Zaczytanych i penych oddechu wiosny wit Wielkanocnych
yczy
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Redakcja „lska”

Podczas XXVII edycji konkursu „Górnolskie kroszonki 2016” swoj
nagrod przyznaa redakcja miesicznika „lsk”. Laureatk zostaa
pani Regina Morcinek z Sierakowic. Nagrodzone pisanki prezentujemy
na zdjciu obok. „lsk” by równie patronem medialnym konkursu.
Gala wrczenia nagród odbya si 12 marca br. Ogoszeniu wyników
konkursu towarzyszyo otwarcie wystawy „Omne vivum ex ovo”,
a take spotkanie pt. „Wspóczesna Wielkanoc – tradycyjna czy nowo
czesna?” oraz warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych. Organizato
rem konkursu byo Muzeum Górnolskie oraz Gmina Bytom.
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ZBIGNIEW JANKOWSKI

Czapla z pamici
Lubi t czapl
na zotej paszczynie wybrzea,
zapatrzon w wietlisty Pacyfik.
Co dzie tu stoi
na jednej chybotliwej nodze,
z podniesion szyj
i wiecznie tlcym si dziobem,
jest jak znak zapytania,
który sta si swoj odpowiedzi.
Co dzie staj obok niej
i patrz w t bezbrzen otwarto,
która nas sczy i rozjania.
Wtedy oboje rzucamy za siebie
swoje blednce cienie,
jakby wspólnie odlatujc
i cieszc si wspólnie.
Dopisek ze w. Augustyna:
Jeli si nie umie tego poj, trzeba samym
pytaniem si radowa. Lepiej jest bowiem znale
Ciebie, choby si nie znalazo odpowiedzi,
ni byoby – znale odpowied, a Ciebie nie
odnale.

Zbigniew Jankowski urodzi si w 1931 r. w Bydgoszczy. Studia po
lonistyczne ukoczy w Katowicach. Przez ok. 10 lat mieszka w Ryb
niku; by m.in. inicjatorem i pierwszym prezesem Klubu Literackie
go „Kontakty” oraz pomysodawc i wspóorganizatorem Rybnickich
Dni Literatury. Debiutowa w 1956 r. w katowickim „Dzienniku Za
chodnim”. Od 1975 r. mieszka w Sopocie. Pywa na statkach rybac
kich i handlowych (Atlantyk, Pacyfik). Wyda ok. 40 tomów poezji
i prozy. Jego utwory ukazay si w kilkudziesiciu antologiach i alma
nachach w kraju i za granic. Laureat wielu nagród literackich. Pre
zentowane wiersze pochodz z nowego tomu, który ukae si wkrót
ce pt. „Wolne miejsce” w Bibliotece „Toposu”.
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Jaki ksztat przybierze lska metropolia?

Maria, czy mira?
WIESAW KOSTERSKI

4

Miasta lska i Zagbia deklaruj daleko posunit wspóprac i zamierzaj jak najszybciej
stworzy metropoli. By moe pierwsz w Polsce. Jaka wic bdzie ta lska metropolia?
Na czym zbudowana? I jakie przyniesie korzyci nam, mieszkacom?

(ostatnio ch przystpienia do 23 gmin
zgosiy Pyskowice).
W najbardziej rozbudowanym teryto
rialnie wariancie trzecim w metropolii mia
yby si znale 52 gminy (obsugiwane
przez 4 operatorów komunikacji zbiorowej),
które licz blisko 2,6 mln mieszkaców
i zajmuj obszar o powierzchni 3553 km
kw. Kwota z 5 proc. podatku od osób fizycznych signaby w tym przypadku wysokoci 282,6 mln z.
Wedug ekspertów GZM, optymalnym
rozwizaniem jest wariant dru gi,
czcy 23 gminy. W tym wydaniu metropolia wypada najkorzystniej jako struktura obejmujca najbardziej uprzemysowion, najgciej zaludnion i najmocniej
powizan pod wzgldem urbanistycznym
i komunikacyjnym cz woj. lskiego,
z korzystnym stosunkiem wielkoci nalenego podatku dochodowego (5 proc. PIT)
do liczby ludnoci i powierzchni obszaru
metropolitalnego. Na zalety tej propozycji zwraca uwag wielu samorzdowców.
– Z punktu widzenia naszego miasta najko rzystniejsze rozwizanie stwo rz
23 gminy – ocenia Grzegorz ukaszek,
przewodniczcy Rady Miasta Mysowice. – Wtedy zyskalibymy na udziale
w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku metropolii zoonej
z 52 gmin, mielibymy do czynienia z potnym obszarem i du liczb samorzdów wiejskich, które nie maj wysokiego
poziomu dofinansowania i udziaów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

odel przyszej metropolii wyania si
z propozycji delimitacji obszaru
M
metropolitalnego opracowanych w grud-

niu ubiegego roku przez Górnolski
Zwizek Metropolitalny, do którego naley obecnie 14 najwikszych miast regionu. W gr wchodz trzy warianty, a spoiwem, które czy wewntrznie kade
rozwizanie, s przede wszystkim potrzeby regionalnej komunikacji zbiorowej.
Pierwszy wariant obejmuje 14 miast
(Bytom, Chorzów, Dbrow Górnicz,
Gliwice, Katowice, Mysowice, Piekary,
Rud lsk, Siemianowice, Sosnowiec,
witochowice i Zabrze – obsugiwane
przez KZK GOP, Jaworzno – PKM oraz
Tychy – MZK Tychy), które zajmuj 1218 km kw. zamieszkaych przez 1,9

mln mieszkaców. Tak zbudowana metropolia miaaby dosta z budetu ponad 213
mln z, czyli 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prof. Witold Orowski, autor raportów
o polskich metropoliach, gówny dorad
ca ekonomiczny PwC, pytany o kon
cepcj tworzenia metropolii w naszym
regionie odpowiada, e nie w liczbie si
a, tylko w rozumieniu wspólnego interesu i gotowoci do wspódziaania. Ale te
dodaje, e im mocniejsze i bardziej skonne do wspópracy miasta tworzy bd
zwizek, tym lepiej.
Kluczem do metropolitalnego skarbca
okazuje si wspólny interes i wspódziaanie miast. A jak z tym jest? Rónie. Animozje, idiosynkrazje, uprzedzenia i stereotypy wypeniaj przestrze publiczn, czego
egzemplifikacj byy przed kilku laty midzynarodowe targi górnicze urzdzone
w kuriozalny sposób: w tym samym czasie w Katowicach i Sosnowcu, w trzech rónych miejscach, przez trzech rywalizujcych ze sob organizatorów.

Kluczem do metropolitalnego skarbca okazuje si wspólny interes
i wspódziaanie miast. A jak z tym jest? Rónie.
W wariancie drugim zwizek tworzyy
by 23 gminy (do „czternastki” dochodzi
Bdzin, Bieru, Czelad, Knurów, Radzionków, Wojkowice – KZK GOP, aziska i Mikoów – MZK Tychy oraz
Tar now skie Gó ry – MZKP), li cz ce 1551 km kw. i 2,19 mln mieszkaców.
Tu 5 proc. z PIT wypracowanego przez
podatników daje kwot 245,3 mln z

Czy deklarowana teraz wola tworzenia
metropolii wyeliminuje zjawiska, które
przejawiaj si w negatywnych uproszczeniach, jakimi s animozje zwaszcza midzy ludmi „zza rzeki” i tak zwanymi
„std”? Oby. I to jak najszybciej. Choby
dlatego, e wci nie wiadomo, jak nazw
bdzie miaa lska metropolia. Na szyld
„Silesia” nie chc przysta miasta Zagbia.
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A oczekiwania s spore. Nowy twór ma
mie przede wszystkim wspóln komunikacj publiczn, jednolite zagospodarowanie przestrzenne, ujednolicon infrastruktur i promocj. Powinien zaj si
rozwojem ekonomicznym, ustalaniem
przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. Moe take realizowa zdania publiczne nalece do samorzdów i administracji rzdowej.
Dalej ju tylko krok do szeroko rozumianego jednolitego rozwoju gospodarczo-spoecznego, inwestowania z poziomu regionu i ostatecznej rezygnacji
z gminno-gminnej rywalizacji, która trwa
od lat i niczego dobrego nie przynosi, poza satysfakcj pync z wsko pojtego
interesu jednej, czy drugiej gminy. Brak
konkurowania wzmocni metropoli, a silna metropolia bdzie miaa duo mocniejsz pozycj w kontaktach ze swoimi
partnerami.
Jej stolic powinny by Katowice, które – jako jeden z 12 obszarów metropolitalnych – poddali analizie eksperci PcW.
Obraz jest wielobarwny, mocno zoony.
– To jedno z najdziwniejszych miast
do oceny – oznajmi prof. W. Orowski podczas prezentacji raportu o polskich metropoliach. – Dysponuje jedn z najmocniejszych gospodarek sporód 12 metropolii
polskich, a jednoczenie ma najmniejszy realny wzrost PKB wród wszystkich analizowanych miast.
Ta dwubiegunowo przebija si na kadym kroku. Katowice, które w raporcie nazwano lskim diamentem wymagaj-

dzi o akcj promocyjn, wzicie agencji
reklamowej i proste dziaania, ale o fundamentaln zmian, która pozwoli zbudowa przekonanie, e jest to miasto dobre do ycia.
Najmocniejsze strony daj si do
atwo zdefiniowa. To doskonae pooe-

Jak nazw bdzie miaa lska metropolia. Na szyld „Silesia” nie chc
przysta miasta Zagbia.
nie Katowic, dobrze rozwinita infrastruktura drogowa, niskie bezrobocie, dua
liczba absolwentów kierunków technicznych, zdrowe finanse. Gównym wyzwaniem jest natomiast stereotypowy
wizerunek, trudna sytuacja demograficzna, stosunkowo niski poziom pozyskiwania funduszy europejskich w przeliczeniu
na jednego mieszkaca.
Co wic zrobi? Rekomendowanym le
karstwem jest m.in. rewitalizacja prze
strzeni miejskiej, która spaja wszystkie
elementy rozwoju, oraz poprawa kultu
ry ycia codziennego. Odnowiona tkanka miejska ma zachca do zamieszkania
w miecie.
Bogumi Sobula, wiceprezydent Katowic: – Znamy swoj warto. Mamy naprawd duy potencja, ale oczekiwania
s duo wiksze, ni jestemy w stanie zaoferowa.
Strefa kultury, któr utworzono w duej czci na terenie dawnej kopalni

Polityka stawiajca na rozwój górnictwa lub utrzymanie obecnego po
ziomu rozwoju jest dowodem mylenia skazujcego nasz region na ni
sk dynamik wzrostu, bo jednak najszybciej rozwijaj si miasta, regio
ny w zdecydowanej mierze oparte o sektor usug i nowoczesne przemysy,
a nie o górnictwo i nikt z rzdzcych nie ma chyba odwagi tego jasno po
wiedzie, a tym bardziej zarysowa nowej wizji dla Górnego lska,
uwzgldniajcej dugookresowy proces zastpowania tradycyjnych
przemysów nowymi sektorami.
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cym lep sze go szli fu, ma j w wie lu
dziedzinach nowoczesn gospodark,
a jednoczenie problemy ze starzejcymi
si przemysami, oferuj wysokie zarobki (najwysze w kraju przecitne pace,
wysze ni w Warszawie), a z drugiej strony s miastem, z którego ludzie wyjedaj, maj 7 kapitaów na dobrym poziomie,
a jednoczenie rozwijaj si w sposób gorszy ni mona by si spodziewa.
Saboci nie pozwalaj wykorzysta atutów. S znakomite uczelnie, jest niskie bezrobocie, a studenci nie zostaj tu po skoczeniu nauki. Na wizerunek miasta, take
regionu, znacznie bardziej ni jest to w rzeczywistoci, rzutuje niewydolny przemys
wydobywczy. Reszta Polski jest wicie
przekonana, e gospodarka lska opiera si
cay czas na kopalniach, na wglu, e tu jest
tylko brud, zakopcone miasta, a ludzie
modo umieraj. I tak widzi lsk.
Najwaniejsz spraw staje si zatem
poprawa wizerunku, przy czym nie cho-

nowymi sektorami – mówi prof. Adam
Drobniak z Katedry Bada Strategicznych
i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
I dodaje: – Robilimy ostatnio analiz
dla wydawnictwa londyskiego, gdzie
miaem za zadanie porówna dynamik

„Katowice”, staa si rodzajem przeciwwagi dla wgla i wszystkiego co si
z nim kojarzy. Nawet jednak gdyby Katowice zbudoway kolejne centra kongresowe, muzea i NOSPR-y, odnowiy
wszystkie kamienice, to i tak o ich wizerunku decydowa bdzie negatywnie postrzegane górnictwo, co wynika m. in.
z fatalnej sytuacji ekonomicznej brany
wydobywczej.
– Polityka stawiajca na rozwój górnictwa lub utrzymanie obecnego poziomu
rozwoju jest dowodem mylenia skazujcego nasz region na nisk dynamik
wzrostu, bo jednak najszybciej rozwijaj si miasta, regiony w zdecydowanej
mierze oparte o sektor usug i nowoczesne przemysy, a nie o górnictwo i nikt
z rzdzcych nie ma chyba odwagi tego
jasno powiedzie, a tym bardziej zarysowa nowej wizji dla Górnego lska,
uwzgldniajcej dugookresowy proces
zastpowania tradycyjnych przemysów

rozwoju gospodarczego regionów w Europie rodkowej. I okazuje si, e wszystkie te regiony, które maj jakiekolwiek konotacje z przemysem cikim, wykazuj
si najsabsz dynamik. S inercyjne,
bezwadne i najczciej sabo odporne
na kryzysy.
Podobnego zdania jest prof. W. Orowski: – Jeeli kto mówi dzisiaj, e skarbem
narodowym jest wgiel, to moja odpowied jest taka – skarbem narodowym jest
praca ludzi. I wszyscy ekonomici si
z tym zgodz. Surowce naturalne? Bardzo dobrze jeli s, ale trzeba je sensownie wydobywa. Musimy zerwa z myleniem o górnictwie, jako o czym, co
wymyka si spoza normalnych kategorii
racjonalnego gospodarowania. Górnictwo
trzeba odmitologizowa.
– Jeli wic patrzy na liczby – konkluduje – to okazuje si, e górnictwo w gospodarce Katowic nie ma ju tak na prawd wikszego znaczenia. To stereotyp,
z którym trzeba walczy. Dlatego naley
pokazywa wiatu zupenie inne Katowice, takie, które wcale nie s przestarzae,
które maj nowoczesn gospodark,
w których wiele zmienia si na lepsze.
Jaka wizja metropolii zwyciy ostatecz
nie? W jaki sposób wykorzystany zostanie
lski kapita dowiadczenia i wiedzy?
Pyta jest sporo. Rzecz w tym, by nikt
za mieszkaców lska i Zagbia nie
tworzy koncepcji zwizku metropolitalnego. To gminy, miasta powinny wznie si
ponad to, co dzieli, wykaza wol gbokiej
wspópracy i znale skuteczne metody
wspólnego rozwizywania problemów regionu. I w tym sensie tworzy metropoli.
***
Zgod nie z usta w, któ ra we sza
1 stycznia br., obszar lskiej metropolii,
podobnie jak w innych regionach Polski,
ustali rzd w drodze rozporzdzenia.
Zwizek miaby mie osobowo prawn i otrzymywa z budetu równowarto 5 proc. podatku dochodowego wypracowanego przez mieszkaców obszaru
metropolitalnego.
Organem stanowicym i kontrolnym bdzie zgromadzenie, w którym znajd si
delegaci gmin i powiatów, po dwóch
z kadej jednostki samorzdu terytorialnego. Rola organu wykonawczego spocznie
na 3-osobowym zarzdzie, w którym nie
bd mogli zasiada wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i ich zastpcy oraz
wojewoda i wicewojewodowie.


Z prof. BOGDANEM DOLNICKIM, kierownikiem Katedry
Prawa Samorzdu Terytorialnego Wydziau Prawa i Administracji
Uniwersytetu lskiego w Katowicach, szefem zespou
konsultacyjnego do spraw tworzenia lskiej metropolii,
rozmawia WIESAW KOSTERSKI

Foto. Julia A. Szymala

– Po co w ogóle potrzebne s metro
polie?
– To zasadnicze pytanie. W zeszym
roku mielimy 25 rocznic samorzdu terytorialnego. I de facto wikszo rzeczy zostaa uregulowana, zaatwiona,
oprócz zarzdzania aglomeracjami. Ten
problem istnieje i wymaga rozwizania.
– Po 1989 roku najbardziej udaa si
nam reforma samorzdowa. Teraz trze
ba zrobi kolejny krok?
– Tak. Samorzd gminny, powiatowy,
wojewódzki funkcjonuje z powodzeniem. Natomiast na caym wiecie odrbny sposób zarzdzania dotyczy duych
organizmów miejskich. W Polsce taki
problem dostrzegany jest od wielu lat.
Projektów regulacji byo ju mnóstwo.
– Z jak materi mamy do czynienia?
– Do zoon. S trzy typy aglomera cji: cen trycz ne, czy li du e mia sta – na przykad – Warszawa, Kraków,
Wrocaw, Pozna otoczone wianuszkiem gmin, powiatów, dwucentrowe
m. in. Gdask i Gdynia, gdzie wystpuj elementy konkurencyjne oraz konurbacje, jak na lsku. W Europie mamy
dwie konurbacje – Zagbie Ruhry i centrum Górnego lska.
Problem z zarzdzaniem dostrzegany
by od dawna i metod faktów dokonanych próbowano rozwiza go bez regulacji ustawowych. W tym celu powoano w 2007 roku Górnolski Zwizek
Metropolitalny skadajcy si z 14 miast
na prawach powiatu.
– Namiastka metropolii.
– Tak, nawet uywa si takiej nazwy
nieformalnej – metropolia „Silesia”.
GZM mia by zalkiem tworzenia
metropolii. Dlaczego? Poniewa istniej zadania o charakterze metropolitalnym. W hierarchii wanoci lokuj si
pitro wyej od zada gmin, czy miast
na prawach powiatu, które maj zaatwia sprawy obywateli, podstawowe,
codzienne rzeczy bytowe.
– Mówi pan o zarzdzaniu. A co
mieszkacy bd mieli z tego, e po
wstanie metropolia?
– Korzyci z lepiej zorganizowanych
i sprawniej funkcjonujcych przestrzeni miejskich. Gdyby spojrze na DT, to
mamy raptem odcinek 30 km, przy którym ulokowanych jest kilkanacie, a nawet z przylegociami, kilkadziesit
miast, gmin. Stosunkowo duych, bo niektóre licz po 100 tys. mieszkaców
i wicej, które oprócz spraw bytowych,
zajmuj si strategi i problemami rozwoju perspektywicznego. I mamy te
konkurencj. Na przykad w dziedzinie
kultury.
Katowice wybudoway sal koncertow NOSPR-u, pikn, najnowoczeniejsz w Europie. Obok jest „Spodek”
i centrum kongresowe. Czyli, trzy sale
z duym zapleczem, z moliwociami organizowania wielkich imprez. W Sosnowcu i Dbrowie Górniczej te s sale koncertowe. Sal buduj Gliwice.
To s przecie ogromne wydatki.
Wemy nastpn sytuacj – sport.
Gliwice maj stadion, w Zabrzu jest

Komu potrzebna
jest metropolia?
wielki stadion. W Katowicach i Sosnowcu jest dyskusja o budowie takich obiektów. A oprócz tego mamy Stadion lski, ogromn inwestycj. Nawet jeeli
bdzie on wykoczony, a dzisiaj nie wiemy, kiedy i za ile, to nie bardzo wiadomo, co z nim zrobi. A przecie on musi si zwraca, na siebie pracowa. Nie
wiem, czy si to uda.
– I odwieczny temat – drogi.
– Problem pojawi si z ich klasyfikacj i zarzdzaniem. Mamy DT z Gliwic do Katowic. Budow prowadzia
specjalnie do tego powoana spóka. Potem zaczy si negocjacje, kto ma zarzdza tras, utrzymywa, zwaszcza
w zimie, prowadzi dziaania reklamacyjne. GZM próbowa zrobi wspólny

przetarg na zimowe utrzymanie DT
i wyszy partykularyzmy.
– Jak teraz przy projekcie budowy
wschodnich odcinków DT, kiedy Kato
wice – po doczeniu do porozumienia
trzech gmin: Jaworzna, Mysowic i So
snowca – mog pooy spraw przez
ch powizania modernizacji al. Ro
dzieskiego z planem pocignicia ko
lejnych nitek DT.
– Tak wanie si dzieje. Kiedy pojawia si powany inwestor, gminy, miasta rozmawiaj z nim osobno, rodzi si
midzy nimi konkurencja, zaczynaj
si licytowa – tu jest taka strefa, tu taka. A nie o to chodzi. Istnieje przecie
grupa zagadnie, które nie maj charakteru lokalnego.
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Kada gmina rozpatrywana osobno
ma centrum i tereny peryferyjne. eby tam
zainwestowa, trzeba te tereny uzbroi.
A to jest koszt gminy. Gdybymy natomiast rozpatrywali ca aglomeracj, to tereny peryferyjne poszczególnych gmin
staj si terenami centralnymi aglomeracji, a koszty rozkadaj si cakiem inaczej.
Popatrzmy te na aplikowanie o rodki. Przecie do tej pory jest tak, e kada gmina tworzy swój wasny program
rozwoju. W momencie ubiegania si
o fundusze zewntrzne wniosków aplikacyjnych jest kilkadziesit i one si nawzajem zwalczaj. W chwili, kiedy poja wi si aglo me ra cja za miesz ka a
przez 2 – 3 miliony obywateli i ona skada wniosek aplikacyjny, to mamy do czynienia z inn si oddziaywania. Takich
sytuacji jest mnóstwo.
– Argumenty przemawiajce za two
rzeniem metropolii brzmi racjonalnie,
ale w ich tle jest uzasadnienie przeciw
ne, e cigle nie wida wspópracy i wyj
cia poza bariery niemonoci. Wic?
– Ujawniaj si, niestety, partykularyzmy. Jak choby w przypadku transportu zbiorowego i lskiej karty usug publicznych. W Londynie jest karta, która
upowania do korzystania ze wszystkich
rodków transportu, mona j doadowa, a potem dokona zwrotu niewykorzystanych rodków. To bardzo korzystna sytuacja. Natomiast u nas ta kwestia
nie jest rozwizana...
– ... czy raczej nierozwizywalna?
– Nie, nie rozwizana. Bo wanie nakadaj si partykularyzmy. W tej chwili
mamy na terenie woj. lskiego czterech
operatorów komunikacyjnych. Czterech, pomijajc koleje regionalne! Kady z nich ma inn taryf, inny rozkad
jazdy, inne koszty. To jest przecie jaki
absurd. Partykularyzm jest tak silny, e
nie moe doj do porozumienia.
Przykadem negatywnym jest sam
GZM. W skad zgromadzenia zwizku
wchodz wszyscy prezydenci miast,
w skad zarzdu wybrani prezydenci,
a przysuchujc si obradom mona
zauway, e za kadym razem pojawia
si gdzie jaka kolizja interesów.
– W zgromadzeniu metropolii zasi
dzie po dwóch przedstawicieli kadej
gminy, czyli kilka razy wicej ni obec
nie. I co, bdziemy mieli wojn wszyst
kich ze wszystkimi?
– Oczywicie. I nie zgadzam si z tym
rozwizaniem, uwaam, e jest bdne.
W ustawie s jeszcze inne „kwiatki”, takie, e oprócz gmin w skad zwizku metropolitalnego wchodzi kady powiat,
z którego gminy znalazy si w metropolii. Dla mnie to niejasna sytuacja, co ten
powiat tam bdzie robi. Bo jeeli – zaómy – w powiecie jest pi gmin i dwie
wejd do zwizku, a trzy nie, to na jakiej
zasadzie bdzie ta reprezentacja. Ta ustawa bez wtpienia nie jest doskonaa.
– By inny pomys?
– Tak, projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, który mia by tylko dla
konurbacji, dla lska i Zagbia, opracowany przez pracowników Wydziau

Prawa i Administracji U: prof. Jadwig Glumisk-Pawlic, prof. Czesawa
Martysza i przeze mnie. Powiedzielimy,
e jeeli maj by wyczone zadania metropolitalne, to niech to bdzie w drodze
ustawy narzucone, eby znikny te
wszystkie dyskusje, a kto, a co.
– Czyli, metoda na przeamanie ba
rier.
– W naszych relacjach – tak. Proponowalimy, eby rada takiego powiatu liczya 7 – 9 czonków, nie czternastu, czy
pitnastu. Przy skadaniu opinii prezydenci pytali, a dlaczego tylu? Wanie, eby zerwa zwizek z konkretn gmin,
eby wybiera wedug terytorialnej zasady. Zarzd 3-osobowy, rada 7-osobowa. Bo przecie oni nie bd dyskutowali
o sprawach ycia codziennego, tylko
o perspektywach, wizji rozwoju caego
obszaru metropolitalnego. To, niestety,
nie przeszo i pojawia si taka hybryda.
Ustawa o zwizku metropolitalnym
jest hybryd, bo próbuje czy ogie
z wod.
– Raczej dolewa oliwy do ognia.
– Niektórych spraw nie rozwizuje.
Nawet przy pracach zespou konsultacyjnego spotkaem si z konfliktem przy nazwie „Silesia”. A czemu nie „Zagbie”,
a moe „Katowice”? I zamiast na koa
para idzie w gwizdek, bo jest wielka dyskusja na temat nazwy.
– Jak wyj z tej puapki?
– Zwizek bdzie z nazw. Uzyskalimy tyle, e podstaw dalszej pracy zespou musz by uchway intencyjne, e
gminy, miasta chc przystpi do zwizku. I w tej chwili mamy uchway 24
gmin, bo oprócz centrum Górnego lska, doszy jeszcze Pyskowice, które s
powizane funkcjonalnie z kilkoma
miastami m. in. z Gliwicami.
– Który z trzech zaproponowanych
przez GZM wariantów metropolii jest
najkorzystniejszy?
– Drugi, skupiajcy 23 gminy, bo
oparcie si na pierwszym, zbudowanym
z 14 miast na prawach powiatu byoby
powieleniem GZM-u, czyli tego co ju
byo i si nie sprawdzio. Rozcignicie
na 52 gminy byoby z kolei zbyt wielkim rozbudowaniem metropolii.
– Obszar zwizku wyznaczy rzd.
Przyjmijmy, e w wersji drugiej. Resz
ta bdzie terenem drugiej prdkoci?
– Nie, nie widz takiego zagroenia.
Problem tkwi w czym innym. Otó, nikt
nie uwiadamia spoeczestwu, na czym
polega metropolia. Ludzie nie wiedz, o co
w tym wszystkim chodzi i obawiaj si,
e jak co powstanie, to zabierze gminie
samodzielno, czy moliwo zaatwiania spraw bytowych. A to nieprawda.
– Samorzdy musz jednak zrezygno
wa z cz ci swo ich kom pe ten cji
na rzecz wyszych rozwiza, jak cho
by wspólnej komunikacji.
– Nie, bo one ju z tego zrezygnoway. Te za da nia zo sta y prze ka za ne
do GZM-u, KZK GOP-u i innych zwizków komunalnych. Pozostaje tylko kwestia zintegrowania komunikacji zbiorowej. Gminy nic nie strac.

– A wspólne zagospodarowanie prze
strzenne? Co w sytuacji, kiedy gmina
powie – ten projekt metropolitalny mi
si nie podoba?
– Nie moe. Owszem, przekazuje
cz swoich kompetencji w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ale dotyczcych tylko spraw metropolitalnych.
Z drugiej strony, niektórzy oczekuj, e
metropolia bdzie cudownym remedium
na wszystkie bolczki, e nagle manna
spynie z nieba. Tak si nie stanie, to bd sprawy dodatkowe, które maj eliminowa wanie te partykularyzmy. Bya
moda na aquaparki, wysze uczelnie.
Kade miasto chciao je mie. Po co?
– Potrzebne jest mylenie kategoria
mi szerszego dobra. A tego nie ma.
– A skd ma si wzi. Jeeli nie ma
dziaa edukacyjnych, nie ma na co liczy, poza podejrzeniami, e co znowu
kombinuj. Jestem zwolennikiem faktów
dokonanych. Ludzie przekonaj si
do metropolii wtedy, kiedy zobacz
efekty wspólnego dziaania. Na przykad,
jak dostan do rki jeden bilet na pocig,
autobus, tramwaj.
– Zaómy, e gminy skieruj wniosek
o utworzenie metropolii z 23 podmio
tów, a rzd powie – nie, bdzie z 52 gmin.
– Teoretycznie tak moe powiedzie,
ale nie zrobi tego, bo nie wyobraam sobie sytuacji, eby kogo uszczliwia
na si.
– Jeszcze pó roku temu nie wyobra
alimy sobie wielu rzeczy...
– Wiem, ale nie zakadam czego takiego. W ustawie przyjte s dwa tryby
powoania metropolii: jeden z urzdu,
drugi na wniosek. My wiczymy drug
wersj. Gdyby z urzdu, to na Radzie
Ministrów ciyoby wszystko, co my teraz robimy – konsultacje z mieszkacami, przygotowania, odpowiedzialno.
To nie jest takie proste.
– Nie ma te procedur, skoro upo
mnia si o nie GZM.
– eby rzd móg wyda rozporzdzenie o utworzeniu zwizku, wniosek
trzeba zoy w kwietniu. Natomiast rozporzdzenie wykonawcze, o które wystpilimy, dotyczy tylko techniki postpowania – jakie dokumenty i w jakim
trybie maj by zoone. Tego nie ma.
Troch wic dziaamy w ciemno.
– Jak poczymy z tym partykulary
zmy, wtpliwoci i niedostatki przepi
sów, to wyjdzie, e utworzenie metro
polii graniczy z cudem.
– Tak mi si te wydaje. Z jednej strony ustawa jest uchwalona przez sejm poprzedniej kadencji, a z drugiej aktualnie
urzdujcy prezydent j podpisa. Skoro
tak, to znaczy, e wywoalimy problem,
piszc pismo do pani premier w sprawie
rozporzdzenia wykonawczego. To
wszystko, co czyni zespó konsultacyjny
ma wskazywa, e chcemy co zrobi, eby nie byo grzechu zaniechania.
– Metropolia powstanie w tym roku?
– Technicznie jest to moliwe. By
moe bdziemy pierwsi. Inni si na nas
ogldaj.
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Miejskie
sieroty
po realnym
socjalizmie? (III)
Transformacyjne metamorfozy
ransformacyjne wierwiecze zasadniczo
TOtozmie
nio miasto i postawy jego mieszkaców.
bowiem z grodu socjalistycznego, Tychy

przeksztaciy si w orodek miejski, z którego
mieszkacy nie chc si ju masowo wyprowadza: w 2009 roku okoo 60% z nich majc moliwo przeprowadzki, pozostaby w swoim
miejscu zamieszkania, lub ewentualnie przeprowadzioby si na inne osiedle pozostajce w obszarze miasta Tychy. A to oznacza, e pojawia si swoista wi z miastem, które okazuje si
by ukadem odniesienia i ródem tosamoci
dla coraz szerszej grupy tyszan. Sprawia to, e
chtniej przebywaj w przestrzeniach publicznych miasta, bd osiedla. Niepostrzeenie
równie nastpia coraz bardziej widoczna integracja mieszkaców zarówno z innymi tyszanami jak i przestrzeni miasta. Trzeba stwierdzi
te, e zdaniem mieszkaców poziom jakoci ycia w Tychach znaczco si podniós. U progu
okresu transformacji podkrelano niski w porównaniu z innymi miastami regionu standard ycia w miecie, a obecnie warunki zamieszkiwania i pracy we wszystkich orodkach miejskich
lska uzna trzeba za wysze ni na przeomie
lat 80. i 90. Równoczenie oczekiwania i aspiracje Polaków znaczco wzrosy, tak wic
ogólne zadowolenie mieszkaców Tychów ze
swojego miasta oznacza szczególnie pozytywn zmian.
Lokalne ikony i nowe znaczenia

wanie dostp do edukacji, kultury i sfery handlowo-usugowej wpywa w znaczTo
nej mierze na okrelanie poziomu jakoci y-

cia w miecie. W Tychach po roku 1989 w obszarach tych nastpi dynamiczny rozwój,
a obecno licznych, nowych instytucji sprawia, e stay si one bardziej atrakcyjnym miej-

scem, przeistaczajc si ze stereotypowej
„przestrzeni sypialnej lska” w penowymiarowe miasto. Istotna zmiana nastpia w dziedzinie edukacji, do systemu obków, przedszkoli, szkó podstawowych i rednich doczyy szkoy wysze ksztacce studentów rónych
specjalnoci od nauk humanistycznych po cise. Do koca lat 80. w Tychach nie dziaaa adna szkoa stopnia wyszego, obecnie s dwie:
Wydzia Zamiejscowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, czy
Wyszej Szkoy Teologiczno-Humanistycznej. Tychy uzyskay wic status miasta akademickiego, o który przez cae niemal powojenne pówiecze zabiegay.
Charyzmatyczny dyrygent i Muzeum Miejskie
ród innych elementów podnoszcych
W
presti miasta, bdcych jednoczenie
swoistymi magnesami spoecznymi, wymieni

trzeba instytucje kultury powoane na przeomie
lat 1990. i 2000. I tak w okresie tym powstay
dwa obiekty muzealne – Muzeum Miejskie
w Tychach oraz Tyskie Muzeum Piwowarstwa, obydwa za spraw nowoczesnej aranacji przestrzeni wystawienniczej przycigajce
wielu zwiedzajcych, take spoza miasta. Innym
spektakularnym osigniciem okazao si datowane na rok 1998 powoanie Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO, zaoonej i prowadzonej przez charyzmatycznego skrzypka
i dyrygenta Marka Mosia. Browar oraz Orkiestra AUKSO stay si znakami rozpoznawczymi miasta kojarzonego z ich funkcjonowaniem take poza obszarem Górnego lska.
Agendy te wpywaj na tworzenie pozytywnego wizerunku miasta, którego mieszkacy
dumni s ze zlokalizowania ich wanie w Tychach. Potwierdzaj to rezultaty bada, z których wynika, e zarówno Muzeum Miejskie jak
i Browarium nale do najczciej pokazywanych gociom spoza miasta obiektów. Z drugiej
strony dostp do innych instytucji kultury jest
w Tychach wci utrudniony – znajduje si tu
zaledwie jeden kompleks kinowy oraz jeden teatr o charakterze impresaryjnym, co zdaje si by
niewystarczajc wobec potrzeb i oczekiwa
mieszkaców ofert.
Mediateka, Aquapark i Skaka

iemniej wany dla oceny jakoci ycia
N
w miecie, w ocenach mieszkaców, okazuje si dostp do obiektów handlowo-usugowych

ze szczególnym uwzgldnieniem sklepów wielkopowierzchniowych. W tym zakresie miasto
od koca lat 90. zyskao kilka lokalnych przestrzeni handlu, z których jednak adna nie stanowi tak zwanej galerii handlowej trzeciej generacji bdcej poczeniem strefy handlowej,
kulturalnej, rekreacyjnej, a czasem nawet mieszkaniowej. Do tego miana pretendowa mógby
lubiany przez tyszan City-Point skadajcy si
ze sklepów, kina i restauracji, jest to jednak
obiekt niewielki. Poza tym, na obrzeach miasta usytuowanych jest kilka hal sieciowych sklepów typu TESCO, Media-Markt, Obi, s to jednak obiekty starszego typu. Pomimo to w poczeniu z mniejszymi punktami handlowymi
redniej i mniejszej skali stanowi spójn sie
zaspokajajc codzienne potrzeby tyszan. Warto jednak podkreli, e wielu z nich odczuwa
potrzeb skorzystania z oferty nowoczesnych galerii handlowych, w tym celu tyszanie opuszczaj wic miasto na rzecz Katowic, Gliwic, Czechowic-Dziedzic, czy Bielska-Biaej, gdzie
zlokalizowane s nowoczesne centra handlowe.
Ju na koniec roku 2016 planowane jest otwarcie przestrzeni handlowo-usugowej najnowszej
generacji usytuowanej w okolicy wspomnianych
wyej obiektów handlu sieciowego. Przypusz-

czalnie nowe Centrum Skaka spotka si z entuzjastycznym przyjciem. Z drugiej strony
wspomnie naley, i mieszkacy miasta zwracaj uwag, e jedn z niedogodnoci jest
wci niedostateczna liczba dobrze zaopatrzonych nieduych sklepów usytuowanych w pobliu miejsca zamieszkania. Nie jest to jednak
problem waciwy wycznie mieszkacom
Tychów, a równie wielu innych polskich
miast. Odrbnej zapewne ocenie podlega bdzie
nowy Stadion Miejski otwarty w 2015 roku, dedykowany midzy innymi pikarzom GKS Tychy i ich zdeklarowanym kibicom. Podobnie
zreszt jak uruchomiona w pierwszej poowie 2016 roku Mediateka, która staa si nowym
domem dla orkiestry AUKSO i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W poowie 2017 roku Aquapark
Tychy przyjmie pierwszych mioników wody,
basenów i saun.
Miejska Agora i Forum
ównolegle z dobrymi przestrzeniami mieszkaniowymi w sprawnie funkcjonujcym
R
miecie istnie winny okrelone, jasno zdefinio-

wane przestrzeni publiczne wyznaczane zarówno w obszarze centralnym jak i wewntrz
mniejszych jednostek – podobszarów miejskich. Powinny one by dobrym tem dla okrelonych interakcji spoecznych, równoczenie
to pomidzy nimi, a mieszkacami miasta winna wytwarza si swoista wi. Temu ostatniemu zjawisku sprzyja obecno miejsc postrzeganych jako wane i znaczce, innymi sowy konotujce konkretne wartoci. Nadawanie zbiorowych znacze oswaja przestrze, sprawia, e
staje si miejscem przyjaznym, zachcajcym
do odwiedzania i pozostawania w jej obszarze.
W zwizku z brakiem wyrónionego centrum,
o którego braku pisalimy ju, i do którego to
problemu powrócimy jeszcze na kocu tego artykuu, uwag zwróci trzeba na obecno innych, rozsianych na terenie Tychów przestrzeni, które mona okreli mianem miejsc spoecznie znaczcych. Ich waga dla postrzegania
miasta jako caoci pozostaje znamienna.
Przestrze pusta

samego pocztku budowa tyskiego cenOd
trum napotykaa na liczne trudnoci,
w znacznej mierze powizane ze specyfik ide-

ologii PRL. W generalnym planie miasta z 1953
roku, znowelizowanym w roku 1961, centralny usugowo-handlowy orodek miejski zlokalizowano w pobliu ródmiejskiego przystanku
linii kolejowej Tychy Miasto. Z uwagi na wysokie koszty realizacji rozbudowanych wizji projektantów w 1970 roku wadze rozpisay kolejny konkurs. W jego efekcie do realizacji skierowany zosta projekt zakadajcy, e tyski
orodek centralny przeznaczony bdzie zarówno dla mieszkaców miasta jak i caego mikroregionu. Wkrótce rozpoczto budow pierwszych elementów skadajcych si na przysze
centrum, jednake cao planu nigdy nie zostaa zrealizowana. Czci sporód wznoszonych
wówczas budynków nie ukoczono, inne, niewykorzystywane ulegay powolnej destrukcji.
W kontekcie Tychów trzeba mówi wic
o oczywistej porace w tworzeniu przestrzeni
centralnej miasta, której konsekwencje widoczne s po dzi dzie. W quasi-centrum nie
dominuje zwarta zabudowa, tkanka miejska sprawia wraenie niespójnej, a obszar, który funkcjonowa mógby jako przestrze rodkowa jest
w znacznej czci pusty, bd przyjmuje znamiona rekreacyjnych terenów zielonych.
Felieton zosta napisany we wspópracy
z dr Barbar Lewick z Instytutu Socjologii Uniwersytetu lskiego
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Fot. T. ak/BP

Z HENRYKIEM MERCIKIEM,
czonkiem Zarzdu Województwa lskiego
rozmawia TADEUSZ SIERNY
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Stawiamy
na wewntrzn
integracj
województwa

– Panie marszaku, jakie s prioryte
ty wojewódzkiej polityki kulturalnej
w 2016 roku?
– Otwarcie Muzeum lskiego z pewnoci byo najwaniejszym w regionie
wydarzeniem w sferze kultury w 2015 r.
Mieszkacy czekali na now siedzib wiele dziesicioleci, natomiast dla województwa oddanie jej do uytku jest dopiero pocztkiem wielkiego projektu
pod nazw Nowe Muzeum lskie. Teraz przed nami i dyrekcj instytucji cika praca, aby to miejsce faktycznie stao si centrum dyskusji o regionie i o jego
przyszoci w odniesieniu do skomplikowanej, ale jake bogatej historii. Mówic
o miejscu, mylimy nie tylko o budynku
i kolejnych inwestycjach w czci pónocnej terenu po kopalni Katowice, ale
przede wszystkim o muzeum jako agorze,
na której tocz si gorce dyskusje i cieraj pogldy – zawsze w sposób oddajcy powag i rang instytucji.
Jak co roku przygotowujemy kolejn
edycj Industriady, która staa si doskona wizytówk naszego regionu, gdzie
„cz nas przemysowe historie”. W tym
roku to wielkie wito Szlaku Zabytków
Techniki odbdzie si 11 czerwca, natomiast „Rozruch maszyn” – pomys,
który doskonale sprawdzi si w roku
ubiegym – bdzie mia miejsce w pitek 10 czerwca wieczorem. Jeeli chodzi o priorytety wojewódzkiej polityki
kulturalnej w 2016 roku, to niewtpliwie
najwaniejsze jest zabezpieczenie rodków dla stabilnego funkcjonowania wojewódzkich instytucji kultury – podobnie jak inne wojewódzkie jednostki
organizacyjne odczuwaj one spowolnienie gospodarcze, którego efektem jest
trudna sytuacja budetowa regionu.
Niestety zmuszeni jestemy do daleko
idcych oszczdnoci, co wpywa na atrakcyjno oferty. Musimy równie zwraca
szczególn uwag na efektywno wykorzystywania rodków finansowych i rezygnowa z „eksperymentalnych” przedsiwzi, które nie gwarantuj wpywów np.
z biletów. Mimo to podejmujemy nowe
dziaania i zwracamy uwag na nowe kierunki. Chcemy midzy innymi zwróci
wiksz uwag na wielokulturowo regionu i wprowadzi mechanizmy wsparcia dla mniejszoci narodowych i etnicznych.
– Jakie rodki finansowe przeznaczy
województwo lskie w roku 2016
na dziaalno w sferze kultury? Czy ich
warto w stosunku do roku 2015
wzrasta czy maleje?
– W 2016 roku w budecie województwa lskiego, zgodnie z planami finansowymi Wydziaów: Kultury i Inwestycji zabezpieczono kwot 147.985.653 z
z przeznaczeniem na kultur i ochron
dziedzictwa narodowego. Oznacza to
spadek o prawie 20% w stosunku do ubiegorocznego planu, a o ponad 10% w stosunku do faktycznego wykonania w roku 2015. Ponad 90% kwoty zaplanowanej
na 2016 rok stanowi wydatki biece; dokadnie 14.287.358 z jest przeznaczone
na wydatki majtkowe.

