow$,
Tylko wodzi"a! po nas lito!ciwie wzrokiem:
– Jak mi si$ rozsta' ci$%ko, dzi$kuj$ za wszystko,
Zda"y si$ mówi' oczy…
Tak dawniej w rodzinach
Odchodzili najbli%si w oprawie liturgii,
(egnani póki !wiat"o nie zgas"o w )renicachTeraz ty mi$dzy nami do chwili ostatniej.
(egnali!my ci$ Gamo nisko pochyleni
A rozumia"a! nawet niewypowiedziane…
Jeszcze tylko ostatnie dotkni$cie j$zyka,
I b"ysk k"ów spod "agodnie uchylonych warg,
Twe spojrzenie gasn#ce i my w twoich oczach
Coraz g"$biej i g"$biej nim zaleg"a ciemno!'.
(nagle dreszcz przemkn#" cia"em i opad"a g"owa).
Czy to wtedy twa dusza usz"a bezpowrotnie?
Ale my wci#% czujemy, %e gdzie! na nas czekasz.
***

Rys. Wojtek !uka

W ogrodzie pod cisami nieopodal domu
(rzut spojrzenia od furtki), spocz$"a! pod p"yt#
Z beskidzkiego piaskowca. To pewne, pies %aden
Nie zniesie w naszym %yciu porównania z tob#.
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W TEN CZAS
Co wa!ne a ju! bez znaczenia,
Po latach samo si" wyja#ni.
Jest pora piachu, czas kamienia
I b$ysk dmuchawców wyobra%ni.
I jest horyzont z wiatrem w zmowie
Po kres, gdy przyjdzie si" zatraci&.
Co dalej z sob' – znasz odpowied%,
(e !yciem si" za !ycie p$aci.
By$o nie by$o, sen czy z$uda,
Blizny si" same w sie& u$o!'.
Bo nasta$ czas by ju! si" uda&
Gdzie szcz'tki $odzi b$'dz' w morzu.
Nasta$a ta ko)cowa droga,
Gdy j"zyk stygnie, krwawi' wargi,
A w sercu taka trwa po!oga,
(e s$owa nie wyra!' skargi.
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chod!cy stali si" g#ównym tematem
debat polityków oraz rozmów osób
z polityk$ niezwi$zanych, a tak%e sta#ym elementem ka%dego serwisu informacyjnego. Co rusz znajduj$ si" nowi
eksperci od obronno&ci, migracji, szariatu i demografii. Debaty decydentów
przeplataj$ relacje pokazuj$ce dantejskie
sceny z udzia#em zdesperowanych ludzi
szturmuj$cych napr"dce postawione
ogrodzenia. Zdj"cie 3-letniego Aylana,
syryjskiego ch#opca, który uton$# w czasie przeprawy przez Morze Egejskie,
wykorzystywane jest zarówno przez
orga ni za cje po ma ga j$ ce uchod! com – jako apel do naszych – europejskich – sumie', jak i przez tzw. Pa'stwo
Islamskie jako przestroga dla tych
wszystkich, którzy planuj$ uciec z terenów opanowanych przez Kalifat. W debacie publicznej &cieraj$ si" g#osy tych,
którzy chc$ otwiera( granice dla uchod!ców z tymi, którzy uchod!ców najch"tniej wys#aliby z powrotem do Turcji, czy
Syrii, z której przyszli. Uwaga mediów koncentruje si" teraz na Syryjczykach, Irakijczykach i Afga'czykach
uciekaj$cych przed piek#em wojny domowej, g#odu i ci$g#ego niebezpiecze'stwa. Tymczasem, z nieco mniejsz$
medialn$ opraw$, do Europy próbuj$ dosta( si" rzesze emigrantów ekonomicznych – Erytrejczyków, Suda'czyków,
mieszka'ców Ghany.

Skorumpowani i przekupni

udzia#em wspominaj$cego. I ja to prze%y#em? Zdo#a#em? By#em w stanie?

Ta

Zdesperowani w"drowcy

ksi$%ka nigdy nie by#a bestsellerem. Doczeka#a si" kilku recenzji, relatywnie szybo o niej zapomniano. „Afryka'ska odyseja” Klausa Brinkbaumera to opowie&( o zdesperowanych
ludziach, mieszka'cach ró%nych afryka'skich pa'stw, którzy latami przedzieraj$ si" przez kontynent, by w ko'cu
osi$gn$( raj w postaci europejskiej ziemi i perspektyw. Je&li powiedzenie
„droga przez m"k"” ma odbicie w rzeczywisto&ci, to w rzeczywisto&ci afryka'skiej Odysei odbija si" najpe#niej.
Dla cze go dro ga? Po nie wa% s#o wo
„podró%” zbyt mocno si" kojarzy z podró%owaniem, wygod$, przygod$, biurem podró%y, czy wymarzon$ podró%$
dooko#a &wiata. Droga do upragnionej
Europy wiedzie przez m"k" – jak ju%
zosta#o powiedziane. Z m"k$ nieodzownie kojarz$ si" „m"ki piekielne” – zgadza si", bo na Saharze panuj$ temperatury i&cie piekielne, ka%dy krok staje si"
nadludzkim wysi#kiem, bo organizm jest
wycie'czony d#ugoletni$ walk$ z przeciwno&ciami. Klasyk ju% pisa#, %e piek#o to inni. I to te% si" sprawdza. Inni to
nieuczciwi po&rednicy, którzy obiecuj$
pewny i bezpieczny transport, to ci
wszy scy, któ rzy ma j$ na sprze da%
spe#nienie marze', a ka%$ sobie s#ono
p#aci(. To skorumpowani policjanci,
przekupni stra%nicy i wszyscy oszu&ci,
którzy zarabiaj$ na z#udzeniach i desperackim pragnieniu polepszenia w#asnego losu.
Spragnieni przetrwania

D

laczego tabuny ludzi decyduj$ si"
na przedsi"wzi"cie tak niebezpieczne, karko#omne, na niepewn$ przysz#o&(? Odpowied! jest bardzo prosta
i straszna zarazem. Nie ryzykowaliby
gdyby mieli alternatyw", cie' alternatywy, realne mo%liwo&ci poprawy swojego losu w ojczy!nie. Widz$c n"dz"
wokó#, czepiaj$ si" cienia nadziei i wyruszaj$ w nieznane. Do Europy docieraj$ nieliczni i tylko nielicznym udaje si"
odmieni( los swój i rodziny. Przera%aj$ca prawda. Tylko jak o tym Europejczy kom naj pe# niej opo wie dzie(?
Po ka za( tych wszyst kich de spe ra tów? I tu zaczyna si" wyj$tkowo&(
pewnej ksi$%ki, która jest przede wszystkim opowie&ci$ o drodze. Autor postana wia zre la cjo no wa( w" drów k",
która odby#a si" kilka lat wcze&niej. Przeby( drog", z kim&, komu si" uda#o,
powtórzy( tras", któr$ przeby# pochodz$cy z Ghany, a mieszkaj$cy obecnie
w Niemczech John Ampan. Autor chce
zakosztowa( tych nieprzyjemno&ci,
o których si" potem wspomina z niedowierzaniem, %e co& takiego sta#o si"
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yruszaj$. Próbuj$ odtworzy( tras",
a jednocze&nie prze%y( troch" tego,
co zdarzy#o si" przed laty. Eksperyment
wydaje si" troch" „laboratoryjny”, bo niby jest i droga, i w"drowiec, ale nie jest
on ju% zdany tylko na siebie. Jest zagraniczny dziennikarz, który ma &rodki, by
wydoby( ich obu z k#opotów. Ale wiele
rzeczy nie pójdzie zgodnie z planem. Bohaterowie nie tylko odtwarzaj$ tras", ale
prze%ywaj$ sporo z tego, co dotyka zdesperowanych w"drowców. Spotykaj$ te%
ludzi i ich historie. Dramatyczne, wstrz$saj$ce, trudne do wyobra%enia. Na ka%dym kilometrze s$ setki Odyseuszy
w piekle. Pochodz$ z ró%nych miejsc, wybrali ró%ne warianty trasy, maj$ ró%ne zapatrywania na %ycie, charakter i umys#owo&(, jednak%e wspólny jest mianownik
wszystkich opowie&ci. To rzeczywisto&(,
w której nie sposób %y(. I nadzieja, która pozwala wej&( do piek#a i wraca( do tego samego piek#a po ka%dej deportacji,
czy nieudanej próbie przej&cia granicy.
Dok#adnie to jest w tych wszystkich
historiach, których trzeba wys#ucha(.
Jest jeszcze inny wa%ny aspekt tej ksi$%ki. Autor t#umaczy Afryk". Wielopoziomowo. Drastycznie czasem. Jeden z Odyseuszy, ten, który znalaz# przysta'
w Niemczech, próbuje Europejczykowi
wyja&ni( „jak dzia#a Afryka”... Od stwierdze' w zasadzie oczywistych typu „Korupcja niszczy Afryk"”, przechodzimy
do spraw bardziej z#o%onych w rodzaju:
„W naszych spo#ecze'stwach nie jeste&
nic wart bez %ony i pieni"dzy”, „W pewnym momencie przestajemy kocha(”,
„My uznajemy, %e to inni ponosz$ odpowiedzialno&( za to, co si" dzieje: obcy, bogowie, przodkowie, wrogowie”, albo:
„Afryka'ski sex jest inny”.
Pos#ucha$ i zrozumie$

I

nic nie spro wa dza si" do gra nia
na emocjach; pr"dzej to próba wyt#umaczenia fenomenu, który ma#o kto
obja&nia, zwrócenia uwagi na problem,
który b"dzie narasta#. Próba wyja&nienia
tego wszystkiego, co funkcjonuje gdzie&
na marginesie rozwa%a' o uszczelnianiu
granic Unii Europejskiej, czy polityce
emigracyjnej. Warto spróbowa( ws#ucha( si" w te relacje i w morzu podobnych sylwetek kul$cych si" w przemytniczej #odzi zobaczy( Odyseusza,
a potem po prostu Cz#owieka.
Felieton napisany we wspó!pracy
z dr Karolin" Wojtasik
z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu #l"skiego

eatr historii lokalnych ! moda
T
czy potrzeba czasu? A mo"e tak"e doskona#y sposób zdobycia zainte-

Fot. Miko"aj Suchan

resowania nie zawsze "yczliwej teatrowi pu blicz no $ci? Czy #a twiej
uwierzytelni%, przyj&% te spektakle,
w których rozpoznaje si' realia w#asnego "ycia w konkretnym miejscu
i czasie i konfrontuje swoje do$wiadczenia z losem scenicznych bohaterów? Odpowied( na te pytania wcale
nie jest oczywista, o czym przekonuje dzia#alno$% pó# amatorskiej, pó# profesjonalnej grupy teatralnej Scena
Propozycji, istniej&cej od 2002 r.
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa
Luiza „Pro Futuro” w Zabrzu. Stowarzyszenie powsta#o w 2000 r. w Zabrzu
z inicjatywy mi#o$ników dziedzictwa przemys#owego i kulturalnego
)l&ska, którym zale"a#o na udost'pnieniu i wykorzystaniu Sztolni do celów
turystycznych oraz muzealnych. Dzi'ki deklaracji wzajemnej wspó#pracy
mi'dzy Stowarzyszeniem i ówczesnym Muzeum Górnictwa W'glowego ja ko sie dzi b' Sto wa rzy sze nia
wykorzystano dawne biuro sztygara/kierownika w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” w Zabrzu,
przy ul. Wolno$ci 408, oddzia# Muzeum Górnictwa W'glowego.
Przez 12 lat zespó# (mobilny i anga "u j& cy ak to rów za wo do wych,
cz#onków ró"nych zespo#ów amatorskich z Zabrza i okolic) przygotowa# 14 oryginalnych przedstawie*,
niezmiennie sytuuj&c je w przestrzeniach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, która, co wa"ne, by#a
pierwsz& kopalni& dost'pn& dla zwiedzaj&cych na )l&sku.
Skansen dzia#a# na terenie i w zabudowaniach za#o"onej w 1791 r. Kopalni W'gla Kamiennego „Königin Luise Gru be” (Ko pal nia „Kró lo wa
Luiza”). Po II wojnie $wiatowej zmieniono jej nazw' na KWK „Zabrze”.
W cz'$ci naziemnej Skansenu znajduj& si' budynki maszynowni i nadszybia szybu „Carnall”. Najwi'ksz& atrakcj& i najcenniejszym zabytkiem jest
wyci&gowa maszyna parowa z 1915 r.,
która opuszcza#a lub podnosi#a wind'
górnicz& (szol') z pr'dko$ci& 10 m/s.
Maszyna ta dzi'ki staraniom mi#o$ników zabytków techniki dzia#a do dzi$.
Z platformy widokowej szybu „Carnall” (wysoko$ci) mo"na podziwia%
panoram' Zabrza. W sk#ad zabudowa*
wchodz& równie": zmi'kczalnia wody, akumulatorownia, warsztaty i budynki magazynowe. Ciekawostk' stano wi bu dy nek gór ni czej +a( ni
+a*cuszkowej (w którym uda#o si'
zorganizowa% jedno z przedstawie*

Scena Propozycji

Zbigniew Stryj „Ojcowizna” (2004 r.), scenariusz i re!yseria: Zbigniew Stryj, scenografia: Bart"omiej Latoszek, wyst#pili aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu i uczniowie Liceum Plastycznego z Zabrza.

W kopalni
i wokó! kopalni
DOROTA FOX

Sceny Propozycji). Druga cz'$% Skansenu zlokalizowana jest przy ul. Sienkiewicza. Sk#ada si' z podziemnych
korytarzy o d#ugo$ci ok. 1600 m,
bie gn& cych na g#' bo ko $ci 35 m
pod powierzchni& ziemi. Wyrobiska
doskonale oddaj& klimat kopalni.
Mo"na w nich zobaczy% dzia#aj&ce
maszyny: kombajn Alpina, strug $cianowy, kombajn chodnikowy oraz kolejk' górnicz& „Karlik”, któr& sprowadzono i zainstalowano z inicjatywy
Stowarzyszenia. Stanowi& one du"&
atrakcj' turystyczn& i prawie wszystkie zosta#y wykorzystane w dzia#aniach teatralnych Sceny Propozycji.
Dzi'ki osobistemu zaanga"owaniu
pracownika Muzeum, Jana Gustawa
Jurkiewicza, w grudniu 1993 r. Skansen zosta# udost'pniony dla ruchu turystycznego. By#a to pierwsza kopalnia na )l& sku otwar ta dla
zwiedzaj&cych. Sta#a si' ona wyzwaniem i, by tak rzec, motorem nap'dzaj&cym dalsze dzia#ania spo#eczników i instytucji zajmuj&cych si'
ochron& dziedzictwa przemys#owego
i kulturowego regionu oraz udost'p-

niania go szerszej publiczno$ci. Obecnie na terenie Skansenu trwaj& prace
budowlane, a po ich zako*czeniu
w miejscu tym znajdzie si' wej$cie
do G#ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, odrestaurowanej na potrzeby turystyki przemys#owej.
„Szcz!"# Bo$e”
cena Propozycji powsta#a podczas
S
realizacji cyklu monodramów
nawi&zuj&cych do $l&skich legend,
jej trzon sta no wi li: Zbi gniew
Stryj – aktor, poeta, re"yser spektakli
teatralnych. Autor piosenek i dramatów, miniatur scenicznych i scenariuszy wideoklipów. Od ponad dziesi'ciu sezonów zwi&zany z Teatrem
Nowym w Zabrzu ! pomys#odawca
Sceny Propozycji; Bart#omiej Latoszek – plastyk, scenograf Sceny Propozycji. Autor wielu plakatów, programów i opra co wa* gra ficz nych
programów teatralnych, aran"acji wystaw. Na co dzie* pracuje w Teatrze
Nowym w Zabrzu ! wspó#twórca
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cych si! tra dy cyj nym
Sceny Propozycji; Jan Gu„Szcz!$% Bo&e”. O tej&e
staw Jurkiewicz – kustosz
tradycji wyznaczonej rytui kierownik Skansenu Góra#ami codzienno$ci traktoniczego „Królowa Luiza”,
wa# kolejny spektakl * Ojprezes Stowarzyszenia „Pro
cowizna z 2004 r. (W 2010
Futuro”. Zajmuje si! akr. przedstawienie wesz#o
tywn" ochron" i promocj"
na sta#e do repertuar Teatru
za byt ków po prze my s#o Nowego w Zabrzu i w pa'wych, m.in. przez organizodzierniku tego roku zosta#o
wanie w nich imprez kultuza pre zen to wa ne na XII
ralnych; Marzena Pucha#a
Mi!dzynarodowym Festi– dziennikarka, kierownik
walu Teatrów Eksperymenliteracki Sceny Propozycji.
talnych w Kairze), zapreWspó#pracuje m.in. z Telezentowany widzom w +a'ni
wizj" Zabrze, wcze$niej
+a)cuszkowej Skansenu,
pracowa#a w „Dzienniku
a wi!c w prze strze ni
Zachodnim”. Autorka prona wskro$ postindustrialgramów teatralnych oraz
nej. To niemal magiczne
wielu artyku#ów i publiprzedstawienie, bez u&ycia
kacji.
s#ów, skomponowane by#o
Po ka zy od by wa #y si!
ze scen przedstawiaj"cych
pod zie mi", w wy ro bi „histori! $l"skiej rodziny
skach tej w#a$nie kopalni
w &ywych obrazach”, które
(Legenda Skarbnika). Pozmienia#y si! niczym w kawodzenie tego zrazu „turylejdoskopie. W surowym
stycznego projektu” zainwn!trzu #a'ni, na samym jej
spi ro wa #o ze spó# do
$rodku w rytmie muzyczbardziej ambitnych artynych cytatów z pie$ni kostycznych przedsi!wzi!%
W surowym wn&trzu 'a%ni postaci odgrywa'y niezmienne od pokole( rytu$cielnych, np. Kiedy ranne
teatralnych. Ju& w pe#ni a'y dnia powszedniego i rodzinnego pod okiem anio'a. („Ojcowizna”).
staj$ zorze, pie$ni górniautorsk" propozycj" teatru
by li !y wi lu dzie (re &y se ria Zbi - sceneria, w której rzecz si! rozgrywa” czych – Górniczy walczyk i melodii
gniew Stryja, premiera w pa'dzier- (R. Gozdek: Ocali" od zapomnienia. $l"skich, postaci odgrywa#y niezmienni ku 2001), pierw szy na (l" sku „G#os Zabrza i Rudy (l"skiej” 2001, ne od pokole) rytua#y dnia powszedniego i rodzinnego pod okiem aniospektakl realizowany w górniczych nr 47; Przywrócone do #ycia).
Drugi spektakl dotyczy# innej tema- #a, który wiernie im towarzyszy#.
wyrobiskach. Akcja spektaklu, osadzona w realiach Zabrza w latach po- tyki, cho% nadal mie$ci# si! w koncep- Mimo kontrastu mi!dzy zastan" a odprzedzaj"cych I wojn! $wiatow", to- cji artystycznej teatru, który wykorzy- grywan", symboliczn" przestrzeni",
czy#a si! wokó# strajku górników stuj"c konkretne miejsca i szukaj"c a mo&e w#a$nie dzi!ki tej wykorzystaw kopalni sprzeciwiaj"cych si! jej nowych rozwi"za) formalnych, chcia# nej opozycji, uda#o si! aktorom stworealizowa% ide! prezentacji i popula- rzy% ciep#", rodzinn" atmosfer!, ukonzamkni!ciu.
Nowatorstwo tego teatralnego przed- ryzacji kultury $l"skiej z jej nieod#"cz- stytuowa% wspólnot! emotywn" *
si!wzi!cia polega#o nie tylko na wyko- nymi elementami: religi", kultem pra- w olbrzymim wn!trzu kopalnianej
#a'ni, w samym jego centrum rozparzystaniu gwary $l"skiej i wielu form cy i &ycia rodzinnego.
Ducha nie ujrzysz (2003) wystawio- li% domowe ognisko.
performansów, ale przede wszystkim
29 maja 2009 r. w +a'ni +a)cuszkoró&nych przestrzeni pozateatralnych: no pod ziemi" w Sztolni, tym razem
Sali Witra&owej Muzeum Górnictwa maj"cej przywodzi% na my$l podzie- wej Skansenu „Królowa Luiza”, tej saW!glowego w Zabrzu, Sztolni Kopal- mia rzymskich katakumb, w których mej, w której swoj" premier! mia#a
ni „Królowa Luiza” w podziemnej spotykali si! chrze$cijanie, by rozpra- Ojcowizna, wystawiono kolejne przedcz!$ci Skansenu Górniczego w Zabrzu wia% o rzeczach ostatecznych i uniwer- sta wie nie: My i Oni w re &y se rii
oraz cz!$ci nadziemnej z centralnie po- salnych. Widzowie byli $wiadkami Z. Stryja. Pomi!dzy spektaklami mo&#o&on" maszyn" parow", s#u&"c" do po- dialogów Mistrza i Obcego utkanych na by#o doszuka% si! wielu analogii.
ruszania liny wyci"gu. Do miejsc tych, z poezji Jana Paw#a II. Nabiera#y one Podobnie jak w Ojcowi%nie, w My
usytuowanych w promieniu 2 kilome- szczególnego znaczenia wypowiada- i Oni scena zosta#a zlokalizowana
trów, widzowie spektaklu dowo&eni by- ne w pó#mrocznej, niemal infernalnej w centrum budynku, pomi!dzy staloli autobusami o zas#oni!tych oknach, przestrzeni korytarza kopalnianego, wymi filarami podtrzymuj"cymi dach,
w których akordeoni$ci grali na $l"sk" wype#nionej starymi, zu&ytymi sprz!- a aktorzy wychodzili z tej samej niszy;
ludow" nut!. Jeden z recenzentów lo- tami codziennego u&ytku, jakby po- oba przedstawienia po$wi!cone by#y
kalnej gazety tak pisa# o spektaklu: „Ten wiedzieli (l"zacy – „wyci"gni!tymi losom zwyk#ych ludzi. W Ojcowi%nie
«moralitet kopalniany» by#by ckliw" hi- prosto z hasioka”. Ten na wskro$ pokazano &ycie rodzinne niejako
storyjk", sklecon" dla taniego efektu symboliczny spektakl bynajmniej nie od $rodka, przyk#adaj"c do niego maspo#ecznego – wszak mamy bied! odbiega# od koncepcji programowej tryc! utrwalon" na tym terenie tradyi bezrobocie, nie umiemy si! pogodzi% Stowarzyszenia i Sceny. Tradycja re- cj", natomiast w spektaklu My i Oni
z chciwo$ci" w#a$cicieli i ich totumfac- ligijna i praca stanowi#y wszak filary wy eks po no wa no dra mat po staw
kich, zarz"dzaj"cych nale&"cymi kultury $l"skiej od zawsze. Kszta#to- przedstawicieli spo#eczno$ci lokaldo nich przedsi!biorstwami. Jednak no- wa#y charakter, a co za tym idzie – to&- nej &yj"cych w s"siedztwie, które
wego znaczenia nadaje dramatowi samo$% kulturow" (l"zaków witaj"- ujawni#y si! ze szczególn" moc"
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i dzi&ki teatralnemu medium da% sposobno$% widzom (najcz&$ciej z okolicznych miejscowo$ci) zderzenia tego, co
wyobra!one, znane z opowie$ci dziadków i ojców, z tym, co do$wiadczone
osobi$cie. Postanowili j&zykiem teatru
opowiedzie% historie miejsca i lokalnej spo#eczno$ci. Tworz'c teatr w miejscu konkretnym, a zarazem symbolicznym – pod ziemi' – nadali swym
przekazom moc wywo#ywania przesz#o$ci. Zaprosili widzów do uczestniczenia w seansie, w którym o!ywiono t& przestrze", wyzwalaj'c emocje,
dramatyzuj'c obrazy historii lokalnej,
zakopane niejako „pod ziemi'”, po to,
by wydoby% je na moment i zaprezentowa% wobec widzów z ich czynnym
udzia#em. Wpisuj'c przedstawienia
w konkretn' przestrze" kopalni i jej
otoczenia, b&d'c' niejako sygnatur'
(l'ska, stworzyli nie tylko teatr historii, ale i teatr miejsca. Stali si& tym samym pionierami $l'skiego teatru historii lokalnych. Trzeba bowiem doda%,
!e w teatrach zawodowych Katowic
spektakle o tej tematyce pojawi#y si&
du!o pó)niej: w pa)dzierniku 2004 r.
Teatr Korez wystawi# Cholonka wg powie$ci Janoscha Cholonek, czyli dobry
Pan Bóg z gliny z podtytu#em Sztuka
po "l#sku o $l#sku i $l#zakach!,
w styczniu 2008 r. w Teatrze (l'skim
odby#a si& prapremiera sztuki Stanis#awa Mutza Polterabend, a w lutym
2013 r. w tym samym teatrze zosta#a
wystawiona Pi#ta strona "wiata Kazimierza Kutza. W roku 2012 do#'czy#
do nich tak!e Teatr Zag#&bia w Sosnowcu, oferuj'c widzom ciekawy
i wielokrotnie nagradzany spektakl Korzeniec autorstwa Zbigniewa Bia#asa
i Piotra (piewaka, okre$lany jako
„krwawa ballada o Sosnowcu”. By#y
to jednak spektakle skrojone na tradycyjn' scen& pude#kow', pokazuj'ce, !e

Fot. Arkadiusz Gola

w czasach przemian i przeobra!e" spo#eczno-politycznych wyznaczonych
wy da rze nia mi sta nu wo jen ne go
i transformacji ustrojowej 1989 r.
Ludzi, którzy z baga!em do$wiadcze"
minionej epoki wkraczali w nowe
realia spo#eczno-polityczne. Spektakl wystawiony by# w ramach konferencji zatytu#owanej Protesty, nadzieje, perspektywy. Górnictwo wobec
prze!omu roku 1989 mo!na okre$li% jako form& oryginalnego appendixu
do poruszanych na tej konferencji
zagadnie".
W 2004 r. Czasem Karlika Scena
Prezentacji powróci#a jednak pod ziemi&, proponuj'c widzom teatr w ruchu. Usadowieni w kolejce górniczej przemierzaj'cej korytarze kopalni
mieli oni okazj& ogl'da% rozgrywaj'ce si& na stacjach symboliczne sceny
z !ycia górników, znane z opowie$ci,
które od wieków kszta#towa#y dramatyczny potencja# lokalnej spo#eczno$ci. Podró!, jak' odbywali, rozgrywa#a si& nie tylko w przestrzeni, ale
równie! w czasie; prezentowane sceny mia#y ewokowa% przesz#o$%, wyzwala% u widzów osobisty stosunek
do historii i tradycji.
Kolejnymi przedstawieniami Sceny
Propozycji granymi na terenach kopalni by#y: Ostatni zjazd – „s#uchowidowisko” upami&tniaj'ce katastrof& górnicz' oraz – Guido 1981, inscenizacja
strajku górników ZKWK „Guido”.
Niemal wszystkie krótko tu opisane
spektakle uk#adaj' si& zatem w niezwykle interesuj'cy cykl, zwa!ywszy
na problematyk& teatru historii lokalnych. Twórcy zwi'zani ze Scen' Propozycji postarali si& w ten sposób nie
tylko promowa% obiekty zabytkowe
zwi'zane z poprzemys#ow' spu$cizn'
regionu i miasta, ale przede wszystkim
obja$nia% los ludzi tu zakorzenionych

Zbigniew Stryj „My i Oni” (2009 r.), re%yseria: Zbigniew Stryj, scenografia i re%yseria "wiate!: Bart!omiej Latoszek, wyst#pili aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu.

cho% „(l'sk by# nikczemny, ale przez
to barwny i pi&kny”. Pisano o nich
z zachwytem, !e przypominaj' wspaniale skre$lone portrety rodziny $l'skiej, zag#&biowskiego miasta nad Brynic', w których ka!dy detal jest wa!ny,
a ka!da zakomponowana scena ma walor artystyczny. Taki obraz (l'ska
i Zag#&bia porywa# widza. Przypomnijmy, !e prawie wszystkie spektakle nagradzano i wszystkie cieszy#y si& i nadal ciesz' niezwyk#' popularno$ci', nie
tylko w$ród rodzimej publiczno$ci.
Spektakle intrygowa#y nietuzinkow'
fabu#', zmusza#y do refleksji i rewizji
potocznych, stereotypowych wyobra!e" o tych ziemiach i losie ich mieszka"ców, s#owem – wspó#tworzy#y lub
kreowa#y mit $l'ski. Taki (l'sk, jakby
powiedzia# Smolorz * „wymy$lony”,
konkretyzowany i prezentowany by#
widzom w tradycyjnym teatrze – domenie Melpomeny, funkcjonuj'cym
w obszarze sztuki.
„Kaj my to som?”
cena Propozycji, zgodnie ze sw'
S
nazw', zaproponowa#a odmienn'
strategi&. Osadzi#a dzia#ania w zupe#nie nowej przestrzeni i to sprawi#o, !e
jej spektakle zyska#y oryginalny walor. Nie tylko przedstawia#y widzowi
wykreowan', cz&$ciowo rekonstruowan' przesz#o$%, ale pozwala#y mu
przede wszystkim do$wiadczy% tera)niejszo$ci zdeterminowanej przez
miejsce, w którym si& znalaz#. Bo oto,
by zobaczy% spektakle, musia# zej$%
po kurzej drabinie w czelu$% starej
sztolni albo wsi'$% do kopalnianej kolejki „Karlik” lub do windy, która zje!d!a#a pod ziemi&. Musia# przechodzi%
w'skimi korytarzami podpieranymi
drewnianymi stemplami, po wyboistej
$cie! ce mi& dzy szy na mi, cz& sto
w ciemno$ciach roz$wietlanych jedynie górniczymi lampkami, by w ko"cu znale)% si& w postindustrialnej
scenerii, której elementy mia#y cechy
przeciwstawnych wobec siebie $wiatów: natury i kultury. Napi&cie dramatyczne osi'gano ju! poprzez samo zderze nie dwóch od dziel nych sfer
aktywno$ci – sfery techniki i sztuki.
Schodami widz udawa# si& w dó#, nie
w gór&. Zjazd wytr'ca# go z tego, co
kulturowe, opanowane i okie#znane.
Przestrze" kopalni intrygowa#a, ale
i napawa#a l&kiem, nie sprzyja#a kontemplacji, lecz intensyfikowa#a doznania zmys#owe. Jak!e to wej$cie ró!ni#o si& od ty po wych we sty bu lów
muzeów i teatrów z jasnym hallem,
przytulnym foyer ozdobionym portretami artystów i ich dzie#, miejsc, któ-
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re, jak pisa!a Carol Duncan, s!u"# rytualizacji kontaktu cz!owieka ze sztuk# – z dzie!ami ludzkiego geniuszu,
gdy" stanowi# „przestrze$ starannie
wydzielon# i kulturowo wyznaczon#
i zarezerwowan# dla uwagi specjalnego rodzaju – kontemplacji i nauki”.
Przestrze$, dodajmy, warunkuj#c#
tak"e do%wiadczenie artystyczne,
w której odbywaj# si& rytua!y %wieckie, napawaj#ce dum#, godne uwiecznienia i podziwu. Tymczasem widz
spektakli Sceny Propozycji, przekraczaj#c bram& kopalni, wchodzi! na teren zma ga$ cz!o wie ka z na tu r#.
W %wiat, cho' porzucony, nadal niebezpieczny, tajemniczy, ale te" do ko$ca niepodleg!y cz!owiekowi, wci#" deter mi nu j# cy ludz kie za cho wa nia
(motoryk& cia!a, w&ch, wzrok, dotyk,
a nawet smak). Podró" w g!#b – ta
swoista archeologia miejsca, dzi&ki
dzia!aniom teatralnym wzbogacona
zosta!a o archeologi& cia!a, oferuj#c
obecnym w niej widzom poznanie poprzez sensualne do%wiadczenie podziemia.
Kopalnia, traktowana jako naturalny palimpsest oznak up!ywaj#cego
czasu, mierzonego nie latami, lecz tysi#cami lat, stwarza wra"enie zamkni&to%ci, w której wa"niejsza jest
przesz!o%' od przysz!o%ci. B&d#c w jej
wn&trzu, ma si& poczucie zawieszenia
w czasie i nie tylko, równie" w przestrzeni mi&dzy miejscem zaw!aszczonym naturze i obcym, dla cz!owieka nie na tu ral nym, a %wia tem
zewn&trznym, oswojonym, przestrzeni# zadomowienia. To wn&trza nieu"ywanej ju" kopalni nosz# na sobie
pi&tno historii, tej zbiorowej i tej indywidualnej, nierzadko tragicznej.
Przestrze$ napi&tnowana jest wydarzeniami, które stanowi# o jej szczególnej dla tutejszych ludzi warto%ci. Kopalnia jako egzemplifikacja zmaga$
cz!owieka i natury, poskramianej
i eksploatowanej, a jednak ci#gle niebezpiecznej, tajemniczej i obcej to
wszak sta!y element krajobrazu (l#ska (podstawowy komponent schematu wyobra"eniowego zwi#zanego
z przestrzeni# (l#ska i kultur#). Rozmaicie krajobraz ten utrwalano na p!ótnach i w literackich opisach. Twórcy
Sceny Propozycji postanowili ten
kluczowy dla krajobrazu element rozkodowa' niczym tekst, w który wpisana zosta!a prawda o kondycji cz!owieka i natury, ale te" prawda o nich,
o (l#zakach. Intuicyjnie by' mo"e potwierdzili przekonanie historyka Karola Schlögla, który w swej rozprawie
W przestrzeni czas czytamy stwierdza!,
i" „ludzie definiuj# si& przez krajobrazy, z których si& wywodz#” Zaintere-

sowanie Sceny Propozycji miejscem,
którego narracje teatr ten podj#! si& odczyta' i zaprezentowa' mieszka$com miasta, nie ogranicza si& do kopalni. Innym ciekawym sposobem
przywrócenia pami&ci miejsca by!
spektakl pt. Musi przyj!", zrealizowany w dawnej kaplicy ewangelickiej,
dzisiaj ju" nieczynnej, zdesakralizowanej, znajduj#cej si& w jednej z najstarszych dzielnic Zabrza ) Biskupicach. Fabu!a przedstawienia, wysnuta
z lokalnej historii, opiera!a si& na pokazaniu niezwykle z!o"onych stosunków mi&dzy ludno%ci# polsk#
i niemieck#, przez wieki zgodnie
wspó!egzystuj#cymi na tym terenie,
gdy" gra ni ca pol sko -nie miec ka
przebiega!a „op!otkami” Biskupic.
Po II wojnie sytuacja rodzimych
mieszka$ców dramatycznie si& zmieni!a, co stanowi!o kluczowy element
przedstawienia. Tym sposobem twórcy nie tylko zwrócili uwag& mieszka$ców dzielnicy na miejsce zapoznane,
przywracaj#c pami&' o nim, ale podj&li przy okazji kolejny trudny temat
relacji polsko-niemieckich, na tym terenie ci#gle aktualny.
Rzecz ciekawa, pocz#tki Sceny
Propozycji, jak wspomina!am, wi#"#
si& z dzia!aniami muzealno-turystycznymi. Przygotowywane w kopalni-skansenie inscenizacje mog!y te muze al ne obiek ty, za byt ki tech ni ki
uczyni' bardziej atrakcyjnymi dla
go%ci. Mo"na je by!o zrazu zaliczy'
do form interaktywnego zwiedzania
górniczego skansenu. Szybko jednak
twórcy spektakli dostrzegli ogromny
potencja! przestrzeni kopalnianej i postanowili go wykorzysta', nie tyle
w celach marketingowych, promocyjnych, ile artystycznych. Pokazuj#c
„dziedzictwo w akcji”, stali si& zatem
szczególnego rodzaju przewodnikami,
przede wszystkim dla lokalnej publiczno%ci, po miejscach – %ladach, rozumianych za Walterem Benjaminem jako „przejaw blisko%ci, bez wzgl&du
na to, jak daleko rzecz, która go pozostawi!a, mo"e by'”. Konsekwentnie
w kolejnych spektaklach – performansach budowali aur& miejsca, które stawa!o si& osi# centraln# kreowanych
mikrohistorii. Wszak nad t# przestrze ni#, obok niej zgro ma dze ni
widzowie nadal zamieszkuj# swe domostwa, coraz rzadziej dzisiaj przypominaj#c sobie, "e tam, pod ziemi# t&tni!o niegdy% "ycie i "e to miejsce
w najwy"szym stopniu warunkowa!o
styl "ycia mieszka$ców (l#ska i jego
swoisty charakter.
A zatem Scena Propozycji to teatr
miejsca konkretnego, ale i symbolicznego zarazem. Wybrana przez ni# lo-

kalizacja akcji teatralnych dyktuje
warunki, pot&guje nastrój, wyznacza
ramy opowie%ci, obja%nia jej tematyk&, narzuca lini& dramaturgiczn#
i wch!ania zarówno widzów, jak i aktorów. Stara sztolnia, kopalnia niegdy%
t&tni#ca "yciem, znak rozpoznawczy
Zabrza dzi&ki teatrowi o"ywa ponownie. Cho' na par& chwil nasyca si&
emocjami tych, którzy si!# swej wyobra*ni musz# ju" tylko pokona' barier& czasu, przestrze$ jest bowiem niemal ta sama, by rekonstruuj#c histori&
lokaln#, do%wiadczy' minionego, zapomnianego, a jednak wa"nego do%wiadczenia swych przodków. W ten
sposób „przywraca si& zbiorowej pami&ci” nie tylko przesz!e wydarzenia,
których sens dawno skostnia! w stereotypowych, szkolnych formu!kach, ale
pozwala si& ) poprzez uczestnictwo
) na nowo je zobaczy' (rozpozna')
i prze"y'.
O!ywi" pustk#
brew temu, co pisa!a Ewa ReW
wers, i" „pustka, która zosta!a
po ludziach i budynkach, ich %ladach

i g!osach, nie mo"e zosta' wch!oni&ta
przez jak#kolwiek reprezentacj&, gdy"
zawsze pozostanie tym, co niewypowiedziane, niepoj&te, co nie mie%ci si&
w granicach poznania i przedstawienia”, twórcy Sceny Propozycji podj&li
prób& o"ywienia przesz!o%ci, nadali
realny kszta!t zdarzeniom, które niegdy% si& rozegra!y lub mog!y rozegra'. I nie sz!o im bynajmniej o wizj&
lokaln# ) rekonstrukcja by!a niepe!na,
zgodno%' z realiami historycznych
wydarze$ by!a mniej istotna od wytworzenia ich aury. Inscenizacja, w której
wykorzystywano realne przedmioty
(artefakty, cz&sto zdobywane z trudem
i odszukiwane w ró"nych miejscach),
nie s!u"y!a „o"ywieniu historii”, lecz
stworzeniu wspólnoty ludzi poddanych presji okre%lonej przestrzeni – kopalni i jej otoczenia, generuj#cej tyle"
schematyczne, co prawdopodobne sytuacje dramatyczne. Podam przyk!ad.
W roku 2011 przygotowano spektakl
zatytu!owany Ostatni zjazd, po%wi&cony pami&ci górników, którzy zgin&li
w katastrofie w Kopalni „Luiza”
12 wrze%nia 1967 r. Zgin&!o wówczas 14 górników. Winda, któr# jechali
na szych t&, zerwa!a si& i ru n&!a
z ogromn# pr&dko%ci# ponad 500
metrów w dó!. Prócz zabitych by!o tak"e kilkunastu ci&"ko rannych. Mieli po!amane kr&gos!upy, nogi i r&ce, zmia"d"one miednice i g!&bokie rany. By! to
najtragiczniejszy wypadek w polskiej
kopalni w tym roku, szczególnie trud-
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nym dla Zabrza, gdy! w innych wypadkach kopalnianych zgin"#o wtedy
a! 25 górników. (A. Morawiec: Upami!tniono 14 górników z katastrofy
w 1961 roku, „Nowiny Zabrza$skie”,
22.09.2011). Spektakl zosta# zrealizowany w konwencji plenerowego s#uchowiska. Zgromadzeni przed drzwiami bu dyn ku maszy ny paro wej
uczestnicy wydarzenia teatralnego byli
najpierw %wiadkami niemej sceny
przedstawiaj&cej wej%cie górników
do kopalni. Widzowie, po zatrza%ni"ciu si" za nimi drzwi, us#yszeli z g#o%ników strz"pki rozmów, jakie mogli
prowadzi' mi"dzy sob& górnicy w szatni przed zjazdem i w windzie górniczej
tu! przed zerwaniem si" liny wyci&gowej. G#osy intensyfikowa#y spotkanie
z nieobecnymi, a przywo#ywanymi
w pami"ci bohaterami dramatycznych
wydarze$. W scenie fina#owej najpierw us#yszeli d(wi"k dzwonka sygnalisty i trza%ni"cie wrót windy, a potem
ju! tylko gwa#towny %wist i jazgot p"kaj&cej stalowej liny, który przeszy# ich
uszy. Po chwili g#uchej ciszy drzwi
uchyli#y si" same i wysz#a z nich, powoli st&paj&c po schodach, ma#a dziewczynka ubrana w od%wi"tn& bia#& sukienk". W r"kach trzyma#a 14 czarnych
balonów, które wypu%ci#a na pierwszym stopniu schodów. Spektakl by#
cz"%ci& obchodów upami"tniaj&cych
katastrof", jednak w zestawieniu z ods#oni"ciem tablicy pami&tkowej mia#
bez w&tpienia nieporównywalnie wi"ksz& si#" sugestii, wywo#ywa# emocje, jakie towarzyszy#y %wiadkom ówczesnych wydarze$. O!ywia# pami"'
o tragedii, ale pami"' nie faktograficzn&, lecz sensualn&.
U!yta w tytule formu#a „w kopalni
i wokó# kopalni” – jest przede wszystkim wska(nikiem lokalizacji, cho' ma
równie! sens metaforyczny. Miejsca te
mo!na bowiem wi&za' z kategori& pogranicza, która wielokrotnie s#u!y badaczom i historykom do wskazania specyfiki kultury tego regionu, warunkowanej
przez jego geograficzne po#o!enie i histori". To teren wielu pograniczy. Linie
demarkacyjne przebiegaj& tu mi"dzy
tym, co nad ziemi& – co widzialne i dla
cz#owieka naturalne, znane, swojskie,
i tym, co pod ziemi& – gro(ne, ale kusz&ce bogactwem, wyzywaj&ce i wymagaj&ce zarazem. To tak!e cz"%' kulturowego krajobrazu tzw. Czarnego )l&ska,
kluczowy element budowanego przez
wieki spo#ecznego stereotypu )l&zaka.
Wystarczy przypomnie' chocia!by wizytówk" stacji telewizyjnej Katowic, sygnalizuj&cej w ogólnopolskim pa%mie
programy ze )l&ska.
Kopalni" i jej otoczenie, zw#aszcza dzisiaj, mo!na by tak!e zaliczy' do prze-

„Guido 1981” (2011 r.), scenariusz i inscenizacja: Bart#omiej Latoszek, teksty sytuacyjne: Zbigniew
Stryj, wyst$pili aktorzy Teatru Obecno%ci w Zabrzu oraz cz#onkowie zespo#u Muzeum Techniki Wojskowej z Zabrza.

strzeni innych, wed#ug Foucaulta, gdy!
„posiada osobliw& w#a%ciwo%' pozostawania w relacji z wszystkimi innymi
miejscami”, zw#aszcza tu, na )l&sku. To
przyk#ad heterotopii, miejsca rzeczywistego, wyznaczonego wraz z rozwojem
spo#ecze$stwa i przemys#u wydobywczego, które jest dzisiaj w wielu wypadkach (takich jak omawiana Kopalnia
„Luiza”, Kopalnia „Guido”) rodzajem
kontr-miejsca, odzwierciedlaj&cego dzi"ki dzia#aniom teatralnym inne przestrzenie, b"d&c zarazem ich zanegowaniem. To miejsce zarezerwowane dla
tych, którzy wiedz&, jak si" w nim porusza', to wreszcie miejsce, gdzie rezonuje tradycja. Obecnie wiele kopalni zamkni"to, zosta#y porzucone lub s& wci&!
chronione, ale z pewno%ci& pozbawione swej prymarnej funkcji. Istniej& nie
tylko w miejskim krajobrazie, ale równie! w %wiadomo%ci mieszka$ców nie
jako miejsca pracy, lecz (ród#o zagro!enia t&pni"ciem, znak upadku ekonomicznego i statusu miejscowej ludno%ci,
a zarazem oznaka degradacji spo#ecznej.
Czy!by zatem miejsca te opu%ci# genius
loci, a po#&czona z nimi historia lokalnej spo#eczno%ci i jej tradycyjna kultura mia#y ulec nie tylko degradacji, ale
i zapomnieniu? Dzia#alno%' Sceny Stowarzyszenia „Pro-Futuro” i Sceny Propozycji zdaje si" temu przeczy'. Jej twórcy, stosuj&c ró!ne strategie, nie tylko
dokonali rewitalizacji miejsca, daj&c
kopalni niejako drugie !ycie, ale przede
wszystkim odkryli jego nowe zastosowania i znaczenia. Postarali si" je tak!e
na powrót uczyni', jakby powiedzia#
Marc Augé, „opok& dla to!samo%ci” )l&zaków. Nie samych zreszt& )l&zaków.
Wielu uczestników dzia#a$ teatralnych Sceny Propozycji pochodzi z innych regionów Polski. )l&sk nie by# ich
ma#& ojczyzn&, Heimatem. A jednak lo-

kalno%' spektakli (dookre%lona przez
miejsce i rozegrane w nim historie) nie
nu!y#a, lecz wprzód intrygowa#a, by
ostatecznie zaabsorbowa' niemal bez
reszty. Jak s&dz", taki sposób odbioru
umo!liwi#a zarówno aura sensualnie
odbieranego miejsca, jak te! dzia#ania
artystyczne grupy, które miejsce to
wprowadzi#y w estetyczny wymiar.
W efekcie odpowiedzie' na pytanie
„kaj my tu som?” sta#a si" wieloznaczna. Kopalnia-skansen s#u!&ca ju! dzisiaj wielokrotnie jedynie jako artefakt,
miejsce ewokuj&ce pami"' zbiorow&,
szczególnie uwypukli#a tak!e przewarto%ciowanie %l&skiego spo#ecze$stwa.
„Przez artyku#owanie stanów utraty
i ogo#ocenia, wyw#aszczania z tego, co
indywidualne i dziedziczone lokalnie
przez wszystkie trendy unifikuj&ce
kultury (z globalizmem na czele) sta#a si" miejscem, w którym samo zakorzenienie jawi si" ambiwalentnie, i jako %wi"te, i jako przekl"te”.
Lokalny teatr tutejszych historii to
najlepszy sejsmograf nastrojów spo#ecznych i oczekiwa$ %l&skiej publiczno%ci. Od Karliczka zaczynaj&c,
Scena Propozycji wprowadza#a stopniowo w obieg spo#eczny tematy
trudne, przemilczane, a jednak absorbuj&ce bezpo%rednio uwag" widza.
Cho' ma#o znana szerszej publiczno%ci, dla mieszka$ców Zabrza i okolic sta#a si" najlepszym przewodnikiem po ich ziemi i jej historii.

!
Tekst pochodzi z ksi&!ki: Teatr historii lokalnych w Europie "rodkowej.
Red. E. W&chocka, D. Fox, A. G#owacka. Wydawnictwo Uniwersytetu
)l&skiego. Katowice 2015.
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Jubileusz 70.lecia pracy artystycznej
S!awy "opusza#skiej

Stanis!awa #opusza$ska

Wielka dama
teatru
polskiego
MARIA SZTUKA

20

2015 to rok szczególny w historii polskiej kultury, obchodzimy
bowiem 250. lecie teatru publicznego w Polsce. Od Ba!tyku po Tatry
posypa!y si" wi"c jubileuszowe wydarzenia. Wprawdzie dopiero 19
listopada minie okr#g!a rocznica pierwszego przedstawienia w j"zyku
polskim zespo!u aktorów stworzonego z inicjatywy króla Stanis!awa
Augusta, uroczyste obchody trwaj# ju$ jednak od stycznia, poniewa$
decyzj# Sejmu RP rok 2015 zosta! og!oszony Rokiem Polskiego Teatru
Publicznego, aby – jak zapowiedzia!a, inauguruj#c obchody minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Ma!gorzata Omilanowska
– przywróci! w narracji o kulturze znaczenie teatru, który jest wa"n#
platform# my$lenia, dyskutowania i skupiania si% na najwa"niejszych
problemach spo&ecznych.

iejeden pot!"ny gamach biblioteczN
ny mo"na by zape#ni$ publikacjami,
któ re po %wi! co ne zo sta #y te atro wi

na przestrzeni tych dwóch i pó# wieku,
pisali je wielcy znawcy sztuki scenicznej, twórcy poszczególnych teatrów,
mistrzowie a tak"e ludzie zara"eni mi#o%ci& do jego magii. Grono zacne,
ogromne i zarazem niezwyk#e, poniewa"
#&czy ich wszystkich pasja i mi#o%$, aby
jednak wskrzesi$ tak wielkie nami!tno%ci nie wystarczy nawet najbardziej
okaza#y budynek, wspania#e, znaczone
histori& wn!trza. Teatr to ludzie! Ich talent, si#a oddzia#ywania na nasze emocje, umiej!tno%$ przyci&gania uwagi
widzów i docierania do najg#!bszych zakamarków naszej psychiki. To wielka
magia, której tak ch!tnie ulegamy,
za któr& bezustannie t!sknimy.
6 pa'dziernika 2013 w Teatrze (l&skim
im. S. Wyspia)skiego w Katowicach
wyry# w mojej pami!ci znak szczególny.
By#y to wprawdzie 106. urodziny katowickiej sceny i symboliczne przekazanie
kluczy do teatru nowemu dyrektorowi Robertowi Talarczykowi i jak przysta#o
na jubileusz posypa#y si! nagrody, odznaczenia, gratulacje i "yczenia, ale nie owe
zas#u"one „ochy” i „achy” sprawi#y, "e ten
wieczór tak szczególnie zapami!ta#am.
Sala by#a tego wieczoru wype#niona
po brzegi (jak zwykle w tym teatrze),
po cz!%ci oficjalnej (przemówieniach, gratulacjach, "yczeniach) prezentem dla publiczno%ci by#o przedstawienie muzyczne „List do pana Balzaka” w re"yserii
nowego dyrektora Teatru (l&skiego.
Na scenie, niczym w kalejdoskopie pojawiali si! ulubie)cy %l&skiej publiczno%ci, przywo#uj&c znakomicie zaaran"owane piosenki z tekstami Mariana Hemara,
Jonasza Kofty, Jacka Kaczmarskiego,
Wojciecha M#ynarskiego, Agnieszki
Osieckiej… Zbli"a# si! fina#, powoli zza
kulis wy#oni#a si! niepozorna posta$.
W szarym kostiumie, z czerwon& apaszk& pod szyj&, spokojnie wkroczy#a na scen! Stanis#awa *opusza)ska. Nie%mia#e
pocz&tkowo brawa przeobrazi#y si! bardzo szybko w gromkie standing ovation.
Aktorka co chwil! pochyla#a si! w niskich
uk#onach, wywo#uj&c coraz silniejsze
oklaski. Jak przyzna#a po spektaklu,
w o%lepiaj&cym blasku reflektorów niewiele widzia#a, z niedowierzaniem wi!c
pyta#a: czy to by!o naprawd" dla mnie?
Tak, te owacje by#y dla Wielkiej Damy
Polskiej Sceny, by#y: podzi"kowaniem
za pi"kne chwile, jakie pani S!awa podarowa!a teatralnej widowni przez te wszystkie lata. Za takie niby drobiazgi kocham
teatr najbardziej – pisa# w „(l&sku” Witold Koci)ski (nr 11, 2013). A dzi!kowa$
Stanis#awie *opusza)skiej jest za co. Ikona %l&skich scen w roku jubileuszowym
polskiego teatru %wi!tuje
70. lecie pracy artystycznej

dziecko chyba nie my%la#a o akJktóratorakopro
stwie, ale kochaj&c& sztuk! matk!,
wadza#a swoje dzieci do muze-

Fot. z arch. Aktorki
Tytu!owa rola w „Balladynie” J. S!owackiego, Pa'stwowy Teatr Ziemi Opolskiej, 1956

ka Stanis!awa *opusza"ska recytuj&c patetycznie „Modlitw#” (z „Kwiatów polskich”) Juliana Tuwima. Ten wyst#p pani S!awa wspomina ze wzruszeniem:
nogi mi si# trz#s!y, g!os uwi"z! mi
w gardle.
Kolejne role niewiele ju$ z patosem
mia!y wspólnego. Có$ bowiem mog!a
gra( m!oda, smuk!a, d!ugow!osa z urzekaj&cymi ogromnymi br&zowymi oczami dziewczyna? Amantki i to oczywi%cie
w repertuarze lekkim, !atwym i przyjemnym, taki bowiem ówcze%ni w!odarze
uznali za stosowny dla odbudowuj&cego si# po wojnie miasta. By! to jednak
czas znakomicie wykorzystany, nale$a!o
bowiem jak najszybciej stan&( przed komisj& i obroni( dyplom aktorski, ka$da
wi#c rola by!a okazj& do szlifowania
warsztatu, zg!#biania tajników sceny,
na co nie by!o czasu w podziemnym
Pa"stwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Co najmniej z dwóch powodów
przystanek w Cz#stochowie by! wa$ny.

Po pierwsze debiut a po drugie …Eugeniusz *awski, absolwent Miejskiej
Szko!y Dramatycznej w Krakowie,
przed wojn& zwi&zany m.in. z Teatrem
Wo!y"skim, zespo!em objazdowym
Reduty, Miejskim Teatrem Kameralnym w Cz#stochowie, znakomity organizator, pe!ni&cy funkcj# sekretarza
wskrzeszanego po wojnie teatru w Cz#stochowie. Po kilku miesi&cach, w lipcu 1945 r. ju$ jako ma!$e"stwo: Stanis!awa i Eugeniusz *awscy wyruszyli
w kolejn& podró$ teatraln&…
Czas poszukiwa!
by!o !atwo znale)( to najwa$Nie
niejsze, swoje miejsce. Wsz#dzie panowa!a wi#ksza lub mniejsza pro-

wizorka, repertuar nie by! dzie!em ani
autorskim ani te$ przypadku, skutecznie
sterowa!y nim w!adze, które tkwi!y
w przekonaniu, $e dramaty romantyczne

Fot. z arch. Aktorki

ów, galerii, sal koncertowych i teatrów
zapewne wybór Heleny (starszej córki)
i Stanis!awy zbytnio nie zdziwi!. Helena dla Pa"stwowej Szko!y Dramatycznej porzuci!a studia polonistyczne a jej
m!odsza siostra Stasia po zdaniu matury skierowa!a swoje kroki do podziemnego (wszak dzia!o si# to ju$ podczas II wojny %wiatowej) Pa"stwowego
Instytutu Sztuki Teatralnej. Dla bardzo
nie%mia!ej i zamkni#tej w sobie dziewczyny, a tak& w!a%nie w latach m!odo%ci by!a przysz!a Pani Warren („Profesja pani Warren” G.B. Shaw, Teatr
'l&ski, 1990) teatr jawi! si# swoist& terapi&, szans& na prze!amanie introwertycznej natury. Z ukochan& Warszaw&,
mimo wielu lat roz!&ki nigdy pani S!awa nie potrafi!a si# rozsta(. Kiedy, nic
nikomu nie mówi&c, znika czasem
na kilka dni, wiadomo, $e odwiedza swoje ukochane warszawskie k&ty. Bardzo
pi#k nie pi sze o tym Mar ta Fox
w „Wied)mie z Katowic”: Dopytywa!am, czy j" to miasto (Warszawa, przyp.
MS) nie m#czy, jak znosi odleg!o$ci, jak
si# odnajduje w t!umie. Wtedy, jakby diabe! w ni" wst"pi!: o%ywi!a si#, b!ysn#!a
pomalowanym okiem i dawaj opisywa&
swoje marszruty. Tu pije czekolad#,
a tam kaw#, tam wsiada w metro, a tu
w tramwaj, wieczorem ogl"da innych
na scenie. Pomi#dzy czyta, odwiedza
ZASP, szuka dla siebie nowych ról.
– Co ci# tak fascynuje w tym mie$cie? – pytam.
– By!am wtedy taka m!oda i taka szcz#$liwa – rozmarza si#. (Autoportret z Lisiczk", Dom Wydawniczy Ma!a Kurka, 2013).
Tak ju$ bywa, $e po latach gin& w niepami#ci wspomnienia z!e i dramatyczne a zostaj& te najpi#kniejsze, pe!ne m!odzie" czych unie sie", ro man tycz ne
i idealne.
Po beztroskim dzieci"stwie sp#dzonym w Warszawie (wszak to tu urodzi!a si# Stanis!awa *opusza"ska) przysz!y
jednak mroczne lata okupacji, %mier(
siostry Heleny w Palmirach, Powstanie
Warszawskie, podczas którego roznosi!a ulotki i poczt# powsta"cz& i wreszcie po$egnanie z ukochanym miastem
i wy pra wa po upad ku Po wsta nia
w nieznane.
Debiut i nie tylko
z#stochowa sta!a si# pierwszym
C
przystankiem teatralnym. Krótkim,
ale jak$e wa$nym, tu bowiem zadebiu-

towa!a Stanis!awa *opusza"ska w lutym 1945 r. z okazji otwarcia Teatru
Miejskiego w Cz#stochowie. W inauguracyjnym koncercie, re$yserowanym
przez Artura Kwiatkowskiego wyst&pili
%piewacy operowi i operetkowi, aktorzy
dramatyczni. Typowa sk!adanka. Rozpoczyna!a j& uwertura „Halki” S. Moniuszki i aria w wykonaniu lwowskiego tenora, przed wo jen ne go ar ty sty Te atru
Wielkiego w Warszawie Edmunda P!o"skiego, tu$ po nim wyst&pi!a m!odziut-

Stanis!awa i Eugeniusz (awscy, otwarcie „Teatru 13 Rz#dów” w Opolu, 1957
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Fot. z arch. Aktorki

nie postawionym g!osie, wyrazistej dykcji i ciekawej urodzie – oto kapita!, jaki przedstawia Stanis!awa 'opusza&ska,
jako aktorka” (1950).
Tego bogactwa talentów i umiej#tno$ci aktorka nigdy nie zmarnowa!a, nie
tylko nadal czerpie z tych zasobów, ale
(cho) zdawa) by si# mog!o, %e to niemo%liwe) wci"% je udoskonala.
„Epizod” opolski
iedy 'awscy trafili do Opola, Pa&K
stwowy Teatr Ziemi Opolskiej,
w akcie dramatycznego poszukiwania

W roli Oliwii Dubuk, „Szwagierki” M. Tramblaya, re". M. Znaniecki, Teatr Rozrywki w Chorzowie, 2000 r.
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czy postmodernistyczne, sztuki wielkich
dramaturgów zachodnich to strawa nie odpowiednia dla !akn"cych prostej rozrywki mas odbudowuj"cego si# kraju, kraju
nowej politycznej rzeczywisto$ci.
Kolejne przystanki pani S!awa wspomina raczej z niech#ci". Wsz#dzie panoszyli si# ludzi s!u%by bezpiecze&stwa,
bieda piszcza!a a teatry siedzia!y na walizkach, je%d%"c ze spektaklami po odleg!ych czasem prowincjach. M!odzi nied!ugo wi#c zabawili w Teatrze Miejskim
w Kielcach (1945–1946) udaj"c si#
do Bielska. Tu dzi#ki inspektorowi,
który sprawowa! opiek# artystyczn"
w Teatrze Polskim, Stanis!awa 'opusza&ska 13 pa(dziernika 1946 r. stan#!a przed Pa&stwow" Komisj" Egzaminacyjn", która mie$ci!a si# przy Wy%szej
Szkole Teatralnej w 'odzi. Komisji
przewodniczy! Leon Schiller, zasiada!
w niej równie% Aleksander Zelwerowicz
oraz wyk!adowcy podziemnego PIST.
Wynik by! oczywisty. Teraz z dyplomem
w r#ce, pe!noprawna aktorka mog!a nie
tylko znale() swoje nazwisko na afiszach, nale%a!a jej si# tak%e pe!na ga%a
i prawo wst"pienia do Zwi"zku Artystów
Scen Polskich, co natychmiast uczyni!a. Przyby!o równie% ról. Zagra!a wi#c
m.in. Solange w „Lecie w Nohant”
J. Iwaszkiewicza, Helen! w „'adnej historii” G.A. Caillaveta i R. Flersa,

Hesi! w „Moralno$ci pani Dulskiej”
G. Zapolskiej, Eliz! w „Madame Sans-Gene” W. Sardou, Hank! w „Ludziach na krze” Vilema Wernera i wiele innych ról.
Dro ga Sta ni s!a wy 'o pu sza& skiej
do Teatru im. S. Wyspia&skiego w Katowicach wiod!a przez teatry we Wroc!awiu, Poznaniu, Gda&sku, Opolu…
Pró%no przywo!ywa) wszystkie kreacje, miejsca bowiem na pewno by zabrak!o, przytocz# wi#c mo%e jedn" z recenzji, której komentowa) nie trzeba:
„'opusza&ska nale%y do aktorek, które
swe interpretacje aktorskie osi"gaj"
na drodze intelektualnych rozwa%a&.
Koncepcj# ka%dej postaci (…) poprzedza analiza rozumowa. Zimna i trze(wa
ocena tej postaci pod k"tem jej zadania
w sztuce, celowo$ci umiejscowienia jej
w poszczególnych scenach, jej charakterystyki i roli w zasadniczej problematyce sztuki – oto droga, na której 'opusza&ska zdobywa klucz do odkrycia
sposobu, w jaki ma swoj" rol# odegra).
Talent 'opusza&skiej cechuj" charakterystyczne: wra%liwo$) i subtelno$), nie$wiadoma cz#sto lecz czu!a i natychmiastowa reakcja ruchu, gestu, tonu, wyrazu
twarzy w momentach psychologicznych i sytuacyjnych … Wybitny talent,
ciekawa inteligencja oraz doskona!e
warunki sceniczne, polegaj"ce na $wiet-

widza, balansowa! mi#dzy repertuarem dost#pnym dla mas a szko!"
my$lenia. Obj#cie przez Krystyn# Skuszank# kierownictwa artystycznego
zapocz"tkowa!o lata rozkwitu opolskiej sceny. G!ucha na propagandowe
dyskusje, Skuszanka postawi!a na repertuar wielki, najlepszy. To za jej trzyletnich „rz"dów” w Opolu debiutowa! Józef Szajna a scenografi# do spektakli
przy go to wy wa! Ta de usz Kan tor.
Wprawdzie ówcze$ni krytycy ch!odno
i z dystansem recenzowali inscenizacje
Skuszanki i zapraszanych przez ni"
twórców, wiele jednak przedstawie&
mia!o wymiar niemal historyczny. Jednym z nich by!a „Balladyna” J. S!owackiego w re%yserii Mieczys!awa Górkiewicza. Tytu!owa bohaterka wykreowana
przez Stanis!aw# 'opusza&sk", by!a kobiet" z krwi i ko$ci, targan" nie tylko
rz"dz" w!adzy ale i nami#tno$ciami.
Wiele wówczas pisano o tej roli, nawet
ci „ch!odni” zgodnie podziwiali talent
aktorki, jej wnikliw" analiz# psychologiczn" bohaterki, technik# deklamacji,
umiej#tno$) stopniowania emocji, wiarygodno$).
Po odej$ciu K. Skuszanki z Opola,
'awscy zm#czeni hu$tawk" repertuarow" otworzyli… w!asn" scen#: „Teatr 13 Rz#dów”, który, jak wspomina
Stanis!awa 'opusza&ska by! „stworzony z potrzeby poszukiwa& nowego j#zyka, nowych emocji i… przekory wobec
tradycyjnego teatru”. I tak w kawiarni
Domu Zwi"zków Twórczych, gdzie
mie$ci!o si# 13 rz#dów krzese! (po 10
w ka%dym) powsta!a pierwsza tego typu scena w Polsce. Zainaugurowa!a
j" 16 maja 1958 r. premiera sztuki
„Freuda teoria snów” Antoniego Cwojdzi&skiego w re%. Stanis!awa Igara.
Twórcy teatru planowali kontynuowa)
repertuar wspó!czesny, preferuj"c dramaturgi# XX wieku. 63 przedstawienia
obejrza!o 13 tys. widzów. Jesieni" Jerzy
Grotowski zrealizowa! tu autorsk" adaptacj# „Rodziny pechowców” Jerzego
Krzysztonia. Za!o%ycielom sceny entuzjazmu nie zabrak!o, ale swój zapa!
zmierzy) musieli z topniej"cymi $rodkami finansowymi. Wiosn" 1959 r. kierownictwo teatru przej#li Jerzy Grotowski i Ludwik Flaszen, którzy 6 lat
pó(niej rozstali si# z nieprzyjaznym im
Opolem, by we Wroc!awiu kontynuowa)
dzia!alno$) w Teatrze Laboratorium…

Fot. Krzysztof Lisiak
„5 razy Albertyna” M. Tramblaya, re$. Gabriel Gietzky, Teatr %l#ski w Katowicach, 2010

ale to ju! zupe"nie inna historia. Opole
opu#cili tak!e Stanis"awa i Eugeniusz
$awscy. Tym razem na horyzoncie pojawi"a si% stolica &l'ska.
Koncertowe role
na !l"skich scenach
Katowicach, Sosnowcu, BielskuW
-Bia"ej, Chorzowie, Cz%stochowie… – zawsze, kiedy po d"ugiej nie-

obecno#ci aktorka pojawia si% w którym#
z teatrów, w którym grywa"a ongi#, publiczno#( wita j' burzliwymi oklaskami
i spektakl na chwil% zamiera. Kreacji
stworzonych bowiem przez Stanis"aw%
$opusza)sk' nie sposób zapomnie(.
Tote! nic dziwnego, !e bywalcy teatrów od Cz%stochowy po Bielsko-Bia"' zwykli mówi( o Stanis"awie $opusza)skiej: nasza.
W katowickim teatrze aktorka #wi%towa"a jubileusz 40. lecia pracy na scenie ro l' Ali cji w „Ta) cu #mier ci”
A. Strindberga, pi%( lat pó*niej rol' Pani Warren w „Profesji Pani Warren” G.B.
Shawa obchodzi"a 45. lecie. Jak tu nie
wspomnie( o znakomitych kreacjach
Babci Eugenii w „Tangu” S. Mro!ka
(pierwsza w Teatrze Zag"%bia w Sosnowcu, w re!. H. Adamka, nagrodzona Z"ot' Mask', druga w Teatrze &l'skim

w re!. Filipa Bajona) czy poruszaj'cej
roli w „5 razy Albertyna” M. Tremblaya.
Nie mo!na tak!e nie wspomnie(
o udziale aktorki w spektaklach chorzowskiego Teatru Rozrywki, gdzie
podziwiali#my j' w roli Oliwii Dubuk
w tragifarsie „Szwagierki” M. Tremblaya, Hrabiny Prze!"skiej w „Dyzmie – musicalu” W. M"ynarskiego
i W. Korcza, Macaj Obracaj w „Producentach” M. Brooksa.
W Teatrze bez Sceny stworzy"a porusza j' ca po sta( Ali ce w spek ta klu
„Wszystkie dni, wszystkie noce” Margaret Garpe – za t% kreacj% otrzyma"a kolejn' Z"ot' Mask%.
Zapisa"a si% Stanis"awa $opusza)ska
tak!e w polskiej kinematografii. Zadebiutowa"a w pierwszej cz%#ci cyklu filmowego „Zdaniem obrony”, w 2005 wyst'pi"a w nagradzanym „Diable” w re!yserii
Tomasza Szafra)skiego, wielu z nas pami%ta Helen" w serialowej „Plebani”, Pani# Gieni" w „Kopciuszku”, Gertrud"
Zellerstein w horrorze Grzegorza Kuczeriszki czy jako Matk" Zygmunta w „Krecie” Rafaela Lewandowskiego…
***
Cz%sto rozmawiamy przez telefon,
szczególnie po premierze w którym# z teatrów. Pani S"awa s"ucha z uwag', cie-

szy si%, je#li spektakl „by" dobry” i bardzo prze!ywa, gdy co# nie „zaiskrzy"o”,
bez wzgl%du czy to teatr bliski czy daleki. Ten podzia" dla niej nie istnieje. Teatr jest jeden. Kiedy wymawia to s"owo,
niemal s"ysz% jak z estym' artyku"uje go
wersalikami. Kocha wszystko, co z teatrem si% wi'!e. Sceny, garderoby, przymiarki a najbardziej… próby, burz%
mózgów, akt tworzenia. Do ka!dej roli
przygotowuje si% niezwykle sumiennie, szpera w literaturze, szuka kontekstów, buduje posta( dbaj'c o najmniejszy szczegó". O sztuce, w której gra,
musi wiedzie( wszystko, tak!e o autorze, poprzednich inscenizacjach, szuka
klucza do postaci… dyskutuje z re!yserami. Wielu z nich bardzo sobie to ceni
i bywa, ulega sugestiom aktorki, trudno
si% dziwi(, wszak wszyscy dobrze wiedz', !e Stanis"awa $opusza)ska… czarowa!a i czaruje wdzi"kiem, inteligencj#
i erudycj#. Ka!da premiera jest wielkim
prze!yciem ale i !alem, !e co# si% sko)czy"o, podobno trema nigdy pani S"awy
nie opuszcza, ale jak wida( po spektaklach, to dobry „towarzysz” jej talentu.
Wielk' rado#ci' i jak si% okaza"o
spe"nieniem marzenia Jubilatki jest jej
obecno#( na Facebooku, dzi%ki Marcie
Fox przybywa na niej zdj%(, fotosów, recenzji. Po kilku dniach pojawi"o ju! blisko 400 lajków, a b%dzie ich z pewno#ci' znacz nie wi% cej. Pa ni S"a wa
zdradzi"a mi, !e pracuje nad now' rol'.
Obie ca "am nie ujaw nia( ta jem ni cy – gdzie i w czym zobaczymy Dam%
Polskiej Sceny, dotrzymuj% wi%c s"owa.
Dlaczego pani S!awa, a nie Stanis"awa? Sympati% do imienia: S!awa odziedziczy"am po mojej serdecznej przyjació"ce, Marcie Kotowskiej, znakomitej
aktorce dramatycznej, toruniance, która zakocha"a si% w Sosnowcu i wiern'
pozosta"a mu nawet po #mierci. Otó!
Marta wielbi"a S"aw% $opusza)sk', nie
tylko podziwia"a j', ale z wielk' pokor' i szacunkiem s"ucha"a wszystkich jej
uwag, ceni"a jej erudycj%, oczytanie
i niezwyk"' elegancj%… zwyk"a o niej
mówi(: To jest prawdziwa dama! Panie
spotka"y si% wielokrotnie (w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie, Teatrze &l'skim, Teatrze Polskim w Bielsku-Bia"ej).
S"awa $opusza)ska cieszy si% ka!d'
recenzj' i ka!dym znakiem pami%ci.
Z dzieci%c' wr%cz nie#mia"o#ci', ale i ze
wzruszeniem przeczyta"a mi (przyznaj%, !e z trudem to wyprosi"am) list prezesa Zwi'zku Artystów Scen Polskich
Olgierda $ukaszewicza z gratulacjami
z okazji jubileuszu 70. lecia pracy scenicznej, nie by"aby jednak sob', gdyby
nie skomentowa"a listu z niedowierzaniem… $e te$ pami"tali.
Pani S"awo!
Dzi%kujemy za wszystkie m'dro#ci,
którymi nas Pani uraczy"a, uracza i uracza( b%dzie, dzi%kujemy za chwile
wzrusze) i oczarowania teatrem, !yczymy zdrowia i wszelkiej pomy#lno#ci.