– Jakie s szanse na uzyskanie wspó
finansowania przez Ministerstwo Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego funk
cjonowania Zespou Pieni i Taca
„lsk” i Opery lskiej?
– Jestem gboko przekonany, e
wspófinansowanie obu tych instytucji
jest w sensie merytorycznym jak najbardziej uzasadnione. Decyzja o wspófinansowaniu „lska” powinna bya zapa
dawno temu – ju przed czterema laty
wystpilimy z apelem do ówczesnej Pani Minister o przejcie wspóodpowiedzialnoci za zespó, apel ten zosta ponowiony na grudniowej sesji sejmiku
województwa. Ponielimy wydatki
na remont i modernizacj koszciskiej
siedziby zespou „lsk”. To byy ogromne koszty i wysiek, czas, aby teraz
pastwo dooyo si w wikszym stopniu do kultury w naszym regionie.
Pod wzgldem dotacji podmiotowych dla
instytucji kultury województwo lskie
jest w ogonie: lwi cz – okoo 64%
chonie województwo mazowieckie,
okoo 14% – województwo maopolskie.
Wyprzedzaj nas województwa dolnolskie i pomorskie, gdzie wspófinansowane jest po siedem instytucji, a kade
otrzymuje po okoo 5% dotacji podmiotowych. W województwie lskim mamy 4,5 miliona mieszkaców w duej
czci skupionych w gsto zaludnionych
orodkach miejskich – a ministerstwo
wspófinansuje tu jedynie dwie instytucje: NOSPR i Muzeum lskie, co w sumie skada si na 2% wszystkich ministerialnych dotacji podmiotowych. Skoro
województwa nie maj szans na ogólne
zwikszenie przychodów, to centrala
musi wzi wiksz odpowiedzialno
za instytucje z „prowincji”. Zespó
„lsk” z pewnoci na to zasuguje: mio jest go posucha, pochwali si nim
zagranic, ale trzeba mie wiadomo,
jakie kryj si za tym koszty i przynajmniej je podzieli.
– W zwizku z zamiarem integracji
dwóch samorzdowych wojewódzkich
instytucji kultury Regionalnego Orod
ka Kultury w Katowicach i lskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz
projektem powoania Regionalnego
Instytutu Kultury, jakie cele i zadania b
dzie mie do zrealizowania ta nowa in
stytucja, w kontekcie funkcjonujce
go w ramach Biblioteki lskiej Instytutu
Bada Regionalnych?
– Regionalny Instytut Kultury ma czy w sobie zadania, które dotychczas
realizuj dwie osobne instytucje: Regionalny Orodek Kultury w Katowicach
oraz lskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Obserwujc dziaanie tych instytucji, zarówno w poprzedniej kadencji, jak i teraz, dostrzegam, e
dziaania obu tych zespoów powinny
by wobec siebie komplementarne.
Rozdrobnienie instytucjonalne nie sprzyja realizacji wielu wanych projektów,
które osadzone w wiedzy o dziedzictwie
materialnym i niematerialnym regionu
w sposób nowatorski powinny by wczone do oferty skierowanej do miesz-

kaców regionu. Licz, e poczenie instytucji przyniesie nowe spojrzenie
na bogactwo naszego dziedzictwa, a take rozpocznie realizacj przedsiwzi
zorientowanych na budowanie na nim
tosamoci regionalnej oraz promocj
województwa. Wyraam równie gbokie przekonanie, e Instytut Bada Regionalnych, dziaajcy w strukturze Biblioteki lskiej, podobnie jak i sama
Biblioteka bd jednymi z najwaniejszych partnerów nowo powstaej instytucji.
– W dokumentach rysujcych per
spektywy rozwoju naszego wojewódz
twa takich jak: Strategia Rozwoju Wo
jewództwa lskiego „lskie 2020”;
Kierunek lskie 3.0, Program Rozwo
ju Województwa lskiego do 2030, Re
gionalny Program Operacyjny Woje
wództwa lskiego – problematyka
kultury traktowana jest wycznie przez
pryzmat statystyczny, marginalizowa
na wobec innych zagadnie – przede
wszystkim gospodarczych, inwestycyj
nych itp. Czy taka perspektywa po
strzegania kultury marginalizujca jej
znaczenie dla rozwoju naszego regionu
jest waciwa?
– Nie zgadzam si z t diagnoz. Kultura nie jest marginalizowana, wiadcz
o tym inwestycje poczynione w minionych latach: budowa nowej siedziby Muzeum lskiego, remont i przebudowa
Filharmonii lskiej, rewitalizacja Paacu w Koszcinie. Cigle rozwijamy turystyk, oddajemy do uytku coraz to nowe zabytki postindustrialne: ostatnio
najsilniej dziaa na tym polu Muzeum
Górnictwa Wglowego w Zabrzu, które dopiero co przekazao do zwiedzania
nowy, ekstremalny poziom 355 w Kopalni Guido, a od wiosny stopniowo zacznie udostpnia kompleks Sztolni
Królowa Luiza. Dokumenty strategiczne maj to do siebie, e ich jzyk jest hermetyczny i zaoenia wyraa si w nich
w sposób liczbowy, a wspomina si
gównie o infrastrukturze i budowaniu
zaplecza. Obecnie dziki poczynionym
inwestycjom wasnym, ale te dziaaniom gmin skadajcym si na województwo lskie nadgonilimy pewne
zapónienia i infrastruktura w kulturze
nie stanowi ju powanego problemu.
Teraz trzeba myle jak j wypeni dobrymi wystawami, wartociowym repertuarem, ciekawym programem.
– Czy zdaniem pana marszaka nie
powinna zosta otwarta na nowo
dyskusja nad gównymi zasadami i prio
rytetami Strategii Kultury w woje
wództwie lskim na najblisze dziesi
ciolecia?
– Jak wskazuje nazwa Strategia rozwoju kultury w województwie lskim
obowizuje do 2020 roku, a zatem bdzie w mocy przez jeszcze pi lat. Przypomnijmy zapisane w niej cele strategicz ne: 1. Wzrost kom pe ten cji
potrzebnych do uczestnictwa w kulturze
(odbiorcy), efektywnego zarzdzania
kultur (animatorzy kultury) i twórczoci artystycznej w warunkach gospodar-

ki rynkowej (twórcy); 2. Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego
w roli odbiorców treci kulturowych
i czynnego w roli twórców treci kulturowych); 3. Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego)
oraz jego efektywniejsze wykorzystywanie do celów turystycznych; 4. Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju
rodowisk twórczych i wykorzystywania ich kreatywnoci.
Uwaam, e s to cele dobrze zdefiniowane i nadal aktualne. Nie oznacza
to natomiast, e nie udao nam si ju
zrealizowa adnego z zaoe tego
wanego dokumentu. Naley pamita, e w roku 2006, gdy powstawaa
Strategia, bylimy wieo po wstpieniu
Polski do Unii Europejskiej, a wikszo
postulatów zgaszanych przez rodowiska kultury dotyczya niewystarczajcej
i w duej mierze przestarzaej infrastruktury. Dziki funduszom europejskim
pojawia si niepowtarzalna szansa, aby
zrealizowa te postulaty. Wielu twórców
i przedstawicieli wiata nauki uwaao,
e najwaniejszym zadaniem stojcym
przed samorzdem województwa jest budowa nowej siedziby Muzeum lskiego – i równie to udao si nam zrobi.
Do tego naley doda np. budow nowej
siedziby NOSPR, kompleksowy remont
siedziby Zespou Pieni i Taca „lsk”
remont i rozbudowa siedziby Filharmonii lskiej, remont, a waciwie
stworzenie Sceny w Malarni Teatru lskiego, remont zamku w Pszczynie wraz
z dawnymi stajniami ksicymi, remont
i zadaszenie dziedzica zamku w Bielsku-Biaej, remont Filharmonii Czstochowskiej itd. Wymienia mona dugo.
Oczywicie, nie wszystkie te dziaania
byy realizowane przez Samorzd Województwa lskiego, niektóre odbyway
si przy wspóudziale województwa,
a inne prowadziy samodzielnie miasta
i gminy regionu – wszystkim im nale
si wyrazy ogromnego szacunku.
Dyskusja nad Strategi jest oczywicie
potrzebna i toczy si w rónych gremiach; warto byoby wykorzysta pozostae pi lat jej obowizywania do oceny od dzia y wa nia oraz do pra cy
nad nowym dokumentem, który powinien obowizywa po 2020 roku.
– Jakie dziaania chce w cigu najbli
szych lat podejmowa województwo
w sferze kultury dla wzmocnienia po
tencjau kreatywnego naszego regionu
mierzonego m.in. poprzez Europejski
Indeks Kreatywnoci lub tzw. 3T (talent,
tolerancja, technologia). W warun
kach polskich wskaniki talentu, tole
rancji i technologii, s istotnymi czyn
nikami kreujcymi szanse rozwoju
regionów.
– Jak wiemy, wszystkie nowe dziaania wymagaj dodatkowych rodków finansowych, a z tymi, jak ju mówilimy
wczeniej, nie jest najlepiej. Trudno
jednak nie zgodzi si z autorami przytaczanego dokumentu, e to sfera kultury wzmacnia potencja kreatywny spo-

11

12

eczestwa. Zobaczmy, jak wiele dzieje si ostatnio w naszym regionie np.
w sferze designu, który czy kompetencje kulturowe, w tym twórcze, z rynkiem
i podmiotami gospodarczymi, czyli biznesem, gdzie, jak wiemy, s pienidze
nieporównywalne z tymi, jakimi dysponuj samorzdy, a nawet budet pastwa.
Naszym „zbrojnym ramieniem” w tej
sferze jest Zamek Cieszyn, którego województwo jest wspóorganizatorem razem z samorzdem miasta. Sia oddziaywanie tej instytucji zdecydowanie
wykracza poza jej siedzib, a nawet region, a konkurs „lska Rzecz” z roku
na rok cieszy si coraz wiksz popularnoci – uzyskanie w nim nagrody staje si celem wielu projektantów i producentów.
– Jak zamierza województwo samo
rzdowe wspiera konieczny rozwój
mechanizmów wspópracy i wspó
dziaania pomidzy rónymi aktorami
ycia kulturalnego, jakimi narzdziami
zamierza si posugiwa?
– W tym momencie musimy przypomnie sobie, e samorzdy w naszym
kraju, pomimo swojej nazwy, w wikszoci wykonuj zadania zapisane w stosownych przepisach prawa i w sposób
w nich okrelony. Miejsca na wasn inwencj nie ma zatem zbyt duo, inaczej
ni w krajach o mniejszej centralizacji.
Dlatego pytanie powinno brzmie: jakie mechanizmy prawne zostan stworzone przez ustawodawc, abymy my
mogli z nich skorzysta? Obecnie nie ma
choby moliwoci wspierania podmiotów gospodarczych dziaajcych
w sektorze kreatywnym. Samorzdy wojewódzkie nie kreuj przecie wasnej
polityki fiskalnej, a to obcienia podatkowe decyduj w duej mierze o moliwociach rozwojowych sektora prywatnego. Instytucje kultury i organizacje
pozarzdowe nie oddziauj na rynek
pracy w takim zakresie, jak biznes.
Dlatego pytanie powinno zosta zadane naszym parlamentarzystom: jakie narzdzia stworz Pastwo w tym zakresie dla sa mo rz dów, sko ro to one
w przewaajcej wikszoci finansuj
sfer kultury, a co za tym idzie rodowiska kreatywne w Polsce? Trzeba te
doda, e due obowizki w tej dziedzinie spoczywaj na szkoach wyszych,
nie tylko artystycznych, których finansowanie, jak wiemy, równie nie ley
w gestii samorzdów.
– W Programie wspópracy Woje
wództwa lskiego z organizacjami
pozarzdowymi na rok 2016 zapisano
kwot 8 milionów zotych na realizacj
zada inicjowanych przez te organiza
cje, w ostatnio ogoszonym „Otwartym
konkursie ofert na zadania publiczne
Województwa lskiego w dziedzinie
kultury oraz ochrony i upowszechnia
nia dziedzictwa kulturowego w 2016 ro
ku”, na te zadania przeznaczono tylko
lub „a” 500 000 zotych. Skd taka dys
proporcja?
– Niestety, musimy sobie uwiadomi,
e budet województwa lskiego jest

porównywalny z budetem redniej
wielkoci miasta wojewódzkiego, jakim
s Katowice – std kwoty, jakie moemy przeznaczy na poszczególne zadania, nie s szczególnie due. W ramach
tego konkursu do rozdysponowania jest
pó miliona zotych, ale trzeba podkreli, e podejmowane s róne inne
formy wspópracy z organizacjami pozarzdowymi – warto choby zaznaczy,
e w minionym roku powoano do ycia wojewódzk rad poytku publicznego, która koordynuje dziaalno obywatelsk w regionie i obserwuje jej
potrzeby.
– W ramach rónych bada nad do
stpnoci kultury zwraca si uwag
na metropolizacj dostpu do kultu
ry – najczciej lepiej wyksztaceni
i lepiej sytuowani mieszkacy metro
polii i rodowisk wysoko zurbanizowa
nych maj lepszy, atwiejszy dostp
do kultury ni mieszkacy rodowisk
wiejskich lub maomiasteczkowych.
Ten problem dotyczy take naszego wo
jewództwa. Czy s jakie plany zmierza
jce do zniwelowania tych negatyw
nych rónic?
– Tych rónic nie da si zniwelowa.
Kady, kto mieszka w maej miejscowoci lub na przedmieciach, ma z definicji mniejszy dostp nie tylko do kultury,
ale do wszelkiej infrastruktury. Kluczem jest promocja i zachcanie mieszkaców spoza metropolii do podjcia wysiku, aby skorzystali z bogatej oferty
kulturalnej; wane s te dziaania szkó,
które powinny dzieci i modzie wdraa w ycie kulturalne regionu.
Na to pytanie odpowiedzi trzeba szuka w zasadzie, w zupenie innej dziedzinie: w planowaniu przestrzennym. To
w tym obszarze trzeba podejmowa
dziaania odwracajce trend wyludniania si centrów miast i odpywu ludzi
w rejony podmiejskie i to tam tkwi klucz
do zwikszenia dostpnoci kultury.
– Rok 2017 w województwie lskim
bdzie Rokiem Reformacji, do jakich in
nych symbolicznych wartoci odwoy
wa si bd instytucje kultury woje
wództwa lskiego w latach 2016,
2017, 2018?
– Rok Reformacji bdzie dla nas kluczowym wydarzeniem. Warto podkrela
wielowyznaniowy charakter województwa lskiego, zarówno ze wzgldu
na liczebno spoecznoci luteraskiej,
jak i jej oddziaywanie midzy innymi
w sferach kultury i gospodarki. Obecny
rok 2016 zosta ogoszony Rokiem Pamici Ofiar Pacyfikacji KWK „Wujek”, oficjalne jego otwarcie nastpi
na lutowej sesji Sejmiku Województwa
lskiego. Planowane s dziaania upamitniajce wydarzenia sprzed 35 lat,
upowszechniajce wiedz szczególnie
wród modego pokolenia, które nie
pamita tamtych czasów.
Staym elementem naszej narracji
jest przemys: Szlak Zabytków Techniki stanowi cznik dla subregionów,
a jego wito – Industriada – corocznie
przyciga tumy do obiektów szlako-

wych i zaprzyjanionych. Z pewnoci
powinnimy podkrela take znaczenie
po sta ci hi sto rycz nych zwi za nych
z przemysem, pokazywa, e s wspólne dla caego województwa, jak choby hrabia Friedrich Wilhelm von Reden,
który by inicjatorem i innowatorem
przemysu w Gliwicach, w Chorzowie
i Dbrowie Górniczej.
– Jzyk lski, autonomia wojewódz
twa – to sztandarowe wartoci i projek
ty RA? Do czerwca 2015 roku by pan
przewodniczcym Klubu Radnych RA
w Sejmiku Województwa lskiego,
obecnie ze wzgldu na nowo objt
funkcj w zarzdzie województwa: wi
ceprzewodniczcym – jakie jeszcze in
ne, jeli s takie – priorytety bdzie ro
dowisko RA promowa w swojej
dziaalnoci w sferze kultury w najbli
szych latach?
– Kultur zawsze stawialimy wysoko, a obecnie w tej dziedzinie chcemy
mówi gównie o wewntrznej integracji województwa, choby przez wprowadzenie powszechnej edukacji regionalnej z uwzgldnieniem specyfiki
wszystkich subregionów. Ruch Autonomii lska oczywicie koncentruje si
na ochronie lskiej tosamoci, ale
dbamy te jako jedni z nielicznych
o podtrzymywanie wielokulturowoci
regionu, choby poprzez upominanie si
o ochron jzyka wilamowskiego. Jestemy stowarzyszeniem o zasigu regionalnym, dziki czemu w polityce
mamy nieco inne spojrzenie ni ogólnopolskie partie. Za kluczowe zadanie
postawilimy sobie popraw jakoci ycia mieszkaców, która stanowi klucz
do przeciwdziaania wykluczeniu. Promujemy komunikacj publiczn, stawiamy na kolej i rowery; chcemy promowa zdrowy styl ycia i dziaa
na rzecz ochrony rodowiska poprzez
ograniczenie emisji zanieczyszcze
i haasu. Dostpno kultury i dbao
o dziedzictwo oczywicie stanowi
wane elementy naszego caociowego – wieego – spojrzenia, jakie wnielimy w minionym roku do koalicji
rzdzcej województwem.
– Dzikuj za rozmow.

Dr in. arch. Henryk Mercik – absolwent
Wydziau Architektury Politechniki l
skiej, w 2004 r. obroni rozpraw doktor
sk. W latach 1999–2008 by miejskim
konserwatorem zabytków w Rudzie l
skiej. W 2008 r. zosta miejskim konser
wa to rem za bytków w Cho rzo wie.
Od 2010 roku jest radnym Sejmiku Wo
jewództwa lskiego, przewodniczcym
(od 2015 r. wiceprzewodniczcym) Klu
bu Radnych RA. W latach 2010–2014 by
przewodniczcym Komisji Edukacji,
Nauki i Kultury. W latach 2014–2015
sprawowa funkcj wiceprzewodniczce
go Sejmiku Województwa lskiego.
Od 22 czerwca 2015 r. jest czonkiem
Zarzdu województwa lskiego, odpo
wiada za sprawy kultury, ochrony rodo
wiska i planowania przestrzennego.
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Z JACKIEM CZECHEM, alpinist, uczestnikiem ekspedycji na Nanga Parbat
rozmawia PIOTR MICHALSKI

Zespó w cianie, w Kuluarze Kinschofera

Zima nie pyta,
czy jeste zdobywc
omiotysiczników
14

– Na licie czternastu omioty
siczników tylko dwa z nich pozosta
j jeszcze niezdobyte zim: Nanga
Parbat i K2. I wanie ten pierwszy
szczyt próbowali zdoby w tym roku
dwaj lzacy. Kto znalaz si w ska
dzie tej wyprawy?
– Tylko Adam Bielecki i ja.

– Dlaczego postanowilicie poje
cha na t wypraw tylko we dwóch?
– Wspinamy si z Adamem od pewnego czasu. Niedawno, zim, przeszlimy razem na przykad synn pónocn cian Matterhornu w Alpach. Udao
si nam pokona j w cigu doby. Bylimy te na wyprawie w Patagonii. We

wrzeniu ubiegego roku wspinalimy
si take na wietnych szczytach w Peru. Przeszlimy tam trzy due ciany
na wierzchokach: Nevado Artensoraju, Nevado Churup i Sfinks. To s
ciany szczytów o wysokoci midzy
pi a sze tysicy metrów. Przeszlimy te trzy cia ny bar dzo szyb -

ko – po kilka godzin zajo nam pokonanie urwisk, które miay w granicach
kilometra wysokoci. Mielimy wic
form. A do tego dobrze si czujemy razem, jako zespó. Wspinalimy si
w stylu alpejskim.
– Wyjanijmy, e styl alpejski pole
ga na zdobywaniu góry w jednym
sztur mie od punk tu wyj cia a
do szczytu, ze sprztem asekuracyj
nym, biwakowym i prowiantem nie
sionymi ze sob, bez powrotów do ba
zy. Jest to styl trudniejszy, bardziej
wymagajcy w himalaizmie, ale i wy
ej ceniony.
– Podczas tej wyprawy narodzi si
pomys, eby gdzie jeszcze pojecha
razem i zrobi co ciekawego. Adam
myla o Nanga Parbat. Wstpnie by
zaproszony na wypraw przez zespó
Baska Alexa Txikona, ale ostatecznie
z rónych powodów nie doszo do ich
wspólnego wyjazdu. Ja te mylaem,
eby pojecha na Nanga Parbat, ale raczej eby to bya jaka wiksza ekspedy cja na ro do wa – wie lo oso bo wa,
z czonkami Polskiego Himalaizmu
Zimowego, czyli w ramach projektu
Polskiego Zwizku Alpinizmu, w którym jestem instruktorem. Szkol tych
ludzi, od kilku lat si spotykamy na rónych obozach, unifikacjach i rozwijamy wiedz w tej dziedzinie. No, ale nie
byo odzewu czy potwierdzenia, eby
ta narodowa wyprawa miaa si odby
tej zimy. Z kolei Adam myla coraz intensywniej, eby jecha na Nanga Parbat. Bdc na wyprawie w Peru zaproponowa mi, ebymy pojechali we
dwójk. Pierwotnie mylelimy, eby
jeszcze kogo dokoptowa, eby by zespó trzyosobowy – ale ostatecznie
do tego nie doszo. I tak, pod koniec
wrzenia ubiegego roku uznalimy,
e chcemy pojecha wspólnie. Zaczlimy snu plany. Momentalnie pojawi
si te pomys dziaania w stylu alpejskim. My w ten pomys wierzymy.
Przy dobrej pogodzie i przy rzeczywicie stuprocentowej formie, w naszym
przypadku jest szansa – chocia nika,
ale jest – na to, eby na szczyt wej
w zimie. Na pewno himalaizm zimowy
jest bardzo trudny i trudne jest wejcie
w jakimkolwiek stylu, w stylu alpejskim
równie. No, ale nie byo dobrej pogody, wic planu nie zrealizowalimy.
A nasz plan zakada zdobycie uprzednio aklimatyzacji w Ameryce Poudniowej, szybki przelot do Pakistanu i dziaalno tam, w oparciu o uzyskan
tam aklimatyzacj.
– Chcielicie jecha do Ameryki Po
udniowej po to, eby zdoby aklima
tyzacj potrzebn w Himalajach?
– Ten pomys Adam mia ju kilka lat
temu, sam dla siebie. A ja wpadem
na to samo niezalenie, ju na pocztku istnienia projektu Polski Himalaizm
Zimowy, jeszcze 4podczas rozmów z Arturem Hajzerem . I tak okazao si, e

niezalenie od siebie obydwaj mylelimy o tym samym. A teraz bya to konsekwencja tych naszych planów. Rozmawiaem o tym z Arturem Hajzerem
[Polski taternik, alpinista i himalaista,
twórca i szef programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015, kierownik
wypraw dziaajcych w ramach tego
projektu. Zgin 7 lipca 2013 r. podczas
wyprawy na Gaszerbrum I. Zdobywca
siedmiu omiotysiczników i autor
pierwszej wyprawy zimowej na Annapurn. – przyp. P.M.]. Uwaaem, e on
powinien zajmowa si unifikacj
czonków projektu Polski Himalaizm

my depozyt. Po zejciu, dwa dni odpoczlimy na wysokoci 5200 m i...
znowu poszlimy na wierzchoek i tu
poniej szczytu, n krawdzi krateru,
okoo osiemdziesiciu metrów poniej
wierzchoka, spdzilimy trzy noce.
Chodzilimy te i ogldalimy take
gej ze ry. Pró bo wa li my obej ten
szczyt. Niestety, przez wikszo czasu wia wtedy bardzo silny wiatr.
Na szczycie bylimy wic dwa razy.
Z tym, e drugi raz to ju tak prawie
na czworakach... No i w nocy byo bardzo zimno. Myl, e okoo -30°C.
A do tego potny wiatr. Na szczcie

Wszyscy byli tego wiadomi i mówili to samo: jak powyej siedmiu
tysicy metrów jest wiatr wikszy ni 30 km na godzin, „to jest
ju trupia czaszka”.
Zimowy wanie w Ameryce Poudniowej. Miao to polega na wspinaniu si i zdobywaniu odpowiedniej
wysokoci, a póniej, na w miar szybkie przemieszczanie si w Himalaje
i dziaaniu ju tam, na duej wysokoci, z wykorzystaniem zdobytej w ten
sposób aklimatyzacji. W Himalajach to
nie byoby moliwe, ebymy spali
w zimie na takiej wysokoci przez trzy
dni z rzdu. Pogoda w Himalajach zim jest bardzo niekorzystna. A tam,
w Pe ru, po pierw sze trwa o la to,
a po drugie da si wyjecha na tyle wysoko autem, eby do szybko wyj
na okoo 7 tysicy metrów.
– To pomys rewolucyjny, chyba
nie byo wczeniej czego takiego?!
– Na pewno nie wród polskich
wspinaczy. Syszelimy wprawdzie, e
róne osoby próboway, ale my podeszlimy do tego wiadomie. Tym bardziej e w podjciu tej decyzji, paradoksalnie, pomogo nam zamknicie Tybetu
przez Chiczyków w sezonie w 2015
roku. Zdecydowalimy si wic na przeniesienie naszego wyjazdu do Ameryki Po u dnio wej, w re jon An dów
Peruwiaskich – Cordillera Blanca.
Spdzilimy najpierw prawie tydzie
w rejonie Ojos del Salado [drugi co
do wys. szczyt na pókuli pd., drugi
na pókuli zach. i jednoczenie najwyszy wulkan na wiecie, o wys. 6893 m
n.p.m., zdo by ty po raz pierw szy
przez Polaków – Jana Alfreda Szczepa skie go i Ju sty na Wojsz ni sa,
w r. 1937. – przyp. P.M.], na niszych
wysokociach. I w zasadzie ju drugiego dnia po przyjedzie weszlimy
na wierzchoek. W sumie na duej wysokoci – od czterech do prawie siedmiu tysicy metrów nad poziomem
morza, spdzilimy czternacie nocy.
Na ten szczyt z ostatniego schroniska
jest mniej wicej tysic metrów, które
pokonalimy w okoo pi godzin.
Na szczycie, oczywicie, zostawili-

mielimy namiot ustawiony w dobrym
miejscu. Owszem, wiatr hucza, ale dao si spokojnie przey. Tak wic to bya dobra dla nas aklimatyzacja.
– Przecie to jest krater wulkanu!
– Tak, to jest wulkan. Krater centralny jest zamarznity, bo tam znajduje si
lodowiec, ale wulkan nadal jest czynny. Kilkaset metrów poniej krateru s
nadal aktywne otwory, z których wydostaj si gazy, gejzery, kby pary wodnej, wypywaj rónego rodzaju substancje. Oczywicie nie zblialimy
si do tych miejsc, bo mogy to by gazy trujce. Kilka razy w okolicach naszego namiotu, kiedy wiatr zawiewa
z dou, czulimy jaki podejrzany
smród...
– Ale to przecie inny wiat, ni Hi
malaje! Wspinae si przecie w wie
lu rónych górach na caym wie
cie – i zawsze to wyglda podobnie,
cho za kadym razem inaczej, a tam
by wulkan?
– No tak, to jest inny wiat. Przede
wszystkim te góry otoczone s pustyni. Obok jest Pustynia Atakama. Podobno to jest najbardziej sucha pustynia na wiecie i podobno od kilkuset lat
nie pada tam deszcz.
– To jest góra, która wznosi si
nad t pustyni?
– Tak. Niesamowite jest te to, e
na ten szczyt ja ko pierw si lu dzie
na wiecie weszli w latach 30. minionego wieku Polacy! I co ciekawe: my
te dwiecie pidziesit kilometrów
od Copiapó przejechalimy jeepami,
a wtedy nie byo samochodów, nie byo tam w ogóle dróg! Ludzie przemieszczali si z pomoc karawany – na muach, na osach. Inny wiat! Nie ma tam
te waciwie dostpu do wody sodkiej.
Wprawdzie s róne róda, ale na ogó
jest to woda sona, albo bardzo mocno
zmineralizowana i nie nadaje si do picia. My zabralimy wod ze sob. Tak
wic czulimy i czujemy niesamowity
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Fot. A. Bielecki
Jacek Czech w bazie. W tle take flagi – polska i lska
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szacunek dla Polaków, którzy tego dokonali!
– Rzeczywicie, pokazalicie cako
wicie inny rodzaj dziaania!
– Mielimy zamówionego czowieka
z jeepem, który przyjecha po nas
o godz. 10. Tak wic rano bylimy jeszcze na wysokoci powyej 5 tysicy metrów, a wieczorem ju mielimy lot samo lo tem. Wszystko by o wic
zaatwione na styk, no i dobrze zafunkcjonowao. Po przylocie, w Polsce spdzilimy dwie doby i znów siedzielimy
w samolocie – tym razem do Pakistanu.
– W Pa ki sta nie oka za o si, e
pod Nanga Parbat dziaa, albo b
dzie dziaa kilka wypraw.
– Wiedzielimy, e bd inne wyprawy, bo kada z nich gdzie w prasie czy
w Internecie publikowaa na ten temat.
Wic nie bylimy zaskoczeni. W pewnym sensie cieszylimy si, e poznamy kogo nowego, bo to s wybitni himalaici. Taka konfrontacja towarzyska
zapowiadaa si bardzo mio.
– Na miejscu okazao si, e tam s
i dziaaj te Polacy: Tomasz Mackie
wicz ze swoj wypraw. Zaczlicie wy
praw wspólnie, czy byo kilka osob
nych wypraw – kada na innej drodze?
– Kady mia plan na jak drog. I kady w swój plan wierzy, wic
z pocztku realizowa to, co sobie wy-

myli. Wszyscy byli przekonani, e to
jest waciwy sposób. Tak wic byo bardzo due zrozumienie wyboru innych celów i bardzo dobra wspópraca w bazie.
Bo ludzie z wyprawy Tomka Mackiewicza i Elisabeth Revol oraz Simone
Moro przyjechali do miejscowoci Chilas – to ostatnia miejscowo przed wejciem do doliny, oddalona o jakie piset kilometrów od Islamabadu – dwa dni
przed nami. W zasadzie Tomek jeszcze
sporo wczeniej, ale on czeka na pozwolenie. W kadym razie, w dniu, w którym przyjechalimy do Chilas, oni ju
wyszli karawan. My dotarlimy tam popoudniu. Mielimy te przestój zwizany z zaatwieniem spraw for malnych – ale to w niczym nie przeszkadzao
i niczego nie zmienio, bo i tak nie byo odpowiedniej pogody, która pozwalaaby na szybkie wejcie do góry. Chilas to adna miejscowo, ale nieatwa.
O ile sze lat temu, podczas wyprawy
chodzilimy sobie po Chilas swobodnie,
teraz zabroniono nam nawet wychodzenia z hotelu. Wyczuwalne jest napicie.
Jak wychodzilimy na wycieczk, to nasz
przewodnik Ali dowozi nas i przywozi z powrotem. Wida, e te grupy ludzi nie yj dobrze ze sob, e midzy
nimi ronie napicie. Cz tragarzy, którzy byli u nas w bazie, a póniej te i kucharzy, obsuga bazy, pochodzia z innej

doliny – mówili, e s tam bardzo niemile widziani. Ale dziki temu, e jest
policja, to wszystko jeszcze jako dziaao. Bo na co dzie, oni ze sob walcz...
– Ale gdy widz, e przyjedaj
„bankomaty z zachodu”, to mona i?
– Nie, to nawet nie chodzi o to, e
oni walcz ze sob o nas, o klientów – ale walcz sami ze sob, niezalenie od tego, czy jest jaka wyprawa,
czy nie. Tak wic wyprawa jest dla nich
tylko zielonym wiatem, e mog
zarobi. To pomaga przey tym wioskom. Wracajc, zostawiamy jak
cz ubra, butów, itp. Zawsze z jakiej wyprawy kto im co da, czy zostawi. Ale teraz bya zima i byo wida,
jak wiele im brakuje, bo na przykad
niektórzy nie mieli nawet butów. Tam
po prostu jest bieda.
– Przyjechalicie i chcielicie – taki
by plan – wspi si na Nanga Parbat
w stylu alpejskim?
– Bylimy przygotowani i cakowicie
w to wierzylimy. Uwaam, e bya szansa. Nie mówi, e weszlibymy na szczyt,
bo nie byoby atwo, ale szansa bya.
– Jakie, o tej porze roku, panuj
w bazie warunki?
– Takie normalne. To znaczy „normalne” – dla alpinisty, który dziaa w górach, do tego zim. Temperatury w bazie s na ogó na poziomie -20°C,

Fot. J. Czech
Adam Bielecki w obozie pierwszym

bywaj wiksze mrozy. niegu byo niespena metr, a wic podobno w tym roku byo bardzo duo niegu, bo na ogó
zim w tych rejonach jest wywiany.
Na szczcie dla nas, w samej bazie nie
wiao, za to wyej wiao ju, niestety,
bardzo mocno. Ja opieraem si cakowicie na dowiadczeniu innych himalaistów, przede wszystkim Adama.
No bo to jest mój partner, i to taki partner! [Adam Bielecki jest m.in. pierw-

Jako alpinista, który ma dowiadczenie na niszych wysokociach, wydawao mi si, e te warunki bd pozwalay na dziaanie powyej siedmiu
tysicy metrów. Wszyscy byli tego
wiadomi i mówili to samo: jak powyej siedmiu tysicy metrów jest wiatr
wikszy ni 30 km na godzin, „to jest
ju trupia czaszka”. W bazie byo normalnie, ale w górze cay czas byo wida potne soczewki, pióropusze

Ja si czuem po prostu tak, jak w Tatrach na wspinaniu! Ot, zwy
czajnie, bez adnego hamulca. Byem w stanie nada swoje tem
po i trzyma je przez kilka godzin bez przerwy.
szym w historii zimowym zdobywc
dwóch omiotysiczników Gaszerbrum I (2012 r.) i Broad Peak (2013 r.)
oraz letnim zdobywc Makalu (2011 r.)
i K2 (2012 r.). Pochodzi z Tychów.
– przyp. P.M.] Ale korzystaem te
z rozmów z Simone Moro [wybitny himalaista woski, zdobywca m.in. omiu
omiotysiczników, w tym trzech pierwszych zimowych wej: Sziszapangma
(2005 r., z Piotrem Morawskim), Makalu (2009 r., z Denisem Urubk) i Gaszerbrum II (2011 r., z Denisem Urubk i Cory Richards’em). – przyp. P.M.]

na szczycie, byo sycha, jak tam,
w górze, wiatr a huczy i trwa huragan.
– No a ciebie, przez to, e nie masz,
tzn. e nie miae takiego dowiadcze
nia z podobn wysokoci, po prostu
rwao do góry?
– No wanie! Pierwsze dni siedzenia
byy nieatwe. I powiedziaem do Simone: „A moe pójdziemy, spróbujemy?”.
Ale co, wej na siedem tysicy i liczy
na to, e pogoda si zmieni? Pogoda,
która bya zapowiedziana? Szanse s
mae – bo j analizuj naukowcy. To nie
jest prognoza, któr pani w telewizorze

pokazuje strzaeczk, tylko pracuje
nad tym sztab ludzi – specjalistów, którzy opracowuj naukowo i podaj prognoz na podstawie bada i obserwacji, dokadnie dla tego miejsca. Taka
prognoza sporo kosztuje – prawie dwa
tysice dolarów. Prognozy konsultowalimy z innymi wyprawami. Oni te
mieli swoje róda. I umiej je czyta – bo to s skomplikowane diagramy. Temperatury, zachmurzenia, opadów, wilgotnoci, cinienia. I to si
po prostu na siebie nakada, a potem
jeszcze trzeba umie to interpretowa.
Oczywicie musisz umie wykorzysta
te dane, zinterpretowa je i sam podj
decyzj, co robi. Nie jest powiedziane, czy moesz i, czy nie.
– Opowiedz o wspópracy i o rela
cjach z innymi wyprawami. Mówie,
e wspópraca ukadaa si dobrze, ale
kady mia swój cel i, niezalenie
od siebie, kady dostawa w ko.
– No tak, kady pracowa, wynosi liny porczowe i rzeczy do obozów,
aklimatyzowa si. Ale kady niezalenie od siebie. Waciwie na Drodze Kirschofera, my jako pierwsi poszlimy
do obozu pierwszego. Ale byo tak
duo niegu, e musielimy zawróci.
Tylko zostawilimy depozyt. Nazajutrz znowu wyszlimy. Tego dnia wyszed te Alex Txikon, wic troch
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zmienialimy si na prowadzeniu. Ale
oni w innym miejscu zaoyli swój obóz
pierwszy, jak godzin poniej miejsca, w którym zrobilimy to my. I gdyby dopisaa pogoda, to mia on stanowi dla nas taki depozyt startowy. Bo
do tego miejsca byo to waciwie takie
podejcie pod cian. Sama ciana zaczyna si od „jedynki”.
– Czy to z powodu zej pogody po
czylicie siy i postanowilicie dzia
a razem?
– Nie do koca byo tak, e od pewnego momentu wszyscy dziaalimy
razem. To si zmieniao. W momencie,
kiedy my dogadalimy si z Alexem Txikonem, e bdziemy wspópracowa, to
Simone Moro jeszcze dziaa na ssiedniej Drodze Messnera i na tej samej drodze dziaa Tomek Mackiewicz. Ale oni
mieli swoje, indywidualne tempo, wychodzili w inne dni, nie wchodzili sobie
w drog. A my na Drodze Kirschoffera chcielimy dziaa samodzielnie.
Lecz ze wzgldu na to, e dobrej pogody nie byo i nie byo – mnie te,
mógbym powiedzie, moc spada. Nie
wiem, co si stao – moe organizm mia
ju do picia wody z roztopionego niegu, byem przez tydzie osabiony. To
akurat zbiego si z trzecim i czwartym
wyjciem do góry. Efekt by taki, e odcinek, który za pierwszym razem, nor-

– Taka sytuacja od razu rodzi kopo
ty nie tylko dla ciebie, ale dla caego
zespou, czyli w tym przypadku dla was
obu!
– Próbowalimy z Adamem przenie
obóz wyej, zaoy drugi, no ale uznalimy, e nie ma co, w naszej sytuacji,
i dalej, na si. A do tego nie byo dobrych prognoz pogody. Jeli wic teraz
zmczymy si, a za tydzie bdzie dobra pogoda – to nie bdziemy w stanie
i. Ale bylimy przygotowani i mielimy w zanadrzu inne pomysy. Uznalimy, e pójdziemy na wysoko
pod siedem tysicy metrów, eby odnowi nasz aklimatyzacj i wynie jak
najwicej sprztu do góry. I wtedy
przeprowadzilimy te rozmow z Alexem Txikonem. Dogadalimy si, e my
wemiemy jakie jego liny porczowe,
zawiesimy je, a potem, gdyby nam si
udao, bdziemy z nich korzysta
i po nich zjeda. I tak zrobilimy.
Wróciem szybciej do obozu, bo waciwie w plecaku nic nie miaem, a Adam
poszed z Daniele Nardim jeszcze jedn dugo liny wyej. No i waciwie
nic wicej tam nie zrobilimy. I wtedy
wanie Adam mia lot.
– Jak to si stao?
– Dla osób z zewntrz to jest niepojte. My, którzy chodzimy tak po górach,
to wiemy, e to normalna rzecz, e co

Dobrze znosz mrozy i mnie to nie przeszkadza, ale jeli cay czas
czuj w nogach mróz, cay czas marzn mi nogi, mimo e mam ogrze
wacze termiczne, których zreszt uyem pierwszy raz, a mimo to
marzn mi nogi, to wiesz ju, e to nie jest normalne.
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malnie wspinajc si, a jeszcze do tego
niosc i zakadajc porczówki, robilimy w cigu szeciu godzin, to teraz,
po porczówkach, szedem dziewi godzin. Czuem si le. Poza tym pakistaskie jedzenie w ogóle mi nie ley – chleb
zabraem z Polski. Mielimy wprawdzie
liofilizaty – s smaczne, ale jak na tamte warunki, maj zbyt ma warto kaloryczn. Taka porcja to tylko kilkaset
kalorii, a my musimy zje dziennie kilka tysicy. Formalnie „musimy”, bo realnie nie jest to moliwe. Nikt na tych
wysokociach nie jest w stanie tyle
zje, nawet gdyby mia sporo prowiantu. Byem przygotowany na to, e
przez kilka dni bdziemy sabiej si
od y wia. Nie ste ty, po ja wi a si
u mnie infekcja zewntrzna, która
mnie osabia. Dostaem biegunk
i nogi miaem, jak z waty. Co dziwne,
zaczem marzn. Dobrze znosz
mrozy i mnie to nie przeszkadza, ale
jeli cay czas czuj w nogach mróz,
cay czas marzn mi nogi, mimo e
mam ogrzewacze termiczne, których
zreszt uyem pierwszy raz, a mimo
to marzn mi nogi, to wiesz ju, e to
nie jest normalne.

takiego si zdarza. Teren by atwy, ale
mimo to, asekurowalimy si –tak zawsze robimy. Ale wiadomo, jak teren jest
atwy, to nie asekurowalimy si porzdnie. Adam polecia, na szczcie wszystko zadziaao, jak naley. Dobrze, e
po drodze, któr lecia, nie byo jakich
zbów skalnych. To bya ciana lodowa.
Poobija si, poturbowa, uderzy gow,
nawet na chwil straci przytomno,
gdy spada gow w dó. Zatrzyma si
na linie. Okazao si, e po przejciu tego odcinka, zaoeniu na nim swoich
punktów asekuracyjnych, Adam dopi si lin do wiszcej ju tam porczówki, która si urwaa! Zamarznita
lina pka... No có, to jest rzecz, któr robimy odruchowo, nie mylimy
o tym. Ale dziki temu, ja sobie myl,
uratowa komu ycie. Bo ludzie z pozostaych wypraw nie asekurowali si
wcale swoimi linami – chodzili wykorzystujc stare porczówki. Zreszt
trzy, czy cztery dni póniej Daniele Nardi, dwiecie metrów wyej, wpi si
do trzech starych porczówek, no i... wypado cae stare stanowisko, a on polecia osiem, czy dzie si me trów,
na szczcie nic si nie stao.

– Gdybycie nie mieli tej dodatko
wej, wasnej asekuracji, to mogoby
by tragicznie?
– No tak. Ale reszta – mimo e ta lina pka, to oni dalej chodzili po starych porczówkach! Jakby niczego
ich to nie nauczyo... Chyba to wszystko spowodowao, e podjlimy decyzj o wycofywaniu si. Adam podj
ostateczn decyzj. On by szefem
i liderem tej wyprawy. Oczywicie
konsultowa to ze mn, bo my ze sob zwyczajnie rozmawiamy, nie mamy
z tym problemów. Przemylelimy to
w cigu kilku dni i uznalimy, e wycofujemy si.
– Z pewnoci to bya trudna decyzja,
bo przecie tak bardzo si chce wej.
– Widzielimy, e z pogod naprawd jest le i mimo prognoz, które daway nadziej, to si nie sprawdzay.
Przez cay czas trwao, jak je nazwalimy, „uciekajce okno pogodowe”.
To znaczy: wedug prognozy za cztery – pi dni bdzie lepiej, ale za dwa
dni w prognozie czytalimy znowu, e
lepiej ma by za te cztery – pi
dni... I to si cay czas przesuwao.
A ycie to potwierdzao. Chopcy, którzy próbowali, wracali z niczym. Byo te bardzo zimno. Ale to byo zimno ta kie zwy ke, któ re jest
do zaakceptowania. Mielimy bardzo
dobry sprzt, a jeli do tego czowiek
ma co je i si rusza, to jest w porzdku. Mielimy te dobr form. Naprawd szybko si poruszalimy – po pierwszym zejciu do bazy to nawet ekipa
nam gratulowaa: Hiszpanie, Wosi,
Francuzi, byli pod wraeniem. Okazao si, e aklimatyzacja z Ameryki Poudniowej, oraz obrana przez nas taktyka przygotowa dziaa – i to dziaa
wietnie! Ja si czuem po prostu tak,
jak w Tatrach na wspinaniu! Ot, zwyczajnie, bez adnego hamulca. Byem
w stanie nada swoje tempo i trzyma
je przez kilka godzin bez przerwy.
– Pomys „wyjazdu po aklimatyza
cj” do Ameryki Poudniowej okaza
si dobry?
– Zatem wierz w to, e mocny zespó
ma szans na przejcie drogi, by moe na sukces. Ale do tego jeszcze musi by dobra pogoda i jeszcze bardzo
wiele czynników musi sprzyja, w tym,
take psychicznych. My od pocztku realnie planowalimy ten okres. W poprzednich latach, na przeomie grudnia
i stycznia byy tygodniowe okresy dobrej pogody. Bylimy wiadomi, e byoby wietnie, jakby si to powtórzyo.
Ale nie powtórzyo si, eby chocia
dwa takie dni si zdarzyy. Tylko e to
byoby ju zupenie „po krawdzi”. Nie
powtórzyo si – i moe dobrze, e si
tak stao. Bo nie ma artów. Zima nie
pyta, czy jeste zdobywc omiotysiczników, czy nie. Czy jeste tam pierwszy raz, czy dwudziesty. A nie chcemy
popeni bdu i ulec jakiej kontuzji.

A jednak Nanga Parbat zdobyta zim!
Okazao si, e cierpliwo i czas powicony na wyczekiwanie zostay nagro
dzone. Szczyt Nanga Parbat doczeka si pierwszego wejcia zimowego! W ata
ku szczytowym, który mia miejsce 26 lutego – wzi udzia czteroosobowy
zespó w skadzie: Ali Sadpara, Alex Txikon, Simone Moro i Tamara Lunger,
przy czym na szczycie stana trójka wspinaczy – bez Tamary Lunger, która
musiaa zawróci poniej wierzchoka.
P.M.

nie. Bo jak wejd, to ju na pewno nie.
Ale jeeli nikomu nie uda si wej, to
latem zaczniemy zastanawia si. Musi jeszcze by zdrowie i inne warunki
musz by spenione. I jak to bdzie grao – to oczywicie taki pomys pewnie
si pojawi. A to wyjdzie samo, mamy
zdrowe podejcie!
– A na koniec: sysz e nie „mó
wisz”, tylko „godosz”! Oprócz tego,
na zdjciach, które mi pokazae, wi
da lsk flag.
– Wiesz, ja jestem ze lska, tak samo std jest mój ojciec, jego ojciec i tak
dalej. No i zabraem flag lsk. To jest
tak samo, jak to, co widziaem na wielu wyprawach: na przykad Baskowie – midzy innymi Alex Txikon – zabieraj flagi baskijskie i tak dalej. To jest
wane i fajne!
– Dzikuj ci bardzo za rozmow!
– I jo, dzikuja!


Piotr Michalski – wspina si od ponad
dwudziestu lat, instruktor wspinaczki.
Wspópracuje z krakowskim pismem
„Góry” i z portalem wspinanie. pl, pu
blikuje w kwartalniku „Tatry”. Jest au
torem opowiada, felietonów, recen
zji i tumacze oraz artykuów
o charakterze przewodnikowym. Stu
diowa w Katowicach. Zwizany z kato
wickim rodowiskiem wspinaczkowym.
Fot. J. Czech

Bo z maej kontuzji, zwaszcza tam, robi si duy problem. A chcemy wraca
rodzin, do on, do dzieci. I do gór.
Okazao si, e si po prostu nie
da. I nadal si nie da. Nawet, jakbymy
siedzieli tam dalej i czekali do dzisiaj,
te nic by to nie zmienio. Zostay tam
jeszcze ekipy Simone Moro i Alexa Txikona. Zobaczymy, czy wejd. Nadal
maj szanse, bo potencja maj wyjtkowy. Ale czas pokae, czy to wystarczy, czy nawet to okae si za mao.
Moe bd mieli szans wyj, ale
równie dobrze moe tej szansy ju nie
by – nawet przez kilka lat! I nie masz
na to adnego wpywu.
– Czy po tym wyjedzie pozostaa
wam w gowach taka wiecca si
lampka, e moe jeszcze kiedy, w zi
mie, „ta Nanga” – czy ju nie?
– Technicznie – na pewno tak. Ale
kluczowe znaczenie bdzie miao to, czy
kto jeszcze wejdzie w tym roku, czy

Jacek Czech – absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowi
cach, instruktor sportu w zakresie wspi
naczki wysokogórskiej, narciarstwa,
pywania i gimnastyki, sternik jachtowy
i motorowodny, instruktor Polskiego
Zwizku Alpinizmu i trener wspinaczki
sportowej. Wspina si na zawodach
wspinaczkowych, w skakach, Tatrach,
Alpach (latem i zim), w Pirenejach i An
dach. Jest uczestnikiem Mistrzostw
Europy i Mistrzostw wiata w skialpini
zmie. Bra udzia w letniej wyprawie hi
malajskiej na ChoOyu (8201 m n.p.m.),
letniej i zimowej wyprawie na Nanga
Parbat. Prowadzi równie Szko Wspi
naczkow oraz cianki wspinaczkowe
w Rudzie lskiej i w Pawowicach ko
o or. Jest autorem olbrzymiej iloci
przej trudnych dróg wspinaczkowych
w górach caego wiata: w Peru, Pata
gonii, Alpach i w Tatrach.

„Czterej wspaniali” z wyprawy na Nanga Parbat: Simone Moro, Jacek Czech, Adam Bielecki, Tamara Lunger.
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ZBIGNIEW JANKOWSKI
PRZY POWIE O NIE WI DO MYM

PO GRA NI CZE

To On mnie pochwyci na drodze
i trzyma si mnie
jak lepy ogie.

Tutaj, a ju mnie
prawie nie ma,
mego wzroku, suchu
i dalszego ciaa.

– Co chcesz, abym Ci uczyni, Panie? –
pytaem, powtarzaem
do utraty zmysów, do zatraty
ostatniego ja.
A zrobio si jasno
i ju nie syszaem swego gosu,
tylko cisza, jakby si osuwa
mój proch.
Wtedy usyszaem
jakby w miejscu po sobie
Jego odpowied:
– ebym przejrza, synu,
przez ciebie
do mojego wiata.

MA RA NATHA
Mówi Ten, który o tym zawiadcza:
„Zaiste, przyjd niebawem”.
Ap 22, 20
Chyba si udao:
Ten zeszyt jest pusty
na wylot.
Mona tu zosta na zawsze
i bez dalszego cigu
albo przej na siódm,
na siedemdziesit siódm
stron,
ponad nieg bielsz
i do koca jedyn.
Ani tu zgrzytu pióra
po autorze, mylnika
po jego drabinie
do wasnowolnej wspinaczki.
Wszystko oddane
do biaej kropki,
opuszczone, otwarte
na ocie.

20 Przyjd, Panie Jezu.

Patrz w ekran i nie wiem:
strzelaj do nas jeszcze
czy to nasz zmary pies
tak zewszd szczeka?
Moje rami tam ley
czy trafili w niego?
Mamo, ty jeszcze yjesz?
Czemu mnie wleczesz
w przeciwn stron?
Czemu tak sapiesz, upadasz,
jak gdy mnie niosa wzdu Brdy
pokopanego przez niemieck klacz?
Zostaw mnie, zostaw,
tu jestem bezpieczny,
w tym sodkim zemdleniu
schowany jak w tobie.
Mamo, tato, pod wasz
grobow pyt na bielawskim cmentarzu
wsunem mój ostatni tomik z wierszami,
owinem go foli,
omodliem serdecznie,
eby jak najduej
poby z wami.
Czy to jeszcze naley do sensu?

NIE CHC DA LEJ
Wracaj do siebie, do Niego,
moje wieczne ycie, moja
uparta drogo.
Ja ju nie widz, nie sysz,
nie pragn,
ja tu zostaj
wierny mierci
i nie chc
adnej gbki z octem.
Tu bd czeka, choby
na zawsze,
na wieczne szyderstwo ciemnoci.

OSTAT NI WIERSZ ?
Dokonao si.
J 19,30
Ostatni.
Ale w kadym,
który w drodze.
Jak mnoony chleb.
Ostatni.
Ale taki,
który nie utonie
we wasnym odbiciu.

Grafika: Wojtek uka

Wiersz
jak gwód –
przez rk
do krzya.
Z Tob
do-konany.