!
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Szansa na powrót do !l"skiej szko#y
s#uchowiska

Przed mikrofonem. Na zdj!ciu arty"ci Teatru Polskiego Radia w Katowicach: J. Krosicki, J. Szczawi#ski i J. Nowak (1952)

To, co jest
ukryte
JANUSZ $ASTOWIECKI

24

Na tegorocznej edycji sopockiego festiwalu Dwa Teatry pojawi!a si"
nagroda im. Ireny i Tadeusza Byrskich, która ma zadanie promowa#
regionalny wymiar s!uchowisk. Zatem grunt pod nowe, lokalne rozdanie
ju$ jest. Czekam tylko, a$ horyzont %l&skich realizacji radiowych si"
rozszerzy i dojd& nowi, $&dni teatru w radiu i radia w teatrze, ludzie.

iedy my!l" o !l#skim s$uchowisku,
K
przypominam sobie w sposób szczególny trzy foniczne obrazy. Pierwszy to
rozmowa pi"%dziesi"cioletniego Karola z dwudziestoletnim ojcem – Niemcem
ze s$uchowiska Feliksa Netza „Urodzony w !wi"to zmar$ych”. B$#d logiczny? Otó& nie. Sytuacja wybitnie radiowa. Porozmawia% z m$odszym ojcem,
wej!% w w#sk# kolein" czasoprzestrzeni – tak, aby zjawa spotka$a swoj#
ziemsk# kontynuacj". Drugi obraz to korytarz jednego z hospicjów w Chorzowie.
Tam dzieje si" radiowa wigilia, w której czas z kolei zakrzywia si", by odczarowa% !mier%. Mowa o s$uchowisku
„Stille nacht” Ingmara Villqista. Trzeci
w#tek, i!cie diabelski, to ko!cielny o$tarz,
na któ rym do ko nu je si" spo tka nie
z „czarnym” g$osem piekie$. To z kolei
awangardowy teatr audio Krzysztofa
Kiczka o tytule „Bestiariusz”. Te w$a!nie
mikrosytuacje stanowi# dla mnie najwa&niejsze punkty !l#skiej mapy g$osów. Si$# tych produkcji by$a w$a!nie niebanalna gra z czasem – zarówno fabularnym,
jak i percepcyjnym. I to wszystko zatopione w ciszy. To ona pomaga odbiorcom
w s$uchowej orientacji i umo&liwia
przekaz podobny do rozmowy. Netz
nie ba$ si" mówi% wprost o istnieniu metafizycznej sfery radia. O ile $atwo w interpretacjach o bana$, tak w tym przypadku teza katowickiego pisarza znalaz$a
trafn#, godn# do zapami"tania eksplikacj": „w s$uchowisku nie idzie tylko
o to, aby co! opowiedzie%, wa&niejsze
jest to, co jest ukryte, to, ku czemu zmierzamy, nie mówi#c o tym wprost”. Nie
wypada z tym dyskutowa%. Te s$owa
Netza wynikaj# bowiem z wieloletniej
praktyki w pisaniu w$a!nie dla radia.
Z praktyki i wra&liwo!ci s$uchowca.
Jednocze!nie, te dwie wra&eniowe
kategorie: czas i cisza – cho% pochodz#
z zupe$nie innych, autorskich wra&liwo!ci (autor jak kraj – co jeden, to obyczaj),
stanowi# o wyj#tkowo!ci w !l#skiej topografii s$uchowiska. Trzy elementy
sk$adowe. Zdarzenie, atmosfera i prze&ycie. I to w atmosferze, esencji d'wi"kowej struktury kryje si" najistotniejsza
sfera, któr# Netz tak wyra'nie okre!li$
metafizyk#. Radio nie mo&e kopiowa%
kina, schlebia% gustom czytelników.
Ma tworzy% swój indywidualny przekaz,
zanurzony w tym, co prze&ywamy i towarzysz#cy temu, co mo&na by nazwa%
„akcj#” – a co nie jest wypowiadalne.
„Jedno mi pan Bóg ofiarowa$. By$am
z moim m"&em w godzin", sekund" jego !mierci. Jak spada$ z tego szybu” – mówi Kinga Nale&niok w s$uchowisku o pacyfikacji „Wujka”. (mier%
górnika jest tu tragedi#, która stanowi tylko punkt wyj!cia i prowadzi do zakl"tej w ciszy tajemnicy kilku &yciorysów.
Utwór jak wyszeptana (g$osem Kingi
Preis) msza. Ta jedna sekunda powoduje o kilkudziesi"ciu minutach s$uchowiska, jest rozwijana i okr#&ana z ró&nych
stron. Prawda radia zaczyna si" tam
gdzie ko)czy si" panowanie czasu, którego nie mo&na traktowa% linearnie.

S!uchowisko umo"liwia podró" przez
czas jak w opisach Schulza. Uwypukla
detal. Dlatego jest mu bli"ej do poezji,
jak zaznacza! Netz.
Historia s!uchowiska katowickiego
(nadawanego na antenie lokalnej) urywa si# w kalendarzu ramówkowym
w roku 2006, przy okazji premiery „Pokoju z widokiem na wojn# polsko-jaruzelsk$” Netza. To symptomatyczne, "e
po tak g!o%nym s!uchowisku nast#puje
d!uga i przenikliwa pauza w eterze.
S!uchowiska znikaj$ z Radia Katowice.
Pomijam prozaiczne powody tego stanu rzeczy. Tak sta!o si# przecie" w wielu rozg!o%niach regionalnych.
Szyb ko po ja wi !o si# py ta nie: co
po Netzu? Trzeba by!o chwil# poczeka&,
by pojawili si# ludzie, którzy wywodz$c
si# z regionu, przypomnieli o mocnej radiowej tradycji tego regionu. Tam, gdzie
mog$, prezentuj$ swoje spektakle i kontynuuj$, ju" poza Katowicami, radiowy
teatr czasu i ciszy.
Jest Villqist, który zrealizowa! w radiowej „centrali” kilka swoich %l$skich
tekstów („Beztlenowców” czy „Echneatona i Eris”). Pojawi! si# Kiczek, który zd$"y! przed %mierci$ Netza z!o"y&
kilka jego utworów poetyckich i prozatorskich w radiow$ ca!o%& i zaprezentowa& w tak zwanym „offie” – w nowym,
pi#ciokana!owym formacie z wykorzystaniem akustycznych plenerów Bazy-

liki %w. Ludwika. Zupe!nie inne %wiaty
radia. Chronometryczny, wyciszony
Villqist, który pod dialogami swoich s!uchowisk opowiada o %wiecie ze szk!a.
Zza radiowej szyby mówi$ postaci
skrzywdzone, dotkni#te jakim% nowym
%wiat!em, jak tytu!owy bohater z „Nocy Helvera”. Poprzez kontakt z nas!uchuj$cym, zamkni#te w radiowym pude!ku
postaci mog$ poczu& si# cho& poprzez
moment wolne („Kompozycja w s!o'cu”) i chwil# pooddycha& (koncertowi
Marek Kalita i Jacek Poniedzia!ek
w „Beztlenowcach”). Jednocze%nie, radio zamkni#te w szpitalnych, wilgotnych
szpitalach staje si# miejscem ucieczki,
tak jak dzieje si# to w „Echneatonie
i Eris”, a wi#c radiowej legendzie o katowickim malarzu, Andrzeju Urbanowiczu. Artysta, przykuty do !o"a %mierci
przez „pikaj$c$” aparatur# zostaje poderwany do lotu poprzez monolog boskiej
Eris. W tym mitologicznym %wiecie
Villqist nie gubi jednak tego, co %l$skie,
co korzenne. Znajduje sposób, aby opowiedzie& o tym miejscu w sposób uniwersalny. My%l#, "e ten trop jest potrzebny w budowaniu nowoczesnej marki
lokalnego radia, %wiadomego swoich
znacze' na ogólnopolskiej arenie.

Redakcja literacka (1977), od lewej: Mieczys!aw Brzoza, Aleksander Widera, Jerzy Bilewicz,
Leopold Kurek, Bogdan Widera, Anna Sekudewicz, Andrzej Babuchowski (kierownik redakcji).
Nieobecna: Krystyna Broll-Jarecka

Z drugiej strony jest Kiczek, zbuntowany, zdolny do przekraczania poprawnych granic w s!uchowisku, ryzykant
i wielbiciel potencjometrów. Zachowa!
dla pami#ci potomnych muzyk# Józefa
Skrzeka i po!$czy! j$ z efektami chóralno-blackmetalowymi (uszy s!uchacza
trenuj$ kompozycje zespo!u Thaw).
„Bestiariusz”, jak i wcze%niejszy „Grymas O”, potwierdzaj$ synkretyczne zapatrywania
Kiczka. Tam, gdzie dokumentalny soundscape
!$czy si# z narracj$, zaczyna si# wyobra(nia tego
twórcy. W tej awangardowej optyce widz# szans# na nawi$zanie do coraz
popularniejszego trendu
w europejskich produkcjach radiowych,
opieraj$cych si# na teatrze naturalnym,
gdzie postaciami s!uchowiska mog$ si#
sta& przypadkowi przechodnie. Licz#, "e
Kiczek wy!owi dla ogólnopolskiego
s!uchacza regionaln$ rytmik#, oryginalne %cie"ki muzyczne i nierozpoznawalne jeszcze g!osy aktorskie, a szcze-

Zapowied" s!uchowiska regionalnego: „O t#
$wi#t% ziemeczk#” Gustawa Morcinka

gólnie wykorzysta potencja! Dariusza
Chojnackiego, który w „Bestiariuszu”
unosi si# ponad s!uchowisko i staje
obok siebie, niczym duch z Netza. Jak
zrozumie& cisz#, o której pisa!em na pocz$tku, gdy mamy do czynienia z re"yserem tak muzycznie szpikuj$cym swoje na gra nia? Wy pa da !o by wró ci&
do tekstów Zbigniewa Herberta, który pisa!, "e krzyk te" dotyka ciszy, poprzez
ochrypni#cie. Villqist i Kiczek daj$
wi#c %wiat!o na to, "e historia %l$skiej
idei teatru radiowego b#dzie zapisywana dalej.
Rysuj$ si# nowe szlaki geografii %l$skiego s!uchowiska. Gatunek ten przechodzi dzi% znacz$c$ transformacj#.
Musi dostosowa& si# do regu!, jakie wyznaczaj$ mu „nowe media”. Promocja
tego gatunku wymaga wyj%cia do widowni, a niszowe inicjatywy, przes!uchania i emisje, wydawnictwa p!ytowe i internetowe akcje to przysz!o%& radiowego
teatru. Nie znaczy to jednak, "e brak s!uchowiska na antenie radiowej jest czym%
nieodwracalnym. Wzmo"ona aktywno%& takich o%rodków jak Kraków, Olsztyn, Rzeszów, Koszalin czy Gda'sk
pokazuje, "e nawrót do tradycji lokalnych scen w eterze jest mo"liwa. Pojawia si# co% na kszta!t mody na sztuk# radiow$ z regionalnym emblematem.
Na tegorocznej edycji sopockiego festiwalu Dwa Teatry pojawi!a si# nagroda
im. Ireny i Tadeusza Byrskich, która ma
zadanie promowa& regionalny wymiar
s!uchowisk. Zatem grunt pod nowe, lokalne rozdanie ju" jest. Czekam tylko,
a" horyzont %l$skich realizacji radiowych
si# rozszerzy i dojd$ nowi, "$dni teatru
w radiu i radia w teatrze, ludzie. W dobie og!upiaj$cych komunikatów wizualnych mówienie o tym, co „ukryte”,
a o czym tak przenikliwie mówi! Netz,
jest otwarta. Potrzebujemy tych, którzy
do nas mówi$ w!a%nie tak. Jak syn pytaj$cy o trzydzie%ci lat m!odszego ojca:
„Tato, jak "y&”.
!
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Fot. Piotr D$ubak

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cz!stochowie

„Hamlet” Williama Szekspira, re"yseria: A. Hübner-Ochodlo, premiera wrzesie# 2014 r., w tytu$owej roli Maciej Pó$torak.

JOANNA WARO"SKA
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Konsumpcja
czy
partnerstwo?

jest g!ówn" warto#ci" w teCo
atrze? Aktor, publiczno#$, tekst,
a mo%e wspó!czesne dyskursy np. poli-

tyczny czy spo!eczny, w których arty#ci
próbuj" zaznaczy$ swoje stanowisko,
podejmuj"c si& ich inicjowania i animowania. Odpowied' dookre#la odmian&
rodzajow" teatru, model ku któremu
konkretna placówka zd"%a, m.in. laboratorium, buda jarmarczna, #wi"tynia,
trybuna. Oczywi#cie, wskazane przyk!ady to jedynie typy idealne, które w realizacjach !"cz" si& ze sob", tworz"c rozma ite kon ste la cje, ze wzgl& du
na procentowy udzia! ka%dego z czynników.
Najtrudniej chyba przyzna$ si& do publiczno#ci. Buda jarmarczna przywodzi
bowiem na my#l negatywne konotacje,
zbytni" emocjonalno#$, nadmiar rozrywki !atwej i nieco przejaskrawionej. Co#,
czego intelektuali#ci ch&tnie by si& wyzbyli. Dowarto#ciowanie publiczno#ci
w teatrze uto%samiane jest z jej panoszeniem si&, które nieuchronnie prowadzi$
musi, zdaniem krytyki, do uproszczenia
sztuki, która jednak cz&sto potrafi zarobi$ na siebie, a nawet na te „bardziej ambitne” pozycje.
A jednak u progu kolejnego sezonu teatralnego, tu% po zatwierdzeniu na najbli%sze trzy lata na stanowisku dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza
w Cz&stochowie, Robert Doros!awski
w rozmowie z dziennikark" „Gazety Wyborczej” wyzna!, %e teatr robi si& przede
wszystkim dla widza, tak%e w teatrze
pa(stwowym. Po prostu! A publiczno#$ cz&stochowskiego teatru, jej oczekiwania oraz gusty Doros!awski zna
jak ma!o kto. Wkrótce b&dzie przecie%
najd!u%ej pe!ni"cym funkcj& dyrektora
w naszym teatrze – na razie wyprzedzaj" go – Edmund Kron (1951–1962)
i Andrzej Uramowicz (1966–1976)
– a do jego sta%u nale%y doliczy$ równie% lata, gdy pe!ni! funkcj& zast&pcy dyrektora, Marka Perepeczki, a wcze#niej
kierownika literackiego oraz kierownika dzia!u promocji i sprzeda%y za Henryka Talara. W sumie oko!o 20 lat. To naprawd& du%o.
Repertuary ostatnich sezonów Robert
Doros!awski wraz z dyrektorem artystycznym, Piotrem Machalic", buduj"
bardzo rozwa%nie. Kilka premier w sezonie (dla porównania Kazimierz Brodzikowski, przejmuj"c teatr po Iwo
Gallu w 1935 roku, zobowi"zywa! si&
do dwóch premier miesi&cznie, ale
po pierwsze nie w liczbie si!a, a po drugie teatr cz&stochowski podawany by!
wówczas jako negatywny przyk!ad traktowania aktorów) odpowiada na zapotrzebowanie nap!ywaj"ce z ró%nych
stron – jest wi&c niemal obowi"zkowa
bajka dla dzieci, jaka# komedia albo farsa na czas karnawa!owy, czasami po!"czona z motywami znanymi z Opowie!ci wi gi lij nej Char le sa Dic ken sa,
czasami jaki# klasyk, ale w odnowionej

repertuarze dominuj# wi%c teksty
W
wspó$czesne, cz%sto przynajmniej
fragmentami grane w sposób komedio-

wy, ale bez zbyt jaskrawej aktualizacji.
Najcz%"ciej jest to opowie"& o jakim"
odr%bnym, ale interesuj#cym "wiecie,
wi%c widz czuje si% bezpiecznie i z pozycji swojego fotela mo!e podziwia& talent i pomys$y artystów… A poniewa!
w zespole nie brak osób dobrze "piewaj#cych, tu mo!na by wymieni& wiele nazwisk, pocz#wszy od Piotra Machalicy,
pojawiaj# si% wi%c równie! widowiska
muzyczne albo przedstawienia z piosenkami. Aktorzy "piewaj#, muzykuj#,
a tak!e komponuj# – Sebastian Banaszczyk (Bionulor) tworzy muzyk% elektroniczn#, wykorzystan# m.in. w Koriolanie Szekspira w Teatrze im. Zygmunta
Hübnera w Warszawie przez Gabriela
Gietzkiego (2011) oraz w naszym teatrze
w sztuce Yasminy Rezy $ycie: trzy
wersje przez Piotra Machalic% (2015).
Sztuki wystawione w ostatnich latach
nie s# uzale!nione wy$#cznie od teatralnych mód. Pojawiaj# si% prapremiery – Znikomo!", N@pisz do mnie, albo
teksty ju! troch% zapomniane w teatrze, jak %mier" Woody’ego Allena
wcze"niej wystawiana w Teatrze Telewizji w 1991 roku. Mo!na powiedzie&,
!e to praktyka znana w naszym teatrze
od dyrekcji Iwo Galla (1932–1935). Ten
doskona$y scenograf, ale przede wszystkim cz$owiek ca$ym sercem zaanga!owany w sprawy teatru i kultury przygoto wa$ po raz pierw szy w Pol sce
inscenizacj% sztuk Józefa Wasowskiego,
Antoniego Czajkowskiego, Jerzego Zawieyskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny
oraz Gustawa Beylina. Niektóre z tych
nazwisk niewiele dzi" mówi# nawet mi$o"nikom teatru. Równie! po II wojnie

Fot. Piotr D&ubak

inscenizacji, jak Hamlet Williama Szekspira w re!yserii André Hübnera-Ochodlo (2014) czy wcze"niej Wieczór Trzech
Kró li (re!. Gen na dy Tro sty aniec kiy, 2011), znacznie rzadziej albo prawie wcale teksty niemal interwencyjne,
odpowiadaj#ce wydarzeniom znanym
z mediów – taka by$a chyba Znikomo!",
wstrz#saj#cy monodram Macieja Pó$toraka, wyre!yserowany przez André
Hübnera-Ochodlo (2011).
Po za Szek spi rem w"ród kla sy ki
w ostatnich latach pojawi$a si% adaptacja Christophera Hamptona Niebezpiecznych zwi#zków Pierre’a Choderlosa de Laclosa w re!yserii Ingmara
Villqista. Natomiast z polskiej dramaturgii mogli"my zobaczy& wy$#cznie
teksty XX-wieczne, pocz#wszy od Moralno!ci pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w re!yserii Eweliny Pietrowiak
(2014) i dwa spektakle wg tekstów
z dwudziestolecia mi%dzywojennego:
Ferdydurke w re!yserii Bogdana Michalika (2010) i Hemar w chmurach w re!yserii Piotra Machalicy i Roberta Doros$awskiego (2012).

$ycie: trzy wersje Y. Rezy, re). Piotr Machalica (2015).

kontynuowano tradycj% prapremier; tu
mo!na wymieni& m.in. Za&og' Zdzis$awa Skowro'skiego i Józefa S$otwi'skiego (1950), Tai Yang budzi si' Friedricha
Wolfa (1950), Niebezpieczny wiek Bohuslava B(ezovsky’ego (1962), Dzie(
oczyszczenia Jerzego Prze)dzieckiego
(1962), Kanada Jana Kurczaba (1963),
Post u ludo)erców Joanny Gorczyckiej
(1963), Dymy i ludzie Jerzego Kiersta
(1963), Gar!" piasku Jerzego Prze)dzieckiego (1963), Stworzenie !wiata
Izydora Stoka (1964; polska prapremiera), Akt oskar)enia Juliana Kawalca
i Ryszarda Smo!ewskiego (1964), Mede' Jana Parandowskiego (1964), Naszego przyjaciela Kain Jerzego Prze)dzieckiego (1965), Psalmy Macieja
Zenona Bordowicza (1965), Antykwariat przy ulicy Barbarossy Jana Pierzcha$y (1965), Zamek Ivana Klimy (1966),
Czarnego Anio&a Jana Pierzcha$y (1966),
Krokodyla i M')a pod &ó)kiem Fiodora
Dostojewskiego (1965), a z ostatnich
propozycji tak!e monodram Bartosza
Kopcia …do ojca (2007) na podstawie
Listów do ojca Franza Kafki (scenariusz
i re!yseria Gabriel Gietzky).
Oczywi"cie, w cz%stochowskim teatrze pojawiaj# si% równie! spektakle
niemal pisane na scenie, jak np. Tango
FM, gdy opowie"ci mi%dzy poszczególnymi numerami wokalnymi mog# by&
ka!dorazowo modyfikowane.
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cz%stochowie kultywuje swoj# histori%.
*wi%tuje kolejne rocznice i jubileusze
aktorów tworz#cych zespó$, przypomina wa!ne osobowo"ci z przesz$o"ci
(w 2012 roku wraz z Akademi# im. Jana D$ugosza w Cz%stochowie upomina$
si% o pami%& o Iwo Gallu), dba o przypominanie tych, którzy odeszli, m.in.
Bonifacego Dymarczyka, Andrzeja
Iwi'skiego, Marka Perepeczk% czy
Adama Hanuszkiewicza (koncert przygotowany wraz z Teatrem Nowym
w Warszawie). W ten sposób aktywnie
podejmuje dziedzictwo pierwszego sta$ego zespo$u, stworzonego w mi%dzywoj niu przez Ja na Otremb skie go.
Pierwsze pokazy odbywa$y si% jeszcze

w sali przy ul. Stra!ackiej, (teatr Rozmaito"ci rozpocz#$ dzia$alno"& %lubami panie(skimi Aleksandra Fredry
15 marca 1927, a sztuk% t% pó)niej,
z okazji 75-lecia zespo$u przygotowa$
Andrzej +apicki), do nowego budynku,
na rogu ulic Kili'skiego i Jasnogórskiej,
zaprojektowanego przez warszawskich
architektów, in!. Józefa Krup% i Teodora +api'skiego, teatr wprowadzi$ si%
w 1930 roku (sal% kameraln# oddano
do u!ytku 15 lutego). Prace budowlane rozpocz%$y si% w 1928 roku, a uko'czenie budowy zapowiadano na 1 listopada 1929. Nie oby$o si% bez trudno"ci.
W 1933 zabrak$o funduszy na wyko'czenie budynku. Ostatecznie gmach
oddano 16 wrze"nia 1938. Od kilku lat
powraca temat remontu, cho& jego rozmiar i kszta$t wci#! s# dyskutowane.
Historia cz%stochowskiego teatru jest
niezwykle ciekawa, ukazuje sposób
funkcjonowania tej instytucji w prowincjonalnym mie"cie, jest pe$na drobnych sukcesów i pora!ek, osobowo"ci
o s$awie ogólnopolskiej, jak Halina
i Iwo Gallowie czy kolejny dekorator
Feliks Krassowski, tak!e przecie! kojarzony z Redut# Juliusza Osterwy i Mieczys$awa Limanowskiego, a wcze"niej
z kijowskim teatrem „Studia” Stanis$awy Wysockiej. W sezonie 1936/1937
opracowa$ dla naszej sceny scenografi%
dla wielu spektakli, m.in. Firma Hemara, (re!. Jan Bonecki), Klub kawalerów
Micha$a Ba$uckiego, Zemst' Aleksandra Fredry czy Serce na wolno!ci Stefana Kiedrzy'skiego (wszystkie w re!yserii Kazimierza Vorbrodta).
o za po ja wia j# cy mi si% nie mal
P
od pocz#tku gwiazdami teatralnymi (dekoratorami, a potem aktorami i re-

!yserami, po II wojnie to m.in. Tacjanna Wysocka, Karol Borowski, Zbigniew
Kopalko, Józef Szajna, Feliks Falk,
Wojciech Pokora, Andrzej +apicki,
Ignacy Gogolewski czy Anna Badora,
dyrektor teatru w Grazu, która przygotowa$a jeden z czytanych dramatów) niemal od samego pocz#tku wa!na by$a potrzeba zbudowania wokó$ teatru grupy
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wspó!pracowników – dramaturgów
i scenarzystów, muzyków, malarzy…
Jak na razie najs!abiej przedstawia si"
udzia! cz"stochowian w budowaniu repertuaru teatralnego. W pocz#tkach
dzia!alno$ci sta!ego zespo!u kilkakrotnie si"gni"to po teksty Jana Barylskiego, znanego dziennikarza i felietonisty,
urodzonego w Radomsku w 1890 roku. By!y to komedie: Mi!o"# XX wieku (marzec 1929 roku) oraz Fatalna wizja (czerwiec 1931). Po II wojnie
wystawiono tak%e: Pami$tnik narkomanki wg prozy Barbary Rosiek z piosenkami Edwarda Stachury (1996)
oraz teksty &ukasza Wyl"%a!ka, wyre%yserowane przez autora – Alibi (2007)
i Nowonarodzony. Moje wigilie poemat
dygresyjny (2007). W czasie jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej, obchodzonego na scenie teatru 19 wrze$nia tego roku, Henryk Talar wyrazi!
ubolewanie, %e nie wystawi! %adnego
z utworów Andrzeja Kalinina.
Oczywi$cie na scenie nie mog!o zabrakn#' Obrony Cz$stochowy Ewy Bo$niackiej. Przygotowa! j# Ryszard Krzyszycha w 1991 roku, a wcze$niej, jeszcze
w 1905 roku, dramat zosta! wystawiony
przez objazdowy zespó! F. Feli(skiego.
Z teatrem wspó!pracuj# natomiast
cz"stochowscy plastycy; po II wojnie
scenografi" tworzyli m.in. W!adys!aw
Wagner (do 1990 roku), Stanis!aw Kulczyk, ale sporadycznie równie% Marian
Panek (Edyp królem, re%. Wojciech
Kopci(ski, 1979) czy Mariusz Pala
(absolwent cz"stochowskiego plastyka,
ucze( Krystyny Zachwatowicz), m. in.
prace nad Alibi Wyl"%a!ka (2007) oraz

Zabawy na podwórku w re%. Katarzyny
Deszcz (2007). Poza tym miejscowi arty$ci projektuj# te% afisze teatralne,
m.in. Magda Kmie', Arek Zaj#c, Jacek
Pa!ucha, Szymon Parafiniak, Jacek
&yd%ba czy Jacek Sztuka, i przygotowuj# wystawy prac malarskich i fotografii m.in. Ryszarda Osadczego czy Ojcowizna Piotra D!ubaka (w czasie premiery
monodramu Bartosza Kopcia).
W dzia!alno$' teatru w!#czy!o si"
równie% $rodowisko muzyków. Od czasów mi"dzywojnia do 1972 roku z teatrem wspó!pracowa! Zygfryd Ja!owiecki – komponowa!, pe!ni! funkcj"
kierownika muzycznego, ale zdarza!o
mu si" tak%e zagra' role muzyków.
W ostatnich latach poza zespo!em, który towarzyszy aktorom w czasie przedstawie(, w teatrze go$ci! Janusz „Yanina” Iwa(ski, który w latach 1996–2007
przygotowa! muzyk", m.in. do Lotu
nad kuku!czym gniazdem (1996), Panny Julii (2001, 2003), L$ków porannych
(2005) oraz prapremier &ukasza Wyl"%a!ka, Siegiej Wowkotrub (kierownik
muzyczny spektaklu Pod niebem Pary%a 2005), a Tomasz Kmiecik wspó!praco wa! z te atrem re gu lar nie w la tach 1983–2002.
Obecnie dyrektorzy zapowiadaj# tak%e wspó!prac" z absolwentami szkó! teatralnych wywodz#cymi si" z Cz"stochowy i okolic. Takie dzia!ania zosta!y
ju% podj"te. Na scenie pojawili si"
do tej pory: uznany ju% aktor Sambor
Czarnota (Trener %ycia), Hanna Zbyryt-Giewont (Przyjazne dusze), Ewelina
Ruci(ska (Moralno"# pani Dulskiej),
Martyna Kowalik w Hamlecie, a w Sta-

rych dekoracjach, pierwszej premierze
sezonu 2015/2016, Mateusz Trzmiel.
Historia cz"stochowskiego teatru wci#%
stanowi ciekawy temat dla badaczy, oferuj#c wiele tematów niedopracowanych
lub w ogóle niepodj"tych. To nie tylko potrzeba rekonstruowania poszczególnych
spektakli, ale tak%e wskazania osób zaanga%owanych w teatr, np. kierowników literackich, w$ród których warto wymieni'
m.in. Wilhelma Szewczyka w latach dyrektorowania Edmunda Krona czy Jana
Pierzcha!" (1964–1966).
Zastanawiaj#c si" nad sposobem budowania przez cz"stochowski teatr
upodoba( publiczno$ci, nie mo%na pomin#' szeroko rozumianych dzia!a(
edukacyjnych – Klub Belfra, czytanie
wspó!czesnego dramatu, Salon poezji,
Salonik poezji dla dzieci, spektakle kierowane do ró%nych grup – uczniów, seniorów, które s# poprzedzone wyk!adem
lub zako(czone rozmow# z widzami.
Wa%n# inicjatyw# jest równie% Przegl#d
Przedstawie( Istotnych „Przez dotyk”, zainicjowany przez Roberta Doros!awskiego i Piotra Machalic". Jest to okazja,
by pozna' wybrane przez dyrekcj" spektakle przygotowane w Polsce, a czasami
tak%e za granic# – kilka lat temu przyjecha! Schaupielhaus z Grazu z Wertherem.
Wskazane dzia!ania potwierdzaj#, jak
wielk# warto$ci# jest dla cz"stochowskiego teatru publiczno$', publiczno$' rozumiana nie tylko jako konsument gotowych produktów, konkretnych spektakli
wystawianych na sprzeda%, ale równie%
jako partner inicjatyw oraz podmiot
tworz#cy teatraln# atmosfer" miasta.

!

W muzeach
nie wszystkie
eksponaty
mo%na zawsze
ogl&da#.
Postanowili"my
pokazywa#
niektóre
na naszych
!amach.
Dzi" pocztówka
ze zbiorów
Muzeum Historii
Katowic.
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Niedawno stary pi$kny katowicki dworzec zakupi!a firma, która obieca!a przywróci# mu dawn& "wietno"#. Ostatnio
mogli"my zobaczy# intensywne prace od ul. Woajewódzkiej. Wi$c mo%e ten zabytkowy obiekt b$dzie znów wygl&da! tak jak na
pocztówce ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

perkusist orkiestry operowej. I zabiera wnuka.
Najwidoczniej pochaniaa mnie ta
sztuka, skoro ju jako dzieciak byem
bardzo zdumiony reakcj kuzyna, którego podczas wizyty w operze, oczywicie razem z rodzicami, zdecydowanie
wicej ni to, co si dzieje na scenie, fascynoway wiateka na dole schodów,
zabezpieczajce przed potkniciem kogo, kto nagle chcia, bd musia wyj
w trakcie przedstawienia.
Do I klasy mama zapisaa mnie jednak
do najbliszej domu (chyba bya rejonizacja) szkoy na placu Sikorskiego,
do której chodziem cae dwa tygodnie.
Moe nie tyle dziadek, co jego koledzy
zaprotestowali wówczas: – Jak to, wnuk
muzyka chodzi do „zwykej” szkoy, kiedy obok znajduje si ta „nasza”, muzyczna. Dziadek zabra mnie wówczas do dyrektora teje, a ten, aby sprawdzi m
muzykalno zada, abym odpiewa
jak piosenk, po czym zostaem…
przyjty, ku swojej zreszt niechci.
Chyba obydwóch panów poczya „ni
muzyczna”, bo nie sdz, by zadecydowao o tym moje wykonanie do prymitywnej i atwiutkiej piosenki ludowej.
Obok zaskoczenia zachwytem kuzyna
wiatekami przy schodach widowni, zapamitaem jeszcze jedno zdziwienie,
tym razem nie wasne, ale kolegi z klasy.
Gdy opowiadaem mu przedstawienie
„Toski”, opery, której pierwszy akt rozgrywa si w kociele otwiera oczy ze zdumienia: – Jak to, na scenie pokazano koció? Musiao to by przed 1956 rokiem,
bo po Padzierniku ju by si zapewne tak
nie dziwi. A moe zaraz po Padzierniku, skoro druga bytomska inscenizacja
„Toski” miaa swoj premier 28 padziernika 1956 roku, a piewali w niej Bogdan
Paprocki Cavaradossiego i Andrzej Hiolski barona Szarpi. Nic dziwnego, e wersja ta osigna 273 przedstawie.
Wanie z powodu zaistnienia w Bytomiu Opery trafiem tu ze Lwowa,
w któ rym zd o no mnie jesz cze
ochrzci. Dzieje Opery lskiej dokumentuj trzy wydawnictwa jubileuszowe: na 10-lecie, 40-lecie i 55-lecie.
Brak aktualnego podsumowania ostatnich 15 sezonów jest coraz bardziej odczuwalny. Ta pierwsza ksika w ogóle po mi ja fakt, e Ope ra, któ ra
byskawicznie po powstaniu osigna
niewiarygodnie wysoki, jak na ówczesne moliwoci poziom, moga to zdziaa gównie dziki „desantowi” polskich pra cow ni ków ów cze snej, ju
ukraiskiej, Opery Lwowskiej. Trudno
si jednak dziwi, skoro rzecz zostaa
opublikowana w… Stalinogrodzie.
30 lat póniej Tadeusz Kijonka, kierownik literacki Opery zamówi u mnie
do drugiego wydawnictwa tekst o pocztkach Opery. Tam ju nie miaem adnych
ogranicze, by pisa o owej niepodanej przez jej uczestników tzw. repatriacji. By to rzeczywicie ostatni moment.

70 lat Opery lskiej
Fot. Tomasz Zakrzewski

bytomskiej Opery zaczem choDo
dzi wczeniej ni do szkoy.
Mieszkalimy niedaleko, a dziadek by

Najwspanialszy chyba spektakl w caym 70-leciu Opery lskiej – „Don Carlos” Verdiego (reyseria
i scenografia Waldemara Zawodziskiego, 2011 r.)

Wielki
jubileusz
nie Wielkiego
Teatru
MAREK BRZENIAK
Co prawda od lat 80. ukazao si kilka
bardzo cennych prac o dziejach polskiego teatru operowego we Lwowie, ale pisanych ju przez historyków. A ja trafiem jeszcze na autentycznych wiadków
tamtej „przeprowadzki”. Najwicej informacji przekaza mi wtedy Tadeusz Bursztynowicz, dyrektor administracyjny Opery do 1949 roku, prywatnie m Jadwigi
Lachetówny, jednej z dwu pierwszych
odtwórczy roli Halki – sam premier, 14 czerwca 1945 roku w Katowicach,
zanim jeszcze przekazano Operze budynek bytomskiego, poniemieckiego teatru,
piewaa Wiktoria Calma. Gdy mój tekst
zosta opublikowany, Tadeusz Bursztynowicz ju nie y.
Nawet gdyby mnie dziadek nie zabiera do Opery i tak obok jej gmachu codziennie przechodziem do szkoy. Sta si
jakby moim drugim domem. Ten prawdziwy – kamienica przy ul. Karola Miarki 20,

te waciwie by „operowy”. Ówczesne
wadze miasta przydzieliy j Operze, a ta
zasiedlia budynek swoimi pracownikami, gównie tymi bez mieszka, a wic
lwowiakami. Nad nami mieszkao mae stwo chó rzy stów – Wenzo wie,
a nad nimi take chórzyci – Harasymowiczowie. piew operowy z otwartych
w lecie okien sycha byo codziennie.
Samego Didura, zaoyciela lskiej
sceny nie mogem zapamita, skoro
zmar gdy miaem pó roku. Umar
w trakcie lekcji piewu w katowickim
konserwatorium. Zaskakujce, e ten
sposób „odchodzenia” w peni si, podczas pracy, powtórzy po latach dugoletni i nieodaowany dyrektor bytomskiej
placówki Napoleon Siess, który zasabnie podczas próby scenicznej w 1986 roku. Pracujc nad wspomnianym wyej
tekstem o pocztkach Opery lskiej
usyszaem od Olgi Szamborowskiej,
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pierwszej powojennej Zofii w „Halce”,
wzruszajce wspomnienie, jak podczas
którego z przedstawie opery Moniuszki mistrz podszed do niej i Hiolskiego
za kulisami, obj oboje i patrzc na piewajcych Lachetówn i Finzego powiedzia – Jak w duym, prawdziwym teatrze.
Artysta, który przez wier wieku
piewa w nowojorskiej Metropolitan,
wystpowa na scenach czoowych i najwikszych europejskich i amerykaskich teatrów operowych zestawi z nimi malutki, jakby nie byo, budynek
bytomski. Wierz, e poziom tej placówki by wtedy bardzo wysoki, rzeczywicie
europejski. Ale wielko bya przecie ta
sama, co dzi, cho na tle zniszczonego
po wojnie kraju gmach móg si wydawa bardziej reprezentacyjny.
17 lat szczycimy si pikn sieOd
dzib Biblioteki lskiej, od roku jedn z najwspanialszych na wiecie
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sal koncertowych (NOSPR), a jeli chodzi o Oper, wci bez zmian. Mimo kilkukrotnych, jak pamitam, przymiarek
do tego tematu, które jednak zawsze koczyy si na zapowiedziach prasowych.
A bywaj takie spektakle, kiedy wszyscy
chc na nich by, konkretnie na nich,
a ju nie na powtórkach. Tak, jak w 1990
r., kiedy wszyscy chcieli zobaczy podczas prapremiery opery francuskiego
kom po zy to ra Do mi ni que’a Prob sta
„Maksymilian Kolbe”, autora libretta teje, wielkiego Eugene’a Ionesco. Ostatecznie nie przyjecha. Pomimy ju
fakt, e dla tak szczupej widowni nie
za bardzo kalkuluje si ciganie gwiazd
z La Scali, czy z Metropolitan.
Przelatuj z jednej epoki w drug, ale
nestorowi chyba wolno. Didura, jak rzekem nie pamitam, ale Wodzimierza Ormickiego, dyrektora artystycznego w latach 1953–1963, ju tak. Podobnie jak
ekscentrycznego reysera Bolesawa Fotygo-Folaskiego, zawsze w berecie
i w pelerynie, z monoklem w oku i fajeczk w zbach, jakby „przeniesionego”
na górniczy lsk lat 50. z modopolskiego Krakowa przeomu XIX i XX wieku.
Swego czasu Bogdan Paprocki opowiada mi anegdot, niekoniecznie dla siebie
przychyln, co zreszt stanowio jej dodatkowy urok. Otó Fotygo-Folaski
chcia, by na premierze „Fra Diavola” Aubera (1953 r.) tytuow rol piewa Sawomir erdzicki, ale Wodzimierz Ormicki wybra Paprockiego. I wtedy Folaski
przebrany za rycerza próbowa widzów
„zawróci” halabard. – Nie idcie na dzisiejsze przedstawienie – które przecie
sam reyserowa – nie warto. O, jutro to
bdzie dobry spektakl.
Z czasów Ormickiego i swego dziecistwa zapamitaem opery, których ju nigdy potem nie byo mi dane oglda. „Rusak” Aleksandra Dargomyskiego (jej
polska premiera miaa miejsce w 1951 r.)
chyba wystawion w naszym kraju tylko ten jeden raz. Poza Rosj na wiecie
przymia j imienniczka – „Rusaka”
Dvoáka. Ale dobrze przynajmniej, e istniej nagrania, oczywicie rosyjskie.

Witold Rudziski: Janko muzykant. Prapremierowa realizacja tej nowej opery polskiego kompozytora
zaliczana jest do najpowaniejszych sukcesów artystycznych Opery lskiej. Na zdjciu jedna ze scen
tego aktu. Po lewej: Wanda Wieczyska (Janko) o Olga Didur (Matka), w gbi ludowa grupa
baletowa. Oryginalny podpis z ksiki jubileuszowej 10-lecia Opery, wydanej w Stalinogrodzie

Nagra natomiast nie doczekaa si inna
opera, take rozgrywajca si w mynie
i te wystawiona w Bytomiu po raz
pierwszy – „Zaczarowane koo” Jerzego
Gablenza (prapremiera w 1955 r.). Wspomn tu o jeszcze jednej prapremierze
„Janku muzykancie” Witolda Rudziskiego (1953 r.), chyba najlepiej adresowanej do omioletniego melomana, który
cierpie miosnych bohaterów innych
oper za bardzo nie rozumia.
Dyrekcja reysera Bolesawa Jankow skie go by a wpraw dzie krót ka
(1967–1971), ale istotna. Nie tylko daa nam polsk prapremier arcydziea
Verdiego „Falstaff” (75 lat po mediolaskiej!), ale wprowadzia na bytomsk
scen utwory Richarda Straussa, jego
dwie opery najbardziej zdominowane
rytmem walca: „Arabell” (te polska
prapremiera) i „Kawalera srebrnej róy”.
Za kadencji Jankowskiego odbya si te
prapremiera „Magnusa” Józefa widra
z tekstem Tadeusza Kijanki, dugoletniego naczelnego miesicznika „lsk”.
Pikno tej muzyki objawi nam przed rokiem na tzw. Festiwalu Otwarcia (chodzi o otwarcie nowej siedziby NOSPR)
Piotr Beczaa wykonujc sawic lsk ziemi ari Zbigniewa.
W 1971 roku rozpocza si kadencja
dyrektorska Napoleona Siessa, dugoletnia, przerwana jego wspomnian mierci w 1986 roku i owocna. Owocna oczywicie jak na ówczesne moliwoci,
kie dy do dwóch Te atrów Wiel kich
w Warszawie i w Poznaniu doszed
trzeci – w odzi. I ten Tercet Teatrów
Wielkich skutecznie ciga talenty
z mniejszych, w tym take bytomskiego.

Podczas kilkunastu lat szefowanie
Operze lskiej przez Napoleona Siessa byem chyba najmocniej zwizany
z ni zawodowo, jako publicysta i recenzent „Trybuny Robotniczej”, cho pierwsze recenzje – m.in. z otwierajcej Siesso wy roz dzia pre mie ry „Fau sta”
Gounoda w 1971 roku pisaem jeszcze
do „ycia Bytomskiego”. Gdybym mia
wymieni najwaniejsze tytuy wystawione przez Napoleona Siessa tym razem
nie si ga bym do pra wy ko na, ale
do „odkurze” dwu woskich oper stylistycznie zblionych do siebie – wszak
wczesny Verdi to prawie jak bel canto.
Rzecz dotyczy „Normy” Belliniego
(1973) i oczywicie „Nabucca” Verdiego (równe 10 lat póniej, w 1983).
W „Normie” pieway dwie ówczesne
primadonny – Ewa Karakiewicz rol tytuow i Stanisawa Marciniak Adalgiz.
W kolejnych przedstawieniach Stanisawa Marciniak kreowaa take Norm. Dzi
mona jedynie aowa, e jej wspaniaego gosu nie utrwalono w liczcych si
i dostpnych dla odbiorców nagraniach.
Ewa Karakiewicz, która ustpowaa
Stanisawie Marciniak gosem, „przebijaa” j aktorsko, zasugujc raczej na nagrania wideo, lub DVD. Kiedy zapytaem
niedawno reysera i choreografa Henryka Konwiskiego, czy istnieje jaka rejestracja zrealizowanej przez niego w 1980
r. opery Rimskiego-Korsakowa „Kociej
niemiertelny” odpowiedzia: – Takich
moliwoci wówczas nie byo.
Jeli chodzi o „Nabucca” chyba najduej utrzymywa si na scenie i Opera objechaa z nim prawie ca Europ. Gdy
bezporednio po bytomskiej premierze

A bywaj takie spektakle, kiedy wszyscy chc na nich by, konkretnie na nich, a ju nie na powtórkach. Tak, jak w 1990 r., kiedy wszyscy chcieli zobaczy podczas prapremiery opery francuskiego
kompozytora Dominique’a Probsta „Maksymilian Kolbe”, autora libretta teje, wielkiego Eugene’a Ionesco. Ostatecznie nie przyjecha.

zaprezentowaa rzecz Warszawa gdzie,
podobnie jak w Bytomiu, bisowano
sawny chór niewolników „Va pensiero”,
by to pierwszy po wojnie bis chóru operowego w stolicy.
Po jednym z wyjazdów zagranicznych, ale nie z „Nabucco”, lecz z „Halk”, któr Opera lska pokazaa w Kanadzie i w Stanach w 1986 r., krótko
przed mierci dyrektora Siessa, konferencja prasowa odbya si w moim mieszkaniu. Z dyrektorem mieszkalimy bowiem
w tym samym katowickim „mrówkowcu”, a redakcja naciskaa, aby na drugi
dzie po powrocie ju ukazaa si informacja. I zadzwoniem do dyrektora mówic: – Zdaj sobie spraw, e ma pan
po powrocie rozgrzebane mieszkanie,
a skoro redakcje i tak nie dadz panu spokoju, to niech pan ju zejdzie do mnie.
W midzyczasie doszli Marek Skocza
z „Dziennika Zachodniego” i Grayna
Brewiska z radia katowickiego. Telewizja nie, dziki czemu nie musiaem przestawia mebli z jednej ciany na drug.
W 1989 roku dyrekcj Opery obj Tadeusz Serafin (wychowanek Napoleona
Siessa, któremu wczeniej asystowa)
i sprawuje j do dzi. W tyme roku rozpocza si w naszym kraju transformacja
ustrojowa, a wic nastaa nowa rzeczywisto ekonomiczna, niekoniecznie sprzy-

Jerzy Gablenz: Zaczarowane koo. Drug prapremier dziea polskiego kompozytora byo
wystawienie zapomnianej i nieznanej zupenie opery J. Gablenza. Prapremier przygotowa muzycznie
W. Ormicki, inscenizacyjnie i reysersko J. Zegalskie, scenografi zaprojektowa J. Kosowski
(debiut). Na zdjciu obraz IV. Po lewej Jasiek (ST. Babis) i Mynarka (Maria Vardi). Oryginalny podpis
z ksiki jubileuszowej 10-lecia Opery, wydanej w Stalinogrodzie

ski wykaza si tu pewn odwag – w czasach wystawiania oper w jzykach oryginaów, tak bardzo „niemieckiego” Wagne ra za pre zen to wa w pol skim
przekadzie. I okazao si to rozwizaniem
cakiem udanym. Na dodatek… wieym,

Tadeuszowi Serafinowi uda si najwspanialszy chyba spektakl w caym 70-leciu Opery lskiej – „Don Carlos” Verdiego (2011 r.). „Nabucco” z czasów Siessa, to byo znakomite „odkurzenie” zapomnianego
przez lata dziea, ale w „Don Carlosie” reyseria i scenografia Waldemara Zawodziskiego po prostu zapieraj dech.
bo od dawna niespotykanym, cho ongi
przecie tak grywano.
Wspomnieniowy i osobisty (moe nawet
za bardzo) tekst jubileuszowy nie moe
konkurowa iloci informacji z wielostronicowym wydawnictwem. I tak poza kilkoma nazwiskami praktycznie pominem
tu solistów, nawet sw ulubion primadonn – Natali Stokowack. Wspomn jedy-


Fot. Tomasz Zakrzewski

jajca placówkom artystycznym utrzymywanym z budetu pastwa. Na dodatek
7 lat temu Opera Krakowska doczekaa si
wreszcie swojej, ju cakowicie wasnej,
nowej siedziby. Dwa teatry operowe pooone tak blisko siebie, to troch jak dwa
lotniska. Co prawda Balice i Pyrzowice jako nienajgorzej konkuruj ze sob, ale to
raczej sytuacja wyjtkowa.
I jeszcze jedno – przed 10 laty w wybranych kinach rozpoczto transmitowa
na ywo przedstawienia z Metropolitan
Opera. Mimo e nie zasiadamy na nowojorskiej widowni, wiadomo, e w tym
samym czasie spektakle te oglda publiczno 60 krajów w 1900 kinach, powoduje, e „psychologicznie” jestemy prawie,
prawie w prawdziwej Metropolitan.
Konkurencja wiksza, fundusze mniejsze. Wida to wyranie w iloci premier,
niegdy czterech w sezonie, dzi dwu.
Niemniej Tadeuszowi Serafinowi uda si
najwspanialszy chyba spektakl w caym 70-leciu Opery lskiej – „Don
Carlos” Verdiego (2011 r.). „Nabucco”
z czasów Siessa, to byo znakomite „odkurzenie” zapomnianego przez lata dziea, ale w „Don Carlosie” reyseria i scenografia Waldemara Zawodziskiego
po prostu zapieraj dech. Do tych wielkich pro duk cji za li czy bym te
„Tannhäusera” Richarda Wagnera (2001)
w reyserii Laco Adamika. Teatr bytom-

nie, e po Wielkim Kwintecie z pionierskich lat bytomskiej placówki (Stokowacka, Szczepaska, Paprocki, Hiolski
i Majak) przez scen t przewino si niemao znakomitoci, m.in. Krystyna Szostek-Radkowa, Wiesaw Ochman – nie tylko wspaniay tenor, ale i przystojniak
w których bujay si wszystkie dziewczyny w mojej szkole od 10 roku ycia, czy
inny tenor Józef Homik, który po krótkim
pobycie w Bytomiu wyjecha do rodziny
w Stanach i… such o nim zagina.
Aktualny gwiazdor polskiej wokalistyki, zwycizca ostatniego Konkursu Didurowskiego, pochodzcy z Ukrainy baryton,
wystpuje w Operze Krakowskiej jako Stanisaw Kufluk, w bytomskiej Kuflyuk,
a waciwie powinien by pisany (i bywa,
ale w Operze Poznaskiej), jako Kufliuk,
bo to zmikczenie po „l” wyranie sycha.
Ot i dzisiejsze problemy. Z nazwiskami
dawnych lwowskich polsko-ukraiskich
piewaków jako ich nie byo.

Do wielkich produkcji Opery lskiej zaliczybym take „Tannhäusera” Richarda Wagnera
w reyserii Laco Adamika (2001)

31

Teresa Adamkiewicz instruuje Natali! i Szymona

Lekki Teatr
Przeno!ny
KATARZYNA BERETA
zwartkowy wieczór. Trzecie pi!tro
C
dawnego Domu Ludowego, a obecnie Chorzowskiego Centrum Kultury.
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Natalia podczas próby

Trwa próba Lekkiego Teatru Przeno"nego. Na scenie Beata i Jacek, na krze"le re#ysera Miros$aw Orzechowski. Na swoj% ko lej cze ka j% Na ta lia, El# bie ta
i Szymon. Pachnie "wie#% farb%. Pomara&czowa barwa sto$ów, krzese$ oraz skrzy&
doskonale kontrastuje z czerni% "cian
oraz #ó$ci% i zieleni% pod$ogi. Reflektory
skierowane w dó$, daj% "wiat$o odbite
od linoleum. Na pó$kach i w k%tach pouk$adane sterty rozmaitych rekwizytów
i bibelotów, gromadzonych latami sk%d si!
da. W teatrze przyda si! wszystko.
W tym jest to widoczne jak na d$oni.
Widz bowiem zostaje wprowadzony nie
tylko na widowni! i scen!, przez któr%
trzeba przej"', by zaj%' miejsce, ale tak#e do garderoby, charakteryzatorni, rekwizytorni i malarni. Ogl%da teatr z wszystkich stron i perspektyw równocze"nie. To
nadaje zarówno samej przestrzeni, jak
i tworzonej w niej sztuce magiczny charakter. Z jednej strony bierzemy udzia$
w misterium i mistyfikacji, które próbuj% na"ladowa', podgl%da' i odbija' rzeczy-

wisto"'. Z drugiej ( ogl%damy podszewk! tej misternie skrojonej szaty, zagl%damy eleganckiej damie pod halk!, szperamy arty"cie w jego pracowni, patrzymy
Demiurgowi na palce.
Wró'my jednak na czwartkow% prób!. Panuje podczas niej prawdziwie teatralna atmosfera. Czuje si! gr! w powietrzu. Nawet
uwagi re#ysera przekazywane s% za pomoc% scenicznych gestów. Wa#ny jest ka#dy
ruch, mimika, intonacja g$osu, postawa. Nic
nie umyka uwadze Miros$awa Orzechowskiego. Wszyscy bawi% si! wy"mienicie, cho' za$o#yciel LTP nie jest pob$a#liwy dla b$!dów
swojego zespo$u. Tak#e Teresa Adamkiewicz,
instruktorka teatralna i cz$owiek orkiestra
w LTP, nie daje nikomu taryfy ulgowej, a jednak wida' wyra)nie, #e ka#dy czuje si! tutaj dobrze sam ze sob% i z innymi. Na twarzach mo#na wszak#e dostrzec zm!czenie, bo
kto" przyszed$ na prób! po ca$ym dniu uczenia niesfornych uczniów, roznoszenia listów albo wspierania psychoterapi% autystycznych dzieci, a s% i tacy, których czeka jeszcze
nocna zmiana w samolocie w charakterze stewardesy, jednak spod tego zm!czenia przebija rado"' budowania roli i kreowania innej
ni# codzienna rzeczywisto"ci.

Potwierdzaj! to odpowiedzi aktorów-amatorów na pytanie: co wam daje teatr?
Urozmaicenie w "yciu. Wi#ksz! swobod# w towarzystwie. Odpr#"enie po pracy.
Odskoczni# od problemów. $wiczenie wymowy. Zapomnienie. Osobisty rozwój. Pozwala poczu% emocje, które w codziennym
"yciu s! niedost#pne. Teresa Adamkiewicz
dodaje, "e cz#sto s&yszy, i" gra w Lekkim
Teatrze Przeno'nym jest dla ludzi swoist!
terapi! ró"nych "yciowych niepowodze(.
Daje te" przyk&ad jednej z uczestniczek,
która pocz!tkowo przychodzi&a jedynie
pod pretekstem przyprowadzania córki
na zaj#cia. Przez blisko dwa lata nie dawa&a si# namówi% na gr#, a" w ko(cu przekona&a si# do tej idei. Dzi#ki pracy w zespole przesz&a zupe&n! metamorfoz#:
od osoby silnie zablokowanej do duszy towarzystwa, pewnej siebie kobiety i "ywio&owej aktorki. Teresa i Miros&aw podkre'laj! zgodnie, "e teatr pozwala stworzy%
siebie na nowo.