Fot. Marek Wesoowski

Z prof. ALEKSANDREM NAWARECKIM rozmawia KATARZYNA BERETA

lsk jak pokrzywa
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– W zbiorze esejów pt. Pokrzywa za
pisa pan: „Pokrzywowe smagnicie
niszczy (...) stereotypy: narodowe, ra
sowe, klasowe, patriotyczne, literackie.
Uwalnia od róanego mitu nasycone
go niedotykalnym ideaem (...), kam
stwem ufun do wa nym na wi zjach
i omamach”. Czy literatura o Górnym
lsku i tu powstajca nie potrzebuje
takiego smagnicia pokrzyw? A mo
e ju je otrzymaa?
– Ale mnie pani trafia – w samo serce. Faktycznie, ucz si od pokrzyw, a zaczo si to dwadziecia lat temu; w rodku zimy, w rodku Katowic, w rodku
budynku polonistyki, w rodku wykadu
zobaczyem nagle na parapecie zapomnian donic z wyschnit ziemi,
a w niej – pokrzyw. Moda, zielona, ywa, zjawia si jak duch. Pomylaem, e

chciabym spojrze na wiat z jej perspektywy. No i jako poszo; a e by to
okaz gatunku urtica, który wyrós na placu Sejmu lskiego, naley zatem do lskiej flory, wic wiadczy te o lsku.
Pikna i brzydka zarazem, palca w dotyku, cierpka w smaku, a ronie tam,
gdzie ludzie. Na terenach cywilizowanych, take na industrialnych i postindustrialnych, a nawet „postludzkich”,
o czym pisze Miosz w wierszu Oset, pokrzywa, opuch, belladonna. To byy latach dziewidziesite XX wieku, dojeda em do Ka to wic z Cho rzo wa
na rowerze i widziaem likwidowane huty, kopalnie, opuszczone familoki, t
brzydot, któr pani utrwalia w wierszu
o chorzowskim targu na ulicy Wolnoci,
ale w tej zdegradowanej przestrzeni zielenia si pokrzywa...

– To bolesny obraz.
– No tak, Zbigniew Kadubek, powtarza jak mantr: „lsk mnie boli”, tak
jakby go co zranio...
…smagno...
–... a nawet sparzyo, bo to namitne
dotknicie, ale autor Listów z Rzymu mówi te: „lsk jest moj mioci”.
A wiemy przecie, e urtica umierza
i leczy rozmaite dolegliwoci.
– Czyli pokrzywa jest metafor l
ska?
– Dokadniej mówic – metonimi,
dlatego e ta rolina jest realnie zczona z nasz gleb. Porasta hady, ale trafia te do kuchni i domowej apteki; ba!,
niechciana wyrasta na klombach i trzeba j plewi. Przypomn ten „zielony”
paradoks, e Katowice naprawd s
„miastem ogrodów”. To najbardziej za-

lesione miasto wojewódzkie w Polsce,
jego obrzea otulaj wypustki Puszczy
Pszczyskiej; Rybnik jest oaz zieleni,
parki s chlub Gliwic itd. Bo ziemia
u nas yzna. Z tego gruntu w prozie
Twardocha wyszy drachy – smoki, potwo ry, mrocz ne du chy pod ziem ne,
a u mnie pokrzywa, która take bywa surowa, z jej wókien tkano mocne, zgrzebne pótna, a sznur dla wisielca te by si
uploto.
– W swych naukowych wdrówkach
wybiera pan profesor Wschód – ks. Ba
ka, Mickiewicz, Sowacki itd. W 2014 ro
ku Stasiuk wyda eseistyczn opowie
nomen omen zatytuowan Wschód,
z której wynika, e na owe przepastne
obszary nicoci cignce si za nasz
wschodni granic „nigdy nie nadci
gnie spokój, poniewa w yach tych
ziem, w jej podziemnych rzekach kr
y narkotyk, który podsyca szale
stwo, i dostaje si zawrotu gowy
od ogromu przestrzeni”. Dlatego za
pewne twórczo pisarzy z tamtego re
gionu jest taka szeroka, nieokieznana,
ale i pena niepokoju i niedajcej si
przezwyciy melancholii. lsk wyda
je si by przede wszystkim przestrze
ni zamknit – dominuj ramy modal
ne miast, ko pal, hut. Dla te go
w literaturze tutaj powstajcej wyda
je si dominowa kompleks ucieczki
przed zamkniciem i drugorzdnoci
oraz usilne nadawanie czasoprzestrze
ni kulturotwórczego sensu. Czy do
brze rozumiem te rónice?
– Opo zy cja mi dzy roz ma chem
Wschodu a zamknit, ma, a nawet
klaustrofobiczn przestrzeni Górnego
lska sama si narzuca. Kiedy Mickiewicz spotka si z Cooperem w Rzymie, to szybko si dogadali, e maj podob ne ró do in spi ra cji – pre ri
amerykask i stepy ukraiskie. Seweryn Goszczyski porównywa ów bezkres stepów z wzniosoci Tatr. Z fascynacji ogromem dzikiej i okrutnej
przestrzeni powstaa tzw. szkoa ukraiska i wielki polski romantyzm. Std
jest So wac ki, po tem Sien kie wicz,
Iwaszkiewicz, Odojewski, mój ukochany podolski Haupt i legion innych. I to
si czyta! A jakie ksiki wyrosy
w zagszczonej strefie nowoczesnych
lskich miast i fabryk? Ze szkolnych
lektur pamitam yska z pokadu Idy,
cakiem fajn czytank, ale gdzie jej
do Na szej szka py Ko nop nic kiej!
Po Morcinku, pewnie pochopnie, niczego do brego si nie spo dziewaem,
i Bogu niech bd dziki, e szkoa nie
zmuszaa nas do czytania regionalnych
produkcyjniaków. W domu czsto mówio si o Stanisawie Ligoniu, ale jego Berów i bojek nie znaem. Teraz
wiem, e w przestrzeni Górnego lska powstawaa te proza Eichendorffa, Scholtisa, Janoscha, Bienka, lecz
w latach 60. i 70. nie bya tumaczona,
ale nawet gdybym zna niemiecki, to
te bym nie dotar do tych ksiek, bo
w PRL-u byy niedostpne i niechybnie te zakazane.

– Gotthold Ephraim Lessing w trak
tacie estetycznym pt. Laokoon 250 lat
temu zapisa wyznanie, e pozna ca
dostpn mu ówczenie ludzk myl
na temat literatury i malarstwa. Czy
w dobie nadprodukcji literackiej i na
ukowej, a take badawczego hiperroz
drobnienia, mona jeszcze pozna
wszyst ko i w swo ich ba da niach
uwzgldni cay dorobek? A moe ju
na zawsze jestemy skazani na bycie pa
jkiem, który snuje sw wasn ni, nie
majc pojcia o innych pajczynach?
– Sama pani waciwie odpowiada
na to pytanie. yjemy w wiecie nadprodukcji, przynajmniej w tej czci globu.
S oczywicie obszary ndzy, ale naszym
problemem jest nadmiar. Take literatury. Jako juror Literackiej Nagrody Gdynia otrzymuj co roku ok. 300 ksiek
i to ju przebranych, najlepszych. Powieci tam moe i sto, a pamitam czasy
transformacji, kiedy na rynku pojawiao si w prozie ledwo kilka tytuów. I aden z nich nie mia nic wspólnego ze lskiem. By em wte dy prze ko na ny,
podobnie jak Kutz czy Szymutko, e
lsk jest „wielkim niemow”. O przyczyny spieraem si ze Stefanem; on
twierdzi, e lzacy nie chc pisa, bo
wol si mia, mnie zdawao si, e brakuje nam mitu. Ale potem Szymutko napisa Nagrobek ciotki Cili, a Kutz Pit stron wiata, wic sami przemówili.
Dzi ksiek pisanych o lsku i nawet
po lsku jest tak wiele, e nie nadam
z lektur. I ten nadmiar mnie cieszy, nawet gdyby przewaay chwasty. Czasem
ilo przechodzi w jako.
– Gdy mówimy o tym ogromie lite
rackiej produkcji, to trzeba zauway,
e wyania si nam jeszcze jeden pro
blem. Wszystko, o czym piszemy, ju
zostao omówione przez innych, jak
twierdzi Bachtin, wszystko jest déjà
dit – „ju powiedziane”, jak nazwa t
sytuacj Barthes. Czyli Koheletowskie
nihil novi sub sole? To co my waciwie
robimy na tej ziemi?
– Bachtin to wietny przykad, chwali wielojzyczno, polifoni, dialog.
Na lsku mielimy przed wiekami
wielk literatur acisk, ale te czesk,
niemieck, polsk, ostatnio take pisan po lsku. Kada jest inna. Problemem nie s zatem powtórki, a raczej sabo ko re spon den cji mi dzy ty mi
wiatami, na szczcie duch dialogu nie
zgin. Choby w wierszach Ewy Parmy ukadanych na jednej kartce po polsku, na drugiej „po naszymu”, czasem
dialogujcych jeszcze z obrazkami Grzegorza Chudego. Odwrotnie dzieje si
w antologii przekadów Dante i inksi,
wszystkie wiersze brzmi tu co prawda
po lsku, ale Mirosaw Syniawa przetumaczy je z greki, aciny, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpaskiego, woskiego i czuje si, jak pod nasz godk
pulsuje rozmaito. Innego rodzaju niespodziank jest premierowa waciwie
ksieczka Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji. lskie szkice oikologiczne, wydana przez Uniwersytet lski

w serii „Bibliotheca: Alia Universa”.
W tej samej serii przed 15 laty ukaza si
Nagrobek ciotki Cili. Warto je porówna,
bo podobiestwo okadki, ilustracji,
ukadu tomu, ale te tematów i motywów
jest uderzajce, bo zamierzone. Dedykacja „Oli i Stefanowi” przywouje – jak
si domylam – on autora oraz jego nauczyciela, mistrza i przyjaciela, jakim by
Szymutko. A zatem hod, ale te dialog
i spór. Gdyby kto powiedzia, e publikacja Jochemczyka podoba mu si bardziej, to wcale bym si nie zdziwi, bo
wicej tu kolorów, fantazji, wicej poezji i natury. Jochemczyk brawurowo
wchodzi na Stefanowe cieki, wdziera
si nawet w jego rodzinne Mysowice,
w których wypatrzy grup emków,
Chopina, Dumasa, Sebalda i kogo tam
jeszcze. Kae nam wspina si na gór
Hugona, wdrowa z biegiem witej
rzeki... Rawy, zaprasza do swojego Domu z piasku i mgy, który okae si dawnym cho rzow skim wul chau zem,
a wreszcie Na smyntorz, eby wród mogi wybuchn tyle Bachtinowskim, co
Stefanowym miechem. Niepowtarzalna powtórka!
– W pewnym sensie odpowiedzia mi
pan ju na pytanie, czy mona napisa
jeszcze co nowego o lsku. Od jakie
go czasu bowiem mam nieodparte
wraenie, e uczestniczymy w literac
kiej metempsychozie. Wci pojawia
j si te same wtki, tylko z szafy
kostiumów wybierane s róne kre
acje – od nudnych i stereotypowych
po szokujce i karnawalizujce.
– W XIX wieku w kadym zamoniejszym dworku wisia widoczek z Neapolu, w XX pojawiy si obrazki z Parya,
bo wtedy jedzio si tam jak do Mekki, podziwiao te same miejsca i przywozio te landszafty. Stereotyp, klisza, bana. Z obrazem lska bywa podobnie:
hady, familoki, krupnioki, fuzbal, orkiestra górnicza, a w wersji hard – wiea
spadochronowa, obóz na Zgodzie, pomnik ofiar Wujka. Ale tak dziaa mit
miejsca, za kultura popularna i przemys
pamitkarski to powielaj. W wanych,
wzowych i atrakcyjnych punktach
wiata niezawodnie czeka na nas stragan,
a tam miniaturowa wiea Eiffla, Statua
Wolnoci, widok Wezuwiusza albo Giewontu, lecz zapewniam pani, e Tatry
s naprawd pikne (miech).
– Oczywicie w peni zgadzam si
z opini o naszych górach. A skoro ju
tak wysoko mierzymy, to chciaabym
wspomnie wybitn posta, gdy ona
wskazuje chyba na jeszcze jedno zagra
ajce nam niebezpieczestwo. Któ
bowiem moe o sobie powiedzie, e
jest jak prof. Henryk Markiewicz, o któ
rym do dzisiaj na krakowskiej poloni
styce kry legenda, e pozna wszyst
ko, co zostao napisane?! A jeli nie
moemy zbliy si do tego ideau, to
czy nie jestemy skazani w przytacza
jcej wikszoci na dyletanctwo?
– Nikt sporód dzisiejszych polonistów
nie ma takiego umysu i nie jest to tylko kwestia talentu, ale te pamici,
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której si nie wiczy. Ale dzi mamy skanery, dziki nim dowolny tekst wprowadzamy do osobistego komputera czy
iPhona i mamy wszystko pod rk
za jednym klikniciem. Dziki urzdzeniom elektronicznym, a zwaszcza przegldarkom, docieramy do takich informacji, które byy niedostpne nawet dla
prof. Markiewicza – i to byskawicznie.
Przed wczo raj by em w Za mo ciu,
przed nosem zamknli mi koció Franciszkanów, zy byem, ale po chwili
pomylaem, e zobacz to sobie spokojnie w Internecie. Poza tym nie musimy
posi caego wiata.
– W eseju Zmurszao pisze pan, e
przeznaczeniem ksiki jest mier.
Czy losem Logosu równie jest thána
tos? Czy sowo murszeje, rozpadajc si
na ledwo rozpoznawalne resztki, frag
menty, odpryski, molekuy, które zape
niaj nasze telefony i skrzynki mailowe,
redukujc komunikacj do poziomu
ikonograficznego?
– Wystrzegam si tanatycznego dyskursu o mierci ksiki, autora, uniwersytetu, Polski, Europy. By moe dlatego, e za modu fascynoway mnie
„umieranki” ks. Baki i ta nekrofilia
przejada mi si na mier. Teraz wol myle i pisa o yciu, wic jeli nawet zblia si kres ksiki papierowej – to zastpi j elektroniczna albo
jaka inna. Osobicie nie przepadam
za papierem i pisaniem, wol gada
i wykada, a najlepiej byoby piewa.
Ze studentami lubi czyta manifest
Wiktora Szkowskiego pt. Wskrzeszenie so wa, na pi sa ny na po czt ku XX wieku w aurze rewolucyjnej.
Autor zauway, e sowo potoczne si
wyciera, ale poeci, zwaszcza awangardowi, nie pozwalaj mu zastygn,
obumrze. Drugim ródem jego odnowy, waciwie odwiecznym, s religijne glosolalia, pozaumnyj jazyk, „wite gaworzenie”. Wic jedno ródo jest
charyzmatyczne – Duch wity rozpala sowo, a drugie artystyczne – bo sztuka te daje oywcze tchnienie. Dlatego wanie rozmawiamy w „wityni
sztuki”, czyli w Akademii Muzycznej,
gdzie sycha gosy ludzi i instrumentów, gdzie powstaj arcydziea.
– A co jest groniejsze: zamilknicie
czy zatracenie si w Benjaminowskim
Geschwätz?
– Z tego miejsca nie widz niebezpieczestw, o których pani mówi. Mam nieodparte wraenie lskiej prosperity.
Pidziesit metrów std, w Muzeum Historii Katowic, mielimy historyczn wystaw najwybitniejszego zapewne katowiczanina, Hansa Bellmera; za naszymi
plecami znajduje si Muzeum Organów
lskich, fenomen stworzony przez
prof. Juliana Gembalskiego, a obok nas
przechodzi w tej chwili Eugeniusz Knapik. Pitro wyej mamy sal koncertow Akademii Muzycznej z genialn
akustyk, chyba nie gorsz od synnej,
pod niebo wynoszonej siedziby NOSPR-u. Obydwa budynki s autorstwa Tomasza Koniora, który obok Roberta Ko-

niecznego zdaje si najciekawszym
w Polsce architektem. W uszach wci
sysz ostatni edycj Off Festivalu,
a dosownie par dni temu odkryem dla
siebie zjawiskow Joann Broniszewsk
(Asi Mina) i jej brata, którego osobliwe
wydawnictwo Mik Music od 21 lat
promieniuje z Katowic na cay wiat. Tyle aktualnoci.
– W swej najnowszej ksice Parafer
nalia cytuje pan Jarosawa Marka Rym
kiewicza, który w Kinderszenen pisze,
e „cay Peerel (...) by poza histori Pol
ski, by (...) jakim kawakiem historycz
nie pustym”. Osobicie jestem bliska ta
kiej oce nie, ale rów no cze nie nie
sposób si nie zgodzi ze zdaniem
Wiesawa Myliwskiego i prof. Stanisa
wa S. Niciei, którzy na amach „lska”
stwierdzili, e to byy czasy bardzo
dobrego kina, teatru, a take w wielu
przypadkach i literatury. Jak to zatem
jest z tym Peerelem? Czy da si ju
o nim rozmawia bez nienawici, a za
razem unikajc jzyka idealizacji oraz
rozmaitych prób folkloryzacji?
– Bez nienawici o totalitaryzmie? Nie
wiem czy potrafi. Jestem antykomunist, bo yem w tamtym wiecie i nic mi
si nie podobao. Wnioski z pani doktoratu nawet wyostrzaj tez Rymkiewicza, bo socrealizm trwajcy w kraju par sezonów znikn jak baka mydlana,
a na lsku utkn na dwadziecia lat
z okadem i to „nic” kompletnie zatkao i zatruo nam literatur. Owszem, filmy Kutza byy wspaniae, ale pamitam
jak on wtedy – w Klubie Filmowca czy
w Paacu Modziey – przeklina Grudnia, Gierka, parti i ca reszt. W okropnej architekturze te byway wyjtki, jak
choby Hala Kapelusz w Parku Kultury, który zdaniem prof. Chojeckiej zwiastowa europejski postmodernizm. Miesic temu byem na benefisie jego
twórcy, Jerzego Gottfrieda, cudowny
czowiek, skromny, pogodny, umiechnity, cho z cikimi ranami wyszed
z powstania warszawskiego. Nie mówi
nic o PRL-u, bo nie ma po co, i tak wiadomo, e gdyby nie system, to on
i Buszko, czyli „Zielone Konie”, byliby
gwiaz da mi wia to wej ar chi tek tu ry.
A skoro rozmawiamy w budynku Akademii Muzycznej, to przywoam jeszcze
Szymona Laksa, oryginalnego kompozytora, który jako wizie gra w orkiestrze na terenie obozu koncentracyjnego w Owicimiu. Na szczcie nie
sycha opinii, e w Auschwitz te powstaway rzeczy wartociowe.
– W Parafernaliach omawia pan
równie projekt wystawy autorstwa
Ewy Graczyk, który w nigdy niezreali
zowanym zamiarze mia obj w spo
sób totalny PRL – od smaków i zapa
chów barów mlecznych po atmosfer
pokojów przesucha w SB. Projekt ten
wydaje si niemoliwy do zrealizowa
nia, wrcz dziwny i bezzasadny, nawet
nie wiem, czy potrzebny.
– Jeli ja mówi pryncypialnie – „PRL
by wizieniem”, to Graczyk dodaje, OK,
ale ile osób siedziao w celi? Prycze wy-

godne byy? Z klawiszami si rozmawiao? O czym? arcie ciepe dawali?
Smakowao? A co najbardziej? Czyta
wolno byo? Ale co? arówka, ile miaa wat? To s bardzo wane pytania, bo
opisuj codzienno, w której siedzimy
po uszy, ale ona umyka historykom
skupionym na bohaterstwie i martyrologii. W tych drobinach jest przecie
prawda, czasem pikna, czasem straszna, zwykle niewysowiona i j si zapomina najszybciej.
– Zakoczmy t rozmowesej zagad
nieniem tyle samo jzykowym i kultu
rowym, co chyba biograficznym. czy
pan bo wiem w so bie dwa y wio 
y – wschodni i lski. Moe pan zatem
roztrzsn kwesti, ile baaguy jest
w lajermanie i lajermana w baagule?
– Baaguami nazywano w XIX wieku „rozwydrzon” modzie szlacheck,
która w stanie upojenia alkoholowego
gnaa na zamanie karku w lekkich konnych zaprzgach (to prekursorzy gangów
motocyklowych). Ale pod koniec wieku tym samym sowem okrelano poczciwych ydowskich furmanów, którzy
drzemic na kole, w ówim tempie wozili ludzi i towary, zatrzymujc si
na kade yczenie. Podobn dwuznaczno znajdziemy w „lajermanie”; to
odpowiednik niemieckiego Der Leiermann i polskiego lirnika, czyli wdrownego artysty, natchnionego romantycznego wagabundy. W wersji lskiej,
bardziej nowoczesnej, lir korbow zastpia katarynka, wic muzykant-wóczga sta si u nas symbolem „kataryniarstwa”, czyli obracania w kóko tego
samego – jaowoci, lenistwa, bezproduktywnoci. Takie to sówka powykrcane, sprzeczne w sobie, podobnie jak
pokrzywa, na któr lud mówi „koprzywa”. Mam nadziej, e we mnie to baagulstwo i lajermastwo wzajemnie
si nakrcaj.


Aleksander Nawarecki – profesor
zwyczajny na Uniwersytecie lskim,
teoretyk i historyk literatury, prekur
sor literaturoznawczych bada mikro
logicznych, czonek Kapituy Nagrody
Literackiej Gdynia, autor takich ksi
ek, jak: Czarny karnawa, Rzeczy
i marzenia, Pokrzywa, May Mickie
wicz, Lajerman oraz Parafernalia.

Foto. G. Sztoler
Bernard Kopiec z Imielina jest mionikiem twórczoci Albina Siekierskiego. Próbowa ocali pami o nim w Imielinie.

Albin Siekierski.
Reanimacja pamici
GRZEGORZ SZTOLER
– Franciszek Pasternik, bohater serialu „Blisko, coraz bliej”, by dziadkiem Siekierskiego i mieszka w Imielinie
– tego 78letni Bernard Kopiec, pasjonat lokalnej przeszoci miasta, jest pewien. – Ale po jego domu nie zosta
nawet lad. Wiadomo tylko, e ta drewniana chaupa staa przy obecnej ulicy Brata.
omowa biblioteka Bernarda Kopca
D
z Imielina jest naprawd imponujca.
Kilka tysicy pozycji. Tu obok óka ad-

nie poukadane katalogi zabytków sztuki. Dziea Balzaca, Dostojewskiego, Maupassanta, Tostoja, Kafki, Kraszewskiego,
Zoli, Hugo... Roczniki „Filmu”, „Karty”,
„Przekroju”, „Przyrody Górnego lska”, „Sudetów”, no i „lska” rzecz ja-

sna. Dziea historyczne i krajoznawcze,
obok tych z poezj, stoj równo niczym
wojacy kajzerowskiej armii – bo Kopiec
by wykadowc na AWF-ie – i jest mionikiem – turystyki. I gabinet. Kilkadziesit obrazów, w wikszoci amatorów. Intryguje mnie tylko ten ze ciek
prowadzc w las. Tak chyba mona okreli wdrówk czowieka, który szuka. Aja

szukam – ladów Albina Siekierskiego, tu
w Imielinie, skd pochodzi. A czemu
w gabinecie Kopca? Bo mój gospodarz
jest pasjonatem przeszoci Imielina.
A Siekierski by najwybitniejszym jego
obywatelem. Zapamitanym dziki telewizyjnym serialom „Blisko, coraz bliej”
i „Rodzina Kanderów”, do których napisa scenariusze.
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Sawny, ale nieznany
laczego si nim zajem? Jest
-D
jedynym najbardziej znanym obywatelem Imielina. Nie byo i nie ma wy-

bitniejszych – stwierdza kategorycznie
Bernard Kopiec z Imielina. Oponentów
nieraz zaskakiwa pytaniem: „Znasz
lepszego tutejszego od Albina Siekierskiego?” Nikt nie zna.
Wic zaoy stowarzyszenie powicone Albinowi Siekierskiemu, którego
gównym celem bya popularyzacja dorobku pisarza. – Tworzylimy elitarn
grup, bo naleao do nas tylko osiemnacie osób. I zaczlimy od upowszechnienia postaci Albina Siekierskiego i jego twórczoci, bo pozostawa nieznany
nawet u nas. Co tu kry, nawet nauczycie le nie wie dzie li, o ko go cho dzi – wspomina 78-letni ju dzi Kopiec.
To prawda. W pewnym wspomnieniu
o Siekierskim przyznawano niejako ze
wstydem: „Po mierci jego twórczo
zostaa nieco zapomniana, a jego ksiki nie doczekay si jeszcze wznowie.
Mode pokolenie ju nie bardzo wie, kim
by Albin Siekierski, nawet ci, którzy
mieszkaj w Imielinie, gdzie pisarz si
urodzi i wychowa…”
„W Imielinie powstao Stowarzyszenie Kulturalno-Spoeczne im. Albina Siekierskiego – donosia lokalna gaze ta „Co ty dzie” w lu tym 2005
roku. – Zarejestrowali si w listopadzie 2004 roku. Inicjatorem i pomysodawc powstania stowarzyszenia by
Bernard Kopiec, miejscowy historyk, autor wielu ksiek o swoim i wielu innych
miastach lskich […] Albin Siekierski
w cigu trzydziestu lat stworzy kilkanacie powieci, opowiada, sztuk scenicznych i scenariuszy filmowych. Jednak po latach od jego mierci nie
wznowiono ani jednej z jego ksiek”.
I wreszcie kilka sów o Siekierskim.
Prozaik, dramaturg, scenarzysta – to wiadomo. Urodzi si, nietrudno zgadn,
w Imielinie 1 marca 1920 roku. Tu si
wychowa. Kopiec dopowiada, e wyprowadzi si z Imielina w okresie okupacji hitlerowskiej, w 1941 lub 1942 roku i ukry wa si w Kra ko wie
pod zmienionym nazwiskiem. „Dalsz
edu ka cj ko czy w My so wi cach
w Gimnazjum Klasycznym, a potem studiowa w Katowicach w Wyszej Szkole Nauk Spoecznych i Gospodarczych.
Pra co wa w urz dzie pocz to wym,
a na koniec w Przedsibiorstwie Robót
Inynieryjnych w Katowicach. Zmar
mierci tragiczn 28 lutego 1989 roku
w Katowicach” – dowiaduj si z artykuu o znamienitym, lecz zapomnianym
obywatelu Imielina.

Poraniony przez wojn
szek, ojciec Siekierskiego by koFlinie.leranjaciAle
rzem, zawiadowc stacji w Imieposiada te sporo praktycz-
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na przykad. Zna si te na stolarce i lusarstwie. Ale syna chcia mie ksztaconego. „Albin Siekierski nie terminowa
w adnym warsztacie – wspomina redaktor Bolesaw Lubosz z «Dziennika
Zachodniego» – Posano go do dobrego
gimnazjum humanistycznego w Mysowicach po to, eby nastpnie wybra
si na studia wysze. Tak wianowali
na lsku wiatli rodzice swoich synów.”
Najpeniejszy yciorys Siekierskiego
znalaz si nie w ksice redaktora B. Lubosza z 1995 roku, pt. „Alfabet lski”,
okraszonej licznymi anegdotami o czonkach ówczesnej lskiej elity twórczej
(w tym i o Siekierskim), lecz w drugim
tomie „Sownika pisarzy lskich” wydanego przez Uniwersytet lski w 2007
roku. Z obszernego biogramu wynotujmy kilka faktów. Siekierski od 1930 r.
uczy si w gimnazjum klasycznym
w Mysowicach. W 1932 r. zapisa si
do ZHP. W 1938 r. zda matur i rozpocz prac na poczcie w Katowicach.
Wtedy te debiutowa na amach miesicznika „Junak”.
Joanna Szczeniak, autorka hasa
o Siekierskim, ustalia mao znane dotd wojenne losy lskiego pisarza:
„Po wkroczeniu Niemców nadal na poczcie w Mysowicach mia posad pracownika pomocniczego. W tym czasie
pozna i zwiza si z mod Niemk.
W kwietniu 1941 r. zwolniony z pracy
na poczcie, znalaz now w Czechowicach jako ksigowy. Pod wpywem
partnerki, wbrew wasnej rodzinie, wypeni wniosek o niemieck przynaleno narodow. Otrzyma trzeci grup
volkslisty i powoany zosta do wojska.
Jego losy wojenne nie s bliej znane,
moemy jednak przypuszcza, e bohater powieci «Ocalenie» jest w jakim
stopniu alter ego samego pisarza. Wiadomo jednak, e zosta ranny, przebywa
w szpitalu, a nastpnie uzyska urlop
zdrowotny, w czasie którego móg wyjecha do Imielina. Nie powróci ju
na front, uznany zosta za dezertera.
W tym czasie przeniós si do Krakowa.
Zdobywszy faszywe dokumenty na nazwi sko Bo ni fa ce go Czy ew skie go,
otrzyma 30 wrzenia 1943 r. skierowanie do pracy w Selb w Bawarii w PorcellanfabrikRosental. Przymusowe roboty umoliwiy Siekierskiemu ukrycie si
przed wadzami wojskowymi, które poszukiway go jako dezertera z Wehrmachtu. Dziki dobrej znajomoci jzyka niemieckiego zosta take tumaczem,
co uatwiao mu ycie. Pracowa równie
cz sto u oko licz nych go spo da rzy.
Gdy 22 kwietnia 1945 r. do Selb wkroczyli Amerykanie, Siekierski zdecydowa si na powrót na lsk”.
Nie trzeba chyba dodawa, e przymusowa suba lzaków w Wehrmachcie
bya w PRL-u na tyle kontrowersyjna,
e unikano jak ognia poruszania tego tematu. Dopiero w ostatnich latach dokonano literackiego i historycznego rozlicze nia te go bo le sne go dla l skiej
zbiorowoci epizodu. W tym miejscu zaznaczmy, e Siekierski mia odwag pó

wieku wczeniej poruszy ten – po czci osobisty i draliwy wtek, charakterystyczny dla yciorysów bardzo wielu
lzaków, którzy jednak – inaczej ni
Siekierski – postanowili zamkn si
w sobie (jak choby Wilhelm Szewczyk). Siekierski przetworzy literacko
swoje traumatyczne dowiadczenia
zwizane ze sub w Wehrmachcie, dezercj z niej i ukrywaniem si w Bawarii jako robotnik przymusowy. Susznie
zatem zauwaa prof. Krystyna Heska-Kwaniewicz w wydanej w 2004 roku
publikacji pt. „Taki to mroczny czas. Losy pisarzy lskich w okresie wojny
i okupacji hitlerowskiej”, e „Albin
Siekierski przeszed bolesn ewolucj
wiatopogldow i narodow, która porania go na cae ycie, a jego powie
«Ocalenie» dowodzi pisarskiej odwagi.
Ksika wydana w roku 1961 jest jednym z najdramatyczniejszych wiadectw powikanych lskich losów,
a take jedynym chyba literackim wyznaniem czowieka, który przeszed
przez dowiadczenie suby we wrogiej
armii. Z tych te wzgldów nie walory
literackie decyduj przede wszystkim
o jej wartoci, ale wanie uczciwe i odwa ne uka za nie dra ma tycz ne go
problemu moralnego. To typowy utwór-wiadectwo: >[...] na mnie wojna pozostawia pitno zdrady i do dnia dzisiejszego nie mog si go pozby. Tyle
tylko, e dzisiaj jest mi ju to obojtne.
Przegraem. Wszystko, co robiem, byo ze< – wyzna bohater powieci.” I nic
tu doda ju nie mona. To waciwie literacki dokument. Siekierski by przecie
naocznym wiadkiem wojny, dotkna
go osobicie.
Nie bez kozery kolega Siekierskiego,
tak samo poraniony i poniewierany
z powodu swego typowo lskiego yciorysu, suby w Wehrmachcie, wybitny lski pisarz i publicysta Wilhelm
Szewczyk przyznaje z satysfakcj, e jego koledze dziki „wietnej znajomoci
realiów lskich i wehrmachtowskich”
udao si stworzy „porywajc wizj
tych ponurych dni”. Bolesn, literack
wizj – ale blisk realnej prawdy o tych
czasach.

Jak utrwali pami o kim?
ytam Bernarda Kopca, który tak wyP
trwale walczy o zachowanie pamici po najwybitniejszym obywatelu

Imielina, czy zna osobicie Siekierskiego, czy kiedykolwiek si z nim zetkn? Nie, nigdy, ale w domu, w którym
rozmawiamy Siekierski bywa. – Przyjani si z moim teciem Pawem Patalongiem, którego by rówienikiem, ale
do czasu – opowiada Kopiec. – Podczas
jednej z towarzyskich dysput, jak to
na wsi, troch si posprzeczali. Mój te
zoliwy by troch, wic yczy Siekierskiemu, by jego ksiki na przecenie byy wyprzedawane. Wida, e Siekierski
poczu si dotknity, bo wzajemna przyja si odtd skoczya.

Foto. G. Sztoler
Grzegorz Komandera z Biblioteki Miejskiej w Imielinie pokazuje zgromadzone po Siekierskim autentyczne pamitki. Jest te kilka rkopisów

W tym samym domu, gdzie bywa Siekierski, spotykali si te czonkowie towarzystwa mu powiconego. Dom
Bernarda Kopca – który sta si siedzib stowarzyszenia im. Siekierskiego – wznosi si w czci Imielina, zwanej Pidem. Std te wzi si pomys
na tytu biuletynu kulturalnego wydawanego przez mioników twórczoci Siekierskiego: „Pido” – po prostu.– Nazwa
tej czci Imielina wzia si od stawu
wodnego i zastawki na nim, zwanej pidem. Stawu ju nie ma, ale t cz miasta okoliczni mieszkacy dalej nazywaj Pidem – tumaczy Kopiec.
Imieliskie stowarzyszenie stawiao
sobie naprawd ambitne cele. Mylano
nawet o fundowaniu stypendiów. Kopiec
marzy o wydaniu najcenniejszych dzie
Siekierskiego. Udao si jedynie zebra i wyda opowiadania publikowane
wczeniej na amach czasopism. I drukowano nieznane wiersze Siekierskiego.
Zaczynano z rozmachem. Od popularyzacji dorobku. W 2006 roku z Ornontowic przyjecha do Imielina amatorski
teatr i wystawi sztuk Siekierskiego „Domek z ogródkiem”, któr grano z powodzeniem przy penej publice. Zagocia
na duej w repertuarze ornontowickiego teatru. – To historia dziewczyny,
której eby umoliwi zampójcie,
trzeba zorganizowa wiano, przysowiowy domek z ogródkiem. Siekierski
ten obyczajowy temat potraktowa z odpowiednim dystansem i humorem, co zadecydowao o ponadczasowej popularnoci tej sztuki – stwierdza Kopiec.
Czonkowie stowarzyszenia chcieli
te zaprosi do Imielina wybitnego l-

skiego reysera Kazimierza Kutza, który realizujc „Paciorki jednego róaca”,
wietny skdind, swojski film o lzakach, inspirowa si opowiadaniem Siekierskiego. Zamierzano propagowa
twórczo Siekierskiego przez szkolne
konkursy. Planowano wykona odbitki
sztuk Siekierskiego. Pytam Kopca, czy
stowarzyszenie dysponowao prawami
do jego twórczoci. Wzdycha. – Byo ju
tak daleko, pani Siekierska miaa wyrazi na to zgod, ale jako nam to umkno – sysz. W sprawozdaniach odnajduj in for ma cj, e chcia no wy da
„powie autobiograficzn” Siekierskiego „Ocalenie”. I kolejny numer
„Pida”, biuletynu stowarzyszenia, gdzie
te propagowano twórczo zasuonego obywatela Imielina.
Nie udao si, niestety, godnie upamitni wielkiego krajana.
– Nawet nie chodzio nam o pomnik,
czy tablic pamitkow. Prosilimy tylko wadze miasta, by powici Siekierskiemu któr z nowych imieliskich
ulic. Prosilimy o to trzykrotnie. Niestety, bez odzewu –ali si Kopiec. – Usyszelimy, e to komunista. Moe i nalea do partii, zreszt w tamtych czasach,
ten kto chcia by inteligentem, chcia
tworzy, musia by w partii. Tym bardziej on, lzak, byy onierz Wehrmachtu. Ale to nie znaczy, e by komunist… W jego ksikach nie znajdziemy
ani ladu komunistycznej ideologii. Pisa o yciu, o przeszoci któr zna. Ale
nie by zaangaowany politycznie. By
zwykym, normalnym czowiekiem.
Ulic powicon Siekierskiemu odnajduj w Katowicach (w dzielnicy

Piotrowice, co ciekawe ssiaduje z ul. Alfreda Szklarskiego), gdzie te spoczywa
na jednym z cmentarzy (w Panewnikach
konkretnie).
Zdaniem Kopca, twórczo Siekierskiego obroni si z czasem sama. – To
prawda, e niektóre z jego ksiek, czy
sztuk teatralnych s sabe, ale inne, tak
jak choby „Ocalenie”, czy praca o Wojcie chu Kor fan tym pt. „Na sta je
zmierzch”, s po prostu znakomite. Powinny tworzy górnolski kanon. Tymczasem sysz, e drukowa trzeba innych, cz sto nie miec ko j zycz nych
pisarzy, a nie Siekierskiego. To przykre.
Tym bardziej e wikszo bibliotek wyrzucia ze swoich zbiorów jego ksiki.
Wznowie jego twórczoci nie byo, a to
co jest, byo drukowane jeszcze w latach 80. – przyznaje.
Sprawdzam w internecie, do dostania
s gównie ksiki i seriale, wspomniane
„Blisko, coraz bliej” i „Rodzina Kanderów”. Starocie, ale w cenie. Na youtubiemona je obejrze bezpatnie. Niektórym
te produkcje wydadz si lekko omszae,
dla innych bd sentymentaln podró
w czasie. A moe czym jeszcze?
Stowarzyszenie im. Siekierskiego zamaro, bo nie ma kontynuatorów. Walne zgromadzenie nie przyjo rezygnacji Kopca z funkcji przewodniczcego,
a on sam nie czuje si ju na siach, by
to wszystko prowadzi. Ma jeszcze
w planach napisanie kilku ksiek. Ale
najwaniejsze s chyba wnuki. Kiedy
rozmawiamy pojawia si dwuletnia Kalinka i boso maszeruje przed telewizor
dopominajc si (susznie) o nalen jej
bajk. Dziadek Bernard Kopiec z rów-
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n czuoci opowiada o siedmioletnim
Maksymilianie.

Blisko, coraz bliej… czego?
ówi si, e twórczo pisarza najleM
piej weryfikuje czas. W przypadku
Siekierskiego nie jest on askawy. Ostat-
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nie wznowienia jego ksiek, to lata 80,
a ostat nia od no to wa na i do stp na
w Bibliotece lskiej pozycja pochodzi
z roku 1990 i jest to ksikowa adaptacja filmowego scenariusza „Rodzina Kan de rów”. Go no o Sie kier skim – jeli w ogóle jest – to przy okazji
wznowie 19-odcinkowego serialu „Blisko, coraz bliej”. To chyba zapewnio
mu niemiertelno, wyryo w zbiorowej
pamici jego nazwisko. I jeszcze film
Kutza, znakomity, „Paciorki jednego
róaca”, którego scenariusz lski reyser opar na opowiadaniu Siekierskiego
pt. „Tego domu ju nie ma” (niektórzy
mówi jedynie o inspiracji Kutza tekstem
Siekierskiego).
Dosy pesymistycznie rzecz widzia
literaturoznawca prof. Mirosaw Fazan, który zaledwie dziesi lat po mierci Siekierskiego zauway – porednio
na jego przykadzie – i mamy do czynienia z pewnym nieuchronnym, przykrym dla niektórych twórców procesem
weryfikacji ich dorobku: „Wbrew horacjaskiej nadziei >non omnismoriar<
w dziejach literatury zdarzao si nierzadko, e wraz ze mierci pisarza >umieraa< jego twórczo. Nie interesowali
si ni wydawcy, nie sigali po ni
czytelnicy. Zwaszcza wielkie przeomy
estetyczne i polityczne sprzyjay takim
zgonom” – pisa brutalnie na amach
„lska” w lutym 1999 roku w artykule „Próba czasu. O pisarstwie Albina Siekierskiego w 10. rocznic mierci”. Czy wobec tego Siekierski mia
po prostu pecha, e trafi na dziejowy,
polityczny, a zanim i estetyczny (bo
wszystko stao si bardziej kolorowe
i komercyjne) przeom? Czyli – PRL
umar a wraz z nim je go twór cy?
„Wszystko zatem wskazuje – odpowiada sam sobie Fazan – e w naszej
wspóczesnoci dokona si, lub ju si
dokonao, miertelne zejcie caych poaci literatury doby PRL-u, tak jak ju
wczeniej skonali róni Obywatele,
Przy budowie, Pamitki z Celulozy,
porzuceni wstydliwie przez yjcych
jeszcze autorów.” To darwinistyczne
podejcie autor wyhamowa nieco dalej
przyznajc, i w wypadku Siekierskiego dystans czasowy jest zbyt may – zale d wie de ka da. A po za tym py ta nie – przy okazji rocznicy – wydaje si
nietaktowne. Jednak niepokój jaki zasia
Fazan swoj wyostrzon refleksj – pozosta. Czas pynie, mijaj kolejne dwie
dekady – i co? Wydaje si, coraz bardziej
si wydaje, e mia racj. Siekierskiego
si nie wydaje i nie czyta. Moe poza Imielinem i próbami jego popularyzacji, co jest zasug niestrudzonego
Kopca i jego stowarzyszenia. Lecz i to

dzieo zamaro. Ogarnia mnie wic pesymizm, kiedy czytam kolejne rozwaania pióra Fazana – nie chc si z nim
zgodzi, ale musz…
„Mona a nawet naley snu jednak
pewne przypuszczenia, zasadzajc si
na fakcie, e w czasie, który upyn
od odejcie pisarza, nie doczekaa si
wznowienia adna z jego ksiek. Chocia – na prze ciw le gym bie gu nie – od czasu do czasu telewizja wznawia seriale oparte na jego scenariuszach.
Ale telewizja rzdzi si odmiennymi prawami, za serial egzystuje w yciu kulturalnym bardziej jako dzieo reysera” – pisze Fazan dalej.
W poowie lat 80. serial „Blisko, coraz bliej” cieszy si ogromn popularnoci. Za scenariusz pierwszej serii Siekierski dostaje 20 czerwca 1983 roku
w katowickim Urzdzie Wojewódzkim
zaszczytne wyrónienie „Trzech Powstaczych Skrzyde”.
Serial by powrotem Siekierskiego
do dziecistwa spdzonego w Imielinie. – Losy najstarszych Pasterników to
zapis opowieci zasyszanych w dziecistwie. Pierwowzorem Franciszka Pasternika by mój dziadek, którego nie znaem, lecz opowiadano mi, e by bardzo
twardy – przyznawa Siekierski. – Piszc
pierwsze odcinki serialu wracaem pamici do wasnego dziecistwa. Wyzwalaem w sobie to, co nosiem od lat
blisko szedziesiciu.

Zdolny, uparty i pracowity
hyba wartoci niewtpliw, decyduC
jc o ponadczasowoci twórczoci
Siekierskiego, byo to, e bya tak blisko

ycia. Tak bardzo realna. To nie bya literatura wydumana, pochliwa, lecz literatura krwista, bliska krwioobiegowi
ycia, ywica si lskimi losami,
z niej wypywajca. Siekierski gardzi
kawiarnianymi „literacikami”. Mówi:
„Myl, e ów typ literacki jako si
na lsku nie zadomowi. Wikszo naszych literatów pracuje w konkretnych
przedsibiorstwach i to nie tylko literackich. Kilku z nas pracuje w przemyle.
To jest chyba dowód silnych zwizków
ze rodowiskiem ludzi, dla których tworzymy. Nasze rodowisko literackie nie
szuka inspiracji w gadulstwie, w plotce,
ale tkwi mocno w nurcie ycia, przemian, pracy.” („Trybuna Robotnicza”
nr 121, 23/24 maja 1970)
Trzeba tu odda sprawiedliwo
prof. M. Fazanowi, który rzetelnie „rozbiera” okolicznoci debiutów literackich
Siekierskiego, kadzie nacisk, i stao
si to waciwie w PRL-u w konkretnej
(cho nie przebadanej do koca) rzeczywistoci twórczej. Pisze Fazan: „Przyczyn sprawcz jeli nie powstania, to na pewno publikacji prawie wszystkich utworów
Siekierskiego na przeomie lat 50. i 60. byy konkursy literackie”. „Pisarz ten a trzykrotnie szturmowa Parnas, by dopiero
za trzecim razem wedrze si na niewdziczn ska i zdoby tam wasne te-

rytorium”. „Fundamentem pod literack
pozycj pooy Siekierski «Ocaleniem»
(1961), powieci, w której przedstawi
dramatyczne wybory moralne i narodowe modego lzaka podczas ostatniej
wojny. Niewtpliwie zawiera ona sporo
wtków autobiograficznych. Siekierski
zna sytuacj wojenn lzaków z autopsji”. „Szczególne miejsce w pisarstwie Siekierskiego zaja tematyka powsta lskich.” Najwybitniejszym dzieem
Siekierskiego z tego krgu tematycznego
byo powie o kocowych wiziennych
miesicach ycia Wojciecha Korfantego
„Nastaje zmierzch” (1987)”. Zreszt Siekierski by zafascynowany t wan dla
lska postaci.
Czy Siekierski umar jako pisarz?
Znajomy literaturoznawca radzi ostrono, bo chyba by „zaangaowanym”
autorem. Nie by, przynajmniej nie
w takim stopniu jak inni. Ale i tak ta jego gloryfikacja powsta, w dobie dekonstrukcji ich mitu, brzmi podejrzliwie. Ale
Siekierski w to po prostu wierzy...
Zerkam do maego kanonu górnolskiego, czyli listy 99 pozycji, które – zdaniem wspóczesnych – wniosy
co twórczego do naszej lskiej kultury, autorstwa Zbigniewa Kadubka i ucji Staniczkowej z 2011 roku. I szukam.
Jest Waniek, Szymutko, Szymik, Netz,
oczywicie Goethe, no i Janosch, nawet
ksina Daisy z Pszczyny, Kutz, Kadubek, Nawarecki, czy Szejnert. Jest i przyjaciel Siekierskiego, Wilhelm Szewczyk z poematem Hanys i zbiorem
esejów „Syndrom lski”. Ale Albina Siekierskiego próno wypatruj. Nie
ma dla niego ju miejsca.

Przystanek pamici
szystkie pamitki, rkopisy, ksiW
ki po Albinie Siekierskim, jakie
Bernard Kopiec sam zdoa zebra i te

pozyskane od wdowy po Siekierskim,
zostay przekazane do Biblioteki Miejskiej w Imielinie. Umawiam si z Grzegorzem Komander, jej pracownikiem,
który pisa prac licencjack o twórczoci wybitnego krajana, na spotkanie.
Kiedy si pojawiam, czeka na mnie
stos do ku men tów – PRL -owskich,
w wikszoci legitymacji rónej maci,
a take niemieckich, okupacyjnych.
Wród tego stos dyplomów oprawianych
w czerwon skór, jedno zdjcie Siekierskiego z Szewczykiem i towarzyszem
Grudniem bodaj z jakie uroczystoci.
Siekierski chyba przemawia, bo na nim
skupiona jest powszechna uwaga. Do tego kilka listów, program jubileuszu maturalnego rocznika mysowickiego gimna zjum, któ re go Sie kier ski by
honorowym absolwentem. I jeszcze
kosz z ksikami Siekierskiego. – Podejrzewam, e ju adna z bibliotek w naszym województwie nie posiada takiej
kolekcji – mówi Grzegorz Komandera.
Zreszt – który czytelnik wziby tak
ksik, wydan pod koniec komuny,
do rki? Szary, gruby papier, niechlujny

Foto. ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Imielinie
Na tym zdjciu widzimy Albina Siekierskiego (pierwszy z lewej), Wilhelma Szewczyka (pierwszy z prawej), a wród innych decydentów rozpozna mona towarzysza Zdzisawa Grudnia (w rodku), pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. PRL-owskie klimaty w penej krasie.

skad… Takich ksiek ju nie ma. Nie ma
prawa by… Uznawane s za wybraki
i wycofywane. Cho tutaj – pozyskane
z innych ksini– s bezcenne, bo jedyne.
Bior do rki, „Ocalenie”, gony debiut Siekierskiego. Ksika mnie pochania. A na samym wierzchu kolejnego stosu dostrzegam „Nastaje zmierzch”,
powie o kocowych dniach ycia
Wojciecha Korfantego. Grzegorz Komandera w pracy licencjackiej pt. „Albin Siekierski – studium biobibliograficzne” z 2003 roku, podkrela, e recenzenci
uznali j za najwybitniejsze dzieo „ze
lskiego krgu tematycznego”. I powouje si na opini nieyjcego ju historyka, pisarza i filmoznawcy (zwizanego ze „lskiem” jak i „Fabryk Silesi”):
„Jak ocenia j Jan F. Lewandowski, jest
to najlepsza ksika Siekierskiego, znacznie ciekawsza od jego powieci produkcyjnych. Nie wnika gboko w fenomen
Korfantego, ale nie mona jej odmówi
zrcznoci literackiej, a przede wszystkim walorów poznawczych. Mimo beletrystycznej formuy, jest to pierwsza popularna biografia Wojciecha Korfantego,
jeli nie liczy tu przedwojennych i wydanych zaraz po wojnie prac Stanisawa
Sopieckiego i Mieczysawa Tobiasza”.
Odnajduj te to, co w pracach Siekierskiego mona i powinno si docenia. Przede wszystkim za „psychologiczn wnikliwo, du konkretno
relacji i dobry, niekiedy gwarowy dialog”. Chyba dlatego jego sztuki sceniczne – nie mówic o serialach – tak dobrzeby y od bie ra ne przez pu blicz no.

Przegldamy jedn z nich zamieszczon w broszurze „Teatr Ludowy” z 1959
roku, która okazuje si periodykiem
teatrów amatorskich wanie. Tutaj opublikowano sztuk Siekierskiego „Umowa stoi”, nagrodzon zreszt.
Siekierski by niesamowicie pracowity. W cigu trzydziestu lat pracy pisarskiej zapisa tysice stron prozy, publicy sty ki, utwo rów sce nicz nych
i scenariuszy filmowych. „Nad ogromem
tej pracy pochyli si przyszy badacz
i z pewnoci nie bdzie móg oprze si
wielkiemu zdziwieniu: kiedy ten czowiek zdy tego dokona?” – podkrelano w tygodniku „Tak i Nie” w 1985
roku. Przegldam wasnorczne rkopisy opowiada Siekierskiego, zapisane
na postfabrycznych sprawozdaniach.
Trudno rozczyta, niebieskie litery s
mocno cinite, stamszone jakby – dusz si. Dukt pisma jest niestabilny,
wznosi si, opada... Lepiej, o wiele
czyta si wyblake ju maszynopisy
z poprawkami Siekierskiego.
Pan Grzegorz, mój rozmówca, nie
ukrywa, e by zafascynowany postaci
Siekierskiego. Dziaa te w stowarzysze niu za o o nym przez Ber nar da
Kopca. Jego praca jest bezcenna – to bibliograficzny rejestr 1040 tekstów Siekierskiego (od opowiada, przez publicystyk, sztuki teatralne po powieci), a
po rzeczy które mówi o Siekierskim
(wywiady z nim, krytyczne spojrzenia
na jego twórczo). Nie wiedziaem, e
stworzy a tyle felietonów dla „Dzienni ka Za chod nie go” w la tach 80.

Te Szewczyka, jako si pamita, natomiast to, co tworzy Siekierski si nie zapisao w naszej zbiorowej pamici.
Nie ma co kry – Siekierski by
twórc PRL-owskim, cho nie zaangaowanym. Komandera zainspirowany
tekstem Fazana, stwierdza, e twórczo
Siekierskiego waciwie umara dla
Czy tel ni ka. Nie wzna wia si go,
a i w Imielinie pozostaje nieznany.
Wypoyczenia jego ksiek bywaj
okazjonalne, pewno tak jak moje zainteresowanie t postaci.
Siekierski nie zapisa si w zbiorowej
pamici imieliskiej spoecznoci – a teraz na to ju za póno. Bernard Kopiec
zrobi co móg, by uratowa go od zapomnienia. – Przynajmniej ocali te pamitki – wskazuje pan Grzegorz. – Mamy
przynajmniej tyle, z pewnoci nie byoby tego w ogóle, gdyby nie pan Bernard i jego fascynacja Siekierskim, któr mnie po czci sam zarazi – przyznaje.
Gorzko brzmi refleksja zawarta w pracy Grzegorza Komandery o Albinie
Siekierskim: „Nawet w rodzinnym miecie pami o Siekierskim zanika…
Najblisza rodzina nie wyraa chci
upamitnienia jego twórczoci, a przegldajc katalogi biblioteczne coraz
czciej nie znajdujemy hasa >Siekierski Albin<”.
Oznacza to definitywn mier dla autora ksiek, który przecie yje tak dugo, jak jego dziea, w których zawar sw
dusz, myl, postrzeganie wiata. Nie ma
ich, nie ma i jego – w powszechnej, zbiorowej pamici.
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Obozy jenieckie Lamsdorf i Teschen

wiat za drutami
JOANNA LUSEK

Jecy za drutami, Stalag VIII B Teschen. Vojensk historick archiv, Praga (zdjcia udostpniono w ramach czesko-polskiego projektu „Obozy jenieckie
Teschen w latach II wojny wiatowej”)
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In Memoriam. Obozy jenieckie i podlege im komanda pracy, funkcjonujce w la tach II woj ny wia to wej
na Górnym lsku i w Zagbiu Ostrawsko-Karwiskim, stanowiy mikroskal zjawiska na tle historii powszechnej.
W tym kontekcie wci aktualne wydaj si pytania: w jakim wymiarze
i czy nadal czas wojny oraz pamici
o miejscach osadzenia obecne s nadal

w wiadomoci zbiorowej kolejnych
pokole?
W ambinowicach od ponad 50 lat istnieje Centralne Muzeum Jeców Wojennych, które prowadzi dziaalno badawcz i edukacyjn, sprawuje równie
opie k nad te re na mi po obo zo wy mi – Miejscem Pamici Narodowej,
bdcym ywym wiadkiem historii, dokumentujcym lady po obozach je-

nieckich poczwszy od wojny prusko-francuskiej, przez I i II wojn wiatow, po okres obozu pracy.
W miejscu Stalagów VIII D/VIII B Teschen odsonito 9 wrzenia 1979 r. Pomnik Midzynarodowej Koalicji Antyfaszystowskiej autorstwa czeskiego
rzebiarza tpána Mikuli, upamitniajcy jeców osadzonych w tym wanie
miejscu w latach II wojny wiatowej.

lagów (Mannschaftsstammlager) dla
onierzy szeregowych i podoficerów
oraz oflagów (Offizierslager) dla oficerów. Obozy jenieckie realizoway cele
wojskowe, poprzez izolowanie i kontrol osadzonych; polityczne, poprzez psychiczn i fizyczn eksterminacj oraz
ekonomiczne, wymierzone przeciwko
osadzonym w stalagach, a realizowane
poprzez nakaz pracy przymusowej.
Obozy jenieckie podlegay Naczelnemu Dowództwu Si Zbrojnych (Oberkom man do der We hr macht, da lej:
OKW), za w strefie dziaa bojowych – Dowództwu Wojsk Ldowych
(Oberkommando des Herres, OKH).
Sprawami jeców na obszarze OKW zajmowa si Wydzia ds. Jeców Wojennych. W 1943 r. powoano Urzd General ne go In spek to ra ds. Je ców
Wojennych. Po zamachu na Adolfa Hitlera, w lipcu 1944 r., wadz nad obozami jenieckimi przejo SS. Na terytorium III Rzeszy i krajów przez ni
okupowanych wadze niemieckie utworzyy 19 Okrgów Wojskowych. Górny
lsk znajdowa si w zasigu VIII Okrgu Wojskowego z siedzib w Breslau
(obecnie: Wrocaw).

System obozowy w III Rzeszy. Podczas II wojny wiatowej wadze niemieckie zorganizoway na terenie III Rzeszy
i na obszarach przez ni okupowanych
ponad 130 obozów jenieckich. Niemcy,
które podpisay konwencj genewsk
z 27 lipca 1929 r., zobligowane byy
do przestrzegania zapisów o traktowaniu jeców wojennych. W latach 1939–
1945 przez obozy dla jeców wojennych

i podlege im komanda pracy przeszo
cznie okoo 8 mln mczyzn. Wadze
niemieckie przygotoway kilka kategorii miejsc internowania. Wzici do niewoli onierze trafiali najpierw do prowizorycznie przygotowanych punktów
zbornych (Sammelpunkte), skd kierowa no ich do obo zów przej cio wych – dulagów (Durchgangslager) lub
bezporednio do obozów staych – sta-

O zawiociach terytorialnych. W sierpniu 1939 r. w Lamsdorf utworzono
Dulag B, który ju we wrzeniu przeksztacono w obóz stay – Stalag VIII B
Lamadorf. Jego peryferyjne pooenie,
a w konsekwencji brak odpowiedniego
nadzoru nad komandami pracy zlokalizowanymi w rejencji opolskiej, opawskiej i katowickiej, stanowio argument
na rzecz powzicia przez wadze niemieckie decyzji o przygotowaniu kolejnego samodzielnego obozu jenieckiego.
Formalnie Stalag VIII D Teschen utworzono w maju 1941 r. Nie posiada on
wasnego rejonu administracyjnego,
obsugiwa zakady przemysu cikiego na Górnym lsku i w Zagbiu
Ostrawsko-Karwiskim, formalnie podporzdkowane kompleksowi obozowemu w Lamsdorf. Po upywie ponad roku Sta lag VIII D Te schen zo sta
wczony do Stalagu VIII B Lamsdorf.
W 1941 r. utworzono równie Stalag 318/VIII F Lamsdorf, zlikwidowany jako samodzielny obóz w maju 1943
r. – obóz dla jeców sowieckich sta si
czci Stalagu VIII B Lamsdorf jako
„Teillager R”. Pod koniec 1943 r. Stalag VIII B Lamsdorf by najwikszym
pod wzgldem liczby osadzonych wród
wszystkich stalagów na terenie Rzeszy.
Podlegao mu 121 tys. jeców. 5 grudnia 1943 r. komendantur Stalagu VIII B
przeniesiono formalnie do Teschen,
gdzie utworzono Stalag VIII B Teschen. Obejmowa on zasigiem rejencj katowick oraz powiat Zawiercie,
wyczony z rejencji opolskiej. Rejencje opolska i opawska znalazy si
w zasigu przeksztaconego Stalagu 344
Lamsdorf. Odtd spenia funkcje obozu przejciowego dla wszystkich jeców
przeznaczonych do pracy w rejonie
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Stalagu VIII B Teschen. Byli w nim
kwaterowani, rejestrowani i przygotowywani do zatrudnienia. Równie jeców trwale niezdolnych do pracy kierowa no do Sta la gu 344 Lams dorf
i poddawano leczeniu.

Praca ponad siy. Rutyn dnia codziennego w obozie wyznacza regulamin
obozowy. Rytm w stalagach oraz komandach pracy determinoway apele, posiki i praca. W latach II wojny wiatowej
praca przymusowa (Zwangsarbeit) staa
si podstawow si napdow niemieckiej gospodarki wojennej. Jecy tworzcy komanda pracy (Arbeitskommando)
byli zatrudniani niemal we wszystkich jej
sektorach, tj. w: rolnictwie, lenictwie,
przemyle, w tym cikim i zbrojeniowym oraz transporcie. Tylko nieliczni pozostawali w obozach macierzystych,
pracowali w warsztatach rzemielniczych lub przy stawianiu kolejnych baraków. Wikszo przebywaa na komandach pracy, liczcych od kilkunastu
do kilkuset jeców. Okoo 85-90% osadzonych w Lamsdorf i Teschen zatrudniano w przemyle, gównie w kopalniach,
fabrykach i hutach. Za prac jecy otrzymy wali skromne wy nagro dzenie,
którego wysoko zalena bya od charakteru realizowanych zada czy przynalenoci armijnej. Pobory wypacano
w postaci pienidzy obozowych – lagermarek – zachowyway wano tylko
w obozowych kantynach.
Obozowe ycie. Warunki egzystencjalne
byy niezwykle trudne, choroby i wynisz-

Fot. Joanna Lusek, MGB

W rkach wroga. III Rzesza w zrónicowany sposób traktowaa jeców wojennych, opierajc si na kryteriach
przynalenoci armijnej, pastwowej,
kryteriach rasy czy wyznania. Stosunkowo najlepiej traktowano Amerykanów
i Brytyjczyków, w tym równie onierzy Wspólnoty Brytyjskiej, tj. Kanady,
Australii, Nowej Zelandii i Zwizku Poudniowej Afryki, ponadto onierzy
z Indii Brytyjskich i terytorium Mandatu Palestyny, wzgldami cieszyli si
równie Belgowie, Francuzi i Grecy.
Znacznie gorzej odnoszono si do jeców polskich czy jugosowiaskich,
do których zaliczano onierzy z Chorwacji, Serbii, Boni, Macedonii, Sowenii, Albanii, pod koniec wojny równie
onierzy byych pastw sojuszniczych,
tj. Rumunii, Bugarii i Wgier. Najgorzej
za traktowano czerwonoarmistów oraz
internowanych onierzy woskich.
Ka dy z osa dzo nych o nie rzy
przy wejciu do obozu podlega procedurze ewidencjonowania. By fotografowany, pobierano mu odcisk prawego
palca wskazujcego oraz przeprowadzano wywiad, na podstawie którego wypeniano kart osobow (Personalkarte).

Nastpnie otrzymywa numer jeniecki,
tosamy z numerem na blaszce jenieckiej (Erkennungsmarke).
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Fragment wystawy staej „W niewoli niemieckiej”, CMJW.

czenie organizmu nierzadko byy powodem niedoywienia. Otrzymywane przez
jeców racje ywnociowe miay odpowiada przydziaom onierzy sucych
na tyach armii. W wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji na frontach II wojny wiatowej byy one jednak wielokrotnie zmieniane. Zalecenia obejmoway
równie zaopatrzenie w wod pitn,
a take dodatki ywnociowe dla jeców
pracujcych. Podstaw racji dziennej
by chleb – kady osadzony otrzymywa
swój przydzia w postaci 250-400 gramowej porcji specjalnie preparowanego
z ytniego rutu, siekanych buraków cukrowych, mki z plewy jczmiennej
oraz suchych lici. W myl konwencji jecy mieli mie prawo do przygotowywania dodatkowych posików z produktów
ywnociowych otrzymywanych w paczkach z Czerwonego Krzya oraz przesykach prywatnych.
Wzitym do niewoli umoliwiano wysyanie zawiadomie do rodzin. Zgodnie
z postanowieniami konwencji genewskiej
do obrotu pocztowego dopuszczono karty pocztowe, listy, paczki i przekazy
pocztowe, oznaczone jako „Kriegsgefangenenpost” i „Kriegsgefangensendung”,
zwalniane byy one z opat pocztowych.
Korespondencja podlegaa kontroli przez
cenzorów, zazwyczaj urzdników niemieckiej administracji obozowej lub zatrudnianych w tym celu osób cywilnych. Po dokadnym sprawdzeniu treci
lub zawartoci przesyki opatrywano je

osadzonych prace plastyczne, utwory
muzyczne czy formy literackie odzwierciedlay nastroje, postawy jeców, wyraay nostalgi i tsknot
za bliskimi i krajem. Organizowano wystawy plastyczne i prowadzono kroniki obozowe. Duym zainteresowaniem
i popularnoci cieszyy si wieczory patriotyczno-religijne i widowiska sowno-muzyczne.
Ucieczki. Niewola – specyficzne warunki ycia, praca ponad siy, ciga obawa
o ycie – nie oznaczay wcale zaniechania oporu. Najczciej przyjmowa on
formy spowalniania tempa pracy, odmowy pracy oraz symulowania chorób, rzadziej wyjtkowo niebezpiecznych akcji
sabotaowych. Wadze obozów macierzystych oraz komand pracy odznaczay si w wielu wypadkach okruciestwem wo bec krnbr nych je ców.
Surowa dyscyplina stosowana przez
wadze obozowe, karanie za drobne
nawet przewinienia zasdzaniem aresztu, karceru i innymi wymylnymi formami oraz w wielu wypadkach nieludzkie
warunki pracy i egzystencji potgoway postaw oporu wobec kaptora.
Najbardziej spektakularne byy jednak
podejmowane przez jeców próby ucieczek. Wymagay doskonaej organizacji
i umiejtnoci taktycznych. W myl
konwencji genewskiej z 1929 r. naleao je traktowa w kategoriach amania
dyscypliny. Kady jeniec mia moralne

prawo do ucieczki, za któr regulaminowo grozia kara aresztu, który nie przekracza 30 dni. W praktyce jednak nierzadko równie mier. Zdecydowanie
wiksz szans powodzenia miay próby ucieczek z komand pracy.
Ewakuacja. Decyzja o ewakuacji jeców
wojennych i cywilnych pracowników
przymusowych z Górnego lska i Zagbia Ostrawsko-Karwiskiego w gb
Rzeszy zapada pón jesieni 1944 r.
Bya ona zdeterminowana realn ocen
sytuacji na froncie wschodnim. Powzicie procedury ewakuacji jeców
wojennych byo zgodne z zapisami
konwencji genewskiej z 1929 r., w której okrelono, e jeniec nie moe by naraony na przebywanie w strefie dziaa
wojennych. Plany te wynikay z potrzeby maksymalnej eksploatacji pracowników przymusowych. W przypadku jeców wojennych chodzio ponadto
o niedopuszczenie do wyzwolenia przez
armie wasne lub sojusznicze i ich ewentualnego powrotu do regularnej suby.
W styczniu 1945 r. front przesuwa si systematycznie w kierunku zachodnim,
z obozów macierzystych i komand pracy jecy przemieszczali si pieszo, wytyczon wczeniej tras, tj. w kierunku
Stalagu 344 Lamsdorf, nastpnie za Stalagów VIII A Görlitz i VIII C Sagan.
Punkty docelowe stanowi miay obozy jenieckie zlokalizowane w Turyngii
i Hesji (IX Okrg Wojskowy) oraz
Fot. Witalis Szotys, MGB

piecztk „Gepfrüft” (sprawdzono).
W myl zapisów konwencji genewskiej
jecom naleao zapewni moliwoci
spdzania czasu wolnego, co dotyczyo
praktyk religijnych, dziaalnoci edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, a take
sportowej. Pomoc w zaopatrzeniu obozów w sprzt sportowy, ksiki, instrumenty muzyczne czy materiay pimienne i rysunkowe zapewniay organizacje
tj. Midzynarodowy Czerwony Krzy,
Zwizek Chrzecijaskiej Modziey
Mskiej (Young Men’s Christian Association, YMCA) i inne.
W obozach jecy uprawiali praktycznie wszystkie moliwe dyscypliny sportu – grywano w szachy i bryda, trenowano lekk atletyk i gry zespoowe,
szczególn popularnoci cieszyy si:
pika nona, krykiet i koszykówka. Jecy zakadali kluby sportowe, organizowali rozgrywki, zawody okazjonalne
i rocznicowe. 1940 i 1944 byy latami
olimpijskimi.
Organizowano równie zajcia rozwijajce indywidualne zainteresowania
hobbystyczne. Tworzono te grupy teatralne – organizowano przedstawienia
teatralne, rewiowe, operetkowe, cyrkowe, ponadto koncerty muzyczne, dziki temu, e prowadzono orkiestry, zespoy i chó ry. Je cy wy ko ny wa li
samodzielnie dekoracje, scenografie
czy kostiumy. Na ich cele powstay garderoby, warsztaty, charakteryzatornie
i pracownie plastyczne. Tworzone przez

Blaszki jenieckie oraz zdjcia z niewoli. Eksponaty: Centralne Muzeum Jeców Wojennych w ambinowicach-Opolu, zbiory prywatne. Wystawa czasowa
„Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny wiatowej”, MGB. Kurator: Joanna Lusek.
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Fot. Joanna Lusek, MGB
Oflag VIII A Kreuzburg [Kluczbork], farba na drewnie. Eksponat: Centralne Muzeum Jeców Wojennych. Wystawa czasowa „Obozy jenieckie Teschen
w latach II wojny wiatowej”, MGB. Kurator: Joanna Lusek.

budynkach uytecznoci publicznej,
stodoach, halach fabrycznych, nierzadko równie pod goym niebem. Wielu
zmaro w drodze, nie doczekao wyzwolenia.
Baraki w obozach macierzystych oraz
w przyzakadowych obozach zbiorczych opustoszay. Na Górnym lsku
w niedugim czasie osadzono w nich ludno uznan za niemieck, tworzc sie
obozów pracy oraz obozów wysiedleczych.

Fot. Joanna Lusek, MGB

w Bawarii (XIII Okrg Wojskowy). Alternatywna trasa w kierunku Bawarii
wioda przez terytorium Czech i Moraw,
kierujc si przez Hranice, Oomuniec,
Moravsk Tebov, umperk, Hradec
Kralove, Usti nad ab i Karlove Vary.
Ewakuacj ze Stalagów Teschen i Lamsdorf prowadzono zim, przy temperaturze okoo -30 C°. Jecom brakowao
ywnoci i odpowiednich ubra. rednie dzienne tempo marszu wynosio 15–
20 km. Noce spdzali w barakach, które opucili ju osadzeni, szkoach,
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Wntrze baraku jenieckiego, rekonstrukcja. Wystawa staa „W niewoli niemieckiej”, CMJW.



Joanna Lusek – dr n. hum., kustosz, kie
rownik Dziau Kresów I Kultur Pogranicza
Muzeum Górnolskiego w Bytomiu. W la
tach 20112013 pracownik naukowy Cen
tralnego Muzeum Jeców Wojennych
w ambinowicachOpolu. Stypendystka
Tajnego Archiwum Pruskiego Dziedzictwa
Kulturowego w Berlinie (2013) oraz Insty
tutu Georga Eckerta w Brunszwiku (2013).
Autorka tekstów naukowych powico
nych problematyce jenieckiej, pedagogice
pamici, historii owiaty i wychowania
oraz historii medycyny i farmacji.

Wierchomla

Straacy

Cz pierwsza

przywie kosz peen grzybów, trzeba byo wsi do pocigu z paAby
row lokomotyw i jecha Dolin Popradu z panem Bukowskim do samej Wierchomli.

Cz druga

witynia
Pierzastego Wa

Iwonce

Tylko pierwszy kurs, przed pit rano, dawa nadziej na peny sukces. Niezbdne byy te wysokie buty, tzw. traktory albo pionierki, oraz koszula flanelowa i dugie spodnie mimo sierpniowych upaów w Beskidach w 1960 roku. Siedzc przy oknie na drewnianej awce wagonu PKP 2 Klasy wida byo
pyncy Poprad i krowy po sowackiej stronie. Kolejowe tory biegnce kilka metrów od granicy pastwowej wydaway si za moment wjecha
do pytkiej rzeki niczym Jan Chrzciciel do biblijnego Jordanu. Na stacji w Piwnicznej nastpowa pierwszy wysyp grzybiarzy. Soce wci przebijao si
przez porann mg.
Pan Bukowski wyadowa z wagonu pocztowego pkaty i ciki wór biaego proszku. Nie bardzo wiedziaem do czego grzybom potrzebny by gips.
Czybymy mieli wystawi pomnik malakom, rydzom i borowikom. Tajemnica miaa si wyjani gboko w lesie. Niosem swoj bardzo uciliw porcj budowlanej mamaygi. Mój przewodnik, mistrz i emerytowany ck biolog
z Neu Sandecz Schule poci si pod potnym workiem przyszego klajstru.
Stawalimy do czsto, co pomniejszao nasze szanse na dobry zbiór dorodnych prawdziwków. Powoli traciem siy, ale nie miaem zapyta si o przyczyn naszych katuszy. Musiao w tym co by. Nigdy jeszcze nie zawiodem
si na zwariowanym czarodzieju z tamtego wiata, jak mawia o sobie ck nauczyciel przyrodniczych praw. Opowiada jak spotka si z nastpc tronu Franciszkiem Ferdynandem i jego on Zofi w Konopisztach. Pokazywa kapelusz myliwski podarowany mu przez arcyksicia. Rzuca filcowe nakrycie
gowy na znalezionego borowika i powiada, e Freud zachowywa si podobnie na grzybobraniu ze swoj rodzin. Lubiem wyciga spod tego kapelusza dorodne okazy komórkowców.
W kocu dotarlimy do naszego sekretnego miejsca, w którym rydze objawiay si tylko nam, a kozaki siedziay pod kad omsza gazi wierku. Jednake zamiast grzybów poczlimy rozrabia gips w porzuconej miednicy. Wod przynosiem w aluminiowej menace z pobliskiego potoku. Biaa
mikstura nie moga zasysa zbyt duo wieego powietrza, wic trzeba byo
j gdzie zutylizowa. Rozgldaem si wokó i nie widziaem nic prócz drzew
i dwóch mrowisk. Nagle powiao groz: krzepnca papka wlewana bya przez
niewielki otwór do samego rodka kopca z igliwia, lici i mchu. Przeraenie
w moich oczach nie zdoao zatrzyma sdeckiego biologa przed dokoczeniem dziea zniszczenia. Poprosi mnie jeszcze o wicej wody i pocz wyjania cel tego barbarzystwa. Próbowalimy, bo przecie ja te uczestniczyem w tej masakrze, wyrugowa mrówk straack z beskidzkiej biosfery. Kto
przywlók z Ameryki ten szkodliwy okaz owada. Nie byo czasu na zastanawianie si. Jankeskie mrówki poeray swoich polskich krewnych w zastraszajcym tempie, zajmoway ich mrowiska stajc si zwykymi pasoytami.
To byy wyjtkowo niebezpieczne i ekspansywne insekty.
Zalalimy w ten sposób dziesitki kopców przyjedajc do Wierchomli codziennie przez dwa tygodnie. Wyszukiwalimy miejsca zajte przez szkodników i gotowalimy im ani gipsow. Do koca dylematem bya dla mnie
forma walki z tymi owadami. Tyle, e ugasilimy poar spowodowany przez…
straaków.

alicja, a z ni ck Schule, zatrzasna drzwi nie tylko przed panem BukowG
skim. Moja Wierchomla te szybko przepada w beztroskiej modoci. Przyszed czas na Kurpie, zaoenie rodziny i szko w samym rodku Puszczy Zie-

lonej. Wszedem do borów pod Myszycem, w których miejscowa ludno
trzysta lat temu walczya ze Szwedami. Bezwzgldno najedców odkryem tumaczc niewielki fragment dziennika Svena Agrellsa, kapelana armii
Karola XII:

WALDEMAR
KONTEWICZ
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„1708 r., stycze:
Poniewa Wisa znów zamarza, nasz Skaraborg Regiment
móg przekroczy j, cho z wielkim wysikiem, popychajc
wozy bez koni i przenoszc wszystko na swoich barkach.
Po osigniciu drugiego brzegu rozoylimy obóz na kilka
dni w niewielkiej odlegoci od rzeki. Niedugo cieszylimy si
odpoczynkiem. Dostalimy rozkaz do wymarszu i kiedy tak maszerowalimy po beznadziejnie zych drogach, mój wujek umar
z wycieczenia rankiem w domu jakiego szlachcica. Woziem jego ciao przez dwa dni. W niedziel kazaem go pochowa na skraju wsi, gdy stanlimy na odpoczynek. Nic si nie
zmienio w nastpnych dniach, wci maszerowalimy przez
puszcze mazowieckie i Mazury.
W Czerwonym Borze wysalimy nasze oddziay zwiadowcze, aby zabiy wszystkich wieniaków powyej 15 lat. Bydo,
którego nie moglimy zabra z sob zaganialimy do chaup
i podpalalimy je. Wszystko to dla bezpieczestwa jako e
mieszkacy wiosek tyle za naszemu marszowi poczyniali, nkajc nas wszdzie i cigle”.
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Historia lubi si powtarza w przedziwny sposób. Tak jak
pan Bukowski, zabieram na dziwaczne wycieczki moich modych uczniów z caego wiata, by mogli eksplorowa i rozwizywa zawioci historyczno-matematyczne. Pewnie nie
ma w tych wojaach zbyt duo romantyzmu, ale ciko jest
zastpi parow ciuchci autobusem do Montrealu, czy odrzutowcem do Nowego Yorku.
W Toronto wsiadem do takiego samolotu sierpniowym popoudniem 2013 roku. Leciaem dowiedzie si, co jest w duych kartonach znalezionych na strychu kamienicy, w której
kiedy mieszkaem ponad pitnacie lat. Nowi lokatorzy mieszkania przy ulicy Podhalaskiej zawiadomili mojego brata
o znalezisku. Na zasznurowanych pudach widnia wyblaky
i sabo ju czytelny napis: Waldemar Kontewicz – prosz dostarczy. Tylko tyle. Leciaem nad Atlantykiem i zastanawiaem si: kto móg zostawi te nieoczekiwane prezenty i co
w nich mogo by? Mylaem o naszych ssiadach, kominiarzu Harlinie, artycie malarzu Wyganowskim, piekarzu Baraskim, tamburinmajorze orkiestry wojskowej. Jako nic nie
chciao si uoy w sensown cao.
Po omiu godzinach lotu na wysokoci 10 000 metrów wyldowaem w Warszawie. Z lotniska im. Chopina znikna patyna czasu fin de (communist) siècle na zawsze. Lnice lakierem mechaniczne doroki zabieray pasaerów nawet
do Nowego Scza.
Dwie paczki odbieraem od podejrzliwie patrzcych
na mnie lokatorów mojej byej kamienicy, która wci tkwia pomidzy dwoma przedszkolami, wysok wierzb, mosinym krasnalem i hutawkami, na których kiedy bujalimy
si pod samym niebem. Tusta pajczyna na pudekach
wskazywaa, e mój skarb bardzo dugo czeka ukryty w rogu ciemnego strychu. Tumany kurzu zacieliy ca klatk schodow i pó ulicy Podhalaskiej. Nieubagany Zegarmistrz powtarza po raz który: „Z prochu powstae, w proch si
obrócisz”. Miaem nadziej, e paczki wyjani mi, co znajduje si pomidzy ciepym i zimnym popioem.
Spakowana tajemnica w tekturowych szecianach jechaa
teraz do Katowic. Nastpne miejsce mojego wdrowania
po wiecie miao by wiadkiem czasu biegncego wspak. Zupenie jak pruski zegar u braniewskiej babci na cianie chodzcy w przeciwn stron z przewróconym do góry nogami
cyferblatem. To byo wspaniae kalectwo, które przykuwao
bezwiednie moj uwag do spraw egzystencjalnych.
Wniosem pudeka do mieszkania przy ul. Królowej Jadwigi i poczem powoli rozpakowywa t cisz. Dwie warstwy tektury byy sparciae, wilgotne i stche. Ze rodka wydobyem zawinit w biaawy, rozlatujcy si rcznik co
w rodzaju rzeby. Czuem si jakbym odsania pomnik nieznanego bohatera. Moim oczom ukazaa si abstrakcyjna choinka powleczona fioletow mas bitumiczn. Nie miao to
drzewko adnego pnia. Mae eliptyczne komory poczone
byy drobnymi kanalikami. Przypominaa ta budowla katakumby meksykaskiej wityni Pierzastego Wa (Quetzalcoatla). Nastroszone elementy poczy byszcze po zaapli-

kowanej kpieli. Postument, do którego przykrcona bya pierzasta zagadka, odsoni mosin tabliczk z napisem Solenopsis invicta. Nie miaem wtpliwoci, to musiaa by nazwa tego dziea. Odwracaem rzeb na wszystkie moliwe
sposoby. I nic. adnego nazwiska, choby inicjaów. Trójwymiarowa budowla stawaa si coraz pikniejsza, coraz pontniejsza. Z pomoc pospieszya moja ona, mówic, e aciska inskrypcja to nic innego jak Mrówka Straacka. Jeszcze
dobrze nie skoczya tumaczenia, kiedy usyszaem stojcy
na peronie pocig do Wierchomli, peen worków z gipsem
i wody z potoku w dziurawej miednicy. Wic ta witynia Pierzastego Wa bya zagipsowanym mrowiskiem. Nie sposób
byo policzy komór i kanalików czcych misternie zbudowane komnaty. Architektura i inynieria zadziwiaa sw wielopitrow konstrukcj i funkcjonalnoci. To byo cae
miasto, tyle e teraz wymare. Pamitka po naszej brutalnej
akcji. Nie byo innej moliwoci, wyrzuty sumienia musiay da o sobie zna. Nawet po pidziesiciu latach. Napawajc si piknem i harmoni przyrodniczej doskonaoci próbowaem si usprawiedliwia, tak jak czyni to mój mistrz
jeszcze w tamtym stuleciu. Zostawi mi wiadectwo naszego zniszczenia. Pewnie jego te sumienie drczyo do samego koca. Nieco ochonwszy poczem szuka jakiego listu, wiadomoci, kartki papieru z dwoma zdaniami. Niestety,
nie znalazem niczego. Moe w drugim pudle bdzie klucz
do zagadki, zastanawiaem si przez cay wieczór. Siedziaem w fotelu z lampk koniaku i patrzyem na dom Pierzastego Wa. W yciu nie widziaem niczego bardziej popltanego, skrzywdzonego i piknego.
Drugie, duo lejsze pudo zdawao si by te zagadkowe. W nieprzemakalnym ortalionowym worku znajdoway si
szpulki po niciach z nawinitymi na nie paskami folii. Pidziesit dwie rolki byy jeszcze bardziej enigmatyczne ni gipsowe mrowisko. Nie miaem pojcia, jak si zabra do odwijania poszczególnych pasków, na których odkryem prki
o rónej intensywnoci czerni i bieli. Przez chwil mylaem,
e to mog by negatywy zdj. Nic z tych rzeczy. adnych
obrazów, ksztatów, czy konturów.
Nastpnego dnia moja ona wzia mnie do informatyka,
który od trzydziestu prawie lat pracowa w stray ogniowej.
Nie bardzo rozumiaem, dlaczego wanie do straaka. Dziki zdolnociom inyniera komputerowca – ogniowca wkrótce dowiedziaem si, e na krawieckich walcach nawinite byy nagrania dwikowe, dokonane metod dwóch przepon,
piórka i przesuwanego medium w postaci nasczonego sadz
papieru zaimpregnowanego parafin. Na kadej szpulce bya dokadna data. Wszystkie nagrano w 1913 roku, tyle e
w rónych miesicach. Znów nie byo adnej wskazówki. adnego listu, tylko drewniane rolki z nawinit histori, któr
by moe uda si odtworzy.
Straak i Cybernetyk w jednej osobie napisa specjalny program komputerowy w jzyku C++, zeskanowa wszystkie tamy i zaczo si szalestwo suchania. Niemoliwe stao
si moliwym. Pan Bukowski, dwudziestodwuletni entuzjasta nauk przyrodniczych, techniki i sztuki rozmawia w Wiedniu z samym Gustavem Klimtem. Nie znam jzyka niemieckiego, wic polegam na umiejtnociach Straaka, który
tumaczy skargi wiedeskiego malarza na hipokryzj krytyków i tumu koneserów malarstwa klasycznego, który w bezecestwach pawi si codziennie, a na delikatnych, rozerotyzowanych olejnych obrazach widzi Sodom, a nie
sztuk.
Na nastpnym waku Kokoschka opowiada o swojej Narzeczonej wiatru. Sycha jak amie si gos geniusza, który
opowiada o swojej nieszczliwej mioci do Almy Mahler.
Jego obraz, malowany caymi latami, mia by godny
owiadczynom. Alma nigdy ich nie zaakceptowaa – obrazu
i Oskara Kokoschki. Trudno uwierzy, e Narzeczona wiatru to dzisiaj arcydzieo znane na caym wiecie, a wielki artysta wpada co rusz w depresyjne doki.
Dugo czekaem na jzyk polski pana Bukowskiego.
Na jednej ze szpulek nawinita bya rozmowa z sdeckim burmistrzem – panem Barbackim. Gospodarz ck Nowego Scza
opowiada o zniszczeniach miasta po ogromnym poarze, mi-

mo bohaterstwa straaków walczcych trzy doby, przy gaszeniu czerwonej apokalipsy. Odbudowa Rynku i Ratusza miaa pochon bajoskie sumy, których nie byo w miejskiej kasie. Prosi pana Bukowskiego o naganianie w gazetach akcji
odbudowy zniszczonej czci sdeckiego grodu. Mody gos
pana Bukowskiego nakada si na moje wspomnienia
z Wierchomli. To by ten sam monotonny, niski baryton, moe troch z inn barw, moe odrobin szybszy, ostrzejszy,
bez manierycznych przerywników.
Na ostatniej szpulce nawleczony by krótki list napisany fioletowym inkaustem. Waldemarze, mam nadziej, e tymi trzema pudekami sprawi Ci rado – ck nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w grodzie JCKM FJI w Nowym Sczu,
Herr Bukowski. Dugo rozgldaem si wokó, bezskutecznie
szukajc brakujcego kartonu...

Cz trzecia

gromadzona pytoteka mojej ony wydawaa si by bezZzoelek
uyteczna. Przecie nikt na wiecie nie zakada ju pieztrycznych igie by sucha jazzu czy rocka z lat 60. ubie-

gego wieku. ycie to jednak wci zaskakujca ba
z niejedn pic królewn i puent. Na wystawie w sklepie
z elektronicznymi gadetami, gdzie wirtualna rzeczywisto przegonia t przyziemn z bocianem i wierzb o dwa
wszechwiaty, sta gramofon z tub i korbk nakrcajc spryn tego dwikowego perpetuum mobile. Nie zawahaem
si wyda majtku na muzyczn histori. Przytaszczyem,
do domu w Katowicach, medium czce mnie ze wiatem zastygym w ebonitowej masie. Szurajca iga po Deana Martina That’s Amore oywia akordeon i chór przekonujcy, e
to jest wanie mio, kiedy chopiec spotyka dziewczyn,
albo ksiyc topi si w penym kielichu wina. Niby opisana
i wypiewana we wszystkich jzykach sercowa przypado, ale wci wana, wci melancholijna, wci modziecza, wci magiczna.
Nakrcaem nasze patefonium (tak je ochrzciem, gdy zakadaem pierwsze pyty i wsuwaem stalowe igy w oe
dwikowego encefalografu), kiedy zaterkota mój telefon komórkowy, a w nim dojrzay, mski gos pytajcy o mnie. Nieco zdziwiony potwierdziem swoj tosamo. Dychawiczny szelest polskich zgosek z kresowym zapiewem oznajmia,
e znaleziono pudeko przy okazji zakadania wiata na strychu kamienicy przy ulicy Podhalaskiej w Nowym Sczu. Dodano jeszcze, e pi tygodni temu odbieraem dwa due zakurzone puda. Te trzecie, zagubione w kcie, byo drewniane
i mae, zabezpieczone gumk recepturk przyciskajc wistek papieru z napisem: W. Kontewicz.
Nie omieliem si otworzy inkrustowanego skarbu tam
na miejscu. Byem pewien, e trzymaem w doni cay
wiat, który przetacza si teraz nie tylko w szybie samochodu pdzcego autostrad z Krakowa do Katowic.
Tu po przybyciu na lsk, jako podwiadomie, naoyem na mój antykwaryczny adapter Telegraf mioci – pocztówk dwikow podarowan pidziesit lat temu mojemu wujkowi z Braniewa przez pewn pikno ze Starego
Scza, któr nazywalimy ju cioci. Ta piosenka bya jedyn pamitk po tamtej niespenionej mioci. Chyba e dodam jeszcze do tego dwie mogiy poczone wiecznym telegrafem pamici.
Zdjem recepturk z pudeka z obrazkiem Giewontu
i wygrawerowanym napisem Pamitka z Zakopanego. Od razu poczuem si, jak w kolejce linowej na Kasprowy Wierch
w 1961 roku, kiedy wysiad prd i wisielimy nad przepaci
ponad dwie godziny. Nikt w wagoniku nie mia wtedy odwagi otworzy ust. Milczelimy cay czas, wierzc e wyjdziemy z tej eskapady cali i zdrowi. Najodwaniejszy by mój malutki brat, który jedzi po pododze plastikowym motocyklem.

Grafika: Wojtek uka

Patefonium
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Wszystkie oczy byy skierowane wanie na niego. Zatem dobrze byo mie sze lat i nie mie pojcia o niebezpieczestwach tamtego wiata.
Piknie wykaligrafowane litery na czarno biaej pocztówce z Piwnicznej i Wierchomli szyfroway dla mnie wiadomo:
Waldemarze,
mam nadziej, e pamitasz szczyty gór, na których odpoczywalimy i WANIE TAM otwieralimy nasze plecaki pene jedzenia i notatek. Kieruj si tymi samymi szlakami, a znajdziesz interesujc histori, o któr zawsze prosie podczas
naszych turystycznych wdrówek.
c.k. nauczyciel biologii Herr Bukowski.
Wic to bya ta trzecia tajemnica czekajca na mnie
od kilkudziesiciu lat? Mae inkrustowane pudeko z kilkoma zdaniami? Dlaczego dwa sowa byy napisane duymi literami? Te i inne pytania miay mnie nurtowa w niedalekiej
przyszoci.
Przez kilka dni siadaem w fotelu naprzeciw gipsowej rzeby Pierzastego Wa (Mrowiska z Beskidu Sdeckiego) i zastanawiaem si nad przypadkowoci ycia i jego ulotnoci.
No i ta ostatnia komora, na samym szczycie, miaa kolor czerwony. Reszta biologicznej konstrukcji iluminowaa bitumicznym fioletem.
Kiedy dotykaem, po raz nie wiem który, niezliczone zakamarki biologicznej doskonaoci, zauwayem mae pknicie na szczytowym elemencie mrowiska. W tym samym
momencie zdaem sobie spraw, e tu musi kry si odpowied
na pytania zadawane samemu sobie: Dlaczego szczyt, dlaczego inny kolor, dlaczego due litery?
Nagle, cinita cianka pomieszczenia mrówek straackich otworzya si. Z wntrza wyskoczy zwitek gsto zapisanego papieru w postaci bryka, albo cigi, jaki stosowalimy czasem na klasówkach z matematyki. Szybko rozwinem
delikatny palimpsest o dugoci kilkudziesiciu centymetrów.
Moim oczom ukazao si znajome pismo:
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Drogi Waldemarze,
I znów ja, Twój nauczyciel historii i biologii – Herr Bukowski. To bdzie ostatnie nasze spotkanie. Wiem, e jeste na tyle inteligentnym chopcem, aby rozwiza szarad z górskimi
szczytami i kolorowymi rzebami. I dostaniesz si do tej papierowej tasiemki prawie testamentowej. To nie jest mistyfikacja. To wzgldy zwykego bezpieczestwa mojego i jeszcze
paru innych osób, dyktoway takie dziaanie. Kiedy pisz te sowa, w sierpniu 1969 roku, komunizm w Polsce nie zela ani
na chwil. Chocia ju nie morduj ludzi, to wci wielu z nas
ma obawy przed utrat wolnoci, o któr przecie tak naiwnie walczylimy. Ty masz ju osiemnacie lat. Skoczye szko redni i chcesz zosta nauczycielem. Wiem to od Twojego
ojca, a poniekd i od Ciebie. Mówie, a waciwie marzye,
o tym gono, kiedy bawilimy si prawie dziesi lat temu w pogotowie ratunkowe dla polskich mrówek w Wierchomli.
Wiem, e to byo brutalne, ale innego wyjcia nie byo. Kto
to musia zrobi. Dugo nie wiedziaem, jak Ci powiedzie o moim „bestialstwie”. Czyni to teraz wiedzc, e zalewajc gipsem mrowiska ze szkodliwym insektem wybieraem mniejsze
zo. Smutno mi z tego powodu bardzo. Jeszcze smutniej, e wcignem w to Ciebie, chopca niespena dziesicioletniego.
Przepraszam za moje niewyrane pismo, ale dobiegam osiemdziesiciu lat, wic to jest chyba zrozumiae. Jednake nie poddaj si czasowi i wci penetruj nasze Beskidy i Bieszczady z „kompanij” wilesko-lwowsk. Tam bynajmniej nikt nas
nie moe podsuchiwa. Wspomnienia z Syberii, Kazachstanu i innych gubinkowych miejsc s naszym katharsis. Moje
dowiadczenia znasz ju troch. Byem krótki okres czasu c.k.
nauczycielem biologii w Gramarschule w Wiedniu, a póniej
w Nowym Sczu. Oprócz krojenia ab i koników polnych prowadziem w cesarstwie Austro-Wgierskim do intensywne ycie towarzyskie. W przededniu wybuchu I Wojny wiatowej
mieszkaem w Wiedniu w kamienicy na Sieveringu. Moim ssiadami byli pastwo Bronsteinowie. Nikt nie przypuszcza, e
wydarzenia w Serbii mog rozpta koszmar wojenny.