Na krze"le re#ysera Miros$aw Orzechowski, na scenie Beata i Jacek, w tle El#bieta

go, wówczas nauczyciela w Grodkowicach,
by przygotowa& kilka scenek z okazji 800lecia Targowiska w powiecie wielickim.
Przedstawienie przesz&o do historii, a trupa pozosta&a i dzia&a&a dalej. W 2004 roku Lekki Teatr Przeno'ny jako now! siedzib# wybra& Chorzów. I tak pozosta&o
do dzisiaj. Od 2005 roku naddyrektorem
LTP i jego duchow! si&! przewodni! jest
Teresa Adamkiewicz. Z zespo&em zwi!zanych by&o krócej lub d&u"ej ponad 100
osób. Byli to ludzie rozmaitych profesji,
w ró"nym wieku i o ró"nym statusie spo&ecznym. Obecnie oprócz aktorów bior!cych udzia& w próbie stale udzielaj! si#: Nina, Ewa, Magda, )aneta i Ania. Zawodowo
trupa jest niezwykle zró"nicowana. Znale*% mo"na w niej nauczycielki, ksi#gow!,
pracownika biurowego, handlowca, listonosza, stewardes#, maklera oraz psychologa-psychoterapeut#.
LTP ma w swoim dorobku kilkana'cie
premier, m.in.: Szcz!"cie, Ku pokrzepieniu tym, którym si! wydaje, #e go jeszcze
nie posiedli (Grodkowice + luty 2001,
Chorzów + marzec 2006, Chorzów +
maj 2012), Polityka w interpretacji freudowskiej (Chorzów + kwiecie( 2006),
Druga strona obrazu (Chorzów + stycze( 2009), Dojenie kanarków (Chorzów
+ czerwiec 2010), Made in Czechoslovakia (Chorzów + pa*dziernik 2011, luty 2013), Parada z paradami (Chorzów +
listopad 2011, luty 2013), Tragedia prze"licznej Ulijanki i dojrza$ego Edmunda
(wraz z Redut! ,l!sk!, Chorzów + luty 2013), Scenariusz dla samotnych kobiet
(Chorzów + listopad 2013), Spod latarni
(Chorzów + marzec 2003, pa*dziernik
2015). Re"yserem, scenografem i autorem
wi#kszo'ci tekstów, a je'li nie autorem, to
przynajmniej ich adaptatorem, jest Miros&aw Orzechowski. O przygotowanie aktorskie, w&a'ciwy nastrój oraz wszystko inne dba Teresa Adamkiewicz.
Po jedenastu latach obecno'ci w Chorzowie Lekki Teatr Przeno'ny zdoby& ju"
w&asn! sta&! publiczno'%, która nie tylko
przychodzi obejrze% kolejne spektakle,
ale te" coraz cz#'ciej zostaje po nich, by po-

Zdj!cia: Katarzyna Bereta

pocz!tki LTP by&y zdawa&oby si#
A
prozaiczne. W 1998 roku Anna Wójtowicz poprosi&a Miros&awa Orzechowskie-

Natalia i Szymon pod bacznym okiem Miros$awa Orzechowskiego, El#biety i Jacka

rozmawia% z aktorami i re"yserem np.
o tym, sk!d Miros&aw Orzechowski tak dobrze zna kobiety. Owa wierna publika
cieszy twórców LTP, bo jest owocem ich
wyt#"onej pracy nad stworzeniem teatralnej przestrzeni w Chorzowskim Centrum
Kultury. Dzi' zespó& wyje"d"a równie" ze
swoimi przedstawieniami do miast o'ciennych. Podczas 6. Metropolitalnej Nocy Teatrów 26 wrze'nia br. wyst!pi& w Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie
,l!skiej, gdzie zaprezentowa& Scenariusz
dla samotnych kobiet. Przygotowuje te"
obecnie kolejny spektakl, który po raz
pierwszy wystawiony b#dzie 22 pa*dziernika w Chorzowskim Centrum Kultury. B#dzie to Kriss wed&ug opowiada( Agnieszki Osieckiej. Swój przyjazd na premier#
zapowiedzia&a Agata Passent.
Repertuar Lekkiego Teatru Przeno'nego to nade wszystko komedie i tragikomedie. T# sk&onno'% do "artobliwego traktowania sztuki i "ycia wyczuwa si# tak"e
podczas próby i w rozmowie z odpowiedzialnymi za LTP. Trudno wi#c nie wspomnie% na koniec anegdoty, która jest dowodem na sugestywno'% aktorskiej gry
zespo&u. Pierwsz! widowni! przez lata byli

mieszka(cy okolicznych kamienic oraz
wie"owca znajduj!cego si# po przeciwnej
stronie ulicy (obecnie jest to utrudnione
z racji na czarne rolety w oknach). Podczas próby sztuki Szcz!"cie jedna z postaci krzycza&a do'% niepokoj!c! kwesti#:
„Ludzie, on mnie kiedy' zabije!”. Kto' potraktowa& t# scen# jako rzeczywist! przemoc i wezwa& policj#. Na pytanie funkcjona riu szy: gdzie jest ofia ra?, por tier
odpowiedzia&, "e przed chwil! wysz&a ca&a i zdrowa.
Teatr mo"e zatem by% terapi! powa"nych problemów "yciowych, mo"e stworzy% nas na nowo, ale mo"e tak"e po prostu bawi% + zarówno widowni#, równie"
t# przypadkow!, jak i samych aktorów. Ci
ostatni s! w tym przypadku amatorami, ale
czy to oznacza, "e ich teatr jest gorszy lub
mniej wa"ny od profesjonalnego? Bior!c
pod uwag# to, co zobaczy&am podczas próby + zaanga"owanie wyst#puj!cych i profesjonalizm prowadz!cych, stwierdzam,
"e teatr jest mo"liwy wsz#dzie tam, gdzie
spotykaj! si# jego prawdziwi amatorzy,
czyli mi&o'nicy, i pozwalaj! mu si# porwa%
bez reszty.

!
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Fot. z mat. Teatru Korez

statnimi czasy !l"sk, ze swoj" przeO
sz#o$ci", tera%niejszo$ci" i przysz#o$ci" sta# si& modny. A mo'e trzeba za-

„Cholonek”. Historia wdziera si" si&# do tej $wi"tkowej kuchni

!l"sk mój
w teatrze
widz# ogromny
Fot. z mat. Teatru Korez

MAREK MIERZWIAK
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„Cholonek”. Najbarwniejsz# postaci# jest !wi"tkowa, $wietnie zagrana przez Gra%yn" Bu&k",
i uosobienie m#dro$ci – ojciec rodziny (Miros&aw Neinert)

pi sa( „mod ny” szcze gól nie przed
wyborami. Jeszcze niedawno o tej krainie zapomnianej przez wieki i lata pisali
konsekwentnie Kazimierz Kutz i Micha#
Smolorz. Dzi$ wystarczy spojrze( na plakaty wyborcze, aby na ka'dym znale%(
s#owo „!l"sk” w ró'nych konfiguracjach i odmianach stylistycznych.
Ale du'o wcze$niej, ni' politycy,
po histori& tej krainy i ludzi tutaj 'yj"cych
si& gn& li ar ty $ci. Dwa s#o wa za tem
o dwóch spektaklach, które nie tyle
wstrz"sn&#y teatrem, ile pokaza#y jak
barwna, a jednocze$nie jak tragiczna jest
to ziemia. Kiedy w 2004 roku szed#em
na premier& „Cholonka” do teatru Korez
my$la#em, jak na tak ma#ej scenie uda si&
pomie$ci( to wszystko co Janoch zawar#
w swojej ksi"'ce. Tyle w"tków, obrazów,
prze'y(. Po spektaklu i ja, i widzowie, byli$my wniebowzi&ci i oczarowani.
Przedstawienie Miros#awa Neinerta
i Roberta Talarczyka (obaj re'yserowali ten spektakl) by#o jak pora'enie piorunem. Zobaczyli$my na tej male)kiej
scenie „!l"sk pi&kny, !l"sk przekl&ty”,
a co wa'niejsze, zobaczyli$my ludzi
z krwi i ko$ci. Ich tragedie, rozterki
i szcz&$cia ma#e, i du'e. To by#o przedstawienie, na które czekali$my od lat.
Nie md#e pokazywanie losów !l"zaków,
schematyczne i jednowymiarowe, ale
ujrzeli$my te pogmatwane losy ludzkie
w ca#ej z#o'ono$ci. Najbarwniejsz"
postaci" jest !wi"tkowa, $wietnie zagrana przez Gra'yn& Bu#k&, która zosta#a
odkryta przez realizatorów tego spektaklu jako aktorka mówi"ca w gwarze.
Okaza#o si& to jej wielkim atutem.
Sypie ona, jak z kapelusza swoimi
m"dro$ciami, które raz powoduj" gromki $miech, raz zadum& nad losem nie
tylko jej rodziny i ca#ego !l"ska. Zreszt" na scenie pojawiaj" si& postaci, które tyle' $miesz", co czasami irytuj",
b"d% wzruszaj". Ojciec rodziny grany
przez Miros#awa Neinerta to cz#owiek
uosabiaj"cy m"dro$(, a jednocze$nie
potrafi"cy przewidzie(, co stanie si&
za chwil&. Jego pykanie z fajki i od czasu do czasu rzucane dobre rady pozwalaj" nam spojrze( i na nasz" rodzin&.
Czy aby i my nie mieli$my takiego starzyka, który mówi# m"drze, a którego
nie s#uchali$my goni"c w poszukiwaniu
innego $wiata.
Ka'da z postaci stworzona przez Janocha, a o'ywiona na korezowej scenie
uwodzi nas swoim zachowaniem. Roztrzepotane córki, dla których jest co$ wa'niejszego ni' bycie w domu, ufryzowany Dietlev, który potrafi o'ywi( ka'd"
dyskusj&, nawet kosztem doprowadzenia
swoich rozmówców do w$ciek#o$ci albo
i $miechu, czy wreszcie Stanik b&d"cy
cz#owiekiem tyle' zrównowa'onym, co
szalonym.
Widzimy $l"sk" rodzin& w kuchni,
w której dzieje si& ich 'ycie. Mijaj" dni,
a oni ci"gle chc" by( razem, wierz"c
w popraw& swojego losu. Pierwsza cz&$(

premiery min%!o 11 lat, a ci&gle
Od
„Cholonek, czyli dobry Pan
Bóg z gliny” grany jest w Korezie przy

kompletach publiczno"ci. Je(dzi po )l&sku odwiedzaj&c ma!e miasta i gminy.
Spektakl pokazywany jest w domach
kultury i remizach stra#ackich wzbudzaj&c wsz%dzie zachwyt i aplauz publiczno"ci. Dosta! kilka znacz&cych nagród,
mi%dzy innymi Z!ot& Mask% za najlepszy spektakl roku 2004, nagrodzono Z!otymi Maskami Gra#yn% Bu!k% i Roberta Talarczyka, a na Festiwalu Teatrów
Europy )rodkowej „S&siedzi” w Lublinie w roku 2008 nagrodzono „Cholonka” Per!& S&siadów.
Nagrody s& wa#ne, ale nie najwa#niejsze. Istotne jest to, #e po raz pierwszy pokazano spektakl mówi&cy o tej ziemi
w ca!ej z!o#ono"ci. Tej trudnej, tragicznej, o której przez lata milczano, i tej humorystycznej, "miesznej, która powstawa!a, jakby przy okazji normalnego
#ycia. „Cholonek” uwra#liwi! tak twórców jak i publiczno"$ na )l&sk, który okazuje si% materi& dla teatru doskona!&.
Zatem zacz%!y powstawa$ inne przedstawienia nawi&zuj&ce do historii tej
ziemi, jak chocia#by „Polterabend” Stanis!awa Mutza. Jednak to wszystko by!y tylko nieudolne na"ladowanie „Cholonka”. Musieli"my poczeka$ kilka lat,
aby znowu na deskach, tym razem Teatru
)l&skiego, móc zobaczy$ prawdziw&
histori% i ludzi krwistych, te# nie jednoznacznych w czynach, ale #ywych
w swym post%powaniu, cierpieniu i rado"ci.

Kazimierz Kutz, który zachwyca! si%
„Cholonkiem” opisuj&c spektakl s!owami: „teatralny cud” czy „objawienie”
przez lata pisa! mo#e ksi&#k% swojego #ycia – „Pi&t& stron% "wiata”. Znaj&c doskonale realia "l&skie potrafi! je pokaza$ Polsce ju# przed laty, kiedy realizowa!
swoj& "l&sk& trylogi%: „Sól ziemi czarnej”, „Per!% w koronie” i „Paciorki jednego ró#a'ca”. Tymi filmami uwiód! Polsk%, która zobaczy!a po raz pierwszy jak
z!o#one jest #ycie na tym kawa!ku jego
ojczyzny, jak #yli i #yj& tu ludzie czasami ods&dzani od czci i wiary, a czasami
wychwalani pod niebiosa. Jak grano
)l&zakami przez lata i jak gra si% nimi
w dalszym ci&gu.
O tym jest równie# i jego ksi&#ka, pokazuj&ca nie tylko stalowych bohaterów
z Szopienic, ale i ludzi ma!ych, skarla!ych, ze swoimi ma!ostkami, przywarami, pod!o"ciami. Taki portret wielostronny niecz%sto zdarza si%, dlatego
pozycja ta natychmiast zosta!a rozchwytana przez czytelników i zakwalifikowana jako ksi&#ka znacz&ca (niektórzy mówili nawet arcydzie!o). Zatem nie
powinno dziwi$, #e i teatr natychmiast
si%gn&! po ni&, adaptuj&c na potrzeby
spektaklu.
Robert Talarczyk podj&! si% tego karko!omnego dzie!a, mówi&c, #e Kazimierz
Kutz nie ingerowa! w jego adaptacj% i jego widzenie tej rzeczywisto"ci "l&skiej.
Mo#e tak faktycznie by!o, ale s!ysza!em,
#e kilka wersji scenariusza powsta!o
i z wielk& obaw&, ale te# i nadziej& oczekiwali"my tej premiery w )l&skim 16 lutego 2013 roku (zbieg!a si% ona z 84. urodzinami Kazimierza Kutza).
Kiedy dowiedzia!em si%, #e ksi&#ka ma
by$ adaptowana na spektakl, pomy"la!em
tylko, #e to niemo#liwe odda$ jej ducha
i to wszystko, co autor na tych kilkuset
stronach nam przedstawi!. Przecie#
w niej nie ma prawie dialogów, s& tylko
opisy sytuacji, s& zdarzenia, i s& rozwa#ania autora na okre"lone tematy. Jak z tego zrobi$ spektakl? A jednak twórca potrafi. Pe!en uznania by!em dla Roberta
Talarczyka po tym co zobaczy!em na scenie. Narrator (w tej roli "wietny Dariusz
Chojnacki) opowiada nam prostym j%zykiem histori% ziemi i jego rodziny. Widzimy jak w kalejdoskopie to wszystko,
co dla bohatera by!o wa#ne od chwili narodzin. Postaci przesuwaj& si% jak na karuzeli, spokojnie wypowiadaj&c swoje
kwestie. I to nie by! tylko spektakl
o )l&zakach, o dwóch przyjacio!ach,
którzy pope!nili samobójstwo – to by!
spektakl o nas wszystkich, tych którzy tutaj urodzili si%, i o tych, którzy tu przyjechali za lepszym #yciem, a nagrody jakie zebra! w Polsce "wiadcz& o tym, #e
to i spektakl o tych, którzy #yj& w tym
kraju i borykaj& si% z takimi samymi problemami.
istoria, niezale#nie gdzie mieszkaH
my, lubi przetacza$ si% po nas, je(dzi po naszym #yciu jak po narowistej
kobyle, dlatego to co opisywa! Kutz, a co
pokaza! Talarczyk jest tak wa#ne i przej-

Fot. K. Lisiak, z mat. Teatru 'l$skiego

spektaklu wywo!uje salwy "miechu,
druga jest bardziej stonowana, #eby nie
powiedzie$ okrutna. Historia wdziera si%
si!& do tej "wi%tkowej kuchni, wyziera
spod sto!u i wy!azi z kredensu. Mamy zatem doj"cie Hitlera do w!adzy, kolaboracje z Niemcami, zmiany przynale#no"ci narodowej, wojn%, która powoduje
pustk% i tragizm ludzi tutaj mieszkaj&cych, wreszcie niby wolno"$, która nasta!a wraz z wej"ciem Armii Czerwonej
na te tereny.
Historia nie oszcz%dza!a ani bohaterów
tej sztuki, ani ludzi tutaj mieszkaj&cych.
Ile# to razy musieli dokonywa$ wyborów,
czasami nie za bardzo moralnych, a jednak w konsekwencji ratuj&cych im #ycie,
ile# razy musieli czapkowa$ w!adzy nie
ich, ile# razy siadaj&c wspólnie przy stole unikali spojrze' w oczy wiedz&c, #e
w tych oczach mo#e by$ strach, cierpienie, cz%sto !zy.
Dlatego mimo u!omno"ci ci ludzie
sportretowani doskonale przez Janosza,
a pó(niej przez dwójk% re#yserów i aktorów – graj&cych perfekcyjnie – stali si%
ulubie'cami publiczno"ci. Bo to ona
w tych zawi!ych losach, pokazanych
na scenie, cz%stokro$ odnajdywa!a swoje #ycie, nie za dobre, nie za szlachetne
a jednak tocz&ce si% z dnia na dzie'. To
publiczno"$ "miej&c si% i p!acz&c na przemian wstawa!a po zako'czeniu spektaklu i owacyjnie przyjmowa!a to, co
przed chwil& zobaczy!a.

„Pi$ta strona &wiata”. To by# spektakl o nas
wszystkich, tych którzy tutaj urodzili si"…

muj&ce. Filozofa z ha!dy mo#emy spotka$ i na )l&sku i na Maurach, mimo #e
tam ha!d nie ma, ale s& te same problemy, przyjació! samobójców tako#, a czy
tylko tutaj marz& si% niektórym udomowio ne ma!p ki? Wresz cie opo wie"$
o dziadku – powsta'cu, która aktualna
jest w Szopienicach i Katowicach, ale te#
dotyczy$ mo#e poznaniaka i kaliszanina. Uniwersalne spojrzenie na cz!owieka – to najwi%ksze atuty „Pi&tej strony
"wiata” w wydaniu papierowym i scenicznym.
Kazimierz Kutz pisze na pocz&tku, #e
wszystko zale#y w orkiestrze od tego
pierwszego dmuchu: Ka!dy muzykant
od instrumentu d"tego wiy, !e wszystko
zale!y #od tego, jak pójdzie ci pierwszy
dmuch. Teraz mie czeko take zadanie:
sk$d go wzi$%? Ten dmuch! Autorowi
uda! si% i pierwszy dmuch i nast%pny te#.
Tak by!o równie# z dmuchem teatralnym. Wspania!y pierwszy dmuch czyli „Cholonek” i równie wspania!y drugi – „Pi&ta strona "wiata”. To jakby
partytura, na której mo#na w przysz!o"ci gra$, rozszerzaj&c brzmienie tej "l&skiej orkiestry o smaki i smaczki muzyczne.
Co prawda ju# próbowano zagra$
na tej partyturze pokazuj&c nam inne kolory i obrazy )l&ska, ale by!y one daleko odbiegaj&ce od tych dwóch dmuchów.
Bo pokaza$ to jeszcze nie znaczy stworzy$ – takiej scenicznej rzeczywisto"ci,
która pozostanie w nas na lata. B%dziemy do niej wraca$ i odwo!ywa$ si%
w naszych rozmowach, wspomnieniach,
post%powaniu. Dwa dmuchy "l&skie,
które zmieni!y obraz teatralny tej ziemi,
pokazuj&c Polsce, jej nie tyle krystaliczn& pi%kno"$, co rzeczywisto"$ utkan& ze
snu, jawy, marze', "miechu, dobroci, pod!o"ci i !ez. Ot – )l&sk pi%kny i "wi%ty, ale
i przekl%ty.

!
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Zdj!cia: Maciej Stobierski/z mat. Teatru Zag$!bia

Teatr Zag!"bia w Sosnowcu

Momentem prze$omowym by$ „Korzeniec”, spektakl stanowi%cy adaptacj! prozy Zbigniewa Bia$asa, przywo$uj%cej przedwojenne dzieje Sosnowca

Zespó!,
który nie boi si"
wyzwa$
MAGDALENA FIGZA#
Je!li chcie" wskaza" najwi#kszego triumfatora ostatnich sezonów teatralnych na $l%sku bez w%tpienia by&by to Teatr Zag&#bia w Sosnowcu. Laur Konrada, Z&ote Maski i szereg innych wyró'nie( zdobytych niedawno przez zespó& potwierdzaj% jego widoczno!" na teatralnej mapie Polski.

rwaj!ca dobra passa sosnowiecT
kiego teatru rozpocz"#a si" w 2011
roku, kiedy nowym dyrektorem sceny

36

zosta# Zbigniew Leraczyk, wieloletni
aktor Teatru Zag#"bia. Wówczas te$
funkcj" zast"pcy dyrektora ds. artystycznych obj"#a Dorota Ignatjew, aktorka i re$yserka, przez wiele lat zwi!zana z Teatrem Polskim w Warszawie.
Pomys# nowego kierownictwa na od%wie$enie wizerunku teatru od pocz!tku wydawa# si" opiera& na wzbogaceniu repertuaru wi"ksz! liczb! tekstów
wspó#czesnych – zarówno najnowsz!
polsk! dramaturgi!, jak i nowatorskimi
adaptacjami wspó#czesnych dzie# prozatorskich. Cykl ten rozpocz"#y dwie
premiery: sztuka Mi!dzy nami dobrze
jest Doroty Mas#owskiej oraz Piaskow ni ca Mi cha #a Wal cza ka. Oba
przedstawienia przygotowa#y grunt
pod kolejne realizacje – bardziej eksperymentalne w warstwie inscenizacyjnej

i odwa$ne w zakresie przedstawianej
tre%ci.
Momentem prze#omowym by# bez
w!tpienia Korzeniec – spektakl stanowi!cy adaptacj" prozy Zbigniewa Bia#asa, przywo#uj!cej przedwojenne dzieje Sosnowca. Zró$nicowana stylistyka
tej kryminalnej powie%ci znalaz#a swe
odbicie w inscenizacji Remigiusza
Brzyka (re$yseria) i Tomasza 'piewaka (dramaturgia), którzy lokaln! histori" opowiedzieli nowoczesnym j"zykiem teatralnym, tworz!c oryginalny
i intryguj!cy obraz sceniczny. To w#a%nie w Korze"cu po raz pierwszy tak
wyra(nie objawi# si" nowy wymiar zespo#owo%ci teatru, która od tej pory sta#a si" jego znakiem rozpoznawczym.
Aktorzy Teatru Zag#"bia, wcze%niej
przyzwyczajeni raczej do klasycznego
repertuaru i realistycznego aktorstwa,
do%& szybko odnale(li si" nie tylko
w nowej linii programowej, ale równie$

w nowym kszta#cie inscenizacyjnym widowisk, daleko wykraczaj!cym poza tradycyjny model teatru mieszcza)skiego.
Dla wielu aktorów, szczególnie tych
starszego pokolenia, zapewne wi!za& si"
to musia#o z pewnym przedefiniowaniem sztuki scenicznej, a tak$e ustanowieniem na nowo relacji mi"dzy scen!
a widowni!. Nietrudno zauwa$y&, $e
w nowych przedstawieniach teatru stawia si" przede wszystkim na prowadzenie szeroko poj"tego dialogu z publiczno%ci!.
Za spraw! Korze"ca, wyró$nionego
szeregiem nagród na ogólnopolskich festiwalach teatralnych, o sosnowieckim
Teatrze Zag#"bia zrobi#o si" g#o%no.
Zespó# nie spocz!# jednak na laurach
i udowodni#, $e nie by# to sukces jednego sezonu. Wkrótce po spektakularnej
adaptacji powie%ci Bia#asa uwag" widzów przyku# Bobiczek wed#ug sztuki
Hanocha Levina oraz Za#mienie, stanowi!ce kompilacj" opowiada) Antoniego Czechowa. Kolejny wielki sukces
przyniós# jednak zespo#owi spektakl
Ko", kobieta i kanarek, zrealizowany
w 2014 roku, ponownie przez tandem
Brzyk/'piewak. Inscenizacja, podobnie
jak wcze%niejszy Korzeniec, wpisana zosta#a w lokalny koloryt, jednak$e uniwersalny i aktualny temat spektaklu, jak
równie$ sposób jego prezentacji, ka$!
rozpatrywa& t" wspó#czesn! opowie%&
o patriarchalnej rodzinie w znacznie
szerszym kontek%cie kulturowo-spo#ecznym.
Nawi!zanie wspó#pracy z poszukuj!cymi oryginalnych form wyrazu re$yserami oraz dramaturgami, czuwaj!cymi
nad adaptacj! prezentowanych tekstów,
zaowocowa#o nie tylko now! estetyk!
i wysok! jako%ci! artystyczn! przedstawie), ale te$ du$o bardziej zró$nicowanym i odpowiadaj!cym ró$nym potrzebom widza repertuarem.
Dzi% publiczno%ci sosnowieckiego teatru nie stanowi! ju$ tylko mieszka)cy
Zag#"bia, ale w repertuarowych propozycjach odnale(& mo$na wiele pozycji
podejmuj!cych dyskurs lokalno-to$samo%ciowy. Przed Korze"cem by#y to
Ch$odne poranki Jacka Ryka#y – poetycka, wielopokoleniowa opowie%& o losach
mieszka)ców Zag#"bia, zrealizowana
z okazji jubileuszu 115-lecia teatru. Zupe#nie inny pod wzgl"dem estetyki okaza# si" spektakl Czerwone Zag$!bie
w re$yserii Aleksandry Pop#awskiej
i Marka Kality, stanowi!cy realizacj" zamówionej przez teatr sztuki Jaros#awa Jakubowskiego. Tutaj w sposób bardziej
wyra(ny indywidualne $yciorysy mieszka)ców regionu determinuje historia:
najpierw walki narodowowyzwole)cze
podczas rewolucji 1905 roku, nast"pnie
z#ote dla Sosnowca czasy PRL i rz!dów
Edwarda Gierka. Nie brakuje te$ odniesie) do wspó#czesno%ci i wci!$ silnie
obecnych antagonizmów mi"dzy Zag#"biem a Górnym 'l!skiem. Najwi"kszym
jednak atutem przedstawienia Pop#awskiej i Kality jest jego nowatorska forma i dynamiczno%& – re$yserzy spekta-

klu nie tylko p'ynnie przechodz" mi$dzy
scenami rozgrywaj"cymi si$ w ró#nych
okresach historycznych, ale te# zr$cznie
#ongluj" nastrojami, mieszaj"c patos
i tragizm z humorem i parodi". W sposób groteskowy, na granicy realno%ci
i fantazji, ukazane zostaj" mi$dzy innymi postacie historyczne zwi"zane z regionem: pierwszy sekretarz, czy te#
doktor Widera „sosnowiecki Judym”. Podobnie, jak we wcze%niejszym „Korze)cu” lokalno%& ukazana zostaje tutaj
poprzez splot melancholijnych i parodystycznych tonów.
Cho& przedstawienia wpisuj"ce si$
w nurt lokalny (jednym z nich jest równie# propozycja dla m'odszych widzów – spektakl „Wakacje z duchami”
w adaptacji Piotra Rowi)skiego i re#yserii Jerzego Jana Po'o)skiego) zajmuj" wa#n" cz$%& repertuaru sosnowieckiej
sceny, to jednak nie mo#na powiedzie&,
#e stanowi" one dominant$. Na plan
pierwszy wysuwaj" si$ tu bowiem utwory o zdecydowanie bardziej uniwersalnym przekazie, podejmuj"ce dialog
z otaczaj"c" nas rzeczywisto%ci" i jej aktualnymi problemami.
Przywo'any wcze%niej spektakl Ko",
kobieta i kanarek nie jest jedynie regionalnym freskiem, przedstawiaj"cym
#ycie %l"skiej rodziny – problemy, które ukazuje dramat, a zatem kwestia
aborcji oraz przemocy w rodzinie, powoduj", i# w'"cza si$ on w wa#n" debat$ polityczno-spo'eczn" na temat
praw kobiet. Kopalnia, w której rozgrywa si$ du#a cz$%& akcji spektaklu, funkcjonuje tu raczej jako metafora tej sfery #ycia spo'ecznego, która dost$pna jest
tylko m$#czyznom – staje si$ ona synonimem m$skiej w'adzy i regu' wyznaczanych przez patriarchalny porz"dek. Mi mo wie lu su ge styw nych
obrazów, sosnowiecki spektakl daleki
jest od projektowania gotowych odpowiedzi i wydawania jednoznacznych s"dów. Zastosowane przez twórców zabiegi sceniczne wzmacniaj" dystans widza
do przedstawianej historii, do ko)ca nie
pozwalaj"c mu ani wspó'czu&, ani te#
identyfikowa& si$ z bohaterami. Cho&
na pierwszym planie tej opowie%ci sytuuje si$ sprawczyni ca'ego zamieszania – znakomita Edyta Ostojak w roli
Córki Sztygara, to jednak ka#da z kreacji stworzonych w przedstawieniu (dotyczy to równie# ról drugoplanowych)
pozostaje w pami$ci.
tym, #e Teatr Zag'$bia nie spuszcza
z tonu, eksploruj"c kolejne trudne tematy, %wiadczy ostatnia premiera minionego sezonu – Sala Królestwa, napisana
i wyre#yserowana przez Tomasza !piewaka. Tym razem debiutuj"cy w roli re#ysera dramaturg portretuje rzadko opisywan" przez teatr grup$ religijn", jak" stanowi"
!wiadkowie Jehowy. Spraw" kontrowersyjn" jest w tym wypadku nie tyle hermetyczno%& i specyfika dzia'ania zboru, ale
obowi"zuj"cy jego cz'onków zakaz transfuzji krwi, nawet w obliczu zagro#enia #ycia. Sympatyczni, zawsze pomocni
i u%miechni$ci bohaterowie, jakich wpro-

„Bobiczek” wed#ug sztuki Hanocha Levina przyku# uwag$ widzów

wadza do swej sztuki !piewak, potrafi" te#
z bezwzgl$dno%ci" usun"& ze wspólnoty
osob$, która dopu%ci'a si$ przekroczenia
panuj"cych w niej zasad. Z determinacj"
walcz" te# o swoje przekonania religijne,
nawet je%li musz" przep'aci& je #yciem
swoim b"d( bliskich. Schemat przedstawiania, jaki zastosowany zosta' w Sali
Królestwa przypomina strategi$ z Konia,
kobiety i kanarka – mamy tu stopniowe
wprowadzanie w specyfik$ %rodowiska;
wyodr$bnienie si$ jednostki sprzeciwiaj"cej si$ panuj"cym w nim regu'om;
kontrargumenty; i wreszcie fina', w którym to widz sprowokowany zostaje do obrania w'asnego stanowiska. Godny wyró#nienia jest w spektaklu sposób gry
aktorów, którzy po raz kolejny stawiaj"
na zbiorow" kreacj$ – znakomicie partneruj" sobie na scenie, jednocze%nie nawi"zuj"c dialog z widzem.
Prócz nurtu lokalnego oraz tekstów
wspó'czesnych autorów w repertuarze Teatru Zag'$bia wyodr$bni& nale#a'oby
równie# spektakle dla dzieci oraz inscenizacje dzie' klasyków. Do tej drugiej grupy zaliczy& mo#na Za!mienie wed'ug opo-

wiada) Czechowa, Sen nocy letniej Szekspira, czy wreszcie inscenizacj$ Gogolowskiego Wija. W tym ostatnim przedstawieniu wyre#yserowanym przez *ukasza
Kosa porz"dek realistyczny '"czy si$
nieustannie z tym ba%niowym, obfituj"cym w szereg fantastycznych zdarze). Pierwszy objawia si$ przede wszystkim za po%rednictwem scenografii oraz
kostiumów Paw'a Walickiego – nosz" one
bowiem znamiona czasu i miejsca akcji.
W kreacji drugiego porz"dku pomaga natomiast niepokoj"ca muzyka autorstwa
Adama !wita'y. To w'a%nie szczególna
sensualno%& oraz harmonijne zestrojenie
audialnej i wizualnej warstwy spektaklu
stanowi" o sile oddzia'ywania sosnowieckiego Wija oraz czyni" z inscenizacji Kosa ciekaw" kontrpropozycj$ dla tych
przedstawie) Teatru Zag'$bia, które oscyluj" wokó' tematów lokalnych b"d( publicystycznych. Bo cho& to w'a%nie one
przysporzy'y sosnowieckiej scenie nowych widzów, to jednak jedynie zró#nicowany tematycznie i formalnie repertuar pozwoli zatrzyma& ich na d'u#ej.

!
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Kolejny wielki sukces przyniós# zespo#owi spektakl „Ko", kobieta i kanarek”
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Zdj"cia: z archiwum GTL
Aleksander Widera

Wspomnienie
z antraktów
BOGDAN WIDERA
raz pierwszy zosta!em dostarPo
czony do teatru w wieku 3 lat.
Spod rodzinnego domu przy ul. Kocha-
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nowskiego 2 do odleg!ego o troch" ponad 100 metrów #l$skiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” przy ul. Jana 10
zajecha!em autem. Teatr mia! wtedy nazw" krótsz$ i – cho% nadal znajduje si"
w tym samym miejscu – mie&ci! si"
przy ul. 15 grudnia (to data zjednoczenia PPR i PPS w jedn$ parti" – PZPR).
Sa mo cho dem, któ ry mnie za wióz!
do kukie!kowego teatrzyku, by! wóz
transmisyjny Radia Katowice marki robur, znacznie wi"kszy od dzisiejszych
„dostawczaków”. Mój ojciec Aleksander pracowa! w katowickiej rozg!o&ni,
zajmowa! si" tam m.in. teatralnymi
recenzjami, a poniewa' nie by!o wówczas ma gne to fo nów prze no &nych,
do nagrania trzyminutowego fragmentu przed sta wie nia po trzeb ne go do
d(wi"kowego zilustrowania tekstu wysy!ano taki wcale niema!y wehiku!.
Technicy rozwijali kable !$cz$ce auto
ze scen$, sprawdzali mikrofony i nagrywali na ta&mach magnetycznych rzekomo kawa!ek premiery. W rzeczywisto&ci ta operacja odbywa!a si" przed albo
po przedstawieniu. Nie pami"tam, co
za sztuk" wtedy grano, kto by! autorem,
by!o to jednak dla mnie ogromne prze'ycie. Po spektaklu dyrektor Jerzy Zitzman zajrza! do radiowego pojazdu
i usi!owa! wypyta% mnie o wra'enia, ale

niewiele si" dowiedzia!, tak bardzo
by!em oszo!omiony.
W kilka lat pó(niej ojciec zacz$!
mnie zabiera% do „doros!ych” teatrów.
Dzi"ki temu doktor Cofalik, u którego
zdawa!em egzamin wst"pny do liceum,
zetkn$! si" z czternastolatkiem – wybrykiem na tu ry. Ch!o pak zro zu mia!
co& z Kordiana i nie móg! tylko poj$%,
jak panicz, co si" zastrzeli!, wdrapuje
si" na Mont Blanc, rozmawia z papie'em itd.

a taki aktor rol" po!o'y!? Czy re'yser
zrobi! autorowi krzywd"? Jakie drobiazgi maj$ istotny wp!yw na ocen" ca!o&ci?
Nie by! to 'aden systematyczny wyk!ad. Wystarczy!o, 'e Boles!aw Surówka wypowiedzia! jak$& z!o&liw$ i bardzo
dowcipn$ uwag". On by! w tym towarzystwie moim idolem, ze wzgl"du
na b!yskotliwe poczucie humoru w!a&nie.
Zanim poznali&my si" osobi&cie z wielkim entuzjazmem czyta!em jego felietony, podpisywane pseudonimem „niejaki X”. By !em cho wa ny w kul cie
Mickiewicza, wi"c z rado&ci$ przeczyta!em niby-literack$ analiz" opowie&ci
wieszcza o Almanzorze. „Ju' w gruzach
le'$ Maurów posady” – to znaczy, 'e
przedstawiciele tego ludu stracili etaty…
itd. itp. W czasie tych antraktowych
„sympozjonów” Surówka by! bardzo
krytyczny, ale i dowcipny. Pani Maria
Podolska w!a&ciwie podziela!a jego opinie, ale formu!owa!a je delikatniej, nie
si"ga!a po satyryczne ostrza. A Renata
Zwo(niakowa by!a – tak mo'na to okre&li% – rewizjonistk$. Jej przewrotny
umys! felietonistki podsuwa! jej pomys!y na to, co tak naprawd" autor mia!
na my&li, cho% tego nie napisa!. Zastanawia!a si", czy czarny charakter jest rzeczywi&cie taki z!y, a bohater – bohaterski. Z prze ko ry po tra fi !a bro ni%
kiepskiego aktorstwa dorabiaj$c do pora'ki teori" o nowej koncepcji roli itd.
To by!o bardzo zabawne, ale jednocze&nie jako& tam pouczaj$ce. Mój ojciec
by! recenzentem rzetelnym i zasadniczym, a je&li premiera odbywa!a si"
w niedziel" – tak'e zestresowanym, bo
wiedzia!, 'e w nocy musi napisa% tekst,
który musia! by% nadany w poniedzia!kowej Kronice kulturalnej. Ciekawe, 'e
nie zapami"ta!em, co mówi!a Irena S!awi)ska. Mo'e nic?
Weso!y autobus
atowiccy recenzenci w latach sze&%K
dziesi$tych i siedemdziesi$tych obs!ugiwali teatry z ca!ego wojewódz-

twa. Warto zwróci% uwag" na to, 'e
ówczesne dzienniki, zideologizowane
przecie', mia!y swoje dzia!y kulturalne
remierowa publiczno&% – to byli i zatrudnia!y w nich kompetentnych
sami znajomi. Jednak po jakim& dziennikarzy. Wychodzi!o w Katowicach
czasie spostrzeg!em, 'e podczas an- pismo spo!eczno-kulturalne Pogl!dy
traktów zbiera si" cz"sto grupa (prak- (tam swoje recenzje drukowa!a Zwo(niatycznie – grupka) w sta!ym sk!adzie. To kowa), a w programie Radia Katowice
byli zawodowi recenzenci, teatralne te' by!y sta!e nisze dla dzia!u artywyrocznie, premierowy „trybuna!”. stycznego. Kultura by!a w komunistyczTworzy!y go trzy panie – Maria Podol- nych mediach stale obecna. A dzi&?
ska, Irena S!awi)ska i Renata Zwo(nia- *za si" w oku kr"ci…
kowa oraz Boles!aw Surówka i mój ojRecenzenci mieli wtedy presti' (i etaciec. To nie by!y jakie& sformalizowane ty), cieszyli si" tak'e przywilejami. Jespotkania, po prostu ci, którzy na pi&mie, &li np. w Cz"stochowie mia!a si" odby%
b$d( w eterze b"d$ os$dza% dany spek- premiera, by!o pewne, 'e na 2 godziny
takl, chcieli wymieni% uwagi, podzieli% przed spektaklem, w Katowicach przy ul.
si" na gor$co odczuciami, zwróci% uwa- Teatralnej na szanownych krytyków
g" na jaki& szczegó!. Przebywa!em b"dzie czeka! teatralny autobus, który za„przy ojcu”, wi"c i „przy grupie”, s!u- wiezie ich na miejsce, a po przedstawiecha!em rozmów i uczy!em si". Dlacze- niu odwiezie do domu. Pojazd zabiera!
go inscenizacja jest dobra? Czemu taki jednak nie tylko recenzentów. Do wypra-

Grupa
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wy do!"czali inni ludzie ze #rodowiska.
Aktorzy, którzy akurat u siebie nie grali, plastycy (cz$stym pasa%erem by!
prof. Jan Dutkiewicz, który zajmowa! si$
równie% scenografi" oraz #wietny scenograf Wies!aw Lange), literaci (Aleksander Baumgardten, Józef Ponitycki),
dziennikarze, muzycy, nawet urz$dnicy
„od kultury”, którzy wtedy jeszcze
do teatru ucz$szczali.
Teatralne autobusy (prywatne auta
by!y rzadko#ci") kursowa!y na trasach
Katowice – Bielsko-Bia!a – Zabrze – Sosnowiec i wspomniana ju% Cz$stochowa.
Na d!u%szych dystansach by!y to takie
kawiarnie artystyczne bez kawy, w których rozmawiano nie tylko o teatrze, ale
te% sztuce w ogóle, o literaturze, a czasem – cho& do#& ostro%nie – o polityce.
No i opowiadano dowcipy, dzi$ki czemu by!o weso!o. W drodze powrotnej
mówiono czasem o premierach przed
chwil" zobaczonych, zw!aszcza je#li
budzi!y jakie# emocje.
Czego zabroni! krytykowi lekarz
eatry, jak wida&, by!y w tamtych czaT
sach opieku'cze. Ale nie tylko dowozi!y i odwozi!y recenzentów. W prze-

rwie wy bra nych go #ci za pra sza no
na dyrektorskie pokoje. Dzi# po wernisa%u, spektaklu, odczycie, czy koncercie niemal norm" jest jaki# bogaty pocz$stunek. Troch$ mnie to denerwuje, bo
wygl"da na to, %e cz!owiek dzisiejszy nie
jest w stanie prze%y& jakiego# wydarzenia kulturalnego bez nast$puj"cego zaraz potem cateringu. (ykn"!e#, biedny
cz!ecze, troch$ „kultury”, to mo%esz
za darmo zje#& #ledzia, kawa!ek szynki,
czy pasztetu, albo nawet przek"si& co#
na ciep!o, bo# si$ przecie% nam$czy!.
W tamtych czasach w dyrektorskim gabinecie czeka! w antrakcie na recenzentów pe!ny kieliszek koniaku. My#l$, %e
by!o to raczej brandy albo winiak. S"dz$
te%, %e ten obyczaj jako# tam wprowadzi! Boles!aw Surówka, który cz$sto powtarza!:
– Lekarz zabroni! mi surowo picia alkoholu, z wyj"tkiem koniaku, za który
nie p!ac$.
Ten antrakt, za spraw" panów dyrektorów, bywa! czasem d!u%szy ni% normalnie, bo przecie% mi!o si$ wymienia!o ploteczki, anegdoty i nowiny.
Kraina !agodno"ci

latach siedemdziesi"tych ojciec
W
przeszed! na emerytur$, a ja odziedziczy!em po nim radiow" obs!ug$ teatrów z regionu. Tak sta!em si$ pe!noprawnym cz!onkiem grupy krytyków. Wtedy
te% spotka! mnie ogromny zaszczyt – pan
Boles!aw Surówka przepi! ze mn" bruderszaft. To by!o dla mnie trudne. Siwow!osy, starszy pan, b$d"cy dla mnie autorytetem, takim „guru” (a jeszcze wtedy
nie wiedzia!em, %e by! dziennikarzem
w Polonii Korfantego, nie zna!em te% je-

nie %yciowe podpowiada!o krytykom,
%e lepiej o kulturze mówi& „pianissimo”, wtedy nie dra%ni si$ ch$tnych
do zbudowania nam wszystkim szcz$#liwego #wiata.
Konny pomnik regenta
ewnego razu nasi przyjaciele-aktoP
rzy z Teatru Zag!$bia w Sosnowcu
zaprosili nas do siebie, na sztuk$, któ-

Boles"aw Surówka

go autobiografii By"o, min!"o) dopuszcza mnie, wtedy smarkacza, do takiej
konfidencji. Nie umia!em si$ zdoby&
na „tykanie”, wreszcie mnie ofukn"!, %e
dla mnie jest Bolek i tyle.
Surówka potrafi! z!o#liwie skomentowa& spektakl, ale te jego krytyczne
uwagi rzadko pojawia!y si$ w druku.
Powiedzia!, %e co# jest kiepskie, nato-

rej nie b$dzie. S!awomir Mro%ek pisa!
bardzo szczegó!owe didaskalia. Drzwi
z prawej, okno na wprost, stó! tu, sofa
tam. W Sosnowcu wystawiono jego
Policj!. I pani Teresa Targo'ska, scenografka wybitna, absolutnie rozwali!a
koncepcj$ autora. On napisa!, %e w pomieszczeniach (mieszkanie sier%anta-prowokatora, komenda policji) ma wisie& portret wuja-regenta z infantem).
Ona na #rodku sceny ustawi!a ogromny
pomnik konny. Rumaka dosiada! regent,
który w wyci"gni$tej d!oni dzier%y!
male'kiego infanta. Z jednej strony
coko!u znajdowa!o si$ mieszkanko policjanta, z drugiej – klitka b$d"ca komisariatem. Okna tych wn$trz wychodzi!y oczywi#cie na pomnik. Ta scenografia
najlepiej pokazuje pa'stwo, w którym
odbywa si$ akcja. A Mro%ek opowiada

Kiedy dzi" zastanawiam si#, z czego bra!a si# ta !agodno"$ krytyki
prasowej, nie potrafi# rozstrzygn%$, czy wynika!o to z faktu, &e ludzie
teatru byli z sob% wtedy zaprzyja'nieni (a przyjacio!om nie robi si# przykro"ci), czy te& pisz%cy nie chcieli, aby do w!adzy dociera!a informacja, &e pa(stwowe pieni%dze wyrzucono w b!oto. A mo&e po prostu do"wiadczenie &yciowe podpowiada!o krytykom, &e lepiej o kulturze
mówi$ „pianissimo”, wtedy nie dra&ni si# ch#tnych do zbudowania nam
wszystkim szcz#"liwego "wiata.
miast w recenzji mo%na by!o przeczyta&: „Czaruj"ca Pani Iks by!a przekonywaj"ca w roli – dajmy na to – Ofelii”
a „Pan Igrek da! pe!nokrwist" posta& – dajmy na to – Otella”. Czytaj"c
te teksty my#la!em, %e pozosta! w poetyce przedwojennej krytyki teatralnej.
Teraz zastanawiam si$, czy nie pisa! tak,
bo go to po prostu bawi!o, czy czasem
#wiadomie nie tworzy! recenzyjnych pastiszów.
Renata Zwo)niakowa stara!a si$ znale)&, zw!aszcza w sztukach wspó!czesnych „co#”. Czasem jej wywód by!
mocno zagmatwany. Rzadko kiedy pastwi!a si$ nad dramatem, re%yseri",
gr" aktorów. Podobnie Maria Podolska
i Irena S!awi'ska. To ja by!em ten
„m!ody, gniewny”, potrafi"cy „zjecha&” bez lito#ci marne moim zdaniem przedstawienie. Kiedy dzi# zastana wiam si$, z cze go bra !a si$ ta
!agodno#& krytyki prasowej, nie potrafi$ rozstrzygn"&, czy wynika!o to z faktu, %e ludzie teatru byli z sob" wtedy zaprzyja)nieni (a przyjacio!om nie robi si$
przykro#ci), czy te% pisz"cy nie chcieli, aby do w!adzy dociera!a informacja,
%e pa'stwowe pieni"dze wyrzucono
w b!oto. A mo%e po prostu do#wiadcze-

o tragicznym kryzysie policji politycznej, co wynika z faktu, %e spo!ecze'stwo
opisywanego kraju sta!o si$ „bestialsko
lojalne” wobec w!adzy. Niestety, sztuk$ wystawiono tu% przed wyborami.
W dodatku publiczno#& zacz$!a klaska&
w „nieodpowiednich” miejscach. Zdj$to rzecz po zaledwie kilku przedstawieniach. Nie by!o premiery oficjalnej,
nie by!o prasowej. Przytaczam t$ histori$, bo nikt z bohaterów moich wspomnie' jej nie opisa!. Gdzie móg!by j" opublikowa&?
Wspominam grup$ katowickich krytyków teatralnych z wielkim sentymentem. To byli ludzie wykszta!ceni, m"drzy,
wra%liwi i bardzo oczytani. Po obejrzeniu jakiego# przedstawienia natychmiast przypominali sobie wcze#niejsze
realizacje, znali wybitnych twórców teatralnych, dramaturgów, w #wiecie teatru
czuli si$ „u siebie”. S!yszy si$ ubolewanie, %e po aktorze teatralnym nie zostaje nic, %e jego sztuka jest ulotna. My#l$,
%e podobnie przepada dzie!o recenzentów. Chcia!em, %eby ten materia! cho&
troch$ przypomnia! krytyków, których
praca przemija!a wraz z gazet" codzienn", audycj" radiow".

!

39

Foto z mat. „Camerata Silesia”
„Camerata Silesia”… „niech nam "yj# i !piewaj#” – jak g$osi pierwszy wers utworu-dedykacji, któr# napisa$ „kameratczykom” Henryk Miko$aj Górecki.

Artystyczny
fenomen
MAGDALENA DZIADEK

25 lat „Cameraty Silesii”
!wier"wiekowe dzieje #wiatowej
klasy zespo$u, jakim jest „Camerata
Silesia” to autorskie dzie$o Anny
Szostak-Myrczek. Od za$o%ycielki
i szefowej „Cameraty” mo%na si&
uczy", jak zrobi" karier&, dysponuj'c muzycznym talentem, dobrymi
ch&ciami oraz cechami osobowo#ci,
które ch&tnie postrzegamy jako typowo #l'skie: pracowito#ci', solidno#ci', twardym chodzeniem po ziemi.
zespó! Anny Szostak to nie tylko
artystyczny fenomen – to równie"
Bo
firma, której tworzeniu i rozwijaniu po-
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#wi$ci!a szefowa nie tylko zawodowe, ale
i osobiste "ycie. Firma po cz$#ci rodzinna – nie by!oby bowiem „Cameraty” – grupy, która d!ugo boryka!a si$ ze zmienno#ci% sk!adu, co jest w zasadzie gwarancj%
braku sukcesu – gdyby nie jej dwie podpory: obdarzona #wietnym sopranem siostra szefowej Magdalena i jej m%" Adam
Myrczek – równie #wietny bas.

Przed „Camerat%” by! Studencki Zespó!
Muzyki Dawnej „Madrygali#ci”, który Anna Szostak za!o"y!a w 1978 roku, jeszcze jako studentka Wydzia!u Wychowania Muzycznego Filii U& w Cieszynie (dzi# Wydzia!
Artystyczny U&). Mia!a 21 lat, zero funduszy, niewielkie oparcie w uczelni i mnóstwo
zapa!u, którym potrafi!a zarazi' swoich kolegów. Pracowano w sparta(skich warunkach – próby odbywa!y si$ przewa"nie
w domu dyrygentki w Czechowicach-Dziedzicach. Czechowice i pobliskie #l%skie
miasta by!y miejscami pierwszych koncertów „Madrygalistów”. Zgodnie z nazw%,
#piewano g!ównie muzyk$ dawn%. Po kilku
latach wytrwa!ej pracy przyszed! pierwszy
powa"ny sukces – w roku 1984 „Madrygali#ci” otrzymali presti"ow% nagrod$ – Br%zow% Lutni$ – na dorocznym Mi$dzynarodowym Festiwalu Chórów „Legnica Cantat”,
najbardziej licz%cej si$ chóralnej imprezie
w Polsce. Po tej dacie zespó! zacz%! si$ rozwija' w b!yskawicznym tempie. Poszerzono repertuar, nawi%zano kontakty z instytucjami muzycznymi, a przede wszystkim

z kompozytorami. Okaza!o si$ bowiem, "e
czechowiccy #piewacy potrafi% #piewa'
muzyk$ wspó!czesn%, tak%, której trzeba si$
d!ugo uczy', poniewa" s% #wietnie wykszta!ceni technicznie – na tyle, by móc #piewa' zarówno w grupie, jak i solo, co w muzyce awangardowej jest warunkiem sine qua
non, a w praktyce „zawalatych” polskich chórów utrzymywanych przez filharmonie niemo"liwe do osi%gni$cia. Anna Szostak wykry!a i sprawnie zagospodarowa!a t$ luk$,
przekszta!caj%c „Madrygalistów” w zespó!
kameralny o profesjonalnym poziomie wykszta!cenia w dziedzinie kszta!cenia s!uchu
(tak si$ dzi# nazywa przedmiot zwany niegdy# solfe"em). By!o to mo"liwe dzi$ki anga"owaniu profesjonalnie wykszta!conych
wokalistów, studentów i absolwentów uczelni muzycznych.
Zmiana profilu repertuarowego na awangardowy zosta!a przypiecz$towana zmian%
nazwy na Chór Kameralny „Camerata Silesia”. Nast%pi!o to w 1990 roku. Zespó!, licz%cy 16 cz!onków, zwi%za! si$ z Towarzystwem
Muzycznym za!o"onym wówczas przez
Andrzeja Krzanowskiego (kompozytora pochodz%cego równie" z Czechowic-Dziedzic). Niestety, Andrzej Krzanowski zmar!
w pa)dzierniku 1990 roku i „Camerata” zosta!a znów „na lodzie”. Ale tylko pod wzgl$dem organizacyjnym, bo jego kariera zacz$!a si$ spektakularnie rozwija'. &piewacy
regularnie brali udzia! w polskich festiwalach
chóralnych, zacz$li te" wyje"d"a' za granic$: doAustrii, Francji, Niemiec, W!och, zdobywaj%c aplauz publiczno#ci i uznanie krytyki. Pojawili si$ w polskim radiu i telewizji,
a w roku 1993 nagrali pierwsz% p!yt$,
na której znalaz!y si$, poza utworami Palestriny, Verdiego i Miko!aja Ziele(skiego,
pierwsze #wiatowe nagrania Missa brevis Romana Palestra i Pie!ni do Maryi Panny Andrzeja Panufnika – dwóch kompozytorów odkrywanych wówczas na nowo po latach
przymusowej nieobecno#ci w PRL. Tu"
po sukcesie tej p!yty przysz!a presti"owa nagroda zdobyta w kategorii profesjonalnych
chórów na festiwalu we w!oskiej Gorizii oraz

debiut na „Warszawskiej Jesieni”, i to od razu z ca!ym koncertem pie"ni. Odby! si# on
w warszawskim ko"ciele ewangelicko-reformowanym. Poza „przydzielonymi” przez organizatorów festiwalu kompozycjami niemieckich twórców awangardowych Helmuta
Zapfa, Georga Katzera i Lothara Voigtländera „kameratczycy” wykonali pie"ni Witolda
Szalonka, Andrzeja Krzanowskiego i Zbigniewa Penherskiego. Od tej pory ci$gle pojawiali si# na warszawskim festiwalu, uczestnicz$c m. in. w wykonaniach kantat Weberna
(1995), Trzech poematów do s!ów Henri Michaux Lutos!awskiego (1996), czy Symfonii
Luciano Berio (1999). W tych latach mo%na by!o s!ucha& „Cameraty” tak%e na innych
polskich festiwalach, takich jak Gaude Mater w Cz#stochowie, Wratislavia Cantans, Festiwal im. Ludwika van Beethovena w Warszawie, czy organizowany przez NOSPR
Festiwal Prawykona' – Polska Muzyka
Najnowsza w Katowicach. Z NOSPR-em jest
„Camerata” szczególnie blisko zaprzyja(niona. Grupa bra!a udzia! w wielu spektakularnych przedsi#wzi#ciach Narodowej Orkiestry, pocz$wszy od s!ynnego maratonu
wykona' muzyki Henryka Miko!aja Góreckiego, który mia! miejsce w 2003 roku
z okazji 70. urodzin kompozytora, a zako'czywszy (tymczasem) na Festiwalu otwarcia nowej siedziby NOSPR, który odprawiono w pa(dzierniku zesz!ego roku. „Camerata”
by!a te% zaproszona do udzia!u w inauguracji Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lus!awicach (2013).
sposób omówi& wszystkich programów, które zrealizowa!a „Camerata” od ko'ca lat 90. do dzi". Poprzesta'my zatem na wyliczeniu najwa%niejszych
nagra' p!ytowych. Na ich podstawie mo%na do"& "ci"le rozezna& si# w ró%norodnych
zainteresowaniach repertuarowych „Cameraty”, która bynajmniej nie ograniczy!a si#
do specjalizacji w muzycznej awangardzie,
a wr#cz przeciwnie, z czasem coraz odwa%niej si#ga!a po muzyk# reprezentuj$c$ najró%niejsze nurty i gatunki, z wyj$tkiem muzyki ludowej. Po debiutanckim kr$%ku
z 1993 roku ukaza!y si# negro spirituals
(1994) oraz polskie kol#dy w opracowaniu
Krzysztofa Baculewskiego (1995). Nast#pFoto. © K. Kloch

Nie

Anna Szostak-Myrczek, za!o$ycielka i dyrygentka „Cameraty”.

nie wysz!a wa%na p!yta z wyborem offertoriów i komunii Miko!aja Ziele'skiego, która uzyska!a nominacje do nagród fonograficznych „Fryderyk 1996” oraz „P!yta
Roku 1996” miesi#cznika „Studio”. Rok pó(niej zespó! zrealizowa! entuzjastycznie przyj#te przez znawców nagranie Missa pulcherrima Bart!omieja P#kiela. Autorska p!yta
Paw!a Szyma'skiego, zawieraj$ca jego Lux
Aeterna w wykonaniu „Cameraty Silesii”
otrzyma!a tytu! „P!yty Roku 1997” miesi#cznika „Studio” oraz „Fryderyka 1997” w kategorii muzyka wspó!czesna. Drugiego
w tym samym roku Fryderyka przyznano
dwóm cyklom Pie"ni kurpiowskich Karola
Szymanowskiego w wykonaniu „Cameraty” oraz Olgi Pasiecznik i Jozsefa Örmeny’ego. Do najwa%niejszych dokona' fonograficznych zespo!u z pocz$tku obecnego
stulecia nale%y tak%e monograficzna p!yta Miserere, zawieraj$ca dawne i wspó!czesne
utwory skomponowane do tekstu tytu!owego psalmu (2000), a tak%e p!yta z udzia!em
Emmy Kirkby z utworami Henry’ego Pur-

zyk# Zbigniewa Preissnera), jego wizytówkami pozosta!y, jak poprzednio muzyka najnowsza i dawna. W pierwszej dziedzinie
„Camerata” wyrobi!a sobie z latami stanowisko mecenasa muzyki polskiej. Nawi$za!a bliskie kontakty z polskimi kompozytorami, takimi jak Krzysztof Penderecki,
Wojciech Kilar, Henryk Miko!aj Górecki,
Witold Szalonek, Bogus!aw Schaeffer, Zygmunt Krauze, Pawe! Szyma'ski, Krzysztof
Knittel, Krzysztof Baculewski, Joanna
Wnuk-Nazarowa, Ryszard Gabry", Aleksander Gabry", Stanis!aw Krupowicz, Agata Zubel. W wielu wypadkach zespó! inspirowa!
powstanie nowych utworów. Na szczególn$ uwag# zas!uguje owocna praca „Cameraty” z Krzysztofem Pendereckim. Grupa
wielokrotnie uczestniczy!a w prezentacjach
Pasji #ukaszowej, Polskiego Requiem i Siedmiu Bram Jerozolimy pod dyrekcj$ samego kompozytora (m.in. w Münster, Krakowie i Hamburgu), a w 2006 roku
uczestniczy!a w wykonaniu jego Canticum
Canticorum na „Warszawskiej Jesieni”.

Na szczególn! uwag" zas#uguje owocna praca „Cameraty” z Krzysztofem Pendereckim. Grupa wielokrotnie uczestniczy#a w prezentacjach Pasji !ukaszowej, Polskiego Requiem i Siedmiu Bram Jerozolimy pod dyrekcj! samego kompozytora (m.in. w Münster, Krakowie i Hamburgu),
a w 2006 roku uczestniczy#a w wykonaniu jego Canticum Canticorum
na „Warszawskiej Jesieni”.
Drugi wyró$niaj!cy si" w!tek obecnego repertuaru to, jak wspomnia#am, muzyka dawna.
cella, Jana Sebastiana Bacha i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (nominowana do nagrody fonograficznej „Fryderyk 2001”).
W roku 2003 zosta!a wydana p!yta Camerata Silesia sings Chopin.
omawianym czasie zespó! przeszed! metamorfoz# organizacyjn$ – uzyska! patronat Urz#du Miasta Katowice, staj$c si# oficjalnym Zespo!em
Miasta Katowice. Cz!onkowie uzyskali
sta!e zatrudnienie i siedzib# – pocz$tkowo by!y to pomieszczenia Pa!acu )lubów
przy alei Ro(dzie'skiego, nast#pnie odrestaurowany Pa!ac Goldsteinów przy placu Wolno"ci, gdzie „Camerata” urz#duje
do dzi" – dysponuj$c sal$ koncertow$, profesjonalnym biurem i innymi udogodnieniami. Miar$ uznania, jakim w!adze miasta darz$ swój zespó!, by!o przyznanie mu
w 2003 roku Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury.
Obecnie „Camerata” daje corocznie wiele koncertów w Polsce i poza granicami kraju, w o"rodkach o najwy%szym presti%u artystycznym, takich, jak Gewandhaus
w Lipsku, Parco della Musica w Rzymie, Palais de Beaux Arts oraz Le Théâtre Royal de
la Monnaie w Brukseli, Concertgebouw
w Amsterdamie, Gran Teatro La Fenice
w Wenecji, Mei Lanfang Theatre w Pekinie.
Dwukrotnie – w 2008 i 2009 roku wzi#!a
udzia! w Sommerfestspiele w Bregenz,
gdzie pod batut$ m.in. Carlo Rizziego i Lothara Koeniga "piewa!a w przedstawieniach oratorium Solomon Haendla oraz
oper Tosca Pucciniego, AidaVerdiego oraz
Karol V K*eneka i Król Roger Szymanowskiego. Mimo %e zespó! nadal "piewa praktycznie ka%dy rodzaj muzyki (nie stroni$c
nawet od tej bardziej popularnej – "piewano i wydano na p!ycie kontrowersyjn$ mu-
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rugi wyró%niaj$cy si# w$tek obecnego
D
repertuaru to, jak wspomnia!am, muzyka dawna. Tu „Camerata” w!$czy!a si#

w najbardziej dzi" rozpowszechniony nurt
wykona' nawi$zuj$cych do historycznego
brzmienia i stylistyki muzyki renesansu i baroku, wykonuj$c jej dzie!a z towarzyszeniem kopii dawnych instrumentów – tu nale%$ koncerty zrealizowane z udzia!em
s!ynnych "piewaczek Emmy Kirkby i Barbary Schlick, a tak%e prezentacje z udzia!em zespo!ów z!o%onych z wybitnych muzyków polskich i zagranicznych, m.in.
II Tempo i Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Accademia dell’Arcadia. Na najnowszych p!ytach „Camerata” utrwali!a
utwory odnalezione w archiwach klasztornych na Jasnej Górze i w Gostyniu, autorstwa Aleksandra W!adys!awa Leszczy'skiego, Józefa Zeidlera i Marc-Antonia
Ingegneriego. P!yta z tymi ostatnimi, nosz$ca tytu! Ciemne jutrznie (Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 54), zosta!a w 2013 roku
nominowana do nagrody Fryderyk.
Mo%na by jeszcze d!ugo wylicza& osi$gni#cia „Cameraty”. Na koniec chcia!abym
wspomnie& o tych, które maj$ charakter nie
tak spektakularny, a wyj$tkowo dobrze s!u%$ potrzebom Pani Muzyki. To nagrania ma!o znanych oper, które dzi#ki temu przywracane s$ do %ycia muzycznego (zarejestrowano
na p!ytach opery Cherubiniego i Spohra),
a przede wszystkim nieustanna gotowo"&
do s!u%enia talentem, umiej#tno"ciami i prac$ innym muzykom. Przynie"cie nuty, a my
to za"piewamy – taki jest znany w "rodowisku przekaz zespo!u. Zatem – „niech nam %yj$ i "piewaj$” – jak g!osi pierwszy wers utworu-dedykacji, któr$ napisa! „kameratczykom”
Henryk Miko!aj Górecki.

!
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MAREK"SZALSZA

Schy!ek szatrangu

Bohater powie!ci, Izydor, przekonany, "e pad# ofiar$ sprzysi%"enia urz%dów (w rzeczywisto!ci pad# jedynie ofiar$ m%tnych przepisów i ba#aganu), przeszed# do kontrnatarcia i porzuci# dom, "eby wyruszy& na krucjat% przeciwko instytucjom. Przy!wieca
mu szlachetny cel obrony innych ciemi%"onych petentów. Ju" pierwszego dnia zdo#a#
si% wykaza&, do!& skutecznie wspomagaj$c wdowy, których m%"owie maj$ decyzj$ magistratu zosta& przeniesieni ze swoich grobów w inne miejsce cmentarza. Noc sp%dzi#
w miejskiej noclegowni.

Rozdzia! XXIII

Rycerz urz"dów
azajutrz zbudzi!y Izydora odg!osy gwa!townej sprzeczki, która rych!o przerodzi!a
N
si" w zbiorow# bijatyk". Co najmniej sze$ciu bezdomnych ok!ada!o si" wzajemnie
w pobli%u wieszaka. Z natury niezbyt krzepcy, nie czynili sobie wi"kszej krzywdy.

(Fragment powie#ci, cz. II)

42

Rys. Adam Dutkiewicz

(Wydawnictwo w Podwórku,
Gda$sk 2015)

Po chwili k!ótnia znów powróci!a na p!aszczyzn" werbaln#. Przedmiotem sporu, jak
zorientowa! si" Izydor, by!y jakie$ „cia&ki”. M"%czy'ni, miotaj#c przekle(stwa, zarzucali sobie nawzajem kradzie% owych cia&ków, przy czym aktualne pretensje miesza!y
si" z zadawnionymi: „Tam %em je mia!! Ja te% tam! No i gdzie s# teraz? Sk#d mam wiedzie&? Z!odziej jeste$! To ty z!odziej! A co, kie!bas" te% %e$ mi dupn#!! Ja tobie dup!em!? Ze sklepu dupni"ta by!a, a ty j# razem ze mn# %ar!e$! Obaj %e$cie %arli!” – takie
i inne jeszcze sprawki wyp!ywa!y teraz na $wiat!o dzienne, a% Izydor uzna!, %e pora
wkroczy&. Spr"%y$cie zeskoczy! z pryczy i podszed! do grupki m"%czyzn, którzy umilkli, !ypi#c na niego boja'liwie.
– Moi panowie – przemówi!. – Nu%y mnie wasz prostacki spór, który z pewno$ci# !atwo mo%na za%egna&, uciekaj#c si" do sprawdzonego instrumentu rewizji osobistej. Kto
jest poszkodowanym?
Bezdomni milczeli ponuro. Poszkodowanych by!o trzech, poniewa% jednak „cia&ki”
oznacza!y w ich %argonie ukradzione pieni#dze, nie kwapili si" do tego, by rozwi#za&
spór pod dyktando Izydora.
– Hy, hy, a ja wiem, kto zabra! cia&ki – odezwa! si" nagle m!ody pó!g!ówek, któremu
w nocy na chwil" wci$ni"to portfel.
– Kto?
– Ten gruby, co ju% go ni ma – odpowiedzia! g!uptak, wskazuj#c pust# prycz".
– Taa, to pewnie on – potwierdzi! bezz"bny dziadek le%#cy na górze. – Jak %em go zobaczy!, to %em zaraz pomy$la!, %e to gleptoman.
Pomstuj#c i z!orzecz#c na „gleptomana”, m"%czy'ni si" rozeszli. Izydor wyrazi! im
wspó!czucie z powodu poniesionych strat i obieca!, %e je$li tylko natrafi na z!odzieja,
zmusi go do zwrotu ukradzionej kwoty.
– Ile zgin"!o? – spyta! dla porz#dku. Bezdomni spojrzeli po sobie i wzruszyli ramionami. – A wi"c dwie$cie – postanowi! Izydor i zapisa! sum" w brulionie. Nast"pnie w!o%y! p!aszcz i %ycz#c wszystkim udanego dnia, opu$ci! sal". Od$wie%ywszy si"
pobie%nie w umywalni, zda! szmaciany r"cznik, po%egna! zaspanego brodacza i wyszed!.

Dzie! zapowiada" si# pi#knie. Pierwsze kwiaty zakwita"y
na klombach, a ptaki odprawia"y ha"a$liwe wiosenne rytua"y. Izydor by" pe"en optymizmu. Poniewa% do umówionej godziny brakowa"o jeszcze kwadransa, przystan&" na skwerku, %eby ch"on&'
urod# miasta. G"#boko wdychaj&c powietrze, przygl&da" si# przechodniom. „Wszyscy ci maluczcy – mówi" sobie – $piesz& si#
do pracy lub do urz#dów, mijaj&c mnie oboj#tnie, i nawet przez
my$l im nie przejdzie, %e w mojej osobie znale(li m#%nego
obro!c#. Nim up"ynie doba, niejeden spo$ród nich b#dzie s"awi"
mnie pod niebiosa”. Rozwa%ania te jeszcze bardziej utwierdzi"y
go w dobrym samopoczuciu.
Po chwili jego uwag# przyci&gn#"o niepokoj&ce zjawisko. Jakie$ sto metrów dalej znajdowa" si# podziemny pasa%, zas"oni#ty du%& tablic& reklamow&. Izydor, który nie widzia" osób
wchodz&cych do tunelu, lecz jedynie fragmenty ich g"ów migaj&ce przez u"amek sekundy w szparze pod bilbordem, ubzdura"
sobie z jakiego$ powodu, %e te przemykaj&ce ciemne kszta"ty to
szczury. W ci&gu paru minut naliczy" ich kilkadziesi&t. Zdziwi"o
go, %e ludzie nie wpadaj& w panik#. Najwyra(niej przywykli
do widoku gryzoni. „Akceptacja patologii stanowi fatalny symptom spo"ecznej bezwolno$ci” – pomy$la". Wyj&" brulion i zapisa":
„Rozwi&za' kwesti# zaszczurzenia”.
Zadowolony, %e jego dzia"alno$' zatacza coraz szersze kr#gi,
poszed" do Urz#du Miasta, gdzie czeka"a ju% na niego staruszka
z petycj&. W odró%nieniu od Izydora by"a niewyspana. Przez ca"& noc zmaga"a si# z my$l&, czy jednak nie zaproponowa' mu
noclegu. Wieczorne strachy wyda"y jej si# niedorzeczne, natomiast Izydor, ogl&dany w $wietle dziennym, jawi" si# jako nieszkodliwy i zacny cz"owiek, któremu bez obaw mog"aby odst&pi'
pokój. W"a$ciwie nie chodzi"o o pokój, tylko o obszern&, przeszklon& alkow#, przesi&kni#t& nieusuwalnym odorem kocich sików; z tego powodu nigdy nie zdo"a"a wynaj&' jej przez agencj#.
Pokusa dodatku do skromnej emerytury by"a olbrzymia. Za dwie$cie pi#'dziesi&t z"otych miesi#cznie staruszka ch#tnie przyj#"aby Izydora – mi"ego, kulturalnego pana, który na dodatek okaza"
si# tak uczynny w sprawie grobu.
Stali ju% bowiem oboje przed obliczem naczelnika Wydzia"u
Geodezji, domagaj&c si# natychmiastowego anulowania decyzji
o ekshumacji dziesi#ciu grobów. Kiedy naczelnik us"ysza",
w czym rzecz, pozielenia" na twarzy i zacz&" wrzeszcze'. Staruszka by"a szóst& czy siódm& wdow& nagabuj&c& go w tym przekl#tym temacie, z którym nie mia" nic wspólnego.
Izydor, spokojnie przeczekawszy wybuch urz#dnika, da" mu
przyjacielsk& rad#, %eby z nale%yt& godno$ci& i bez wykr#tów stawi" czo"a problemowi. Zrozumie s"uszno$' takiej postawy, je$li
pozwoli rozsnu' przed sob& kilka refleksji dotycz&cych istoty uprawianego przeze! zawodu. To przecie% oczywiste, %e geodet& nie
zostaje si# z przypadku, lecz dzi#ki powo"aniu. Naczelnik zapewne ju% jako ma"y ch"opiec czu" %ywsze bicie serca na widok niewymierzonych pól i ugorów. Podobnie jak poeta id&cy za wo"aniem
muzy równie% on musia" ws"uchiwa' si# w wyra(ny g"os dobiegaj&cy z g"#bin jestestwa, który wzywa" go do obrania w"a$ciwej drogi. Po latach wyrzecze! i %mudnej nauki otrzyma" dyplom. Czy
nie pami#ta ju%, jak kl#cz&c przed rektorem, ca"owa" teodolit i wypowiada" u$wi#cone s"owa geodezyjnej przysi#gi? Gdzie% podzia"y si# jego pi#kne m"odzie!cze idea"y dzisiaj, kiedy obj&wszy
wysokie stanowisko w urz#dzie, swymi niewczesnymi decyzjami
krzywdzi niewinnych obywateli?
Naczelnik przys"uchiwa" si# temu z rosn&cym zdumieniem.
Wywo"any do odpowiedzi, zdo"a" tylko wymamrota', %e, jak ju%
t"umaczy" wcze$niej wielu osobom, ani on, ani jego departament
nie ponosi %adnej odpowiedzialno$ci za decyzj# wydan& przez
Wydzia" Infrastruktury.
– No có%, trzeba by"o mówi' tak od razu – rzek" Izydor, po czym
sk"oni" si# i przeszed" ze staruszk& do wskazanego wydzia"u.
W chwil# pó(niej drugi ju% tego ranka urz#dnik wy%szego
szczebla musia" wys"ucha' kwiecistej przemowy Izydora. Naczelnik Wydzia"u Infrastruktury mia" mocno skwaszon& min#. Na jego biurku le%a"a gazeta opatrzona wielkim
nag"ówkiem:
Urz!d Miasta bezcze"ci groby
amieszczony poni%ej artyku" w wyj&tkowo niekorzystnym
Z
$wietle przedstawia" dzia"ania urz#du, cz#$ciowo usprawiedliwiaj&c rzeczywistego winowajc#, czyli kierownika cmentarza. Na-

czelnik wodzi" pos#pnym wzrokiem po artykule i petycji.
Do$wiadczenie podpowiada"o mu, %e problem jest z gatunku nie-

rozwi&zywalnych. Rozstrzygni#cie kwestii w"asno$ciowej mi#dzy
urz#dem i podleg"& mu jednostk& by"o prawie niemo%liwe, poniewa% grunty cmentarza w rzeczywisto$ci równie% nale%a"y do miasta, stanowi&c w"asno$' wydzielon& z niewyodr#bnionego terenu
poddzier%awionego cmentarzowi przez urz&d. Naczelnik poczu", %e
na sam& my$l o tych zawi"o$ciach robi mu si# niedobrze. W dodatku sta"a przed nim zap"akana wdowa oraz jej namolny adwokat,
oczekuj&cy odpowiedzi na pytanie, którego on nawet nie dos"ysza".
Musia" zby' tych dwoje jak&$ obietnic&, opieprzy' albo nawet zwolni' kierownika cmentarza, a nast#pnie zadzwoni' do Kobry, któr&
zna" z innych okazji, i poprosi' j&, %eby przys"a"a tu swojego pismaka celem zdementowania lub wyretuszowania jego dzisiejszych
wypocin.
– A zatem… – zacz&", zastanawiaj&c si#, co w"a$ciwie powiedzie', a% rutynowa formu"ka w jego umy$le wskoczy"a na swoje miejsce: – …nie zapuszczaj&c si# teraz w skomplikowane
szczegó"y prawne, przyrzekam pa!stwu, %e starannie rozwa%ymy petycj# i ustosunkujemy si# do niej w miar# mo%no$ci pozytywnie. Spraw& zajm# si# osobi$cie.
Istot& tej formu"y, wypracowanej i doszlifowanej wysi"kiem
kilku generacji urz#dników, by"o przemycone w $rodku wyra%enie „w miar# mo%no$ci”, które dopuszcza"o odrzucenie petycji
pod jakimkolwiek pretekstem, na przyk"ad ze wzgl#dów formalnych. Naczelnik odetchn&" g"#boko: bola"a go g"owa i marzy"
o tym, %eby tamci dwoje poszli ju% sobie w choler#. Tymczasem
utrapiony papuga wci&% stercza" na $rodku gabinetu i dla odmiany bredzi" co$ o szczurach.
– A wi#c nie czyta" pan dzie"a Erharda Overatha pod tytu"em
Wp!yw szczurów na rozprzestrzenienie si" d#umy w Moguncji
w roku 1371? – spyta" Izydor. – Wielka szkoda, powinien pan si#
z nim bezzw"ocznie zapozna'. Jest to w pewnym sensie pa!ski
obowi&zek. Ksi&%ka z pewno$ci& znajduje si# w miejskiej bibliotece. Autor opisuje, jak pch"a szczurza, w#druj&c z cz"owieka
na cz"owieka, spowodowa"a zdziesi&tkowanie ludno$ci miasta.
Co pan na to?
– To znaczy na co.
– Ma pan %on# i dzieci?
Naczelnik machinalnie skin&" g"ow&.
– I pan tu sobie tak spokojnie siedzi? – zdumia" si# Izydor. – Podziwiam pa!sk& zimn& krew. Mimo to prosz# mi przyrzec, %e jeszcze dzisiaj uruchomi pan s"u%by deratyzacyjne.
Najlepiej od razu.
– Oczywi$cie – odpar" naczelnik z rezygnacj&, nast#pnie si#gn&" po s"uchawk# i wykona" odpowiedni telefon, w nadziei,
%e spe"niaj&c to %yczenie, szybciej pozb#dzie si# natr#tów. I fak tycznie: Izydor oraz staruszka, po%egnaw szy si#
uprzejmie, opu$cili gabinet. Naczelnik poprosi" sekretark#
o lód, który przy"o%y" sobie do skroni, a nast#pnie wzi&" s"uchawk# i miel&c w ustach przekle!stwa, wybra" numer zarz&du cmentarza.
W$ród petentów okupuj&cych korytarze i poczekalni# urz#du
panowa"o dzi$ spore o%ywienie.
– Który to jest ten pan, co pomaga za"atwia' sprawy? – pytano.
– Teraz go nie ma, musia" pój$' do klientki, ale obieca", %e jeszcze dzisiaj wróci.
– I naprawd# nie bierze za pomoc %adnego wynagrodzenia?
– Ani grosika! Twierdzi, %e wykonuje swój moralny obowi&zek.
– Co$ podobnego. )e te% s& jeszcze tacy ludzie.
– Wszyscy powinni$my si# za niego modli'.
– To jaki$ prawnik?
– Nie, to adwokat.
Pod oknem, otoczony wianuszkiem s"uchaczy, sta" chudy "awnik. Poniewa% widziano, jak rozmawia" wczoraj z Izydorem, móg"
teraz pogrza' si# nieco w blasku jego s"awy. Stara" si# wyolbrzymi'
stopie! ich za%y"o$ci, sugeruj&c, jakoby znali si# z s&du.
Grupka przej#tych pa! komentowa"a spraw# planowanego
zbezczeszczenia grobów.
– Tak objecha" naczelnika, %e ten po jego wyj$ciu musia" przyk"ada' sobie lód – mówi"a kobiecina, która zdo"a"a rzuci' okiem
do gabinetu.
– Naczelnik zaraz zadzwoni" i nawrzeszcza" na kierownika
cmentarza. A% przez drzwi by"o s"ycha'.
– Przy okazji wyp"yn#"a inna, znacznie grubsza afera.
– To znaczy?
– No, sprawa tych znikaj&cych zw"ok.
– Gin#li im nieboszczycy?
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– W!a"nie. A znowu# w niektórych barach przy deptaku pojawi!y si$ nowe, niby egzotyczne potrawy…
– O czym pani mówi?!
– Niczego nie sugeruj$. Ale we%my na przyk!ad kraftszmak.
Albo chflafik. Kto wcze"niej s!ysza! o czym" takim?
– Panienko Przenaj"wi$tsza!
– Teraz wszystko si$ wyda!o i kierownik wyleci z hukiem.
– Powinien pój"& siedzie&.
– Do#ywocie to za ma!o dla takiego!
Tymczasem Izydor sta! ze staruszk' na skwerze przed urz$dem, po raz pi'ty przetrz'saj'c kieszenie. W!a"nie dogadali si$
w kwestii wynajmu alkowy za dwie"cie pi$&dziesi't z!otych
i mieli sfinalizowa& transakcj$, kiedy okaza!o si$, #e portfel Izydora jest pusty. W staruszce zaraz od#y!a wczorajsza podejrzliwo"&. To prawda, #e pan Sp$dziel ogromnie jej pomóg!. Dzi$ki
niemu ekshumacja prawdopodobnie zostanie wstrzymana.
Z drugiej jednak strony czy mo#na wierzy& w tak doskona!'
bezinteresowno"&? Telewizja codziennie informuje o zupe!nie
nowych rodzajach przest$pstw. Nietrudno wyobrazi& sobie, #e
oszust mo#e pozyska& zaufanie ofiary, oddaj'c jej na pocz'tek
autentyczn' przys!ug$. Zapewniwszy sobie wst$p do jej domu,
wybiera korzystny moment, okrada j' ze wszystkich kosztowno"ci i znika. Có# za szczyt wyrafinowania! Chocia# akurat manewr z rzekomo zgubionymi pieni$dzmi nie by! zbyt
oryginalny: wdowa widzia!a ostatnio reporta# o dwóch kanciarzach, którzy niezale#nie od siebie stosowali t$ sztuczk$. Jeden
zosta! schwytany, ale drugi, znacznie gro%niejszy, Olaf Sk... sen
(z jakiego" powodu w telewizji jego nazwisko zawsze wypikiwano), obdarzony licznymi talentami Norweg, wci'# przebywa! na wolno"ci. By! genialnym poliglot'. Podobno nauczenie
si$ nowego j$zyka ze s!uchu zabiera!o mu pi$& tygodni. Je"li
nie zdo!a! w tym czasie opanowa& danej mowy w takim stopniu,
#e miejscowi brali go za swojego, obra#a! si$ na kraj i nigdy
ju# tam nie wraca!. Zdarzy!o mu si$ to zreszt' tylko raz, w Chinach, gdzie zdemaskowano go jako cudzoziemca wy!'cznie ze
wzgl$du na kolor w!osów. Sk... sen celowo wybiera! pa(stwa,
w których mówi si$ trudnym j$zykiem. )atwe j$zyki zupe!nie
go nie interesowa!y. „Angielski? Niemiecki? Któ# by ich nie
zna!? Byle dure( mówi dzi" po angielsku i po niemiecku” – o"wiadczy! w wywiadzie, jakiego udzieli! przez telefon.
J$zyk polski, uchodz'cy w"ród obcokrajowców za wyj'tkowo
skomplikowany, móg! podbechta& jego ambicj$. Przebieg!y
Norweg, maj'c dar zjednywania sobie sympatii, zaprzyja%nia!
si$ z lud%mi, a nast$pnie „odkrywszy”, #e zosta! okradziony,
po#ycza! od nich pieni'dze i znika! na zawsze. Interpol oraz policje kilkunastu krajów dysponowa!y sze"cioma bardzo ró#nymi rysopisami oszusta. Czy jej dzisiejszy dobroczy(ca nie
pasuje przynajmniej do jednego z nich?
Po#egnawszy si$ ze starsz' pani', Izydor wst'pi! do banku,
gdzie pobra! pieni'dze. Wola! nie u#ywa& karty bankomatowej,
musia! wi$c odsta& swoje w kolejce. Okaza!o si$, #e ma na koncie
sto siedemna"cie z!otych. Wiedz'c, #e stan ten nie zmieni si$
przed ko(cem miesi'ca, kiedy wp!ynie szczup!a pensyjka od matki, postanowi! na d!u#ej zainstalowa& si$ w noclegowni. Nie przej'! si$ tym wcale, bo nie dba! o wygody. Przy okazji poszuka
swoich pieni$dzy: mo#e wpad!y mu pod !ó#ko, a mo#e jaki" uczciwy znalazca z!o#y! je w portierni? Byle tylko nie sta!y si$ !upem
tajemniczego „gleptomana”, który okrad! te# innych bezdomnych.
Dotar! w!a"nie przed urz'd, kiedy ponownie zagadn'! go koczuj'cy tam d!ugow!osy m$#czyzna. Tym razem Izydor przystan'!, #eby zorientowa& si$, kto to taki. M$#czyzna przedstawi! si$ jako jeden
z najwybitniejszych, je"li nie najwybitniejszy poeta w mie"cie. Niestety, poniewa# nale#y do tak zwanych artystów niewygodnych, w!adze na ka#dym kroku zwalczaj' jego twórczo"&. Przyk!ady
prze"ladowa( móg!by mno#y& w niesko(czono"&, dlatego poda tylko pierwszy z brzegu. Oto wymy"li! zupe!nie now', niepowtarzaln' form$ dystrybucji swoich wierszy. Powiela je komputerowo
na male(kich karteczkach i przykleja do rozpi$tych mi$dzy latarniami lub kolumnami kilkumetrowych pasków ta"my klej'cej. Przechodnie mog' zrywa& sobie te karteczki, p!ac'c mu symboliczn'
kwot$ pi$&dziesi$ciu groszy za sztuk$. Oczywi"cie Urz'd Miasta
(poeta z przek'sem u#ywa! nieco anachronicznego okre"lenia „magistrat”) natychmiast ob!o#y! jego dzia!alno"& zakazem bezwzgl$dnie egzekwowanym przez stra# miejsk'. Jako powód podano brak
regulacji podatkowej dla tej formy sprzeda#y. Jest to, rzecz jasna,
tylko pretekst. W rzeczywisto"ci lokalne kacyki l$kaj' si$ zawartych w jego utworach tre"ci wywrotowych, i s!usznie, bo poeta bezlito"nie ch!oszcze szerz'ce si$ kumoterstwo, korupcj$ i ba!agan.

– Chcia!bym panu zaprezentowa& szczególnie udany wiersz,
który napisa!em wczoraj – powiedzia!, podtykaj'c Izydorowi karteczk$. – To oda. Zawar!em w niej ripost$ na spotykaj'ce mnie
szykany.
Przechodnie traktowali poet$ jak wariata, lecz Izydor nie zwyk!
stosowa& tej kategorii przy ocenie innych ludzi, a poniewa# interesowa!y go problemy ka#dego z nich, przej'! si$ niedol' twórcy, który ewidentnie nale#a! do licznego grona ofiar, i ch$tnie
zap!aci! mu pi$&dziesi't groszy za karteczk$. Przemierzaj'c hol
urz$du, odczyta! nast$puj'ce strofy:
!amanie opornych to rozrywka tyrana,
Co brutalnych zbirów zatrudnia na etacie.
Lecz nie my"l, #e "miertelnie wykrwawi mnie rana,
Któr$ mi zada%e", z%owieszczy magistracie.
Cho& chwilowo brocz', pod(wign' si' na przedzie,
By s%owa nie"miertelne przeku& w gromki papier.
A si%a ich wnet do zguby ci' przywiedzie,
Skuteczniej ni# uczyni%by to srebrny rapier.
Zastanawiaj'c si$, co to znaczy, #e poeta „pod%wignie si$
na przedzie”, Izydor dotar! do pierwszego pi$tra. Zgromadzeni tam
petenci powitali go ma!' owacj' na stoj'co. Teraz dopiero poczu!,
jak radosne mo#e by& brzemi$ misji podj$tej w s!u#bie ludzko"ci.
Zaraz opad! go t!um osób, z których ka#da zacz$!a przedstawia&
mu swoj' spraw$. Podszed! te# chudy !awnik, zreszt' tylko po to,
#eby wymieni& z nim kordialny u"cisk d!oni. Ci, którzy stali dalej,
nawet nie próbowali dopcha& si$ do Izydora. Starsze panie powtarza!y mocno ju# przetworzon' wersj$ opowie"ci o jego interwencji na cmentarzu. M!oda matka unios!a w gór$ dziecko, #eby lepiej
widzia!o bohatera. Tymczasem Izydor, niezdolny ogarn'& nadmiaru spraw, jakimi go nagle zarzucono, doszed! do wniosku, #e przyda!by mu si$ gabinet albo co najmniej zaimprowizowane biuro,
w którym móg!by przyjmowa& zg!oszenia.
Ledwie wyrazi! tak' sugesti$, ludzie przyst'pili do dzia!ania.
Wysun$li stoj'cy pod oknem stó!, z którego uprz'tn$li czyste formularze i du#' donic$ z fikusem, znalaz!o si$ te# krzes!o. Ju#
po chwili Izydor siedzia! na nim i zapisywa! w brulionie kolejne
zawi!e przypadki. Petenci, wykazuj'c rzadk' jednomy"lno"&
i dyscyplin$, ustawili si$ w d!ugim ogonku. Zreszt' kolejka szybko posuwa!a si$ do przodu, bo Izydor notowa! tylko nazwiska
osób i krótkie opisy spraw. Przy nazwiskach umieszcza! numerki, wed!ug których zamierza! potem wywo!ywa& odpowiednie
osoby. Wszyscy chwalili tempo i organizacj$ jego pracy, przebiegaj'cej, jak zgodnie twierdzono, o wiele sprawniej ni# zwyk!a
praca urz$du. Nowi petenci, którzy wchodzili na pi$tro, bez pytania stawali w kolejce, #eby dosta& numerek. Wielu z nich wcale nie wiedzia!o, #e Izydor nie jest tu zatrudniony. Podawali swoje
dane, odbierali kwit i siadali na !awie, czekaj'c a# nadejdzie ich
kolej. Zebrawszy dwadzie"cia pi$& zg!osze(, Izydor przeprosi!
tych, którzy nie za!apali si$ do rejestru i obieca! wci'gn'& ich
przy najbli#szej okazji. Nast$pnie wywo!a! pierwsze nazwisko
z listy. Petent wsta!, Izydor zajrza! do brulionu i rzek!:
– To b$dzie Departament Dróg i Komunikacji. Chod%my.
Kazus okaza! si$ dziecinnie prosty, a petent z pewno"ci' poradzi!by sobie bez niczyjej pomocy, niemniej jednak wdzi$czny
by! „rzecznikowi” za rzutkie i elokwentne po"rednictwo.
W ci'gu nast$pnych godzin Izydor obs!u#y! w ten sam sposób
kilkana"cie osób. Reakcje urz$dników na jego obecno"& by!y podobne: wszyscy krzywili si$ z niech$ci', #aden nie dziwi! si$ ani
nie protestowa!. Petenci ograniczali si$ do zwi$z!ego wy!uszczenia sprawy, po czym szybko oddawali inicjatyw$ znacznie bardziej energicznemu Izydorowi. On bra! na siebie ca!'
nieprzyjemn' stron$ wizyty w urz$dzie, odpieraj'c wytaczane
zarzuty i "mia!o wytykaj'c urz$dnikom ich zaniedbania lub niekompetencj$. Wszystko przebiega!o p!ynnie, a osoba rzecznika
doskonale wpasowa!a si$ w bezw!adny tryb urz$dowania „z!owieszczego magistratu”.

!
Marek Szalsza (ur. 1967 w Zabrzu), pisarz i t!umacz. Dzieci(stwo
sp$dzi! w Katowicach i Gda(sku, mieszka! w Wiedniu, obecnie w Sopocie. Publikowa! opowiadania w czasopismach i antologiach. Schy%ek szatrangu to jego pierwsza powie"&, nagrodzona w Konkursie Literackim Miasta Gda(ska im. Boles!awa Faca, która ukaza!a si$
w pa%dzierniku 2015 roku nak!adem Wydawnictwa w Podwórku.

150 lat Katowic

Katowice, naro!na kamienica przy placu Miarki i Wita Stwosza, oko"o 1920.

Katowice
za Górnika (cz. I)
HENRYK SZCZEPA!SKI
Gdy odchodzi# na emerytur$, mia# zaledwie 42 lata. Nikt nie prosi#
aby powróci# na prezydencki fotel, nikt nie chcia# korzysta% z jego wielkiej wiedzy i bogatego do&wiadczenia.

soba, pierwsza w ponad stutysi!cznym mie"cie, nagle, z dnia
O
na dzie# znalaz$a si! poza nawiasem

%ycia publicznego. By$ menad%erem
kompetentnym i skutecznym – fachowcem du%ej klasy. Nie by$ defraudantem, nie wywo$a$ skandalu,
nie mia$ nawet wrogów. By$ tak doskonale bezstronny i niezale%ny, %e gdy ju%
odszed$, nikt nie zauwa%y$ jego braku.
By$ idealnym przyk$adem powie"ciowego antybohatera. U nikogo nie
wzbudzi$ przywi&zania. Mia$ szczególn& cech!, "wiadomie i starannie piel!gnowan& – wyró%nia$ si! sumienno"ci&.
Da$ s$owo, %e jako ojciec miasta, b!dzie decydowa$ bezstronnie i temu
przyrzeczeniu pozosta$ wierny do ostatnich dni. Kierowa$ si! dobrem wszystkich obywateli. Jednak ani Niemcy, ani
Polacy nie uwa%ali go za swego.
Urodzi$ si! w polskiej rodzinie ale
my"la$ po niemiecku. Wydawa$o si!, %e
w zantagonizowanej narodowo"ciowo
wspólnocie, cz$owiek tego pokroju

b!dzie najbardziej odpowiednim autorytetem, patronem i mecenasem, buduj&cym mosty s$u%&ce pojednaniu.
Alfons Górnik, student kilku uniwersytetów a potem dyplomowany specjalista w zakresie polityki spo$ecznej,
doktor rerum politicarum Wy%szej
Szko$y Technicznej w Berlinie – Charlottenburgu, po 8 latach nienagannego
wykonywania obowi&zków s$u%bowych zosta$ potraktowany jak eksponat godny muzealnych magazynów
do których nikt nie zagl&da.
Wiosna 1919
Na nowej drodze !ycia
raz pierwszy to miasto zobaPo
czy$ z wiaduktu nad Johannesstrasse (obecnie "w. Jana). Z zacieka-

wieniem ogl&da$ wynios$& bry$! hotelu
Deutsches Haus, a po przeciwnej stronie, przy ulicy dzi" zwanej Dworcow&,
hotelik „Friedrichshof”. Jecha$ do My-

s$owic, aby zapisa' si! do gimnazjum, w którym pó(niej zda$ matur!.
Na peronie obejrza$ $adnie zaprojektowane, %eliwne kolumny wspieraj&ce zadaszenie. Katowice zna$ wtedy z okien
poci&gu. Zrobi$y na nim wra%enie.
Czy pomy"la$, %e b!dzie ich prezydentem? Mia$ wtedy 15 wiosen.
Zamieszka$ tutaj 18 lat pó(niej.
Przeniesiony s$u%bowo z Zabrza, gdzie
by$ syndykiem, w kwietniu 1919. obj&$ posad! radcy w katowickim ratuszu.
By$ szatynem o du%ych oczach, dobrotliwie spogl&daj&cych spod krzaczastych brwi. Nosi$ krótko przystrzy%ony w&sik i do góry zaczesane w$osy.
10 maja 1919., gdy ju% zakwit$y bia$e bzy, stan&$ na "lubnym kobiercu
obok 22-letniej Dolno"l&zaczki, El%biety z domu Ludwig, córki k$odzkiego jubilera. W rok pó(niej przyszed$ na "wiat
ich syn Rudolf urodzony jeszcze w Gliwicach, gdzie mieli poprzednie lokum. Wynaj!li apartament w katowickiej kamienicy przy Dürerstrasse 1
(obecnie Wita Stwosza). Ich s&siadami
byli m.in. prof. Feliks Boche#ski, prezes s&du apelacyjnego, dr Józef Reszka, polski adwokat i dr Ernst Tichomer
niemiecki notariusz.
Tutaj wychowywa$ si! pierworodny
dwojga m$odych, kochaj&cych si! katowiczan, po latach absolwent miejscowego gimnazjum. W tym domu z wido kiem na Blücher platz pó( niej
nazwany placem Karola Miarki, Rudi
i jego mama, rodowita Niemka, uczyli
si! polskiej mowy i modlili w katolickiej farze "w. Piotra i Paw$a. W naro%nej, ekskluzywnej czynszówce Alfons
mieszka$ do ostatnich dni %ycia.
Pod zarz"dem robotników
i !o#nierzy
iosn& 1919 poczytne „G$osy
W
z nad Odry” cytowa$y przyk$ady potocznej polszczyzny daj&cej si!

zas$ysze' na ulicach miasta: „W Katowicach mam dobry anszlus, ale musz!
do tribwagen umsztajgowa'. Hofentlich
mój cug nie b!dzie mia$ ferszpetung.
Nale%a$o to rozumie' jako: „W Katowicach mam dobre po$&czenie, ale
musz! przesiada' do wozu motorowego. Spodziewam si!, i% mój poci&g si!
nie spó(ni.” Wtedy dla "l&skich Polaków i "l&skich Niemców ten j!zyk by$
zrozumia$y. Potrafili si! nim dogada'
w wielu sprawach ale by$y jeszcze inne domagaj&ce si! pozaparlamentarnych rozstrzygni!'.
Od dnia kapitulacji II rzeszy przez
Katowice, przetacza$a si! fala niemieckiej rewolucji listopadowej. Wybucha$y strajki, na ulicach demonstro wa li zbun to wa ni oby wa te le,
w mie"cie panowa$y zamieszki. W hutach, kopalniach i fabrykach zawi&zywa$y si! lokalne o"rodki samorz&dowe.
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W!adza wymyka!a si" z r#k magistratu, wojska i policji. Nadburmistrz Alexander Pohlmann pe!ni#cy obowi#zki
jednego z liderów dopiero co utworzonej Deutsche Demokratische Partei
cz"$ciej bywa! w Berlinie ni% w katowickim ratuszu. Praktycznie, ju% od ponad roku zast"powa! go Edmund Leu,
który wcze$niej przej#! obowi#zki wiceburmistrza Paula Neugebauera, poleg!ego na wojnie.
Od stycznia 1919. zarz#d nad miastem znajdowa! si" w r"kach katowickiej Rady Robotniczej i &o!nierskiej
zdominowanej przez socjaldemokratów.
Mimo wiele obiecuj#cego szyldu,
wbrew deklarowanym idea!om, przez
ponad 10 miesi"cy, a% do rozwi#zania
w listopadzie 1919., wspiera!a reakcyjne partie polityczne, odtwarza!a stare
struktury administracyjne a jako narodowego wroga numer 1 wskazywa!a
Polaków i komunistów „Spartakusa”.
Pod sztandarami walki z polsko bolszewick# inwazj#, zwiera!a szeregi heimatstreuerów – wiernych ojczy'nie patriotów. Na jej czele stan#! Otto Hörsing,
z zawodu kowal, by!y pruski feldfebel
i lider Soldatenratu w katowickim garnizonie Reichswehry, niebawem za zas!ugi dla ojczyzny awansowany na stanowisko Komisarza Rzeszy i Prus dla
Górnego i Dolnego (l#ska. Og!osi! stan
obl"%enia. Jego zast"pc# by! A. Pohlmann, pierwszym doradc# Otto Ulitz,
polako%erca, inspektor miejscowej Sicherheitspolizei – SIPO. (ci$le wspó!dzia!ali z katowickim komendantem policji, a zarazem Landratem Gotfriedem
Schwendym. Decyzje podejmowali
wspólnie z dowództwem katowickiego garnizonu Reichswehry, najliczniejszego w ca!ym okr"gu przemys!owym. Na podor"dziu mieli niemieckie
oddzia!y ochotnicze wspomnianego
SIPO oraz Grenzschutz. Do Katowic
zwo!ywali konferencje koordynacyjne
niemieckich partii, w!adz i organizacji
paramilitarnych. Ca!e Niemcy stawa!y w obronie Górnego (l#ska i jego
przemys!owego centrum.
S!siad i wspó"pracownik
tamtych gor#cych dniach wioW
sny 1919. dr Alfons Górnik,
po raz pierwszy wszed! do gabinetu
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burmistrza Edmunda Leua, który witaj#c nowego pracownika u$miechn#!
si" i powiedzia!:
– Mi!o mi, jeste$my s#siadami, pan
mieszka w tej naro%nej kamienicy
Schwerina i Weissenberga przy Dürerstras se a ja o dwie bra my da lej
pod „pi#tk#”.
&aden z nich nie przypuszcza!, %e
w nieca!e 3 lata pó'niej Górnik zostanie zwierzchnikiem Leua.
Usiedli w wygodnych fotelach. Burmistrz scharakteryzowa! obowi#zki

do$* i ch"* %ycia. Nie przypuszcza!, %e
ju% za rok zostanie oficjalnym pe!nomocnikiem tej barwnej i roz$piewanej
gromady.
Wiosna 1920
Deus ex machina
órnika rekomendowa! Korfanty.
Nie wiadomo dlaczego obdarzy!
G
go wyj#tkowym zaufaniem i dlaczego

powierzy! mu strategicznie wa%ne stanowisko. Po latach, by!y powsta)czy
dyktator, tak to wyja$nia!:
„Komisja Mi"dzysojusznicza postanowi!a, %e przy ka%dym burmistrzu, prezydencie miasta samodzielnego, wydzielonego z powiatu, mia!
by* doradca, kontroler – Polak; jako
warunek stawiano, %e musia! to by*
Górno$l#zak. Wobec braku inteligencji rodzimej na Górnym (l#sku
napotyka!em na niezmierne trudno$ci,
gdy chodzi!o o obsadzenie tych staAlfons Górnik
nowisk. Pami"tam jak dzi$, gdy choswego nowego pracownika zatrud- dzi!o o obsadzenie takiego doradcynianego na stanowisku radcy miejskie- -kontrolera w mie$cie Katowicach, to
go, na którym on wcze$niej sam prze- absolutnie nie mia!em nikogo. Zwrópracowa! prawie 10 lat. Przedstawi! ci!em si" do (l#zaka, dr. Górnika,
sytuacj" w mie$cie, a potem zapozna! obecnego prezydenta miasta, %onatez kolegami zza magistrackich biurek. go z Niemk#, w domu mówi#cego
Przegl#daj#c jego %yciorys zwróci! po niemiecku i nale%#cego do Ostmaruwag", %e pochodzi z polskiej rodziny, kverein i zapyta!em, czy chcia!by stajest katolikiem i cz!onkiem Ostmarkve- n#* po stronie polskiej i obj#* urz#d
reine. Uniós! lekko brwi, ale natych- tego doradcy: mog" Pana zapewni*,
miast ukry! zdziwienie. Wspomnia! tyl- doda!em, %e Katowice bez w#tpienia
ko, %e wzo ro wi Niem cy z tej przypadn# Polsce, %e Pan ma wszelorganizacji, wysoko cenionej przez kie dane zostania burmistrzem. Na to
pa)stwo, skupiaj# si" wokó! prof. otrzyma!em odpowied' od pana GórHoffmanna, dyrektora katowickiego nika: prosz" mi da* 24 godziny do nagimnazjum, %e jej przewodnicz#cym mys!u. On by! p!atnym !awnikiem,
jest mecenas Hugo Sachs, zi"* Richar- urz"dnikiem magistratu. Nazajutrz
da Holtzego, a wspieraj# go inspektor wróci! do mnie i o$wiadczy!: przyjszkol ny Rze zni czek i na uczy ciel muj".”
Fa!szywie brzmi frazes o „braku
Knötel. Zastrzeg!, %e nie jest pewien
czy jeszcze pozostaj# w mie$cie, bo inteligencji rodzimej” – do dzi$, bezw obawie przed Polakami zamierzali refleksyjnie powtarzany za prusk#
propagand# tamtych lat. Powszechnie
si" ewakuowa*.
Dr Górnik nie zauwa%y! zdziwienia wiadomo, %e rdzenni (l#zacy ju%
swe go prze !o %o ne go. Cie szy! si" od schy!ku XIX wieku mieli swoich
z awansu i zamieszkania w mie$cie ksi"%y, lekarzy, adwokatów, urz"dniuchodz#cym za o$rodek przemys!u ków, prze my s!ow ców, dzien ni ka i cywilizacji. S!u%bowe formalno$ci rzy – dyplomantów wy%szych uczelni
chcia! mie* jak najszybciej za sob#. lub absolwentów gimnazjum. To by!
Za kilka tygodni ma!%e)skim w"z!em oficerski korpus miliona polskich (l#mia! si" po!#czy* ze swoj# ukochan# zaków, który swoj# znacz#c# obecno$*
Elle. Zanim wyjecha! na $lubne cere- zamanifestowa! w latach 1918-1921.
monie do K!odzka, widzia! jeszcze jak Do$* wymieni* dr. Adama Kocura, ks.
z okazji 1. i 3. maja, na katowickim dr. Józefa Gawlin" (pó'niej biskupa
Rynku, za oknami jego gabinetu de- i genera!a) czy kpt. Karola Grzesimonstrowali Polacy. Z orkiestrami ka – tak jak Górnik pochodz#cych
i sztandarami na ulice wyleg!o tysi#- z Ku'ni Raciborskiej. W czasie poce osób, w$ród nich mieszka)cy osad wsta) pe!nili funkcje dowódców, kiepodmiejskich i okolicznych wsi. Ich rowali s!u%bami powsta)czymi itd.
transparenty g!osi!y, %e chc# aby (l#sk Sprawdzali si" w praktyce %ycia codziennego. Byli czynni zawodowo
powróci! do Polski.
By! m!odym pruskim urz"dnikiem i nie ukrywali swojej polskiej narodoz reko men dacjami. My $la! i czu! wo$ci. Wielu z nich mieszka!o w Kapo niemiecku. Otwiera!y si" przed nim towicach b#d' innych miastach (l#ska.
perspektywy kariery. Rozpiera!a go ra- Stanowi#c wspólnot", utrzymywali

kole!e"skie, towarzyskie i rodzinne
kontakty. Zabrak#o w niej Alfonsa
Górnika i to sta#o si$ powodem dla którego potem przypinano mu #atk$:
„Deus ex machina”.

skim i redaktorem Edwardem Rybarzem, którzy w hotelu „Residenz”
przy %w. Jana 10, prowadzili Centralne Biuro Informacyjne, powo#ane
w celu inwentaryzacji dowodów nadu!y( w#adz niemieckich wobec ludno%ci polskiej przed, podczas i po pierwU boku dowódcy miasta
szym po wsta niu. Dr Gór nik
wspó#pracowa# z dr. Henrykiem Jarczymaju 1920. dr Alfons Górnik kiem, komisarzem demokratycznie,
znalaz# si$ w samym %rodku are- przez Polaków, wybranego Polskiego
ny na której rozstrzyga#y si$ losy pol- Komitetu Plebiscytowego na powiat
sko%ci Katowic. Wojciech Korfanty, katowicki, oficjalnie zakwaterowanewówczas komisarz kieruj&cy narodow& go w hotelu Guttfelda.
akcj& plebiscytow& na ca#ym Górnym
Sprzymierze"ców dr Górnik znalaz#
'l&sku, mianowa# go mandatariuszem te! w%ród siedmiorga Polaków, którzy
i pe#nomocnikiem miejscowych Pola- kilka miesi$cy wcze%niej, stworzyli
ków. Z jego rekomendacji zosta# pol- frakcj$ polsk& w #onie rady miasta Kaskim doradc& technicznym kontrolera towice. Nale!eli do niej: dzia#aczka
powiatowego p#k. Blancharda, który ja- narodowa Aleksandra Szyperska, dyko przedstawiciel Mi$dzysojuszniczej rektor Banku Ziemskiego Jan PiechuKomisji Rz&dz&cej i Plebiscytowej lek, lekarz Andrzej Miel$cki, redaktor
pe#ni# funkcj$ wojskowego dowódcy Jan Brzeskot, Wawrzyniec Widuch, kumiasta; nadzorowa# prac$ niemieckie- piec Franz Maska i mistrz budowlany
go samorz&du i niemieckich urz$dni- Leopold Dembi"ski. W codziennych
ków zatrudnionych w magistracie. kontaktach z tymi lud)mi, dawniejszy
Czuwa# nad przestrzeganiem rygorów pruski urz$dnik ulega# coraz pe#niejszej
stanu wojennego. Wydawa# pozwole- duchowej i mentalnej repolonizacji.
nia na organizowanie zgromadze"
Od maja 1920. jako pracownik
i manifestacji publicznych. Jednak, Polskiego Komisariatu Plebiscytowew istocie rzeczy sprawowa# formaln& go w Bytomiu, przeprowadza# inkontrol$ w sprawach cywilnych.
spekcje, kontrolowa# dokumenty i co
Biuro jego komendantury, chronio- tydzie" swoim mocodawcom sk#ada#
ne przez !o#niersk& kordegard$ znajdo- raporty charakteryzuj&ce sytuacj$
wa#o si$ w dawnej willi Deutsche spo #ecz no -eko no micz n& Ka to wic
Volksbanku, przy Friedrichstrasse 7 i uzasadniaj&ce obron$ interesów
(obec nie: War szaw ska). Czu wa #o ludno%ci polskiej. Lojalno%ci i oddanad tym aby niemieccy urz$dnicy nie niu si$ ich sprawie dowiód# podczas
podejmowali stronniczych decyzji. wy pad ków sierp nio wych tam te go
G#ównym jego zadaniem by#o stworze- roku, gdy niemieckie bojówki zamornie warunków, dla sprawnego i prawi- dowa#y dr. Andrzeja Miel$ckiego, nad#owego przeprowadzenia plebiscytu. pad#y i okaleczy#y jego koleg$ dr.
O ci$!arze gatunkowym biurokra- Henryka Jarczyka a nast$pnie urz&tyczno-nacjonalistycznych zagro!e", dzi#y pogrom polskoj$zycznych kajako jeden z wielu dokumentów, za- towiczan, niszcz&c ich sklepy, biura
%wiadcza raport p#k. Thomasa, Angli- i lokale. Nie szcz$dzi# detali dotycz&ka, szefa wywiadu Mi$dzysojuszniczej cych zamachu na siedzib$ redakcji
Komisji, tak raportuj&cego o niemiec- „Ga ze ty Lu do wej” a na st$p nie
kich urz$dnikach: „Ich starannie zapla- na usytuowane naprzeciwko – lokum
nowane zdradzieckie poczynania opla- Polskiego Komitetu Plebiscytowego
taj& nas zewsz&d niczym paj$cza sie(. przy Heinzelstrasse 1 (obecnie: PleWynik#e z tych dzia#a" przeszkody, biscytowa). Z niepokojem obserwoczyni& bezowocnym wszelki wysi#ek wa# bez rad no%( swe go wspó# pra na rzecz wzniesienia si$ ponad party- cownika p#k. Blancharda a potem
kularne podzia#y”.
determinacj$ zast$puj&cego go gen.
„Ca#y aparat administracyjny by# Julesa Gratiera og#aszaj&cego stan obi pozosta# na wskro% niemiecki. Spo- l$!enia dla Katowic. Relacja dr. Gór#ecze"stwo niemieckie, !yj&ce de fac- nika by#a wyczerpuj&ca. Wskazyto w ramach pa"stwa niemieckiego by- wa #a przy czy ny ter ro ry stycz nych
#o doskonale zorganizowane i cieszy#o ataków i wymienia#a winowajców.
si$ oczywi%cie wszechstronnym poparOd wiosny 1921. gdy Komisja Mi$ciem swojej administracji. (…) Pana- dzysojusznicza powo#a#a do !ycia
mi po#o!enia w sensie politycznym wydzia# parytetyczny z#o!ony z 5
i ad mi ni stra cyj nym by li Niem - Niemców i 5 Polaków, kolejny organ
cy” – wspomina# Jan Keller, jeden z ka- stoj&cy na stra!y obywatelskiego rówtowickich powsta"ców i polski oficer nouprawnienia niemieckich i polskich
alianckich s#u!b specjalnych.
mieszka"ców Katowic, dr Górnik
Kontroler powiatowy i jego dwaj do- wspó#dzia#a# tak!e z budowniczym
radcy reprezentuj&cy zwa%nione nacje Fritzem Weigmannem i finansist& JaNiemców i Polaków, wspó#dzia#ali nem Piechulkiem, stoj&cymi na czele
z mecenasem Stanis#awem Kobyli"- Wydzia#u.

W

Wiosna 1921
Jeden z dwunastu
og#oszeniu wyników marcoPo
wego plebiscytu i zako"czeniu majowego powstania w rejencji

opolskiej zapanowa#y tygodnie militarnej ciszy. Zako"czy#a si$ 50-letnia
wojna o 'l&sk, jak& Bismarck Polakom wypowiedzia# w 1871. Po krwawych zmaganiach wiosennego dramatu, w gabinetach i na zebraniach
o!ywi#o si$ tempo politycznych nego cja cji i pro jek to wa nia %l& skiej
dzielnicy powracaj&cej w granice
odrodzonej Rzeczpospolitej. Polski
Komisariat Plebiscytowy przekszta#cono w cywiln& Naczeln& W#adz$ dla
Górnego 'l&ska a nast$pnie w Naczeln& Rad$ Ludow&. Jednym z jej 12
cz#onków zosta# dr Alfons Górnik,
a wraz z nim Micha# Grajek, ks. Teodor Ku bi na, Emil Ca spa ri, Jan
J. Kowalczyk, Józef Grzegorzek i inni. Od sierpnia 1921 nowej instytucji prze wod ni czy# Jó zef Ry mer.
Pod koniec grudnia jej siedzib$ z hotelu „Lomnitz” w Bytomiu przeniesio no do ho te lu Deut sches Haus
w Katowicach.
Podziurawione kulami karabinów
%ciany, drzwi i okna przypomina#y
Górnikowi o tragedii urz$duj&cego tu
przedtem katowickiego zarz&du Polskiego Komitetu Plebiscytowego, rok
wcze%niej, zaatakowanego przez bojówkarzy Stosstrupps. To by#a ostatnia
runda przewlek#ej, pó#wiecznej wojny
o polskie Katowice.
Teraz w tym gmachu, na drugim
pi$trze, znów mia# gabinet. Z jego
okien wi dzia# wia dukt ko le jo wy
i szczyty kamieniczki g#ównego odwachu francuskiej misji wojskowej,
a dalej, przy Dworcowej 11 hotel
„Central”, sk&d jeszcze do niedawna
komisarz Kurt Urbanek, sterowa#
propagandow& machin& Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego ca#ej rejencji opolskiej. Podczas drugiego powstania, dr Górnik ustala# z nim
tekst odezwy apeluj&cej do wszystkich 'l&zaków aby zaprzestali walk
zbrojnych. Potem podpisa#y j& obydwa komisariaty – niemiecki w Katowicach i polski w Bytomiu. Korfante go, Urban ka i kil ku trze) wiej
my%l&cych, partyjnych przywódców
przerazi#y rozmiary tragedii i ludobójczej ka ta stro fy, do ja kiej do sz#o
na ulicach Bytomia, Katowic, Zabrza
i innych miast. Zgodnie apelowali:
„Dosy( grozy i rozlewu krwi! Przedstawiciele sprawy niemieckiej i polskiej zbli!yli si$ do siebie, a!eby naszemu ludowi przywróci( spokój,
#ad i niezam&con& mo!liwo%( pracy.
Wszyscy pragniemy przywrócenia
prawnych stosunków.”

!
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e szek
Ko !a kow ski
L
w „Kompletnej i krótkiej metafizyce” pisa!: „Na

Foto: Muzeum #l$skie

skiemu, zestawiony z tandetnym telewizorem – oknem
na %wiat wspó! cze sne go
czterech w"glach wspiera si"
cz!owieka, to dramatyczna
ten dom, w którym, patepróba pokazania zagubietycznie mówi#, duch ludzki
nia i 'ycia w nat!oku informieszka. A te cztery s$: Romacji, w %wiecie bez prawzum, Bóg, Mi!o%#, &mier#.
dziwych warto%ci – warto%ci
Sklepieniem za% domu jest
chrze%cija)skich, stanowi$Czas, rzeczywisto%# najpocych podwaliny sensu istniespolitsz$ w %wiecie i najbarnia. Lech Majewski przydziej tajemnicz$”. O Rozupomina o warto%ciach niemie, Mi!o%ci i &mierci mówi!
pod wa 'al nych – ja ki mi
tak: „Rozum ma nam s!u'y#
we d!ug ar ty sty s$ Wia ra
do tego, by wykrywa# prawi Ojczyzna.
dy wieczne, oporne na czas.
„Podziemne s!o)ce” pokaBóg albo absolut jest tym byzane w niegdysiejszej kopaltem, który nie zna przesz!oni, na poziomie „-4” obecneFragment ekspozycji „Podziemne !wiat"o” Lecha Majewskiego w Muzeum go Mu zeum &l$ skie go,
%ci ani przy sz!o %ci, lecz #l$skim.
wszystko zawiera w swoim
w wyrobiskach i w chodni„wiecznym teraz”. Mi!o%#,
kach, w której pracowali prow intensywnym prze'yciu,
%ci gór ni cy, dla któ rych
tak'e wyzbywa si" przesz!ow pozdrowieniu „Szcz"%#,
%ci i przysz!o%ci, jest tera(Bo'e!” zawiera!a si" ca!a
niejszo%ci$, skoncentrowafilozofia 'ycia, nabra!o wyn$ i wy!$czn$. &mier# jest
miary symbolicznego: oto
ko)cem tej czasowo%ci (…).
praca w pocie czo!a robotniWszystkie zatem wsporniki
ka przenios!a si" na p!asznaszej my%li s$ narz"dziami,
czyzn" zmaga) artystyczza pomoc$ których uwalnianych, a dzie !o sta !o si"
my si" od przera'aj$cej rzeczywisto%ci zabaw. Jedna z rze(b (cz!owiek z papie- jeszcze jedn$ egzemplifikacj$ duchowoczasu, wszystkie zdaj$ si" temu s!u'y#, row$ torb$ na g!owie) stanowi!a swe- %ci twórcy, jego niepokojów, widzenia
go rodzaju monument wie)cz$cy czte- %wiata – tego materialnego i tego wyby czas prawdziwie oswoi#”.
Cytowane s!owa Leszka Ko!akow- ry wideo-arty z cyklu „Krew Poety”, mykaj$cego si" wszelkiemu opisowi.
skiego przysz!y mi na my%l po obejrze- przedstawiaj$ce dramatyczne sceny W tym tkwi owa TAJEMNICA. Jednym
niu prezentacji w Muzeum &l$skim z 'ycia rodziny – jednego z g!ównych ze s!ów, które j$ opisuje jest NIEprojektu multimedialnego autorstwa tematów twórczo%ci Lecha Majewskie- MO,NO&*: odkrycia, poznania, naLecha Majewskiego zatytu!owanego go (wystarczy chocia'by przywo!a# zwania, opisania. Pozostaje jedynie
„Podziemne s!o)ce”. Stoj$c po%rodku niezwyk!e widowisko „Pokój saren”, doznanie, prze'ycie, kontemplacja. Poogromnej, ascetycznej przestrzeni wy- okre%lane przez autora jako opera auto- zostaje jedynie teologia tajemnicy i pype!nionej ze wszystkich stron dzie!ami biograficzna).
tanie o miejsce i czas w którym 'yjemy,
Wszystkie obrazy (filmowe i rze(- o samych siebie, kim jeste%my, o oddaartysty, mo'na by!o poczu# si!" tego
przekazu. Kolejno%# ogl$dania okre%li! biarskie) to filozoficzne traktaty, to zna- lanie si" i o ucieczk" – tak'e od sameartysta na specjalnie opracowanym ki zapytania stawiane przez artyst", to go siebie, o zdolno%# odró'niania z!eplanie. Gigantycznych rozmiarów ru- poszukiwanie tego, co sam nazywa go i dobrego, erzatza od prawdziwej
chome obrazy wideo-artów, których tajemnic$ ludzkiego bytowania, ta- warto%ci. ,ycie 'yciem prawdziwym
projekcja odbywa!a si" na okalaj$cych jemnic$ sztuki, tajemnic$ istnienia czy udawanym, zapo'yczonym albo nat" przestrze) %cianach (zauwa'y# trze- w ogóle. W jednym z wideo-artów za- rzuconym – to dylemat wspó!czesnego
ba, 'e dopiero w nowym Muzeum &l$- tytu!owanym „Katedra” wykorzysta! %wiata.
skim mo'liwa sta!a si" prezentacja wn"trze zabytkowej sosnowieckiej kaCzas oswojony Leszka Ko!akowprzygotowanego w ten sposób projek- tedry – niezwyk!e wn"trze, bo nacecho- skiego, ale spowity tajemnic$, wydaje
tu), jakby zamyka!y w swoim wn"trzu wa ne sym bo la mi pa trio tycz ny mi si" by# jednym z kluczy do twórczo%ci
kameralne, wyciszone rze(by oraz in- z okresu M!odej Polski. To tu dokonu- Lecha Majewskiego – artysty totalnestalacje przypominaj$ce o up!ywie cza- je si" swoiste oczyszczenie – sp!ywa- go. Jak powiada sam twórca, sztuka posu. Otacza!y te' widza, który niezale'- j$ca lawinowo woda znad o!tarza, winna by# tajemnic$. Bo tylko wównie od ustalonego porz$dku, móg! wpadaj$ca pod stopy wiernych to no- czas ka' dy, kto sta je oko w oko
swobodnie decydowa# o kolejno%ci wy chrzest, nowe narodzenie. A jaka z dzie!em próbuje dokona# odkrycia taogl$dania poszczególnych elementów. jest rzeczywisto%#? Jej unaocznieniem jemnicy. Odbiorca – dzie!o – dwie
Na „Podziemne s!o)ce” z!o'y!y si": jest ustawiony na konsekrowanym o!- postawy, dwie tajemnice. A skoro sztutryptyk z cyklu „*wiczenia z Bru- tarzu nowy bo'ek, kreator naszej co- ka jest tajemnic$, to i cz!owiek j$ twoegla”, „Katedra” i „S$d Ostateczny” dzienno%ci – telewizor, który jak z!o- rz$cy te' jest tajemnic$. Zatem czymMemlinga z cyklu „Supermarket Dan- ty cielec przeczy idei %wi$tyni. To 'e jest owa tajemnica? „Podziemne
te”, „Poci$g”, „Kochanka”, „Obiad” pytanie o wyznawane warto%ci, o fun- slo)ce” trzeba by obejrze# jeszcze
i „Stra'” z cyklu „Krew Poety”, „Orka” dament. Jest te' ten obraz niezwy- wiele razy – moze namiastka odpowiez cy klu „Su per mar ket Dan te”, k!ym manifestem Lecha Majewskiego, dzi znajdzie si" gdzie% na przeci"ciu
„Las” – dyptyk z cyklu „DiVinities”, jest swoistym wyznaniem wiary i de- tych wszystkich obrazów, a mo'e
tryp tyk: „Ja gu ar”, „Ukrzy 'o wa nie klaracj$ postawy. Jest dyskusj$ z cza- w niewypowiedzianych s!owach, któi „+ród!o m!odo%ci”) z cyklu „Krew Po- sem dzisiejszym – realnym, a tym wy- re nie padaj$ z 'adnego z ekranów, alety” oraz „Polana” – dyptyk z cyklu obra 'a nym pod po sta ci$ ka no nów bo w telewizorze ustawionym na o!ta„Supermarket Dante”. W przestrzeni tej wiary trwaj$cym od tysi$cleci. „S$d rzu sosnowieckiej katedry…
znalaz!o si" te' kilka rze(b, w%ród Ostateczny” Memlinga – malarza obok
WIES!AWA KONOPELSKA
nich: Kuros, Sznurówki, Lektura, Plac Bruegla niezwykle bliskiego Majew-

O poszukiwaniu
samego siebie
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Tryptyk z cyklu „!wiczenia z Breugla”, wideo-art

LECH
MAJEWSKI
PODZIEMNE
S!O"CE
WIDEO-ART, RZE#BA
Fragment ekspozycji

Kuros, rze"ba
Zdj!cia: Muzeum "l#skie

Muzeum $l%skie Katowice

„Las”, dyptyk z cyklu „DiVinities”, wideo art
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Zdj!cia: Piotr Soba"ski

Hans Bellmer, LE BON SENS, 1964
(tytu! wieloznaczny: Dobry sens, ale te": kierunek, zmys!y…)
akwaforta, akwatinta, w!. Muzeum Historii Katowic

Muzeum Historii Katowic

Hans Bellmer/Visat

Hans Bellmer, DÉSHABILLAGE, 1951, (Rozbieranie), litografia
w!. Muzeum Historii Katowic

Hans Bellmer, LA PAUVRE ANNE, 1968, (Biedna Anna), heliograwiura
w!. Muzeum Historii Katowic

Fot. Piotr Soba$ski

Pod patronatem „!l"ska”

Wystawa Bellmer/Visat w MHK, prototyp rze!by Hansa Bellmera pt. „Les mains immobiles”, 1971,
(„R"ce nieruchome”), drewno, w#. Suzanne Visat

Europejczyk
z Katowic
BOGDAN WIDERA
jciec Hansa Bellmera bardzo nie
O
chcia!, "eby jego syn zosta! artyst#. Ten urodzony i wychowany w Ka-

towicach m!odzieniec rozpocz#! ju"
prac$ twórcz#. Dok!adnie nie wiadomo, czy to jego gwasze (prace niestety zagin$!y) okaza!y si$ sztuk# tak
zdegenerowan#, "e zaprowadzi!y debiutuj#cego grafika do katowickiego
aresztu, czy te" uwi$zienie zosta!o
spowodowane jego zaanga"owaniem
politycznym, dok!adnie – anarchistycznymi ekscesami. Tak, czy inaczej
troskliwy rodzic wys!a! go do Niemiec,
do szko!y in"ynierskiej. Jednak zamiast
zaj#% si$ technik# – wynalazkami,
konstrukcjami, wk!adem w rozwój
przemys!u, Bellmer zdobyt# wiedz$
wykorzysta! w swojej dzia!alno&ci artystycznej. Dostrzeg!, "e ludzkie cia!o, konkretnie – stawy, zbudowane
zosta!o z uwzgl$dnieniem zasad mechaniki. 'okcie i kolana to po prostu
organiczne !o"yska kulkowe, szkielet
jest konstrukcj# niemal in"yniersk#,
a elementy rysunku technicznego maj#, o ile si$ tego pragnie, samodzieln#
warto&% estetyczn#.