Takim najwaniejszym miejscem towarzyskim w miecie Mozarta staa si kawiarnia Central, w której czsto przesiadywaem, jako e pan Trocki vel Bronstein czsto uwodzi swoimi wykadami o muzyce, malarstwie, literaturze, sztukach
teatralnych, a przede wszystkim polityce. Poprzez Trockiego
i jego on poznaem Adolfa Joff przyjaciela Freuda, wic
psychoanaliza staa si niejako moim hobby. Kady w Wiedniu przesiknity by rewolucj irracjonalizmu i czynników
emocjonalnych ludzkich zachowa.
Na tym nie koczy si mój Wiede. Popularno i wano
Trockiego pozwolia mi pozna Josipa Broz, póniejszego Tito. To by uroczy, dwudziestoletni tancerz, gawdziarz i kobieciarz. Uwielbia mode wdowy. Widziaem te ospowatego Gruzina Dugaszwili. Pono duga to po gruzisku stal,
wic std pewnie i zowieszcze nazwisko mordercy: Stalin.
Potem bya wojna. Niespodziewana, krwawa. Duo Ci o niej
opowiadaem. Jeszcze wicej wiesz z lekcji historii, gdy miae wymienit nauczycielk – pani Wagow. Dla mnie jednake ycie miao zawsze galicyjski sens i wymiar. Marzyem
o Polsce, zawsze i wszdzie. Tyle e co si zmienio na zawsze po wojnie. Cieszyem si z wolnoci, ale to chyba modo bya kwantyfikatorem moich emocji. Ju nigdy nie byem tak szczliwy jak w Wiedniu. Teraz patrz na ycie
z perspektywy starca i wiem, e im dalej jestem od cesarskich
czasów, tym bardziej odchodz od siebie. Dziwne, prawda?
Moe i Ty kiedy bdziesz zmaga si z podobnym problem.
Druga wojna wiatowa spowodowaa u mnie, jak i u wielu,
wielkie spustoszenia emocjonalne i nie tylko. Moje cierpienia wpisuj si w te sze szataskich lat, jakie wiat przerabia „dziki”, wydawaoby si normalnym, modym ludziom,
których spotkaem i nawet poznaem wanie tam w Wiedniu.
W 1913 roku wasa si przecie po Praterze kiepski malarz – Hitler.
Pewnie teraz nie bdziesz mia ju wtpliwoci, co do mojej konspiracji. Moe Ty doczekasz chwili, kiedy te sowa bd tylko historyczn notatk. A s jeszcze moi przyjaciele, którzy wycinali drzewa na Syberii, kopali uran w nieludzkiej ziemi,
spawiali drzewo Jenisiejem jako mali chopcy. Albo te przeladowani onierze spod Monte Cassino. Czy mona sobie
wyobrazi wiksz ironi losu?
Mógbym napisa duo wicej. Jednake moje oczy odmawiaj posuszestwa. I nie chciabym aby ten list sta si ckliwym romanem, jak mawia Twój tato. Urodzie si i troch
wychowae w Braniewie. Wic masz jaki obowizek. Napisz
wspomnienia w postaci dziennika i nazwij to np. Braniewnik.
Nie wiem, moe to infantylna nazwa, ale po opowiadaniach
Twoich bliskich mam przed oczyma pikn ba wilesk.
Szkoda gdyby przepada.
I jeszcze jedno. Ostatnie pudeko, to najmniejsze, ma podwójne dno. Otwórz i znajdziesz co, co mam nadziej, sprawi Ci rado.
Twój na zawsze pan (herr) Bukowski
Czy to ju naprawd ostatnie chwile z moim mistrzem i niejako przyjacielem? Chciaem zatrzyma czas, zatrzyma c. k.
biologa, znajomego samego Bronsteina. Pozostaa tylko
rzeba Pierzastego Wa, rozmowy zapisane na dziwnym medium i inkrustowane pudeko. Ale przecie ono ma podwójne dno. Otworzyem w kocu ostatni skrytk z tajemnic.
Pomidzy dwiema ciankami znajdoway si pocztówki
z nagraniami piosenek. Nakrciem moje patefonium i zostaem zaskoczony zupenie: Jan Kiepura i Enrico Caruso
w solowych ariach piewali O Sole Mio (Mój synku); prawie
tak jak mój ojciec, kiedy spukiwa ze mnie grzechy sdeckich ulic w eliwnej wannie.
Waldemar Kontewicz, ur. 1951 w Braniewie, prozaik, po
eta, tumacz. Absolwent WSP w Olsztynie. Z zawodu na
uczyciel matematyki. Od 1987 roku w Kanadzie. Drukowa
teksty w Migotaniach, Twórczoci, Wizi, paryskiej Kultu
rze. Autor wydanych ksiek: Braniewnik (nagrodzony
Wawrzynem Literackim Warmii i Mazur), Wilkierze bra
niewskie, Appendix.

rzynastowieczna Ksiga henrykowTkieska
napisana zostaa przez niemiecgo mnicha po acinie i zawiera

pierwsze utrwalone w pimie zdanie
w jzyku polskim wypowiedziane przez
Czecha do jego polskiej ony. Czesi s
przekonani, e sowa te wybrzmiewaj w ich jzyku. Obydwa za (polski
i czeski) byy sobie tak bliskie, e nieomal tosame. W tym pimienniczym
artefakcie odnajdujemy esencj zoonoci kultury lska i jej specyfik.
Jedna zaledwie fraza i okolicznoci jej
zapisania w Ksidze henrykowskiej
(„day, ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co
w transktypcji czytamy jako: „daj, a ja
pobrusz, a ty poczywaj”) szeroko
otwieraj drzwi do zrozumienia specyfiki lska nie tylko redniowiecznego.
To truizm, e kultura lska ma wymiar
uniwersalny i e jest na wskro europejska, e znaczy j trudny i bezcenny dar
pogranicznoci, e w tym wanie tkwi
sia i uroda tej ziemi, jej bogosawiestwo i przeklestwo zarazem, jej
otwierajcy si na universum prowincjonalizm, który jeli nie jest niezauwaany, to zwykle opacznie rozumiany
bd te niedoceniany.
lsk to kamie drogocenny, szmaragd Europy (smaragdus Europea) – by
odnie si do jednego z najchtniej
przywoywanych okrele, pochodzcego z XVII stulecia, a cilej uytego
w formie metafory przez poet Heinricha Muhlpforta w wierszu pisanym
na mier ostatniego piastowskiego
ksicia tej ziemi. Pooenie lska i jego bogactwo tyle stanowiy o jego sile, co przesdzay o dramatycznych losach, na ra a jc go na po li tycz n
pazerno wadców i polityków. A jednak ziemia ta szczliwie wymyka si
stereotypom. I kady, kto j poznaje, wie
o tym dobrze. Jeszcze w XII wieku
do Maopolski nalea teren tego skrawka lska, który po wiekach stanie si
jego najbardziej uprzemysowion czci. I a po rok 1821 Bytom i Pszczyna bd siedzibami dekanatów krakow skiej die ce zji. Pa ra dok sów
mnocych pojciowe problemy i sprawiajcych, e dyskusje take dzi nie gasn, doprawdy od pocztku jest wiele.
Ale to take bogactwo.
W redniowieczu, gdy ju z gbi lskiej ziemi dobywano niektóre z ukrytych w niej szlachetne kruszce, na uniwersytetach europejskich studiowaa
niemaa grupa lzaków. Henryk Barycz pisa, e z wszystkich ówczesnych dzielnic polskich „tu osiga najwik szy roz kwit pi mien nic two
i twórczo naukowa, najatwiejszy
dostp maj nowe prdy umysowe. Zasadniczymi faktorami wyjaniajcymi
ten wysoki stan rozwoju kulturalnego,
byy: najrozleglejsza stosunkowo liczba klasztorów, bujny rozkwit miast, znakomity rozwój szkolnictwa miejskiego
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(w pierw szej po o wie XIII wie ku
w dwóch gównych miastach 14 szkó,
w XIV wieku w 42 miastach 43 szkoy), wreszcie ilociowo najwikszy pd
ze lska na uniwersytety zagraniczne. I tutaj znowu charakterystyczny
przykad: na 24 studentów z Polski, studiujcych na Uniwersytecie Boloskim w latach 1265–1294, przypada
na lsk 11 scholarów. Równie w latach 1300–1327, wedle niepenych
identyfikacji, liczba scholarów boloskich, pochodzcych ze lska lub
zwizanych z nim sprawowanymi urzdami, wynosi od 1/3 do poowy ogólnej licz by stu den tów z Pol ski”.
Tam – w Bolonii – zaczyna swoj drog w. Jacek Odrow – Lux ex Silesia,
wiato ze lska, jak o nim mówiono
w Krakowie. Liczna bya obecno
wybitnych lskich uczonych na Uniwersytecie Krakowskim od pocztku jego istnienia, a take caa konstelacja rektorów, od Franciszka Krzyszowica
z Brzegu (cilej Krzyszowic k. Brzegu) w XV wieku po pochodzcego
z Dbrówki Maej (dzisiaj dzielnicy Katowic) ks. Konstantego Michalskiego
w wieku XX. lscy kompozytorzy
dziaali w Krakowie od czasów Jerzego Libana na przeomie XV i XVI wieku i nazywanego polskim Händlem
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego 200 lat póniej. A losy ich czyy
Praga i Kraków. Pisma lskich mistyków aktywnych w okresie nowoytnym
(Angelus Silesius, Jakub Böhme) inspiroway Blake’a i Swedenborga. Zawarte w dzieach Silesiusa i Böhmego
myli yy daleko od miejsca, w którym
je uwieczniono. Majc to na wzgldzie,
trzeba przyzna, e nie cakiem fantastycznie brzmi z pozoru anegdotyczna
uwaga, e waciwym jzykiem lskim
jest acina, skoro to w niej zapisano by
moe najbardziej fundamentalne i znane w Europie lskie myli.
Od pocztku drugiego tysiclecia
po Chrystusie ziemia lska wrastaa
w acisk kultur zachodniej Europy.
lsk wpisany jest w europejsko caym swoim kulturowym tchnieniem.

Jest ziemi wielu religii i jzyków,
które jednak bardziej cz (o czym
wiadczy chociaby przytaczane zdanie
z Ksigi henrykowskiej), ni – przymierzcjc starotestamentow wie – dziel. Przynaleno lska do rónych
pastw sprawia, e jego mieszkacy
na przestrzeni ostatnich stuleci stali si
czonkami rónych narodów. I dlatego
wanie tak wyrazicie historia lska
zawiera w sobie wszystkie te wartoci,
które dzisiaj nieco patetycznie nazywamy europejskimi bez wzgldu na to, jak
bardzo pozostaj w kryzysie naszych rodem spod biblijnej Babel czasów.
Wartoci na lsku rodziy si w trudach i cierpieniu, ale rodziy si szczliwie. Drogocenno tych ziem, nie tylko z uwa gi na bo gac two – tak e
szlachetnych – kopalin, jest polifoniczna. Bierze si równie z obfitego
wchaniania kulturowych wartoci z zewntrz. Mimo wszelkich szalestw,
tragedii, smutku i za pozwala na zachwyt take przeszoci i jej bohaterami, najbardziej jednak chyba tajemnic ludz kich lo sów i wy bo rów,
nieokieznanym ywioem moliwoci.
Historia jako droga prowadzca z przeszoci do przyszoci by moe wyraniej ni kiedykolwiek dotd pozostaje
i dzi istotnym szlakiem poznania czowieka na lsku. Jest pokrzepieniem
i mona w niej szuka otuchy. Trudno
w sobie wzbudzi zachwyt czowiekiem, ale ufa mona, e to wanie postawa otwarta na zachwyt jest pocztkiem poznania, znamionuje czowieka
poszukujcego, czowieka drogi i pogranicza. I czowieka tak specyficznie tu
pojtej gbi. Zachwyt nad tym, e
moliwe jest przebaczenie i budowanie
wizi – z zachowaniem i poszanowaniem innoci. e wszystko, co tak wyjtkowe, nie suy echtaniu ego, ale pozwala uwiadamia sobie, jak wielka
jest powinno i jak wielki odziedziczony zbiorowy obowizek, jak wielka odpowiedzialno. Szczliwie, wiato nie
ganie i mona w jego blasku pracowa.
wiato ze lska...


39

Foto. Joanna Kucz-Pieczka, archiwum Muzeum Miejskiego w Tychach

ycie dwóch par maeskich, Wejchertów i Czyewskich, sploto si w 1958
roku, w Tychach. Misj yciow jednych
i drugich stao si projektowanie nowego
miasta, powstajcego w ssiedztwie starego dziesiciotysicznego miasteczka, jakim wczeniej byy Tychy. Wspólna praca zawodowa bardzo zbliaa, ale poza tym
poczyy t czwórk take wspólne zainteresowania i upodobania do spdzania czasu wolnego – latem na wyprawach kajakowych, a zim na wdrówkach górskimi
szlakami na nartach. Architektura i urbanistyka byy wszake pierwsze.
Po latach Andrzej Czyewski zosta
biografem Wejcherta.

Czyewski – z warszawiaka tyszanin
ndrzej Czyewski urodzi si w WarszaA
wie 18 grudnia 1930 roku. Jego ojciec
Józef by prawnikiem, matka Teresa wród

Andrzej Czyewski w czasie spotkania w Muzeum Miejskim w Tychach, stycze 2008

Architektura,
fotografia, literatura
Trzy wiaty Andrzeja Czyewskiego
MARIA LIPOKBIERWIACZONEK

Zamykam dom mój dzi na klucz […]
Kazimierz Wejchert

13 lutego tego roku zmar Andrzej Czyewski, tyski architekt. Niektórym znany
by bardziej jako fotograf, a jeszcze innym – jako autor biografii Marka Haski.
By bowiem Andrzej Czyewski postaci
wielowymiarow, o bogatej osobowoci,
wielu zainteresowaniach i rónych aktywnociach. By czowiekiem-instytucj, autorytetem, znakomitym komentatorem
dokona architektury ostatniego pówiecza, a z racji swego wieku take wiadkiem
historii. Dla mnie by yczliwym wspópracownikiem i przyjacielem.
W grudniu 2015 roku skoczy 85 lat.
Wówczas nic nie zapowiadao, e to jego
ostatnie urodziny.

Wejchertowie i Czyewscy
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wa cytowane jako motto to pocztek
SWej(aocher
take tytu) wiersza Kazimierza
ta. Autor wybra równie t sym-

boliczn fraz na tytu swego poetyckiego tomiku, który wyda w 1992 roku, kiedy mia ju 80 lat i dugie twórcze ycie
za sob. Ten tomik wierszy Wejcherta poyczy mi Andrzej Czyewski, kiedy
w 2012 roku wspólnie pracowalimy
nad wystaw i ksik powicon Wejchertowi, a oba te dziea przygotowywane byy przez Muzeum Miejskie w Tychach dla upamitnienia stulecia urodzin
profesora.
Profesor Kazimierz Wejchert by urbanist, autorem planu generalnego miasta
Ty chy, ale tak e po et, akwa re li st,
a w modoci sportowcem. Co wane dla
mojej opowieci – przyjani si z Mari
i Andrzejem Czyewskimi. Kazimierz
Wejchert zmar w 1993 roku. Trzy lata póniej zmara jego ona, Hanna Adamczewska-Wejchert, wspótwórczyni projektu
Tychów. Dwadziecia lat po Wejchercie
zmara Maria Czyewska. Trzy lata po Marii, a dwadziecia lat po Hannie Wejchertowej, zmar Andrzej Czyewski. Zadziwiajcy, cho przecie przypadkowy
rytm…

kilkorga rodzestwa miaa siostr Mari,
która bya matk Marka Haski. Kuzyn Marek (Andrzej precyzyjniej mówi o nim
„brat cioteczny”) by o trzy lata modszy
od Andrzeja, cho dzieliy ich cztery roczniki (Marek urodzi si w styczniu 1934 roku). Chopców czyy wizy rodzinne, ale
take przyja. Okupacj obie rodziny,
Czyewskich i Hasków (ojciec Marka ju
nie y), spdziy w Warszawie. Miasto
opucili po upadku powstania warszawskiego. Czyewscy znaleli na krótko
schronienie w Radomiu, a potem osiedli we
Wrocawiu. Tam Andrzej zda matur
i podj studia na architekturze. Na Politechnice Wrocawskiej pozna swoj przysz on Mari, która take studiowaa architektur. Maria, zwana przez bliskich
Murk, bya wilniank z pochodzenia. Jej
rodzina opucia Wilno wiosn 1945 roku,
latem 1945 przyjechali na Dolny lsk,
do Prudnika. Charakterystyczne losy tego
pokolenia…
Maria i Andrzej jesieni 1955 roku
wzili lub. Mieszkali i pracowali we
Wrocawiu, Andrzej na Politechnice. Jeszcze we Wrocawiu, w 1957 urodzia im si
pierwsza córka. Druga urodzia si trzy lata póniej, kiedy byli ju mieszkacami Tychów.
A jak trafili do Tychów? Andrzej Czyewski tak o tym opowiada:
„Pón jesieni [1957 roku] zdecydowalimy si […] na przystpienie do kolejnego konkursu – na koció w Nowych Tychach. Z pocztkiem lutego 1958 roku, gdy
byem wanie na Politechnice, wróci
z Katowic, gdzie rozstrzygany by ten konkurs, jeden z profesorów biorcy udzia
w jury. Przywióz wiadomo, e pierwsz nagrod uzyska projekt kocioa
o trzech wysokich wieach. Nazwiska
autorów jeszcze nie byy wtedy ujawnione. Ale po krótkiej rozmowie o szczegóach zwyciskiego projektu zorientowalimy si, e to wanie nasz projekt.
By to dla nas wielki sukces. Wygralimy ogólnopolski konkurs architektoniczny! Wtedy te przeczytalimy w komunikacie Stowarzyszenia Architektów
ogoszenie, e Miastoprojekt Nowe Tychy
poszukuje projektantów architektury oferujc prac i mieszkanie.

Z pocztkiem kwietnia otrzymalimy list
od Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej, generalnych projektantów miasta Tychy, z propozycj przyjazdu i zorientowania si w moliwoci podjcia pracy
przy budowie miasta. Do zaprojektowania
by tam przecie nie tylko koció. Skontaktowalimy si od razu. Wstpnie umówilimy si na wizyt w lecie. […] W pogodny lipcowy poranek wyjechalimy
pocigiem z Wrocawia. Wpierw do Katowic, tam przesiadka i dalej kolej do Tychów. Budynek biura projektowego znajdowa si bezporednio przy dworcu kolei.
Profesor Wejchert by na urlopie, ale czekaa na nas Hanka Adamczewska, przystojna, niespena czterdziestoletnia, bdca
w zaawansowanej ciy. Nie przeszkadzao to jej porusza si szybko i energicznie.
Opowiedziaa o moliwociach i warunkach podjcia pracy przy projektowaniu
miasta. Zaprosia do domu i na nocleg.
Po poudniu may spacer po tej samej
ulicy, przy której mieszkali. Za zakrtem – budowa domów szeregowych.
W 1956 chyba roku ogldalimy w naszym
zawodowym czasopimie „Architektura”
rezultaty konkursu na domki mieszkalne
dla lska. Szczególnie spodoba si nam
wtedy jeden z projektów autorstwa starszych kolegów Buszki, Franty i Gottfrieda. Teraz, nieoczekiwanie, tu w Tychach,
zobaczylimy ten projekt w realizacji.
Wchodzc do jednego ze znajdujcych si
w stanie surowym domków Adamczewska
powiedziaa nam, e taki domek moemy
dosta. To by bardzo powany argument.
Jeszcze jedno wraenie z tamtej pierwszej wspólnej wizyty w Tychach. W obiegowym pojciu lsk kojarzy si z brudem, za nie czysz czo nym po wie trzem
i zniszczonym przez przemys krajobrazem. Murka w pierwszym odruchu sysze
nawet nie chciaa o przeprowadzce z zielonego Wrocawia na czarny lsk. Teraz,
na miejscu okazao si, e Tychy otoczone s lasami, e mona tu mieszka
w domku z wasnym ogrodem […]. No
i mona taki domek szybko otrzyma.”
Tak Andrzej Czyewski wspomina pocz tek swo je go zwiz ku z Ty cha mi
w ksice „Murka”, powiconej zmarej
w 2013 roku onie. Przeprowadzka do Tychów w 1958 roku rozpoczynaa dla obojga czas pracy przy projektowaniu nowego miasta, pracy na cae zawodowe ycie.
Nie zosta wprawdzie wybudowany ich
konkursowy koció z trzema smukymi
wieami (dobra wola decydentów z okresu popadziernikowej odwily szybko
si bowiem skoczya), ale Czyewscy zaprojektowali w miecie wiele budynków
i caych osiedli. Ich pierwsz realizacj by
kompleks obiektów Technikum Budowlanego. Prost bry korpusu szkoy ozdobili fantazyjn upin zadaszenia nad
wejciem gównym – rozwizanie mistrzowskie. Za projekt szkoy otrzymali nagrod. Potem byy jeszcze nastpne nagrody. A po wielu latach zaprojektowali
razem koció p. w. w. Jadwigi, wybudowany jednak w innym miejscu ni planowano ten pierwszy, konkursowy.
O ile Murka cae zawodowe ycie zwizaa z tyskim Miastoprojektem, to Andrzej
wykada take na Politechnice lskiej,

a pod koniec lat 80. obj stanowisko architekta wojewódzkiego.

Fotografia
ndrzeja poznaam czterdzieci lat temu,
ale przez dugi czas bya to po prostu miA
a znajomo. Zaprzyjanilimy si, kiedy je-

denacie lat temu pochono mnie organizowanie powstajcego Muzeum Miejskiego
w Tychach. Andrzej Czyewski by jedn
z pierwszych osób, które przyniosy dary
do tworzonej muzealnej kolekcji. Byy to
zdjcia budujcych si Tychów. Zdjcia
znakomite! Budowy z lasem dwigów, czasem z wiejskim pejzaem na pierwszym planie, pokazujce przenikanie si Tychów
starych i nowych. Moj uwag zwróciy take zdjcia pokazujce ycie mieszkaców nowego miasta w tamtym pionierskim okresie:
przechodnie na ulicach, zabawy dzieci
na ugorach ówczesnych podwórek, w wielkiej kauy (pewnie bya dla nich morzem)
czy na trzepaku, niedzielne obrazy tumu ludzi wychodzcych z kocioa lub uczestniczcych w kiermaszu z okazji Dni Owiaty, Ksiki i Prasy. Ogldanie tych zdj
przypominao mi wasne lata tyskiego dziecistwa i wczesnej modoci. Pamitaam dobrze takie obrazy, takie wanie scenki.
Andrzej Czyewski co jaki czas przynosi do muzeum w darze kolejn pyt
z zapisem swoich zeskanowanych zdj.
Skanowa samodzielnie (sprawnie posugiwa si sprztem komputerowym), ze starych celuloidowych negatywów, które
tworzyy jego zasobne archiwum. Po kilku latach liczca ponad piset okazów kolekcja jego zdj staa si skarbem muzealnego Dziau Fotografii.
Przekazane w darze do muzeum zdjcia
zoyy si na zorganizowan w 2007 roku wystaw „Powstaje miasto. Tychy
w fotografii Andrzeja Czyewskiego”.
Na ekspozycji znalaz si wybór okoo 200
zdj. Wystawa przycigna rzesze tyszan,
którzy odnajdywali w niej dokumentacj
i atmosfer minionego czasu, a przy tym
podziwiali wietne oko fotografa. Wydany z okazji wystawy album fotografii
Czyewskiego cieszy nabywców. Niektórzy dopiero poprzez t publikacj poznali
nazwisko autora, nie wiedzc wczeniej
o jego zasugach jako architekta.
Wiele zdj Czyewskiego ma walor
ikoniczny. Wykorzystywane s jako ilustracje w licznych wydawnictwach powiconych architekturze minionego pówiecza,
a take pokazujcych ycie spoeczne
w budowanym wówczas miecie.

Przez Marka Hask do literatury
woj emerytur Andrzej Czyewski wyni wszake gównie literatur. W poSdwójpe
nym sensie. Jako jedyny kuzyn Marka Haski, a wic najbliszy krewny
i spadkobierca, zaj si porzdkowaniem
spucizny po sawnym bracie ciotecznym.
Obszerne archiwum rodzinne przej
po mierci Marii Hasko, matki Marka,
w 1987 roku. Tak rozpoczy si dugie lata pracy Andrzeja nad spucizn po kuzynie pisarzu. Nie ograniczy si jednak

do porzdkowania papierów. Postanowi napisa biografi Marka. Zaleao mu na
rzetelnej opowieci o yciu pisarza, na sprostowaniu licznych mitologizacji i przekama, jakie przez lata narosy wokó postaci Haski. Biografi wyda trzykrotnie.
Pierwsza edycja miaa miejsce w 2000 roku. Ostatnie wydanie, poszerzone o nowe
dokumenty, ukazao si w 2012 roku.
Opracowa take i przygotowa do druku listy Marka Haski, które ukazay si w 2014
roku, a jeszcze wczeniej, w 2002 roku,
chopicy pamitnik Marka z lat 1945-1946.
Zapiski modocianego Marka w pamitniku uzupeni wasn równoleg narracj:
wyjanieniami zawioci sytuacji rodzinnej
piszcego chopaka oraz celnymi komentarzami odnoszcymi si do ówczesnej
sytuacji w kraju. Dziki tym komentarzom
poznajemy midzy innymi warunki ycia
w powojennym Wrocawiu.
Kolejne wydania biografii Marka Haski, opracowania jego pamitnika i zbioru listów, pocigay za sob udzielanie licznych wy wia dów, a tak e spo tka nia
autorskie w rónych miastach Polski.
Czyewski nie uchyla si od tych obowizków, uznajc, e naley si to Hasce.
Przygotowa take powicon mu wystaw, eksponowan midzy innymi w Tychach i w Czstochowie.
W ten sposób Andrzej Czyewski sta si
bardziej znany nie jako architekt, ale jako
kuzyn sawnego pisarza. Jednoczenie
sam sta si pisarzem. W swej nowej aktywnoci twórczej zajmowa si wszake
nie tylko sprawami ciotecznego brata.
Spi sy wa tak e swo je wspo mnie nia,
zwaszcza z czasu pracy w tyskim Miastoprojekcie. Tyskie muzeum opublikowao
je w kilku wydawnictwach. Po mierci ony w 2013 roku napisa wspomnian ju
ksik powicon ukochanej Murce,
wydan take przez muzeum.
W mojej literackiej wspópracy z Andrzejem Czyewskim wany by rok 2012,
w którym przypadaa setna rocznica urodzin
profesora Kazimierza Wejcherta. Wspópracowaam z Andrzejem przygotowujc w tyskim muzeum wystaw powicon Wejchertowi, a Andrzej napisa pikny, obszerny
tekst o profesorze, który znalaz si w ksice towarzyszcej wystawie. Jak na wytrawnego dokumentalist przystao, wykorzysta midzy innymi archiwum rodzinne
syna profesora, mimo pocztkowej powcigliwoci modszego Wejcherta w tej
kwestii. Czyewski mia jednak dar przekonywania innych do potrzeby podzielenia
si zasobami rodzinnych archiwów, docenia znaczenie dokumentów, listów, zdj
ukadajcych si w ciekawe historie. Zapewne dlatego tak dobrze wspópracowao mi
si z nim na muzealnej niwie.
Nasza wspólna ksika o profesorze
Wejchercie bardzo nas cieszya. Od Andrzeja czsto syszaam potem: „Marysiu,
kiedy znów co razem napiszemy?”
Ju nie napiszemy. Stao si jak w Wejchertowym wierszu: Zamykam dom mój
dzi na klucz …

Dr Maria LipokBierwiaczonek – eme
rytowana dyrektor Muzeum Miejskie
go w Tychach.
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„Istniej takie ksiki, po których przeczytaniu przystoi wycznie milcze.
Milcze przede wszystkim ze wzgldu na ciar podejmowanego problemu,
ale take dlatego, e s doskonae i ca refleksj na wasny temat zamyka
j w sobie” – tak o „Maej Zagadzie” powiedzia Piotr Matywiecki.
Autorka ksiki – Anna Janko – 29 stycznia br. odebraa w warszawskim
Klubie Ksigarza nagrod miesicznika „Nowe Ksiki” za najlepszy
utwór 2015 roku. Wród wczeniejszych laureatów tej nagrody mona wy
mieni m.in. Andrzeja Biekowskiego, Janusza Deglera, Ryszarda Kapuci
skiego, Urszul Kozio, Andrzeja Mencwela, Kazimierza Orosia, Tadeusza
Roewicza.

Pami zagady
MAGORZATA KKIEL
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Anna Janko

nna Janko urodzia si w Rybniku,
A
gdzie jej ojciec – Zbigniew Jankowski – by organizatorem i pierwszym pre-

zesem Klubu Literackiego „Kontakty”.
Potem pisarka zwizaa si Wrocawiem, Trójmiastem, Warszaw. Debiutowaa w 1977 r. tomem wierszy „List
do królika”, docenionym przez prof.
Artura Sandauera. „Dziewczyna z zapakami” (2007) bya z kolei jej debiutem
prozatorskim, za który Anna Janko zostaa nominowana do Nagrody Angelusa oraz Nagrody Mediów Cogito. Potem,
w roku 2012 ukazaa si powie „Pasja
wedug w. Hanki” – nominowana do Nagrody Nike (wczeniej pretendowa
do tej nagrody jej tomik wierszy „wietlisty cudzoziemiec”). W wydanej w ubiegym roku „Maej Zagadzie” autorka
wraca pamici do pacyfikacji Soch, rodzinnej wsi jej matki – poetki Teresy Ferenc. 1 czerwca 1943 r. do doliny na Zamojszczynie zeszli Niemcy i spalili
88 domów, a wikszo mieszkaców zastrzelili. Póniej jeszcze zbombardowali
pogorzelisko. Dziewicioletnia wtedy
Renia, matka pisarki, przeya, ale widziaa, jak hitlerowcy zabili jej oboje rodziców. Potem na rok zamilka i tylko
pakaa. Co dzie, a do groby utraty
wzroku. Tamta wojenna trauma odcisna dramatyczne pitno na caym yciu zarówno jej, jak i jej córki – pisarki.
Wspominajc dziecistwo, swoje oraz
swojego pokolenia, Anna Janko zawsze
przypomina, e nieustannie ya w lku
przed wojn – t, która mina, i t, która na pewno zaraz nadejdzie. Podczas
spotkania w Klubie Ksigarza pisarka
kilkakrotnie wyraaa przekonanie, e istnieje genetyczna pami zagady. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny pokazuj, jak pod wpywem
wstrzsu zmieniaj si neurony i jak to
wpywa na zmiany w genetycznym zapisie. Dlatego potomkowie tak silnie odczuwaj groz przey rodziców. „Rodzice byli bardziej zszokowani, my jestemy
przewraliwieni, bo jeli dziecku aplikuje si strach, wiadomie poprzez opowieci oraz podwiadomie, poniewa samemu jest si poraonym strachem, to tego
nie da si potem z czowieka wyj” – powiedziaa Anna Janko niedugo po premierze „Maej Zagady” w rozmowie
opublikowanej w tygodniku „Przegld”.
„Maa Zagada” w zamyle bya prób terapii dla matki pisarki, ale te dla pokolenia dzieci tych, którzy przeyli drug wojn wiatow. Ksika ma form
rozmowy midzy córk i matk. Upyw
czasu doprowadzi do zamiany ról – teraz przewodniczk po przeszoci Soch
jest modsza z kobiet. Anna Janko kilkakrotnie odwiedzia rodzinn wie matki,
rozmawiaa z ocalonymi wówczas mieszkacami, przestudiowaa dokumenty
w ar chiwach, obejrzaa fo to grafie… I stworzya ksik historyczn,
a zarazem psychologiczn, która nabiera cech gbokiego eseju filozoficznego.
Hitlerowskie zbrodnie przeplataj si tu
z bestialstwem Hutu wobec Tutsi, ofiary
Hiroszimy cierpi na równi z ofiarami nie-

Zdjcia: Magorzata Borczak
Na zdjciu od lewej: Dorota Landowska, Anna Janko, Piotr Matywiecki, Tomasz ubieski

dawnej wojny w Jugosawii. A czytelnik
bezradnie szuka odpowiedzi na pytanie:
dokd uciec przed nieuchronnoci za
wiata? Autorka nie prowadzi nas jednak
w stron rozpaczy czy nihilizmu. Zdaje
si sugerowa, e na wzór Wolteriaski
trzeba uprawia wasny ogródek. Mimo

W pytaniach, jakie paday z sali, powraca wtek celowoci napisania „Maej Zagady”. Piotr Szewc, pisarz, redaktor „Nowych Ksiek”, pyta o reakcj
Teresy Ferenc.
– Nie pokazaam mojej mamie ani
jednego fragmentu, zanim nie napisaam

Anna Janko kilkakrotnie odwiedzia rodzinn wie matki, rozma
wiaa z ocalonymi wówczas mieszkacami, przestudiowaa doku
menty w archiwach, obejrzaa fotografie… I stworzya ksik hi
storyczn, a zarazem psychologiczn, która nabiera cech gbokiego
eseju filozoficznego.
wszystko. I pomaga w tym dziaaniu ssiadom, tworzc wyspy normalnoci,
dobra, ale nie mie zudze.
Piotr Matywiecki, wygaszajc laudacj podczas uroczystoci wrczenia nagrody „Nowych Ksiek”, zwróci uwag, e najwikszym zem kadej zagady
jest niemono znalezienia dla niej
wy tu ma cze nia. „Na wet od wo a nie
do nazistowskich czy innych ideologii
tylko maskuje ten upiorny brak sensu. To
jest tak, jakby mordercy jednym ciosem
zabili i ludzi, i rozum. Rozum wszystkich pokole po tej zagadzie”. I na jeszcze jeden problem, podjty przez Ann
Janko, zwróci uwag laudator. Otó
w ksice pojawia si motyw „dobrego
Niemca” – jeden z takich, podrywajc
luf karabinu kolegi, ocali Reni oraz
dwójk jej modszego rodzestwa. Ale
„nawet jeli kto trca karabin po to, eby dziecko nie zostao zabite, to i tak
uczestniczy w zabijaniu dorosych. Czyli
mamy jakie upiorne dobro, które moe istnie tylko na tle absolutnego za?
Czy to jest wic dobro? Jako jest, ale
bdc zarazem zem”. Kada zagada – spuentowa Piotr Matywiecki – prowadzi do takiego pomieszania poj.

caoci – odpowiedziaa Anna Janko. – Mama przeczytaa ju wydrukowan ksik dwa razy. Najpierw niezbyt dokadnie, omijajc okrutne fragmenty, bo
uwaaa, e dobrze zna to wszystko i nie
musi sobie przypomina. Wtedy jej ocena ksiki bya pozytywna. Po jakim czasie zdobya si na odwag i przeczytaa
„Ma Zagad” scena po scenie. Zareagowaa fizjologicznie. Wróci pacz. Pacz,
który trwa trzy dni. Pacz pierwotny, ze
strasznych jakich gbi, jej samej nieznanych, niezdefiniowanych. Wtedy miaa
do mnie al, e roznieciam znowu
wszystko swoj ksik. Có mogam zrobi? Mówiam: tak miao by, mamo. O to
mi chodzio, eby moga jeszcze raz to
przey i raz na zawsze zapomnie. I jak
to mamie wytumaczyam – a moja mama to teraz bardzo starsza osoba i wierzy
mi, jestem teraz matk swojej matki – przyja to i zgodzia si. Jeli wic
teraz rozmawiamy o tej ksice to wycznie w kontekcie jej odbioru przez czytelników, nie wracamy do szczegóów.
– Ale cho czowiek ma obowizek
pamitania, to ma take prawo do zapominania. Czy mamy prawo rozgrzebywania tego, o czym kto chce zapo-

mnie? Co ja ko w so bie uo y?
– docieka Tomasz ubieski, redaktor
naczelny „Nowych Ksiek”.
Anna Janko tumaczya, e jej matka
miaa prawo zapomnie, ale z tragedi
dziecistwa nigdy sobie nie poradzia.
A Piotr Matywiecki doda, i nikt z ludzi, którzy przeyli zagad, nie da sobie prawa do zapomnienia, nawet jeli
milcza.
„Nikt idzie na wojn i zabija nikogo” – to jedno ze zda „Maej Zagady”.
Z perspektywy czasu mordercy oraz
ofiary staj si anonimowi, ale pisarka
wielokrotnie powtarza w ksice: „Imiona s wane. Liczby si licz” – nie godzi si na odpersonalizowanie za i dobra. Nieosobowe formy czasowników:
„zabito, spalono, wysiedlono”, nie oddaj tragedii pojedynczych ludzi, za to
osabiaja win zbrodniarzy. Dlatego pisarka wysupuje imiona tych, co zabijali
i zostali zabici. Piotr Matywiecki przywoa sowa Eliasa Canettiego: „Zachowa ludzi dziki sowom to tak,
jakby ich stworzy na nowo”. I w swojej ksice Anna Janko powouje do ycia zamordowanych.
Podczas spotkania w Klubie Ksigarza zebrani nie tylko zostali zainspirowani do refleksji nad istot wiata, poznali
ksik – jeli jeszcze jej nie znali – ale
mieli take okazj wysucha fragmentów tekstu w interpretacji aktorki Teatru
Narodowego – Doroty Landowskiej
– mogli porozmawia z pisark czy kupi egzemplarz „Maej Zagady”.


Magorzata Kkiel – krytyczka literac
ka, pracuje w miesiczniku „Nowe
Ksiki”, wspópracuje z tygodnikiem
„Przegld”, redaktorka ksiek.
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Gdyby y,
21 marca
2016 roku
obchodziby
75. urodziny

„Jasna Góra bya moim pierwszym plenerem i poligonem wiczebnym. Tam
powstaway studia pejzau i architektury. Notatki typów, ubiorów, pielgrzymów
z naboestw i odpustów. Nie wiedziaem, e to podjasnogórskie praktykowanie,
owo nulle dies sine linea, bdzie fundamentem, na którym zbuduj w przyszoci
swoj malarsk DROG”.

Czstochowskie
drogi
Jerzego
DudyGracza
ELBIETA PISARCZYK

... czy nie staby si wrogiem ludu,
skoro jeste królem?

na Parkowej i nie wsadz do wizienia
na Zawodziu?

Jerzy DudaGracz do wspomnie pod
chodzi bez sentymentu. Czstochowa
w czasach powojennych bya miastem
prowincjonalnym, a ycie skupiao si
wokó klasztoru. Jego smutne i zarazem
pikne dziecistwo upywao w domu
przy ulicy niadeckich 40, gdzie przyszed na wiat 20 marca 1941 roku.
W czasach modoci artysty bya to cicha
uliczka z podmiejskimi domami wród
ogrodów i sadów, skd blisko byo na Jasn Gór. Matka zabieraa go czsto
do klasztoru, aby tam wypaka swoje
„gorzkie ale” i wymodli wolno dla
ma i syna.
W 1950 roku wadza ludowa odebraa
rodzinie skromny dom, wsadzajc do wizienia ojca Jurka i starszego brata Marka – wówczas ucznia Liceum Plastycznego. Ma y Je rzy pi sa li sty do oj ca,
ozdabiajc je rysunkami przodowników
pracy i symbolami planu szecioletniego.
Podczas rozprawy dowiedzia si, e nie
zobaczy ojca przez nastpne trzy lata.
W rzeczywistoci Adam Duda wyszed
z wizienia dopiero po mierci Bieruta.
Wydarzenia te pobudzay wyobrani 9letniego Jurka i miay wpyw na jego dalsze ycie i twórczo Po latach wyzna:
„Podczas jakiego szczególnie dugiego
naboestwa [na Jasnej Górze] zastanawiaem si, co by byo, gdyby tam wysoko na szczycie stan Jezus Chrystus
i powiedzia nam, e jest Synem Boym?
Gdyby tu si pojawi, Jezu, czy nie staby si wrogiem ludu, skoro jeste królem?
Czy nie przyjd po Ciebie tajniacy z UB

Wszystko to sprawio, e po latach ucie
ka z Czstochowy: „Uciekaem do innego,
lepszego wiata, eby zosta kim, wolnym
od biedy, matczynych ez, ludzkiej nienawici i pogardy” – wspomina. Jednak
bardzo wczenie zrozumia, e jego rodzinne miasto jest jego herbem rodowym, artystycznym szlachectwem ze mierdzcej
pomyjami i pachncej jaminem i bzem ulicy niadeckich. Poj te, odkrywajc
w sobie talent artysty, e chce t rzeczywisto wyraa obrazami. Nieustannie chodzi z kartonem i oówkiem w rku, szkicowa, malowa. – Mia wrcz obdne
przywizanie do oówka i kawaka papieru – wspomina po latach jego przyjaciel Roman Lonty – wiecznie co kreli, rysowa,
a zawsze z zapamitaniem i pen energi.
Rozpoczynajc nauk w Pastwowym
Liceum Technik Plastycznych w 1955 roku by bardzo dojrzay – ju wtedy wiedzia, e sztuka jest dla niego najwaniejsza i od da wszyst ko, e by zo sta
artyst. – W sprawach sztuki by bezwzgldny – mówi Roman Lonty. Wszystko – oprócz rodziny – podporzdkowywa
sztuce. To bya wito jego ycia, narzdzie gry ze wiatem. Bo on by wanie
Gracz. Jeeli przyjaciele, a mia ich wielu, przeszkadzali sztuce, to ich odsuwa.
Potrafi czasem przyjeda do nas,
do Czstochowy, gdzie przez wiele godzin
w wietnej komitywie gawdzilimy
o rónych sprawach, ale póniej, nie byo go dla mnie przez cae tygodnie.
Mimo niechci do rodzinnego miasta,
Jerzy Duda z sentymentem wspomina

czstochowskie Liceum. Jego Mistrzem
by na uczy ciel ma lar stwa Edward
Mesjasz. „Profesor Mesjasz – pisa Duda-Gracz – nauczy mnie najwaniejszego: wiernoci sobie, zawsze i wszdzie.
Nauczy mnie raz na zawsze, e jest
przede mn tylko jedno zadanie, abym,
pamitajc kim jestem, codziennie próbowa wyraa siebie i mój wiat”. I tak si
stao. Pozosta do koca wierny swoim
ideaom.
Po maturze w 1962 roku Jerzy Duda-Gracz wyjecha na studia do Katowic [studiowa na Akademii Sztuk Piknych
w Krakowie Wydzia Grafiki w Katowicach – przyp. red.]. I tam zosta, a
do ostatnich dni ycia.
Na jego negatywnym stosunku do Czstochowy zawayo przykre dziecistwo,
al do szkoy (z powodu zych ocen z matematyki powtarza klas) oraz fakt, e Czstochowa nie chciaa go zaakceptowa jako wielkiego artysty.

Golgota Jasnogórska
„Trudno jest mówi, kiedy si powraca.
Szansa powrotu do Czstochowy zostaa
mi dana, po 53 latach ycia i 25 latach pracy artystycznej, poprzez sztuk. Do tej samej Czstochowy, któr w 1962 roku
opuciem, odfruwajc w dorose ycie” napisa artysta w „Powrotach”.
Bowiem „Golgota Jasnogórska Trzeciego Tysiclecia” bya swego rodzaju powrotem malarza do rodzinnego miasta. Wicej  bya spenieniem jego marzenia
z dziecistwa, gdy jako dziecko przychodzi z matk na Jasn Gór. Marzenie to
dojrzewao w nim przez lata modziecze,
a póniej dorose ycie, by na przeomie
tysicleci sta si faktem.
Z planów tych zwierzy si znajomym
na pocztku lat osiemdziesitych, podczas
plenerów jasnogórskich. Musiao jednak
upyn jeszcze sporo czasu, aby to dzieo ycia artysty nabrao realnych ksztatów.
Wyrónia si sporód wszystkich pol
skich Dróg Krzyowych. Jak zauwaa o. Jan
Golonka, kustosz muzealnych zbiorów
jasnogórskich i przyjaciel Dudy, artysta posuy si wspóczesnymi wtkami. W obrb swoich kompozycji, w przestrze wypenion bohaterami Ewangelii wprowadzi
osoby wspóczesne, postacie zarówno powszechnie znane, jak i ludzi reprezentujcych róne stany, profesje, charaktery.
Poród nich znajduje si i on sam  artysta. Zarówno malarz, jak i jemu wspóczeni Polacy towarzyszcy Chrystusowi
na poszczególnych stacjach/obrazach traktowani s z pewn surowoci, cho przecie ogldani okiem penym mioci, towarzysz Chrystusowi w Jego Mce. Jerzy
Duda-Gracz nie traktuje bowiem Mki jako wydarzenia historycznego, przeszego,
zamknitego, ju nieaktualnego. Mka
Jezusa Chrystusa rozgrywa si tu i teraz,
w kadym z nas, a jej wiadkami, jeli nie
wspósprawcami, jestemy my wszyscy:
pielgrzymi przybywajcy na Jasn Gór,
paulini-opiekunowie tego miejsca, i równie artysta, ofiarodawca tego daru. Golgota Jasnogórska jest niezwyka take
pod innym wzgldem. Jest nasza, polska,
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Fot. Wilma Duda Gracz
Jerzy Duda-Gracz i Zdzisaw Sowiski.

bo jak sam o sobie mawia Jerzy DudaGracz: by „chory na Polsk”.
O. Jerzy Golonka tak mówi o Drodze
Krzyowej: „Nigdzie natomiast nie widzimy ucielenionej Maryi, ale ikon Czarnej Madonny. Golgota Jasnogórska to dar
serca artysty, od dziecka zwizanego
z Czstochow (tu przecie urodzonego),
od dawna, bo od czasów plenerów jasnogórskich w latach 1982,1983 i 1987,
obecnego na Jasnej Górze poprzez swoje obrazy. Trudno o lepszy przykad dziea sztuki, które „budzi” innych, które nie
pozwala nam zasn w bogim samozadowoleniu, które bez przerwy bdzie nam
stawa przed oczami i zmusza nas do rachunku sumienia. Miejmy nadziej, e tak
bdzie, wszak Polacy bardzo kochaj naboestwo Drogi Krzyowej.”