Katowice, cho% ksi$"a z otaczaj#cych
centrum dzielnic ostrzegali swoich parafian przed odwiedzaniem tej siedziby zgorszenia, istnej Sodomy i Gomory, w rzeczywisto&ci by!y miastem
bardzo porz#dnym. Bellmer musia!
dotrze% do Europy, do tego gniazda zepsucia, gdzie ju" czai!a si$ psychoanaliza Freuda, solidn# akademick# sztuk$ dekonstruowali twórcy rozmaitych
–izmów, a swoboda obyczajowa, dekaden tyzm i an ty miesz cza( ski bunt
kszta!towa!y nowe modele "ycia. Artysta &wietnie si$ do tamtej epoki nadawa!. Grzebanie w pod&wiadomo&ci,
naruszanie rozmaitych tabu, odwa"ne
wkraczanie w sfer$ ludzkiej seksualno&ci, wreszcie znalezienie dla siebie
kierunku poszukiwa( – surrealizmu,
wszystko to sprawi!o, "e zbudowana zosta!a jego pozycja w &wiecie sztuki.
W 150. rocznic$ urodzin stolicy
województwa &l#skiego Muzeum Historii Katowic zorganizowa!o wystaw$
prac najs!ynniejszego katowiczanina
w dziejach historii sztuki europejskiej. Po niedawnym pokazie dzie! Witkacego, jest to ju" druga, &wietna

i znacz#ca ekspozycja w tej placówce.
Kuratorkami wystawy Bellmer/Visat s#
Natalia Kruszyna oraz Katarzyna 'ata-Wrona. Pora wyja&ni% ten z!o"ony
tytu!. Otó" organizatorzy zdecydowali si$ na pokazanie mniej znanych, no
i mniej skandalicznych prac twórcy,
który mocno zwi#za! si$ z wydawnictwem artystycznym Georgesem Visatem, a tak"e z galeri# prowadzon#
przez jego "on$ Susanne Visat. Wokó!
tego ma!"e(stwa skupiali si$ surreali&ci oraz intelektuali&ci paryscy w latach 60. i 70. A mieli wa"ne powody.
Ogl#daj#c wystaw$ szybko je si$ zrozumie. Wydawca mianowicie wykonywa! dla wielu osób z tego &rodowiska
odbitki, które potem w!#czano do ksi#"ek… Nie do ksi#g, arcydzie! sztuki
drukarskiej i introligatorskiej, albo
te" pozostawiano luzem, oprawiaj#c
tylko do publicznej prezentacji.
Bellmer skandalist# i prowokatorem niew#tpliwie by!. Czy – jak fama
niesie – by! równie" pedofilem poluj#cym na ma!oletnie dziewczynki? Natalia Kruszyna nie potwierdza ani nie zaprzecza. Zwraca jedynie uwag$ na fakt,
"e nigdy nie by! oskar"ony ani aresztowany. Ale faktem jest, "e fascynowa!a go twórczo&% markiza de Sade, któr# ilustrowa!. Wiadomo tylko, "e ca!e
to &rodowisko "y!o do&% swobodnie
obyczajowo, nie gardzi!o alkoholem
i narkotykami. Czy nasz katowiczanin
w tym uczestniczy!? Kruszyna uwa"a,
"e raczej by! outsiderem. Ale arty&ci potrafili si$ w razie potrzeby skrzykn#%,
aby co& wspólnie zrobi%. Na katowickiej wystawie mo"na obejrze% rezultaty dwóch takich akcji. Pierwsza to
ho!d dla Marcela Duchampa, dla którego wybitni surreali&ci przeznaczyli
ho!d w postaci prac. Druga – bardzo podobna – dedykowana by!a Maxowi Ernstowi. Dzi$ki temu na wystaw$ w MHK
trafi!y nie tylko prace Hansa Bellmera,
ale i innych bardzo wybitnych artystów.
Wspomnianego ju" Ernsta, Mana Raya,
Roberto Matty no i Jeana Miró. W albumach surrealistów dominuj# prace
m$"czyzn, dopiero w czasie tej wystawy zorientowa!em si$, "e w ca!ej tej bohemie by!o mnóstwo kobiet, tworz#cych rzeczy równie &wietne. G!ównym
bohaterem jest jednak oczywi&cie Bellmer, tu g!ównie jako autor subtelnych, precyzyjnych i pi$knych miedziorytów. Warto równie" zwróci% uwag$
na to, "e poza odbitkami organizatorzy
pokazuj# tak"e matryce – miedziane
blachy, na których zachowa!y si$ wyryte rysunki.
Wystawa prezentowana b$dzie do
17 stycznia 2016 roku. Ale dwa dni
wcze&niej odb$dzie si$ promocja katalogu. Mam te" informacj$, "e organizatorom uda!o si$ pozyska% kilka nowych „bellmerów” do swoich zbiorów.
!
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ladami pami!ci o tarnogórskich "y!
dach wybra#a si! dwójka m#odych
zapale$ców – Marek Panu% i Krzysztof

alnie to zadanie spe#nia – jest kompendium wiedzy o obecno%ci tej nacji
w mie%cie gwarków – mówi Anna Pawe#czyk, rodowita tarnogórzanka.

Str!cioch. Chc&c ocali' od zapomnienia
histori! spo#eczno%ci (ydowskiej w mie%cie gwarków zrealizowali wyj&tkowy
film „"ydzi tarnogórscy. Historia i pami!'”. Premierowy pokaz dokumentu,
przy nadkomplecie widzów, odby# si! 9
wrze%nia w przestrzeni domu przedpogrzebowego (ydowskiego cmentarza
w Tarnowskich Górach.

Troch# historii
ydzi pojawili si! w Tarnowskich Gó"
rach ju( w XVII wieku. Pocz&tkowo
by#a to niewielka grupa, jednak dynamicz-

!ladami wspomnie"
tym roku przypada dwusetna
–
W
rocznica powstania gminy (ydowskiej w Tarnowskich Górach. Pomy-
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%leli%my wi!c, (e dobrze by by#o upami!tni' t! spo#eczno%'. Zale(a#o nam, by
opracowany ju( naukowo temat pokaza'
w atrakcyjnej formie, która zainteresowa#aby wspó#czesnego odbiorc!. Film
wy da# nam si! naj lep szym po my s#em – opowiada Marek Panu%, historyk
zwi&zany z Tarnowskimi Górami od urodzenia.
– Aby nasza produkcja by#a ciekawa
i nie sk#ada#a si! tylko z suchych faktów, zacz!li%my poszukiwa' ludzi, którzy pami!taliby jeszcze czasy przedwojenne. Uda#o nam si! dotrze' do paru
osób, które w pami!ci zachowa#y obraz
p#on&cej synagogi czy dramatyczne
chwile wojenne – dodaje Krzysztof
Str!cioch, projektant graficzny, realizator filmu.
W produkcji udzia# wzi!li eksperci
historii, kultury i architektury (ydowskiej, a tak(e mieszka$cy – %wiadkowie historii. Twórcom uda#o si! te( spotka' z Ger d& Pa no fsky – wdo w&
po Erwinie Panofskym – %wiatowej s#awy historyku sztuki, którego rodzina
zwi&zana by#a z miastem. Ojciec s#ynnego ikonografisty – Alfred nale(a#
do wp#ywowej rodziny (ydowskiej,
która w okolicach Tarnowskich Gór posiada#a kopalni! w!gla i wapiennik,
a tak(e istniej&c& do dzi% kamienic!
przy ulicy Zamkowej 6. Z miastem
zwi&zani byli równie(, wspominani
w filmie: Siegfried Halbreich – aptekarz, autor ksi&(ki „Before-During-After. Surviving the Holocaust”, dr
Alexander Kohut – jeden z czo#owych
uczonych (ydowskich oraz Philipp
Roth – %wiatowej s#awy kompozytor,
nauczyciel muzyki. W filmie poruszona zosta#a równie( historia niezwy k#ej przy ja) ni: Niem ca Eri cha
Scholza i Karla Ernsta Panofsky’ego
(ydowskiego pochodzenia. Przed wojn& ich rodziny mieszka#y w jednej kamienicy. Ich przyja)$ przerwa#a polityczna zawierucha lat 30. i II wojna
%wiatowa. Scholz zosta#... esesmanem,
a rodzina Panofsky musia# ucieka'
przed Niemcami.
Atutem produkcji s& te( zebrane liczne materia#y archiwalne, pochodz&ce ze
zbiorów m.in. Muzeum w Tarnowskich
Górach, Muzeum w Gliwicach, Pa$stwo-

Gerda Panofsky, wdowa po Erwinie Panofskym
– !wiatowej s#awy historyku sztuki, którego
rodzina zwi$zana by#a z Tarnowskimi Górami.

W ogrodzie
pami#ci
$UKASZ KARKOSZKA
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w O%wi!cimiu czy Jewish Historical Museum w Amsterdamie.
Film spotka# si! z ogromnym zainteresowaniem mieszka$ców miasta.
– To wa(ne, by pami!ta' i przypomina' kolejnym pokoleniom o tym, (e
na rozwój naszego miasta wp#yw mia#a tak(e spo#eczno%' (ydowska. Film ideTwórcom uda$o si# te% spotka&
z Gerd' Panofsky – wdow' po
Erwinie Panofskym – (wiatowej
s$awy historyku sztuki, którego rodzina zwi'zana by$a z miastem.
Oj ciec s$yn ne go iko no gra fi sty – Alfred nale%a$ do wp$ywowej
rodziny %ydowskiej, która w okolicach Tarnowskich Gór posiada$a kopalni# w#gla i wapiennik,
a tak%e istniej'c' do dzi( kamienic# przy ulicy Zamkowej 6.

Dzi! o "ydowskiej przesz#o!ci miasta przypomina
niszczej$cy cmentarz.

ny rozwój miasta sprawia#, (e zaczyna#y
osiedla' si! tutaj kolejne rodziny moj(eszowego wyznania. W 1815 roku powstaje w mie%cie gmina (ydowska. Jej powstanie by#o mo(liwie, dzi!ki og#oszonemu
trzy lata wcze%niej edyktowi emancypacyjnemu. W 1885 r. by#o ich ju( oko#o sze%ciuset (stanowili wówczas oko#o 10%
ludno%ci). W 1864 r. powsta#a okaza#a synagoga, która przetrwa#a do 1939 r.
(po wkroczeniu niemieckich wojsk zosta#a podpalona i zniszczona). Wybudowano tak(e rytualn& #a)ni! (mykw!) i cmentarz. W mie%cie dzia#a#a szko#a (ydowska.
Tarnogórscy "ydzi byli zintegrowani
z lokaln& spo#eczno%ci&. Nale(eli do zamo(niejszej warstwy spo#ecze$stwa. Parali si! handlem i %wiadczeniem specjalistycznych us#ug. Wielu zwi&zanych
by#o równie( z przemys#em górniczym, by
wymieni' chocia(by rodzin! Cohnów, zajmuj&c& si! eksploatacj& rud (elaza. Z pocz&tkiem XX wieku liczba "ydów zmniejsza#a si! – wiele rodzin wyjecha#o
w poszukiwaniu lepszego (ycia. W okresie mi!dzywojennym ich liczba znacznie
zmala#a. Dramatyczne dzieje II wojny
%wiatowej sprawi#y, (e cz!%' wyznawców
judaizmu, którzy nie zdo#ali uciec trafi#a
do obozów zag#ady.
O ich dawnej obecno%ci w mie%cie
%wiadcz& dzi% jedynie kamienice, niszczej&cy cmentarz i niewielki pomnik, autor stwa Ar tu ra Lu bo sa. Mo nu ment
w kszta#cie kolumny znajduje si! na placu Targowym, na którym niegdy% mie%ci#a si! synagoga.
Od kilku lat pami!' o dawnej obecno%ci spo#eczno%ci (ydowskiej w mie%cie
przywraca Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki. Jedn& z akcji, jakiej podj!li si!
aktywi%ci fundacji by#o zaproszenie osadzonych z Aresztu *ledczego do prac porz&dkowych na tarnogórskim kirkucie.
Mimo pocz&tkowych obaw, pomys# spotka# si! z (yczliwym przyj!ciem aresztantów. W mie%cie organizowany jest te(
Kola( Kultur – interdyscyplinarne wydarzenie, za pomoc& którego próbuje si!
przypomnie' tarnogórzanom bogate tradycje wielokulturowo%ci. Przez kilka
wieków obok siebie mieszkali bowiem
ludzie ró(nych wyzna$ i ró(nych narodowo%ci. Szczególnie mocno swoj&
obecno%' obok katolików zaznaczyli
w#a%nie "ydzi i protestanci.
Film „"ydzi tarnogórscy. Historia
i pami!'” to wa(na lekcja historii, nie tylko dla tarnogórzan, ale mieszka$ców ca#ego regionu. Produkcja, jak zapowiadaj& jej twórcy, w najbli(szym czasie
udost!pniona zostanie w internecie.

!

!L"SKA#
OJCZYZNA
POLSZCZYZNA
JAN#MIODEK

Od Ochod!ca
do Ochojca
S

!owa objazd, ujazd oznacza!y wi"kszy obszar ziemi, któ re mu za kre #lo no
granice przez objazd, w chwili kiedy obdarowany obejmowa! ten teren. St$d si" wywodz$ takie nazwy
miejscowe, jak Objazd, Objazda,
Ujazd, Ujazdek, Ujazdowo, Ujazdów, Ujazdówek, Ujazdy, Uje!dziec.
Jest ich w Polsce oko!o 40, z czego
na %l$sku – 11.
Ochodza z kolei oznacza!a mniejszy obszar ziemi, któremu zakre#lono granice przez obej#cie w chwili
obejmowania darowizny. Ten wyraz
da! pocz$tek kilku nazwom miejscowym – tak&e w postaciach wariantywnych Ochodze i Ochodno (pierwsza z nich – na Opolszczy'nie –
wspominana jest w zredagowanej
przez Krzysztofa Ogiold" i Krzysztofa Zyzika ksi$&ce „Arcybiskup
Nossol. Rado#( jednania”, Opole 2012).
Za cz$ !em dzi siej szy od ci nek
od przywo!ania form tego typu, bo
pod wzgl"dem znaczeniowym nale&y do tej samej grupy toponimicznej Ochojec – nazwa dzielnicy Katowic, o której etymologi" prosi Pani
B.J. z B"dzina. Strukturalnie natomiast – nie mam co do tego najmniejszych w$tpliwo#ci – jest Ochojec re zul ta tem ty po wej dla

polszczyzny morfologicznej ewolucji prymarnego brzmienia Ochodziec. A jak dosz!o do przekszta!cenia pier wot ne go Ochod! ca
w Ochojec?
Zacz$( wypada od refleksji ogólniejszej natury, &e w swoich dziejach
by! nasz j" zyk bar dzo po dat ny
na ró&nego typu uproszczenia trudniejszych do wymówienia grup g!oskowych (mo&na by po#wi"ci( tym
procesom bardzo d!ugi artyku!).
Na potrzeby dzisiejszego odcinka
wystarczy przytoczy( grup" spó!g!oskow$ „(c”, „d'c”, która od XV wieku zacz"!a si" w wielu s!owach
zmienia( na !atwiejsze artykulacyjnie „jc” (nad czym bardzo ubolewa!
mistrz Jan Kochanowski – dopowiedzmy). I tak np. winowa"ca sta!
si" winowajc#, a logicznie wywiedzione od czasowników zdradzi"
i radzi" rzeczowniki zdrad!ca i rad!ca przyj"!y wtórne, ale od wieków
obowi$zuj$ce postacie zdrajca, rajca (dodajmy, &e miejsce to kontynuant pierwotnego mie$"ca, a przymiotnik zamojski – prymarnego brzmienia
zamo$"ski – od Zamo$cia wywiedzionego).
Mo&emy teraz wróci( do naszej
wyj #cio wej na zwy Ocho dziec
i uzmys!owi( sobie, &e od dope!niacza w dó! przyjmowa!a ona dekli-

nacyjne formy Ochod!ca, Ochod!cowi, Ochod!cem, w Ochod!cu,
w których musia!o doj#( do wymiany po !$ cze nia „d'c” na „jc”:
Ochojca, Ochojcowi, Ochojcem,
w Ochojcu. A &e tych wtórnych
brzmie) w ca!ej odmianie by!o
wi"cej, nie osta! si" mianownikowy Ochodziec, który równie& zmieni! si" w na zw" z wtór nym
„j” – Ochojec.
Identyczna jest interpretacja warian tów na zew ni czych Gro dziec – Grójec. Oczywi#cie, oba
wywodz$ si" od podstawy s!owotwórczej gród. Ale pierwotny jest
Grodziec – etymologicznie „ma!y
gród”. Ten&e Grodziec – tak samo jak
Ochodziec – w przypadkach zale&nych mia! formy Grod!ca, Grod!cowi, Grod!cem, w Grod!cu – tak&e
z „d'c”, któ re mu sia !o przej#(
w „jc”. I znów przewaga brzmie)
z wtórnym „jc” doprowadzi!a do powstania wtórnej mianownikowej formy Grójec, któr$ przyj"!o wiele
m!odszych nazw (najstarsze Grod!ce s$ do dzi# Grod!cami, a nie Grójcami).
„Ach, mój Jezu, jak Ty kl"czysz, w Ogroj cu ze kr wa wio ny” – s!yszymy w pie#ni wielkopostnej. Ten Ogrojec//Ogrójec to
w punk cie wyj #cia Ogro dziec – „ma !y ogród” (tak jak
Grodziec – „ma!y gród”); Ogrodziec, a dalej w odmianie Ogrod!ca, Ogrod! co wi, Ogrod! cem,
w Ogrod!cu – z „d'c” przekszta!conym w „jc”, które pow"drowa!o
do mianownika, dawny Ogrodziec
zmieniaj$c w Ogrojec//Ogrójec.
Pyta mnie wielu S!owian: sk$d
si" wzi"!o – jedyne na obszarze naszej rodziny j"zykowej -„j” w polskim rzeczowniku ojciec?! I ono
jest wtórne – jak w zdrajcy, rajcy,
Ochoj cu, Grój cu czy Ogroj cu//Ogrójcu. Najpierw by! przylegaj$cy morfologicznie do innych
tworów s!owia)skich ociec. Ale &e
od dope!niacza w dó! musia! on
przyjmowa( postacie o"ca, o"cu,
o"ca, o"cem, o o"cu, o"cze, a&
w sze #ciu przy pad kach gra ma tycz nych do sz!o do po wsta nia
wtórnego po!$czenia g!oskowego
„jc”. Mianownikowy ociec w tej
sytuacji frekwencyjnej nie mia!
szans – chcia!oby si" powiedzie(:
„j” wkrad!o si" i do niego, czego
efektem jest ów ojciec, tak intryguj$cy naszych braci S!owian.
!
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Profesor Zygmunt Zahorski (1914-1998)

Portret
wybitnego
matematyka
„Lubi! tylko trudne tematy, "atwe zostawi# pocz$tkuj$cym (którzy zreszt$ te% nieraz zrobili co& trudnego). W ka%dym razie bra# si! za trudniejsze od tych, które zrobi"em. Jest to jednak przyjemno&# (walki z trudno&ciami) po"$czona z nieprzyjemno&ci$, gdy si! jest ca"kiem bezradnym” – mówi" prof. Zygmunt Zahorski.
rofesor Zygmunt Zahorski, to wa!na
P
posta" w historii Wydzia#u Matematyki Stosowanej Politechniki $l%skiej (na-
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zwa obecna – wcze&niej od momentu
powstania w 1969 roku Wydzia# Matematyczno-Fizyczny). Nale!a# do grona matematyków wspó#uczestnicz%cych w formowaniu charakteru i klimatu Wydzia#u,
by# i po zo sta# dla swo ich stu den tów

i wspó#pracowników niekwestionowanym autorytetem.
Asystent prof. Stefana Banacha
ygmunt Zahorski urodzi# si' 30 kwietZ
nia1914 roku we wsi Szubina (niedaleko Kutna), w której jego ojciec by# nauczy-

cielem. Ojciec zmar#, gdy Zygmunt Zahorski mia# siedem lat, co odbi#o si' mocno
na sytuacji materialnej rodziny na wiele kolejnych lat. W roku 1932 uko(czy# gimnazjum w Pu#tusku, gdzie uznawany by#
za najlepszego matematyka. Nast'pnie zda#
z wyró!nieniem egzamin konkursowy
na Wydzia# Mechaniczny Politechniki Warszawskiej. W czasie pierwszych dwóch lat
studiów problemy finansowe znacz%co odcisn'#y si' na jego sytuacji !yciowej. Dopiero w 1934 roku, po przyznaniu mu stypendium miejskiego, sytuacja ta uleg#a poprawie.
W tym samym roku, równolegle, rozpocz%#
studia na kierunku matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które uko(czy#
w 1938 r. Studia na Politechnice przerwa# zaliczaj%c pierwsze dwa lata studiów.
W 1937 r. rozpocz%# prac' w Szkole
Podchor%!ych Lotnictwa (grupa Techniczna), w której pracowa# do czasu jej ewakuacji we wrze&niu 1939 roku. Na pocz%tku
wojny trafi# do Lwowa, gdzie zosta# najpierw
asystentem Stefana Banacha na Uniwersytecie Lwowskim, a od marca 1941 r. aspirantem. Banach zgodzi# si' przyj%" jako prac'
doktorsk% Zygmunta Zahorskiego prac',
któr% wcze&niej przyj%# jako doktorsk% Stefan Mazurkiewicz w Warszawie. Z powodu
wojny, zako(czenie przewodu doktorskiego
Zygmunta Zahorskiego nast%pi#o dopiero
w 1946 r. w Krakowie. W listopadzie 1940
r. o!eni# si' z Ester% Steinbok. Zintensyfikowa# te! swoj% prac' naukow%.
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa (30
czerwca 1941 r.), na skutek pogorszenia warunków bytowych (pojawia si' gru)lica) zdecydowa# si' na powrót do Warszawy (marzec 1942 r.). Kolejne dwa lata, to praca
w fabryce Philipsa oraz nieustanne ju!
problemy ze zdrowiem. Nast%pi# dramat – pobyt w szpitalu zwi%zany z gru)lic%, operacja, otarcie si' o &mier" (pierwsza
po#owa 1944 r.). Po Powstaniu Warszawskim
szpital, w którym przebywa#, ewakuowano
do Krakowa. Dzi'ki s#abemu nadzorowi niemieckiemu uda#o mu si' opu&ci" szpital. Nawi%za# kontakt z matematykami krakowskimi i zaprezentowa# im swoje prace napisane
w czasie wojny (dzi'ki temu otrzyma# pomoc !ywno&ciow%).
Po „ponownym” otwarciu Uniwersytetu
Jagiello(skiego zosta# na nim zatrudniony
jako asystent. 11 lutego 1946 r. zako(czy#
przewód doktorski, a w grudniu 1947 r. zda#
kolokwium habilitacyjne. Równocze&nie
zosta# zatrudniony na Uniwersytecie Jagiello(skim jako zast'pca profesora.
W pa)dzierniku 1948 r. otrzyma# nominacj' na profesora nadzwyczajnego i zosta#
przeniesiony na Uniwersytet *ódzki. Gdy
w 1954 r. Rada Wydzia#u Mat.-Fiz.-Chem.
Uniwersytetu *ódzkiego jednomy&lnie wyst%pi#a o nadanie mu tytu#u profesora zwyczajnego, udaremni# to przedsi'wzi'cie, nie
sk#adaj%c odpowiedniej ankiety. Uwa!a# bowiem, !e ten awans mu si' nie nale!y. Zgodzi# si' na niego dopiero w 1960 roku
po udowodnieniu pewnego twierdzenia
Ko#mogorowa z 1927 roku.
W 1970 roku przeniós# si' do Gliwic. To
wa!ny moment, nie tylko dla &rodowiska
matematycznego Politechniki $l%skiej, którego Profesor sta# si' mentorem na wiele kolejnych lat, ale tak!e dla &rodowiska matema ty ków #ódz kich, któ re opusz cza#.
Profesor W#adys#aw Wilczy(ski (obecnie
nestor „rodziny” matematyków #ódzkich

zajmuj!cych si" funkcjami rzeczywistymi)
wielokrotnie wspomina# moment odjazdu,
kiedy to $egna# Profesora i jego rodzin"
na dworcu kolejowym %ód& Fabryczna,
trzymaj!c na r"kach malutkiego wówczas
Jasia, syna Profesora i jego drugiej $ony, Janiny 'ladkowskiej-Zahorskiej (która pó&niej równie$ zosta#a mianowana profesorem
nauk matematycznych). W Instytucie Matematyki Politechniki 'l!skiej Profesor
pracowa# do momentu przej(cia na emerytur" w 1984 roku.
Profesor zmar#, po ci"$kiej chorobie,
w 1998 roku w Gliwicach, gdzie zosta# pochowany.
Naukowiec i „kaznodzieja”
matematyki
wórczo() naukowa Profesora koncenT
trowa#a si" przede wszystkim wokó#
analizy rzeczywistej oraz szeregów trygo-

nometrycznych. Najbardziej znana publikacja profesora Zahorskiego zatytu#owana
Sur la premi´ered´eriv´ee, Trans. Amer.
Math. Soc. 69, No 1 (1950), 1–54, która
przynios#a mu s#aw" i wielkie uznanie, nale$y do wyró$nionego zbioru najs#ynniejszych prac matematyków polskich, stanowi krok milowy w kierunku poznania
w#asno(ci pochodnych.
Kolejn! wa$n! prac! w dorobku Profesora jest artyku# Uneserie de Fourier permuteed’une function de classeL2 divergentepresque partout, Compt. Rend. Acad.
Scien. (Paris) 251 (1960), 501–503. Jego
tre(ci! by# dowód twierdzenia Ko#mogorowa: istnieje funkcja ca#kowalna z kwadratem, której trygometryczny szereg Fouriera po pewnym przestawieniu wyrazów
jest rozbie$ny prawie wsz"dzie, opublikowanego bez dowodu przez Ko#mogorowa.
Mimo licznych zapyta* i pró(b o wskazówki, jak przeprowadzi) dowód, Ko#mogorow
dowodu nie opublikowa#, a wskazówki, których udziela#, nigdy nie by#y wystarczaj!ce, by dowód przeprowadzi). Nie znano ani
funkcji, ani permutacji szeregu. Odnalaz#
je dopiero Zahorski, i co wa$ne, pos#u$y#y one innym wielkiej klasy matematykom
(Uljanow, Olewski) do otrzymania znacz!cych uogólnie*.
Najpowa$niejszym zadaniem, przed którym stan!# Zahorski, by#a próba dowodu hipotezy %uzina z roku 1913, $e szereg Fouriera funkcji ca#kowalnej z kwadratem jest
zbie$ny prawie wsz"dzie. Wielu wybitnych
matematyków bezskutecznie podejmowa#o próby rozstrzygni"cia, czy jest ona
prawdziwa. Równie$ profesorowi Zahorskiemu ta „próba” nie powiod#a si", chocia$
z przerwami zajmowa# si" ni! nieomal
do ko*ca swojego $ycia. W po(piechu – jak
sam przyzna# – opublikowa# te$ niepoprawny dowód prawdziwo(ci hipotezy %uzina,
co na pewno mocno zaci!$y#o na jego bada niach. Hi po te z" %u zi na udo wod ni#
szwedzki matematyk Lennart Carleson,
za co, mi"dzy innymi, otrzyma# presti$ow!
nagrod" Wolfa w 1992 roku.
Wp#yw Profesora na matematyków m#odego i starszego pokolenia by# niezmiennie
wielki. Nasz przedwcze(nie zmar#y kolega – Krzysztof Hermann – wspomina# jak
rozmowa z profesorem Zahorskim zdecydowa#a onegdaj o wybraniu przez niego studiów matematycznych na naszym Wy-

Od lewej: Janina !ladkowska-Zahorska, Zygmunt Zahorski, Ernest P"onka, Bogdan Koszela, Ewa
#azarow, W"adys"aw Wilczy$ski

dziale. Gdy Krzysztof, jako (wie$o upieczony maturzysta dotar# na Wydzia# by zasi"gn!) informacji na nurtuj!cy go wówczas
problem podj"cia studiów, zagadn!# napotkanego obok dziekanatu starszego pana
o sens studiowania matematyki na tym w#a(nie wydziale. Po prawie dwugodzinnej rozmowie zosta# ca#kowicie przekonany, $e jest
to najlepszy z mo$liwych wyborów i co nale$y podkre(li), $e studia na kierunku matematyki stosowanej (a taki kierunek oferowa# wtedy nasz Wydzia#) s! absolutnie
przysz#o(ciowe. Oczywi(cie napotkanym
panem by# profesor Zahorski – przedstawi#
si" jednak dopiero na zako*czenie rozmowy. A Krzysztof, po uko*czeniu studiów,
zosta# pracownikiem naszego Instytutu
Matematyki. Ci"$ka choroba i przedwczesna (mier) przeszkodzi#y mu obroni) zako*czony ju$ doktorat.
Jeden z autorów (R.W.) tak wspomina zaj"cia ze Wst"pu do Matematyki Wspó#czesnej z profesorem Zahorskim: „By#y niezwykle inspiruj!ce, co prawda zazwyczaj
ko*czy#y si" «po czasie», ale nikt nie mia#
odwagi upomnie) si" «o nasze». Gdy pewnego razu pojawi# si" w pierwszym rz"dzie
#awek narysowany napr"dce na kartce papieru zegar wskazuj!cy godzin" zako*czenia zaj") (ju$ po przekroczeniu jej niemal
o kwadrans) wywo#a# u Profesora typow!
dla niego konsternacj": o tak, tak, ju$, zako*czymy jeszcze tylko t"… trwaj!c! ko-

lejne ile( minut… kwesti". W gruncie rzeczy, chyba studenci nie mieli tego Profesorowi za z#e (co innego syn pana Profesora,
czaj!cy si" cz"sto za drzwiami i upominaj!cy tat", by zako*czy# przed#u$aj!cy si"
wyk#ad). Matematyczny (wiat kreowany
przez magnetyczn! osobowo() Profesora
przyci!ga# s#uchaczy mocno i pozytywnie,
by# spójny i bogaty w informacje. Pozostawa# ze s#uchaczami na d#ugo po sko*czonym wyk#adzie.
Wypowiedzi Profesora by#y urocze i zazwyczaj sk#ania#y do zadumy. Przytaczamy
jedn!, pochodz!c! z prywatnej korespondencji (do R.W.): „Czasopismo «Delta»
przeznaczone jest dla bardzo interesuj!cych
si" matematyk! licealistów i raczej studentów matematyki – no mo$e i dla niektórych
studentów innych kierunków politechnik,
zawiera te$ nieszablonowe zadania, z których wielu nie umia#bym zrobi) w ci!gu tygodnia, wi"c te$ nie robi", bo szkoda czasu, który lepiej zu$y) na co( trudniejszego.”
Profesor jest autorem ksi!$ki, jednej jedynej w jego karierze, dziwnej ksi!$ki. Wydanej w %odzi, w latach 50., nie wznawianej.
Jest bardzo nietypowa co do sposobu prezentacji materia#u: ka$dy, kto Profesora zna#, gdy
zaczyna j! przegl!da) natychmiast przypomina sobie jego wyk#ad, styl rozmowy – by#
bardziej kaznodziej! matematyki. Wzory zosta#y przez Profesora opowiedziane, nakre(lone s#owem. To rzadko(), równie$
dar. Mo$e nale$a#oby t" ksi!$k" zeskanowa),
udost"pni) (wiatu online?
***
okazji przypadaj!cej w ubieg#ym roZ
ku 100. rocznicy urodzin profesora
Zahorskiego wydana zosta#a okoliczno(ciowa monografia zawieraj!ca biografi"
i wspo mnienia do ty cz!ce Pro feso ra
– „Monograph on the Occasion of 100th Birthday Anniversary of Zygmunt Zahorski”,
Roman Witu#a, Damian S#ota, Waldemar Ho#ubowski (red.), Wydawnictwo Politechniki 'l!skiej, Gliwice 2015. Monografia jest
dost"pna na stronie In stytutu Matematyki
(http://mat.polsl.pl/monografie).

Zygmunt Zahorski i Janina !ladkowskaZahorska

EDYTA HETMANIOK
MARIUSZ PLESZCZY!SKI
DAMIAN S"OTA
ROMAN WITU"A
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Tanie, bo polskie
Czesko-s!owacka histeria wokó! polskiej "ywno#ci
JAKUB $OGINOW
Polska eksportem stoi – to
w du!ej mierze dzi"ki eksporterom nasz kraj utrzymuje najwy!sze tempo wzrostu gospodarczego spo#ród krajów UE. Na $l%sku
i w innych regionach s% ca&e zak&ady, których produkcja w ponad
po&owie jest sprzedawana za granic" – utrata danego rynku oznacza&aby wi"c nie tyle mniejsze zyski, co powa!ne k&opoty firmy
i konieczno#' zwolnie( pracowników.
ci!gu ostatnich dwóch lat o proW
blemach eksporterów by"o g"o#no za spraw! za"amania si$ rynków
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wschodnich – Ukrai%cy i Bia"orusini
kupuj! znacznie mniej ze wzgl$du
na kryzys i os"abienie ich walut, a Rosjanie wprowadzili embargo na unijne
(w tym polskie) produkty. Do rangi

symbolu uros"y niechciane w Rosji polskie jab"ka, na które jednak ostatecznie
uda"o si$ znale&' nabywców w innych cz$#ciach #wiata. Tak naprawd$
jednak to nie Wschód jest dla polskich
firm najwa(niejszym i najbardziej perspektywicznym kierunkiem. Znacznie wi$ksze mo(liwo#ci le(! za po"udniow! granic!: Czechy s! trzecim
(po Niemczech i Wielkiej Brytanii)
partnerem handlowym Polski po stronie eksportu, a S"owacja – dziewi!tym.
Zaledwie 5 i pó" milionowa S"owacja
kupuje wi$cej polskiej (ywno#ci, ni(
mitologizowana jako „ch"onny rynek” 45milionowa Ukraina. Przewaga
„Po"udnia” nad „Wschodem” w najbli(szych latach b$dzie tylko ros"a: wed"ug
wszelkich prognoz S"owacja b$dzie
w najbli(szych latach jednym z najszybciej rozwijaj!cych si$ pa%stw Unii,
dobre perspektywy wzrostu ma te(

Republika Czeska, podczas gdy Ukrain$, Bia"oru# i Rosj$ czeka co najmniej kilka lat recesji. O tym wszystkim warto pami$ta' w"a#nie na )l!sku
i Podbeskidziu, które z racji po"o(enia
geo gra ficz ne go s! wr$cz ska za ne
na wspó"prac$ gospodarcz! z po"udniowymi s!siadami.
Stereotyp Polaka – cwaniaka
tym, jak mocny jest polski eksO
port za po"udniow! granic$, mo(e przekona' si$ ka(dy, kto cho' raz

robi" zakupy w czeskim lub s"owackim
sklepie. Na sklepowych pó"kach a( roi
si$ od polskich w$dlin, serów i innych
produktów, przy czym s! one przewa(nie ta%sze, ni( czeskie i s"owackie.
A przy tym cz$sto wy(szej jako#ci – tak przynajmniej chcemy to wi-

dzie! my, Polacy. Problem w tym, "e
Czesi i S#owacy maj$ na ten temat odmienn$ opini%. Nasi s$siedzi ch%tnie
kupuj$ polskie produkty ze wzgl%du
na ich du"o ni"sz$ cen%, a przy tym s$
nierzadko przekonani o tym, "e polskie
produkty s$ gorsze, ni"szej jako&ci,
a nawet niebezpieczne dla zdrowia. Co
wi%cej, w czeskich i s#owackich mediach przeczyta! mo"na ca#e artyku#y o tym, jak odró"ni! „dobr$ czesk$
w%dlin%” od „polskiego badziewia”,
a niewybredne opinie o polskiej "ywno&ci wyg#aszaj$ publicznie tamtejsi
wysoko postawieni urz%dnicy i politycy. W#$cznie z wp#ywowym czeskim
wicepremierem Andrejem Babiszem,
który jest liderem tej antypolskiej
krucjaty.
Sk$d to krzywdz$ce przekonanie
o polskich produktach (nie tylko "ywno&ci, ale równie" wyrobach przemys#owych)? W du"ej mierze jest to
pok#osie ogólnych stereotypów o Polakach, które narasta#y za nasz$ po#udniow$ granic$ przez kilka dziesi%ciole ci. W Cze chach i na S#o wa cji
powszechny jest stereotyp Polaka
– cwaniaka, ulicznego handlarza i cinkciarza, z którym da si% robi! dobre interesy (np. kupi! okazyjnie jaki& towar), ale na którego trzeba uwa"a!, bo
mo"e oszuka!. Na taki stereotyp zapracowali&my sobie powszechnymi podró"ami Polaków „na handel” w latach 80.
i 90. Polacy masowo je'dzili wówczas
do Jugos#awii, Bu#garii, Turcji, na W%gry i do Czechos#owacji z towarem,
handluj$c czym si% da#o i obowi$zkowo odwiedzaj$c przy tym, docelowo
lub tranzytem, czechos#owackie targowiska. I chocia" ju" dawno mamy
za sob$ ten epizod „dzikiego kapitalizmu”, a zjawisko wyjazdów Polaków
na handel usta#o mniej wi%cej w po#owie lat 90., ste reo typ po zo sta#.
Cz%&ciowo ma on ju" nowe oblicze – stereotypowego Polaka – ulicznego handlarza zast$pi#a jego ulepszona wersja: „biznesmena – cwaniaka”,
przedstawiciela handlowego, który
wpycha na czeski i s#owacki rynek tanie, ale wadliwe, niezdrowe czy przeterminowane produkty. Przy czym nega tyw nie na sta wie ni do pol skich
produktów Czesi i S#owacy przyznaj$, "e to rzeczywi&cie niemo"liwe, by
wszystkie polskie produkty by#y z#ej jako&ci – zarzuty s$ natomiast tego rodzaju, "e na polski rynek lub do Niemiec sprzedajemy lepsze wyroby,
a do Czech i S#owacji – podróbki. – To
równie" nasza wina, bo na to pozwalamy. Dla S#owaków liczy si% przede
wszystkim niska cena, na jako&! nie
zwracamy a" takiej uwagi przy zakupie, dlatego nieuczciwi przedsi%biorcy to wykorzystuj$ – t#umaczy Juraj
Vyhovsk(, rolnik spod Twardoszyna
na Orawie, jeden z uczestników pikie-

striackiej granicy, dlatego te wyjazdy
zakupowe s$ bardzo popularne. S#owacy kupuj$ w Austrii niektóre produkty
spo"ywcze, odzie" i kosmetyki. Niektóre towary s$ ta)sze, inne troch% dro"Polska Chinami Europy
sze, ale nawet je&li dany produkt "ywedno w tym wszystkim nie ulega no&ciowy ma podobn$ cen%, op#aca si%
w$tpliwo&ci – polskie produkty kupowa! w Austrii ze wzgl%du na gespo"ywcze s$ &rednio a" o 30% ta)sze neralnie wy"sz$ jako&! – mówi Jana
ni" s#owackie i o 21% ta)sze, ni" cze- Babu*iaková z Instytutu Austriackiego
skie. Takie dane podaje w swoim rapor- w Bratys#awie. S#owacy, spotkani w sucie s#owacka Po*tova banka, czyli permarkecie w austriackim Hainburgu
Bank Pocztowy. W tej sytuacji, aby sku- nad Dunajem niedaleko Bratys#awy,
tecznie konkurowa! cenowo z pol- zgodnie twierdz$ równie", "e te same
skim importem, s#owaccy rolnicy lub globalne koncerny kieruj$ produkty lepproducenci "ywno&ci (albo jedni i dru- szej jako&ci do Niemiec i Austrii,
dzy) musieliby obni"y! ceny mniej wi%- a na czeski, s#owacki i polski rycej o jedn$ trzeci$. Zdaniem wspomnia- nek – gorsze. Ta sama marka – a jako&!
nego ju" Juraja Vyhovskiego, je&li odmienna. Dotyczy to np. napojów bezchodzi o rolników, na takie obni"ki nie alkoholowych czy kosmetyków, co
ma miejsca. – Ju" teraz przy obecnych potwierdzi#y s#owackie badania jakocenach skupu p#odów rolnych i "ywca &ci, przeprowadzone przez bratys#awledwo wi$"emy koniec z ko)cem. Na- ski Uniwersytet Techniczny. W pole"y zaznaczy!, "e S#owacja w przewa- wszechnej opinii s#owackich klientów,
"aj$cej mierze jest krajem górzystym chocia" w tym przypadku nie potwieri na przyk#ad na Orawie czy Liptowie dzonej badaniami, podobn$ praktyk%
warunki do uprawy roli s$ du"o gorsze, stosuj$ polskie firmy.
ni" w przewa"nie równinnej i "yznej
Kolejna sprawa – to dotacje unijne.
Polsce. Pa)stwo nas w "aden sposób nie Polska w latach 2002 – 2003 negocjowspiera, mo"emy tylko pozazdro&ci! wa#a bardzo ostro, a w pewnym moprzywilejów, które posiadaj$ polscy rol- mencie rz$d Leszka Millera zagra# va
nicy. Dlatego nie wyobra"am sobie banque. Premier napomkn$#, "e je&li nie
funkcjonowania nawet gdyby ceny dostaniemy korzystnych dla nas rozwi$skupu by#y ni"sze o 10 procent, a co do- za) w zakresie dotacji dla rolników, mopiero o jedn$ trzeci$ – mówi Vyhovsk(. "emy zrezygnowa! z wej&cia do UE
W podobnym tonie wypowiadaj$ si% w 2004 roku i wst$pi! do Unii razem
s#owaccy i czescy producenci z bran- z Ru mu ni$ i Bu# ga ri$. Za dzia #a"y przetwórstwa "ywno&ci. Nale"y #o – „wielkie poszerzenie” z 2004 roku
przy tym zaznaczy!, "e czeskie i s#o- nie mia#oby bez Polski takiego wywackie zak#ady nie s$ tak nowoczesne, d'wi%ku, dlatego dostali&my, co chciejak polskie, co dodatkowo os#abia ich li&my. Czechy, a ju" tym bardziej nadrynkow$ pozycj%.
rabiaj$ca zaleg#o&ci S#owacja takiej
Dlaczego wi%c Polakom op#aca si% si#y negocjacyjnej nie mia#y – dlatego
produkowa! i sprzedawa! tak tanio, ich rolnicy otrzymuj$ ni"sze wsparcie,
a s$siadom z po#udnia nie? Odpowie- ni" polscy.
dzi na to jest kil ka. Pierw sza
I wreszcie – za spraw$ wiecznie
z nich – s#aby z#oty. Przed kryzysem, wspó#rz$dz$cego w Polsce PSL nasi
w 2007 roku, za euro trzeba by#o zap#a- far me rzy ma j$ mnó stwo jaw nych
ci! nieco ponad 3 z#ote, dzi& jest to i ukrytych przywilejów – podatko4 z#ote z groszami. Ju" tutaj mie&ci si% wych, emerytalnych i socjalnych, których ich czescy i s#owaccy koledzy nie
posiadaj$. Do&! wspomnie! cho!by
Zaledwie 5 i pó! milionowa S!o- os#awiony KRUS czy zwolnienie z powacja kupuje wi"cej polskiej #yw- datku dochodowego w zamian za op#ano$ci, ni# mitologizowana jako t% raczej symbolicznego podatku rolne„ch!onny rynek” 45-milionowa go. To wszystko musi prze#o"y! si%
na ni"sze ceny, ni" za po#udniow$
Ukraina.
granic$. I s#usznie Czesi i S#owacy maj$ do nas pretensj%, "e jeste&my „Chita trzydziestoprocentowa ró"nica w ce- nami Europy +rodkowej”, "e stosujenie mi%dzy Polsk$ a S#owacj$ – ale nie my ukryty dumping.
t#umaczy ona, dlaczego w Polsce jest
taniej, ni" w Czechach, które podobnie
jak my nie przyj%#y wspólnej waluty. Imperium Babisza
Zreszt$, winienie o wszystko waluto wszystko jest tylko jedn$
ty euro by#oby nadu"yciem. S#owacy
stron$ medalu. Czescy i s#oje"d"$ bowiem na ta)sze zakupy nie
tylko do Polski, Czech czy na Ukrain%, waccy rolnicy i producenci maj$ spoale równie" do bogatszej od nich Au- ro racji, zarzucaj$c nam praktyki dumstrii. – Bratys#awa le"y przy samej au- pingowe. Ale sami te" maj$ sporo
ty przeciwko zalewowi s#owackiego
rynku tani$ "ywno&ci$ z Polski.

J
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za uszami. O konflikcie interesów
mo!na mówi" zw#aszcza w przypadku
wp#ywowego czeskiego wicepremiera,
lidera partii ANO-2011 Andreja Babisza, znanego jako ostry krytyk polskiej
!ywno$ci. Kilka lat temu zaproszony
do studia telewizyjnego Babisz w niecenzuralnych s#owach mówi# o polskich
produktach, nazywaj%c je truciznami,
a na propozycj& skosztowania polskiej szynki odparowa#, !e „polskiego
g… je$" nie b&dzie”. Odk%d Babisz zosta# wicepremierem i ministrem finansów w centrolewicowym rz%dzie
Bohuslava Sobotki (pocz%tek 2014 roku), w Czechach nasili#y si& kontrole
polskich produktów. W mediach pojawi#a si& informacja o istnieniu tajnej
rz%dowej instrukcji, nakazuj%cej nasze
towary kontrolowa" wyj%tkowo dok#adnie. I wszystko wskazuje na to, !e taka instrukcja rzeczywi$cie istnia#a – po-

Nasi przedsi"biorcy równie# nie s! ca%kiem bez winy – afery spo#ywcze rzeczywi$cie mia%y miejsce, podobnie jak praktyka wysy%ania
na eksport do Czech, S%owacji czy Ukrainy produktów gorszej jako$ci, ni# te sprzedawane na rodzimym rynku.

administracyjnymi. Niedawno spó#ka
Babisza sta#a si& w#a$cicielem najwi&kszego czeskiego holdingu medialnego – grupy MAFRA. W jej sk#ad wchodz% m.in. najwi&ksze opiniotwórcze
dzienniki Lidove noviny i Mlada Franta dnes oraz popularne portale ides. cz i lidovky. cz. Dziwnym trafem w nale!%cych do Babisza mediach mo!na
przeczyta" artyku#y o ka!dym najmniejszym potkni&ciu polskich producentów
!ywno$ci, albo wymowne porady w stylu „jak odró!ni" czeskiego kurczaka
od polskiego” (w domy$le – gorszego),
gdy tymczasem podobne afery dotycz%-

Nasi s!siedzi ch"tnie kupuj! polskie produkty ze wzgl"du na ich du#o ni#sz! cen", a przy tym s! nierzadko przekonani o tym, #e polskie
produkty s! gorsze, ni#szej jako$ci, a nawet niebezpieczne dla zdrowia.
Co wi"cej, w czeskich i s%owackich mediach przeczyta& mo#na ca%e artyku%y o tym, jak odró#ni& „dobr! czesk! w"dlin"” od „polskiego badziewia”, a niewybredne opinie o polskiej #ywno$ci wyg%aszaj! publicznie tamtejsi wysoko postawieni urz"dnicy i politycy.

$red nio przy zna# to sam mi ni ster
rolnictwa.
Andrej Babisz do polityki wst%pi#
niedawno, a od wielu lat znany jest ze
swojej dzia#alno$ci biznesowej. Babisz
jest drugim najbogatszym Czechem
i zarazem najzamo!niejszym S#owakiem (posiada dwa obywatelstwa) i jest
w#a$cicielem pot&!nej grupy Agrofert,
kontroluj%cej jedn% trzeci% czeskiego rynku rolno-spo!ywczego. Zak#ady Babisza
uchodz% za mniej nowoczesne, ni! polskie, które stanowi% dla oligarchy-polityka bezpo$redni% konkurencj&. Zamiast inwestowa" setki milionów koron
na unowocze$nianie swoich fabryk, taniej by#o wst%pi" do polityki i przeprowadzi" kampani& oczerniania konkurencji i szykanowania jej metodami

ce czeskiej !ywno$ci s% zbywane milczeniem.
Z kolei na S#owacji antypolska nagonka rozpocz&#a si& po ponownym doj$ciu
do w#adzy populistycznej ekipy Roberta Fico w marcu 2012. W 2012 i 2013 roku nasili#y si& kontrole polskich towarów,
a minister rolnictwa Lubomir Jahnatek
i inni urz&dnicy pozwalali sobie na niewybredne komentarze o naszych produktach. Gabinet Roberta Ficy post&powa#
w znanym sobie stylu „dziel i rz%d'” – zamiast przeprowadza" trudne reformy,
jak jego poprzednicy, #atwiej jest zrzuci"
win& na wszystkie niepowodzenia na zewn&trznego wroga. Za czasów pierwszego rz%du Ficy (2006-2010) takim dy!urnym wrogiem by#y W&gry, w tej kadencji
Orban jest dla s#owackiego premiera

Nie by%o takiej republiki
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W ciekawym artykule Jakuba )oginowa „Kresy inaczej ni! zwykle
(„*l%sk” 2015, nr 8), znalaz#o si&
dziwne zdanie: Z kolei w rejonie
+ytomierza w latach 20. XX wieku
istnia#a polska autonomiczna republika [siec!] radziecka (tzw. Marchlewszczyzna) – tak wielu Polaków mieszka#o w tej cz&$ci
Polesia”. (s. 14).
Nigdy nie by#o „polskiej autonomicznej republiki radzieckiej na
Ukrainie Sowieckiej”. W latach 1926-

1935 istnia# tam natomiast polski rejon (powiat) narodowo$ciowy; miasteczko Do#bysz na Wo#yniu (nie

raczej sojusznikiem, za to oberwa#o si&
Polakom. W porównaniu z Czechami
na S#owacji jest o tyle lepiej, !e antypolsk% nagonk& uda#o si& za#agodzi" po protestach polskiej ambasady, Klubu Polskiego na S#owacji oraz po przeprowadzeniu
wspólnego posiedzenia polskiego i s#owackiego rz%du w 2013 roku w Popradzie. Ale niesmak pozosta#.
Efekt – w Czechach i na S#owacji spo#ecze(stwo jest szczerze przekonane, !e
polskie produkty s% co prawda tanie, ale
niebezpieczne i z#ej jako$ci. Cel zosta#
osi%gni&ty – w sytuacji, gdy jeste$my
w Unii i nie da si& stosowa" barier celnych, polski import uda#o si& w pewien
sposób ograniczy" oszczerczymi kampaniami w mediach, wspieranymi przez
dzia#ania i wypowiedzi polityków. Gwoli sprawiedliwo$ci trzeba doda", !e nasi
przedsi&biorcy równie! nie s% ca#kiem bez
winy – afery spo!ywcze rzeczywi$cie
mia#y miejsce, podobnie jak praktyka wysy#ania na eksport do Czech, S#owacji czy
Ukrainy produktów gorszej jako$ci, ni!
te sprzedawane na rodzimym rynku.
Czesko-s#owackich utyskiwa( na nisk% jako$" polskich wyrobów nie u#atwia te! sytuacja polskiej bran!y kontroli jako$ci. P#ace w Sanepidzie nale!%
do ra!%co niskich, a absolwenci towaroznawstwa – in!ynierowie kszta#ceni
pod k%tem pracy w laboratoriach kontroli jako$ci, nie maj% w Polsce wi&kszych szans na znalezienie pracy w zawodzie. A szkoda, bo oszcz&dzaj%c
na badaniach i kontroli jako$ci tak naprawd& strzelamy sobie w stop&, nara!aj%c si& na utrat& perspektywicznych
rynków zbytu w taki sposób, jak to ma
miejsce w Czechach i na S#owacji.
Czy !yj%ca w du!ej mierze z eksportu
Polska mo!e sobie pozwoli" na tak% lekkomy$lno$" – oce(cie Pa(stwo sami.
!

na Polesiu) przemianowany na Marchlewsk i utworzono w 1926 r, Polski
Rejon Narodowo$ciowy im. Marchlewskiego. Proklamowano go rok
wcze$niej, zgodnbie z obowi%zuj%c%
wtedy w ZSRR polityk% „korenizacji”
(autochtonizacji). W polskim rejonie
mieszka#o 41 906 osób, Polaków by#o tam 28 827 (68%), mieszkali tam
równie! Ukrai(cy (19,2%), Niemcy
(8,8%), +ydzi (2,5%) i Rosjanie
(9,5%).
ADAM WIERCI!SKI
Opole

Trzech panów w !ódce
Poradni wp!yn"!o pytanie dotycz#D
o
ce tytu!u ksi#$ki Trzech panów
w !ódce (nie licz"c psa). Korespondent by!

ciekaw, w jakim przypadku wyst"puj# owi
panowie: w dope!niaczu czy bierniku.
Dzie!o o takim tytule prze!o$ono z j"zyka obcego i w t!umaczeniu dostosowano si" do prawide! polskiej sk!adni, która
przewiduje kilka wyj#tkowych form budowy zdania z liczebnikami. Kiedy liczebniki 2, 3 i 4 !#cz# si" z rzeczownikami m"skoosobowymi, a wi"c takimi, które
nazywaj# osoby rodzaju m"skiego, jak pan,
ch!opiec, student, polszczyzna dopuszcza
dwa sposoby tworzenia po!#cze%: albo
w zwi#zku zgody (dwaj panowie, trzej
ch!opcy, czterej studenci), albo w zwi#zku rz#du (dwóch panów, trzech ch!opców,
czterech studentów). W wypadku konstrukcji w zwi#zku zgody (jak trzej panowie)
obie formy s# mianownikami, w zwi#zku
rz#du natomiast liczebnik „rz#dzi” po!#czonym z nim rzeczownikiem, czyli wymaga, aby przybra! on form" dope!niacza,
rozpocz"cia pierwszej
Do
pracy po studiach pozosta!y cztery dni, kiedy spotka!em

Franciszka K!aka, koleg" grafika
z m!odszego rocznika, by! jak i ja
zm"czony wakacjami w mie'cie.
By!o duszne 'l#skie popo!udnie,
pachnia!o wytopem, kiedy rozmawiali'my w Chorzowie na Rynku
granicz#cym z hut#... Pojed(my
nad morze, zaproponowa!em...
Eee, to za pó(no, za ma!o dni
i daleko... Ruszamy jutro st#d, autostopem, spotykamy si" tu rano...
By! rano, spakowany, ja z chlebacz kiem, wy pe! nio nym po wszechnymi niezb"dnikami.
St#d nie ruszymy, trzeba tramwajem na wylotówk" z Bytomia,
pierwszym ch"tnym do zabrania
nas by! pojazd do Wroc!awia. Tam$e z!apali'my kurs do Obornik
za Poznaniem, sk#d dalej ani rusz.
Stoimy, idziemy wylotow# drog# na Pi!", Koszalin. Zmrok, noc,
pola i nic... pobliskie ze stogami $yta zaprasza – nie b"d" tu spa! – stwierdza Franek – tu
mog# by& myszy. Ja wciskam si" w zbo$e
a on chodzi dooko!a marudz#c. Zasn#!em.
Zbudzono mnie albo te$ sam wsta!em
o czwartej, wyzi"biony, zesztywnia!y patrza!em jak w oparach wschodzi!o s!o%ce
nad Wielkopolsk#.
Pust# szos# zmierzamy nad morze, nic nie
jedzie, czego nie ujedziemy, to przejdziemy.
Franek narzeka na wyjazd ze mn#. Snuje opowie'& – gdzie$by to móg! by& sam.
Jeszcze kilometr, dwa i !apiemy samochód
do Koszalina... tylko nie nasikajcie mi do mas!a, przestrzega kierowca, wida& bogaty
w do'wiadczenie w obcowaniu z autostopowiczami... czemu nas zabra!? Widocznie
mamy co' w obliczu, co nas wyró$nia.

a zatem w konstrukcji trzech (kogo?) panów rzeczownik wyst"puje obowi#zkowo
w dope!niaczu.
Podobne zwi#zki s# w j"zyku polskim
bardzo cz"ste, wypowiedzi takie budujemy na co dzie%, aby za pomoc# form przypadków pokaza& zale$no'ci – nie tylko
mi"dzy wyrazami w zdaniu, ale równie$
te, któ re od zwier cie dla j# za le$ no 'ci
w 'wiecie rzeczywistym, takie jak cho&by przynale$no'&. Niektóre wyrazy maj# – jak mówi# j"zykoznawcy – rz#d dope!niaczowy, czyli wymagaj# zastosowania
formy tego w!a'nie przypadka. Tak samo
zbudowane s# po!#czenia zwyk!e, codzienne, jak np. ojciec (kogo?) Marka oraz
tytu!y jak np. Kariera (kogo?) Nikodema
Dyzmy; po!#czenie okruchy ciasta ma tak# sam# konstrukcj" jak tytu! filmu Okruchy dnia, a okre'lenie siedmiu ludzi jak tytu! Siedmiu samurajów. W tych jednak
schematach nie ma mowy o dwóch poprawnych wariantach, bo je'li powiemy
*okruch ciasto, *Kariera Nikodem Dyzma,
stworzymy po!#czenie niepoprawne gramatycznie. Dodatkowo mo$emy niekiedy

Anegdoty
HENRYK!BZDOK

Wczesnym popo!udniem wita nas Koszalin,
zielona budka z piwem, napijemy si"?
Tak panowie, je'li mi pomo$ecie nabi&
beczk"... wiedzia!em, $e trzeba mocno
uderzy& i zrazu za!apa& gwint, udaje si"...
pierwsze dwa kufle pe!ne pianki, dla nas...
Teraz Mielenko, wiem, $e tam Rosczykowie, z namiotem na !#ce u kogo' o Gogolowskim nazwisku.
Tam u Horoszych, bywaj# co roku, maj# swoje miejsce na !#ce innym niedost"pne i parking.
Trafiamy. Rado'&, Egon zarz#dza ognisko, jedziemy po kie!bas", „na ka$dego
po kilogramie” stwierdza.
Protestuj", $e za wiele. To si" zje a wieczór d!ugi – odpowiada do'wiadczony
w konsumpcji z ogniska kolega.

zosta& (le zrozumiani, poniewa$ np. po!#czenie ojciec Marek, w którym nie ma
sk!adni rz#du z dope!niaczem, lecz zwi#zek zgody mianowników, b"dzie rozumiane jako odnosz#ce si" do zakonnika
o imieniu Marek.
Mo$na by!oby oczywi'cie w t!umaczeniu z angielskiego utworzy& równie poprawny tytu! z mianownikiem panowie,
czyli Trzej panowie w !ódce (nie licz"c psa),
ale w u$yciu upowszechni! si" ju$ tytu!
w innej formie i tylko on jest polsk# nazw#
dzie!a Jerome’a K. Jerome’a, które w oryginale nazywa si" Three Men in a Boat, to
Say Nothing of the Dog. Warto zauwa$y&,
$e istnieje wiele innych tytu!ów o analogicznej budowie, które funkcjonuj# wy!#cznie w jednej formie, por. np. Dwaj panowie z Werony Williama Szekspira, Byli dwaj
bracia Gustawa Morcinka, Dwaj kupcy
Lwa To!stoja, Dwaj panowie Sieciechowie
Juliana Ursyna Niemcewicza, Trzej muszkieterowie Aleksandra Dumasa, Trzech
Budrysów Adama Mickiewicza, Czterej
pancerni i pies Janusza Przymanowskiego
i inne. Równie poprawne by!yby oczywi'cie wersje: Dwóch panów z Werony, By!o dwóch braci, Trzej Budrysi, Czterech
pancernych i pies itd. Doda& warto, $e
pod koniec XIX wieku we Lwowie powie'& Dumasa wydano pod tytu!em Trzech
muszkietów.
KATARZYNA WYRWAS

Mia! racj", w 'wie$ym klimacie nadmorskiego wieczoru apetyt ro'nie a kie!basa zdaje si" by&
zdecydowanie krótsza.
Rano budzimy si" na poddaszu odurzeni zapachem tegorocznego siana. Pozosta!y dwa
dni. Zaliczamy cel podro$y moczeniem stóp w morzu, dodajemy do te go ma !e po le $e nie
na pla$y i wracamy. Franek st"ka, $e znowu ten upokarzaj#cy
autostop.
Po kim to masz takie wielkopa% skie ma nie ry? Nie od po wiada...
Wdeptujemy na najtrudniejszy asfaltowy odcinek regionalnej rywalizacji miast, kierowcy
z Koszalina nie chc# zabiera&
do S!upska, ci ze S!upska nie bior# tych z Koszalina...
W ko%cu udaje si" ruszy& jakim' dziwnym $ó!tym autobusem pe!nym m!odzie$y, to ten
sam gatunek podró$ników co my, ale
m!odszych i jakby bardziej rozwydrzony
to pewnie ci od mas!a. Franek tego nie wytrzymuje, wysiada w Gda%sku... pojad" poci#giem.
Nie tylko brak pieni"dzy ka$e mi pozosta& na pok!adzie autobusu do Tczewa.
Franek b"dzie mia! poci#g wieczorem,
ja w Tczewie od razu !api" kurs na Cz"stochow".
Do Katowic docieram na szesnast#, Franek b"dzie dopiero przed pó!noc#.
Kapry'ny wspó!pasa$er nie zniech"ci!
do wspólnego w"drowania, cho& nie uczyni! nic, co stanowi!oby point", w par"na'cie
lat pó(niej ruszyli'my do Francji, ale o tym
ju$ innym razem.

!
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XXV Rocznica
Restytucji
Samorz!du
Terytorialnego
w Polsce

Powrót
do przysz"o#ci?
KRZYSZTOF KOSI$SKI

eszcze niedawno nawet nie przycza!em, "e w cyklu raptem dwuJnastupusz
comiesi#cznych artyku!ów w ro-
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ku 25-lecia odrodzonego polskiego
sa mo rz$ du te ry to rial ne go po wró c#
do problemów raz ju" poruszanych. I to
nie z powodu braku tematów w tzw. sezonie ogórkowym. Wprost przeciwnie.
Wszak to nie by!o spokojne lato…
Kampania prezydencka u jego progu,
która oprócz zmiany G!owy Pa%stwa zaowocowa!a kabaretowym referendum,
rekordowe upa!y i tragiczna miejscami
susza, wizja przybycia do naszego kraju tysi#cy przybyszów z obcych nam kulturowo rejonów &wiata, wreszcie kampania wyborcza do parlamentu… W tym
roku wyj$tkowo agresywna i brutalna.
A mo"e to tylko nam si# tak wydaje, "e
ka"da kolejna jest brzydsza od poprzedniej? Tak czy owak, a" za du"o, jak na jeden „sezon ogórkowy”. 'e ju" o poci$gu pe!nym z!ota nie wspomn#…
Co z tego wszystkiego dotyczy bezpo&rednio w!adz lokalnych? Organizacja
wyborów i referendów (lokale, komisje,
logistyka) to rutyna, z któr$ samorz$dy
radz$ sobie tak „zwyczajnie”, "e wr#cz
nie jest to "adnym tematem dla mediów.
Susza sprawi!a, "e w niektórych gminach
wyst$pi!a konieczno&( awaryjnego dowozu wody beczkowozami. Zauwa"yli&cie, "e ten temat te" przewin$! si#
w mediach jedynie jako w!a&ciwie sucha
informacja? Nie by!o tzw. „afer”, co
oznacza, "e w takich sytuacjach kryzysowych samorz$dy po prostu sobie radz$ bez wi#kszych trudno&ci. Wizja
przybycia do naszych gmin i miast tysi#cy uchod)ców, utworzenia kolejnych
o&rodków dla cudzoziemców, cho( to zadanie rz$dowe, na pewno sp#dza sen
z powiek prezydentom i burmistrzom,
na których spadnie cz#&( odpowiedzialno&ci za !ad i porz$dek publiczny wobec
tak nabrzmia!ych emocji i obaw… Ciekawe, czy b#d# musia! w!a&nie o tym pisa( przed ko%cem tego roku?

Tymczasem nikt si# chyba nie spodziewa!, "e nagle w wirze kampanii wyborczej wyp!ynie temat, o którym pisa!em
w maju – ustawa metropolitalna. Tamten tekst nosi! tytu! „Gadanie o niczym?” Znak zapytania okaza! si# proroczy. Ju" wydawa!o si#, "e powszechna
wr#cz krytyka pomys!u stworzenia „powiatu metropolitalnego” zamyka temat
na wiele miesi#cy, je"eli nie lat. Prawie
pewne wydawa!o si#, "e w tej kadencji
Sejmu sprawa ju" nie wyp!ynie. Po raz
kolejny okaza!o si#, "e w polityce „prawie” oznacza wielk$ ró"nic#. Bo kampania wyborcza rz$dzi si# swoimi prawami…
Wysoki Sejm uchwali!
raczy…
Najpierw prawnicy przetarli oczy ze
zdu mie nia czy ta j$c ofi cjal ne spra wozdanie komisji sejmowych. Przypomn#: gdy w lutym Sejm skierowa!
projekt „Ustawy o powiecie metropolitalnym” (ten w!a&nie, o którym pisa!em w maju) do po!$czonych komisji:
Samorz$du Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Administracji i Cyfryzacji, wszystko zacz#!o si# normalnie. Komisje zebra!y si# w marcu,
potem w kwietniu. Pó)niej nast$pi!a
przerwa, wszak wybory prezydenckie
bar dziej za prz$ ta !y uwa g# !$cz nie
z ich do&( zaskakuj$cym dla partii rz$dz$cej wynikiem. Komisje zebra!y
si# ponownie w lipcu i 4 sierpnia. I powsta! do&( ku rio zal ny do ku ment,
w którym czytamy:
Sprawozdanie komisji o poselskim
projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym /…/
Komisje po rozpatrzeniu tego projektu ustawy wnosz!:
Wysoki Sejm uchwali" raczy za#!czony projekt ustawy.

„Dowcip” polega na tym, "e ów
za!$czony projekt ustawy nawet nie nazywa si# tak, jak ten opiniowany! Co
wi#cej, sami autorzy projektu z dum$
og!osili, "e to projekt ca!kiem zmieniony. Znikn$! krytykowany dziwol$g
prawny pod nazw$ „powiat metropolitalny”. Jego miejsce (tak"e w nazwie
ustawy) zaj$! „zwi$zek metropolitalny”. W &wietle tego, "e w naszej aglomeracji od lat istnieje Górno&l$ski
Zwi$zek Metropolitalny (GZM), pos!owie chyba mieli nadziej#, "e ta nazwa
przejdzie bezbole&nie, bez wi#kszego
echa. Ale najwi#ksz$ burz# wywo!a!a
za po wied), "e „rzu tem na ta &m#”
obecny Sejm jeszcze zd$"y uchwali(
t# ustaw# na ostatniej prostej. Ujawnienie w sierpniu czego&, co – jak g!osili autorzy – jest diametralnie now$ wersj$ i za po wied), "e by( mo "e
za miesi$c parlament j$ przeg!osuje,
przeczy!o wszystkim przyj#tym zasadom i zwyczajom konsultacji, tym
bardziej w &rodku sezonu urlopowego.
Na dodatek w cz#&ci mediów zacz#!o
si# „dorabianie g#by” samorz$dom,
"e je&li teraz znów pojawi$ si# g!osy
krytyczne, to ju" b#dzie wy!$cznie
wina nieumiej$cych (a raczej niechc$cych) si# do ga da( pre zy den tów,
którzy „zazdro&nie strzeg$” swojej
w!adzy.
4 wrze"nia w Katowicach
W odpowiedzi jednego wrze&niowego dnia trzy du"e organizacje samorz$dowe: Zwi$zek Miast Polskich, *l$ski
Zwi$zek Gmin i Powiatów oraz Górno&l$ski Zwi$zek Metropolitalny zaprezentowa!y w Katowicach wspólne
stanowisko w sprawie projektu tej
wersji tzw. ustawy metropolitalnej.
Przedstawiono oczywi&cie oficjalne
do ku men ty, ale swo j$ wa g# mia !o
przede wszystkim to, "e na wspólnej
konferencji prasowej wyst$pi! razem
„pierwszy garnitur” przedstawicieli
tych organizacji: Przewodnicz$cy ZMP
i GZM oraz wi ce prze wod ni cz$ cy
*ZGiP, b#d$cy równocze&nie prezydentami znacz$cych miast: Gliwic,
Zabrza i D$browy Górniczej. Przekaz
poszed! „w &wiat”. Czy by! jasny?
Niech za potwierdzenie pos!u"y cytat
z gazety, która do tej pory celowa!a
w tym „przypinaniu !atek” prezydentom miast:
Projekt tzw. ustawy metropolitalnej, niezwykle wa$nej dla polskich
miast, nie mo $e by" uchwa la ny
pod presj! kampanii wyborczej. Nie
do%", $e zawiera szereg b#&dów, to jeszcze próbuje si& prezydentów miast
najbardziej zainteresowanych tworzeniem metropolii przedstawi" jako ich
przeciwników. Nie ma na to naszej
zgody – podkre%laj! zgodnie przedstawiciele trzech organizacji samorz!dowych.

Nowe gmachy urz!dowe
– Projekt tworzy niespójny i kosztowny system biurokratyczny. W miastach
wojewódzkich obok urz!dów miejskich i marsza"kowskich stan# kolejne wielkie biurowce, tym razem metropolitalne z rzesz! urz"dników, którzy
przede wszystkim zajmowa# si" b"d!
wyznaczaniem granic kompetencji mi"dzy nimi. – powiedzia! wiceprzewodnicz"cy #l"skiego Zwi"zku Gmin i Powiatów, prezydent D"browy Górniczej
Zbigniew Podraza. – Gminy i powiaty
wchodz!ce w sk$ad zwi!zku metropolitalnego nie b"d! mia$y %adnego wp$ywu na jego funkcjonowanie, przy równo cze snym obo wi!z ku p$a ce nia
niema$ych sk$adek. I nie chodzi tutaj
o w$adz", ale przede wszystkim o odpowiedzialno&#, która wynika z mandatu
powierzonego w wyborach samorz!dowych. Tzw.,, komisja metropolitalna”
z$o%ona z wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów ma pe$ni# w istocie
rzeczy jedynie fasadow!, opiniodawcz!
rol".
– Chcemy, aby przysz$e w$adze metropolii mia$y siln# legitymacj! pochodz#c# z wyborów bezpo$rednich – wyja$nia!
przewodnicz"cy Zwi"zku Miast Polskich, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. – Jednak musi by# zachowana
równowaga mi"dzy w$adzami metropolii a samorz!dami wchodz!cymi w jej
sk$ad, a wspó$praca musi zosta# wr"cz
„wymuszona”. Dlatego po raz kolejny
proponujemy dwa warianty: albo jednoosobowy, silny organ wykonawczy pochodz!cy z wyborów powszechnych
oraz organ stanowi!cy sk$adaj!cy si"
z wójtów, burmistrzów, prezydentów
oraz starostów, albo kolegialny organ
wykonawczy wybierany przez organ
stanowi!cy, w którym zasiada$yby osoby zarówno uzyskuj!ce mandat z wyborów bezpo&rednich, jak i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie
z za$o%eniem, %e waga g$osów obydwu
grup jest równowa%na.
– W projekcie ustawy i jego uzasadnieniu brakuje nawet wyra'nie wskazanych skutków finansowych proponowanej re gu la cji. Usta wo daw ca nie
przeprowadzi$ chyba symulacji konsekwencji finansowych dla samorz!dów.
Nawet sposób obliczania sk$adki na rzecz
zwi!zku metropolitalnego jest tak niejasny, %e – w zale%no&ci od sposobu jego
interpretacji – wyliczone sk$adki mog!
si" diametralnie ró%ni#! – podkre$la!a
przewodnicz"ca GZM, prezydent Zabrza
Ma!gorzata Ma%ka-Szulik.
Cytowano te& wypowied' prezydenta Cz(stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, wiceprzewodnicz"cego #l"skiego Zwi"zku Gmin i Powiatów, który
zwróci! uwag( tak&e na to, &e nowe rozwi"zania mog" wprowadzi) zamieszanie w ubieganiu si( przez samorz"dy
o $rodki unijne. – Z projektu wynika, %e

znakomita wi"kszo&# regulacji dot. zada( przewidzianych dla nowego zwi!zku metropolitalnego prowadzi# b"dzie
do krzy%owania si" kompetencji z samorz!dem województwa oraz samorz!dami miast, powiatów i gmin. Mog! wyst!pi# konflikty kompetencyjne i ró%ne
interpretacje.
Dla dociekliwych
To wszystko, co napisa!em powy&ej,
uwa&ny czytelnik móg! znale') w prasie codziennej i na niektórych portalach
internetowych. Poniewa& jednak Czytelnicy miesi(cznika „#l"sk” maj" raczej
wi(ksze wymagania i ambicje, odwa&(
si( przytoczy) jeszcze te zarzuty, które
„nie przebi!y” si( do gazet codziennych.
Mo&e dlatego, &e uznano je za zbyt trudne, specjalistyczne?
Mo&na odnie$) wra&enie, i& projekt nie
jest kompatybilny z ustaleniami Krajowej Polityki Miejskiej. Tworzenie zwi"zków metropolitalnych oraz innych form
porozumie% dotycz"cych zarz"dzania
miejskimi obszarami powinno by) dzia!aniem dobrowolnym, dostosowanym
do regionalnych i lokalnych problemów oraz uwarunkowa%, podejmowanym z inicjatywy samorz!dów lokalnych. Wyra'nie wskazuje na to Krajowa
Polityka Miejska, zgodnie z któr" „nie
powinno si" z góry narzuca# samorz!dom formy wspó$pracy, nale%y pozostawi# im wybór sposobu zarz!dzania obszarem funkcjonalnym” (KPM, s. 122).
KPM przestrzega przed tworzeniem
nowych szczebli samorz"du i mno&eniem rodzajów instytucji ponad faktyczne potrzeby.
Zamys! powo!ania nowego, szczególnego rodzaju jednostki samorz"du terytorialnego nie wynika z okre$lonych po wo dów spo !ecz nych lub
przestrzennych, lecz ma „dowarto$ciowa)” miasta wojewódzkie. Wymogiem powstania zwi"zku metropolitalne go jest ob j( cie nim ob sza ru
zamieszkanego przez 500 tys. mieszka%ców, a jednocze$nie to, &e w jego
sk!ad musi wchodzi) miasto b(d"ce siedzib" wojewody lub sejmiku województwa. Zwi"zek metropolitalny mog" za tem two rzy) Kiel ce, Opo le,
Rzeszów, Zielona Góra lecz nie mog"
porównywalne z nimi wielko$ci" (a nawet cz(sto wi(ksze) Cz(stochowa,
Bielsko-Bia!a czy Sosnowiec.
To tylko kilka zarzutów z obszernego, 8-stronicowego dokumentu. Warto
jeszcze chyba przytoczy) fragment Stanowiska strony samorz"dowej Komisji
Wspólnej Rz"du i Samorz"du Terytorialnego, które przedstawiono kilka dni
przed wspomnian" konferencj" prasow":
Przepisy, które stanowczo odrzucamy:
– zwi!zek ma by# tworzony „odgórnie”, w drodze rozporz!dzenia Rady
Ministrów, a projekt statutu zwi!zku ma
opracowywa# pe$nomocnik rz!du, a nie

podejmuj!ce wspó$prac" gminy i powiaty.
– cz$onkostwo w zwi!zku mo%na gminie albo powiatowi narzuci#, poniewa%
projekt jego utworzenia wymaga zgody
tylko cz"&ci w$!czanych w jego sk$ad jednostek, co narusza ich samodzielno&#,
która – zgodnie z Konstytucj! RP – jest
zagwarantowana i podlega ochronie
s!dowej.
Co wolno wojewodzie…
(przepraszam: pos"owi)
– W proponowanym rozwi!zaniu w$adze tzw. zwi!zku metropolitalnego maj! by# wy$aniane w sposób analogiczny
do powiatów ziemskich i sejmiku województwa, co doprowadzi do upartyjnienia tych zwi!zków. Czy to przypadek?
Chyba nie, skoro projekt wyklucza $!czenie mandatu radnego „metropolitalnego” z pe$nieniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta, ale ju% nie zabrania
$!czy# go z mandatem pos$a i senatora – podkre$la prezydent Gliwic.
Historia zatoczy"a ko"o?
Jedni mówi", &e historia rzeczywi$cie
lubi si( powtarza), inni – &e je$li powraca, to tylko w postaci parodii samej siebie. Mo&e dlatego warto przytoczy)
krótki fragment rozmowy z Bogus"awem #migielskim, ówczesnym marsza" kiem wo je wódz twa $l! skie go
w Dzienniku Zachodnim ze stycznia 2010 r.:
– Najbardziej dra%liwe pytanie: Kto
mia" by za rz# dza& aglo me ra cj#?
– Organem wykonawczym mog!aby
zosta) specjalnie utworzona jednostka
podleg!a urz(dowi marsza!kowskiemu,
kierowana przez zarz"d województwa.
– Tym zdaniem wywo"a pan burz!...
– Ale to najrozs"dniejsze rozwi"zanie.
Jako urz"d mamy po prostu wszelkie narz(dzia, by te zadania realizowa). Zarz"d
sta!by jednocze$nie na stra&y, by metropolia nie spowodowa!a dezintegracji
województwa.
Szybko okaza!o si(, &e to „najrozs"dniejsze rozwi"zanie” na pewno nie
przejdzie. W jego miejsce zatem pojawi! si( powiat metropolitalny, wreszcie
zwi"zek metropolitalny. Mimo ró&nych nazw, jedno nie uleg!o zmianie. I w!adze powiatu, i zwi"zku wybierane maj" by)… identycznie jak sejmik
województwa… Nic doda), nic uj").

!
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 $l#skim.
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Niska emisja – prze!om!
JOLANTA KARMA"SKA
Batalia o czystsze powietrze nie tylko na Górnym !l"sku trwa nieprzerwanie od kilkudziesi#ciu lat. Jest lepsze. Czujemy to przez wi#ksz" cz#$%
roku. Do czasu... rozpocz#cia sezonu grzewczego, gdy toksyczne py&y zaczynaj" nas ostro atakowa%.
Sprawc" tego sezonowego ataku zanieczyszcze' powietrza s" przestarza&e (ród&a ciep&a w naszych domach, lokalnych kot&owniach, budynkach
u)yteczno$ci publicznej. I z&ej jako$ci paliwo oraz ró)nej ma$ci $mieci, s&u)"ce za opa&! Dotychczasowa walka z nisk" emisj", bez niezb#dnych narz#dzi prawnych, by&a skazana na kl#sk#. Og&aszane co roku alarmy smogowe, $wiadczy&y tylko o naszej bezradno$ci.
Potrzeba by&o dobrze przygotowanego zrywu obywatelskiego, reprezentowanego przez Polski Alarm Smogowy, by wymusi% nowelizacj# ustawy
„Prawo ochrony $rodowiska”, w cz#$ci dotycz"cej powietrza czyli kluczowego artyku&u nr 96. W ten sposób urodzi&a si# ustawa antysmogowa. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud# da&a samorz"dom narz#dzie do skuteczniejszej walki z nisk" emisj" zanieczyszcze'.

Aglomeracji Górno!l"skiej walka
W
o czyste powietrze, podobnie jak
w Krakowie, ma swoj" d#ug" histori$. Upominali!my si$ o nie coraz g#o!niej ju%
na prze#omie lat siedemdziesi"tych i osiemdziesi"tych ubieg#ego wieku. Ju% wówczas
tematem numer jeden by# zasiarczony
w$giel, czystsze technologie w$glowe
i taka energia!
Popraw$ jako!ci powietrza odczuli!my
dopiero w ostatnich kilkunastu latach.
G#ównie dzi$ki modernizacji i unowocze!nianiu przemys#u, skutecznemu ograniczaniu zanieczyszcze&, ulatuj"cych z wysokich
kominów.
Potwierdzaj" to wyniki bada& emisji
przemys#owych zanieczyszcze& w kraju.
Mniej jest obecnie w powietrzu (w stosunku do wczesnych lat 80. ub. wieku) dwutlenku siarki o ponad 70 procent, tlenków
azotu o ponad 40 procent, py#ów o ponad 80
procent.
Tylko w województwie !l"skim w ostatnim dziesi$coleciu najbardziej uci"%liwe zak#ady przemys#owe potrafi#y zmniejszy'
emisje py#ów do powietrza z poziomu 27
tys. ton/rok do poziomu oko#o 11 tys. ton!
Niestety, dot"d nie zdo#ali!my odczuwalnie ograniczy' zjawiska niskiej emisji. Nadal w wielu regionach kraju przekraczane
s" po wielokro' normy py#u zawieszonego PM 10 i jego najbardziej toksycznej frakcji – py#u PM 2,5. Ten drugi, tak drobny,
%e niewidzialny py# jest szczególnie niebezpieczny dla naszego zdrowia, %ycia ludzi
i !rodowiska naturalnego. Zawiera rakotwórcze toksyny z benzo-a-pirenem na czele, dioksyny, metale ci$%kie. Ka%da ilo!'
tych zwi"zków chemicznych, którymi
musimy oddycha' jest i dla cz#owieka i natury mocno szkodliwa.
Toksyczny py&
tego powodu przedwcze!nie umiera
Z
co roku oko#o 45 tysi$cy Polaków.
Na !wiecie ponad 350 milinów ludzi. Te
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liczby wci"% rosn".
Wed#ug Pa&stwowej Inspekcji Ochrony
(rodowiska to w#a!nie py# zawieszony, pochodz"cy z tzw. niskiej emisji sektora bytowo – komunalnego, w najwi$kszym
stopniu decyduje o z#ej jako!ci powietrza
w Polsce. W znacznie mniejszym, stopniu
dok#ada si$ do tego transport.
Potwierdza to regularnie prowadzony
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
(rodowiska w Katowicach monitoring
stanu powietrza atmosferycznego na terenie województwa !l"skiego. Dopuszczalne normy py#u zawieszonego PM 10
i PM 2,5 oraz benzo (a) pirenu s" przekraczane, w ka%dym sezonie grzewczym,
po wielokro'.
W ubieg#ym roku, podczas do!' ciep#ej
zimy, polska norma dobowa py#u zawie-

szonego PM 10, okre!lona
nej w Katowicach w sprawie
na 50 mikrogramów w metrze
termomodernizacji budynków
sze!ciennym powietrza (norma
przy równoczesnym wypo"wiatowej Organizacji Zdrosa&eniu ich w niskoemisyjne
wia – WHO to 20 mikrograkot#y w'glowe nowej generamów) przekraczana by#a w niecji, które zast$pi$ te wieloletktórych miejscach nawet
nie. Porozumienie podpisali:
przez 144 dni!
Wojciech Sa#uga, marsza#ek
Równie wymowna jest czowojewództwa !l$skiego i An#owa lokata Aglomeracji Górnodrzej Pilot, prezes zarz$du
!l$skiej w rankingu z 2014 r.
Wojewódzkiego Funduszu
najbardziej zanieczyszczonych
Ochrony "rodowiska i Gospomiast polskich gro%nym py#em
darki Wodnej w Katowicach.
PM 2,5. Wy&sze jego st'&enia
Dlaczego to porozumienie
odnotowano tylko w s#abo przeby#o konieczne? Najkrócej wywietrzanym Krakowie.
ja!ni# to Wojciech Sa#uga móWed#ug WHO, st'&enie tej
wi$c: jest wype#nieniem luki.
frakcji py#u w metrze sze!cienRegionalny Program Operanym powietrza nie powinno
cyjny Województwa "l$skiego
przekracza( 10. mikrogramów.
na lata 2014-2020, zgodnie ze
Tymczasem w Krakowie si'stanowiskiem unijnym, wyklugn'#o ono 36 mikrogramów,
cza dofinansowanie wymiany
w miastach Aglomeracji Górno%róde# ciep#a na te z udzia#em
!l$skiej – 34. Dalej uplasowaw'gla. Wspiera jedynie efektyw#y si', z nieco tylko korzystniej- Od lewej: W. Sa!uga – marsza!ek "l#ski i A. Pilot – prezes WFO$iGW w Ka- no!( energetyczn$, odnawialne
szym dla powietrza wynikiem, towicach po podpisaniu porozumienia
%ród#a energii czy inne „zielone”
Kielce, Wroc#aw i Rzeszów, Porozwi$zania w infrastrukturze
zna), *ód% i Warszawa i inne du&e mia- grunt. Ju& w listopadzie ub. roku w przy- publicznej i mieszkaniowej.
sta. I nie jest to ca#y ranking prawdy, sko- j'tym przez jego Sejmik czwartym z koNic nie stoi na przeszkodzie, by tego tyro w sezonie grzewczym w wielu lei Programie Ochrony Powietrza przewi- pu instalacje, wy#$cznie wysokowydajne,
miejscowo!ciach wypoczynkowych dziano rozbudow' sieci ciep#owniczej ekologiczne kot#y w'glowe nowej genei uzdrowiskowych na po#udniu Polski by- i pod#$czenie do niej jak najwi'kszej licz- racji – jak mówi# Andrzej Pilot, prezes
by budynków mieszkalnych; wyelimino- WFO"iGW w Katowicach, dofinansowa#
wa#o jeszcze gorzej.
wanie spalania paliw z#ej jako!ci i odpa- Fundusz. To konieczne wsparcie dla tych
dów w paleniskach domowych oraz dalsze samorz$dów, instytucji czy firm, które zaograniczanie emisji zanieczyszcze) z ko- planuj$ termomodernizacj' budynków
Ustawa antysmogowa
munikacji i przemys#u.
i wymian' przy okazji swoich zu&ytych
Przedsi'wzi'cia te od lat wspiera Wo- urz$dze) grzewczych na nowoczesne
odpisanie przez prezydenta RP ustawy
nazwanej szybko antysmogow$, zapo- jewódzki Fundusz Ochrony "rodowiska w'glowe. Ze wzgl'du na ta)sz$ ich ekswiada prze#om w walce z nisk$ emisj$ za- i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ma ploatacj'. Je!li chcemy nisk$ emisj' zanieczyszcze) powietrza. Pozwoli ona w tej dziedzinie ogromne do!wiadczenie. nieczyszcze) na "l$sku nie tylko ograniwkrótce walczy( z tym zjawiskiem ró&ny- Od 2007 roku na zadania ochrony powie- cza(, ale zlikwidowa(, musimy korzysta(
mi metodami. Nie tylko poprzez ca#kowi- trza przeznaczy# ponad miliard z#otych. We z ka&dego mo&liwego rozwi$zania, doda#
te zakazy spalania brudnego w'gla, mia- wspó#pracy z samorz$dem województwa A. Pilot.
mocno anga&uje si' w wielkoobszarowe
#ów w'glowych czy !mieci.
Trudno si' z tym nie zgodzi(. EksperPo raz pierwszy sejmiki wojewódzkie, przedsi'wzi'cia, zwi$zane z popraw$ ci ju& oszacowali, &e na realizacj' tego poodpowiedzialne za kreowanie polityki czysto!ci powietrza. W nowej perspekty- rozumienia, WFO"iGW w Katowicach
ochrony powietrza, otrzyma#y narz'dzia wie finansowej unijnej pomocy na la- przeznaczy oko#o 10 mln z#otych. To koprawne, z których b'd$ mog#y korzysta( ta 2014-2020 kluczowym do wsparcia jest lejna pozycja w puli !rodków przeznaczaelastycznie. Optymalnie dla swojego regio- „Program kompleksowej likwidacji niskiej nych ka&dego roku na ochron' powietrza
emisji na terenie konurbacji !l$sko-d$- w regionie. Co roku z funduszu trafia na ten
nu, z uwzgl'dnieniem jego specyfiki.
B'd$ mog#y uchwa#$ okre!li( np. ro- browskiej”, finansowany z RPO WSL. cel 260 mln w postaci po&yczek i ponad 20
Nie tylko unijne pieni$dze, nowa usta- mln w postaci dotacji.
dzaj i jako!( paliw, jakie nale&y stosowa( oraz parametry techniczne i emisyj- wa antysmogowa, ale równie& szeroka
W najbli&szych latach nie tylko na "l$ne urz$dze) do spalania. B'd$ te& mog#y wspó#praca wielu podmiotów i obywateli sku nie powinno zabrakn$( pieni'dzy
za ka za(, na wy bra nych ob sza rach z regionu stwarzaj$ niepowtarzaln$ szan- na czystszy, zdrowszy oddech. Do 2020
i w okre!lonym czasie, stosowania insta- s', by nisk$ emisj' zanieczyszcze) na "l$- roku na zaplanowane inwestycje, zwi$zalacji, które nie spe#niaj$ podstawowych sku nie tylko skutecznie ograniczy(, ale ne z popraw$ jako!ci powietrza Polska zanorm ekologicznych. Ale b'd$ te& mo- z czasem… zlikwidowa(.
mierza wyda( blisko 20 miliardów z#og#y zwolni( niektóre podmioty z tych zatych. Najwi'cej, bo a& dwana!cie
kazów. Wachlarz mo&liwo!ci, jakie damiliardów przeznaczy na ten cel Narodoje znowelizowana ustawa jest znacznie W!glowe porozumienie
wy Fundusz Ochrony "rodowiska i Goszerszy. W wi'kszo!ci dotyczy nie zakaspodarki Wodnej.
os#u&y temu porozumienie, zawarte
zów, lecz mo&liwo!ci, jakie maj$ do dysJest szansa, by!my w perspektywie najna pocz$tku pa%dziernika b&. roku bli&szych lat cieszyli si' i czystym powiepozycji samorz$dy w ograniczaniu nipomi'dzy Zarz$dem Województwa "l$- trzem i lepszym zdrowiem. Nie mo&emy
skiej emisji.
W województwie !l$skim ustawa anty- skiego a Wojewódzkim Funduszem jej zmarnowa(!
smogowa trafia na dobrze przygotowany Ochrony "rodowiska i Gospodarki Wod!

P
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czy ka: W „Wester nie”, najnow szym
i zarazem ostatnim spektaklu o !l"sku postanowili#my wys$a% !l"zaków daleko poza ich bezpieczny #wiat i spróbowa% opowiedzie% ich nieznan" (cho% prawdziw")
histori&, maj"c za t$o #wiat Dzikiego Zachodu (…) postanowili#my tym spektaklem zamkn"% cykl „!l"sk #wi&ty/ !l"sk przekl&ty”,
bo doszli#my do wniosku, 'e nasz !l"sk zas$uguje na nowe, inne od tego, które znamy,
spojrzenie. Zas!uguje jak najbardziej, ale je%li powstanie co% godnego uwagi o tym, co
ju& by!o, ale opowiedziane inaczej, musi trafi' na najwa&niejsz# %l#sk# scen(. Ten
cykl powinien pozosta' otwartym…
"l#ski realizm magiczny nadal czeka
na swojego teatralnego odkrywc(, szczególnie za% wielki Teofil Ociepka, który wo!a z tamtego %wiata o przypomnienie nie
tylko niekwestionowanych malarskich
dokona$, ale ca!ego bogatego &ywota.
To& to jest temat dla %l#skiego teatru! Jak
dot#d Ociepka by! zawsze w tle, nawet we
wspania!ym „Angelusie” Lecha Majewskiego, nigdy na pierwszym planie.
Jaki jest wspomniany „Western”? Autor
sztuki Artur Pa!yga to twórca doceniany, laureat wielu nagród. Jego „)yd” zrealizowany w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia!ej przyniós! mu powszechne uznanie. Obawiam
si(, &e „Western” tego sukcesu nie powtórzy. Historia ksi(dza Leopolda Moczygemby, za!o&yciela %l#skiej osady Panna
Maria w Teksasie jest doskonale znana, niema!a w tym zas!uga Józefa K!yka z Pszczyny, cenionego filmowca-amatora i populary zatora lo sów "l#zaków na Dzikim
Zachodzie. By!em przekonany, &e tak znakomity autor jak Artur Pa!yga odkryje
podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych
co% absolutnie nowego, szokuj#cego, zapieraj#cego dech w piersiach. Tak si( nie sta!o. Jego „Western” to solidna robota, ale bez
rewelacji. Re&yserzy tak&e troszk( zawiedli, momentami wia!o ze sceny nud# i… cytatami inscenizacyjnymi, cho'by z rewelacyjnej „Pi#tej strony %wiata” Kazimierza
Kutza w mistrzowskiej re&yserii Roberta Talarczyka, która otworzy!a twórcy przedstawienia drog( do dyrekcji Teatru "l#skiego.
Wcze%niej %l#ska tematyka i godka zago%ci!y na katowickiej scenie w przesympatycznym spektaklu „Polterabend”
Stanis!awa Mutza. Re&yser Tadeusz Bradecki znakomicie pos!u&y! si( w nim prostymi, czytelnymi symbolami. Nie wym#drza! si( i niczego nie udziwnia!. Pi(kne
plastycznie obrazy by!y zas!ug# scenografa Paw!a Dobrzyckiego. Niespotykany
urok tego przedstawienia by! dzie!em
wspania!ych aktorów. Na najwy&sze s!owa uznania zas!u&y!a Ewa Le%niak w roli
babki Tekli, „okropnej omy” o wielkim sercu. Bogata w &yciowe do%wiadczenie,
by!a stale obecna w &yciu rodziny – za &ycia i po %mierci. Alina Chechelska (Berta)
emanowa!a matczynym ciep!em – czysta,
zadbana, pachn#ca. Ca!y zespó! by! bez zarzutu! Ten spektakl pozostanie ze mn#
na zawsze. Pi(knie „pok!óci!em si(” wówczas z Micha!em Smolorzem, ale jak&e to
by!a sympatyczna sprzeczka, weso!a wymiana pogl#dów. Mi(dzy nami na linii „hanys-gorol” nigdy nie zaiskrzy!o.

Fot. Krzysztof Lisiak/mat. Teatr !l.

aniepokoi!y mnie s!owa dyrektora TeZ
atru "l#skiego im. Stanis!awa Wyspia$skiego w Katowicach Roberta Talar-

Barbara Lubos (Ofelia) i Ewa Le#niak (Gertruda)

"l#sk
otwarty
TEATR
Oficjalnie cykl „"l#sk %wi(ty/"l#sk przekl(ty” otworzy! „Skazany na bluesa” Przemys!awa Angermana i Jana Kidawy-B!o$skiego w re&yserii Arkadiusza Jakubika. By!
to spektakl zaczarowany. Nie pami(tam
w &adnym teatrze takiej atmosfery, która towarzyszy!a premierze. Bisom nie by!o ko$ca, ca!a sala %piewa!a razem ze wspania!ym
Tomkiem Kowalskim przeboje „D&emu”.
Nikt krytycznie nie ocenia! upadków wielkiego artysty, jakim by! Ryszard Riedel, chocia& autorzy niczego przed widzami nie ukrywali. Zadzia!a!a magia teatru.
Najs!abszym ogniwem cyklu okaza!
si( „W popielniczce diament” Jakuba
Roszkowskiego o legendzie polskiego kina, genialnym aktorze Zbyszku Cybulskim,
spoczywaj#cym na katowickim cmentarzu
przy ulicy Sienkiewicza. Autorzy starali si(
odpowiedzie' na pytanie: Co by to by$o
gdyby Cybulski 'y$ dzisiaj? Nie zazdroszcz( twórczej wyobra*ni. Legend( przypomniano i ob%miano. To nie moja bajka. Re&yser Waldemar Patlewicz te& nie wzniós!
si( na wy&yny sztuki. Natomiast w niezwyk!ej scenerii Galerii Szyb Wilson zaiskrzy!a „Morfina” Szczepana Twardocha
w genialnej re&yserii Eweliny Marciniak – pod ka&dym wzgl(dem spektakl wybitny; plastycznym (Katarzyna Borkowska), aktorskim (wielkie kreacje Anny
Kadulskiej i Violetty Smoli$skiej), muzycznym (rewelacyjny zespó! „Ch!opcy
Kontra Basia”). To by!a uczta dla oczu,
uszu i przede wszystkim dla ducha…

„Czarny ogród” na motywach wspania!ej ksi#&ki Ma!gorzaty Szejnert w re&yserii Jacka G!omba zostawi! w pami(ci
pi(kne obrazy, zw!aszcza ol%niewaj#cy prolog i… obecno%' na scenie Bernarda
Krawczyka. Pewnych fragmentów ksi#&ki Szejnert brakowa!o, inne historie, zbyt
znane, mo&na by!o pomin#'. Materia!
wyj%ciowy doskona!y, twórcy znakomici,
sukcesu nie by!o… Czego% by!o za ma!o,
mo&e mi!o%ci do „czarnego ogrodu”.
Wró'my do „Westernu”. O autorze i re&yserach ju& by!o. Pora na opraw( plastyczn#. Scenografia i kostiumy s# dzie!em Adrianny Go!(biewskiej. Praca przy spektaklu
wie$czy jej studia, jest dyplomem i kolejn# ods!on# projektu KatoDebiut realizowanego przez dyrektora Roberta Talarczyka
w Teatrze "l#skim. Do artystki mam jedn# uwag(: musi pokocha' %wiat!o! Troszk( si( go boi. Ci(&kiej rze*bie Panny
Marii mo&na by!o %wiat!em doda' lekko%ci. Historia "l#zaków w Teksasie nie jest
a& tak czarna. Ma swoje blaski i cienie.
Tre%ci sztuki opowiada! nie b(d( – kto
chce j# pozna' musi si( wybra' do teatru.
Chc( napisa' o aktorach, dzi(ki którym niektóre postacie na d!u&ej pozostan# w naszej
pami(ci. Przede wszystkim o Annie Kadulskiej (Hedwig), która wkracza na scen(
w najbardziej odpowiednim momencie,
kiedy zaczynaj# opada' powieki. Jest krzykliwa, „strzela” batem i ca!y czas kombinuje jak zdoby' wielkie pieni#dze, taka bizneswoman tamtych czasów. Powiadaj#, &e
jest z innej sztuki, &e psuje spokojny balladowy tok przedstawienia. I bardzo dobrze! W innym wypadku zasn#!bym, jak
amen w pacierzu. Ks. Moczygemba Dariusza Chojnackiego na ambonie spokojny i cichy, w dzia!aniu szybki. "wietn#, bardzo
charakterystyczn# par( stworzyli Bart!omiej
B!aszczy$ski (Szeryf) i Agnieszka Radzikowska ((ona Szeryfa). Drug# par(, której
zapomnie' nie sposób, wykreowali: Bogumi!a Murzy$ska (Szamanka) i Jerzy G!ybin
(Szaman) – ich perfekcyjnym aktorstwem
mo&na zachwyca' si( bez ko$ca. Z zegarmistrzowsk# konsekwencj# poprowadzi!a
rol( czarnoskórej "l#zaczki Barbara Lubos
(Ofelia), mistrzowska w ka&dym ge%cie. Alina Chechelska (Petronela) jak zawsze podbi!a serca widowni. Nie zawiod!y moje ulubione aktorki: Ewa Le%niak (Gertruda)
i Krystyna Wi%niewska (Antonina). Musz(
jeszcze wymieni' Grzegorza Przyby!a
(M’Rose), Wies!awa S!awika (Alojz) i Andrzeja Warcab( (Aktor).
Wielki ekran, na którym dublowane
jest to, co dzieje si( na scenie jest nawi#zaniem do kina, w którym kiedy% królowa!y westerny. Nie dotar! do mnie sens wy%wietlanych na scenie napisów, najpierw
my%la!em, &e to tytu!y scen, co% jakby rozdzia!y, ale gdzie tam… Nie s# to te& napisy z kina niemego. T( zagadk( zostawiam
innym do rozwi#zania!
WITOLD KOCI!SKI
Artur Pa!yga Western, re"yseria: Robert
Talarczyk, Rafa! Urbacki, scenografia i kostiu my: Ad rian na Go !# biew ska, mu zy ka: Przemys!aw Sokó!, t!umaczenie oraz
konsultacje j#zykowe z gwary $l%skiej: Ewa
Le$niak. Teatr &l%ski im. S. Wyspia'skiego
w Katowicach. Prapremiera 4 wrze$nia 2015.

Jubileuszowy sezon
„Cameraty Silesii”
becny sezon b%dzie 25. w historii naO
szego znakomitego chóru kameralnego „Camerata Silesia”. Jubileusz posta-

nowiono uczci' ca"! seri! koncertów,
z których pierwszy odby" si% w Sali Koncertowej NOSPR 5 wrze(nia, w obecno(ci rodzin i przyjació" zespo"u, oficjalnych
go(ci i licznie zgromadzonej publiczno(ci abonamentowej. Na inauguracyjny
koncert obchodów przygotowano program
z"o&ony z kompozycji specjalnie napisanych dla „Cameraty” przez polskich
twórców; w(ród nich by"o a& siedem
nowych kompozycji. Koncert rozpocz!"
znany ju& publiczno(ci Psalm radosny Ryszarda Gabrysia – wci!gaj!ca „(piewogra”, rozpisana na (piewaków rozmieszczonych w ró&nych punktach sali, jak
zwykle u Gabrysia lekko prowokuj!ca – do my(lenia. Mniej zagadkowe
by"o równie& ju& wykonywane Miserere
Stanis"awa Krupowicza, zaopatrzone
w liczne cytaty z chora"u gregoria#skiego, zwie#czone efektown! sopranow!
wokaliz!, napisan! z wiedz! o fenomenalnych w"a(ciwo(ciach g"osu Magdaleny
Szostak-Krupowicz, która by"a pierwsz!
wykonawczyni! utworu. Krzysztof Baculewski skomponowa" na jubileusz „Cameraty” efektowny, wyrazisty rytmicznie
i brzmieniowo Refren z udzia"em chóru
i instrumentów. Marcin Rupoci#ski nawi!za" w swoim Psalmie 96.” Cantate Domino” do idiomu muzyki dawnej. Przemys"aw Scheller – autor opracowania
psalmu Judaica me, Deus, po"!czy" klasyczn! tkank% muzyki chóralnej z akompa nia men tem wy ko na nym oso bi (cie
na didgeridoo – archaicznym instrumencie australijskim, którym zachwyca" si%
niegdy( Witold Szalonek. Phylakterion
Paw "a Szy ma# skiego – kompo zy cja
z 2011 roku, inspirowana starogreck! inskrypcj! zwan! Modlitw" Marii, odzwierciedla"a magiczny charakter tekstu,
czyni!c go podstaw! mozaiki, w której solistycznie traktowane g"osy tworzy"y
subteln! siatk% indywidualnych „zakl%'”.
Trady cyjn! sty listy k% reprezen to wa"
Psalm dobrej woli do s"ów Zygmunta Krasi# skie go Jo an ny Wnuk -Na za ro wej.
Awangard% reprezentowa" PrãnãhTron
Aleksandra Gabrysia na chór, komputer
live i kontrabas. Kompozytora zainspirowa"a hinduistyczna koncepcja prany – oddechu i zarazem si"y &yciowej; (piewacy,
oddychaj!c indywidualnie, a zarazem
uczestnicz!c we wspólnym oddechu,
poddali si% elementarnemu do(wiadczeniu bytu, z czego wynik"a frapuj!ca
d)wi%kowa narracja. Kolejne dwie kompozycje: Sabiny Byrczek (Psalm 117)
i Paw"a Tomaszewskiego (Psalm 29)
utrzymane by"y w stylistyce jazzowej
i w ten sposób stanowi"y p"ynne przej(cie
do drugiej cz%(ci koncertu, w której zabrzmia"y monumentalne jazzowo-etniczne Psalmy Leszka Mo&d&era. Poza tym
wys"uchali(my wielu &ycze# i gratulacji
(w tym jednych – (piewanych, autorstwa
Henryka Miko"aja Góreckiego, którego

Mi!dzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK

utwór-dedykacj% Niech nam !yj" i #piewaj! wykona"a „Camerata” na koniec
pierwszej cz%(ci koncertu.
Klara Langer-Danecka
wrze(nia bie&!cego roku min%18
"a 10. rocznica (mierci nieod&a"owanej Klary Langer-Daneckiej, wybitnej
pianistki i pedago ga, a dla nas,
uczniów – drugiej Mamy, jak! zreszt! zawsze chcia"a dla nas by'. Po dziesi%ciu latach od (mierci jako( wyra)niej wida', &e
&ycie mia"a ci%&kie, chocia& nie narzeka"a, bo chroni"a j! mi"o(' do pi%knej Pani
Muzyki, ale tak&e niez"omna moralna postawa i wiara. Pochodzi"a z typowej katowickiej rodziny, gdzie wymiesza"y si%
korzenie niemieckie i polskie. Ojciec by"
uczestnikiem powstania (l!skiego z 1920
roku, ale to nie uchroni"o artystki przed represjami, których dozna"a w okresie stalinowskim z powodu rzekomego afiszowania si% niemieckim pochodzeniem – jak
pisano w donosach na artystk%, które nap"ywa"y punktualnie w przeddzie# jej
koncertów, co skutkowa"o przes"uchaniami na milicji dok"adnie w te dni, kiedy mia"a gra'. Jej g"ówn! „win!” mia"o by'
podj%cie w uruchomionym w1939 roku
pracy w niemieckim konserwatorium
w Katowicach. Tu przypomn%, &e
„pod Niemcem” zgodzi"o si% pracowa' 33
z 36 pedagogów przedwojennego konserwatorium warszawskiego, przekszta"conego w 1940 roku w Staatliche Musikschule in War schau. Nikomu z tego
grona po wojnie w"os nie spad" z g"owy,
wyj!wszy Kazimierza Sikorskiego (wicedyrektora Musikschule), którzy otrzyma"
na jaki( czas zakaz sprawowania kierowniczych stanowisk. Jak wiadomo, na $l!sku by"o inaczej. Tak wi%c, trzydziestoletnia Klara Langer, maj!ca wszelkie dane
na stanie si% „rasow!” wirtuozk!, graj!ca
od czasów nauki u Wandy Chmielowskiej
w $l!skim Konserwatorium Muzycznym
Beethovena, Liszta, Schumanna, Brahmsa, Rachmaninowa, co jest niezwykle
rzadkie nie tylko w(ród polskich pianistek
(pomijaj!c cechy osobowo(ci, trzeba mie'
bowiem znakomite warunki fizyczne),
sta"a si% w latach 50. przedstawicielk! rze-

szy pianistów zarabiaj!cych na chleb
g"ównie koncertami w „terenie” i w szko"ach. Do rodowego nazwiska doda"a w tym
czasie panie#skie nazwisko matki. Od czasu do czasu „dawano” jej koncert w $l!skiej Filharmonii, jednorazowo pojawi"a si%
na estradzie Filharmonii Narodowej, kilkakrotnie wyje&d&a"a te& na tournée zagraniczne: do Bu"garii, Czechos"owacji,
ZSRR i Chin. Wsz%dzie imponowa"a znakomitym opanowaniem najtrudniejszego
repertuaru, który nieustannie szlifowa"a, m.
in. pod okiem wybitnego niemieckiego pianisty Wilhelma Kempffa, którego pozna"a jeszcze w czasie okupacji, bior!c udzia"
w prowadzonych przez niego kursach
mistrzowskich w Poczdamie. W 1966 roku pojecha"a do Kempffa do Positano
na kurs interpretacji muzyki Beethovena.
W tym czasie rozpocz%"a te& prac% pedagogiczn! w szkole muzycznej w Zabrzu.
By uzupe"ni' brakuj!ce kwalifikacje, tj. tytu" magistra, którego nie zd!&y"a uzyska'
przed wojn!, zrealizowa"a w Krakowie studia filologiczne w specjalno(ci rusycystyka. Ów wybór nie by" &adn! manifestacj! – artystka niezwykle ceni"a muzyk%
i kultur% rosyjsk!.
Los Klary Langer-Daneckiej odmieni" si%
z ko#cem lat 70., gdy zacz%"a bywa' na festiwalu pianistycznym w S"upsku. Po jej
wyst%pach w repertuarze Beethovenowskim
posypa"y si% entuzjastyczne recenzje, których konkluzj! by"o pytanie, jak to si% sta"o, &e tak znakomita pianistka nie wyst%puje regularnie na czo"owych polskich
estradach, nie s"ycha' jej w radio, nie nagrywa p"yt? W(ród krytyków, którzy zadawali to pytanie byli Józef Ka#ski i Marian
Wallek-Walewski. Kiedy ten ostatni zosta"
z pocz!tkiem lat 80. dyrektorem artystycznym WOSPR, spowodowa" pojawienie si% Klary Langer-Daneckiej na estradzie
radiowej orkiestry. W tym samym czasie zaproszono j! – najpierw na zast%pstwo,
pó)niej na etat docenta – do katowickiej
Akademii Muzycznej, gdzie przez 10 lat
(1981–1992) prowadzi"a klas% fortepianu,
w ostatnich latach jako profesor tytularny.
Zd!&y"a wychowa' kilkoro m"odych pianistów, z których wi%kszo(' pozosta"a
w zawodzie i kontynuuje jej misj%. Zadba"a o to, by wyposa&y' swoich uczniów nie
tylko w pianistyczny warsztat i umiej%tno('
rozumienia muzyki, ale i otwarte g"owy.
Z Pani! Profesor je)dzi"o si% nie tylko
na koncerty, ale i do Krakowa na wyk"ady
ksi%dza Tischnera, a w klasie dyskutowa"o o niedzielnych kazaniach biskupa Ratzingera, nadawanych przez radio kolo#skie,
i oczywi(cie o komunistach (z t! jednak
przestrog!, &e ludzi nie mo&na dzieli'
z góry na czarnych, bia"ych, czy czerwonych…). O pomno&enie w"asnego dorobku w postaci nagra# radiowych i p"ytowych
nie zd!&y"a ju& zadba'. Do ostatnich dni
grywa"a publicznie, g"ównie na estradzie Instytucji „Silesia”, z któr! by"a od lat zaprzyja)niona. Jubileuszowy koncert Klary Langer-Daneckiej, który odby" si% staraniem
„Silesii” w 80. rocznic% jej urodzin (22 pa)dziernika 2002) w Muzeum Archidiecezjalnym zgromadzi" t"um muzyków i przyjació". Zagra"a oczywi(cie Beethovena.
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utaj ksi!"ki na pó#kach nie
T
stoj! zbyt równo, a o „b#ogiej
ciszy” mo"na co najwy"ej poma-

Z )YCIA
BIBLIOTEK

Zdj#cia z archiwum GBP Radziechowy-Wieprz

spod Matyski” wyst!pi#a o dofinansowanie projektu „By$ sob! tu i teraz – warsztaty rozwojowe dla kobiet”. Pozyskane
rzy$. Na pod#odze czasem zaz Funduszu Inicjatyw Obywauwa"ysz okruchy. Je"eli zostatelskich &rodki finansowe zostaniesz chwil% d#u"ej, raczej
#y spo"ytkowane na organizacj%
na pewno napijesz si% kawy.
cyklu spotka', które odbywaj!
W tej niesterylnej przestrzeni
si% w#a &nie w bi blio te ce.
#atwo zapa&$ si% w wygodnym
W czwart ko we po po #u dnia
fotelu, opowiedzie$ co& o sobie,
i wieczory biblioteka staje si%
pos#ucha$ o nas i odkry$, "e jest
miejscem rozwa"a' nad kondynam razem po drodze.
cj! kobiet we wspó#czesnej rzePonad 13 tysi%cy mieszka'czywisto&ci. Wieczory rozmów,
ców w sze&ciu miejscowo&ciach
relaksacji, muzyki, ta'ca i intu"ywieckiej gminy Radziechoicyjnej twórczo&ci. Stó# zastawy-Wieprz. Pi%$ niewielkich
wiony pysznymi przek!skami,
placówek bibliotecznych obs#udomowa atmosfera; biblioteka
giwanych przez cztery bibliote&wietnie sprawdza si% jako azyl
karki. Warsztaty, kursy i spotkai miejsce odpoczynku.
nia organizowane przede
Bardzo ch%tnie przygarniawszystkim w ramach projekmy przeró"ne dzia#ania i staratów, przy wsparciu nieformalmy si% szybko reagowa$ na ponych grup i wolontariuszy. Ju" „By$ sob% tu i teraz – warsztaty rozwojowe dla kobiet”
ja wia j! ce si% mo" li wo &ci.
od kilku lat, stopniowo, oddajemy przestrze' biblioteki w r%ce Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz Kiedy jedna z naszych czytelniczek przybieg#a z wiadomomieszka'ców. W ci!gu letnich
&ci!, "e w okolicy zawita niemiesi%cy udost%pnili&my miejsce
bawem znana jej osobi&cie
dla takich dzia#a', jak: Tydzie'
pisarka i jest szansa na spotkaFantastyki, warsztaty rozwojowe
nie autorskie – decyzja zapad#a
dla kobiet i warsztaty r%kodzielw pa r% mi nut. W Wie przu
nicze dla dzieci i m#odzie"y.
w ci!gu kilku dni zawi!za#a si%
Kiedy w roku 2012 z grup! ragrupa nieformalna i powsta#
dziechowskiej m#odzie"y bibliowniosek o dofinansowanie wateka organizowa#a pierwszy Tykacyjnych warsztatów dla dziedzie' Fantastyki – minikonwent
ci i m#odzie"y – biblioteka
na zako'czenie wakacji – wiele
okaza#a si% by$ doskona#ym
wskazywa#o na to, "e b%dzie to
miejscem do ich realizacji. Dewprawdzie udane, ale jednorazocoupage, quilling i bibu#karwe przedsi%wzi%cie. Cz%&$ m#ostwo przemieni#y przestrze'
dych organizatorów by#a na etabiblioteczn! w t%tni!c! "yciem
pie przechodzenia do szkó#
pracowni%. Warsztaty si% sko'&rednich, co w przypadku gmiczy#y, ale ich uczestnicy zostany Radziechowy-Wieprz oznali z nami.
cza znikni%cie z lokalnej mapy
Jak si% #atwo domy&li$ – ani
i „ucieczk%” do miasta. Cz%&$
zasoby finansowe (bud"et biwydawa#a si% zbyt m#oda, by poblioteki jest z roku na rok systedo#a$ organizacji tygodnia atrakmatycznie obcinany), ani kadrocyjnych dzia#a' kulturalnych.
we (cztery etaty do obs#ugi
Mimo pocz!tkowych obaw okapi%ciu placówek bibliotecznych)
za#o si%, "e m#odzi ludzie doskonale sobie radz!. Tydzie' Fanta- Wakacyjne spotkania w bibliotece, zorganizowane ze "rodków programu nie u#atwiaj! nam "ycia. W takiej sytuacji aktywno&$ mieszstyki wszed# na sta#e do kanonu Dzia!aj Lokalnie
ka'ców i zewn%trzne (ród#a fiimprez wspieranych przez bibliotek%. Ka"dy dzie' Tygodnia jest po&wi%co- dyczne role do odegrania. A wszystko to zo- nan so wania to cz%sto jedy na szan sa
ny jednemu tematowi, codziennie mo"na sta#o zaplanowane i przeprowadzone przez na poszerzenie oferty biblioteki. Niejednowzi!$ udzia# w konkursie i wygra$ nagrody. grup% m#odzie"y w wieku od 13 do 20 lat. krotnie rzeczywisto&$ sama przynosi rozwi!Osoby realizuj!ce projekty cz%sto s! jed- zania, jak to si% sta#o w przypadku warsztaTegoroczny dzie' filmowy wype#ni#y dyskusje i prelekcje, dzie' literatury sta# si% oka- nocze&nie ich odbiorcami. Ale nawet je"eli tów programowania dla dzieci i m#odzie"y.
zj! do spotkania z fanfiction i udzia#u w czy- docelowa grupa jest niewielka, to wychodzi- Rok temu pojawi#y si% osoby ch%tne, a w tym
taniu z podzia#em na role fragmentów takich my z za#o"enia, "e warto oddawa$ pole roku uda#o nam si% zaprosi$ przedstawicieli
m#odzie"owych klasyków, jak: Harry Potter, do wypowiedzi i dzia#a' tym, którzy chc! Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej
„Meritum” do przeprowadzenia pokazoW!adca Pier"cieni czy Igrzyska "mierci. z bibliotek! wspó#pracowa$.
Rok 2014 obfitowa# w przedsi%wzi%cia fi- wych warsztatów budowy i programowania
Dzie' gier zdominowa#y planszowy Koncept
i karciana Maskarada, obie rozwijaj!ce nansowane z zewn%trznych (róde#. W ra- robotów Lego. W zaj%ciach wzi%#o udzia# 39
umiej%tno&$ logicznego my&lenia, wymaga- mach dofinansowanego przez Minister- dzieci z okolicznych szkó# podstawowych
j!ce sprytu i sprawnego komunikowania si% stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gimnazjów. Istnieje szansa na stworzenie
ze wspó#graczami. Biblioteka na jeden dzie' projektu Bibliomania – Ksi!"ka! Kultura! na terenie gminy Radziechowy-Wieprz
sta#a si% scen! dla – rozgrywanego przez kil- Kreacja! odby#y si% warsztaty dla m#o- gminnego o&rodka programowania. Czy
kunastoosobow! grup% m#odzie"y – LARP- dzie"y (fotograficzne, filmowe, dziennikar- si% uda? Czy znajdziemy fundusze i wspar-a. To re"yserowane na "ywo widowisko, któ- skie, literackie, ceramiczne), a dzi%ki &rod- cie w&ród lokalnych instytucji i organizacji?
rego uczestnicy, wcielaj!c si% w przydzielone kom pozyskanym w ramach programu Czas poka"e.
Póki co szeroko otwieramy podwoje
role, realizuj! indywidualne cele, niejedno- Dzia#aj Lokalnie VIII uda#o si% od lipca
krotnie sprzeczne z d!"eniami innych. Intry- do listopada zorganizowa$ 25 spotka' tema- naszych placówek. Zapraszamy z pomys#aga, zagadka, poszukiwanie sprzymierze'ców tycznych dla pa'. Wiza", stylizacja, pierw- mi i dzia#aniami. Chcemy, by nasza biblioi identyfikacja zagro"e'. Zaanga"owanie sza pomoc, bezpiecze'stwo osobiste – to tyl- teka "y#a. A "e "ycie w sterylnych warungraczy sprawi#o, "e biblioteka zamieni#a si% ko niektóre z poruszanych tematów. Kobiece kach jest nudne, z rado&ci! godzimy si%
na chwil% w miejsce jak z filmowego kadru. spotkania cieszy#y si% du"ym zainteresowa- na ba#agan.
Postronni czytelnicy byli w#!czani przez re- niem i w rezultacie, nieca#y rok pó(niej, raBEATA LE!CZUK-BACHMI!SKA
"ysera w ci!g akcji, ch%tni otrzymali epizo- dziechowska grupa nieformalna „Misski

Ba"agan w bibliotece
– dla kogo
ta przestrze#?
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Jan „Kyks” Skrzek
ze swoj! harmonijk!
w Galerii Artystycznej
Galerii Artystycznej stan"#a rze$ba kolejnego wielkiego katowiczanina – Jana „Kyksa” Skrzeka. 11 wrze%nia, w roku 150lecia nadania Katowicom praw miejskich, przy placu Grunwaldzkim
prezydent Marcin Krupa w towarzystwie rodziny Jana „Kyksa” Skrzeka ods#oni# jego rze$b". Znalaz# si" w gronie innych zacnych postaci zwi!zanych z Katowicami, jak m.in. Wojciech Kilar, Henryk Miko#aj Górecki, Pawe# Steller, Wilhelm Szewczyk, Jerzy Duda-Gracz
czy Zbigniew Cybulski. Wielkiego bluesmana wybrali mieszka&cy
regionu na pocz!tku roku w zorganizowanym przez katowicki magistrat plebiscycie. Autorem rze$by jest artysta plastyk Jacek Kici&ski
z Siemianowic 'l!skich.
Jan „Kyks” Skrzek (ur. 21 listopada 1953 w Siemianowicach 'l!skich, zm. 29 stycznia 2015 w Katowicach) – muzyk i kompozytor
bluesowy, gra# na harmonijce ustnej i fortepianie, m#odszy brat Józefa Skrzeka. Identyfikowa# si" z kultur! Górnego 'l!ska i j! wspó#tworzy#. Bra# udzia# w licznych koncertach i festiwalach, nagraniach,
programach telewizyjnych i filmach. Wydano szereg jego p#yt. Muzyk przez lata mieszka# w Katowicach.
Dzia#alno%( artystyczn! rozpocz!# w jazz-rockowym zespole Rak,
w którym wyst"powa# w latach 1973–1976. Na zaproszenie swojego starszego brata, Józefa Skrzeka, wzi!# udzia# w sesji nagraniowej albumu grupy SBB, zatytu#owanego Memento z banalnym tryptykiem oraz jego solowych wydawnictw, jak Józefina czy %cie)ka
d$wi"kowa do filmu Wojna "wiatów – nast!pne stulecie. Efektem
wspó#pracy braci by# równie) wyst"p w ramach festiwalu Folk-Blues
Meeting ’80 w Poznaniu. Uczestniczy# równie) w fina#owych koncertach Rawa Blues Festival, podczas których wyst"powa# w programach solowych, sporadycznie w skompletowanych sk#adach.
W 1985 roku mia#a miejsce premiera debiutanckiego wydawnictwa artysty – albumu koncertowego Górnik Blues, zawieraj!cego
zapis koncertu, zarejestrowanego w klubie Le%niczówka w Chorzowie. W 1986, wcze%niej zrealizowane przez Kyksa nagrania, ukaza#y si" na jednej stronie kasety Blues po polsku vol. 1, a rok pó$niej
na sk#adance Greatest Hits. W 1988 roku, wraz z 6-osobowym chórkiem, muzyk zrealizowa# drugi album, pt. Nikt nie zawróci kijem Wis#y. W pó$niejszym czasie ukaza#y si" p#yty Kyksówka Blues (1989)
oraz Nowy $wiat Blues (1992), utrzymane w ostrzejszej, blues-rockowej konwencji, z akompaniamentem zespo#u Bezdomne Psy. Nast"pnie muzyk skoncentrowa# swoj! dzia#alno%( g#ównie na wyst"pach klubowych, okazjonalnie w ramach festiwali, m.in. Bluesa
na Do#ku ‘94 w Ciechanowie. Ponadto wzi!# udzia# w musicalu „Poz#acany warkocz” oraz wyst!pi# w filmach Janusza Kidawy i Kazimierza Kutza. W 1997 roku ukaza#a si" p#yta Modlitwa bluesmana
w poci%gu, po%wi"cona pami"ci Ryszarda Riedla, zrealizowana
z zespo#em Bezdomne Psy oraz Rafa#em R"kosiewiczem i Bronis#awem Du)ym, zyska#a miano „Bluesowego Albumu Roku 1997”.
W 2003 roku zawi!za# si" zespó# 'l!ska Grupa Bluesowa. W 2005
roku wydany zosta# album Bo takie s% dziewczyny, nagrany z 'l!sk! Grup! Bluesow!. Grupa wyda#a swoje koncertowe DVD Blues
Night oraz nagra#a jeszcze dwie p#yty w 2009 roku Pe#nia S#o&ca
oraz w 2014 roku ostatni album Jana Skrzeka Kolory Bluesa. Z zespo#em 'l!ska Grupa Bluesowa koncertowa# do %mierci. Ostatnie
koncerty odby#y si" od 6 do 10 stycznia 2015 w Toruniu, Gdyni,
Elbl!gu i Cz"stochowie.