Jerzy DudaGracz we wspomnieniach
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ZDZISAW SOWISKI
– przyjaciel
Jurka osobicie poznaem na pocztku lat 80., gdy wprowadzono stan wojenny. Ojciec Jan Golonka, kurator jasnogórskich zbiorów wotywnych, z ramienia
Jasnej Góry zorganizowa plenery malarskie, poniewa wielu artystów w tym czasie zniewolenia odwrócio si od publicznego uczestnictwa w yciu artystycznym.
Z Jurkiem od razu przypadlimy sobie
„do gustu”, a póniej zaprzyjanilimy si.
On by czowiekiem kameralnym, samotnikiem. Kiedy malowa, nikt nie mia
do niego dostpu. Dla mnie jednak zrobi
wyjtek. Wówczas mieszkaem w odzi
i miaem moliwo dostarczania mu
trudno dostpnych farb. Wtedy te zwierzy si z chci namalowania Golgoty Jasnogórskiej. Paulini pomys zaakceptowali, zamówili ramy, pomys zacz y.
Ale w pewnym momencie Jurek zerwa
wszystkie kontakty. Trwao to 11 lat. Na-

sza przyja lega w gruzach. Przypadkowe spotkanie zmienio wszystko. By
rok 1994 – otwarcie Galerii Lonty-Petry
i Autorskiej Galerii Jerzego Dudy-Gracza.
Spotkalimy si na konferencji prasowej.
Okazao si e marzenie namalowania Golgoty w nim nie umaro. Poprosi mnie,
abym pomóg mu powróci na Jasn Gór. Ojciec Golonka swoj decyzj uwarunkowa zgod przeora. W 1999 r. Jurek rozpocz prac nad Golgot. Od 2001 r. peni
ona podwójn rol: kultu oraz jako wystawa. Przeszy tamtdy ju miliony ludzi.
Znajduje si w górnej przybudówce Kaplicy Cudownego Obrazu. Fantastycznie si
wpisuje w cig obrazów i zabytków Jasnej
Góry. Miejsce zaprojektowa architekt
Roman Lonty.
Pracujc nad Golgot Jurek mia wiadomo, e obrazy musz mie duy format. Pokona samego siebie, gdy lepiej
czu si w malowaniu mniejszych form.
Jurek Duda-Gracz by bardzo kreatywnym, wietnym gawdziarzem, ale samotnikiem. Nigdy nie chcia uczestniczy
w duych, gromadnych projektach. Nawet
w czasie stanu wojennego wystawia i publikowa, co wielu miao mu za ze. Zaistnia na polu twórczym, ale nie zosta zaakceptowany w rodowisku krytyków.
To go bolao.
By bardzo zoon osobowoci. Mia
swój jzyk, czu farb, czu materi. Malowa gównie na podou sztywnym (pycie pilniowej); wtedy mia mono zapanowania nad kompozycj. Kad swoj
prac bardzo przeywa – utosamia si
z obrazem, który malowa. Lubi malowa
laserunkowo. Jego kolorystyka jest jedyna i niepowtarzalna – wytworzy wasny
styl i to jest jego wielki sukces. To go wyrónia.
Znakomity malarz, który nie znalaz zrozumienia u krytyków sztuki. I ten cay
wiat akceptacji nigdy w nim nie zaistnia.
Po mierci niewiele si zmienio. Jurek tego wiata do koca nigdy nie zaakceptowa.
SABINA LONTY
– przyjacióka, wspótwórczyni
Galerii LontyPetry, malarka
Jerzego Dud-Gracza z moim mem
czya przyja od najmodszych lat.
Razem chodzili do Pastwowego Liceum
Technik Plastycznych. Po maturze w 1962
r. ich drogi na pewien czas si rozeszy,
kady wybra inn uczelni: mój przyszy
m Roman Lonty – Akademi Sztuk Piknych w Gdasku, Jerzy – Wydzia Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Piknych
w Katowicach. Dopiero przypadkowe
spotkanie po latach na wystawie Jerzego
w latach 70. pozwolio wznowi kontakty, trwajce do koca. Zaowocowao ono
stworzeniem odrbnej, staej czci ekspozycji Jerzego w naszej tworzcej si galerii. Pocztkowo miaa to by galeria tylko moich obrazów. Apogeum dziaalnoci
Galerii Lonty-Petry oraz Autorskiej Galerii Jerzego Dudy-Gracza przy ulicy w. Rocha 206 w Czstochowie, przypado na lata 1994-2004.
Jurek by bardzo uzdolnionym i kreatywnym malarzem. Mia niesamowit,
wprost fotograficzn pami, która pozwa-

laa mu na odtwarzanie rónych szczegóów, detali i podobiestw osób lub rzeczy,
które zobaczy tylko raz. Przy caej wielkoci talentu potrafi by krytyczny nie tylko wobec innych, ale równie wobec
siebie.
By niezwykle towarzyski i pracowity.
Uwaa, e w cigu roku moe sobie pozwoli tylko na sze tygodni wolnych
od pracy, e tylko w ten sposób mona co
osign.
Rok 2004 by rokiem jubileuszu naszej
galerii. To by wielki dzie dla nas wszystkich. Jerzy przygotowa duo wietnych
obrazów. Przybyo równie wielu znakomitych goci z Polski i z zagranicy.
Wród nich Adam Hanuszkiewicz. Byo
to spotkanie dwóch wielkich indywidualnoci polskiej kultury. Dla Jerzego byo
tym cenniejsze, e spotka artyst po raz
pierwszy.
Niestety, byy to ostatnie dni ycia naszego przyjaciela. Zmar nagle 5 listopada 2004 roku w agowie, gdzie przebywa
na plenerze malarskim. Jurek mieszka tam
w wynajtej prywatnie kwaterze. W pitek poszed do siebie na poobiedni drzemk, jak mia to w zwyczaju. Dugo si nie
pokazywa. Gospodarz, zaniepokojony,
zajrza. Ale wtedy na wszystko byo ju
za póno. Jego mier zaskoczya wszystkich, mimo i ju przed miesicem, gdy by
w Czstochowie na otwarciu swojej nowej
wystawy w Galerii Lonty-Petry, narzeka
na zdrowie. Ale kiedy odwiedzilimy go
przed dniem Wszystkich witych, by peen zapau. Planowa uporzdkowanie
swojej bogatej dokumentacji, na razie
zoonej na strychu.
Dzwonili do nas wszyscy, m.in. Adam
Hanuszkiewicz i Emilia Krakowska. Nie
wierzyli doniesieniom mediów o mierci,
chcieli si upewni.
JERZY KDZIORA
– artysta rzebiarz, kolega
Z Jurkiem mielimy relacje koleeskie. Szkolno-koleeskie pocztkowo,
póniej artystyczno-zawodowe, ale raczej
epizodyczne, nawet jeli te epizody byy nieco rozbudowane. Spotykalimy si
okazjonalnie. Nie bya to znajomo gboka, ale mia i przyjacielska.
Jurka poznaem, gdy dostaem si do Liceum Technik Plastycznych w1962 roku.
Ja zaczynaem tam nauk plastyki, Jurek
j koczy. Jako nuworysz podgldaem,
ledziem poczynania starszego, wyróniajcego si równie pozaszkolnymi dziaaniami koleg. Klasa maturalna, w której
uczy si Jurek, bya specyficzna, szczególna. Wielu uczniów z niej dostao si
na studia plastyczne – co w tamtym czasie byo spraw niesamowit. Kilkoro
z nich zrobio artystyczn karier wykraczajc poza granice naszego kraju. Szkoa miecia si w starym, zabytkowym budynku, tzw. Domu Frankego. Ich malutka
klasa znajdowaa si z tyu za nasz – olbrzymi.
Drugie spotkanie dotyczyo udziau
w tworzeniu teatru kukiekowego. Byem
w trzeciej lub czwartej klasie, gdy student
Jurek Duda (nie pamitam czy ju Gracz),
przyjecha do szkoy z propozycj stworzenia teatru kukiekowego. Sza za nim

fama czowieka kabaretu i innych artystycznych dziaa. Pod kierownictwem
Jurka powstaa grupa teatralna, która wystawia, niestety, tylko jedno przedstawienie. Jurek by w peni i caoci jego twórc, poczwszy od pomysu, scenariusza
czy utworu scenicznego, reyserii, scenografii i caej infrastruktury scenicznej, muzyki (czciowo z adaptowanych modnych
wówczas hitów, które mocno podniecay
modocian publiczno). Jego autorstwa
byy te projekty lalek i system wprowadzania ich w ruch, co najbardziej utkwio mi w pamici. Moe ze wzgldu na moje fa scy na cje ki ne tycz n pla sty k
przestrzenn. Wprzga nas w tajniki
przedsiwzicia. Mnie ustanowi gównym
specem technicznym i organizacyjnym.
Kolejny wikszy epizod to wspólny
udzia w plenerze jasnogórskim, z okazji 600-lecia obecnoci obrazu Czarnej Madonny w klasztorze, lub w zwizku z pielgrzymk Jana Pawa II w Polsce a na Jasnej
Górze w szczególnoci, a moe w obu. Jurek wtedy przybra niemal mnisi postaw.
Zaj ma cel klasztorn w pewnym odosobnieniu od nieco bardziej „rozrywkowej” czci plenerowego towarzystwa.
Jednym z wyrónikowych dziaa Jurka byo sprowokowanie i stworzenie obrazu – tableau uczestników, do którego kady z artystów, na maej owalnej deseczce,
malowa wasny portret. Jurek ponakleja
wszystkich, a moe nawet powywiesza – u niego to moliwe  na drzewie.
Drzewo, u którego korzeni lea kurator
zbiorów jasnogórskich i inicjator plenerowych przedsiwzi, ojciec Jan Golonka.
Wpadem wtedy kilkakrotnie do jego malarni i mocno mnie zdziwio, jak oszczdnymi rodkami, pragmatycznie tworzy
kolejny obrazek. Wród rozmów o rzeczach
mao istotnych, przypadkowych, biecych
Jurek wspomina o planach stworzenia Drogi Krzyowej w Jasnogórskim kompleksie.
Poruszalimy równie budow Stacji Tajemnic Róacowych na boniach za klasztorem. Jurek swój plan zrealizowa, ja – nie.
Póniej z Jurkiem spotykalimy si raz
czy drugi w zwizku z wydarzeniami plenerowo-wystawienniczymi na Jurze Krakowsko-Czstochowskiej lub przy okazji
jego bytnoci w galerii swojego imienia
u Lontych przy ulicy Rocha. Ale nie byy
to spotkania warte odnotowania. Jurek
mia grono adoratorów i rozmówców
a mnie nie bardzo chciao si przez nie przeciska ani w wnika. Raczej milczelimy
porozumiewawczo, od czasu do czasu
pógbkiem umiechajc si do siebie.
Ostatnie z Nim spotkanie miaem w Katowicach, gdy przyszo Go poegna i wspomnie w Katedrze, a take odprowadzi
na miejsce Wiecznego Odpoczywania,
chocia nie wiem, czy odpoczywa i czy to
byo ostatnie spotkanie, bo nie tak rzadko
nawiedza mnie przy rónych okazjach. Ale
moe mi si tylko zdaje, przecie nie a tak
grzebaem w jego poczynaniach.
KRYSTYNA MIKIEWICZ
– koleanka, od wielu lat pracujca
w Liceum Sztuk Plastycznych
By wietnym artyst malarzem, ale
i kabareciarzem. Pisa teksty, rysowa, malowa, prowadzi wspaniay kabaret.

ANNA MACIEJOWSKA
– przyjacióka, dyrektor
Liceum Plastycznego
im. Jacka Malczewskiego,
którego uczniem, w latach 195762,
by Jerzy Duda Gracz
Powiem o kilku epizodach z ycia Jerzego Dudy-Gracza. Pierwszy z lat 80. Razem z ojcem Janem Golonk zorganizowalimy plenery jasnogórskie. Chodzio
o to, by uczestniczyli w nich artyci pochodzcy z Czstochowy. Wydawao nam
si, e na pierwszym miejscu powinien
by Jerzy Duda-Gracz, który po maturze
zerwa z rodzinnym miastem. Pocztkowo nie chcia, ale w kocu da si uwie
atmosferze klasztornej. Mia to by jego
powrót na ono rodowiska czstochowskiego.
Drugi epizod czy si z galeri Lontych
i Autorsk Galeri Jerzego Dudy-Gracza.
Miaam szczcie pracowa z Romanem
i Sabin Lonty.
Kolejna sprawa  chcielimy go przywoa do rodowiska naszej szkoy. To si nie
udawao, ale w kocu, w roku 1997,
przy wsparciu Sabiny i Romana Lontych
udao si. Zaprosiam go na spotkanie
z uczniami na 50-lecie naszej szkoy.
Przyj zaproszenie, ale nie móg przyjecha...
Kolejny wany epizod z perspektywy
szkoy – 60. urodziny artysty i benefis
w katowickim muzeum. Zawielimy
w prezencie wielki kufer, w którym byo 60 obrazów naszych ówczesnych
uczniów, na 60. urodziny. Tym urodzinom
obchodzonym z wielkim rozmachem towarzyszya imponujca wystawa; dwudniowy bankiet dla licznych zaproszonych
goci z Polski, jak i z zagranicy. Nie tylko malarzy, ale te poetów (np. Ernest
Bryll), polityków – Aleksander Kwaniewski z on.
Jerzy Duda-Gracz to by take myliciel,
erudyta. Miaam szczcie prowadzi
z nim wiele rozmów, niektóre tylko telefonicznie. auj, e ich nie zapisaam.
W roku 2011 r. otworzylimy kolejn
cz szkoy dobudowanej ze rodków
unijnych, gdzie znajduje si szkolna galeria. Wtedy zwróciam si do ony i córki,
aby galerii szkolnej nada imi Jerzego Dudy Gracza.
JANUSZ MIELCZAREK
– fotograf, literat, dziennikarz
z pasji
By niekonwencjonaln osob. Dowiedziaem si o nim z gazetki szkolnej
w LO im. Traugutta – zobaczyem jego rysunki. Poniewa byem kabareciarzem,
wspópracowaem m.in. ze „Stodo”,
zwróciem uwag na zdolnego koleg. By
rok 1996, lipiec. Umówiem si z Dud
na zrobienie portretu. Przyjechaem przygotowany do pracy, przedstawiem pomysy. Chciaem zrobi z niego polskiego
Hamleta, stojcego w miednicy, z chusteczk z rogami na gowie i trzymajcego w rku gówk kapusty. Dudzie pomys
si nie spodoba: „Jestem powanym
czowiekiem, profesorem” – powiedzia.
Ale po latach wraca do tego z alem, e
si nie zgo dzi. Mia em te po mys
na „Tryptyk”.

Lata szkolne 1957-62, Czstochowa: Jerzy
Filip Sztuka, Jerzy Duda-Gracz (w rodku),
Roman Lonty.

wietnie si z nim pracowao, by kreatywny. Mia wietn pami wzrokow.
Potrafi ze szczegóami odtworzy na pótnie ogldan rzecz, krajobraz, ulic.
Trzy miesice po jego mierci zrobiem
wystaw jego portretów.
TADEUSZ PIERSIAK
– dziennikarz i animator kultury
Czasem czowiek auje, e nie jest
starszy. Bo gdybym mia tych nacie lat
wicej, moe znalazbym si bliej wielu
znakomitych postaci. Jak Jerzy Duda-Gracz – znajomy i przyjaciel moich nieco dojrzalszych kolegów.
Podobnie jak np. Zdzisawa Beksiskiego poznaem go w domu – galerii Sabiny i Romana Lontych. Obaj malarze
owiani byli legend jako nieznoszcy
dziennikarzy, a w takim charakterze
przyszo mi si z nimi wtedy kontaktowa.
Oba spotkania byy przesympatyczne,
cho nad rozmow z Dud-Graczem ciya jeszcze opinia o nim: nie znosi Czstochowy!
Towarzyszyem wszystkim oficjalnym pojawieniom si w naszym miecie
tego wybitnego czstochowianina. Miaem okazj pisa o nim jeszcze kilkakrotnie.
WILMA DUDAGRACZ
– ona
Poznalimy si na studiach, na balu.
On koczy, by przed prac dyplomow,
ja zaczynaam. Umawialimy si na spotkania. Jedzilimy razem na wystawy,
chodzilimy do teatru... Najbardziej uj
mnie tym, e namalowa mój portret. I tak
si zaczo. Przygotowywalimy si do lubu. Oczywicie rodzice urzdzali wesele,
ale trzeba byo kupi obrczki. Wczeniej
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Studium Drogi Krzyowej. Zdjcia dotd niepublikowane.
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m namalowa nasz portret  replik obrazu Rembrandta „Saskia”. Obraz frywolny, bylimy modzi... Sprzedalimy. M
mówi, e jeszcze namaluje taki, ale ju nie
namalowa. Do tej pory auj.
lub wzilimy w 1969 r. po pótora roku znajomoci. Najpierw mielimy malutkie mieszkanko, potem troch wiksze,
w kocu wybudowalimy dom. Sama zaprojektowaam kominek.
Córka Agata urodzia si pi lat po lubie. By wspaniaym mem. wiadczy
o tym nasze maestwo trwajce prawie 40 lat. Przez wszystkie problemy
przechodzilimy razem: nasze tragedie
yciowe: jak mier dziecka, a póniej rodziców. To nas bardzo poczyo. Normalna kolej rzeczy.
By czowiekiem niezwykle pracowitym,
energicznym. Obecnie ukazuje si duo falsyfikatów jego prac. Walcz z tym, przez
co narobiam sobie duo wrogów. W domu, poza obrazami, które na cianach wisz, znajduje si 800 dzie ma. Wszystko jest skatalogowane, uporzdkowane,
jeszcze przez niego samego. Prowadz rozmowy z Muzeum Katowic, aby je tam ulokowa. Do kadego dziea Chopina m
namalowa obraz. Razem z tymi, które zaginy, jest 313. M by bardzo dokadny – dusza buchaltera – wszystko katalo-

gowa. Dlatego wiem, gdzie dany obraz si
znajduje.
Najbardziej lubi malowa na plenerach.
W domu byo za duo ludzi, telefonów, nie
dao si pracowa. Brzegi koo Bukowiny
Tatrzaskiej stay si jednym z najbardziej
ulubionych miejsc caej rodziny. Wyjedalimy tam, np. w czasie ferii zimowych córki. Duo pisa. Mia dobre pióro. Zmar
za wczenie – stres; wszystko bardzo
przeywa, by niezmiernie wraliwy.
Na Jasnej Górze, oprócz Golgoty Jasnogórskiej, znajduj si inne dziea ma, namalowane podczas pleneru. Obok prac odnoszcych si do dramatycznych wydarze
stanu wojennego, splecionego z Jubileuszem 600-lecia Cudownego Obrazu, malowa równie portrety. Midzy innymi: Jana Pawa I, Jana Pawa II („Motyw
Polski – Cay Jej”, nawizujcy do zamachu na papiea), ojca Jana Golonki – patrona pleneru, brata Dominika uszczka
i autoportret „Ora et Colabora”.
Zmar 5 listopada 2004 roku. Cios by
tym wikszy, e do tej pory bylimy cay czas razem. Ja wtedy przeyam szok.
Nie mogam sobie darowa, e mu pozwoliam jecha. Wicej – namawiaam go,
aby pojecha. By zmczony. Na jubileuszu
u Lontych – tumy ludzi, wywiady, telewizja.

Z mem byo podobnie jak z Bruno
Szulzem. Chcia si odci od rodzinnego miasta. Ale od Czstochowy nie mona uciec. Ona bya w nim.



Przy pracy nad tekstem, autorka korzystaa z:
1. Duda Gracz J., Powroty. Obrazy
prowincjonalno-gminne, Bielsko-Biaa 1994.
2. Duda Gracz J., Kalendarium Golgoty Jasnogórskiej, Jasna Góra-Czstochowa 2001.
3. Golonka J., Ideowe przesania plenerów malarskich i okolicznociowych ekspozycji na Jasnej Górze, w: „Jasna Góra
w 20-leciu pontyfikatu Jana Pawa II” Jasna Góra-Czstochowa 1999.
4. Golonka J., „Golgota Jasnogórska” Jerzego Dudy-Gracza, w: Kalendarium Golgoty Jasnogórskiej, Jasna Góra-Czstochowa 2001.
5. Jerzy Duda Gracz. Obecny, czyli
nieobecny-usprawiedliwiony, w: 50 dzie
na 50-lecie PLSP.
6. Mielczarek J., Sztuk gra z yciem,
w: „aleje III” 2005.

Foto. Z. Sowiski

Jerzy DudaGracz, Golgota Jasnogórska, stacja V Przypowie o Cyrenejczyku
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Tarcza trumienna cieszyskich winiarzy
z herbem Cieszyna, 1645 r.

Tarcza trumienna
cieszyskich winiarzy, 1645 r.

Bro myliwska „cieszynka”, Jan Kaua, 3. wier XVII w., Cieszyn

MUZEUM LSKA CIESZYSKIEGO
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Tarcza cechu piekarzy, Cieszyn, 1672 r.

Skrzynia cechowa lusarzy
po zdjciu przemalowa, 1590 r., Cieszyn

O Muzeum lska Cieszyskiego i jego najciekawszych zabytkach cechowych

Budynek Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie, widok od Parku Pokoju

Gabinet osobliwoci,
cieszynki i ptaszniczki
IRENA PRENGELADAMCZYK
Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie jest spadkobierc najstarszego w Europie rodkowej muzeum publiczne
go dziaajcego nieprzerwanie od 1802 roku. Jego twórc i zaoycielem by ksidz, ex jezuita, historyk, pedagog etc.,
Leopold Jan Szersznik (17471814), który jako nauczyciel, a póniej prefekt cieszyskiego gimnazjum zaoy bibliotek
liczc okoo 12 000 woluminów oraz muzeum – zalek obecnego Muzeum lska Cieszyskiego.
kadao si ono z kolekcji przyrodnipomocy naukowych w postaci miSkroczej,
skopów, przyrzdów mierniczych,

astronomicznych, laboratoryjnych, zabytków archeologicznych, egzotycznych
przedmiotów, a take dzie sztuki. W sumie liczyo okoo 10 000 muzealiów.
Zbiory, które pocztkowo suyy wycznie uczniom gimnazjalnym jako pomoce
naukowe, w 1802 roku udostpni szerokiej publicznoci. Ze wzgldu na specyfik powstajcych w tym okresie kolekcji, na zy wa ne by y ga bi ne ta mi
osobliwoci. Po mierci Szersznika muzeum i biblioteka nadal funkcjonoway,
by w 1931 roku oficjalnie znale swoje miejsce w Paacu Larischów przy obec-

nej ulicy Regera wraz z innymi zbiorami
muzealnymi (Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego i Muzeum Miejskiego)
powstaymi w midzyczasie na terenie
Cieszyna. Przez dziesitki lat cieszyskie
muzeum rozrastao si, m.in. wzbogacio si o cz synnej prywatnej kolekcji
Bruna Konczakowskiego. Dzisiaj w posiadaniu muzeum w Cieszynie znajduje
si prawie 70 000 zabytków z zakresu archeologii, etnografii, fotografii, historii,
kartografii, numizmatyki, rkopimiennictwa i druków oraz sztuki. Ekspozycja muzealna obejmuje 17 sal, w tym jedna powi co na jest cie szy skim ce chom
rzemielniczym, które na przestrzeni kilkuset lat przyczyniy si do rozwoju

i prosperity miasta. Kilkaset zabytków
zwizanych z nimi znajduje si dzisiaj
w zbiorach muzealnych, a kilku z nich,
moe najciekawszym, powicony jest poniszy tekst.
Cechy, to stowarzyszenia rzemielni
ków zrzeszajce przedstawicieli tych sa
mych lub podobnych zawodów. Ich zadaniem byo reprezentowanie, a take
obrona interesów rzemielników wobec
wadzy i konkurencji. Na czele cechów
stali mistrzowie wybierani przez czonków
cechu i zatwierdzani przez wadze. Ilo
i rónorodno cechów uwarunkowana bya wielkoci miasta, im wiksze, tym wicej rónorakich zrzesze rzemielniczych.
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Cieszyscy mieszczanie oprócz rzemiosa, trudnili si te handlem. Do najstarszych cechów naleay cechy spoywcze,
a wic masarski, czyli rzeniczy i piekarski, do których doczy póniej równie
piernikarski, dalej kowalski i szewski
oraz cechy tekstylne – sukienniczy, postrzygaczy sukna, tkacki, krawiecki, mao znany cech pasamoniczy, którego
czonkowie wykonywali ozdobne tamy
i sznury z frdzlami, cechy zajmujce si
obróbk skór itp. Najstarsze znane pisemne wzmianki o dziaalnoci cieszyskich
cechów pochodz z pocztku XV wieku
z okresu panowania cieszyskiego ksicia Bolesawa I. Wraz z rozwojem miasta
i stopniowym wzrostem zaludnienia powstaway nowe zrzeszenia rzemielników,
m.in. stolarzy, zegarmistrzów, zotników,
rusznikarzy, kamieniarzy, drukarzy, malarzy, murarzy itd.
Z jednym z najstarszych cechów, a mianowicie piekarzy zwizany jest ciekawy
zabytek znajdujcy si w zbiorach muzeum. W sierpniu 1965 roku w czasie remontu kamienicy przy ulicy Gbokiej nr 1
(wtedy Armii Czerwonej) znaleziono zamurowan, osadzon w cianie pierwotnego budynku tarcz cechu piekarzy
z 1672 r. Tarcza wykonana z drewna, polichromowana, z bogato rzebionym obramieniem w formie ornamentu maowinowo-chrzstkowego przedstawia precle
zwieczone koron. Cudem przetrwaa
wiele dziesicioleci ukryta przed wzrokiem
przechodniów w samym centrum miasta,
tu obok budynku Ratusza. Wiemy, e
w tym miejscu znajdowa si pierwotnie
kram piekarzy, tzw. awa chlebowa. Piekarzom nie wolno byo sprzedawa chleba bezporednio w piekarni, lecz zajciem
tym zajmowali si kramarze lub kramarki, którzy z kolei nie mogli piec chleba.
Tarcza najpewniej bya szyldem wiszcym
nad wejciem do kramu mówicym o jego asortymencie. Wtedy, dla sporej iloci
niepimiennych i nieposiadajcych umiejtnoci czytania, wywieszki czy szyldy
z obrazkiem byy jedyn form informacji. Do wspólnego cechu z piekarzami czsto doczali piernikarze. Wyroby cieszyskich piernikarzy niewiele róniy si
od tych, które znamy z Torunia. Co prawda pierniki nie zachoway si do dzisiaj,
ale w zbiorach muzeum znajduje si ponad 50 drewnianych form piernikarskich
z przerónymi reliefowymi przedstawieniami, m.in. jedca na koniu, w. Mikoaja, diaba, niemowlaka w powijakach,
serca, kwiatów itd., z których odciskano
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Zapinki, tzw. hoczki do stroju cieszyskiego

ciasto piernikowe. Odpowiednio wyrobione i „leakowane” (przechowywane nawet
kilka miesicy) ciasto po upieczeniu zachowywao nie tylko ksztat, ale te drobne szczegóy wytoczone przez form. Tak
wic pierniki byy nie tylko przysmakiem,
ale czsto byy te ozdob mieszkania.
W Cieszynie tradycja pieczenia pierników
wytaczanych w drewnianych formach
przetrwaa do pocztku XX wieku.
Z najstarszej kolekcji ks. Szersznika po
chodz niezwykle ciekawe i rzadkie za
bytki zwizane z uroczystociami pogrzebowymi w cechach rzemielniczych,
a mianowicie tarcze trumienne, których
uywano podczas uroczystoci funeralnych czonka cechu. Zwyczaj dekorowania trumien tarczami by do popularny
w Europie rodkowej, a zwaszcza w krajach niemieckojzycznych. Tradycja kultywowana bya mniej wicej od XVI wieku, a prze trwa a nie kie dy na wet
do XX wieku. Nawizywaa do szlacheckiego zwyczaju zawieszania na trumnach
tarcz herbowych. Na niektórych widniay tylko inicjay, na innych pene
imiona i nazwiska. Do czsto towarzyszya im data ich powstania. Rzadziej pojawiay si dusze teksty, np. cytaty
z biblii, sentencje lub napisy dotyczce powstania tarcz, jak ma to miejsce w przypadku cieszyskich zabytków. Materia
zastosowany do ich wyrobu by róny,
przewaaa jednak tkanina jedwabna,
aksamit, skóra, metal, rzadziej drewno.
Tarcze zdobiono haftem, aplikacjami,
malatur, natomiast metalowe repusowaniem, rytowaniem i zoceniem. Ich fundatorami mogli by mistrzowie cechu,
bractwa czeladnicze, a take indywidualni czonkowie cechu, którzy w ten sposób
chcieli si uwieczni. Najwiksz kolekcj cechowych tarcz trumiennych posiada Muzeum Narodowe we Wrocawiu.
Cieszyskie tarcze naleay do tutejszego cechu winiarzy. Jego czonkowie
w ten sposób okrelali siebie, chocia
w rzeczywistoci chodzio raczej o grup akcjonariuszy, którzy nabyli od miasta prawo do obrotu winem. Historia
sprowadzania z Moraw, Austrii i Wgier,
a póniej równie z poudnia Europy wina i jego wyszynku przez mieszczan
cieszyskich, podobnie jak warzenia
i sprzeday piwa, siga XV wieku. Nie
do koca sprecyzowane przepisy lub
róna ich interpretacja przez zainteresowanych powodowaa cige konflikty
zarówno pomidzy miastem i ksitami,

jak równie midzy miastem, szlacht
i mieszczanami. W efekcie w 1583 roku
miasto zdecydowao si na odstpienie
prawa obrotu winem na rzecz nabywców
tzw. listów winnych, które uprawniay
do obrotu winem. Prawo wyszynku wina przysugiwao wic tylko akcjonariuszom, którymi mogli sta si wycznie
tzw. wielkomieszczanie, czyli ci, których
domy stay w Cieszynie ju w XV wieku, a wyjtek stanowiy domy znajdujce si w czci zwanej Nowe Miasto, któr zaoono w XVI wieku. Cieszyskie
tarcze nale do wyjtkowych pod wzgldem artystycznym i historycznym. Pochodz z najstarszych zbiorów ks. Szersznika i przetrway dziki specjalnej pieczy
jak im powicono. Wykonane zostay
z tkaniny jedwabnej o splocie atasowym,
co zapewne w okresie ich powstania nie
naleao do rzadkoci, ale ze wzgldu
na delikatno materiau, tylko nieliczne
zachoway si do czasów dzisiejszych.
Mimo stara wielu pokole muzealników,
równie cieszyskie tarcze trumienne
jeszcze nie tak dawno wymagay przeprowadzenia powanej konserwacji, a liczne rozdarcia tkaniny nie pozwalay na ich
prezentacj. Dziki mudnej konserwacji, w czasie której tkanina wraz z malatur zostaa przeniesiona na now materi je dwab n, zo sta y ura to wa ne
przed cakowitym zniszczeniem. Dzisiaj wszystkie cztery tarcze mona oglda na ekspozycji muzeum w specjalnie
do te go ce lu wy ko na nej ko mo dzie.
Na jednej z tarcz namalowano herb Cieszyna, który prawdopodobnie jest najstarszym zachowanym barwnym, malowanym przedstawieniem herbu miasta.
Niemae znaczenie ma równie fakt, e
chodzi o nakrycia cieszyskiego bractwa
winiarzy, bowiem s to jedyne znane zachowane zabytki zwizane z nim. Dobry
poziom artystyczny malatury oraz uyta
tkanina jedwabna, która nie naleaa
do tanich, wiadczy moe o sporych zasobach finansowych czonków bractwa
winiarzy, tym bardziej e z tekstu znajdujcego si na jednej z tarcz mówicego
o zleceniu wykonania owych nakry trumiennych na „chwa Bogu Wszechmocnemu” wynika, e poza nimi zamówiono jeszcze caun, który jednak nie
dochowa si do czasów dzisiejszych.
Na tarczach oprócz goda winiarzy, cytatów biblijnych, atrybutów wanitatywnych i wzmiankowanego ju herbu Cieszyna, znajduj si te inicjay nalece
do mistrzów cieszyskiego cechu winiarzy. Dwie tar cze wy ko na ne zo sta y
w 1645 roku, nastpne dwie nieco póniej,
okoo 1659 roku, o czym wiadczy troch
inny typ przedstawie. Artysty, autora malatur nie udao si do tej pory ustali. Nie
wymienia go ani napis na adnej z tarcz,
ani zachowane dokumenty dotyczce
winiarzy.
Nierozcznym wyposaeniem domów
lub izb cechowych byy skrzynie lub
skrzynki nazywane te ladami cechowymi. Suyy do przechowywania najcenniej szych przed mio tów zwi za nych
z danym cechem, a wic statutów, przy-

Forma piernikarska, Cieszyn, ok. poowy XIX w.

wilejów, listów, pieczci, pienidzy itd.
Piecz nad nimi sprawowali mistrzowie.
Najczciej wykonywano je z drewna,
chocia zdarzay si równie metalowe.
ciany skrzynek mogy by proste lub te
zdobione pycinami, dekoracyjn snycerk, intarsj, inkrustacj lub malatur.
Na ogó pojawiay si na nich goda cechu, czasem nazwiska mistrzów, a niekiedy postacie witych, jak ma to miejsce
w przypadku jednej z kilkunastu skrzynek cechowych znajdujcych si w cieszyskim muzeum. Uywano ich przez lata i std od czasu do czasu wymagay
napraw, aktualizacji napisów i przeróbek.
Równie cieszyska lada cechowa lusarzy, o której bdzie mowa, w czasie stuleci poddawana bya rónym zabiegom renowacyjnym i przemalowaniom, o czym
wiadczyy zapisy na wewntrznej stronie wieka. Dopiero kilka lat temu w czasie konserwacji odkryto najstarszy tekst
znajdujcy si pod nimi. Drewnian
skrzynk o wymiarach 30 x 60 x 38 cm
od strony zewntrznej zdobi malowane
przedstawienia Chrystusa Bolesnego
i Matki Boej Bolesnej, na ciankach bocznych w. Jana Nepomucena i w. Józefa
z Dziecitkiem. Dla badaczy najciekawiej
przedstawia si wewntrzna strona wieka,
której tre w cigu stuleci aktualizowano nanoszc informacje o nowych mistrzach cechu. Kiedy w czasie konserwacji odkryto, e pod tekstem znajduje si
starszy napis, postanowiono go przywróci. Przed usuniciem przemalowania
wykonano dokadn dokumentacj fotograficzn. Odsonity tekst odkry nam dat sporzdzenia skrzynki oraz nazwiska
lusarzy Jonasa Wanka i Melchara Stawinogi (oryginalne brzmienie imion i nazwisk), którzy byli pierwszymi mistrzami tego cechu. Skrzynka zostaa wykonana
w 1590 roku i z tego te roku zachoway
si archiwalia mówice o powstaniu cechu cieszyskich lusarzy.
Poza pamitkami opisanymi wyej
w cieszyskim muzeum zachoway si te

inne zabytki zwizane z dziaalnoci cechów. S to m.in. cynowe naczynia ceremonialne tzw. wilkomy, które fundowali
czonkowie cechu, a suyy do wznoszenia uroczystych toastów w czasie przyjmowania penoprawnego czonka cechu.
Na brzucu naczynia zawieszano tzw.
szyldy lub wota, które byy na ogó darowizn osoby chccej si upamitni. Mniej
zamone lub mniej liczebne cechy zadowalay si dzbanami lub kuflami, na których równie umieszczano goda cechu
i nazwiska jego czonków. W cieszyskich
zbiorach znajduj si te lichtarze i talerze
z nazwiskami czonków cechu, obesania
cechowe penice funkcj oficjalnego
glejtu dla wysannika zawiadamiajcego
rzemielników o terminie spotkania czonków cechu, pieczcie i toki piecztne.
Piszc o cieszyskich zabytkach cechowych nie sposób wspomnie o najbardziej
znanych wyrobach pochodzcych z tutejszych warsztatów rzemielniczych, a mianowicie „cieszynkach” i srebrnej biuterii do stroju cieszyskiego i jackowskiego.
Rusznikarstwo cieszyskie przeywao Jackowie z Jabonkowa w stroju odwitnym
swój zoty wiek w XVII stuleciu, a jego
koniec nastpi w XIX wieku, natomiast si chopi z okolic Cieszyna zaczli coraz
najwikszy rozwój zotnictwa przypad bogaciej przyozdabia swój strój odna dru g po o w XIX i na po cz - witny i tak pojawiy si pasy, napierniki, broszki i spinki (tzw. hoczki), poczttek XX wieku.
kowo odlewane, sztancowane, trybowane,
Ju pod koniec XVI wieku Cieszyn sta si a pod koniec XIX wieku wykonywane te
prnym orodkiem produkcji broni technik filigranu. Przyozdabianie stroju
wyróniajcej si oryginaln konstrukcj kosztown biuteri byo domen nie
i bogat dekoracj. Jednak to w XVII wie- tylko cieszyniaków, ale równie bogateku miasto wsawia bro myliwska zwa- go mieszczastwa z podgórskiego miana „cieszynk” lub „ptaszniczk”, która steczka Jabonków. Zlecali oni zotnikom
jak sama nazwa mówi suya do polowa- wykonanie pasów pytkowych, guzów
nia na siedzce ptaki. Jej charakterystycz- (guziki w formie kulek), acuchów i mn cech by specjalny zamek koowy, skich napierników (tzw. orpantów).
tzw. kurlandzki, a atrakcyjna dekoracja Srebrna biuteria cieszyska i jabonwykonana technik inkrustacji w posta- kowska wzorowana bya na ozdobach
ci wici, ornamentów, jak równie scen szlacheckich, a ornamenty czsto zapoymyliwskich i mitologicznych, zwierzt czano z renesansowych wzorów. Dzisiaj
itp. podnosia jej warto i sprawia, e wszystkie te cacka mona oglda w cie„cieszynki” stay si poszukiwanym to- szyskim muzeum. Moda na posiadanie
warem. Elegancki wygld i nowatorski wspóczesnej wersji stroju cieszyskiego
mechanizm zapalajco-spustowy powo- oraz zapotrzebowanie na nie wród zespodowa, e ich warto rosa, a zapotrze- ów ludowych sprzyja odradzaniu si
bowanie na nie sprawio, i niejednokrot- niektórych rzemios, takich jak krawiecnie stanowiy form apówki. Znane two, hafciarstwo i zotnictwo.
Cieszyskie muzeum przez ponad
z historii przypadki opowiadaj o „prezentach” w postaci „cieszynek” dla oficerów dwiecie lat swego istnienia zgromadziwojsk szwedzkich, eby w ten sposób za- o zabytki zwizane nie tylko z terenem
pobiec rabunkowi, gwatom i podpale- lska Cieszyskiego, ale równie pochoniom miasta przez najedców. Tak wic dzce z najodleglejszych kraców wia„cieszynki” stay si w pewnym sensie a- ta. Dziki wielkiej rónorodnoci zbiorów,
pówk, a take towarem eksportowym ale te wielu osobliwociom i niepowtai po dzi dzie stanowi ozdob znanych rzalnej atmosferze ekspozycji, Muzeum
i liczcych si europejskich kolekcji lska Cieszyskiego w Cieszynie naley do jednej z ciekawszych instytucji tebroni.
Rusznikarze czsto dzielili swój cech go typu w Polsce.

z zegarmistrzami i zotnikami. Tym ostatnim zawdziczamy wyroby, które zdobiy stroje mieszkaców lska CieszyskieIrena PrengelAdamczyk (1956) – od uro
go i do dzisiaj wytwarzanie tradycyjnej
dzenia zamieszkaa w Czeskim Cieszynie.
biuterii ze srebra przekazywane jest
Studiowaa histori sztuki na UJ w Kra
z pokolenia na pokolenie. Pierwsze ozdokowie. Od 1981 roku zatrudniona w dzie
by do stroju cieszyskiego jakie znamy
le Sztuki Muzeum lska Cieszyskiego.
Autorka artykuów i kilku publikacji z za
z ikonografii pochodzcej z pocztkresu sztuki, wspóautorka scenariusza
ku XIX wieku byy dosy skromne. Ograeks po zy cji w MC oraz au tor ka po 
niczay si do dugiego srebrnego acusznad 70 wystaw. Tumaczka z jzyka cze
ka owinitego wokó pasa i guzików
skiego.
w ubiorze mskim. Z czasem zamoniej-
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Rozmowa z MAR CI NEM WIT KIE WI CZEM – klawesynist, kompozytorem, solist
i kameralist zespoów muzyki dawnej, wykadowc Akademii Muzycznej w Katowicach,
laureatem „Paszportu Polityki 2015”, rozmawia MAREK LYSZCZYNA

Ten wspóczesny… barok
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– Otrzyma pan niedawno Paszport
Polityki. Dziki temu wyrónieniu
zwróci pan uwag szerszej publiczno
ci na muzyk dawn.
– Rzeczywicie, wanie tak traktuje t nagrod. Jako wyrónienie dla caego rodowiska. Wprawdzie wczeniej
pojawiay si ju nominacje dla ludzi
zwizanych z wykonawstwem tego
nurtu, na przykad dla Agnieszki Budziskiej-Bennett, ale rzeczywicie to
pierwszy przyznany Paszport. Mam nadziej, e jest to oznaka tego, e muzyka dawna w Polsce zaczyna wreszcie funkcjonowa na równych prawach.
– A jak wyglda w tej chwili kondy
cja tej muzyki w Polsce? Dodajmy, e
ma pan za sob studia w Hadze, wic
moe pan spojrze z nieco szerszej per
spektywy.
– Myl, e nie jest najgorzej. To jest
pytanie, na które czsto ostatnio próbuje odpowiada... Z innej strony, mam
niestety may kontakt z muzykami
gównego nurtu. Par razy zdarzyo mi

si zagra ze lsk Orkiestr Kameraln, to byo wietne dowiadczenie.
Na Akademii Muzycznej mam jednak
w tej chwili mao pracy, rzadko si tam
po ja wiam. Nie od czu wam ja kiej
wspólnoty wykadowców tej uczelni.
Mam wic niewielki wgld w to, co si
dzieje w kuchni mainstreamu, oczywicie chodz na koncerty i sucham radia, dziki temu mog próbowa diagno zo wa. Za pew ne wia do mo
wykonawstwa historycznego jest maa, mimo i cigle wzrasta. Ale to nie
jest tylko polski problem cho w naszym kraju, który by odcity do lat
dziewidziesitych od tego trendu,
nadrobienie braków zajmuje by moe wicej czasu. Trzeba pamita, e
nurt muzyki dawnej sta si wanym
elementem sceny muzycznej w latach
siedemdziesitych i osiemdziesitych,
mam na myli takie nazwiska jak niedawno zmary Nicolaus Harnoncourt,
czy Gustav Leonhardt, potem Ton Koopman, czy wreszcie sir John Eliot Gar-

diner. My jestemy wzgldem tego
tematu nieco opónieni, ale w podobnej sytuacji, mimo braku elaznej kurtyny s paradoksalnie take takie kraje jak Wo chy, Hisz pa nia czy
Portugalia...
– ... w której czsto pan wystpuje.
– Tak, chocia, niestety, w ostatnim
czasie bywam tam rzadziej. Szkoda, bo
Lizbona jest niesamowitym miastem,
bardzo je lubi. Podobnie zreszt Porto i wiele innych mniejszych miasteczek.
– A jak zacza si ta lizboska
przygoda?
– Bardzo prozaicznie – kto kiedy
mi podesa informacj o przesuchaniach do orkiestry... zainwestowaem
w bilet lotniczy i udao mi si zda egzamin [miech].
– Wrómy do muzyki dawnej. Spró
bujmy przybliy suchaczowi, który
nie mia dotd z ni kontaktu, imagi
narium tego nurtu. Moe zaczniemy
od instrumentarium?

– Moe odwróc troch kota ogonem... kiedy mówimy muzyka dawna,
w pierwszej kolejnoci mylimy o instrumentach. I rzeczywicie jest tak,
e próbujemy uywa instrumentów,
które odwzorowuj, lub pochodz
z epoki w której, powstaway wykonywane kompozycje. Z drugiej strony,
wydaje mi si, e w tym nurcie waniejsza jest wiadomo, podejcie
do muzyki, rozumienie tego, e zapis
nu to wy jest bar dzo nie do sko na y.
Szczególnie jeli wykonujemy repertuar sprzed wielkiej rewolucji francuskiej, nawizujc do ksiki Harnoncourta, który posuguje si t cezur.
Kompozytorzy w tym wczeniejszym
okresie, mona to stwierdzi bez duej przesady, dawali wykonawcom
tylko szkic utworów. To by taki zapis,
który mona przyrówna do scenariusza, który musi zosta zinterpretowany, ale to polega równie na dodawaniu lub ujmowaniu wielu elementów.
Takim oczywistym przykadem jest
basso continuo, czyli akompaniament
realizowany zazwyczaj na instrumentach klawiszowych. To inaczej mówic
melodyczna linia basowa, która jest
wykonywana na przykad przez wiolonczele czy fagot, i jest podstaw
do improwizowanego akompaniamentu. Przypomina to troch sytuacj
w muzyce jazzowej, kiedy muzycy improwizuj harmoni na podstawie zapisu literowo-cyfrowego. Tak samo
w baroku improwizuje si na podstawie linii basowej, która czsto te jest
opisana cyframi, odnoszcymi si
do treci harmonicznych. Czyli: jeli
gram na klawesynie w zespole muzyki dawnej, to moja partia nie jest zapisana. W caoci j improwizuj,
zgodnie z wytycznymi kompozytora.
Oczywicie, eby to robi, musiaem
podj studia, pozna styl, sposób
zapisu itp. Oczywicie, to niemoliwe,
ebym wiedzia, czy robi dokadnie
to, co chcia kompozytor, ale yj
w przewiadczeniu, e w jaki sposób
si do tego zbliam...
– ... a zarazem kade wykonanie jest
inne..
– Kade jest inne... Improwizacyjno
pojawia si równie na innych poziomach i waciwie kady z muzyków wykonujcy utwory sprzed XX wieku jest
zobowizany w pewien sposób improwizowa, dodawa ozdobniki, kadencje,
zmienia, dynamik czy artykulacj.
W tych wczeniejszych partyturach te informacje nie s przedstawione w taki
bezporedni sposób. Czsto za to s zawarte w samej treci muzycznej. Nie s
zaznaczone w postaci uków i kropek,
literek „p” i „f”. Myl, e dziki temu
ta muzyka jest tak atrakcyjna dla nas – jej
wykonania s zawsze wiee, zawsze
nowe. W tym sensie muzyka dawna staje sie muzyk now.

– Zmienia si zatem zapis partytu
ry, ale zmieniy si równie instrumen
ty, choby pod wzgldem dynamiki.
– Tak, rzeczywicie, jeli popatrzymy na zmiany jakie zachodziy w instrumentach muzyki zachodu, to mona powiedzie, e ogóln tendencj
byo budowanie instrumentów coraz
goniejszych. Wie si to z tym, e
notowana muzyka w XVII i XVIII wieku, powstawaa przede wszystkim
w subie Kocioa i Dworu. Kocioy bywaj due, sale balowe równie,
ale jednak sale na dwa tysice osób to
dopiero wynalazek XIX wieku. A skoro trzeba zagra dla 2000 osób to trzeba te zmodyfikowa instrumenty.
Czsto jest tak, e wspóczesne instrumenty s goniejsze, bardziej niezawodne, ale niestety trac pewn subtelno. D y si do wy rów na nia,
ujednolicenia barw. Natomiast wczeniejsze instrumenty, te sprzed XX wieku s budowane w taki sposób, e kady rejestr brzmi inaczej. Dwiki
chromatyczne brzmi inaczej ni diatoniczne. I ta rónorodno, kolorowo
bya podanym efektem. Eksperymenty z muzyk dawn to take poszuki wa nie no wych barw, no wych
brzmie, które stay si ofiar globalnej estetyki modernistycznej orkiestry
symfonicznej.
– Spróbujmy zatem troch upo
rzdkowa t wiedz. Najstarszym
instrumentem klawiszowym w muzy
ce dawnej byby zapewne szpinet?
– Raczej klawikord – jako najprostszy instrument, który wywodzi si
wprost z monochordu. Jego mechanizm, polega na tym, e na kocu dwigni klawiszowej jest prostopada blaszka, taki jakby paski gwód zwany
tangentem. Nacinicie jednego koca dwigni klawisza powoduje uniesienie si przeciwnego, tego z tangentem,
który uderza i równoczenie skraca
strun – struna wibruje tak dugo jak
tangent jej dotyka. To umoliwia tzw.
bebung czyli wibracj podobn do tej
znanej z instrumentów smyczkowych.
aden inny akustyczny instrument
klawiszowy nie daje tak penej kontroli nad dwikiem. Nawet wspóczesny
fortepian ze swoim skomplikowanym
mechanizmem moteczkowym, bdcym notabene rozwiniciem idei uderza ne go me cha ni zmu kla wi kor du.
Dopiero póniejsze próby, na przeomie XIV i XV wieku dotyczyy instrumentów szarpanych – szpinetów i klawesynów. Ich mechanizm te jest
prosty: na dwigni klawisza zamiast
sztywnego tangenta stoi skoczek, taki
drewniany supek, w którym umieszone jest, znowu prostopadle piórko.
Dwignia klawisza wypycha umieszczonego w prowadnicach skoczka,
a umieszczone w nim piórko szarpie
strun.

– Klawesyn mia wiele trudnych
momentów w swojej historii. Rewo
lucja Francuska bya fizycznym pogro
mem tych instrumentów. Z drugiej
strony byy momenty, kiedy np. teo
rba próbowaa go wyprze, choby ze
wzgldów praktycznych.
– Tak, ze wzgldów praktycznych...
mówilimy o basso continuo, które jest
grane przez instrument akordowy i jest
nie zbd ne w nie mal ca ym XVII
i XVIII wiecznym repertuarze. Wprawdzie zdarzaj si mae klawesyny czy
szpinety, które mona przenie samemu, ale lutnia czy teorba s zdecydowanie bardziej mobilne, a przy tym niezwykle pikne. Trudno powiedzie,
e to poprzedniczki gitary, bo to inna,
równolega rodzina, ale koncepcyjnie
s zblione – pudo rezonansowe, gryf
z progami i struny szarpane palcami.
Wprawdzie s cichsze od klawesynu,
maj mniejsz skal, nie mona na nich
zagra tylu nut, maj za to bardzo pikne, szcze gól ne, wrcz ma gicz ne
brzmienie. Wykres dwiku lutni przypomina jej ksztat – ksztat zy. Lutnia
czy teorba maj te duo wiksze
moliwoci dynamiczne ni klawesyn, na którym trudno jest zagra bardzo cicho. Na lutni nie jest to aden problem, dlatego ten instrument bardzo
dobrze nadaje si do akompaniowania
utworów w sytuacjach bardziej kameralnych, intymnych.
– Jeszcze takim trudnym momen
tem by czas, kiedy w operze zaczto
odchodzi od klawesynów.
– Tak, to jest moment kiedy klawesyn znika... To jest mniej wicej druga
poowa XVIII wieku. Ale jest to dugi
proces. Wikszo repertuaru czasów
Mozarta czy Haydna, powstaje na niesprecyzowany instrument klawiszowy. Czasem kompozytor pisa z myl
o konkretnym instrumencie, ale nawet
wtedy wydajc swoj muzyk zazwyczaj pragmatycznie zaznacza, e utwory nadaj si do wykonania na jakimkolwiek instrumencie klawiszowym.
Warto pamita, e osiemnastowieczne fortepiany pod wieloma wzgldami
bardziej przypominay historyczne klawesyny ni wspóczesne Steinwaye.
W perspektywie byy równie klawikordy a nawet organy. Klawesyn by
wtedy najgoniejszym klawiszowym
instrumentem strunowym std by najczciej wykorzystywany w operach
i podczas koncertów dla wikszej publicznoci. Fortepian i klawikord byy
wybierane w bardziej kameralnych
sytuacjach. Wraz z odejciem od recytatywu secco w operach i pojawianiu si
goniejszych modeli fortepianu klawesyn zosta zepchnity na boczny tor.
Zmieniaa si estetyka, zmienia si cay wiat. By to okres Owiecenia,
Rewolucji Francuskiej, potem romantyzmu. Trzeba jednak pamita, e
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tak stao si to dopiero w XIX wieku.
Do koca XVIII wieku klawesyn cigle jeszcze funkcjonowa. Wiemy
na przykad o tym, e Haydn zakupi
klawesyn na rok przed mierci.
– Podsumowujc, mimo tych trud
nych momentów, klawesyn ma si do
brze.
– Myl, e tak. Warto przypomnie
inny ciekawy epizod w historii klawesynu. To by pocztek XX wieku.
Wanda Landowska, która zainteresowaa si tym instrumentem (bdc jednoczenie wietn pianistk) rozpocza
we Francji wspóprac z firm Pleyel,
która specjalizowaa si wówczas
w fortepianach. Landowska zaczynaa
od gry na instrumentach historycznych, które nie byy z wielu wzgldów
szczególnie praktyczne, wic Pleyel postanowi zbudowa nowy instrument.
Po kilkunastu latach prób powstaa
hybryda fortepianu i klawesynu, która
miaa mao wspólnego z historycznymi instrumentami. Ta koncepcja klawesynu zostaa rozwinita przez inne
dziaajce w XX wieku firmy.. Takie
klawesyny byy zazwyczaj duo wiksze, masywniejsze, czsto wyposaone w zestaw dwigni pedaowych
do pynnych zmian rejestrów podczas
gry. Te dwudziestowieczne instrumenty poszy inn drog i nie nadaj si
do zastpowania XVIII wiecznego
klawesynu. Powstao za to duo literatury na ten nowy typ instrumentu,
z metalow ram, z wikszym nacigiem strun, z inn palet brzmie.
Paradoksalnie jednak te due dwudziestowieczne maszyny s zazwyczaj duo cichsze ni ich barokowe odpowiedniki.
– Natomiast wikszo wykorzy
stywanych dzisiaj instrumentów to ko
pie historycznych oryginaów.
– W przypadku instrumentów klawiszowych rzeczywicie tak jest. Gównie dlatego, e te, które si zachoway to czsto instrumenty z dworów
królewskich czy magnackich, i s bardzo wartociowe. Jeli ju si na takich
instrumentach gra, znajduj si zwykle w muzeach czy jakich innych dobrze strzeonych miejscach. Si rzeczy dostp do nich jest ograniczony.
Dlatego uywamy kopii. Nieco inaczej
to wyglda z instrumentami smyczkowymi. Skrzypiec, altówek, wiolonczel zachowao si sporo, i wielu wyko naw ców gra na ory gi nal nych
instrumentach.
– Ogldajc klawesyny z epoki,
znajdujce si na przykad w Cite de
la Musique w Paryu, czsto rzuca si
w oczy jeszcze jeden aspekt – pikne
malunki na pytach instrumentów.
– Tak, rzeczywicie klawesyn to by
te rodzaj piknego mebla, takiego
reprezentacyjnego, i rzeczywicie mamy instrumenty bardzo bogato dekoro-

wane. Czsto na starych instrumentach
s bardzo wysokiej jakoci malowida.
– Przedstawiajce sceny rodzajowe
lub nawizujce do mitologii... Ale ko
pie instrumentów malowane s bar
dzo rzadko, waciwie nie spotkaem
takiego instrumentu.
– Tak, z bardzo prozaicznych powodów – szczególnie w kontekcie polskich
dochodów, zakup klawesynu to jest
bardzo trudne przedsiwzicie i mao kogo na nie sta. Ale nawet w ogólnym
kontekcie pozycji finansowej artystów
w Europie nie jest to atwe. Niewielu
muzyków sta na dodatkowe wydatki
zwizane z dekorowaniem instrumentów, których ceny podstawowe s porównywalne do cen bardzo luksusowych
samochodów.
– Przejdmy do kolejnego wymiaru pana twórczoci: mam na myli
kompozycje.
– Rzeczywicie studiowaem kompozycje... w Katowicach i w Hadze, i to
jest bardzo wane dowiadczenie. To
ma wpyw na sposób w jaki patrz
na partytur i jak interpretuj muzyk.
Trudno mówi, e si teraz tym zajmuj, ale mam nadziej, e bd mia moliwo powrotu do tej dziaalnoci.
– A patrzc takim kompozytorskim
okiem, na przykad na partytur Ra
meau, nie ma pan takich zakusów „ja
bym to napisa inaczej?”.
– [miech] Troch tak jest, z tym basso continuo, e nie gram tego co jest zapisane, a wic w pewnym sensie przekomponywuj „ex tempore”. Czasem
to nie tylko dodawanie, ale równie re-

dukcja, pomijanie pewnych dwików, które s zapisane, a to oznacza, e
w jaki sposób steruj napiciami partytury, pewne elementy podkrelam,
rzucam na nie wiato, a na inne nie. To
w sumie dziaalno podobna do instrumentowania utworów. A tak ju zupenie powanie, to niektóre utwory nie zachoway si w caoci wic wymagaj
uzupenie. Czasem wykonujemy repertuar sabszych kompozytorów, wtedy zdarza si, e trzeba poprawia
oczywiste bdy. Ale grajc Rameau
mona si tylko zachwyci, no i wiele od niego nauczy...
– Czy dzisiaj tworzy si utwory
na klawesyn?
– Tak, klawesyn to jest instrument,
na który powstao bardzo duo repertuaru. Jeeli by policzy wszystkie lata, w których pisano na klawesyn, to
byoby tego wicej ni na fortepian!
Rzeczywicie, od lat siedemdziesitych, czy nawet wczeniej – od ju
wspo mnia nej Wan dy Lan dow skiej – od tego czasu regularnie przybywa klawesynistów. Wydaje mi si
te, e w zwizku z tym wzrasta poziom gry. Kompozytorzy maj wic
okazj pozna instrument, wykonawców. To natomiast skutkuje tym, e coraz chtniej sigaj po klawesyn jako
medium brzmieniowe. Powstaje duo
kompozycji na klawesyn poczony
z elektronik.
– Dzikuj bardzo za rozmow.


Marcin witkiewicz – urodzi si w 1984 roku w Katowicach. Jest klawesyni
st i kompozytorem. Studiowa gr na klawesynie i kompozycj w Królewskim
Konserwatorium w Hadze oraz w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie
w czerwcu 2014 roku obroni doktorat, a obecnie pracuje jako wykadowca. By
finalist Midzynarodowego Konkursu im. G. Ph. Telemanna w Magdeburgu
(w 2007 roku) oraz I Midzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. A. Wo
koskiego w Moskwie (w 2010 roku). Jego zainteresowania koncentruj si wo
kó historycznych instrumentów klawiszowych, improwizacji w dawnej i wspó
czesnej stylistyce. Gra na rónych typach klawesynów i klawikordów, a take
na historycznych fortepianach i organach.
Jako solista, kameralista i lider zespoów koncertuje w Europie, obu Amery
kach i Azji regularnie wspópracujc z Rachel Podger i prowadzonym przez ni
zespoem Brecon Baroque, Capell Cracoviensis, Arte dei Suonatori, {OH!} Or
kiestr Historyczn, Bassociation i Scroll Ensemble. Pierwsze solowe nagranie
Marcina witkiewicza „Musikalisches Vielerley” z niemieck barokow muzy
k klawiszow zostao wydane przez Polskie Radio Katowice w 2008 roku. Ko
lejnych nagra solowych i kameralnych dokona dla m.in. BIS, Channel Classics,
Accent, Alpha, Linn Records, DUX oraz rozgoni radiowych w caej Europie.
W 2015 ukaza si entuzjastycznie przyjty przez krytyk, nagrodzony m.in.
Diapason d’Or, podwójny album z koncertami klawesynowymi J.G. Müthela za
rejestrowany wraz z orkiestr Arte dei Suonatori dla wytwórni BIS. Jesieni swo
je premiery miay trzy kolejne nagrania: Koncert klawesynowy Schaffratha i Kon
certy skrzypcowe Schreyfogla z {oh!} Orkiestr Historyczn (DUX), Sonaty
Róacowe Bibera z Rachel Podger, Jonathanem Mensonem i Davidem Mille
rem (Channel Classics) oraz Sonaty fletowe Telemanna z Pamel Thorby, Pete
rem Whelanem, Elizabeth Kenny i Alison McGillivray.
W 2016 roku otrzyma Paszport Polityki za wraliwo i muzyczn erudycj,
za byskotliwe interpretacje i za wszechstronno.

Mozart dla dzieci
ie sprawdziy si, co prawda, senN
sacyjne doniesienia o dobroczynnym wpywie muzyki Mozarta na ludz-

ki umys (jak si ostatecznie okazao,
wyostrzenie pamici pod jej wpywem
wygasa po kilku minutach), odczuwalny jest jednak nadal dobroczynny
wpyw owych doniesie: Mozart cieszy
si niezwykym respektem wród rodziców, pragncych wychowa pokolenie
geniuszy. Tumnie zatem stawiono si
na kolejne popoudnie „Silesii” z serii
„Mamo, tato, chodmy na koncert”
zatytuowany „Dziecice arty Mozarta”. Wieczorek zosta zaprojektowany
w konwencji nieoczekiwanie bliskiej
Mozartowskiej operze: zarówno wybór
prezentowanych utworów (fortepianowe wariacje na temat dziecicej piosenki Ah, vous dirai-je, Maman, przekorna mi nia tu ra zwa na „bu ecz k
z masem”, czy niemiertelny przebój
uczniowski – Marsz turecki, a z drugiej
strony powane arie i duety operowe),
jak i sposób ich prezentacji (markowanie ak cji sce nicz nej dzie j cej si
w dwóch czasach, wykorzystanie motywu „przebieranek”) sprzyja mnoeniu sensów muzycznych i teatralnych,
korespondujcemu z dzisiejszym podejciem reyserów operowych do Mozartowskich arcydzie. Do tego jeszcze nieplanowana parada dzieci przez estrad
(bo tylko t drog mona si wydosta
na chwil z sali radiowej) – tego efektu nie powstydziby si sam Max Reinhardt! Utwory fortepianowe Mozarta
wykona z wdzikiem Robert Marat,
przystrojony w abot, surdut i peruk.
Okazao si po raz kolejny, e te z pozoru naiwne „pereki” wymagaj wielkiego kunsztu wykonawczego, bo „kad nutk sycha”. Pie Fioek oraz
znane arie i duety z oper Don Giovanni, Wesele Figara i Czarodziejski flet
piewali solo lub w parze Anna Ogiska i Szymon Szymik, równie odziani w kostiumy. Dziecica publiczno
wykazaa si duym obyciem ze wiatem teatru; bezbdnie odpowiadano
na pytania o znaczenie poszczególnych elementów widowiska i nazwy narzdzi teatralnych. Nad bogactwem
wydarze oraz uwag widowni mistrzowsko czuwaa Magorzata Jeruzal,
opowiadajc w midzyczasie ciekaw
bajk o yciu Mozarta.

Videoopera w NOSPR
rosto z wieczorku Mozartowskiego
mona si byo uda do NOSPR, by
P
ponownie pogry si w dziwnym
operowym wiecie, tym razem za spraw Orkiestry Muzyki Nowej, która
przygotowaa pod kierownictwem Szymona Bywalca wykonanie kultowej

Midzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK
„video-opery” Fausto Romitellego An
Index of Metals (Indeks metali). Utwór
ten, bdcy ostatnim dzieem przedwczenie zmarego woskiego autora,
napisany rok przed jego mierci (2003)
by ju pre zen to wa ny w Pol sce,
na „Warszawskiej Jesieni”. Cieszy si
uznaniem na caym wiecie jako przykad nowoczesnego podejcia do materii muzycznej (poprzez dowiadczenie
spektralizmu – Romitelli by uczniem
Grisey’a w IRCAM). Zarówno tekst poezji Kenki Lékovich, stanowicy podoe „opery” (pisz w cudzysowiu,
gdy Indeks metali pozbawiony jest
gównego elementu dziea operowego,
jakim jest akcja sceniczna, wymagajca udziau wielu aktorów), jak i rozwizania dwikowe oraz skorelowana
z nimi projekcja abstrakcyjnych video-obrazów autorstwa Paolo Pachiniego maj w intencji autorów prowadzi
od bior c do sta nów trans owych.
W omówieniach dziea mówi si o jego roli jako rytuau inicjacyjnego,
z czego wynika, e suchacz, bdcy zarazem widzem, winien si pogry
w strumieniu dwików i obrazów, a
do zapamitania. Z dwojga czynników: dwiku i obrazu, „inicjacji”
sprzyja bardziej muzyka, strona wizualna jest bowiem do konwencjonalna: widzimy przebiegajce w rytmie
dyktowanym przez muzyk serie grafik wyobraajcych paszczyzny, punkty i plamy; ich sekwencje s porzdkowa ne we wntrz nie za po mo c
symetrycznych przeksztace oraz gry
barw. Grafika jest – zgodnie z przesaniem tekstu – raczej chodna, muzyka
natomiast – wrcz przeciwnie. Z dwików wydobywanych z tradycyjnego instrumentarium (w tym dwie gitary oraz
harmonijki ustne) oraz z syntezatora uoy kompozytor barwn mozaik, z której „wyskakuj” konwencjonalne figury muzyki klasycznej oraz formuy
rockowe. Z biegiem czasu instrumentalny zgiek majcy by metafor niszczcego haasu, o którym mówi wiersz
Lénkovich, coraz silniej podporzd-

kowuje si dyktatowi rockowego rytmu,
a do finaowego „postludium”, którym
jest ywioowa improwizacja gitarowa.
piewu jest w operze Romitellego mao: w trakcie godzinnego „misterium”
solistka odzywa si tylko kilkakrotnie,
prezentujc wybrane, kluczowe w sensie znaczeniowym fragmenty tekstu
w postaci „recytatywów” i „ariosów”.
Oszczdno partii wokalnej czyni j
tym bardziej wak, nie mona zatem
partii sopranowej powierzy byle komu.
Wiedzia o tym doskonale Szymon
Bywalec, angaujc do swego projektu Agat Zubel, nasz czoow wykonawczyni awangardowych dzie wokalnych. Mistrzowsko pokonaa ona
trudnoci swej partii (tylko z pozoru
„elementarnie prostej”), wspópracujc
z instrumentalistami, z których kady
by w tym utworze solist-wirtuozem,
a zarazem aktorem. Temperament woony przez muzyków w muzyczn wykadni haasu sprawi, e powstao
ywioowe, naprawd wcigajce widowisko.

Mozart dla dorosych
ostatni niedziel karnawau (7 luW
tego, Sala Koncertowa Akademii
Muzycznej) mielimy zorganizowany

przez Instytucj „Silesia” koncert arii
z oper Mozartowskich. Z uwagi na budzcy groz wyraz „gender”, który pojawi si w prelekcji autorstwa Aleksandry Koniecznej nazw go (dla artu
oczywicie) koncertem dla dorosych.
Usyszelimy kilkanacie arii zestawionych chronologicznie, od oper modzieczych (to repertuarowa rzadko)
do pónych arcydzie. Wystpio troje
modych piewaków, którzy s absolwentami katowickiej uczelni: sopranistka Ewa Tracz, mezzosopranistka Anna
Borucka i baryton Jan do. Trudno porównywa ich gosy i interpretacje,
bowiem mieli do pokonania nieporównywalne trudnoci. Ewa Tracz wykonaa utwory znakomicie pasujce zarówno do jej gosu, jak i aktorskiego emploi,
przez co zyskaa swobod i moga popisa si du muzykalnoci. Przed Ann Boruck jako wykonawczyni fragmentów partii Cherubina z Wesela
Figara stano wyzwanie w postaci
ustawicznej zmiany rejestrów i koniecznoci kontrolowania intonacji
w zwizku z tymi zmianami. Modziutki Jan do mia za zadanie wyda si
starszym w arcymskich fragmentach
Wesela Figara i Don Giovanniego, troszeczk wic nadrabia manier tam,
gdzie gos jeszcze nie dojrza. We fragmentach zespoowych, szczególnie tych
z Czarodziejskiego fletu, zabrako Mozartowskiej lekkoci i finezji. Có, wykonywanie muzyki Mozarta jest bardzo
trudn sztuk…
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W Paacu Schöna

Trójkt
w kole
Przez ponad dwiecie lat 70 kopal byo matk-ywicielk tysicy sosnowieckich (i nie tylko) rodzin.

MARIA SZTUKA
sosnowieckim muzeum zagocia wystawa, której nieW
zwyko konkuruje z tajemniczoci nazwy. Historia
miasta w piguce – tak najkrócej mona podsumowa ekspo-

Model bramy wykonany przez ucznia Zakadów Mechanicznych i Miedziano-Kotlarskich Jana Grendy, 1955 r.

Pamitki po Zakadach Przemysu Wókienniczego C.G. Schön.
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Eksponaty z zakadów wókienniczych.

zycj, która jest niedocignion lekcj dziejów grodu znad Przemszy i Brynicy. Do rzadkoci w dzisiejszych, do sierminych dla muzealników (i nie tylko), czasach nale starannie
wydane katalogi. Sosnowieckiej prezentacji towarzyszy znakomicie zredagowany „przewodnik”, wzbogacony unikatowymi fotografiami i biogramami obiektów przemysowych,
spóek handlowych, firm rzemielniczych, browarów, sklepów, wytwórni… tkanki, z której tworzyo si miasto w okresie od koca XIX wieku po wybuch II wojny wiatowej. Dla
modych to znakomity podrcznik wiedzy o Sosnowcu, dla
starszego pokolenia, pamitajcego wiele z funkcjonujcych
jeszcze przez dugie lata po wojnie zakadów, to wzruszajca, by nie powiedzie sentymentalna podró w lata minione.
„Marka Sosnowiec” okazaa si nie lada wyzwaniem,
a jednak – o czym mona przekona si zwiedzajc wystaw – muzealnicy sprostali zadaniu. Miasto wyrose na bogactwie zasobów naturalnych, zbudowane na zrealizowanych wizjach XIX-wiecznych przemysowców i marzeniach tych,
którzy wanie tu postanowili osi na stae oyo w Paacu Schöna, niczym w fotoplastykonie z ulicy Warszawskiej.
Goci witaj górnicy i miniatura kopalni, pomysowo zakomponowana brya, we wntrzu której, bywa, e na kolanach,
niczym w niskich pochylniach, mona podglda czeluci wglowych pokadów, atmosfer fedrunku wzmacniaj dwiki pracujcych tam maszyn i wycigów. Perek jest gboki chod nik, wspar ty pio no wy mi stem pla mi. Pierw sz
sosnowieck kopalni „Nadzieja – Ludwika” uruchomiono
w 1806 r. W maju 2015 r. poegnalny wózek z urobkiem opuci ostatni w miecie kopalni „Kazimierz – Juliusz”.
Przez ponad dwiecie lat 70 kopal byo matk-ywicielk tysicy rodzin. Bezdyskusyjna i zasuona palma pierwszestwa.
Kolejne sale obrazuj wtórujce górnictwu potgi: hutnictwo elaza, przemys metalurgiczny, wókiennictwo. Mao kto
ju pamita, e liny none kolejki na Kasprowy Wierch wyprodukowano w fabryce lin i drutu Adolfa Deichsela w Sosnowcu, w latach 1911–1912 najwikszego w Królestwie
Polskim przedsibiorstwa tego typu. Chlub miasta na pocztku XX wieku bya Fabryka Kotów Parowych Wilhelma Fitznera i Karola Gampera, zdobywczyni Grand Prix na Wszechwiatowej Wystawie w Paryu, wród eksponatów mona
oglda okazjonalny katalog, ilustrujcy to wydarzenie.
Czas, by wyjani tajemnicz nazw „trójkt w kole”. Dziki saksoskim rodzinom Schönów i Dietlów do wybuchu I wojny wiatowej Sosnowiec by niekwestionowan potg wókiennicz, sta si jednym z najwaniejszych
orodków tego przemysu na terenie Cesarstwa Rosyjskiego.
Znakiem firmowym weny produkowanej w Zakadach
Przemysu Wókienniczego C.G. Schön by trójkt w kole.

ycie to nieatwa sztuka.
Kady szczcia w yciu szuka,
Chcesz szczliw zdoby dol?
Kupuj wen TROJKT W KOLE.
Prawdziwym rarytasem wród muzealnych zbiorów jest matryca pieczci wzornika kolorów zakadów braci Schönów, marki, która zawojowaa rynek skandynawski, nadbatycki, niemiecki, angielski, rumuski, bugarski a take chiski i japoski.
Fotografie, dokumenty, makiety obiektów i pojedyncze wyroby obrazuj dziaalno wielu zakadów, m.in. zaoonej
w 1891 r. „Specyalnej Fabryki Rowerów i Reperacyji Takowych”, która w póniejszych latach wprawdzie wielokrotnie
zmieniaa wacicieli, ale przetrwaa do 1962 r. jako Zakad
Mechaniczny i Wytwórnia Rowerów.
Mark przedwojennego Sosnowca by nie tylko przemys ciki, dotrzymywaa mu kroku rónorodna wytwórczo. Tutejsze zakady papiernicze opuszczay miliony gilz do papierosów, tulejki, rolki dla fabryk drutu, szpule dla wókniarzy, zeszyty,
segregatory, muchoapki… Papiernia Paula Lamprechta zasyna z produkcji tektury, papy dachowej, papieru szrencowego. wietnie prosperoway take huty szka, specjalizujce si
w wyrobie nie tylko szyb i butelek ale take krysztaów, szka
stoowego i taflowego. Pozostay dzi po nich nazwy ulic i nieliczne rodzinne pamitki.
Ogromn popularnoci w okresie midzywojennym cieszyo si piwo hrabiego Renarda. Pierwszy browar na terenie dzisiejszego Sosnowca powsta w 1825 r., pidziesit lat
póniej hrabia Renard waciciel majtku Modrzejów-Sielce zastpi go nowoczesnym browarem parowym ze sodowni, który przez ponad siedemdziesit lat zaopatrywa w zocisty trunek mieszkaców Sosnowca, Czeladzi, Piekar
lskich, Tarnowskich Gór, Zawiercia, Myszkowa; od Bdzina po Olkusz. Zlikwidowany w 1976 r. odszed w zapomnienie. Dzi przypominaj go w muzeum markowe tablice, beczki na piwo, kolorowe etykiety z napisem „Renard MALZ
BIER” i … puste butelki.
Jedn z sal wypeniaj eksponaty ilustrujce rónorodno
dziaalnoci rzemielniczej. Od zakadów szewskich, pracowni krawieckich, kunierskich czy modniarskich po fotograficzne atelier. A w tej brany szczególnie mia si czym pochwali Sosnowiec. Pierwsze studia fotografii artystycznej powstay
tu ju w latach 90. XIX wieku. Do historii wpisali si bracia
Altman Stanisaw i Bronisaw, którzy dziki swojej czterdziestoletniej pracy utrwalili na wieczn pamitk nie tylko portretowane rodziny, ale take wiele znaczcych wydarze z ycia regionu, miejsca o których ju dzi nikt by nie pamita,
gdyby nie setki ich zdj i pocztówek. Fotografowie tacy
jak: M. Arbus, K. Bekker, J. Brodecka, A. Bradecki, J. Kopelman, J. Morski, A. Roek, J. Suchecki, K. Trzciski, J. Werecki, H. Wollenberg, L. Zalega, J. Zorski i wielu innych zasuguj na pami i szacunek za ocalenie od zapomnienia
potnego rozdziau historii miasta.
Zwieczeniem ekspozycji jest prezentacja pomysów modych sosnowieckich projektantów. To ju wiek XXI. Poprzeczka, któr ustawili na pocztku ubiegego wieku bracia
Schönowie swoj mark „Trójkt w kole” jest bardzo wysoka. Warto dotrzyma im kroku, cho wyzwanie do atwych
na pewno nie naley.


Zdjcia Witold Kociski

Waciciele marki zmagali si z zagraniczn konkurencja, która bezpardonowo zawojowaa ówczesny rynek konsumpcyjny. Ponad 90 procent przdzy przybywao z krajów ssiednich, gównie z Niemiec. Jak pisze Daria Chudoba „ubolewano,
e konsument pozwala bra si na lep napisów i marek cudzoziemskich. Aby temu przeciwdziaa reklamodawcy odnosili si do uczu patriotycznych. Std te napomnienia:
Pamitaj, e kupujc cokolwiek wytworzone za granic, obcego wzbogacasz, a ojczyzn wasn okradasz. Ale konsumenci nie kierowali si wycznie sentymentem, a raczej zdrow
kalkulacj handlow. Wiedzieli o tym autorzy almanachu reklamujcego sosnowieckie przedsibiorstwo, odwoujc si
do korzyci osobistych:

Przedwojenny Bazar Centralny w jednym z zauków ulicy Modrzejowskiej.

Rozwijajce si miasto wywoao bujny rozkwit rzemiosa.

Sosnowiec syn ze znakomitych zakadów fotograficznych, w 1898 r. powsta tu renomowany Zakad Fotografii Artystycznej „Bracia Altman”.

Wystaw zamyka akcent wspóczesny – prezentacja pomysów modych sosnowieckich projektantów.
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Z YCIA
BIBLIOTEK

yserem Adamem Lewandowskim. Interesujce dokumenty
znajduj publiczno, która
chtnie korzysta z tej nowej
warunkach. Placówka, mieszoferty biblioteki.
czca si niegdy na 223 meCoraz wicej osób starszych
trach kwadratowych, obecnie
uczestniczy w spotkaniach grudysponuje ponad 1000-metropy dyskusyjnej i uczszcza
w powierzchni, nowym wyna zajcia komputerowe. Miposaeniem i moliwociami
a atmosfera tych spotka nie
techniczny mi. Odnowiona
wywouje stresu – s one ciei przebudowana siedziba jest wikaw form spdzania wolzytówk i chlub gminy, przynego czasu, która suy edukaciga nowe grupy uytkownicji i roz wi ja niu y cia
ków, zarówno mieszkaców,
towarzyskiego. Nauka obsugi
jak i turystów, zwaszcza e
komputera zapobiega cyfroznajduje si w samym centrum
wemu wykluczeniu seniorów,
miasta w Domu Zdrojowym
a dyskusje wokó tematów
przy placu Bogumia Hoffa.
wybranych przez uczestników
Korzystne zmiany umoliwiinspiruj do odkrywania niey: udzia w Wieloletnim Proznanych kart z dziejów Wisy.
gra mie Kul tu ra+ Prio ry tet
W pomieszczeniach biblioteki
„Biblioteka+ Infrastruktura bidobrze czuj si organizacje
bliotek” (finansowanym ze
spoeczne, które odbywaj tu
rodków MKiDN poprzez Inswoje zebrania, próby i wyststytut Ksiki) i dotacja celo- Wypoyczalnia i czytelnia w budynku dawnego kina „Marzenie”.
py, szkolne grupy zorganizowa gminy Wisa. W 2013 roku
wane, zuchy i harcerze, a nabiblioteka zoya wniosek
Gminna Biblioteka Publiczna
wet podopieczni Miejskiego
i przygotowaa dokumentacj
im. Jana niegonia w Wile
Orodka Pomocy Spoecznej.
budowlan zadania pn. „PrzeBiblioteka wspópracuje ze
budowa pomieszcze Domu
szkoami wszystkich szczebli,
Zdrojowego wraz z budow
a take innymi jednostkami
windy na potrzeby Miejskiej
owiatowymi oraz instytucjaBiblioteki Publicznej im. Jana
mi kultury.
niegonia w Wile”. W laNowoczesna placówka nie
tach 2014–2015 zostaa zrealizowana inwestycja, w ramach której zmo- do dzieci i modziey, dla których organi- moe obej si bez e-usug. Nie wychoder ni zo wa no do tych czas zaj mo wa ne zowane s równie zajcia warsztatowe dzc z domu, mona przeglda katalog
pomieszczenia, zainstalowano wind oraz podczas ferii zimowych. W tym roku to re- zbiorów biblioteki, samodzielnie prolonprzebudowano dawne kino „Marzenie” gionalne warsztaty literacko-plastyczne gowa i zamawia ksiki czy audiobooki,
na sal wielofunkcyjn. Na co dzie dzia- oparte o wilaskie podania i legendy o po- a take korzysta z bibliografii regionalaj w niej wypoyczalnia i czytelnia dla cztkach rzeki Wisy, rycerzach picych nych dostpnych na stronie internetowej.
dorosych, a ponadto suy jako miejsce w Czantorii, o Malince i pierwszym Jeli czytelnika interesuje oferta e-bospotka autorskich, konferencji, koncertów, mieszkacu – Imko Wisece. W czasie fe- oków, to za porednictwem wilaskiej biprzedstawie teatralnych i projekcji filmo- rii wolontariusze czytaj dzieciom bajki, blioteki otrzyma dostp do platformy
wych. Podczas uroczystego otwarcia na bi- „Czytanie na niadanie” uzupeniaj pro- IBUK i ponad 2400 ksiek elektroniczbliotecznej scenie wystpi Grzegorz Tur- jekcje filmowe. W tym roku Bolek i Lo- nych, moe take skorzysta na miejscu
nau z Jackiem Królikiem, a dzie póniej lek zabieraj suchaczy w swój wiat z e-prasy. Jeli jakiej pozycji brakuje
zespó wokalny Silesian Singers. Odbya przygód. Towarzyszy im Królowa niegu w zbiorach, zawsze mona zoy proposi równie promocja tomiku poetyckie- spogldajca ze cian wypoyczalni dla zycj zakupu poprzez zakadk „Zapropogo autorstwa prof. Wodzimierza Szturca modych czytelników. To efekt przedsta- nuj ksik”. Biblioteka oprócz zapewniapt. ywobyci. Modziecze wiersze Profe- wienia teatralnego i konkursu plastyczne- nia dostpu do wiedzy i kultury wspiera
sora napisane gwar wilask wydaa bi- go dla przedszkolaków. Wystawa zoona edukacj, umoliwiajc swym uytkowniblioteka specjalnie na swoje wielkie otwar- z ich prac przyciga do biblioteki maych kom korzystanie z piciu jzykowych
artystów oraz rodziców i dziadków.
i specjalistycznych kursów e-learningocie po remoncie.
Nowoci w wilaskiej bibliotece s wych. Tradycyjnie oferuje take usugi reOgraniczona dawniej przez warunki
lokalowe dziaalno rozwija si w szyb- projekcje filmowe. Na duym ekranie prograficzne: skanowanie, drukowanie
kim tempie. Oprócz wypoyczalni i czy- mona zobaczy przede wszystkim filmy i kopiowanie.
Od kilku lat biblioteka prowadzi dziatelni dla dorosych biblioteka dysponuje dokumentalne, zwizane z regionem lwypoyczalni dla dzieci i modziey ska Cieszyskiego, ale nie tylko. Biblio- alno wydawnicz i ma ju na koncie
wyposaon w meble dostosowane do wie- teczne kino w grudniu 2015 roku pokaza- siedem publikacji. Wydanie trzech ksiku uytkowników. W pokoju malucha o film o Bolko Kantorze (1910–1992), ek wspara merytorycznie, a dwie przyjest bardzo kolorowo, a dzieci maj dostp bokserze i dziaaczu sportu i turystyki gotowaa samodzielnie. Byy to: Imko Wido zabawek, gier, rysowanek i mnóstwa z Cieszyna, który walczy pod Monte seka Bogumia Hoffa i tomik ywobyci
ksiek. Rodzice znajd tu rega z litera- Cassino. Jako drugi zaprezentowano film prof. Wodzimierza Szturca. Ponadto bitur fachow zwizan z wychowaniem, TVP Katowice z cyklu „A ycie toczy si blioteka wykonaa dwa druczki bibliofila take pras dla siebie i dzieci. Pokany dalej”, za który autorka Ewa Kozik otrzy- skie: bibliografi prac Jana Kropa oraz
jest równie wybór audiobooków dla maa nagrod Silesia Press. Odcinek po- opracowanie powicone wsi Ostojievo
wszystkich grup wiekowych. Korzysta wicony rodowi Niedobów zgromadzi (Banat, Serbia), w której yj potomkoz nich mona w domu, ale te w pracow- przed ekranem 120 osób, które miay wie mieszkaców Wisy. W XIX wieku
ni komputerowej wyposaonej w 20 sta- okazj spotka si równie z Andrzejem powdrowali za prac na drugi koniec monowisk z dostpem do Internetu. Przy uy- Niedob, pisarzem i dramaturgiem, auto- narchii Habsburgów, ale nadal utrzymuciu projektorów i ekranów przeprowadzane rem wielu reportay i sztuk teatralnych. j kontakt z krajem przodków. W planach
s tu ciekawe lekcje biblioteczne, wprowa- W najbliszych planach jest pokaz filmu s ju kolejne publikacje. Zachcamy
dzajce nie tylko w wiat biblioteki i ksi- biograficznego pt. „Niezalena republika do odwiedzenia siedziby biblioteki w Wiek, ale take w tematyk kosmiczn Samosiuk”, powiconego wybitnemu le. Zapraszamy!
za spraw map dostpnych on-line. To operatorowi filmowemu Zygmuntowi Sacz nowej oferty biblioteki skierowanej mosiukowi, a take spotkanie z jego reRENATA CZY
Foto. z archiwum MBP w Wile

ziaajca ponad 75 lat biblioD
teka w Wile od niedawna
pracuje w cakowicie nowych

Nowa odsona
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po prostu, to co ja moTak
g wiedzie o starozakonnych? W moim miastecz-

ku na Opolszczynie nie byo
ich wida w okresie powojennym, a i przedtem byo ich
niewielu.
Z przedwojennych wspomnie mej Starki wiem, e
koo kapliczki by sklep yda,
a ten na Gody swoim klientom
dawa czekolad.
Nieco wicej wiedziaem
z starej Biblii, któr chociaby
z powodu ilustracji miedziorytniczych czsto wertowaem
a take z „Pana Tadeusza”.
Duo póniej z zainteresowaniem czytaem dostpn literatur, i bawiem si „Przy szabasowych wiecach” Horacego
Safrina, ech to specyficzne
mylenie Talmudystów....
ydów ubranych jak ze starej fotografii zobaczyem dopiero duo
póniej, w czasie swych wdrówek
po Europie.
e niewiedz t mona przypisa
szerszym warstwom naszego narodu,
wnioskuj na podstawie barwnej anegdoty, opowiedzianej mi przez mego
przyjaciela, Piotra Szalsz wybitnego reysera, pisarza, muzyka i wielu jeszcze
innych specjalnoci.
W 1993 roku na zlecenie ORF – telewizji austriackiej – przystpiem do realizacji filmu „Dzie powszedni Warszawskiego getta”, który powstawa z okazji 50.
rocznicy Powstania w Gettcie.
Ze wspópracujcym ze mn kierownikiem produkcji filmu Jerzym Brize ze
stolicy, udalimy si do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie w ce-

Anegdoty
HENRYK BZDOK

lu zainteresowania ich projektem. Wydziaem Wspópracy Kulturalnej MSZ
kierowa wówczas – Rafa Marszaek.
Chcielimy omówi koprodukcyjny
udzia strony polskiej.
Termin wizyty uzgodniem oczywicie
wczeniej telefonicznie z Wiednia, gdzie
mieszkam.
Byo to zim 1992 roku.
Ubrani elegancko, jak przystoi w takich okolicznociach, garnitury, czarne
paszcze i czarne kapelusze.
Wygldalimy bardzo powanie.
Dokadnie o godz, 10.00 wkroczylimy do sekretariatu dyrektora.
Sekretarka uprzedzia nas, e dyrektor bdzie wkrótce do naszej dyspozycji, ale musimy jeszcze chwil poczeka,
bo ma jeszcze goci.

No i rzeczywicie, po kilku
minutach wyszli.
Sekretarka umiechajc si
do nas, wesza do dyr. Marszaka i poinformowaa go o naszym przybyciu, przez uchylone drzwi usyszelimy:
„Panie dyrektorze, przyszli
ci dwaj ydzi z Wiednia, ale
mówi po polsku”...
Spojrzelimy na siebie wymownie.
Potem weszlimy do dyrekto ra, omó wi li my spra w
i opucilimy ministerstwo.
Jerzy Brize (nota bene, wieloletni, zasuony dziaacz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego) powiedzia do mnie
na ulicy:
„Wiesz ja tego dyrektora
skd znam. On mi si zreszt cay czas jako tak dziwnie
przyglda.
Po chwili Jerzy przypomnia sobie – „no tak, Rafal Marszalek, znany
krytyk filmowy.
Jego maonka i moja ona znaj si
dobrze i spotykaj si czsto.
Cay czas zachodziem w gow, skd
go znam. Teraz ju wiem”.
Jerzy Brize wróci do domu i opowiedzia o wszystkim onie – Zosi.
Ta za zatelefonowaa do ony Rafala Marszalka.
Pani Marszalek stwierdzia z kolei:
„Rafa wróci do domu i opowiedzia, e
dzisiaj odwiedzio go dwóch ydów
z Wiednia, e jednego zna, ale nie moe sobie przypomnie skd”.
Pani Marszalek pomoga maonkowi
i opowiedziaa o telefonie Zosi Brize.
Marszalkowi ulyo wyranie.

W muzeach
nie wszystkie
eksponaty
mona zawsze
oglda.
Postanowilimy
pokazywa
niektóre
na naszych
amach.
Dzi pocztówka
ze zbiorów
Muzeum Historii
Katowic.

W zbiorach Muzeum Historii Katowic poza pocztówkami oraz fotografiami architektury, reporterskimi zapisami wydarze
peno jest take zdj ludzi, czsto anonimowych. Dzi prezentujemy portret zbiorowy kucharzy, kelnerów i obsugi z hotelu
„Monopol” w okresie midzywojennym.

61

Foto. Dawid Chalimoniuk

Rozmowa z prof. dr. hab. PIOTREM SKUBA,
biologiem, ekologiem, etykiem rodowiskowym i nauczycielem
akademickim z Katedry Ekologii Uniwersytetu lskiego

Prof. dr hab. Piotr Skubaa

Ostrzeenie
dla wiata
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– Po Szczycie Ziemi w Rio w 1992 roku
opublikowano dokument pn. „Ostrzee
nie naukowców wiata dla ludzkoci”,
podpisany przez 1600 ludzi nauki, wród
nich poow yjcych noblistów. Napisali
w nim m.in.: „potrzebna jest cakowita
przemiana naszego sposobu traktowania
Ziemi oraz wszelkiego ycia, jeli chcemy
unikn wielkiej katastrofy i jeli nasz
dom na tej planecie ma by ocalony”.
– Dotd nie zdarzy si moment, by pogarszanie stanu rodowiska, zapocztkowane
wraz z nastaniem epoki przemysowej, zostao przyhamowane. Jego destrukcja cigle
postpuje. Coraz szybciej. „Twardych” dowodów naukowych, ilustrujcych zy stan
ekologiczny naszej planety, przybywa. Mówi o tym cykliczne, globalne raporty rodowiskowe. Wród nich jeden z czoowych
na wiecie, wydawany co dwa lata Living Planet Report, przygotowywany przez WWF
(wiatowy Fundusz na Rzecz Dzikich Zwierzt), Global Footprint Network i Londyskie
Towarzystwo Zoologiczne.
W eksploatacji przyrodniczych zasobów
Ziemi przekroczylimy ju, w odniesieniu

do niektórych z kluczowych czynników
rodowiskowych, wszelkie granice bezpieczestwa. Zbliamy si do punktu krytycznego. yjemy na ekologiczny kredyt, pozostawiajc niewyobraalny dug przyszym
pokoleniom. Sami te pacimy coraz wysz
cen za ycie w skaonym, wyeksploatowanym ponad wszelkie normy i miary – rodowisku naturalnym. Nasza yciodajna biosfera jest ju niemal miertelnie chora!
– Mona to wiarygodnie zmierzy?
– Historia naszej planety odnotowuje co
najmniej piciokrotne okresy wymierania
na niej ycia. wiadcz o tym gwatowne
zmiany rónorodnoci biologicznej w minionych epokach geologicznych. Niektóre
z nich byy najprawdopodobniej skutkiem
zderzenia Ziemi z ciaami kosmicznymi.
Dzisiaj historia zdaje si powtarza.
Z przestrzeni Ziemi znikaj masowo cenne gatunki rolin, zwierzt i rónych grup
organizmów z sob powizanych. W tempie, jakiego nasza cywilizacja dotd nie odnotowywaa. Tym razem sprawc zapocztkowanego szóstego w dziejach Ziemi
wymierania jest czowiek.

Biorónorodno jest wyznacznikiem
ycia. Jej zanikanie najwikszym dla niego zagroeniem. Wskanik yjcej planety (ocenia biorónorodno opierajc si
na tren dach w po nad 3600 pu bli ka cjach 1300 gatunków krgowców na caym wiecie) od 1970 roku zmniejszy si
o 40 procent. Living Planet Report z 2014
roku podaje, e globalna liczba ssaków,
ptaków, pazów i ryb jest dwukrotnie
mniejsza ni jeszcze 40 lat temu. Wedug
programu ONZ pn. Milenijna Ocena Ekosystemu, obecne tempo wymierania gatunków jest tysickrotnie wysze ni w czasach za nim po ja wi si czo wiek.
Z przestrzeni naszej planety znika nawet
do stu kilkudziesiciu tysicy gatunków
w cigu jednego tylko roku. Prawdopodobnie tracimy od kilku do kilkunastu gatunków co godzin.
– To nie jedyny wskanik oceny bioró
norodnoci Ziemi...
– Kolejny to tzw.,, lad ekologiczny”.
Pokazuje on stopie konsumpcji zasobów
naturalnych czyli w praktyce skal ich naduywania.
Zasoby przyrody pozyskujemy bez
umiaru. Niszczymy je, czsto nieodwracalnie. Wicej i szybciej ni natura jest je
w stanie odtworzy. Tniemy drzewa bez
opamitania, zanim zd wyrosn mode ich pokolenia. Zamiecamy oceany.
Trzebimy w nich owiska ryb ponad moliwoci odtwarzania ich populacji; czerpiemy bez umiaru wod z rzek i t podziemn, zanim jej zasoby zostan przez
natur uzupenione. Wreszcie trujemy atmosfer ziemsk dwutlenkiem wgla
(w iloci ponad 35 mld ton rocznie) i innymi zanieczyszczeniami w takiej iloci,
której nie s w stanie wchon coraz sabsze i mniejsze lasy, ani zanieczyszczone
morza.
Skal zuywania zasobów przyrody wyranie pokazuje wanie „lad ekologiczny”, jaki pozostawia czowiek korzystajc
z zasobów rodowiska naturalnego na okrelonej, produktywnej powierzchni ldów
i mórz. Z tego rachunku wynika, e apetyt
konsumpcyjny wiata niebezpiecznie ronie, kosztem coraz mniej wydolnych
i wci niszczonych ekosystemów.
Wedug organizacji Global Footprint Network od dawna yjemy na ekologiczny
kredyt. Dla zaspokojenia naszych potrzeb
potrzebujemy ju nie jednej, a ponad pótora yciodajnej planety. Ziemska przyroda potrzebuje ponad 18 miesicy, aby
odtworzy to, co zuylimy w cigu jednego roku. Tempo, w jakim konsumujemy
obecnie zasoby przyrody gwarantuje nam,
e jeszcze przed rokiem 2030 na zaspokojenie naszych potrzeb bdziemy potrzebowali dwu planet.
Najwikszy lad ekologiczny odciskaj na Ziemi kraje najbogatsze. Gdyby np.
caa ludzko moga y na poziomie
Kataru, potrzebowaa by bez maa piciu
naszych planet. Ale i poziom konsumpcji
Polaków dwukrotnie przewysza moliwoci rodowiska naturalnego. Za ten niesprawiedliwy podzia dóbr, konsumpcyjn
pazerno pac kraje najbiedniejsze i przysze pokolenia.
Model rozwoju gospodarczego, cechujcy si bezwzgldn eksploatacj zasobów
Ziemi, dalszy wzrost ladu ekologicznego

ma oczywicie swój kres. Kenneth Boulding – ekonomista filozof, doradca prezydenta Kennedy’ego – powiedzia: „kady,
kto wierzy w nieograniczony rozwój czegokolwiek fizycznego na fizycznie skoczonej planecie jest albo szalecem, albo
ekonomist.”
– Ju pacimy za rozbuchan konsump
cj i ekologiczn beztrosk...
– Niestety. W raporcie ONZ pn. Milenijna Ocena Ekosystemu, eksperci i naukowcy z 95 krajów wiata ocenili, i 60 procent
usug (15 z 25), wiadczonych przez ekosystemy zostao zniszczonych albo jest wykorzystywanych w sposób niezrównowaony. A to wanie od nich zaley nasza
przyszo, zdrowie i bezpieczestwo.
To, co mnie osobicie najbardziej niepokoi, to brak waciwej reakcji wiata polityki na narastajce zagroenia. Tylko
cz polityków dostrzega je i chce o nich
rozmawia. Kiedy zobaczyem humor rysunkowy w Detroit Free Press, który
wietnie odzwierciedla tego rodzaje reakcje polityków.
Jeden z naukowców odczytuje tre
apelu: „Wielki problem! Szybka degradacja ziemskiego ekosystemu bdzie miaa
ogromny wpyw na los modych generacji!” Polityk odpowiada: „W czym problem?”.
Dowcipny i zasmucajcy zarazem humor
rysunkowy opublikowano kiedy na amach „Melbourne”. Liczna grupa naukowców odczytuje kwesti: „1360 naukowców z 95 krajów mówi wiatu, e
jestemy na krawdzi zagady”. Polityk odpowiada: „Poprosz drug opini”.
– S jeszcze gdzie na wiecie miejsca
dziewicze, czyste, naturalne?
Peter Kareiva z amerykaskiego Instytutu Studiów rodowiskowych Uniwersytetu Santa Klara wspólnie z innymi ekologami oceni globalny wpyw czowieka
na ekosystemy ldowe. Wnioski s smutne. Ponad 83 proc. ldów jest pod bezporednim wpywem ludzi. W praktyce nie
ma ju miejsc nietknitych przez czowieka. I przemys i rolnictwo stao si globalne, skutki ocieplenia klimatu sigaj wszdzie. Tyl ko 14 pro cent l dów jest
chronionych. Co nie znaczy pozbawionych
presji cywilizacji. Tylko 1 procent ldów
mona uzna za ostoj dzikiej przyrody.
W tej kategorii mieci si m.in. arktyczna tundra, pónocne lasy Syberii i Kanady, pustynie Afryki i Australii czy dorzecze Amazonki.
Inni badacze przygotowali globaln
map wszechoceanu, ilustrujc wpyw
czowieka na kady kilometr kwadratowy
jego powierzchni. Ponad 41 proc. mórz jest
silnie eksploatowanych i zanieczyszczanych miliardami ton odpadów. To zabija
w nich ycie. Przeowienia ryb zagraaj
przetrwaniu ryboówstwa. Oceany w ocieplajcym si klimacie pochaniaj dwutlenek wgla, kumuluj coraz wicej ciepa.
Nawet w gbinach.
Trzeba zapyta co si stanie, gdy zaczn
to ciepo oddawa? Czy uda si powstrzyma wzrost temperatury na Ziemi tylko
o dwa stopnie Celsjusza do 2050 roku? Jak
w coraz gortszym klimacie zachowa si
biosfera, gdy np. topniejcy lód tajgi zacznie uwalnia do atmosfery ogromne
iloci metanu?