Znaki i twarze
miasta

Zdj!cia: Zbigniew Sawicz
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Leksykon mitów, symboli
i bohaterów Górnego !l"ska
XIX-XX wieku

Na

Na zdj!ciu: prof. Marek Czapli"ski i prof. Ryszard Kaczmarek (recenzenci projektu
Leksykonu) w trakcie warsztatu organizacyjno-metodologicznego

68

Na zdj!ciu: autorzy i redaktorzy Leksykonu w trakcie spotkania redakcyjnego: czwarty
od lewej dr Bernard Linek, pi#ty od lewej dr Andrzej Michalczyk – redaktorzy Leksykonu

blisko 500 stronach interdyscyplinarne grono 18 autorów z Polski, Niemiec i Czech
podj#$o prób# przedstawienia dziejów Górnego
!l"ska ostatnich dwóch stuleci z perspektywy ró%nych kultur i pami#ci, analizuj"c w czasie wybrane
elementy &wiata warto&ci i emocji. Publikacja
Instytutu !l"skiego w Opolu (pod redakcj" Bernarda Linka i Andrzeja Michalczyka) zawiera 110
rozbudowanych hase$, które prezentuj" górno&l"skie symbole i stereotypy, bohaterów i opowie&ci
zwi"zane z regionem oraz &wi#ta i miejsca wspólnego prze%ywania górno&l"skiego &wiata wyobra%onego. Has$a dobrane s" z obszaru najwa%niejszych kultur, obecnych i aktywnych w tym okresie
na Górnym !l"sku. Zwi"zane s" one z kultur" ludow",
chrze&cija'sk", narodow",
industrialn", robotnicz" i popularn". Has$a konstruowano wed$ug wspólnych zasad,
podejmuj"c te% prób# oceny ich znaczenia dla mieszka'ców oraz nakre&lenia perspektyw funkcjonowania
w ró%nych pami#ciach. „Leksykon” sk$ada si# z pi#ciu
cz#&ci. Pierwsza pt. „Ludzie
i znaki” przybli%a wyobra%enia o podstawowych grupach
mieszka'ców i symbole kojarzone z Górnym !l"skiem.
Znajdziemy tutaj m.in. przedstawienie dziejów i znacze'
zwizualizowanych symboli
regionu (np. katowicki
Spodek i Wie%a Piastowska)
oraz analiz# wyobra%e' w$asnych i obcych o narodach
i innych wa%nych dla Górnego !l"ska grupach (jak
cho(by górnicy). Druga cz#&(
„!wi#ci i bohaterowie”, analizuje zestaw kilkudziesi#ciu
jednostkowych i zbiorowych
bohaterów pami#ci górno&l"skiej. Znajdziemy tutaj zarówno reprezentantów &wiata wierze' i religii (np.
Utopiec i &w. Czes$aw), pami#ci narodowych (ks.
Norbert Bonczyk, Petr Bezru), Eduard Pant), systemów totalitarnych (Heydebreck i Pstrowski), czy
kultury popularnej (Antek i Francek oraz Ryszard
Riedel). Trzecia cz#&( „Mity i tradycje” omawia
narracje, które kszta$towa$y to%samo&( regionaln".
Zarówno tzw. wielkie opowie&ci (Korona &w. Wac$awa, Polska Piastowska, niemiecka misja kulturowa), których Górny !l"sk by$ tylko elementem
i odbiorc", jak i te specyficznie regionalne (autonomia &l"ska, Tragedia Górno&l"ska). Ostatnie dwie
cz#&ci, pt. „!wi#ta i rytua$y” oraz „Miejsca”, przybli%aj" ró%ne formy i miejsca wspólnego prze%ywania
górno&l"skiego &wiata wyobra%onego. W tych wyborach znajdziemy opisy roli spo$ecznej &wi"t chrze&cija'skich (chrzest, I Komunia) czy narodowych,
ale te% specyficznie regionalnych (&wi#ta zak$adowe, &winiobicie). Wi#cej informacji na temat publikacji na stronie wydawcy: www.instytutslaski.com.
jiw

Pod patronatem „$l%ska”

Teatr w sieci
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owo!anie przed 250 laty polskiej sceny narodowej sytuowa!o teatr w rz$dzie najskuteczniejszych narz$dzi kszta!towania "wiadomo"ci spo!ecznej i zdawa%
by si$ mog!o, (e rola ta nigdy nie straci na warto"ci, nigdy
nie zostanie podwa(ona, a uczestnicz#ce w dyskursie publicznym spektakle niezmiennie gromadzi% b$d# rzesze zainteresowanych zakl$t# w ró(norodne kostiumy historyczne refleksj# na temat „tu i teraz”. W meandry komunikacji spo!ecznej wkrad!y si$ jednak zaborczo konkurencyjne media
(film, telewizja, Internet…) i przed twórcami teatralnymi stan$!o trudne zadanie: jak zatrzyma% dotychczasow# i jak pozyska% now# publiczno"%. Niestety, szkolny program edukacyjny nie zapewnia, ba!, nawet nie sprzyja tworzeniu kolejnych pokole' fascynatów czy mi!o"ników sztuki scenicznej,
spychaj#c spotkania z magi# teatru do poziomu zaj$% pozalekcyjnych.
Wspó!czesny teatr nie mo(e bazowa% na dotychczasowych
(wprawdzie sprawdzonych, ale nie ulega w#tpliwo"ci przestarza!ych) komunikatach spo!ecznych, które jeszcze do niedawna sprowadza!y si$ do rozwieszania w ró(nych punktach
miasta mniej lub bardziej znakomitych plakatów, afiszy, informacji prasowych, radiowych czy telewizyjnych, zapowiadaj#cych nadchodz#ce premiery. O tym, (e spektakle teatralne wymagaj# odpowiedniej kampanii promocyjnej, przekonali si$ nie tylko ich twórcy, ale i dyrektorzy, menad(erowie,
cz!onkowie zespo!ów zajmuj#cych si$ organizacj# widowni, a tak(e potencjalni widzowie. Doskonale funkcjonuj#c#
przez wiele dekad „poczt$ pantoflow#” zast#pi! dzisiaj Internet i tak, z wi$ksz# lub mniejsz# "wiadomo"ci#, wszyscy stali"my si$ pokoleniem sieci. Informacje zamieszczane na stronach poszczególnych placówek, jak i uzupe!niaj#ce je komentarze cyfrowych tubylców sta!y si$ najsilniejszym narz$dziem
opiniotwórczym. Ten nowy rodzaj komunikacji mi$dzy
twórcami i publiczno"ci# jest tak(e warto"ci# dodan#, która wyznacza (a przynajmniej powinna by% brana pod uwag$) kierunek dzia!ania poszczególnym przybytkom Melpomeny.
Publikacja dr Katarzyny Walotek-&cia'skiej Teatry publiczne w województwie !l"skim a social media zawiera niezwykle cenne informacje. Autorka dzieli si$ wynikami bada', które przeprowadzi!a w teatrach województwa "l#skiego, posiadaj#cych w!asne zespo!y artystyczne, tworz#ce zindywidualizowane repertuary. Jedn# z intencji autorki by!o wskaza-

nie ogromnego potencja!u dla konsumpcji kulturalnej, który tkwi w mediach spo!eczno"ciowych i ujawnienie, jak oddzia!uj# one na promocj$, popularyzacj$, w konsekwencji dost$pno"%, odbiór i percepcj$ kultury i sztuki. Obiektem analiz Katarzyny Walotek-&cia'skiej by!y: Teatr &l#ski w Katowicach, Teatr Zag!$bia w Sosnowcu, Teatr Rozrywki
w Chorzowie, Teatr Polski w Bielsku-Bia!ej, Teatr im. Adama Mickiewicza w Cz$stochowie, Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Ma!y w Tychach, Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Bia!ej, Teatr Dzieci Zag!$bia im. Jana Dormana w B$dzinie, Gliwicki Teatr Muzyczny, Bytomski Teatr Ta'ca i Ruchu Rozbark oraz Opera
&l#ska w Bytomiu.
Monografia sk!ada si$ z trzech z cz$"ci. Pierwsza: Teatry
publiczne w województwie !l"skim to pigu!ka wiedzy o poszczególnych teatrach, cz$"% adresowana do wszystkich, których interesuj# "l#skie sceny. Znalaz!y si$ tu wi$c informacje o historii, repertuarze, profilu potencjalnego widza oraz
krótkie rozmowy z dyrektorami wszystkich poddanych badaniom placówek. Ciekawa lektura, poniewa( ka(dy z interlokutorów odpowiada na te same pytania, mo(na wi$c bez
trudu prze"ledzi% sposób budowania repertuaru, stosunek zarz#dzaj#cych teatrami do zapotrzebowania widzów, docenianie, b#d) bagatelizowanie roli tradycyjnych i nowoczesnych
mediów. Jedno z pyta', które szczególnie mnie zainteresowa!o dotyczy!o oceny sytuacji teatrów w województwie "l#skim. G!osami dominuj#cymi by!y utyskiwania na z!e finansowanie, efektem którego jest brak poczucia stabilizacji zespo!ów teatralnych, niski komfort pracy, czy dobór repertuaru podporz#dkowany wysoko"ci przyznawanych dotacji.
Cho% niemal wszyscy uznaj# &l#sk za pr$(ny region teatralny, oferuj#cy zró(nicowany repertuar i posiadaj#cy znakomicie reaguj#c# publiczno"%, zaledwie dwóch dyrektorów (zach$cam do lektury, aby przekona% si$ którzy) eksponuje spektakularne sukcesy kilku scen województwa "l#skiego w ogólnokrajowych konkursach, mi$dzynarodowych przegl#dach,
festiwalach…
Sposoby poszukiwania dodatkowego wsparcia finansowego, czyli pozyskiwanie donatorów, to zadanie, które wielu w!odarzom teatrów przysparza sporo k!opotów, s# wi$c szefowie,
których pora(ki zniech$caj#, ale s# tak(e dyrektorzy, którzy
wspomagaj#c si$ profesjonalnie przygotowanymi zespo!ami,
osi#gaj# zach$caj#ce efekty, wprawdzie nie czuj# si$ rozpieszczani, ale nawet niewielkie sukcesy motywuj# i dopinguj#.
Druga cz$"% po"wi$cona jest obecno"ci teatrów publicznych w mediach spo!eczno"ciowych, w trzeciej – na przyk!adzie analizy dzia!a' internetowych Gliwickiego Teatru Muzycznego autorka obrazuje jak przydatnym narz$dziem
do promowania instytucji, odczytywania nastrojów odbiorców-widzów, informowania spo!eczno"ci lokalnej o prowadzonych przedsi$wzi$ciach staj# si$ social media. Najbardziej korzystnym portalem okazuje si$ by% Facebook, teatr korzysta równie( z Twittera, prowadzi tak(e kana!
na portalu You Tube. Nic wi$c dziwnego, (e fanów GTM
mo(na znale)% nie tylko w Polsce, ale tak(e w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, W!oszech, Czechach, S!owacji, Rosji, Francji, Holandii…
Komu polecam lektur$ Katarzyny Walotek-&cia'skiej?
Wszystkim! Dla jednych stanowi% mo(e bowiem kompendium wiedzy o teatrach naszego regionu, dla innych jest znakomit# instrukcj# zarz#dzania nie tylko teatrami, ale i innymi instytucjami kulturalnymi, mo(e by% tak(e inspiracj# dla
marketingowców, których nie trzeba ju( przekonywa% do konieczno"ci istnienia w mediach spo!eczno"ciowych. Autorka nie ukrywa, (e adresowa!a wyniki swoich bada' tak(e
do decydentów "rodków finansowych – w!adz szczebla centralnego, regionalnego, lokalnego, którzy mog# wspiera% okre"lone projekty i przeznacza% "rodki na promowanie oferty teatralnej. Powinni, bo warto!
Katarzyna Walotek-!cia"ska: Teatry publiczne w województwie !l"skim
a social media. Katowice 2015, ss 292.
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akiej ksi&#ki powinny Tychom pozazdro$ci% inne miasta: nie do$%, #e zosta!a napisana w bardzo interesuj&cy
i przyst"pny sposób (mimo #e opowiada o sprawach architektury, rze)by i sztuki wspó!czesnej), to jeszcze wydana w bardzo atrakcyjnej szacie graficznej. Ten drugi element rzuca si" w oczy
od chwili kiedy we)miemy j& reki. Wida%, #e ksi&#ka zosta!a
wymy$lona nie tylko pod wzgl"dem merytorycznym, z wielk&
dba!o$ci& o umocowanie opisywanych zdarze( i faktów w materia!ach )ród!owych, ale tak#e pod wzgl"dem edytorskim. Zagl&daj&c do metryczki dowiemy si", #e autork& opracowania graficznego jest Zofia Oslislo – projektantka, która wyspecjalizowa!a si"
w tworzeniu niebanalnych, zaskakuj&cych dzie! wydawniczych.
Znakomity jest zamys! pierwszej strony ok!adki: skoro autor
w znacznej mierze swoj& ksi&#k" po$wi"ci! mozaikom, czyli obrazom tworzonym na litym pod!o#u, jakim s& $ciany miejskich
zabudowa(, to i ok!adka musi odpowiada% zawarto$ci. St&d zapewne zdj"cie fragmentu jednej z miejskich mozaik zosta!o nadrukowane na grub& tektur" i naklejone na ok!adk". Tak jak ok!adka, tak
i wn"trze ksi&#ki zosta!o starannie opracowane. Dope!nieniem jest
kieszonka, w której czytelnik znajdzie swoist& map" z zaznaczonymi miejscami, w których znajduj& si" opisywane obiekty
ma!ej architektury, p!askorze)bione plakiety, malarstwo monumentalne, pomniki i tablice upami"tniaj&ce wydarzenia i osoby. Pomys!odawca mapy nie poprzesta! jednak na tradycyjnym naniesieniu
wspomnianych obiektów, ale zamie$ci! ich miniatury z krótkim opisem, a ca!o$% opatrzy! krótkim felietonem Krzysztofa Siwczyka
o znakach widzialnych. I tak po zewn"trznym ogl&dzie ksi&#ki, chce
si" zajrze% do jej wn"trza.
Jak sugeruje tytu!, znajdziemy w niej opisanie miasta Tychy jako swego rodzaju fenomenu zarówno architektonicznego (miasta zaprojektowanego na deskach kre$larskich przez znakomitych
architektów), jak i miejsca, w którym sztuka w miejskiej przestrzeni odegra!a szczególn& rol". Takiego nagromadzenia dzie!, których twórcami by!o wielu artystów zwi&zanych ze *l&skiem pró#no szuka%. Jak dowodzi autor, przestrze( miasta sta!a si" niegdzie
nie spotykanym poligonem dla rzeszy twórców, którzy b"d&c na co
dzie( malarzami czy grafikami tworzyli dzie!a ozdabiaj&ce
$ciany bloków, gmachów u#yteczno$ci publicznej, placówki kulturalne i o$wiatowe. Tworzyli czasem gigantyczne przestrzenie
wewn&trz tych obiektów. Wiele z nich dotrwa!a do dzisiejszych
czasów, ale spor& cz"$% zmiót! wicher historii albo… nieodpowiednia technika czy kiepska jako$% materia!ów, z których powstawa!y na przyk!ad gigantyczne mozaiki czy zdobienia.
Z pozoru tylko wydawa% si" mo#e, #e ksi&#ka ta powinna obchodzi% wy!&cznie tyszan b&d) osoby w jaki$ sposób zwi&zane z tym
miastem. Jednak lektura kolejnych rozdzia!ów pokazuje, jak to nie-

zwyk!e miejsce promieniowa!o na znacznie wi"kszy obszar
– region i kraj. Fascynacja i zainteresowanie Tychami, a tak#e mo#liwo$% realizacji wielu artystycznych pomys!ów i projektów,
przyci&ga!y artystów. 'adne inne miasto nie odda!o swojej przestrzeni artystom w takim stopniu, jak Tychy. Sztuka, jak& odnajdujemy w przestrzeni miasta sta!a si" tak#e powodem do dialogu
wspó!czesno$ci z przesz!o$ci& tego miejsca, dialogu nowych, przyby!ych mieszka(ców z tymi, którzy od pokole( byli zwi&zani z t&
ziemi&, dialogu mi"dzy przybyszami a zakorzenionymi. Jak napisa!a we wst"pie prof. Ewa Chojecka „[…] Tychy, zamierzone
kiedy$ w chwili swego powstawania w 1950 roku jako zaprogramowane „miasto bez dziejów”, jako twór realnego socjalizmu
okaza!y si" dzisiaj, po dziesi&tkach lat, zjawiskiem zgo!a innym,
fenomenem dynamicznych przemian. […] stworzono tu poczucie
zakorzenienia, lokalny patriotyzm uzewn"trzniaj&cy si" w przekonaniu o „byciu u siebie”. Bo jak inaczej zrozumie% to, #e w mie$cie podobno bez historii powsta!y muzeum jako miejsce pami"ci, teatr, pulsuje w!asne #ycie kulturalne, nieod!&czny element
zakorzenienia.”
Patryk Oczko przy pomocy ró#norodnych dzie! pozostawionych
przed laty przez artystów w mie$cie a# po te tworzone dzisiaj, pokazuje niezwyk!& histori" miasta, lokuj&c j& w rozmaitych kontekstach – od artystycznych i urbanistycznych po spo!eczne i polityczne. Przywo!uje atmosfer" minionych lat, oddaj&c g!os artystom,
tropi $lady ich twórczo$ci, pokazuje losy dzie!, zmienia!y swoje
przes!anie w zale#no$ci od przemian historycznych.
Autor b"d&c historykiem sztuki i pracownikiem Muzeum
Miejskiego w Tychach, zafascynowanym miastem, w którym #yje i pracuje, jest dok!adnie t& osoba, o której we wst"pie pisa!a prof.
Chojecka. Jako pracownik muzeum tropi&cy przesz!o$%, wyruszy!
na poszukiwanie nowoczesnego. Pieczo!owicie odnotowuje istotne wydarzenia odnosz&ce si" si" do obecno$ci nowoczesnej
sztuki w mie$cie, jak na przyk!ad zorganizowan& w 1957 roku
w osiedlowym domu kultury pierwsz& w mie$cie wystaw" sztuki wspó!czesnej, której inicjatorem by! rze)biarz Augustyn Dyrda. Poprzez takie obserwacje i nagromadzenie faktów Patryk Oczko
pokazuje, #e przybywaj&cy do miasta arty$ci nie tylko realizowali
zadania zlecone tworz&c mozaiki, malarstwo monumentalne czy
rze)by plenerowe), s!owem nie tylko podejmowali si" roli
„upi"kszaczy miasta”, ale wci&gali w obr"b sztuki najnowszej mieszka(ców, którzy uczyli si" #y% w tak niezwyk!ym otoczeniu, identyfikowali si" z kolejnymi dzie!ami, i tylko w niektórych przypadkach (zw!aszcza dzie! nacechowanych politycznie) eliminowali je
ze swojego otoczenia. Dla artystów przestrze( Tychów sta!a si"
miejscem realizacji w!asnych koncepcji artystycznych, a oswojona sztuka przetrwa!a w du#ej mierze po dzi$ dzie( w krajobrazie
miasta.
Budowa miasta „od zera” zwi&zana by!a z plejad& znakomitych
architektów (od prof. Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego
po Hann" i Kazimierza Wejchertów), urbanistów, rze)biarzy i malarzy. Tychy nie tylko w swej przesz!o$ci by!y miejscem,
w którym osiedlali si" twórcy. I dzisiaj istnieje tam wyraziste $rodowisko twórcze. Tak wi"c trwa dobra „artystyczna passa” Tychów.
W poka)nej rzeszy artystów, którzy zostawili tu swój $lad odnale)% mo#na nazwiska m.in.: Zygmunta Aceda(skiego, Wincentego Chorembalskiego, Stefana Chorembalskiego, Antoniego Szkud!y, Marka Dzieko(skiego, wspomnianego ju# Augustyna
Dyrdy, Jerzego Egona Kwiatkowskiego, Stanis!awa Kluski,
Teresy Micha!owskiej-Rauszer, Eryka Pude!ki, Franciszka Wyle#ucha, Tomasza Wenklara. Tychy ci&gle s& otwarte na now&
sztuk" – w ostatnich latach Tomasz Wenklar realizuje tu swoje rze)by, a za jego spraw& Wejchertowie znale)li w tym mie$cie swoje
trwa!e miejsce. Ci&gle powstaj& nowe realizacje, które znakomicie wpisuj& si" w pejza# miasta. Wyrastaj& te# niezwyk!e dzie!a
architektoniczne – zw!aszcza obiekty sakralne, zaprojektowane przez
Stanis!awa Niemczyka czy ko$ció! $w. Ducha z polichromi&
Jerzego Nowosielskiego.
Tychy dzi"ki dociekliwo$ci autora i w!o#onemu przez niego
ogromnego wysi!ku w dokumentowanie obiektów b"d&cych
$wiadectwem przesz!o$ci, dzi"ki prowadzonym rozmowom z artystami i architektami o czasach przesz!ych oraz pokazywaniu miejsca tego miasta na wspó!czesnej mapie sztuki, o#y!y na nowo.
Ksi&#ka Patryka Oczko to kompendium wiedzy o Tychach – miejscu wyj&tkowym i niezwyk!ym.
Patryk Oczko: Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta. Muzeum Miejskie
w Tychach 2015, s.208.
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ksi!"ka musia#a powsta$. Urodzony w Ratyzbonie autor podsumowa# w niej swoj! wiedz% o Polsce. Nie napisa# jednak stereotypowego przewodnika ani eseju o "yciu spo#eczno-politycznym. Matthias
Kneip o&wiadczy# si% Polsce: 111 powodów, dla których kocham Polsk!.
Tytu# dok#adnie oddaje tre&$ ksi!"ki. Swoje wyznanie autor zawar# w 10 rozdzia#ach, ka"dy opatruj!c charakterystycznym zdj%ciem, np. rozdzia# J!zyk polski, trudny j!zyk? ' fotografi! tablicy drogowej z napisem Szczebrzeszyn. Dla u#atwienia doda# ma#e s#owniczki, obja&niaj!ce dziwne polskie
s#ówka i nazwy oraz najró"niejsze zdrobnienia imion, które
autora zadziwiaj!, ale i bardzo mu si% podobaj!.
W naturze Niemca le"y planowanie, bo chce mie$ pewno&$.
A Polak? Zawsze dostosuje si% do nowych okoliczno&ci. Nie
da si% zaskoczy$, ze wszystkim zd!"y. Jest mistrzem improwizacji. To nie przypadek – pisze Kneip – "e najwa"niejszy
fragment poematu narodowego Dziady Adama Mickiewicza
nosi tytu# Wielka Improwizacja.
Wszystko, o czym pisze Kneip, czerpie z w#asnego do&wiadczenia. Zasada „pisz o tym, co sam prze"y#e&” przy&wieca ca#ej jego twórczo&ci.
Pierwsze polskie s#owa, które jako dziecko s#ysza# w domu, to by#o „sto lat, sto lat”. Pierwsza polska ksi!"ka, któr!
przeczyta# po niemiecku jako nastolatek, to W pustyni
i w puszczy. Zachwyci# si% ni!, ale nie potrafi# wymówi$ nazwiska autora. Pierwszym polskim pisarzem, którego pozna#
jako ma#y ch#opiec, by# Tadeusz Ró"ewicz. Chocia" nie wiedzia#, "e jest pisarzem. To by# wujek „Herr Tadeusz”, przyjaciel rodziców, który bywa# w ich domu, nawet gra# z nim
i jego bra$mi w pi#k%. I kiedy nieco pó(niej dowiedzia# si%,
"e na wieczór autorski wujka przysz#o 300 ludzi, nie posiada# si% ze zdumienia: do naszego „Herr Tadeusza”, który czyta# swoje wiersze?
Polska by#a stale obecna w jego rodzinnym domu. Bliska
i odleg#a. Jego rodzice: urodzona w Gliwicach matka Ingrid
i, pochodz!cy z Le&nicy ko#o Opola, ojciec Heinz Kneip, za-
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korzenieni w polsko-niemieckim pograniczu kulturowym, musieli opu&ci$ Polsk%. Poznali si% ju" w Niemczech, na uniwersytecie w Getyndze. Jako slawista i literaturoznawca Heinz
Kneip otrzyma# etat na uniwersytecie w Regensburgu.
Kiedy Matthias rozpocz!# podró"e do Polski, najpierw z rodzicami, odwiedzaj!cymi rodzinne groby, jeszcze nie kojarzy#, kim by#a Klara Picke, jego prababka. Studiowa# literatur% i politologi% na uniwersytecie w Regensburgu. Dzi%ki
stypendium rz!du Bawarii dla doktorantów otrzyma# pierwsz! prac% w Polsce. Jako wyk#adowca j%zyka i literatury niemieckiej na uniwersytecie w Opolu. Zacz!# regularnie podró"owa$ kursowym autobusem z Opola do Regensburga
i z powrotem.
Wiersze pisa# ju" w liceum, kilka nawet ukaza#o si% drukiem.
Pierwszy tomik poezji Einmal Leben und zurück wyda# w 1995
roku. W 1999 ukaza#a si% jego praca doktorska o j%zyku niemieckim na Górnym )l!sku. W 2000 roku rozpocz!# wspó#prac% z Niemiecko-Polskim Instytutem w Darmstadcie.
W dwuj%zycznym tomie poezji i esejów Barwy na czarno-bia"ym (1998), dedykowanym rodzicom i rekomendowanym
przez Tadeusza Ró"ewicza jako „…interesuj!cy literacko, ale
i po"yteczny dla m#odego pokolenia niemieckich i polskich
pisarzy”, opisa# pierwsze do&wiadczenia z Polski.
Potem by#y lata podró"y, spotka* zawodowych i prywatnych. D#u"sze wizyty, polskie wakacje. Nowe znajomo&ci,
przyja(nie. Powstawa#y kolejne ksi!"ki eseje, reporta"e,
opowie&ci. Matthias Kneip okaza# si% te" &wietnym fotoreporterem. Jego zdj%cia w Polenreise czy w Reise in Ostpolen uderzaj! trafno&ci! obserwacji i wra"liwo&ci! na detale. Najbardziej mnie wzruszy#a ksi!"ka Z sercem w plecaku. Spotkania
z Polsk#, przet#umaczona i wydana w 2005 roku we Wroc#awiu (wydanie niemieckie: 2002). W ksi!"ce 111 Gründe, Polen zu lieben serce jest w ka"dym zdaniu.
Od 2002 roku, zauwa"a Kneip, Polska bardzo si% zmieni#a. Opisuje zmiany w architekturze, wygl!dzie ulic. Polska ma
dwie stolice: Kraków i Warszaw%. Jedna ma Pa#ac Kultury,
druga Wawel. Trzeba zobaczy$ je koniecznie! I Stare Miasto
w Gda*sku, sk!d blisko do Malborka, z najwspanialszym zamkiem-twierdz! w Europie. W podró"ach z po#udnia na pó#noc
i ze wschodu na zachód s! Karkonosze i Mazury, ale tak"e
wsie +emków i Bojków, spotkania z polskimi Tatarami.
A kiedy polscy przyjaciele urz!dzaj! mu 24 lutego imieniny (Matthias to Maciej), on, przyzwyczajony do &wi%towania w Niemczech urodzin, zaczyna „zg#%bia$” zwyczaj
urz!dzania imienin w polskich rodzinach. Podoba mu si%, "e
w Polsce obchodzi si% nie tylko Dzie* Matki, ale tak"e Babci i Dziadka. To zacie&nia wi%zy rodzinne. Ale dzie* wagarowicza… na powitanie wiosny, to ju" zabawna osobliwo&$
polskiej szko#y.
Ksi!"ka 111 Gründe… powinna zosta$ przet#umaczona
na polski, by ka"dy Polak móg# si% dowiedzie$, jak widzi Polsk% Niemiec, przedstawiciel generacji bez przesz#o&ci wojennej, który cho$ nie pozna# PRL-u, z pewno&ci! przeczyta# ksi!"k% profesora Heinza Kneipa o literaturze socrealistycznej. Jak
widzi nasz kraj w%drowiec, który zwiedzi# &wiat. Który dobrze pozna# j%zyk, literatur% i histori% Polski.
Kneip napisa# ksi!"k% pi%knym, obrazowym j%zykiem, krótkimi zdaniami. Ciekaw! dla Niemców, poniewa" jest daleka
od stereotypów. Ciekaw! dla Polaków, tak"e ucz!cych si% j%zyka niemieckiego. W 111., ostatnim punkcie, autor pisze list
do Marka – przyjaciela z Krakowa. Kiedy Marek dowiedzia#
si% o projekcie ksi!"ki, nie móg# wyj&$ ze zdumienia, jak Kneipowi uda si% znale($ tyle powodów uczu$ do Polski. To dla
mnie "adna trudno&$ – odpowiedzia# Kneip ' mam ju" materia#y na drugi tom. Tyle jest jeszcze do zobaczenia, opowiedzenia, popróbowania. A mo"e czytelnicy dodadz! inne, swoje powody sympatii do Polski. „Jaki wspania#y jest Twój kraj,
Marku!”
,a#uj%, "e Mathhias Kneip nie mo"e ju" ofiarowa$ tej ksi!"ki Tadeuszowi Ró"ewiczowi.
Matthias Kneip: 111 Gründe, Polen zu lieben. Eine Liebeserklärung
an das schönste Land der Welt. Berlin 2015, ss. 240
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Przestrze&,
która wi'zi

Ma!a zag!ada
KSI"#KI

EWA$WYL%#EK

P

unktem wyj!cia ksi"#ki s" wydarzenia z 1 czerwca 1943
roku, które mia$y miejsce we wsi Sochy na Zamojszczy%nie. Wtedy to Niemcy w odwecie za udzielon" partyzantom pomoc dokonali pacyfikacji miejscowo!ci: zamordowali niemal wszystkich mieszka&ców i spalili zabudowania: „Zosta$o niebo i ziemia, wi'cej nic”. Mimo i# Sochy zosta$y zrównane z ziemi" w ci"gu zaledwie kilku godzin, to nieliaczni ocalali, w!ród nich kilkoro dzieci, zmaga$y si' z reperkusjami tych
wydarze& ca$e #ycie. W!ród tych najm$odszych ocala$ych znajdowa$a si' dziewi'cioletnia Renia – Teresa Ferens, matka autorki. Anna Janko prowadzi w ksi"#ce rozmow' ze swoj" mam", która ca$e doros$e #ycie walczy$a ze wspomnieniami tragicznych chwil.
Janko, której wojna nie dotkn'$a bezpo!rednio, do!wiadcza jej okrucie&stw w inny sposób – musi szybko wydoro!le(, by da( oparcie swojej p$acz"cej i nie!pi"cej po nocach matce. Wida( pewne
paralele: dzieci&stwo obu kobiet trwa$o krótko i obie widzia$y, jak
z ich rodziców uchodzi #ycie.
Tytu$ ksi"#ki jest nieco przewrotny – „ma$a”, bo dotycz"ca
dziecka? Wszak dla dzieci wszystko, co si' wydarza, jest ostateczne i do!wiadczane ca$ym cia$em i umys$em, rze% jest wi'c
totalna i poch$aniaj"ca bez reszty. )wiat przedstawiony to zatem !wiat rzeczy pierwszych i niewinnych, dzieci'cych, ale
i ostatnich, kra&cowych. Okazuje si', #e traum', podobnie jak
kolor oczu, mo#na odziedziczy( i mimo i# Janko pisze z pozycji drugiego pokolenia ofiar, jej ból jest równie prawdziwy. Dystans mierzony w latach pozwala jej na podj'cie próby rekoncyliacji z przesz$o!ci" lub przynajmniej oswojenia si' z wydarzeniami sprzed ponad pó$ wieku.
Jedn" z form (auto) terapii jest pisanie. Janko twierdzi:
„wszystko co nas dotyka musi mie( imi'”. By( mo#e to, co zostaje nazwane, $atwiej oswoi(. Mówi wi'c wprost o z$ych Niemcach, pami'taj"c wci"# o kilku dobrych, którzy pozwolili zbiec
!mierci. Kwestia pami'ci i to#samo!ci jest równie, o ile nie bardziej, istotna po stronie ofiar. To, kto i jak zgin"$, kto prze#y$ i cierpia$ g$ód, musi zosta( opisane i zapami'tane. Pisanie mo#e w ten
sposób uleczy( lub ul#y( w bólu, wymaga jednak drugiej strony – czytelnika. Czytanie równie# posiada warto!( terapeutyczn", daje pewno!(, #e dom pami'ci nie sp$onie, a niemo#liwo!(
wymazania ze wspomnie& po#ogi da pocz"tek upami'tnieniu ka#dego mieszka&ca ka#dej zrównanej z ziemi" wioski.
Ma$a Renia by$a !wiadkiem !mierci swoich rodziców, jest znan" z imienia i nazwiska ofiar" nazistów. Jednocze!nie jest ka#dym dzieckiem, które do!wiadczy$o wojny, ka#d" anonimow"
jednostk", która zgin'$a w konflikcie zbrojnym. Fakt, #e
ksi"#ka dotyczy prywatnej historii i konkretnej wsi, nie wyklucza uniwersalnych wniosków i refleksji. Pytanie o pochodzenia z$a pozostaje bowiem wci"# bez odpowiedzi.
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Anna Janko: Ma!a zag!ada. Kraków 2015, ss. 264.

KSI"#KI

KATARZYNA BERETA

A.

Stasiuk od lat wybiera wschód, ewentualnie po$udniowy-wschód. Wyra%nie m'czy go nie tylko fenomen Galicji,
historie i krajobrazy miast, miasteczek i wsi Beskidu Niskiego, ale ca$a Europa )rodkowowschodnia oraz Ba$kany, czyli ten
obszar, którego mapa, gdyby zaznaczano na niej to#samo!( narodow" czy etniczn", j'zyk, histori', religi' i kultur', by$aby niezwykle barwnym kola#em.
Tym razem autor poci"gn"$ swoj" opowie!( na najdalsze kra&ce, niejako do %róde$ wschodu, i zaprosi$ czytelników do w'drówki po stepach, miasteczkach, istniej"cych i nieistniej"cych szlakach
Azji, daj"c tym samym kolejny dowód na to, #e migracyjny niepokój jest w nim silniejszy od zakorzenienia w miejscu, cho( równocze!nie zastanawia si' nad tym, jak to jest, #e „im szersze zataczamy kr'gi, tym wyra%niejszy jest !rodek tego kr"#enia i tym silniejsze przyci"ganie”.
W ksi"#ce Wschód Stasiuk przeprowadza nas od miast i wsi po$udniowo-wschodniej Polski, przez stepy Rosji, pustkowia Mongolii, do Chin wype$nionych wszelk" tandet" z plastiku i gumy o niewiadomym przeznaczeniu, produkowan", by podtrzyma( w istnieniu miliony Chi&czyków spragnionych europejskich towarów luksusowych, na które mogliby wymieni( owo badziewie. Tymi towarami luksusowymi s" wed$ug autora takie warto!ci, jak: liberté, égalité, fraternité, tradycja judeochrze!cija&ska, greckorzymska spu!cizna, równouprawnienie p$ci oraz postnowoczesny paradygmat.
W ich poszukiwaniu zalewaj" oni nasze targowiska i place, proponuj"c w zamian produkty tak s$abej jako!ci, #e rozpadaj" si'
przy pierwszym u#yciu.
Stasiuk w'druje w g$"b Azji i wci"# zadaje sobie pytanie: po co?
Mieszka&cy Zabajkala uznali wr'cz, #e to „ekstremalna turystyka”,
bo u nich nic nie ma, wi'c po co pokonywa( tysi"ce kilometrów,
by zobaczy( nico!(, rdz' po komunizmie, wysypuj"cy si' zewsz"d
piasek, ci"gn"ce si' kilometrami pustkowia? Gdzie! w po$owie ksi"#ki autor stwierdza, #e „to by$a wyprawa do j"dra metafory”. I tak
rzeczywi!cie jest. Stasiuk próbuje uchwyci( istot' wschodu, próbuje zrozumie(, co takiego wyj"tkowego jest w tej przestrzeni pomi'dzy Galicj", Podlasiem i Wo$yniem a Zabajkalem, Mongoli"
i Chinami. Co sprawia, #e „wci"# trwa w'drówka ludów, #e wci"#
przetaczaj" si' t'dy najazdy (...). I #e nigdy nie nadci"gnie spokój,
poniewa# w #y$ach tych ziem, w jej podziemnych rzekach kr"#y narkotyk, który podsyca szale&stwo, i dostaje si' zawrotu g$owy od ogromu przestrzeni i od z$udzenia, #e mo#na j" opanowa( i przemieni(”.
Autor nie odnajduje oczywi!cie odpowiedzi ostatecznych, bo ich
zapewne nie ma. Snuje jedynie domys$y, kr"#"c pomi'dzy przesz$o!ci" i tera%niejszo!ci" Wschodu. Wyczuwa podskórnie, #e by( mo#e owe przepastne obszary nico!ci istniej" tylko dlatego, by sta( si'
wi'zieniem, bo „przecie# nie da si' tego zamieszka( po ludzku, oswoi(, by( st"d”.
Andrzej Stasiuk: Wschód. Wo!owiec 2014, ss. 304.

Biernik
Bogdana Prejsa
KSI!"KI

Bombi, Dalajlama
i Lwów

EWA#WYL$"EK KSI!"KI

ytu! nowej ksi"#ki Bogdana Prejsa Biernik zaraz na wst$pie podsuwa mi szkolne formu!ki: biernik – kogo, co (widz$, opisuj$,
wspominam, utrwalam).
Kogo? Siebie, s"siadów, znajomych, mniej znajomych, najbli#szych.
Co? Rzeczywisto%& ' przesz!" i obecn". Odczucia, obrazki, ko!atanie my%li, jak dzwonek, jakby% rowerem po swoim #yciu jecha!.
Teraz powinien by& zaimek „jak?”. Najpro%ciej. Niemal#e oznajmuj"co. Czasem wr$cz surowo. Bez poetyzowania, czu!ostkowo%ci, epatowania.
Z jakim efektem? (wietnym. Powsta!a ksi"#ka poetycka niczym ma!a „kronika przypadków”. Z prozy #ycia, które jest w Bierniku na ka#dej
stronie. Taka czarno-bia!a, s!onogorzka, troch$ kpi"ca. Czasem spokojna
niby oliwa, a czasem w takiej temperaturze wrzenia, #e a# boli.
No, bo jak ma nie bole&, skoro „b$dziesz musia! odpu%ci&. ch!opcy
w twoim wieku / doro%lej" i powoli zaczynaj" ju# zdawa& sobie spraw$, #e nie posi"d" wszystkich kobiet (…)”. I okazuje si$, #e „na dzisiaj
koniec. teraz tylko odhaczy& dat$ w kalendarzu / z nag" blondynk" i zmy&
resztki czasu z cyferblatu (…). wyzwoli& cia!o. nie pozwoli& / si$ sprowokowa& naturze.”
„Chcieli%my dyrygowa& s!owami kolejnych / wierszy rz$dami
dusz” – mówi bohater Biernika ' „by& wyroczniami. etycznymi przewodnikami, o etyce poj$cia wi$kszego nie maj"c. i co? nikomu si$ nie
uda!o (…) / tyle po nas zostanie, / co%my razem. Nasze / dusze stoj"
potworem”.
Co mnie wzrusza w Bierniku? (wiat!o, które Prejs kieruje na szare miejsca, czasem wr$cz detale („trzymasz w niej wszystkie nieszcz$%cia kozioro#ca razem / ze skórzanym etui na papierosy (…) / taka ma!a torebka. z duchami. na lewym ramieniu. a prawe ugi$te pod ci$#arem losów
(mo#e kto% wygra). baga# historii”). Porusza mnie te# uwa#no%& zwrócona na zwyk!e momenty, przeci$tne godziny („podobno by!a ju# noc,
ale my nie jeste%my / gwiazdami, wi$c ciemno%& rozja%ni! jedynie / p!omie) zapalniczki”). I ludzie „z!apani” w wiersz, jakby to by!a migawka
aparatu („w kuchni krz"ta si$ kobieta. gotuje kaszk$”).
Bohater liryczny – niby stoik, niby tylko „opowiadacz”, a przecie# patrzy na %wiat bez bezpiecznego dystansu i jest czasami zupe!nie bezradny wobec rzeczywisto%ci, która si$ w niego wdziera, w!azi w oczy, jest
wdychana z dymem papierosowym, zapachem klatki schodowej. Podmiot wiersza czasem si$ poddaje: „ka#de s!owo wymierzone jest we mnie
ka#de / mo#e mnie zabi& brak mi wyczucia”, a czasem sprzeciwia: „w chwilach takich jak ta (…) gdy s!owa okazuj" si$ / bezsilne wobec my%li rodzi si$ my%l nazwana / buntem”. Ale przecie# „nie musisz ju# ucieka&.
pobieg!e% wystarczaj"co daleko”.
Biernik to trzecia ksi"#ka poetycka Prejsa. Wed!ug mnie najlepsza. A to
znaczy, #e autor ma nam ci"gle sporo do powiedzenia. Jego bohater upomina siebie w wierszu, #eby „zachowa& dystans. trafia& w sedno. puentowa& prosto w noc. i udawa&, #e si$ nie krwawi”. I w!a%nie to zrobi!
w swojej ksi"#ce Bogdan Prejs.
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Bogdan Prejs: Biernik. Miko!ów 2015, ss. 50.§+

BOGDAN#WIDERA

ermann Hesse w Wilku stepowym otwiera nowy w"tek swojej powie%ci napisem z szyldu: „Teatr magiczny. Wst$p nie dla
ka#dego”. My%l$, #e to stwierdzenie mo#na %mia!o odnie%&
do ksi"#eczki poetyckiej Ewy Olejarz Milczenie placu zabaw. I od razu si$ przyznaj$: jestem „ka#dym”, nie wszystkie jej wiersze s" dla mnie
dost$pne. Ju# przy pierwszej lekturze zorientowa!em si$, jak wiele rzeczy dzieli poetk$ i mnie. Lektury, zainteresowania, trasy odbytych podró#y, odwiedzone miejsca, poznane lub tylko napotkane j$zyki. Zrozumienie na przyk!ad wiersza Bombi, Dumbo, stupa Kaniszki i inne bajki wymaga!oby ode mnie wyjazdu do Indii (a mo#e innego buddyjskiego kraju) i studiów, które pozwoli!yby mi odkry&, co znacz" s!owa:
„ngang – dbang
blo – bzang
chos – rje
nyi – ma
bstan”
itd. I czy w ogóle co% znacz", czy te# s" tylko #artem w stylu Bia!oszewskiego („ki%/ ki%/ krochmali”). Autorka nie u!atwia niczego czytelnikowi. Nie tylko przez jakie% egzotyczne s!owa, ale poprzez
niedopowiedzenia, udziwnienia, wprowadzanie bohaterów, o których nic nie wiemy (poznajemy np. tylko imi$). Zniecierpliwiony
cz!owiek powinien ten tomik od!o#y& z westchnieniem: „Pani Ewo,
chce pani by& taka hermetyczna, niezrozumia!a, kierowa& wiersze
do jakiego% w"skiego grona wtajemniczonych – prosz$ bardzo, ale
beze mnie”. Ksi"#eczka pozosta!a jednak przy moim !ó#ku i przeczyta!em j" wiele razy. Ma bowiem w sobie co% przyci"gaj"cego
i chcia!em odkry& co. I dlaczego zmusza do ponownej lektury. Nie
mam na to jednej, prostej odpowiedzi. Podoba mi si$ na przyk!ad
pro%ciutki wiersz Prasówka syna. Oto ch!opiec przegl"da gazety – w nich wojna, polityka, cia!a ofiar. A na ko)cu pytanie: „mamo!
dlaczego / Dalajlama nie ma prawa decydowa&”. No w!a%nie. Fragment innego utworu Wbijanie flag to sceny z #ycia ma!#e)skiego:
„to jest mój fotel / to s" twoje czerwone schody // to jest mój stó! /
twoja pigwówka //moja skóra jeszcze #yje/ twoja %mierdzi s!onin"
// moja córka dzi% przyjecha!a / twoja przywioz!a ch!opca (…)”.
Przemawia prawda psychologiczna tej sytuacji, polegaj"ca na dzieleniu wspólnego kiedy% „terytorium”. Wiersz Wojna to jakby fragment drzewa genealogicznego. Pierwsze dni wojny, Henryk
i Helena najpierw zostaj" we Lwowie, potem uciekaj" do Bochni,
wreszcie przyje#d#aj" na (l"sk. „(…) trzy lata pó*niej/ urodzi! si$
Leszek // pewnego dnia / pozna! moj" mam$ // potem/ by!am ja”. Historia rodzinna jakich wiele, ale ten czas przesz!y dokonany w poincie jest tu wstrz"saj"cy.
My%l$, #e tych kilka cytatów wyja%nia dlaczego mimo hermetyczno%ci wierszy Ewy Olejarz trudno ten tomik oboj$tnie od!o#y&.
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Ewa Olejarz: Milczenie placu zabaw. [Seria: Biblioteka
„Toposu”], Sopot 2015, s. 56.
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KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

Jan Dvorzak,
Nina Malikova:
Karel Bro!ek.
Vira v silu loutkoveho divadla.
Wyd. Pra!ska Scena,
Praha 2015, s. 320.
W lipcu tego roku by!em razem z moimi m!odymi przyjació!mi
w czeskim Krumlovie. Zwiedzaj"c to jedno z najpi#kniejszych
miast naszych po!udniowych s"siadów trafili$my do muzeum lalek.
Wielkim odkryciem by!o to, ile eksponatów w tej placówce pochodzi z realizacji scenicznych zmar!ego niedawno Karela Bro%ka,
wielkiego mistrza inscenizacji lalkowych, re%ysera, aktora, pedagoga, zwi"zanego przez wiele lat z Katowicami. Przyja&nili$my si#
z tym $wietnym artyst", wi#c widok lalek i scenografii z jego spektakli przywo!a! wiele serdecznych wspomnie'. Teraz trafi!a do mnie
monograficzna ksi"%ka do$( szczegó!owo opisuj"ca jego zawodow" dzia!alno$(. Pracowa! (cz#sto te% by! wspó!za!o%ycielem) w najs!ynniejszych czeskich teatrach („Semafor”, „Czerne Divadlo”,
„Laterna Magika”), które wesz!y do historii europejskich scen.
W Pradze pokaza! Don Giovanniego Mozarta w marionetkach. Niezwyk!a inscenizacja tej opery doczeka!a si# 5.500 przedstawie' pokazywanych od 1991 roku. Tworzy! tak%e za granic", mi#dzy
innymi w Kanadzie i w Japonii. Równie% w Polsce, m.in. w Katowicach – by! zast#pc" dyrektora do spraw artystycznych )l"skiego
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”. Tu zdoby! „Z!ot" Mask#”. Tu wyre%yserowa! $wietne spektakle dla doros!ych – Jam! Franza Kafki
i w!asn" adaptacj# Joanny. W ksi"%ce przedstawiona zosta!a dok!adnie jego droga artystyczna. Wspominaj" go uczniowie i wspó!pracownicy. Szkoda, %e katowicki epizod zosta! skwitowany jedynie
wyliczeniem przedstawie', które tu zrobi!. Dodatkowym walorem
ksi"%ki po$wi#conej Karelowi s" liczne zdj#cia archiwalne. Na ko'cu umieszczono wykaz inscenizacji Bro%ka oraz wybór bibliografii.

Siemianowicki Rocznik
Muzealny nr 13.
Wyd. Muzeum Miejskie
w Siemianowicach #l$skich,
Siemianowice #l$skie 2014,
s. 296.
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Zawsze z rado$ci" rekomenduj# czytelnikom muzealne wydawnictwa, trafiam w nich bowiem na rzeczy nies!ychanie interesuj"ce, a ma!o znane. Tym razem mam satysfakcj# dodatkow",
poniewa% w$ród nazwisk autorów sporo znajomych. Pan profesor
Janeczek, który Beacie Tomanek i mnie s!u%y! swoj" wiedz" w niejednej audycji Radia Katowice. Tym razem zaj"! si# m.in. Janem
Kici'skim – malarzem i rze&biarzem. Jest te% pani Urszula Krakowska, nagrana przez nas kiedy$, bo spisa!a i wyda!a swoje wspomnienia z my$l" o wnukach. W tym gronie znalaz!a si# tak%e pani
redaktor naczelna $l#ska, która w tek$cie Okna %l#skiej duszy
analizuje grafiki Jana Szmatlocha i zdj#cia Arka Goli. Rocznik jest
ilustrowany fotografiami i reprodukcjami, a ca!o$( zamyka Kalendarium wystaw i imprez w Muzeum Miejskim.

Andrzej J. Noras:
K#opoty z filozofi$.
Wydawnictwo
Uniwersytetu #l$skiego,
Katowice 2015,
s. 144.
Andrzej Noras jest profesorem filozofii, wi#c skoro on pisze
ksi"%k# o k!opotach z t" dziedzin" (filozofia nie jest bowiem nauk",
ale czym$ wi#cej i mniej równocze$nie), sprawa wydaje si# powa%na. I jest rzeczywi$cie, natomiast sam" ksi"%k# $wietnie si# czyta.
Chocia% refleksje, jakie nasuwaj" si# podczas lektury, optymistyczne bynajmniej nie s". W pierwszym rozdziale autor zaj"! si# partyjno$ci", co mniej wi"%e si# z polityk", a bardziej z konieczno$ci"
zaj#cia jakiego$ stanowiska, co jednak nie jest proste, bo ró%ni filozofowie ró%nie si# do sprawy odnosz". To jednak dopiero pocz"tek trudno$ci, bo wprowadzaj"ce jeszcze wi#cej podzia!ów
i sporów jest poj#cie $wiatopogl"du. Mo%na powiedzie(, %e trudno$ci coraz bardziej si# pi#trz". Zaczynamy w"tpi(, czy filozofia dzi$
jest w ogóle mo%liwe. Je$li ka%dy cz!owiek tworzy sobie w!asny,
subiektywny obraz $wiata, którego nie da si# uzgodni( z subiektywnym obrazem $wiata drugiego cz!owieka, mo%emy doj$(
do wniosku, %e ilu ludzi, tyle filozofii. A je$li doda( jeszcze do tego masy Ortegi y Gasseta, które uznaj", %e racj# ma wi#kszo$( – no
to mo%e rozbole( g!owa. Nie usi!uj# streszcza( ksi"%ki, która jest
bardzo precyzyjnie skonstruowana, tylko do$( przypadkowo przedstawiam rozmaite w"tki, aby uzmys!owi( czytelnikowi poziom
skomplikowania ju% nawet nie filozoficznych koncepcji, ale samej
rzeczywisto$ci, w której przysz!o nam %y(. A %yjemy w rzeczywisto$ci nowoczesnej, co wcale nie jest takie dobre, jak mog!oby si#
wydawa( ze wzgl#du na wynalazki techniczne, rzekomo u!atwiaj"ce nam %ycie. Polecam K"opoty z filozofi#, by( mo%e uda si#
przy tej lekturze troch# pofilozofowa(, a przynajmniej zamy$li(.

Krystian Prynda:
"niadanie na trawie.
Wyd. Studio Ma"ych Form
Graficznych,
Katowice 2015, s. 68.
Dla równowagi – na zako'czenie co$ l%ejszego. Oktostychy
Krystiana Pryndy. Gatunek ten uprawiali powa%ni poeci jak Liebert, czy Iwaszkiewicz, by! on jednak równie% atrakcyjny dla satyryków i pisz"cych wiersze humorystyczne. W!a$nie ten rodzaj
uprawia wieloletni wspó!pracownik naszego miesi#cznika, autor
zr#cznych aforyzmów i fraszek. Cytuj# utwór Król Karol…: „Król
Karol kupi! Karolinie – swojej %onie, / Co pono( by!o wtedy w dobrym tonie, // Sznur korali koloru koralowego / (to taka zabawa
s!owna) dlatego // To powiedzenie $mieszy nie tylko dzieci, / Ale
te% obcokrajowca, co do Polski przyleci. // Mnie równie% ten %art
s!owny pomys!em ujmuje, / Wi#c go z lubo$ci" w oktostych niniejszy wpisuj#”.
Ma!a rzecz, a cieszy.
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NOTATNIK
KULTURALNY
Redaguj!:
Wies"awa Konopelska
Jan Picheta
Joanna Kotkowska,
Janusz Wójcik
Maria Sztuka
Jacek Sikora
Festiwal Nowej Scenografii.
Mitologie Industrialnej Przestrzeni
KATOWICE. Filmy, spektakle i instalacje realizowane w przestrzeniach teatralnych i miejskich, spotkania z wybitnymi postaciami sztuki, klasy mistrzowskie dla m!odych twórców oraz wycieczki "ladami realizacji filmowych z!o#y!y si$ na program trzeciej edycji
Festiwalu Nowej Scenografii, !%cz%cego najlepsze cechy festiwalu sztuki, filmu, teatru i public art, powstaj%cego w koprodukcji Muzeum &l%skiego, Teatru &l%skiego im. St. Wyspia'skiego oraz Instytucji Filmowej SILESIA FILM, który odbywa! si$ 23–27 wrze"nia w Katowicach.
G!ównym pasmem festiwalu by!y „Mitologie Industrialnej Przestrzeni” obejmuj%ce spektakle, instalacje, happeningi i wydarzenia muzyczne przygotowane specjalnie przez zaproszonych artystów, reprezentuj%cych ró#ne media i sposoby my"lenia o scenografii. Kulminacj%
wydarzenia by!o wr$czenie Nagród im. J. Moskala.
Zgodnie z has!em festiwalu mo#na by!o zobaczy( wystaw$
Wymiary scenografii pokazujace prace dyplomantów oraz absolwentów uczelni artystycznych kszta!c%cych scenografów, a tak#e ekspozycj$ prac studentów z Akademii Sztuk Pi$knych im. E. Gepperta we
Wroc!awiu, na których zosta!y zaprezentowane makiety teatralne i niecodzienne „obiekty kostiumowe”.
W ramach festiwalu odby!o si$ równie# Forum Fotografii Teatralnej.
Nie zabrak!o tak#e warsztatów scenograficznych dla dzieci i rodziców oraz zabaw z green screenem. Podczas otwarcia festiwalu 23 wrze"nia w Teatrze &l%skim zaprezentowany zosta! spektakl „Pi%ta strona "wiata”.
Tak#e podczas festiwalowych pi$ciu wieczorów mo#na by!o przygl%da( si$ scenograficznym per!om "wiatowego kina, w"ród nich filmom Lecha Majewskiego – wizjonera europejskiego kina.
W trakcie „Meliesady, czyli meetingu naukowo-performatywnego”
pokazano pere!ki twórcy kina z pocz%tku ubieg!ego stulecia Georges’a Mélièsa, a wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Gwo)dziem,
dr hab. Agnieszk% Nierack%, prof. dr. hab. Joachimem Paechem,
dr. Stéphane’em Tralongo, prof. dr. hab. Tadeuszem Lubelskim oraz
dr. Andrzejem D$bskim przypomniane zosta!o wyj%tkowe dziedzictwo autora „Podró#y na Ksi$#yc”.

Obrazy miasta

!
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KATOWICE. Z okazji 150-lecia miasta w Galerii Sztuki Wspó!czesnej BWA pokazano wystaw$ prac malarskich Macieja Bieniasza,
Antoniego Halora, fotografie Waldemara Jamy, tak#e katowick% fotografi$ mi$dzywojenn% oraz grafiki Bronis!awa W. Linke, Macieja
Nawrota, fotografi$ Zofii Rydet, malarstwo Erwina Sówki, Andrzeja Tobisa, Karola Wieczorka.
Tak o wystawie mówi! jej kurator Marek Zieli'ski: – Historia ka!dego miasta to próba ukazania jego fizjologii oraz fizjonomii, gdy!
postrzeganie miasta niczym cia"a, czy te! wpisanie w jego przestrze#
wizerunku cz"owieka jest zarówno poci$gaj$cym, lecz równocze%nie
sta"ym motywem w sztuce. Katowice to miasto, które powsta"o nie
w przestrzeniach iluzji czasu, lecz w momencie, gdy czas si& zatrzyma" w wyniku zderzenia kamienia i metalu, w przera'liwym huku
i zgrzycie, og"aszaj$cym powstanie miasta z wyroku i woli pieni$dza.
To on stworzy" rytm nowo powstaj$cego miasta, wyznaczy" jego horyzonty i panoram& nowo powstaj$cych fasad, nakre%la" rytm powstaj$cych i zarazem znikaj$cych ulic, jednocze%nie nada" mu barw& nie-

Zdj'cie z mat. Domu Wspó#pracy Polsko-Niemieckiej

Fot. Zbigniew Sawicz
Waldemar Jama w BWA w Katowicach.

przeniknionej szaro!ci wymieszanej z czerwieni" wypalonej ceg#y. Katowice to równie$, by% mo$e nade wszystko, miasto podziemne, w którym wiele cennych i wa$nych zdarze& t'tni#o skrywanych gdzie! poza widzialn" panoram". Prawda wy#ania si' ze szczelin, rys i p'kni'%,
z narodzin i !mierci.

Dziadek z Wehrmachtu
TYCHY. Dziadek z Wehrmachtu. Do!wiadczenie zapisane w pami'ci to tytu! wystawy, któr" od 1 pa#dziernika mo$na ogl"da% w Muzeum Miejskim w Tychach. Prezentowana jest w Starym Magistracie (pl. Wolno&ci 1). Wystawa prze!amuje tematu tabu, jakim nadal
jest s!u$ba w Wehrmachcie mieszka'ców (l"ska, Pomorza, Warmii
i Mazur. Ci, którzy prze$yli wojn), wracali do swych domów, rodzin,
zachowuj"c nierzadko dla siebie wspomnienia z lat s!u$by w wojsku
niemieckim. Zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, temat ten
by! zakazany. Dzi)ki zdj)ciom, dokumentom, a tak$e krótkim filmom
dokumentalnym zwiedzaj"cy mog" pozna% histori) tych, którzy
przymusowo wcieleni do Wehrmachtu, walczyli podczas II wojny &wiatowej po stronie niemieckiej.
Wystawie towarzyszy szereg ciekawych wydarze'. Uzupe!nieniem
tropów poruszanych na wystawie s" projekcje filmów dokumentalnych, audycja radiowa a tak$e prelekcje.

„Obrazy wiary”
w Muzeum Archidiecezjalnym
KATOWICE. Galeria Sztuki Wspó!czesnej „Fra Angelico” Muzeum
Archidiecezjalnego w Katowicach go&ci!a wystaw) prac malarskich
Andrzeja Boja Wojtowicza zatytu!owan" Pictura Fidelis – cykle.
Andrzej Boj Wojtowicz to artysta urodzony w 1959 r. Absolwent
PWSSP we Wroc!awiu, bra! udzia! w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego dzia!alno&% twórcza wpisuje si) w wielk" tradycj) malarstwa zachodnioeuropejskiego. Tworzy sztuk) przesycon" symbolik", która swymi korzeniami si)ga przede wszystkim
toposów biblijnych. W nich to malarz szuka odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne.
Prezentowane na wystawie prace by!y fragmentem cyklu pt. Pictura
Fidelis (obrazy wiary), zw!aszcza obrazów inspirowanych

Tychy. Wystawa „Dziadek z Wehrmachtu.
Do!wiadczenie zapisane w pami'ci wystawy”.

Requiem. Ma!oformatowe przedstawienia to zapowied# realizacji monumentalnego cyklu opartego na tradycyjnych tekstach mszy za zmar!ych.

Zapis socjologiczny Zofii Rydet
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
GLIWICE-WARSZAWA. 25 wrze&nia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwarta zosta!a wystawa Zofia Rydet. Zapis
1978–1990. To jak dot"d najobszerniejsza prezentacja Zapisu – monumentalnego projektu fotograficznego autorstwa Zofii Rydet, która – podobnie jak nestor polskiej fotografii, Jerzy Lewczy'ski, zwi"zana by!a z Gliwicami. Tutaj mieszka!a, pracowa!a i tworzy!a, by!a
tak$e jedn" z najaktywniejszych cz!onki' Gliwickiego Towarzystwa
Fotograficznego. Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest kolejnym elementem wieloletniego projektu badawczego, którego celem jest reinterpretacja i popularyzacja twórczo&ci Zofii Rydet
w Polsce i zagranic". Projekt realizuj" cztery instytucje: Fundacja im.
Zofii Rydet w Krakowie, Muzeum w Gliwicach, Fundacja Sztuk Wizualnych w Krakowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
W 2012 roku w Czytelni Sztuki prezentowane by!y fotografie wchodz"ce w sk!ad Zapisu socjologicznego – kuratorem wystawy by! Andrzej Ró$ycki. Do tej pory zinwentaryzowano i zdigitalizowano ca!e
archiwum Zapisu, które udost)pniono na stronie: www.zofiarydet.com.
W 2016 r. zostanie zorganizowana mi)dzynarodowa konferencja naukowa, lecz przede wszystkim uka$e si), w serii Czytelnia Sztuki/Muzeum
w Gliwicach, ksi"$ka Wojciecha Nowickiego – pisarza, publicysty i kuratora, która przybli$y unikatowe dzie!o fotograficzne Zofii Rydet szerokiemu odbiorcy sztuki. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pod patronatem „!l"ska”

B!d" dyskutowa# o informatyce
i przemys$ach kreatywnych
KATOWICE. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zapraszaj" na mi)dzynarodow"
konferencj) naukowo-techniczn" Informatyka i przemys#y kreatywne.
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Klasyczny Kohut
BIELSKO-BIA!A. „Szósta dekada” to tytu& nowej p&yty Janusza Kohuta, któr" kompozytor zacz"& promowa( 28 wrze%nia w Zamku Su&kowskich. Od 30 wrze%nia do 4 pa)dziernika promowa& t! p&yt! w Londynie, m.in. podczas Festiwalu Poezji S&owia#skiej. G&ównym organizatorem
festiwalu jest Grupa Artystyczna KaMPe przy Zwi"zku Pisarzy Polskich
na Obczy)nie na czele z czechowiczaninem – Aleksym Wróblem. Janusz Kohut koncertowa& w Wielkiej Brytanii ju' ponad 70 razy. Na nowej – pianistycznej – p&ycie zawar& osiem utworów, które grywa& cz!sto podczas koncertów, a tak'e pi!( nowych kompozycji w&asnych.
Dlatego znalaz&y si! tam interpretacje dzie& J.S. Bacha, F. Chopina, Ch.
Correi, G. Gershwina oraz Bogurodzica, które wiele znacz" dla bielskiego artysty. S" te' utwory kompozytora z musicalu „Szcz!%liwi ludzie”
i ostatnie jego dzie&a z pogranicza jazzu i muzyki klasycznej.

Upadek i piek!o
BIELSKO-BIA!A. Od 4 wrze%nia do 11 pa)dziernika w Galerii Bielskiej BWA trwa&a wystawa najnowszych obrazów Ewy Juszkiewicz pn.
„Upadek kusi”. Jest ona laureatk" Grand Prix XLI Biennale Malarstwa
„Bielska Jesie# 2013”. Za dwa portrety z prezentowanego cyklu inspirowanego dzie&ami starych mistrzów artystka otrzyma&a w&a%nie g&ówn" nagrod! ostatniej „Bielskiej Jesieni”. Drugi cykl powsta& specjalnie z my%l" o bielskiej wystawie i jest oparty na dzie&ach sztuki, które zagin!&y
lub zosta&y zniszczone. Ewa Juszkiewicz, tworz"c te dzie&a, bazuje na fotografiach, szczególnie s&abej jako%ci. Kuratork" ekspozycji jest Agnieszka Rayzacher. W tym czasie mo'na tak'e ogl"da( komiksy i rysunki
Krzysztofa Gawronkiewicza pt. „Krzes&o w piekle”. Artysta jest jednym
z najbardziej znanych twórców komiksu w Polsce. Kuratorem wystawy
jest Piotr Mach&ajewski. Krzysztof Gawronkiewicz poprowadzi& te' w dniu
otwarcia wystawy warsztaty dla pasjonatów komiksu.

Wcielenia Piszczyka
BIELSKO-BIA!A. Premierowy spektakl „Sze%ciu wciele# Jana Piszczyka” wedle „Zezowatego szcz!%cia” Jerzego Stefana Stawi#skiego
w re'yserii Wojciecha Ko%cielniaka wystawi& 30 wrze%nia Teatr Polski w Bielsku-Bia&ej. Termin nie jest przypadkowy. W&a%nie
30 wrze%nia przypada jubileusz 125-lecia istnienia bielskiej sceny, u zarania niemieckiej, z której nie mia&o pa%( nigdy polskie s&owo. Dyrektor TP Witold Mazurkiewicz zapowiada, 'e w tym sezonie zobaczymy
jeszcze adaptacj! „Nocy i dni” Marii D"browskiej w re'yserii Zuzanny Bu(ko i Szymona Bogacza, „Mede!” Eurypidesa lub „Mew!” A. Czechowa w re'. Wojciecha Farugi, „Lolit!” wg W. Nabokowa w re'. Eweliny Marciniak oraz „Humanka” Jaros&awa Murawskiego (na Ma&ej
Scenie). Dyrektor bielskiej sceny szykuje tak'e niespodziank! – komedi! sylwestrow", której tytu&u nie zechcia& na razie ujawni(.

Wzbogacona kolekcja
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BIELSKO-BIA!A. Powoli wzbogacaj" si! zbiory Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Od 4 wrze%nia do 11 pa)dziernika zaprezentowa-

Fot. Renata Cygan

Cyfrowy "l#sk, która odb!dzie si! 18 listopada 2015 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50.
Celem konferencji jest prezentacja najciekawszych rozwi"za# informatycznych opracowanych przez przedsi!biorstwa, instytucje
oraz jednostki naukowe maj"ce siedzib! na terenie $l"ska. Jednym z celów przy%wiecaj"cych organizatorom jest pomoc w nawi"zaniu kontaktów pomi!dzy sfer" naukow" i biznesem.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje nast!puj"ce obszary: administracja publiczna. przeciwdzia&anie wykluczeniu spo&ecznemu,
ochrona zdrowia, informatyka w przemy%le – zarz"dzanie i wytwarzanie, przemys&y kreatywne.
Do udzia&u w konferencji organizatorzy zaprosili naukowców, twórców rozwi"za# informatycznych oraz u'ytkowników tych rozwi"za#,
a tak'e przedstawicieli i znawców sektora kreatywnego: sztuki i rzemios& (sztuk performatywnych, przemys&u muzycznego, rynku sztuki), produkcji kreatywnej (wydawnictw, radia i telewizji, sektora filmowego, gier komputerowych, mody) oraz us&ug kreatywnych
(reklamy, architektury, wzornictwa), by podzielili si! do%wiadczeniami projektowymi i wdro'eniowymi.

Bielsko-Bia!a. Janusz Kohut.

no w kawiarni „Aquarium” BWA ostatnie nabytki kolekcji – obrazy
olejne trojga artystów, które wysoko ocenili jurorzy „Bielskiej Jesieni” w latach 70. – 90. XX w. – Stanis&awa Kuskowskiego, Teresy
Sztwiertni i Waldemara Dudy. Kupno dzie& dwojga pierwszych artystów dofinansowa&o Ministerstwo Kultury z programu „Kolekcje”.
Co ciekawe – syn Stanis&awa Kuskowskiego – Kamil Kuskowski zosta& tak'e laureatem „Bielskiej Jesieni” (w 2009 r.).

„Lipowe” laury
BIELSKO-BIA!A. 30 uczniów z województwa %l"skiego nagrodzili
jurorzy XIX Ogólnopolskiego Przegl"du Dzieci!cej i M&odzie'owej
Twórczo%ci Literackiej LIPA 2015 w Bielsku-Bia&ej. Laureatami Lipy
zostali uczniowie szkó& podstawowych – Karina Bu% i Aleksandra Górny z *ywca, Franciszek Gola% z Tarnowskich Gór, Aleksandra Haberny i Joachim $liwi#ski z Bielska-Bia&ej, Natalia Ostrowska z Bestwiny, Paulina Piotrowska ze Strzy'owic, Emilia $wier'ewska z Górek
Wielkich i Sara Urbanowicz z Brennej, gimnazjali%ci – Ma&gorzata Damek, Wiktoria Dudzi#ska, Marta Grzegorczyk, Anna Ku)ma, Oskar $liwka z Bielska-Bia&ej, Karolina Karkoszka ze $wi!toszówki, Natalia Ma%lanka z Czechowic-Dziedzic, Wiktoria Pankowska z R!dzin, Zofia Tkocz
z Miko&owa, Aleksandra Uracz z D"browy Górniczej, Agata Zaj"c z +!kawicy, uczniowie szkó& %rednich – Aneta Blachura, Julia Dziubek, Karolina Kr!cioch, Alicja Ku%, Agata Naruszewicz i El'bieta Zamorowska z Bielska-Bia&ej, Natalia Gajowniczek z Kóz, Martyna Miodo#ska
z *ywca, Marta Ormaniec z Buczkowic i Zuzanna Szturc z Wis&y. Po raz
pierwszy nagrodzono przedstawiciela Zaolzia: ucznia Polskiego Gimnazjum im. J. S&owackiego w Czeskim Cieszynie Adama Kubiczka.

Album Wróbla
BIELSKO-BIA!A. Piotr Wróbel znany by& dot"d z zespo&u „Akurat”,
którego by& wspó&twórc" i liderem. We wrze%niu wyda& w&asny debiutancki album. W nagraniach wyst!puj": Piotr Wróbel (wokal, gitara akustyczna, ukulele), Eugeniusz Kubat (kontrabas, %piew), Dawid Broszczakowski (fortepian, tr"bka, akordeon, trombita, fujara s&owacka,
instrumenty perkusyjne) i Miko&aj Stachura (instrumenty perkusyjne).

"wi#to Cz#stochowy dla m!odych
CZ"STOCHOWA. Tradycyjnie 26 sierpnia rozpocz!&y si! Dni Cz!stochowy, obchodzone w tym roku ju' po raz dwudziesty trzeci. W przestrzeni miejskiej odby&y si! wydarzenia skierowane przede wszystkim do m&odych mieszka#ców; przygotowano m.in. Festiwal Kolorów,
czyli zabaw! kolorowym proszkiem na wzór indyjskiego %wi!ta holi, a na placu Biega#skiego koncert zatytu&owany 23 urodziny, którego jedynym organizatorem by& w tym roku Urz"d Miasta.
W koncercie wyst"pili arty%ci m&odego pokolenia: Dawid Kwiatkowski, zdobywca Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy, Hania Ho&ek (kojarzona z The Voice
od Poland), Patryk Kumór (z Must Be the Music – Tylko muzyka) i Saszan. Wyst!p Dawida Kwiatkowskiego rozpocz"& si! z godzinnym opó)nieniem.

W!ród pozosta"ych atrakcji warto wymieni# równie$: Jurajski Jarmark Staroci (na Rynku Wielu%skim), 30. Cz&stochowski Rajd Pojazdów Zabytkowych (przy Hali Sportowej) po"'czony z Konkursem
Elegancji na naj"adniejszy pojazd i strój za"ogi w dawnym stylu (plac
Biega%skiego) oraz koncert muzyki filmowej w wykonaniu naszych
filharmoników. Publiczno!# us"ysza"a m.in. melodie z filmów Romeo
i Julia, Love story, Lista Schindlera, Tajemniczy ogród, Polskie drogi, Dom, Jasminum.

Nagrody Prezydenta Miasta
CZ!STOCHOWA. Wa$nym punktem Dni Cz&stochowy by"o wr&czenie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury oraz statuetki Mecenas Kultury. Uroczysto!# odby"a si& w Filharmonii Cz&stochowskiej.
W dziedzinie teatru i filmu nagrodzono Macieja Pó"toraka
„za wybitn' kreacj& wokalno-aktorsk'” w Hamlecie, wcze!niej docenion' tak$e przez „Dziennik Teatralny”. W!ród literatów wyró$niono Barbar& Rosiek, absolwentk& IV LO im. H. Sienkiewicza, pisark& (od 1985), poetk& (od 1995), a zawodowo tak$e
psychologa klinicznego, która od lat podejmuje temat narkomanii. W dziedzinie ta%ca i muzyki nagrod& otrzyma"a Aleksandra
Szwejkowska-Belica, skrzypaczka oraz pedagog Zespo"u Szkó" Muzycznych w Cz&stochowie, laureatka wielu konkursów, której p"yta Karol Szymanowski violin works I nagrana z Cezarym Sarneckim by"a nominowana do Fryderyków 2012. W dziedzinie sztuk
plastycznych doceniono fotografa, profesora Wydzia"u Sztuki AJD
Jerzego Piwowarskiego. W kategorii promocji i ochrony kultury
nagrod& otrzyma" filmowiec i pomys"odawca Festiwalu im. braci Krzemi%skich, Krzysztof Kasprzak, który od lat dokumentuje
przesz"o!# Cz&stochowy na ta!mie filmowej. Natomiast Mecenasem Kultury zosta" Red Bull Sp. z o.o., spó"ka partnerska wspó"pracuj'ca z miastem w organizowaniu imprez muzycznych (Red
Bull Tour Bus).

Cz"stochowa. Nagrody Prezydenta Miasta.

Jubileusz Wojtka Ko"suta
CZ!STOCHOWA. W OPK Gaude Mater we wrze!niu przygotowano wystaw& malarstwa Wojciecha Ko"suta, absolwenta Wychowania
Artystycznego Wy$szej Szko"y Pedagogicznej w Cz&stochowie
(obecnie Akademia im. Jana D"ugosza w Cz&stochowie), który
od lat zajmuje si& prac' pedagogiczn', ale równie$ artystyczn', tworzy obrazy oraz teatr uliczny.
Podczas wernisa$u 4 wrze!nia zaprezentowano film Podró#
do $wiata lalek (przygotowany wraz z Sebastianem Pucha"' i muzyk' Piotra Hummela), zrealizowany przy wsparciu OPK z okazji 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora, artysty, do którego Ko"sut odwo"uje si& w swojej artystycznej, przede wszystkim teatralnej
twórczo!ci. By" równie$ spektakl przygotowany z m"odzie$'
z II LO im. Romualda Traugutta Moja klasa, moje #ycie.

Galeria baz! Art.erii
CZ!STOCHOWA. Tegoroczny Festiwal Sztuki Wspó"czesnej
w Przestrzeni Publicznej odbywa" si& w dniach 9-13 wrze!nia,
a g"ówn' ulic& (a dok"adnie III Alej& NMP) sztuka nowoczesna atakowa"a z dwóch przyczó"ków – Miejskiej Galerii Sztuki oraz placu
Biega%skiego. Mo$na by"o popatrze#, pos"ucha#, ale równie$ pouczestniczy#, mniej lub bardziej !wiadomie.
Dorota Hadrian przygotowa"a pod Ratuszem wypas baranów na dywanie o orientalnym wzorze, Szymon Motyl zamontowa" instalacj&
na dachu MGS, z balkonu Ratusza nadawa"o „Pararadio” Joanny Wowrzeczki, a wolontariusze dostarczali cz&stochowianom kartki w ramach projektu Marty Frej Ciep!e s!owa. Przyjechali tak$e: Katarzyna Górna, Bogna Burska, Zuzanna Janik, Marcin Polak oraz Artur
(mijewski. Organizatorzy i zaproszeni go!cie realizowali strategi&
pedagogiczn' oraz tzw. dydaktyk& partnersk' Grzegorza Kowalskiego Obszar wspólny, obszar w!asny z pracowni ASP w Warszawie.

Wspó"czesna Sztuka Ludowa
CZ!STOCHOWA. Od 2000 roku co trzy lata Muzeum Cz&stochowskie organizuje Konkurs Sztuki Ludowej. Tegoroczna edycja zosta"a
po!wi&cona wycinankom. Projekt Z tradycji wzi"te, na nowo wyci"te obejmowa" konkurs otwarty na wycinank& oraz konkurs na mural
zewn&trzny Zagrody W"o!cia%skiej w parku im. S. Staszica.
Wystaw& pokonkursow' mo$na ogl'da# w Galerii Dobrej Sztuki. Spo!ród 378 prac 78 artystów jury w sk"adzie: Anna Filipowicz-Mróz (przewodnicz'ca, etnografka i cz"onek Fundacji Cepelia),
dr Justyna Lakowska-Otwinowska, Jadwiga Migda", Beata Skocze%-Marchewka, Krystyna Szwajkowska, przyzna"o Grand Prix Dorocie K&dzior z )odzi, a w!ród nagrodzonych i wyró$nionych znale* li si& m.in.: An na Mar czak z K& trzy na, Aga ta Se we ryn
z Krakowa, Monika Krajewska z Warszawy, Miros"awa Stefaniak
ze Zgierza, Ewa Wro$yna z Jastrz&bia-Zdroju, Ma"gorzata Belkiewicz z Ko"bieli.
Natomiast w konkursie na mural jury spo!ród 56 projektów wybra"o propozycj& Marka Laskowskiego, absolwenta cz&stochowskiego
„plastyka” oraz Akademii Sztuk Pi&knych we Wroc"awiu. Artysta wcze!niej pracowa" nad muralami wg prac Tomasza S&towskiego – Wie#y Babel przy ul. D'browskiego, a wcze!niej tak$e przy ul. Szymanowskiego.

Apel do Ministra Kultury
OPOLE. Radni Sejmiku Województwa Opolskiego podczas wyjazdowej sesji obradowali w Centralnym Muzeum Je%ców Wojennych w )ambinowicach. Po zwiedzeniu wystaw go!cie obejrzeli spektakl opolskiego Teatru Ekostudio „Przerzucane s"owa” (w re$. Andrzeja Czernika),
oparty na listach powsta%ców warszawskich, którzy przebywali w miejscowym Stalagu 344. Dyrektor CMJW Violetta Rezler-Wasielewska omówi"a dzia"alno!# muzeum w zakresie edukacji m"odego pokolenia, digitalizacji zbiorów, bada% naukowych i publikacji. Do sukcesów
zaliczy"a: konserwacj& 150 krzy$y i Pomnika Serbskiego na cmentarzu jenieckim z czasów I wojny !wiatowej, pozyskanie funduszy unijnych oraz nowych muzealiów, nominacje do presti$owych laurów – nagrody Sybilli oraz nagrody im. Jana D"ugosza, sporz'dzenie cyfrowej
bazy danych, dzi&ki której mo$na pozna# losy poszczególnych je%ców.
Jednak od kilku lat ze wzgl&du na niski poziom dotacji CMJW ma powa$ne problemy z realizacj' dzia"alno!ci statutowej, a brakuj'cych !rodków, ze wzgl&du na martyrologiczny charakter instytucji nie mo$e pozyska# z dzia"alno!ci komercyjnej. Wniosek o pomoc w rozwi'zaniu
problemów finansowych CMJW wspiera"a prof. Danuta Kisielewicz
z Katedry Studiów Regionalnych Uniwersytetu Opolskiego, prezes Stowarzyszenia Mi"o!ników CMJW. Jan )azicki z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, koordynator pilota$owego programu
miejsc pami&ci narodowej, zapewni", $e muzeum b&dzie mog"o pozyska# dofinansowanie w ramach wspomnianego programu równie$
w przysz"ym roku. Marsza"ek województwa opolskiego Andrzej Bu"a, podzi&kowa" przedstawicielom MKiDN za uwzgl&dnienie opolskich
postulatów i nowelizacj& zapisów, które pozwol' na lepsze wykorzystanie !rodków finansowych programu miejsca pami&ci narodowej
w d"u$szej perspektywie czasowej. Na zako%czenie sesji radni Sejmiku Województwa Opolskiego w formie uchwa"y jednog"o!nie podj&li
apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wspó"finansowanie-wspó"prowadzenie Centralnego Muzeum Je%ców Wojennych
w Opolu-)ambinowicach.

Sukces EDD w województwie opolskim
OPOLE. Europejskie Dni Dziedzictwa to wyj'tkowe !wi&to zabytków, ju$ od 23 lat jest ono obchodzone w Polsce ka$dego roku
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Fot. z arch. muzeum w %ambinowicach

w Teatrze Wspó'czesnym w Warszawie, jako re$yser zadebiutowa'
w warszawskim Teatrze Studio, by' równie$ asystentem Krystiana Lupy. Podczas XIII Ogólnopolskiego Przegl#du Spektakli Dyplomowych
Szkó' Teatralnych zosta' laureatem nagrody krytyków dla najlepszego aktora. Wierz!, "e teatr pod now# dyrekcj# i zapowiadane inwestycje w tej placówce to b!dzie dobry okres dla Teatru im. Jana Kochanowskiego – powiedzia' Grzegorz Sawicki, cz'onek Zarz#du
Województwa, odpowiedzialny za sfer" kultury. Nowy dyrektor zadeklarowa', odwo'uj#c si" do s'ów Zygmunta Hübnera, $e jego wizj# teatru jest dialog mi"dzy partnerami, – tym, co si! dzieje na scenie a widzem. Dobre intencje nowego dyrektora niew#tpliwie
zweryfikuj# jego dzia'ania na rzecz uzdrowienia sytuacji finansowej
opolskiej sceny. Kluczowa do rozwi#zania tego problemu b"dzie wspó'praca z Zarz#dem Województwa Opolskiego, który ju$ na pocz#tku
wspar' dyrektora, zapewniaj#c d'ugofalowe finansowanie festiwalu
Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska” – najwi"kszej cyklicznej imprezy organizowanej przez teatr, podpisuj#c porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opole. U stóp Pomnika Powsta$ców Warszawskich–Je$ców Stalagu 344
Lamsdorf w %ambinowicach obchody 71. rocznicy przybycia pierwszego
transportu powsta$ców warszawskich. Na zdj!ciu pierwszy z prawej Andrzej
Pilecki, syn rtm. Witolda Pileckiego.

we wrze!niu. Organizatorzy tego przedsi"wzi"cia maj# na celu promocj" dziedzictwa, ale tak$e zwrócenie uwagi na potrzeb" jego ochrony i zachowania dla nast"pnych pokole%. Od lat na Opolszczy&nie
EDD ciesz# si" sporym zainteresowaniem, tak by'o równie$ w tym
roku podczas ich wojewódzkiej inauguracji w Skorogoszczy (gmina Lewin Brzeski), miejscowo!ci nad Nys# K'odzk#, która niegdy!
posiada'a prawa miejskie. Z tej okazji przygotowano bogaty program
imprez m.in. wyk'ad historyczny, promocj" wydawnictwa „Skorogoszcz na widokówce” autorstwa Dariusza Zi"by i Krzysztofa Nazimka, biesiad" kresow#, inscenizacj" $ydowskiego wesela, wystaw" poplenerow# ukazuj#c# uroki gminy Lewin Brzeski, zwiedzanie
ko!cio'a !w. Jakuba oraz okolic miejscowo!ci z przewodnikami oraz
wiele innych atrakcji. (#cznie w województwie opolskim w ramach
EDD pod has'em „Utracone dziedzictwo” zorganizowano ponad 100
ró$nych wydarze% o charakterze edukacyjno-kulturalnym w kilkudziesi"ciu miejscowo!ciach, w których wzi"'o udzia' blisko 35 tys.
uczestników. Sukces tegorocznej imprezy jest efektem wspó'pracy
w'adz województwa, samorz#dów lokalnych, instytucji kultury, lokalnych stowarzysze% spo'eczno-kulturalnych, regionalistów, nauczycieli i dzia'aczy spo'ecznych, które koordynowa' i wspiera' opolski
oddzia' Narodowego Instytutu Dziedzictwa, kierowany przez Joann" Banik.

Ho!d dla powsta"ców warszawskich
OPOLE. W 71. rocznic" przybycia pierwszego transportu powsta%ców warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf, Centralne Muzeum Je%ców Wojennych w (ambinowicach-Opolu przygotowa'o bogaty
program obchodów z udzia'em !wiadków tamtych wydarze%. Byli
w!ród nich uczestnicy Powstania Warszawskiego a tak$e przedstawiciele rodzin by'ych je%ców. Podczas uroczysto!ci zosta'a otwarta wystawa Macieja Nies'onego, na której autor zgromadzi' portrety powsta%ców war szaw skich, sfo to gra fo wa nych w punk tach zbió rek
przed godzin# „W”. G'ówna uroczysto!) rocznicowa odby'a si"
przed Pomnikiem Powsta%ców Warszawskich – Je%ców Stalagu 344
Lamsdorf w (ambinowicach. W imieniu je%ców g'os zabra'a Barbara Lewandowska, która wyrazi'a swoj# wdzi"czno!) pracownikom
CMJW za pami") o uczestnikach Powstania Warszawskiego, których
tragiczne do!wiadczenia mia'y dalszy ci#g za drutami niemieckich obozów jenieckich. Rodziny by'ych je%ców reprezentowa' Andrzej Pilecki, przywo'a' on ide" wiernej s'u$by Ojczy&nie, ide" któr# kierowa'
si" jego ojciec, rtm. Witold Pilecki, tak$e jeniec Stalagu 344 Lamsdorf. Uroczysto!) zako%czy' Apel Pami"ci odczytany przez kpt. Miros'awa Mas'owskiego oraz salwa honorowa, któr# oddali $o'nierze 91
Batalionu Logistycznego w Komprachcicach.

Nowy dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego
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OPOLE. Norbert Rakowski – aktor, re$yser teatralny i filmowy, absolwent Wydzia'u Aktorskiego PWST w Warszawie oraz Wydzia'u
Re$yserii Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej zosta' dyrektorem Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Nowy dyrektor zosta' wy'oniony w ramach konkursu, og'oszonego przez Zarz#d Województwa Opolskiego. Rakowski przez wiele lat wyst"powa'

Noc z Alicj#, Bodo i Gierkiem
SOSNOWIEC. VI Metropolitalna Noc Teatrów (26 wrze!nia) w Teatrze Zag'"bia rozpocz"'a si" ju$ o godz. 11.00, wtedy m'odzi (i nie
tylko) widzowie mogli obejrze) jedn# z najnowszych propozycji zag'"biowskiego zespo'u, przesympatyczne „Wakacje z duchami”.
Kilka godzin pó&niej, cho) do nocy by'o jeszcze daleko, wszyscy amatorzy zwariowanych selfie, mieli niepowtarzaln# okazj" uwieczni) si"
w obj"ciach m.in.: Alicji z Krainy Czarów, Edwarda Gierka, Adama
S'odowego a nawet ukrai%skiego Kozaka, czyli najbarwniejszych postaci z przedstawie% Teatru Zag'"bia, uczestnicz#c w akcji „Zrób sobie selfie z Gierkiem i innymi”. Kolejn# ods'on# Nocy pe'nej atrakcji, by'o gremialne grzebanie w kostiumach teatralnych, oczywi!cie
tak$e z mo$liwo!ci# uwiecznienia si" w roli gwiazdy.
I aby nikt nie narzeka' na niedosyt fotograficznych atrakcji, po zako%czeniu spektaklu „Eugeniusz Bodo – Czy mnie kto! wo'a?” mo$na by'o zafundowa) sobie sesj" w towarzystwie rozbawionej trupy aktorskiej, z wiod#cym rej Eugeniuszem Bodo, czyli Piotrem Bu'k#. Noc
zako%czy' spektakl pt. „Walizka” w re$yserii W. Kostrzewskiego, zdobywcy Grand Prix festiwalu Dwa Teatry 2015 dla najlepszego spektaklu Teatru TV. Szkoda, $e nast"pna Noc dopiero za rok.

Niedoceniane dziedzictwo
CZELAD!. 29 wrze!nia w Muzeum Saturn odby'a si" konferencja
naukowa pt. „Niedoceniane dziedzictwo. Osiedla robotnicze województwa !l#skiego”, obj"ta patronatem Zak'adu Historii Sztuki Uniwersytetu *l#skiego. Podczas sesji swoje referaty zaprezentowali badacze
i muzealnicy z ró$nych o!rodków naukowych i kulturalnych z ca'ego województwa, m.in. prof. Irma Kozina z Zak'adu Historii Sztuki
Uniwersytetu *l#skiego, Barbara Klajmon z Muzeum Górno!l#ski Park
Etnograficzny w Chorzowie, Anna Syska ze *l#skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Jacek Jakubek, miejski konserwator zabytków w Sosnowcu, Ewa Chmielewska, historyk sztuki z Muzeum w Sosnowcu, Krzysztof Go'#b z Muzeum Miejskiego w Rudzie
*l#skiej, Dariusz Walerja%ski z Muzeum Górnictwa W"glowego w Zabrzu. Konferencja, zorganizowana przez Towarzystwo Powszechne
„Czelad&” i Muzeum Saturn jest cz"!ci# projektu „Piaski – postindustrialna per'a województwa !l#skiego”, wspó'finansowanego przez
Urz#d Marsza'kowski Województwa *l#skiego.

Pod patronatem „!l"ska”

I Sosnowiecka Jesie" Teatralna
SOSNOWIEC. Ruszy'a I Sosnowiecka Jesie% Teatralna. Inicjatorem
i pomys'odawc# imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, która w konkursie grantowym („Teatr 2015 – 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna”) uzyska'a z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizacj"
projektu. Wypada doda), $e sosnowiecka MBP jest jedyn# instytucj#
kulturaln# z naszego regionu i jedyn# bibliotek# w Polsce uhonorowan# przez konkursowe jury. Program Jesieni jest niezwykle bogaty i urozmaicony a poniewa$ MBP przyzwyczai'a nas do imprez atrakcyjnych i d'ugoterminowych (Sosnowieckie Dni Literatury zazwyczaj
trwaj# 4–5 tygodni) tak i tym razem imprez# b"dziemy mogli cieszy)
od 15 wrze!nia do 30 pa&dziernika. W programie wydarzenia zaplanowano m.in.: warsztaty teatralne, wernisa$e. „Teatr mój widz" ogrom-

Fedrowali z folklorym
SUCHA GÓRNA. Hymn górniczy w wykonaniu $piewaka operowego Tomasza Suchanka otworzy" w sobot! 19 wrze$nia ósm# edycj! „Fedrowanio z folklorym”. Impreza organizowana przez w"adze
Górnej Suchej oraz Miejscowe Ko"o Polskiego Zwi#zku Kulturalno-O$wiatowego odby"a si!, jak zwykle, w Domu Robotniczym w Suchej Górnej. Pierwsza edycja odby"a si! w 2006 r. Przez dziewi!)
lat na scenie, a raczej na parkiecie, Domu Robotniczego go$ci"y takie s"awy, jak polski „%l#sk” czy s"owackie zespo"y „Lu*nica” czy
S+UK. Impreza na sta"e wpisa"a si! do kalendarium najpopularniejszych imprez folklorystycznych na Zaolziu.
„Fedrowanie” tak(e w tym roku przyci#gn!"o mi"o$ników folkloru i zabawy z szerokiej okolicy. Program by" jak zwykle bogaty i atrakcyjny. Konferansjerzy: Agata Rzyman i Wojciech Kad"ubiec, przywitali na scenie wykonawców zarówno z naszego regionu – zespo"y
„Suszanie” i „Chórek”, kapele „Kamraci” i „Lipka czy tradycyjnego
go$cia imprezy – ostrawsk# „,mykni!”, ale te( go$ci z Czech (pilzne'ska „Mladina”) i zza granicy: zespo"y „Kalina” z polskiego Wroc"awia i PU+S ze s"owackiego Preszowa.

25-lecie Domu PZKO
ZAOLZIE. W niedziel! 6 wrze$nia w Lesznej Dolnej $wi!towano
25-lecie otwarcia Domu PZKO oraz 5. rocznic! wybudowania nowej
plenerowej sceny. Jubileuszom tym towarzyszy" tradycyjny, bo dziewi#ty ju( Przegl#d Kapel Ludowych.
Lesznia'skie ko"o, które oprócz mieszka'ców Lesznej Dolnej skupia równie( Polaków z osiedla Sosna oraz s#siednich Kojkowic, prowadzi Renata Szkucik. – W ci#gu roku mamy 15-16 ró(nego rodzaju imprez. S# to m.in. bale, wycieczki, przedstawienia teatralne
wystawiane przez okoliczne zespo"y amatorskie, wystawy robót r!cznych, imprezy sportowe, takie jak Puchar Lata w mini pi"ce no(nej,
nocne czytanie z dzie)mi „Z ksi#(k# pod poduszk#” oraz spotkanie
adwentowe w nowej formule z jase"kami, Miko"ajem i jarmarkiem – wymienia prezes Renata Szkucik.
Od 9 lat ko"o organizuje równie( Przegl#dy Kapel Ludowych.
W tym roku oklaskiwano w Lesznej zaolzia'skie zespo"y folklorystyczne „Oldrzychowice” i „Suszanie”, o"omunieckie „Vala-ské peklo”, jab"onkowsk# kapel! ludow# „Jackové” oraz kapel! ludow#
„Jasienica” z Polski.

Park Szpyrca w Jab!onkowie?
ZAOLZIE. W parku za jab"onkowskim ratuszem odbywaj# si! liczne, bardziej kameralne ni( w Lasku Miejskim imprezy. 12 wrze$nia
podczas Jab"kowego Dnia, konferansjer Tadeusz Filipczyk zaproponowa", by w przysz"o$ci nada) parkowi imi! Antoniego Szpyrca. – Bo
któ( inny, jak nie Antek, wielki znawca historii Jab"onkowa, autor tylu wybitnych ksi#(ek o nim, mia"by by) patronem tego pi!knego miejsca w samym centrum jego ukochanego miasta? – podkre$la Filipczyk.
Burmistrz Ji.í Hamrozi zapowiedzia", (e poprze „szpyrcowsk#” inicjatyw!. Gor#cym zwolennikiem pomys"u jest te( wiceburmistrz Stanis"aw Jakus. – Projekt odnowienia, upi!kszenia parku powraca cz!sto podczas sesji radnych. Kiedy za$ us"ysza"em, (e jego patronem
móg"by by) Antek, od razu przyklasn#"em pomys"owi. Znali$my si!
przecie( z Antkiem jeszcze ze szko"y, chodzi" on o klas! wy(ej, cz!-
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ny. 250 lat polskiej sceny narodowej” oraz „Polski plakat teatralny”,
projekcj! filmu pt. „Teatr w filmie”, fina" Zag"!biowskiego Przegl#du Teatrów Amatorskich „Zabawy z Melpomen#” oraz wyk"ady. W$ród
prelegentów znajd# si! m.in. pracownicy Zak"adu Teatru i Dramatu
Wydzia"u Filologicznego Uniwersytetu %l#skiego: dr hab. Dorota Fox,
dr Ewa D#bek-Derda i dr Jacek Miko"ajczyk.
I edycj! zainaugurowano z pomp#: 15 wrze$nia otwarciem wystawy
a trzy dni pó&niej spotkaniem z ikon# teatru polskiego Ann# Dymn#.
Projekt powsta" przy wspó"udziale Wydzia"u Filologicznego Uniwersytetu %l#skiego, Teatru Zag"!bia w Sosnowcu, Galerii Plakatu Kraków, Akademii Sztuk Pi!knych w Katowicach, Biblioteki %l#skiej
w Katowicach i Zespo"u Szkó" Specjalnych nr 2 w Sosnowcu. Honoro wy pa tro nat nad im pre z# ob j#" Ar ka diusz Ch! ci' ski,
prezydent Sosnowca. W$ród patronów medialnych nie zabrak"o tak(e redakcji naszego miesi!cznika.
Przed nami kolejne tygodnie atrakcji, z programem których warto si! zapozna) na stronie internetowej MBP: www.biblioteka.sosnowiec.pl i jej facebookowym profilu.

Sosnowiec, akcja „Zrób sobie selfie z Gierkiem i innymi”, na zdj#ciu
Piotr Zawadzki w roli Edward Gierka.

sto biegali$my jako dzieci po ulicach miasta. Pó&niej cz!sto si! spotykali$my, dowiadywa"em si! od niego sporo o historii, o ludziach,
których ju( nie ma – mówi Jakus. Dodaje, (e jeszcze w tym roku powinien by) gotowy projekt rewitalizacji parku. – Niech ten park b!dzie solidny. I do tego imienia Antka Szpyrca. Uwa(am, (e wszyscy
radni b!d# za – mówi wiceburmistrz.

Rze"biarski plener
ZAOLZIE. 18-20 wrze$nia mieszka'cy Czeskiego Cieszyna mogli
w Parku Adama Sikory $ledzi) prac! rze&biarzy. Mi!dzynarodowy Plener Rze&biarski, po raz pierwszy zorganizowany przez w"adze miasta, zainteresowa" pi!ciu artystów. Nad Olz# tworzyli /estmír Slíva
z Hawierzowa i Milan Lysek z Mostów ko"o Jab"onkowa, z morawskiego Kyjowa przyjecha" za$ Adam Balajka. Nie zabrak"o rze&biarzy z Polski, zaproszenie przyj!li Artur Szo"dra z Goleszowa oraz Franciszek Piecha z Czerwionki-Leszczyny.
Do rze&bienia miasto przygotowa"o dla twórców kilka kloców z topoli $ci!tych podczas rewitalizacji parku. – Koledzy tworz# z drewna topolowego, ja wybra"em drewno lipowe i teraz im troch! zazdroszcz!, bo trafi" mi si! akurat kloc niezbyt zdrowy. Mam wi!cej
pracy – ubolewa" /estmír Slíva. Doda", (e temat prac by" dowolny,
jednak rze&biarze tworzyli raczej ba$niowe postaci, takie jak wodnik czy dobry duszek parku. Tego ostatniego rze&bi" Franciszek Piecha z Polski. – Zaprosi" mnie /estmír, z którym znamy si! doskonale od kilku lat. Plener jest fajny, mamy wspania"e miejsce
do pracy. Mam te( nadziej!, (e mój duch parku nie tylko spodoba
si! mieszka'com miasta, ale b!dzie dobrze pilnowa" tego pi!knego parku przede wszystkim przed wandalami – podkre$li" artysta
z Polski.

W skrócie...
! W Galerii Szyb Wilson go$ci"y dwie wystawy: Politonalne harmonie dwuwymiarowe – malarstwo i grafika Marka Batorskiego oraz
rze&by autorstwa Jerzego Wilgusa.
! W Muzeum Miejskim w Tychach odby"a si! po"#czona z wystaw# promocja ksi#(ki Bogus"awa Tracza pt. Hippiesi, kud!acze,
chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975.
! Muzeum Historii Katowic zaprasza"o na wystawy Styl japo"ski – styl pi#kny. Ula i Kazu, które prezentowane s# w Oddziale Grafiki im. Paw"a Stellera Muzeum Historii Katowic.
! Przegl#d Teatrów Niezale(nych Teatr w centrum… uwagi odbywa" si! w dniach 28 wrze$nia – 14 pa&dziernika w Katowicach w Centrum Kultury. By"a to wydarzenie zainspirowane obchodzonym
w tym roku 250-leciem teatru publicznego w Polsce.
! Adam i Barbara Podgórscy zostali uhonorowani tytu"em Zas"u(ony dla Rudy %l#skiej, a tak(e zaszczytnym wyró(nieniem imienia
Zygmunta Glogera.
! Ars Independent Festival, podczas którego mo(na by"o ogl#da)
filmy, animacje, gry wideo i pos"ucha) muzyki rozpocz#" si! w Katowicach, w dniu 22 wrze$nia w kinie Kosmos pokazem filmu Mustang w re (y se rii De ni za Gam zy Ergüve na, a za ko' czy"
27 wrze$nia projekcj# filmu Z natury w re(. Ole Giaevera i Marte Vold.
Organizatorem imprezy by"a Instytucja Kultury Miasto Ogrodów Katowice.
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! Nowy sezon artystyczny 2015/2016 Zespó! Pie"ni i Ta#ca „$l%sk”
zainaugurowa! koncertem, podczas którego zosta!a wr&czona Nagroda „Maecenas Silesiae” $l%skiemu Kuratorowi O"wiaty Stanis!awowi Faberowi. Inauguracji towarzyszy!a konferencja Ku twórczej aktywno!ci – rola zespo"u „#l$sk”.
! W galerii Akademii Sztuk Pi&knych Rondo Sztuki w Katowicach
go"ci!a wystawa Codex Mundi. #wiat"o – geneza rzeczy, której autorami byli Jan Berdyszak, Christoph M. Loos i Eduard Ov'a'ek. Wystawa zosta!a przygotowana w ramach Festiwalu ArsGrafia Mi&dzynarodowe Triennale Grafiki PrintArt.
! W nowej siedzibie Akademii Sztuk Pi&knych w Katowicach
przy ulicy Raciborskiej 50 mo(na by!o zobaczy) wystaw& prac Eduarda Ov'a'ka pt. „Formy przestrzenne”.
! Teatr $l%ski zaprasza! do galerii Foyer na dwie wystawy: grafiki
Magdaleny Pastuszki – absolwentki Wydzia!u Sztuk Nowych Mediów
Polsko-Japo#skiej Akademii Technik Komputerowych, projektantki i ilustratorki, re(yserki filmów reklamowych i autorki kilkudziesi&ciu wystaw indywidualnych w kraju i za granic%, laureatki wielu konkursów,
m.in. Krakowskiego Biennale Grafiki, a tak(e na wystaw& Grupy Janowskiej z kolekcji „Barwy $l%ska”, podczas której mo(na by!o zobaczy) prace m.in. Erwina Sówki, Paw!a i Leopolda Wróblów.
! Wystawa malarstwa Jolanty Migu!y i Ma!gorzaty Baron pt. „Czas
zatrzymany” go"ci!a w Miejskim Domu Kultury w Miko!owie.
! Ceramika i malarstwo Agnieszki Chudzickiej by!a prezentowana na wystawie w galerii Art. Nova 2 ZPAP w Katowicach.
! Do po!owy listopada mo(na ogl%da) w Galerii „Kronika”
w Bytomiu wystawy Bartosza Sikorskiego (mieszkaj%cego w Wiedniu artysty wizualnego, kompozytora i kontrabasisty) A ch"opaki podpieraj$ !ciany oraz Magdaleny Starskiej (artystki performance, autorki rysunków i instalacji) wystaw& Wszystko czuwa.
! W koncertach Talenty Katowic na urodziny miasta organizowanym przez Instytucj& Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
w ramach cyklu „M!odzi twórcy kultury” wyst%pili: Micha! Orlik
(skrzypce), Wojciech Kaszuba (tr%bka, Antoni Olesik (marimba), Dariusz Noras (fortepian), Agnieszka Porzuczek (fortepian), Jan Porzuczek (fortepian) i Agnieszka Sawicka (skrzypce).
! Muzeum w Chorzowie zaprasza!o 27 wrze"nia na koncert
pt. „Na polsk% nut&” zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura 60+” oraz projektu „Czas na muzyk&”. Wykonawcami byli Katarzyna *wiek mezzosopran), Aleksander Kruczek (tenor) i Micha! Go!awski (fortepian).
! Od 11 do 13 wrze"nia VI Mi&dzynarodowe Warsztaty Gospel poprowadzili w WSA w Bielsku-Bia!ej Dathan Thigpen i Colin
Vasell.
! „Pokr&cone sny historii. Subwersywno") i deformacja w filmach animowanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej” to nazwa konferencji naukowej nt. filmu animowanego i eksperymentalnego, któr% zorganizowano w Galerii Bielskiej BWA od 10 do 13 wrze"nia.
Wzi&li w niej udzia! badacze z Polski, Czech, S!owacji, W&gier,
W!och i Chin.
! 20 wrze"nia w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Bialej odby!a si& premiera „Ksi&gi d(ungli” w wersji Roksany J&drzejewskiej-Wróbel w re(. Ewy Piotrowskiej.
! We wrze"niu w Muzeum Historycznym w Bielsku-Bia!ej zaprezentowano wystaw& pt. „II Spotkania po latach”. Przypomniano prace nie(yj%cych absolwentów bielskiego „Plastyka” – Jagody Adamus,
Józefa Ho!arda, Tomasza Jury, Zygmunta Magnera, Zbigniewa Majkowskiego i Igora Mitoraja.
! Do 7 pa+dziernika trwa!a wystawa dzie! czworga artystów zmar!ych w trakcie przygotowania jubileuszowej ekspozycji z okazji
70-lecia ZPAP w Galerii PPP przy bielskim Rynku. Eksponowane by!y prace Zygmunta Gacka, Teresy Go!dy-Sowickiej, Stanis!awa Bojki i Marii Tomiak-Cie"lak.
! Od 11 wrze"nia do 9 pa+dziernika trwa!a w Galerii ROK w Bielsku-Bia!ej wystawa pt. „Ikonopisanie” – pok!osie mi&dzynarodowych
plenerów w Nowicy w Beskidzie Niskim.
! We wrze"niu w Zespole Szkó! Plastycznych w Bielsku-Bia!ej wystawia! swe malarstwo jeden z absolwentów szko!y – prof.
Micha! Kli".
! 28 wrze"nia w Domu Narodowym w Cieszynie odby!o si& spotkanie po"wi&cone arty"cie Andrzejowi Szewczykowi (1950-2001).
! „W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym $l%sku (1945-1956)”
to tytu! wrze"niowej wystawy w Muzeum $l%ska Cieszy#skiego.
! W Cz&stochowie go"ci!y wystawy: w MGS: Spi&cie Grzegorza
Wn&ka oraz Lotne projektowanie – wzornictwo Juli Prockiej, Barbary S!ugockiej oraz Niny Woronieckiej; Wej"ciówka: prace Pameli Lukrecji Ry"; w OPK Gaude Mater: Pawe! Pier"ci#ski – kielecka szko!a fotografii; w CPM: plakaty Jana S&towskiego; w Pawilonie
Wystawowym: D!ugopisem rysowane Rafa!a St&pniaka.
! Cz&stochowa go"ci!a na spotkaniach literackich: Dariusza Domagalskiego, Wiolett& Grzegorzewsk% (Odwach), Mariana Kisiela
(OPK Gaude Mater).

Gwiazd$ tegorocznego „Fedrowanio z folklorym” by" zespó" PU%S ze
s"owackiego Preszowa.

! 31 sierpnia w Filharmonii Cz&stochowskiej wyst%pi!a Youth Orchestra 2015; zespó! powsta! z okazji 100. rocznicy urodzin Witolda
Lutos!awskiego.
! 12 wrze"nia w Filharmonii Cz&stochowskiej odby! si& koncert
muzyki filmowej z „Gwiezdnych wojen”.
! 18 wrze"nia na rozpocz&cie sezonu artystycznego w Filharmonii Cz&stochowskiej wyst%pi! kwintet Vo!osi.
! W K!obucku w czasie XIV Dni D!ugoszowskich ods!oni&to pomnik z br%zu autorstwa Jerzego K&dziory.
! Kino Central w Czeskim Cieszynie odzyska dawny blask. Dzi&ki pomocy rz%dowej w!adze Czeskiego Cieszyna przeprowadz% remont fasady kina, która ma powróci) do modernistycznej formy
z 1925 roku.
! 1 wrze"nia w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Sosnowcu odby! si& koncert Jerzego Po!omskiego, 11 wrze"nia wyst%pi! muzyk, producent, instrumentalista, raper Adam Ostrowski O.S.T.R., 18
wrze"nia "wi&towano Polski Dzie# Bluesa a 21 wrze"nia na scenie pojawi!a si& legendarna grupa Stare Dobre Ma!(e#stwo.
! I Festiwal Punkowy „Zag!&bioza” odby! si& 11 wrze"nia w Sosnowcu na Górce $rodulskiej, wyst%pili m.in.: Kryzys, Tora Tora Tora, Czterdzie"ci Jeden Dwie"cie, Mom Bassa i Tony Tarantula and his
Bastards.
! „Notacje czasoprzestrzeni. A. Dudek-Dürer – (ywa rze+ba. Wybrane prace – fotografia, grafika, obiekty, instalacje, wideo i performance” to wystawa, która od 18 wrze"nia go"ci w sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki.
! 25-lecie dzia!alno"ci Miejskiego Klubu „Maczki” w Sosnowcu
u"wietni!a swoj% obecno"ci% Renata Przemyk.
! 26 wrze"nia w katedrze Wniebowzi&cia NMP w Sosnowcu odby! si& koncert charytatywny Stanis!awa Sojki na rzecz odbudowy "wi%tyni po jej po(arze w pa+dzierniku ubieg!ego roku.
! 25-26 wrze"nia w Miejskim Muzeum Sztygarka w D%browie Górniczej obradowa!o IV Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych
Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych. Czelad+ – S!awków – Okradzionów – Ojców.
! Wiadomo"ci w j&zyku polskim nadawane przez ostrawskie studio Telewizji Czeskiej, po dwóch latach doczekaj% si& bardziej
atrakcyjnej pory emisji. Eugeniusz Delong, cz!onek Rady Rz%du RC
ds. Mniejszo"ci Narodowych, otrzyma! od kierownictwa TVC zapewnienie, (e czas nadawania polskiej audycji ju( w pa+dzierniku b&dzie
bardziej dogodny dla widzów. Premiery co prawda nadal b&d% nadawane w niedziel& wcze"nie rano, natomiast powtórka b&dzie emitowana w programie TVC 2 o godz. 19.45.
! Rynek w Czeskim Cieszynie 18 wrze"nia rozbrzmiewa! muzyk%. Raczyli ni% publiczno"): grupa Jelen, graj%ca muzyk& roots, Halina Mlynková oraz Ewa Farna. Okazj% do zobaczenia na (ywo takiego zestawu gwiazd by! charytatywny „Benefis pod niebieskim
niebem” organizowany przez miasto Czeski Cieszyn. Oprócz muzyków na scenie pojawili si& aktorzy czeskiej i polskiej sceny Teatru
Cieszy#skiego z piosenkami ze spektakli „Ondraszek – Pan ,ysej
Góry” i „Báthory'ka”.
! Rodzina krok za krokiem, od jednego wa(nego wydarzenia
do drugiego – tak mo(na w skrócie scharakteryzowa) wystaw&,
na któr% 19-20 wrze"nia zaprosi!y do Nawsia cz!onkinie Klubu Kobiet dzia!aj%cego przy tamtejszym Miejscowym Kole Polskiego
Zwi%zku Kulturalno-O"wiatowego. Cykliczn% wystaw& nawsianki nazwa!y tym razem „Rodzinne szcz&"cie”, a w!asne obrazy zaprezentowa!a przy tej okazji w Domu PZKO równie( Anna Piszkiewicz, wiceprezes Sekcji Kobiet przy Zarz%dzie G!ównym
PZKO.

PIERWSZY raz po 1989
roku Sejm przyj!" ustaw#,
która umo$liwia pomoc
dzia"aczom antykomunistycznej opozycji.
Zgodnie z jej zapisami
„dzia"aczem opozycji antykomunistycznej jest
osoba, która w okresie
od dnia 1 stycznia 1956 r.
do dnia 4 czerwca
1989 r., "!cznie przez co
najmniej 12 miesi#cy
prowadzi"a, w ramach
struktur zorganizowanych lub we wspó"pracy
z nimi, zagro$on! odpowiedzialno%ci! karn!,
dzia"alno%& na rzecz odzyskania przez Polsk#
niepodleg"o%ci i suwerenno%ci lub respektowania politycznych praw
cz"owieka w Polsce”.
Na %wiadczenie pieni#$ne w wysoko%ci 400 z"
miesi#cznie przez rok
Zapis wydarze" mo$na liczy&, je%li doz miesi#ca chód samotnie gospodapoprzedzaj#cego ruj!cej osoby uprawniozamkni$cie nej do zasi"ku nie
numeru przekracza kwoty odpowiadaj!cej 120 proc. najni$szej emerytury, og"aszanej przez prezesa
ZUS, albo gdy dochód na osob# w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadaj!cej 100 proc. najni$szej emerytury.
PIERWSI pracownicy zatrudnieni w nale$!cym
do czeskiego w"a%ciciela Przedsi#biorstwie Górniczym Silesia w Czechowicach – Dziedzicach – do niedawna stawianego za wzór dobrze
rozwijaj!cej si# kopalni – dostali wypowiedzenia. Zwolnienia to wynik sytuacji panuj!cej
na rynku w#gla. Silesia zmuszona zosta"a do redukcji zatrudnienia. Zak"ad zatrudnia" 1785
osób. Do ko'ca roku zatrudnienie zostanie
zmniejszone do 1700 osób, za% ewentualne
zwolnienia w 2016 roku uzale$nione s! od sytuacji na rynku w#gla, która – zdaniem w"adz PG
Silesia – jest pochodn! udzielania pomocy publicznej wy"!cznie pa'stwowym kopalniom.
BEZZA!OGOWIEC „Manta” z Gliwic zosta"
pokazany na Mi#dzynarodowym Salonie Przemys"u Obronnego w Kielcach, najwi#kszej tego
typu imprezie w Polsce. Co roku przyci!ga ona
polityków, przedstawicieli armii oraz producentów sprz#tu wojskowego. S"owem – wszystkich, którzy maj! cokolwiek do powiedzenia, jaki sprz#t, kiedy, u kogo oraz za jakie pieni!dze
kupi& dla polskiego wojska. Decydenci zobaczyli
te$ %l!sk! „Mant#” w akcji – najnowszy samolot bezza"ogowy wyprodukowany przez nale$!c! do grupy WB Electronics gliwick! firm# Flytronic. Opinie by"y pochlebne. MON zamierza
w najbli$szych latach kupi& kilkadziesi!t zestawów ró$nej wielko%ci bezza"ogowców. Producenci licz! na zlecenia.
CIOS mamuta znaleziono w Wodzis"awiu (l!skim. Wszystko dzi#ki... wielkim upa"om.
Na nietypowe znalezisko na dnie wysychaj!cego stawu natrafi"a w czasie spaceru mieszkanka wodzis"awskiej dzielnicy Zawada. Pracownicy tamtejszego Muzeum orzekli, $e to rzadki
olbrzymi cios mamuta. Mamuty wygin#"y 12 tysi#cy lat temu, wi#c cios musi by& naprawd# stary. Starszy ni$ Wodzis"aw – to na pewno.
RÓWNO 35 lat temu, 3 wrze%nia 1980 roku,
podpisano Porozumienie Jastrz#bskie. Wspólne
rozmowy, braterska wi#), która po"!czy"a uczestników strajku i... smaczne kanapki – tak wspominaj! te chwile po latach bohaterowie tamtych
dni. Co ciekawe – oryginalne dokumenty porozumie' z Gda'ska i Szczecina prawdopodobnie
zniszczy"a SB. Te ze (l!ska trafi"y na Wybrze-
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$e. Uratowa" je ks. Anzelm Skrobol, proboszcza
jastrz#bskiej parafii Naj%wi#tszego Serca Pana
Jezusa. Razem z dokumentami Porozumienia
górnicy przywie)li 15 zdj#& ilustruj!cych podpisanie porozumie'. Materia"y ukryte w bibliotece, odkryto ju$ po %mierci jastrz#bskiego proboszcza i przekazano przewodnicz!cemu NSZZ
„Solidarno%&” Marianowi Krzaklewskiemu.
ZAG!"BIOWSKIM spo"ecznikom marzy si#
utworzenie w KWK Kazimierz-Juliusz zag"#biowskiej wersji szybu Guido. Urz!d Marsza"kowski studzi nieco ich zapa". Spo"ecznicy
z Kazimierza Górniczego chc! walczy& o zachowanie chocia$ wyrobisk kopalni, z której pod koniec maja wyjecha"a ostatnia symboliczna tona
w#gla. Sam skansen pocz!tkowo móg"by powsta& w oparciu o sztolni# szkoleniow! z lat 70.,
która znajduje si# na terenie kopalni. Kopalni#
Kazimierz-Juliusz otaczaj! lasy, a najwi#ksz!
atrakcj! jest Park im. Jacka Kuronia z mini zoo.
Zagospodarowanie kolejki w!skotorowej mo$e
sprawi&, $e b#dzie to pere"ka turystyczna na mapie Zag"#bia. Wszystko jak zwykle rozbija si#
o koszty.
POMYS! zwo"ania Kongresu Górno%l!skiego
ponad podzia"ami rzuci" prof. Zbigniew Kad"ubek, filolog i regionalista, %l!ski intelektualista.
Ale chyba czas jest niefortunny. Prof. Kad"ubek
startuje bowiem do parlamentu z listy wspólnego komitetu mniejszo%ci niemieckiej i (l!zaków.
Has"o kongresu pada teraz, bo – zdaniem pomys"odawcy – w"a%nie w czasie kampanii ma
szans# przebi& si# w przestrzeni publicznej. Jego konkurenci twierdz!, $e idea kongresu jest
do zrealizowania, ale po wyborach.
REFERENDALNA farsa za 100 milionów z"otych. W zorganizowanych w niedziel# 6 marca referendum odpowiadali%my na trzy pytania: 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jed no man da to wych okr# gów wy bor czych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud$etu pa'stwa? 3. Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej
rozstrzygania w!tpliwo%ci co do wyk"adni
przepisów prawa podatkowego na korzy%& podatnika? Cho& pytania by"y istotne, to kampania informacyjna – mizerna. Niektórzy nazwali
referendum najdro$szym sonda$em – do urn posz"o ledwo 7,8 procenta uprawnionych do g"osowania rodaków.
TEMAT uchod)ców z Azji i Afryki, których stale przybywa – i s! ju$ liczeni nie dziesi!tkach,
lecz setkach tysi#cy – zdominowa" polskie i europejskie media, polityk#, a tak$e rozmowy towarzyskie. Pierwotnie zadeklarowana i potwierdzona przez premier Ew# Kopacz liczba
2,2 tys. zwi#kszy"a si# w ci!gu miesi!ca do kilkunastu tysi#cy. Gdzie trafi! ci przybysze?
Za los imigrantów odpowiada Urz!d ds. Cudzoziemców, ale gotowo%& do przyj#cia syryjskich
rodzin b#d! musia"y wyrazi& samorz!dy. Ko%ció"
za g"osem papie$a Franciszka namawia, by
ka$da parafia przyj#"a jedn! rodzin#. – W archidiecezji katowickiej jest 321 parafii. Ka$da
z nich mog"aby przyj!& jedn! rodzin# – podkre%la" ks. dr Grzegorz (mieci'ski, rzecznik metropolity katowickiego, abp. Wiktora Skworca.
Ale, jak mówi! badania, a$ 91 proc. z nas nie
przyj#"oby pod swój dach imigranta z Syrii.
SIEDMIU uchod)ców, w tym dwójka ma"ych
dzieci – pochodz!ce z Syrii dwie chrze%cija'skie rodziny od niedawna mieszkaj! w Chorzowie. Zostali sprowadzeni do naszego kraju dzi#ki Fundacji Estera z Warszawy, na miejscu
pomaga im natomiast Chrze%cija'ska Fundacja
Wiara, Nadzieja, Mi"o%& z Chorzowa. To pozytywny przyk"ad.
USTAWA metropolitalna zosta"a uchwalone
na miesi!c przed wyborami, 25 wrze%nia. Za g"osowa"o 239 pos"ów, 48 by"o przeciwnych.
Od g"osu wstrzyma"o si# 139 pos"ów. Zdaniem
Wojciecha Sa"ugi, marsza"ka województwa %l!skiego, to szansa na skuteczniejsze zarz!dzanie

regionem. Zdaniem komentatorów, ustawa jest
potrzebna, ale powsta"a za pó)no. Zgodnie
z ni!, zwi!zek metropolitalny ma by& zrzeszeniem jednostek samorz!du terytorialnego, spójnym pod wzgl#dem przestrzennym, po"o$onych w danym obszarze metropolitalnym. Taki
obszar to sfera oddzia"ywania miasta, b#d!cego
siedzib! wojewody lub sejmiku województwa,
zamieszka"a przez co najmniej 500 tysi#cy
mieszka'ców. Niew!tpliwie takie uwarunkowania spe"nia aglomeracja %l!ska. Nie ma podobnego obszaru w Polsce, który w takiej skali jest
funkcjonalnie powi!zany. To wymaga sprawnego zarz!dzania i koordynacji dzia"a', strategii rozwoju i wspó"dzia"ania.
DOBROWOLNIE podda" si# karze 30-latek, który brutalnie pobi" 2 wrze%nia wójta Kobióra (powiat pszczy'ski), Eugeniusza Luba'skiego, oraz
kierownika wydzia"u gospodarki komunalnej. Dla
m#$czyzny ustalono kar# o%miu miesi#cy pozbawienia wolno%ci z warunkowym zawieszeniem
na trzy lata, zado%&uczynienie w wysoko%ci
500 z" na fundusz osób pokrzywdzonych oraz
przeproszenie pokrzywdzonych na pi%mie, a tak$e ustalony zosta" dozór kuratora s!dowego. Opinia publiczna jest zbulwersowana zbyt "agodn!
kar! za bezczelny i brutalny post#pek bezrobotnego mieszka'ca Kobióra.
WOJEWÓDZKA Komisja Wyborcza przyjmowa"a do 15 wrze%nia do pó"nocy listy kandydatów na pos"ów i senatorów. Z szybkiego przegl!du list wynika, $e niespodzianek jest niewiele.
Spor! grup# wyborców zaskoczy& mo$e jednak
np. Barbara Dolniak jako zag"#biowska liderka listy „Nowoczesnych”, prof. Marian Zembala jako jedynka PO w Katowicach i oczywi%cie prof.
Zbigniew Kad"ubek, który walczy o mandat
z Katowic jako przedstawiciel „Zjednoczonych dla
(l!ska”. 25 pa)dziernika wybierzemy z województwa %l!skiego 55 pos"ów i 13 senatorów. Czy stworz! zgran!, %l!sk! dru$yn#? Zobaczymy.
GÓRNICY Jastrz#bskiej Spó"ki W#glowej zgodzili si# na oszcz#dno%ci. Znaczne, bo w wysoko%ci 2 mld z". Wszystko kosztem ich przywilejów zawieszonych na 3 lata. – Pokazali%my, $e
le$y nam na sercu dobro firmy i chcemy j! ratowa&– podkre%la" Piotr Szereda z Solidarno%ci 80, po podpisaniu porozumienia z zarz!dem
JSW, które oznacza dla górników prawdziwe zaciskanie pasa do 2018 roku.
UNIJNE przepisy marnuj! nam $ywno%&.
W (l!skim Banku *ywno%ci na najubo$szych
czeka 1200 ton m!ki, mleka, cukru, konserw...
Ale nikt nie ustawia si# po nie w kolejce. Jan
Szcz#%niewski, prezes (B*, alarmuje, $e jedzenie mo$e si# zmarnowa&. Produkty zgromadzono w ramach unijnego Programu Operacyjnego
Pomoc *ywno%ciowa na lata 2014-2020. Wprowadzone nowe przepisy utrudniaj!ce korzystanie z pomocy organizacjom, a poza tym uniemo$liwiaj! przekazanie $ywno%ci z (B* bardziej
potrzebuj!cym regionom.
PRACOWNICY Muzeum Górno%l!skiego
w Bytomiu $!daj! podwy$ek i gro$! dyrekcji
strajkiem. (rednia p"aca pracuj!cych tu 64 osób
to 2200 z" brutto. Za$!dano podwy$ki wynagrodze' zasadniczych wszystkich pracowników
o ok. 1500 z" brutto. Pracownicy $al! si# te$, $e
czuj! si#, jakby pracowali w placówce muzealnej drugiej kategorii. Dyrekcja zapewnia, $e robi co mo$e by by"o lepiej.
KOMPANIA W#glowa przed ko'cem wrze%nia
mia"a tylko jeden cel, znale)& ok. 150 mln z"
na pa)dziernikowe wyp"aty dla górników. To liczy"o si# bardziej ni$ mityczne rozmowy z inwestorami w sprawie utworzenia Nowej Kompanii W#glowej. Zreszt! nikt ju$ nie wierzy", $e
jakiekolwiek rozstrzygni#cie w tej sprawie nast!pi przed wyborami.
JEDNAK dzi#ki zapowiedziom rz!du, to w"a%nie spó"ka Towarzystwo Finansowe Silesia
przejmie 11 kopal', utrzymuj!c ich p"ynno%& finansow!, a tak$e gwarantuj!c ich skuteczno%&
rynkow!.
KRONIKARZ
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iecie panowie, %e jestem jak najdalej od teorii spisko–
W
wych – oznajmi$ profesor, kiedy zasiedli(my w sali dla pal"cych osiedlowej kawiarenki, a D%ony (nadal nie wiemy dlaczego tak

go nazywaj") poda$ nam grzane wino. – Zw$aszcza pan powinien to
wiedzie) – naukowiec $ypn"$ okiem w kierunku naszego biznesmena.
– Ale to, co ja mówi!, to jest na faktach – odezwa$ si! zaczepiony. – No
sam pan powiedz, co tych Amerykanów obchodzi FIFA? Przecie% oni
w ameryka#sk" pi$k! no%n" graj" g$ównie r!kami. A tu nagle zdybali
szwajcarskiego staruszka na tym, %e za mundial w Katarze par! milionów $apówki wzi"$, %eby sobie do emerytury troch! dorobi). A co
maj" do Volkswagena? Sami, chytrusy, protoko$u z Kioto nie podpisali, klimat ocieplaj", a solidn" niemieck" firm! przy$apali na ekologicznym kancie. W Europie w!sz", jakby w$asnych przest!pstw nie mieli. Bo chc" pokaza), %e my to oszu(ci, a oni (wi!ci. Wtedy $atwiej nam
b!dzie narzuci) umow! o wolnym handlu. Podpiszemy, wyko#cz" nasze ma$e i (rednie firmy, a potem zarzuc" nas tani" %ywno(ci" genetycznie modyfikowan"…
– Przerwa$ mi pan wywód – poskar%y$ si! naukowiec. – A ja chcia$em powiedzie), %e cho) generalnie w spiskowe teorie nie wierz!, to
doszed$em do wniosku, %e jednak mo%e co( na rzeczy jest. Otó% jaki(
czas temu zepsu$ si! %onie piekarnik. Akurat tydzie# wcze(niej sko#czy$a si! na ten piecyk gwarancja. Okaza$o si! przy okazji, %e naprawa jest tak kosztowna, i% bardziej op$aca si! kupi) nowe urz"dzenie.
Ale to nie koniec. Niedawno wysiad$ mój ulubiony dyktafon. Zagl"dam do karty gwarancyjnej…
– A tu termin min"$ – w$"czy$ si! nasz osiedlowy biznesmen. – Teraz produkuj" tak" jednorazow" tandet!.
– Znowu wszed$ mi pan w s$owo. Opowiedzia$em o tych pechowych
wydarzeniach w pracy, a tam pewien kolega, którego bardzo ceni!, to
jest po prostu naukowy autorytet, uczestniczy w wielu konferencjach
krajowych i zagranicznych…
– I co on powiedzia$? – zapyta$ zniecierpliwiony przedstawiciel klasy (redniej.
– Powiedzia$ co( wr!cz niewiarygodnego. To znaczy, by$oby to niewiarygodne, gdyby to powiedzia$ kto( inny. Otó% ten kolega o(wiadczy$, %e to nie pech, tylko teraz firmy wszczepiaj" do ró%nego rodzaju urz"dze#, zw$aszcza elektronicznych, takiego czipa, który sprawia,
%e ta rzecz si! psuje zaraz po up$ywie terminu gwarancyjnego.
– Gdyby co( takiego wszyli pod skór! Rambo, to on wzi"$by ten swój
nó%, wypru$ to z siebie, a potem zaszy$ sobie ran! ig$" z nitk" z tego
samego no%a. A tym czipem to by zburzy$ pó$ miasta…
– Wi!c mo%e da$oby si! wyj") to (wi#stwo z urz"dzenia zanim zdo$a go zepsu) – zastanowi$em si!.
– A wie pan, jak taki czip wygl"da? – zapyta$ profesor.
– Nie wiem – przyzna$em.
– Ani ja – powiedzia$ biznesmen.
– Ja równie% nie wiem – stwierdzi$ nasz uczony. I w tym momencie niespodziewanie odczu$em przeb$ysk geniuszu.
– M$odzi wiedz", jak wygl"da czip! – zakrzykn"$em. – I to by$by dla
nich dobry pomys$ na za$o%enie w$asnego biznesu. Usuwanie szkodliwych czipów z nowo zakupionych sprz!tów AGD.
– Ja bym nawet w co( takiego par! z$otych zainwestowa$ – odezwa$a si! w naszej klasie (redniej przedsi!biorczo().
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kolekcja jubileuszowa
Redakcja miesi!cznika
„"l#sk” z okazji 20. roku
istnienia, pragnie z tej
okazji sprezentowa$ 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. Barbary Ptak

Z zapisków
emeryta

Piekarnik
w !wietle teorii
spiskowej

Barbara
Ptak
Wybitna kostiumolog teatralna i filmowa. Absolwentka Akademii Sztuk
Pi!knych w Krakowie i Warszawie
jest autork" oprawy plastycznej
do ponad dwustu przedstawie# dramatycznych, oper, operetek, musicali
i filmów. Faraon, Ziemia Obiecana,
Noce i dnie, Królowa Bona to tylko
kilka wybitnych dzie$ polskiej kinematografii, do których stworzy$a
kostiumy. Na trwa$e w pami!ci
utrwali$y si! tak%e spektakle teatralne, do których projektowa$a scenografi! i kostiumy. Artystka wspó$pracowa$a m.in. z Operetk" &l"sk",
Teatrem &l"skim, Oper" &l"sk",
Teatrem Bagatela w Krakowie, Teatrem Polskim w Bielsku-Bia$ej,
Teatrem Zag$!bia w Sosnowcu, Teatrem na Woli w Warszawie, Teatrem
Nowym w Zabrzu, Teatrem Powszech nym w 'o dzi, Te atrem
Wybrze%a w Gda#sku, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem im. Kocha now skie go w Opo lu, Ope r"
w Bydgoszczy, Teatrem Dzieci Zag$!bia, Teatrem Syrena w Warszawie,
Teatrem Satyry „Maszkaron” w Krakowie, Teatrem im. Jaracza w Olsztynie, Teatrem Muzycznym w 'odzi,
Teatrem im. Mickiewicza w Cz!stochowie, Scen" 113 Górno(l"skiego
Centrum Kultury im. K. Bochenek
w Katowicach, Teatrem Muzycznym im. Baduszkowej w Gdyni,
Oper" Nova w Bydgoszczy. Wykona$a równie% scenografie do oko$o 130 spektakli Teatru Telewizji,
stworzy$a tak%e kostiumy do spektakli ope ro wych we W$o szech.
Cztery filmy, do których artystka
zaprojektowa$a kostiumy otrzyma$y
nominacje do Oscara: Nó! w wodzie (1963), Faraon (1966), Ziemia
Obie ca na (1975) oraz No ce
i dnie (1976).

Fot. Miros!awa "ukaszek

Projekt Barbary Ptak. Jeden z kostiumów królowej Barbary Radziwi!!ówny (Anna Dymna)
do filmu Epitafium dla Barbary Radziwi!!ówny w re"yserii Janusza Majewskiego (1980)