Przedpole lodowca Jostedalen w Norwegii

– Spoeczno globalna nie czuje jesz
cze katastrofalnego zagroenia...
– Przyczyn jest bardzo wiele. Na czele
postawibym nierozumienie przyrody. Powinnimy przemyle przyrod na nowo!
Wielu z nas si wydaje, e bez przyrody
mona si oby. Brakuje nam pogbionej
wiadomoci, e wiat, w którym yjemy
jest caoci, my zaledwie jej czstk.
Od przyrody, jej powiza i wspózalenoci, usug spenianych przez ekosystem – jestemy cakowicie zaleni. Przyroda jest doskonaa. Kady ywy gatunek
jest w niej po co. Ma swoje znaczenie
i odgrywa wan, przypisan mu rol.
Wszystko, co yje w rodowisku przyrodniczym jest ze sob powizane. Jeli jaki
jego element zostanie naruszony, prdzej
lub póniej odczujemy to bolenie.
Ta wiedza o funkcjonowaniu przyrody
powinna nas doprowadzi do okrelonego systemu wartoci. Pragnc zachowa
wiat, pragnc by zdrowym i szczliwym, musimy dba o innych, o inne formy ycia. Szacunek dla ycia powinien by
wartoci, która okrela nasze ycie.
Jak wanym jest kady gatunek dla funkcjonowania przyrody, co moe si sta, gdy
tracimy kolejne gatunki doskonale obrazuje jedna z ekologicznych koncepcji naukowych, tumaczca zaleno midzy
dobrze funkcjonujcym ekosystemem
a rónorodnoci biologiczn. Jej autorzy
przyrównali zmniejszanie si liczby gatunków w ekosystemach do wypadania kolejnych nitów z konstrukcji samolotu. Z samolotu moe wypa jeden, kilka czy
kilkadziesit nitów i nic si nie stanie, maszyn uzna si za sprawn. Jednak wszyscy doskonale zdajemy sobie spraw, e
wypadniecie którego z kolejnych nitów

(nie jestemy w stanie okreli – którego?)
spowoduje katastrof... Tak moe si sta
z naszym wiatem.
– Co musi si zdarzy, by wiat zacz
odpowiedzialnie reagowa na zagroenia,
nie udzi nieograniczonym wzrostem
gospodarczym, nieustajcym dobroby
tem...? Mia racj amerykaski pisarz i fi
lozof Ralph Waldo Emerson, który ju
w XIX wieku pisa, e rasa ludzka umrze
na cywilizacj?
– Nie kady musi by biologiem czy
ekologiem. Natomiast kady musi by
wiadomy, e jego ycie, zdrowie, szczcie, bezpieczestwo zale od usug
wiadczonych przez ekosystemy. Ludzie
coraz goniej domagaj si czystego powietrza, czystej wody i zdrowej ywnoci.
Zaczynaj akceptowa filozofi: lepiej
„by ni mie”. I szybko si ucz, jak zmienia wiat, take technologicznie, na bardziej przyjazny. To daje nadziej.
Wiemy jak si uratowa. Znamy rozwizania technologiczne, które pozwol nam
utrzyma w miar komfortowe ycie.
Niestety na razie niewiele robimy. Na razie, mimo wysiku ludzi na caym wiecie,
ponosimy porak.
Moe najlepiej spuentowa ten problem sowami Paula Gildinga, australijskiego dziaacza na polu ochrony rodowiska
i przedsibiorcy. Pochodz one z ksiki
„The Great Disruption” (Wielkie zaburzenie): „albo pozwolimy, eby zaamanie starego systemu nas sparaliowao, albo
stworzymy nowy, zrównowaony model
ekonomiczny... By moe nie jestemy zbyt
bystrzy, ale nie jestemy te a tak gupi”.
Rozmawiaa:

JOLANTA KARMASKA

63

64

dli o wspóczesnoci. Wybór pad na Proc Nikoaja Kolady. Wczeniej reyser zrealizowa w naszym teatrze kilka spektakli
m. in. Do dna na podstawie tekstów Ludmiy Pietruszewskiej, który z Proc czy
rosyjska rzeczywisto, gdy alkohol okazuje si najprostszym sposobem rozwizywania problemów. Tym razem jednak
wiat nie jest tak jednorodnie beznadziejny, a biografia kaleki Ilji zdaje si powiela model powstawania z martwych,
o czym zawiadcza nie tylko zmiana jego
wygldu, przede wszystkim koloru koszuli, ale take zachowania. Realizatorzy
przekonuj, e przesunicia midzy dwoma biegunami: nieszczcie – szczcie, zale przede wszystkim od relacji z innymi i samoakceptacji, cho dynamika tych
zmian przypomina, jak krótkie i kruche s
chwile radoci. Bo szczcie to blisko
z drugim czowiekiem, bezgraniczne zaufanie, cakowite odsonicie mimo niebezpieczestwa kompromitacji i miesznoci.
Proca w przekadzie Jerzego Czecha
w czstochowskim teatrze to pikne przedstawienie, dopracowane scenograficznie
oraz aktorsko, cho nie kady widz utosami si z pokazan na scenie relacj. Inscenizacja zyskaa akceptacj Nikoaja Kolady, obecnego na jednej z prób (w tym czasie
przygotowywa Oenek Mikoaja Gogola
w Teatrze lskim w Katowicach), który
wyrazi zdziwienie wyborem sztuki, w Rosji nadal uchodzcej za skandaliczn ze
wzgldu na temat i sposób pokazania rzeczywistoci. W Polsce zrealizowano j
na Scenie Prezentacji w Warszawie (2008),
potem prezentowano na IX Festiwalu Dramaturgii Wspóczesnej „Rzeczywisto
przedstawiona” w Zabrzu. Kilka lat póniej
sztuk zradiofonizowa Pawe Szkotak
(2012). Jeli w Rosji dramat zachowa si wywoania skandalu, to raczej trudno spodziewa si tego w Polsce, cho oczywicie
reakcje mog ujawnia spoeczny poziom
tolerancji. Jednak skandal nie jest celem realizatorów.
Czstochowska inscenizacja nie epatuje widza homoseksualn relacj, która
wprawdzie tkwi u podstaw przedstawionego wiata, ale na scenie ogranicza si niemal do podbarwionej erotycznie przyjani. W przypadku samotnego Ilji fascynacja
Antonem jest do przewidzenia. Kaleka musi zachwyci si radoci, ywotnoci, ale
równie fizycznoci studenta. Trudno
jednak rozstrzygn, na ile jest to skutek
orientacji seksualnej, a na ile uosobienie
jego marze.
Krótki opis spektaklu – opowie o homoseksualnej mioci, byby wic ogromnym naduyciem. To moe nawet zaskaku j cy obu m czyzn epi zod, któ ry
po prostu si zdarza, wyznaczajc punkt
kulminacyjny ich znajomoci. Widzowie
obserwuj narodziny ich obopólnej fascynacji i póniejsze próby oswojenia tego, co
si stao. Anton, mody i przystojny student,
pewnie boyszcze kobiet, postanawia to
odrzuci, Ilja natomiast przyjmuje jako cud
bliskoci drugiego czowieka.
Zarówno kaleka, poruszajcy si na wózku, jak i student Anton od pocztku maj
kopoty z seksualnoci, ale przede wszyst-

ncym kranem, a dwik ten wytrca
z równowagi Antona. Z tego powodu
cz wydarze odbywa si poza scen,
wic widz przeksztaca si wówczas w suchacza. Na rodku sceny midzy aktorami i widzami znajduje si tafla plastiku,
która wzmaga sytuacj podgldania i potguje wraenia wietlne, zwaszcza gdy
pokazywana jest rzeczywisto senna albo gdy aktorzy zastygaj, by stworzy nieruchomy obraz.
Podmiotem scen onirycznych pozostaje
prawdopodobnie Ilja, widza obserwuje jego przemian, a moe raczej akceptacj odmiennoci, gdy mskie fantazje na temat kobiety-kocicy zastpuje Anton. W tych
scenach gówn rol odgrywa wiato i projekcje, a take ciemno rozdzielajca poszczególne sekwencje. Ciemno coraz
dusza i coraz bardziej niepokojca, gdy
z goników rozbrzmiewa gos postaci
i oczywicie muzyka skomponowana przez
Adama uchowskiego, wspópracownika
Ilja (Adam Hutyra) nie mieci si w stereotypie
Teatru Atelier im. A. Osieckiej w Sopocie.
kaleki-ebraka.
Osobny fragment naley si aktorom
i ich grze. Adam Hutyra stworzy posta
rodkami naturalistycznymi. Po pijanemu
bekoce z papierosem w ustach i w sali kameralnej odbywa si to na poziomie zrozumiaoci. Zreszt, trzeba przyzna, e
komplementowany przez reysera aktor
(w wydawanej przez teatr „Gazecie Teatralnej” nazwa go jednym z najlepszych aktorów pokolenia, doceniajc przede wszystkim jego Klaudiusza w Hamlecie) gra
naprawd doskonale, przede wszystkim nie
szaruje, co czasami zdarza mu si w lejkim z budowaniem midzyludzkich rela- szym repertuarze. Towarzyszy mu przejcji. Anton, pikny i jasny jak anio, istnie- mujcy Tomasz Wosok, który w tym roje w yciu Ilji jak dobry sen, jak boona- ku ukoczy PWST w Krakowie. W wiecie
rodzeniowa opowie, zapowiadajca cud scenicznym Anton jest postaci najwaniejprzemiany. Jest niejednoznaczny i niedo- sz. To on stworzy ten wiat, wic jego
okrelony pod wzgldem spoecznym odejcie skutkuje mierci Ilji. Wosok
i pciowym, wprowadza w ycie Ilji wiat- kreuje posta autsajdera, a jego inno poo, zaczyna go socjalizowa, uczy innego tguj jeszcze ataki choroby. On chce
sposobu mówienia i zachowania. Przywra- za wszelk cen by normalny, dlatego
ca go yciu, nie tylko dosownie, wyci- trudno stwierdzi, czy szanta kaleki odgajc pijanego spod nadjedajcej cia- bywa si naprawd czy moe jest jedynie
rówki, ale przede wszystkim dostrzegajc pró b zra cjo na li zo wa nia je go re la cji
w nim czowieka. To on przekonuje Ilj, z Ilj. Ale Tomasz Wosok wyranie zmiee jego uomna cielesno moe by intry- nia wówczas swój wyraz twarzy. Doskogujca, zwaszcza jego dugie palce typo- naa jest równie Iwona Chouj w epizowe dla pianistów czy oczy wyraajce nie- dach, prezentujc róne oblicza kobiecoci.
ch wobec ludzi. Ilja nie mieci si
Tytuowa proca to narzdzie walki Ilji ze
bowiem w stereotypie kaleki-ebraka. Ju szczciem innych, z otaczajcym ich domoliwo bycia interesujcym dla kogo mowym ciepem, moe nawet nie do
takiego jak Anton przesuwa Ilj w centrum przez nich cenionym. Ta agresja jest przeycia, a moe raczej pozwala dostrzec, e cie ostatnim etapem walki o siebie, to bunt
na marginesie równie toczy si ycie, wobec niesprawiedliwoci, wobec losu,
a stawk jest szczcie.
wobec tym, którym si udao, cho moe naSpektakl André Hübnera-Ochodli niemal wet nie musieli si stara. Ilja uwaa boprzeksztaca si w przypowie take wiem, e spoeczestwo powinno si nim zadziki zastosowaniu dwóch odmiennych j, a przy tym nie potrafi albo nie chce
po etyk – re ali stycz nej i oni rycz nej, zaakceptowa tego, co mu pozostao. Swoa wszystko odbywa si w mieszkaniu je zachowanie tumaczy: „eby ludziom nie
Ilji, wyposaonym w pikne drewniane byo za dobrze”. Ale to na pocztku, po odejmeble, cho oklejone gazetami, futury- ciu Antona ju nie atakuje…
styczn choink (scenografi opracowa reyser we wspópracy ze Stanisawem KulJOANNA WAROSKA
czykiem). To pokoik, w którym przyjmuje
si goci, z szafami, regaem, stolikiem
Nikoaj Kolada Proca, reyseria i sceno
i krzesami. Jednoczenie widz moe obgrafia: André HübnerOchodlo, muzyka:
serwowa to, co dzieje si na korytarzu
Adam uchowski, wspópraca scenograficz
oraz w kuchni ssiadów, gdzie mieszka
na: Stanisaw Kulczyk, ruch sceniczny:
Laryssa, kobieta niemal ograniczona
Wodzimierz Kuca Teatr im. A. Mickiewi
do odruchów zwierzcych. Poza scen pocza
w Czstochowie. Premiera 18.12.2015.
zostaje sypialnia Ilji oraz kuchnia, z ciekFoto. Piotr Dubak/mat. teatru

rudniowa premiera Teatru im. Adama
G
Mickiewicza w Czstochowie bya
kolejn opowieci André Hübnera-Ocho-

Sodkogorzki
epizod
TEATR

derska (ur. 27 stycznia 1921 w Sosnowcu).
Jej niezwyka twórczo przepeniona tajemnic, ale przede wszystkim wielk radoci
ycia, pozostanie na zawsze w historii sztuki. Jej dziea surrealistyczne i abstrakcyjne
odwouj si do astrologii, czy wrcz magii,
hipnotyzuj odbiorc i wcigaj w wiat zaczarowany, ale nie zowrogi. Doskonay
warsztat, genialne operowanie barw stawiaj artystk wród tuzów sztuki polskiej.
Cieszya si opini wielkiej znawczyni kultury Dalekiego Wschodu i filozofii zen.
„Jej malarstwo jest wyrazem gbokiego
odczucia jednoci i harmonijnego wspóbrzmienia wszystkich elementów wszechwiata: duchowoci i materialnoci, trwania
i przemijania, ycia i mierci” – przypomniano w komunikacie na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie.
Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej
Akademii Sztuk Piknych w pracowni Pawa Dadleza – wspaniaego malarza, zmarego
w modym wieku podczas wojny z wycieczenia w pocigu (pikna i tragiczna posta)
– rozpocza w 1938 r. Po wybuchu II wojny
wiatowej bya uczennic Fryderyka Pautscha
w Staatliche Kunstgewerbeschule Krakau, któr ukoczya w 1941roku. Znalaza swoje
miejsce w rodowisku tzw. „nowoczesnych”,
poznajc m.in. Tadeusza Brzozowskiego, Tadeusza Kantora i Kazimierza Mikulskiego.
W tym czasie naleaa równie do Teatru Podziemnego Kantora (graa „konstruktywistyczn” Goplan w Balladynie przygotowanej
w 1942 r.). Janina Kraupe-widerska tak to
wspomina po latach w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego: Gdy trway próby
do „Balladyny”, drzwi pilnowa ksidz Marcin Siedlecki. Trwaa okupacja, do mieszkania trzeba byo przychodzi pojedynczo, aby
nie wzbudza podejrze. Aktorzy mieli niewiele miejsca do grania, ubrani byli w stroje
z worków konopnych. Posta czsto bya
upodobniona do figury geometrycznej, ruch
aktorów mia by nienaturalny, Kantor chcia
odej od metod realistycznego grania. Umia
tak ustawi aktorów i dekoracje, e kada cz
spektaklu upodobniaa si do obrazu malarskiego. Ja nie chciaam si pokazywa publicznoci jako aktorka, ale Kantor trzyma dla
mnie rol Goplany. Powiedzia: Jako to zaatwimy. Bdziesz siedziaa za form, nie
bdzie ci wida. Nie do, e siedziaam
w kucki za form (mona j zobaczy na zdjciach ze spektaklu), to jeszcze mówiam przez
tub do miednicy, co znieksztacao mój gos.
Tak miao by – gos nieziemski, nadnaturalny. Rola bya niewielka, wic czsto mogam
przypatrywa si kolegom, koleankom i ich
szkicowa. Na przedstawieniu gromadzio
si do czterdziestu osób. By wród nich np.
póniejszy filmowiec Wojciech Has. Karola
Wojtyy nie byo, bo co bymy o tym póniej
wiedzieli. Po spektaklu nie klaskano.
Po wojnie Janina Kraupe-widerska powrócia na krakowsk ASP, jej nauczycielami byli tacy mistrzowie jak Eugeniusz
Eibisch i Wacaw Taranczewski. Studiowaa take na wydziale grafiki, gdzie wykadali
Andrzej Jurkiewicz i Konrad Srzednicki.
W 1948 roku ukoczya wydzia malarstwa
(dyplom otrzymaa w 1955 r.), a rok póniej
studia graficzne. Swoje ycie zawodowe
zwizaa z macierzyst uczelni, gdzie
w 1980 roku zostaa profesorem nadzwyczajnym, a siedem lat póniej zwyczajnym.
Od 1957 roku bya zwizana z Drug Grup Krakowsk, ponadto naleaa do kultowej,
katowickiej Grupy Oneiron.

Janina Kraupewiderska (1921 – 2016)

Foto. M. Malinowska-Klimek/z mat. Galerii Extravagance

marca zmara w Krakowie fascynujca
3
wiele pokole kapanka sztuki – legendarna malarka i graficzka Janina Kraupe-wi-

Wielka dama
polskiej awangardy
Modzi artyci towarzyszyli jej niemal
do koca. Nasz mody przyjaciel, absolwent
i obecnie doktorant krakowskiej Akademii, utalentowany malarz Lech Kolasiski
kade odwiedziny w naszym domu zaczyna opowieci o wizycie u Pani Profesor – o kartach, horoskopach, drobiazgach…
Fascynacja absolutna! A ile sympatii i czuoci byo zawsze w tych opowieciach. Pani Profesor miaa lat… Lat si kobietom nie
liczy! Dusz bya bardzo mod osob!
Kiedy powiedziaa: Studentów uwraliwiam na to, e co musimy w tym spoeczestwie zostawi. Nie zwaa na to, e lekceway si sztuk… Trzeba wic robi swoje
i nie ucieka od przeznaczenia, artyst jest
si do koca ycia! Talentu zdradza nie wolno nawet dla najwikszej kasy.
Jej mem by równie wielki artysta malarz, urodzony w Grodcu (dzisiaj dzielnica
Bdzina) profesor Jan widerski. Po jego
mierci w 2004 r. Janina Kraupe spucizn
po nim przekazaa do Muzeum Zagbia
w Bdzinie, gdzie na staej wystawie moemy podziwia jego radosne prace czerpice
z najlepszych tradycji polskiego koloryzmu, a zarazem pozostajce niepowtarzalnymi arcydzieami. Profesor by kochanym
przez uczniów wychowawc kilku pokole
malarzy. Spod jego rki wyszo wielu artystów o europejskim i wiatowym formacie.
Mioci do swoich stron rodzinnych pozosta
wierny do mierci. Uczestniczy w plenerach
malarskich „Bdziskie pejzae”, spotyka
si z mieszkacami. W Bdzinie, szczególnie za w Grodcu poszukiwa inspiracji artystycznych. W 2000 roku zosta Honorowym
Obywatelem Miasta Bdzina. Janina Kraupe-widerska pochodzia ze znanej familii
przemysowców, nigdy nie odcinaa si
od sosnowieckich korzeni. Nazywano j

„Dziewczyn z Sosnowca”. Ale Kraków pokochaa nade wszystko. Razem z mem
stworzyli najwybitniejszy w dziejach zagbiowsko-krakowski duet artystów. Ich sawa
sigaa daleko poza granice kraju. Kiedy powiedziaa: Bardzo dobre s zwizki midzy
artystami, szanuj czas potrzebny na twórczo. Rónilimy si, m skoczy studia
przed wojn, ja byam w awangardzie powojennej. On w kontakcie z przyrod odczuwa
wito wiata…
W 1997 roku artystka zostaa odznaczona Nagrod Miasta Krakowa w dziedzinie
kultury i sztuki. W 2008 otrzymaa Zoty Medal „Zasuony Kulturze Gloria Artis”. Reprezentowaa Polsk na Biennale Sztuki
w Saõ Paulo (1965), Biennale Sztuki w Wenecji (1952, 1978), EXPO w Sewilli (1992).
Janinie Kraupe-widerskiej powicono
film „Chc by malark”, którego premiera
miaa miejsce w 2012 roku podczas uroczystego benefisu.
– To dla nas wielka strata. Prace artystki s prezentowane w muzeum w sali dedykowanej Grupie Krakowskiej. W twórczoci
Janiny Kraupe-widerskiej interesujca jest
indywidualna interpretacja abstrakcji, która w jej wypadku opieraa si na relacji z pisaniem i pismem – mówi PAP wicedyrektor
Muzeum Narodowego w Krakowie, historyk
sztuki Andrzej Szczerski – Ona traktowaa
abstrakcj w kategoriach semantycznych,
w jej pracach mona byo odnale znaki odnoszce do niezwykego alfabetu, który sama wymylaa i w to wpisywaa formy bliskie
surrealizmowi. Potrafia w abstrakcji, która
wydaje si schematyczna, zawrze element
czowieczestwa i indywidualizmu.

WITOLD KOCISKI
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„Eichendorf”
czyli „Polonia”
„starym katowiczaninem” (tak chcia
Ze
eby go przedstawia w tekstach publikowanych m.in. w naszym miesiczni-
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ku) panem doktorem Andrzejem Roanowiczem rozmawiaem wiele razy o historii
miasta, bo by wiadkiem najwaniejszych
wydarze. Pewnego dnia, kiedy ju wyczerpalimy temat i wyczyem magnetofon,
zapytaem o hotel „Polonia”. Kilkadziesit
lat mieszkaem naprzeciw tego budynku, nie
miaem natomiast pojcia o tym, kiedy powsta. Pan Andrzej opowiedzia mi, e
w Katowicach mieszka bogaty rzenik nazwiskiem Skwara („to by wielki hakata”).
On to przed wojn zacz budowa kamienic czynszow, na której mia nadziej zarabia jeszcze wicej. Ale te przygotowywa si do wojny – robi i magazynowa
przetwory dla niemieckiego wojska, które
tu przecie przyjdzie. Polski wywiad to wykry i rzenika posano do Berezy Kartuskiej. Niemcy rzeczywicie przyszli, uwolni li z obo zu „bo ha te ra” i w na gro d
pozwolili mu wybudowa hotel „Eichendorf”. Tam, u „wielkiego hakaty” pracowa
portier, Niemiec, o nazwisku absolutnie germaskim (niestety – nie zapamitaem), który jako boyów zatrudnia polskich harcerzy,
a midzy nimi modziutkiego Andrzejka Roanowicza.
Przypomniaa mi si ta historia, kiedy
w moje rce trafia ksika Jadwigi Liposkiej-Sajdak Pod zot gwiazd. Karczmy,
hotele, restauracje, kawiarnie dawnych
Katowic. Poszukaem „Polonii”, ale znalazem tylko such, kilkulinijkow informacj. Ale przyzna musz, e ksika emerytowanej dyrektorki Muzeum Historii
Katowic jest fascynujca. Zawiera wiado-

moci o obiektach otwartych w Katowicach
od czasów najdawniejszych do lat cakiem nieodlegych. Poza informacjami
o wacicielach, adresach, nazwach, specjalnociach w czci opisowej znalazy si
jeszcze anegdoty. Choby o tym, jak Wojciech Korfanty wda si w hotelu „Savoy”
w bijatyk z mem pewnej posanki.
Najwaniejsze jest jednak to, e o dawnych
lokalach i hotelach moemy nie tylko poczyta, ale równie je zobaczy na archiwalnych zdjciach i pocztówkach ze zbiorów Muzeum Historii Katowic. Dla mnie
ta ksika miaa dodatkowo wymiar sentymentalny. Opowiadaa o miejscach pamitanych z czasów modoci, nawet dziecistwa. Z tych wszystkich przyczyn
zaprosilimy autork do audycji Polskiego
Radia Katowice, w której Beata Tomanek
wraz ze mn przypomina histori regionu,
usiujc odpowiedzie na pytanie tytuowe:
Czy to prawda, e… Zasugerowaem wtedy, e pani Jadwiga powinna przygotowa
wydanie drugie, znacznie poszerzone i uzupenione. Tyle bowiem rzeczy mogoby si
jeszcze w tej ksice znale. Poniewa robilimy ju kiedy audycj o katowickich
knajpach, nieocenionym konsultantem
mógby by Henryk Bzdok. Moe i Henryk Waniek. Ale wyszo na to, e trzeba by
byo zaangaowa w to przedsiwzicie cay sztab ludzi. Nie mielimy w Katowicach
takich kronikarzy „ycia gastronomicznego” jak Zaruba, Sonimski i inni, którzy potrafili opisa synne lokale warszawskie, takie jak choby „Ziemiaska”. U nas byoby
trzeba w publikacjach pisarzy szuka uamków (znalazoby si co chyba u Bolesawa Surówki, Stanisawa Broszkiewicza,

moe nawet Wilhelma Szewczyka). Ponadto autorka stwierdzia, e po wojnie zanika waciwie tradycja fotografowania tych
obiektów – fasad hoteli, restauracyjnych
wntrz, zdj per so ne lu… Dla cze go?
Bo w PRL nie uznawano reklamy? Bo lokale miay si sta na wzór radziecki
„punktami zbiorowego ywienia”? Bo
w miejscach publicznych obowizywa
czsto paranoiczny zakaz robienia zdj?
Nie wiem. Wydaje mi si jednak, e jakie
zdjcia mog spoczywa w archiwach domowych. Wprawdzie w PRL rzadko urzdzano imprezy rodzinne w restauracjach, ale
byy przecie jakie zjazdy koleeskie,
konferencje zawodowe, wycieczki organizacji i stowarzysze, wic pewnie ich
uczestnicy fotografowali si w eleganckich
wntrzach podczas posików, wznoszenia
toastów itd.
Wróc jeszcze na moment do „Polonii”.
Przez dugi czas kierownikiem tego ekskluzywnego lokalu by pan Kwolek. Niewysoki, ysy, zawsze wyprostowany jakby pokn
kij. elazn rk trzyma kelnerów, dba
o wysoki poziom kuchni – efektem byy
„Srebrne Patelnie” przyznawane najlepszym restauracjom w Polsce. W dziecistwie
mogem z balkonu obserwowa go jak wypro sto wany po jawia si czasami
przed drzwiami swojego królestwa. Regularnie jednak mogem wczesnym popoudniem oglda wychodzcego z „Polonii”
kelnera w eleganckim smokingu, z idealnie
bia serwet na przedramieniu, który z tac z dwoma zimnymi piwami marki niedostpnej w ówczesnych sklepach przechodzi
przez jezdni i wchodzi do bramy naszego
domu. Znaczyo to, e legendarny katowicki psychiatra, doktor Kazimierz Golonka rozpoczyna przerw obiadow. Opowiedziaem
o tym panu Andrzejowi Roanowiczowi, który zapyta mnie, czy wiem, e w „Polonii”
jad obiad sam genera de Gaulle. Nie dlatego, e tam bya najlepsza kuchnia w miecie. Po prostu kierownik Kwolek by koleg generaa z francuskiego ruchu oporu.
Myl, e z tego spotkania gdzie tam jakie
zdjcia powinny istnie.
W czasie naszej radiowej rozmowy z autork ksiki Pod zot gwiazd doszlimy
do smutnego wniosku, e Katowice to
„miasto tymczasowe”. Z opisanych w tej
publikacji obiektów do dzi zachowao
si zaledwie kilka i to w formie cakowicie
zmienionej. Dzisiejsza „Krysztaowa” nie
przypomina „Liboriusa Otto” – wykwintnej kawiarni dla pa z towarzystwa, ale
przynajmniej jest i ma od lat t sam nazw.
A wystarczy pojecha do Wiednia, Parya,
nawet do Czech, eby zatrzyma si w szacownym hotelu i napi kawy w kawiarni,
które istniej w tym samym miejscu od wieku a czasem i duej. Dlaczego nasze lokale zmieniaj nazwy co jaki czas? Podobno dzieje si to ze wzgldów podatkowych.
Wic firma przestaje istnie. Pomaluje si
to samo wntrze, troch zmieni wystrój i ju
jest co nowego, zasugujcego na fiskalne ulgi. Tak mi to do mtnie tumaczy
znajomy, „który si zna”.
Smutnym symbolem upadku jest pusty,
niszczejcy, niegdy najbardziej ekskluzywny hotel „Silesia”. A zmian wida te
w mnoeniu si tandetnych, jednorazowych
punktów serwowania kebabów i burgerów.

BOGDAN WIDERA

Hotel „Pod zot gwiazd” dzi przy ul. Starowiejskiej

Ogoszenia kawiarni
„Liborius Otto”

Budynek hotelu „Savoy”, ul. Mariacka

Restauracja i strzelnica w Parku Kociuszki

Znaki i twarze miasta
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„Lot przez sen”

„Romeo i ul Jan”

„Survival”

Grafika
ANDRZEJA SZNEJWEISA
„Najtrudniej jest o zachwyt”

„Przepyw”

rtysta urodzi si w 1960 roku w Zabrzu. Studia w dziedzinie projektowania gra
A
ficznego i grafiki artystycznej odby na Akademii Sztuk Piknych w Katowicach
i w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zajmuje si grafik
artystyczn, malarstwem, ilustra
cj ksikow i prasow oraz
projektowaniem publikacji. Jego
prace prezentowano na wysta
wach indywidualnych i zbioro
wych w kraju i zagranic (Czechy,
Niemcy, Francja, Wochy, USA,
Chiny). Obecnie penic funkcj
wiceprezesa opolskiego oddziau
ZPAP, organizuje wiele regional
nych przedsiwzi artystycznych
oraz midzynarodowe plenery
malarskie i wystawy. W swojej
autorskiej galerii „Ramiarnia”
w Opolu promuje równie doko
nania innych twórców. Andrzej Sznejweis ukazuje na swoich obrazach wiat oryginal
nej poetyki. W ogrodzie jego wyobrani spotykamy szereg tajemniczych postaci, które
zapraszaj nas do onirycznej wdrówki w poszukiwaniu krainy wraliwoci, krainy in
tymnych uczu, o których zapominamy albo boimy si do nich przyzna, aby nie nara
zi si na omieszenie w coraz bardziej zmaterializowanym i agresywnym wiecie jaki
otacza nas na co dzie. Do scen malarskich Sznejweisa moemy wielokrotnie powra
ca, wci poszukujc ukrytych znacze w relacjach pomidzy postaciami,
rekwizytami i scenografi, które przywouj odwieczne pytania – kim jestemy,
dokd podamy? Ale Artysta nie pozostaje jedynie w filozoficznym krgu bajkowo ar
chaicznych wiatów, mruga równie do nas okiem, subtelnej satyry i autoironii. Andrzej
Sznejweis w swojej twórczoci zdoa osign stan harmonii pomidzy form i treci
obrazów, pomidzy narracj ilustratora i kreatora niepowtarzalnego dziea.
(jiw)

„niadanie na dywanie”
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„Sfera dowiadcze”

„Super bohater”

„Królik”

O gwarowych
wierszach
LSKA
OJCZYZNA dla dzieci
POLSZCZYZNA
Wiktora Bugli
JAN MIODEK

adlinianin z urodzenia, a mieszkajcy w Raciborzu Wiktor Bugla
(rocznik 1930) obdarzy swych
czytelników now pozycj ksikow – gwarowymi wierszami dla dzieci „O czym
szepto zegówek?”. „Któ nie zna bajek opowiadanych wieczorami albo czytanych dzieciom przed zaniciem? – pisze w sowie
wstpnym Autor. Byy zawsze i bd nadal,
bo nic nie zastpi bezporedniego kontaktu
z czytajcym czy gawdziarzem, którego
mona w kadej chwili dotkn, eby si
upewni, e to, co sycha, nie jest jeszcze
snem. Wiersze, jakie proponuj w tym
zbiorku, przeznaczone s przede wszystkim
dla dzieci, cho i starsi czytelnicy znajd
w nich pewnie wspomnienia i krajobrazy
dziecistwa i modoci”. Mionicy gwar lskich natomiast – dopowiadam od razu – znajd w tomie bogactwo leksykalne
i urod jzyka, jaki Wiktor Bugla wydoby
z pokadów swego serca i z pamici.
Gwarow seri zaczyna tytuowy zegówek, popularny na lsku odpowiednik poduszki, majcy rozliczne postacie wariantywne zegówek, zegowek, zagówek, zogówek,
zygówek, utworzony przyrostkiem –ek
od podstawy sowotwórczej-wyraenia przyimkowego za gow. W pierwszym wierszu
zbioru ów zegówek jest fajnacki, czyli „fajny, adny”, a do ucha dziewczynki Emilki
szepcze ogromnie piykne, sztyjc nowe bojki. ogromnie piykne to poczenie wyrazowe z najbardziej chyba typowym substytutem neutralnego uczuciowo bardzo, jakim jest
w gwarach lskich przysówek ogromnie,
a sztyjc – „stale, cigle” – to te czsto uywany germanizm (por. niem. stets „stale”).
Mamy w tym wierszu równie dialektalne
brzmienia chocio „cho, chocia”, krowski
„krowi”, kiery „który”, uza „znów, znowu”,
ciyngiem „cigle, cay czas”, choby „jakby,
jak gdyby” oraz manteloki „motyle”.
Robota rechtora – „prac (robot) nauczyciela” – mia u ptaków z kolejnego wiersza
kos, beztó, co piywo od rana ae do wieczora – „dlatego, e piewa od rana a
do wieczora”. W innym wierszu zgromadzone na pastwisku zwierzta wywouj haj,
butel, larmo i tyjater – „awantur, haas i teatr”, a w jeszcze innym – „O utopcu” – autor informuje, e w tym Sztokowym stowku
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dzisiok (czyli „dzi, dzisiaj”) go ju ni ma.
Utopiec mia szapa kaczki – „nog kaczki”,
a oczy jak u aby wyblyszczone – „oczy jak
u aby wytrzeszczone”. Przewanie by may, czasami wielnoski („wielki, duy”), matlo re („plta yto”; od archaicznego
rzeczownika re pochodzi rysko), a bergmona Gustlika kompo w gutalinie – „górnika Gustlika kpa w mule wglowym”
(por. gutalin „pasta do obuwia”). Do chaup przychodzi ufifrany cay – „cay ubrudzony”, atakowa ludzi z krzikopy – „z rowu, z przykopy”, a przywaszczonymi
grabiami goni kapry w stawie – „karpie
w stawie”.
A jakich form uywaj grzyby – bohaterzy
nastpnego utworu? – Prawok „prawdziwek”
chwali si ubarwionym kapeluszem i zapewnia, e tak dycki je co roku – „tak zawsze jest
co roku”, kania – paryzolem „parasolem”
i tym, e si jej w pas kaniaj stromy – „drzewa” (charakterystyczny bohemizm – czechizm – zwaszcza w gwarach poudniowego lska). Malak mówi: szef bydzie sy mnie
jak lala i mamy tu wyraenie sy mnie „ze
mnie” z prymarnym w polszczynie i utrzymujcym si w dialekcie lskim bezdwicznym przyimkiem-przedrostkiem s- (por. typowo lskie brzemienia sjecha, slecie
„zjecha, zlecie”). Dodajmy, e surojadki s
lskimi surowiotkami.
Szpak z wiersza „O szpoku-cudoku”
mieszka, oczywicie, w kadubku „w kadubku – w karmniku, w domku dla ptaków”, naprociw gminy – „naprzeciw gminy”. Jest take w tym wierszu charakterystyczna forma
mono „moe” i fonetyczny bohemizm gdo
„kto”. Tytuowy szpak raz si fest wylynko – „bardzo si zlk, przestraszy”. Sroka jest strok – z wstawnym „t”, a odpowied ni kiem po pu lar ne go na l sku
bohemizmu skuli tego „z powodu czego,
dlatego e” jest u Wiktora Bugli forma skyrs
tego. Zwierzta – zawstydzone, e si zlky gwizdania szpaka – rzay si a do cimoka, czyli „miay si a do wieczora”.
Z kolei cwergi spod bergi – „krasnoludki spod ha dy” (niem. Zwerg – „ka rze”) – miay czerwione kabotki, czerwione galoty i czerwione szczewiki – „czerwone
marynarki, czerwone spodnie i czerwone buciki” (zwracam tu uwag na charakterystycz-

ne dla wielu lskich gwar mikkie „w”
w formie czerwony). Frycek, Mycek po cimoku rajtowali na hazoku, czyli „Frycek,
Mycek o zmierzchu jedzili konno na zajcu” (por. niem. reiten „jedzi konno”, der
Hase „zajc”), ale tak w ogóle to cwergi pomagay ludziom i po cimoku, i za widnioka.
Mamy tu pikn antytetyczn par leksykaln cimok „ciemno, zmierzch” – widniok
„jasno, przed zmrokiem”.
Dobry pies starego Alojza ludziom przo,
czyli „lubi, kocha ludzi”, zy – gdy by
smutny, wy do miesionczka „wy do ksiyca”. Koty Ignaca natomiast byy przepadzite „akome”: jak widziay mysz, jeden chyto, drugi chyto, a tyn trzeci ty (z poczenia
ywej do dzi w gwarach czasownikowej
postaci chyta i kiedy wariantywnej wobec
niej formy chwata powstaa trzecia – dzi
jedyna w jzyku ogólnym – chwyta).
Alojz mia mocka ksiek „duo ksiek”,
a gdy je czyta, koty siedziay mu na klinie
„na kolanach”, w ten sposób wycigajc
z niego rajmatyka „reumatyzm”.
W wierszu „O krecich marzeniach” pojawia si cima – wariant moka, cimoka oraz
konsek pola „kawaek pola”, ziemia za jest
puklato „garbata” (por. niem. der Buckel
„garb”). Z kolei w wierszu „o Skarbniku”
jego bohater szczybnym kilofkiym klupo
po cianie – „srebrnym kilofkiem puka
po cianie”, ale i wyjeda na powierzchni, by zobaczy, co ludzie robi po grubskim trudzie – „po kopalnianym trudzie,
po pracy w kopalni”. A gdy wszystkim byo juz zimno, cwergi skoczyy szprytnie
i zgodnie roygny wartko na berdze ognie,
by teroz sie mogli ogrzo przi ogniach,
a z hycu kamiynie gono pynkay” – „krasnoludki skoczyy sprytnie i zgodnie rozpali szybko na hadzie ogie, by teraz mogli
si przy nim ogrza, a z gorca (por. niem.
die Hitze „gorco, upa, skwar”) kamienie
gono pkay”.
Wszystkie te fragmenty dowodnie pokazuj, jak wielka sia liryki, uczuciowoci,
fantazji moe tkwi w tekstach poetyckich
napisanych gwar. Ale potrzebny jest do tego talent i jzykowy such, który od tylu lat
uruchamia z poytkiem dla czytelników
Wiktor Bugla.
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W pismach,
podobno,
jest wszystko
KSIKI

zy trudno opowiada si histori gboko osadzon
w judaizmie w kraju niepozbawionym antysemickich przekona? Czy mona bezkarnie uprawia literack gr z mocno zakorzenionymi stereotypami na temat religijnych praktyk ydów? I w kocu – czy kto, kto
tak wiele uwagi powica osobom stereotypowo uwaanym za „zabójców” Jezusa Chrystusa, moe by szanowany i powaany? I tak, i nie. W internecie szerz si dyskusje o antypolskim nastawieniu Tokarczuk, o jej uczestnictwie w spisku ydowskim i niechci do rodaków. Niektórzy wypowiadaj si w sposób tak ostry, e pewnie podlegaj pod niejeden paragraf kodeksu karnego. Na szczcie to nie jedyne gosy w sporze o interpretacje najnowszej powieci Tokarczuk, cho nie mona ich lekceway.
Pokazuj pewn wiadomo naszego spoeczestwa
i pozwalaj dostrzec jdro trudnych relacji polsko-ydowskich. Historia z 1752 roku pozostaje wic aktualna
do dzi.
To niezwyka, mityczna opowie o dziejach Jakuba Franka i losie jego wyznawców. Historyczne róda staj si
pretekstem do napisania dziea, które porównywane jest
z Sienkiewiczowsk trylogi. Opracowania m.in. Jana Doktóra i Gershoma Scholema, historyka i filozofa, okazuj
si przyczynkiem do rozbudowanej refleksji o tym, co mogoby si zdarzy. Na tym historycznym potencjale zbudowane zostay Ksigi Jakubowe. To niebywae studium
narodzin, rozwoju i mierci antytalmudycznej sekty. To ona
i jej niezwyky przywódca stan si pierwszoplanowymi
bohaterami wielowtkowej opowieci. Ona – najpierw niewinna, wystpujca przeciw tradycji i odwana w postanowieniach oraz On – zdeterminowany, intrygujcy, nieustajco pocigajcy i noszcy w sobie iskr bo, która
uobecnia si czasem w postaci nieziemskiej aury. Solidarnie przekonuj swój lud o sile wiary i nieuchronnym nadejciu nowego porzdku. Frank, zgodnie z przepowiedni, zmienia wyznania, by odby wdrówk przez „trzy
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wielkie religie” (judaizm, islam i chrzecijastwo) i wyzwoli wiernych spod jarzma panujcych ustrojów oraz zasad i nauk zawartych w najwaniejszych ksigach – Talmudzie i Zoharze.
Kry sty na Pie trych zwra ca uwa g na ob raz Kre sów XVIII wieku, który obrós w mit o wielokulturowej mieszance narodowociowej i religijnej, yjcej w zgodzie oraz
szacunku w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Olga Tokarczuk dyskredytuje i obnaa ten adny, wygodny mit – ukazuje sztywn hierarchizacj, której podlega spoeczestwo. Warstwy i stany decyduj o yciu i godnoci
jednostki. Katarzyna Kossakowska, jedna z postaci, napisze nawet w licie do Antoniego Moliwdy, e nie dla niej
sytuacja, w której „panów (…) nie ma i wszyscy wobec Boga, tak i w posiadaniu równi”.
Niektórzy przewiduj, e opowie o nowym „mesjaszu”,
Jakubie Franku, to opus magnum autorki, dzieo wybitne
i najwaniejsze w karierze pisarskiej, takie, które usuwa
w cie pozostae teksty i pozwala zamieni nieszlachetny metal w zoto, krwaw histori w literacki majstersztyk. To jednoczenie wielkie wyrónienie i potne przeklestwo.
Rozemocjonowane dyskusje grzej serca wydawców, poniewa ksika sprzedaje si wietnie i tumaczona jest
na wiele jzyków. To duy sukces. Pozycja rodzimej pisarki jest tak silna, e ukraiskie wydawnictwa, które syn
ze sceptycyzmu i niechtnie odnosz si do propozycji przekadów autorów zagranicznych (teraz take ze wzgldu
na nieatw sytuacj ekonomiczn), zazwyczaj chtnie zgadzaj si na publikacje powieci Tokarczuk. Wiedz, e czytelnicy si znajd, bo pisarka jest dobra, a jej historie porywajce.
Powiedzie o bohaterach Ksig Jakubowych, e s barwni i interesujcy, to zbyt mao. wiat, który pisarka wykreowaa i opisaa i do którego pozwolia nastpnie nam,
czytelnikom, zajrze, jest niezwyky i cudowny: gony,
kolorowy i przesiknity zapachami narodowych przysmaków oraz egzotycznych pomaraczy. Gosy zdaj si przekrzykiwa, a rónorodne akcenty i zapiewy ukada w dziwaczn, ponadnarodow pie o wolnoci, nieufnoci
i obawie przed tym, co obce i nieznane. Turkot kó i wesoy gwar nie cichnie. Wszystko wokó jest wypenione
atmosfer mistycznej tajemnicy i duchowej ekstazy. Nic
nie jest oczywiste, a prawda rozumiana jest zawsze inaczej. Ma si wraenie, e opowie snuta przez laureatk Nagrody Nike nie do koca jest jej autorstwa. Zdaje
si wystpowa w roli medium, które pozwala nam dotkn rzeczywistoci, istniejcej poza ramami ogromnej
powieci i wylewajcej si poza jej granice. Granice, jak
udowadnia autorka E.E., s przecie pynne, a midzy tym,
co nasze, oswojone i dobre, a tym co nietutejsze, dzikie
i przeklte, sycha wyranie pobrzkiwanie zotych
monet.
To powie pisana z wielkim rozmachem, niebojca si
kontrowersji. Przeciwnie, powstaje z nich i w nich tonie.
Zaprasza do dyskusji i lekceway nasze zdanie. Rozbija sdy, wykpiwa stereotypy, miady autorytety. Wije si
jak rzeka, cho sama bywa oceanem. Nic tu nie jest powiedziane raz na zawsze, bo sowo przecie nie ocala,
cho Frank nieustannie przekonuje, e „w pismach jest
wszystko”.

Olga Tokarczuk: Ksigi Jakubowe albo Wielka podró przez siedem gra
nic, pi jzyków i trzy due religie, nie liczc tych maych opowiadana
przez zmarych, a przez autork dopeniona metod koniektury, z wie
lu rozmaitych ksig zaczerpnita, a take wspomoona imaginacj, któ
ra to jest najwikszym naturalnym darem czowieka. Kraków 2014, ss. 912.

Umierceni
przez Twardocha
KSIKI
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omy nie zmieniaj miejsca” – pisze Szczepan
Twardoch – dlatego moliwa jest pami i odtwarzanie wspomnie, nawet jeli kto wczeniej
przez kilkanacie lat próbowa je zatrze metod leczenia
za pomoc snu. Drach to próba rekonstrukcji wydarze, które czas rozwlek na przestrzeni ponad stu lat, próba zebrania w jeden logiczny cig wspomnie, historii, przey, wypadków dwóch rodzin – Magnorów i Czoików, których losy splataj si kodem genetycznym wspólnych potomków.
To wreszcie próba ukazania ich prywatnej opowieci
na tle historycznych wydarze gównie XX wieku na Górnym lsku. Jednak pióro Twardocha kreli znacznie
szerszy kontekst temporalny. Najdalej w przeszo cofamy si do roku 1241, wycieczka w przyszo doprowadza
nas z kolei do 2016 roku. Narrator wyprowadza nas take
poza Górny lsk, szczególnie podczas opisów wojennych
batalii.
Narrator, czyli kto? To pierwsza godna uwagi kwestia. Czytelnik Morfiny pamita zapewne, jak trudna do rozpoznania
bya narratorka, towarzyszca Konstantemu Willemannowi
w kadej chwili, siedzca niejako w jego gowie. Wnikliwa
lektura pozwala ostatecznie odnale w niej nie kogo innego, jak sam Fortun, rzymsk bogini kierujc ludzkimi losami, która bya odpowiednikiem greckiej Tyche. W Drachu
narrator obnaa sam siebie, uatwiajc nam zadanie rozpoznania go. Tym razem jest nim ziemia, po której chodz wszyscy bohaterowie powieci, do której trafiaj po swej mierci, która nosi wszystkie ich smutki i radoci, jest milczc obserwatork zawiych kolei losu Josefa, Valeski, Wojciecha,
Ernsta, Geli, Joachima, Stanisawa, Nikodema, Weroniki i wielu innych, pozwala dry swe ciao w rodku w poszukiwaniu czarnego soca, chroni onierzy w okopach, a nawet staje si kryjówk dla Josefa, który ma na rkach krew kochanki oraz swego rywala.
Autor Wiecznego Grunwaldu posuwa si jednak o wiele dalej i nie poprzestaje na prostym uczynieniu ziemi wszechwiedzcym narratorem, co samo w sobie wydaje si oczywiste.
Ziemia trwa, jest wieczna w porównaniu z krótkim losem czowieka. Czasami tak dramatycznie krótkim, jak ycie kilkuletniej Weroniki zakoczone upadkiem z dziesitego pitra
bloku na katowickim Tauzenie czy ycie anonimowego dziecka w New Jersey, wrzuconego do kuba na mieci tu po narodzinach. Twardoch w usta jednego z bohaterów – starego
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Pindura, którego wszyscy traktuj jak wariata – wkada bardzo wane sowa, powracajce na zasadzie leitmotivu w rónych miejscach powieci. „Pnbczek je sonko. Pnbczek
je drzewo, czek, srnik, szczur i yto a kartofle na polu”. To
nawracajce niczym refren wyznanie wiary solarnej pozwala spojrze ostatecznie na ziemi jak na czarnego boga. Logiczny cig, który mona odnale na kartach ksiki, jest nastpujcy: Bóg jest socem, a soce jest we wszystkim (jego energia kry bowiem w przyrodzie), a zatem wszystko
jest Bogiem.
Ziemia jest wic w powieci narratorem, Bogiem i czarnym socem. Mona nawet powiedzie, e jest bóstwem wynicowanym, bo z jednej strony przejmuje atrybuty boskoci, jak wszechwiedza, wszechobecno, panowanie nad ludzkim losem, a z drugiej – staje si zaprzeczeniem, antytez,
antyobrazem tego, co kultura utosamia z boskoci. Twardoch najdosadniej wyraa to strawestowanym wersem
z Ewangelii w. Jana, który nawraca wielokrotnie w narracji. „wiato w ciemnoci wieci i ciemno j ogarnia”.
W tekcie Janowym to wiato zwycia, a wic Chrystus,
który przychodzi na wiat, by go wydoby z mroku grzechu,
spod panowania ksicia ciemnoci – szatana. W Drachu ciemno jest silniejsza, to ona zwycia, staje si bóstwem, przejmuje jego rol. Diabe staje si Bogiem, a zatem i ziemia staje si diabem. Ten ostatni za bywa okrelany w Biblii smokiem, drachem, dlatego autor wkada w usta Pindura tak oto
refleksj: „Ziymia to je taki srogi drach, aymy po jego ciele, a na grubach kopiymy jego ciao, kere je czystym
scym”.
I ten bosko-szataski pierwiastek kry nieustannie we
Wszechwiecie, wcigajc w swoisty dance macabre kolejne pokolenia nie tylko ludzi, ale i zwierzt. Zarówno dobro,
jak i zo uczynione setki, dziesitki czy kilka lat temu nawraca i wci wydarza si od nowa, trwa nieustannie we
wszystkich chwilach naraz. Caa zawia fabua powieci Twardocha suy ukazaniu wanie owej cigoci i ustawicznoci. Wszelkie opisane za szczegóowo akty okruciestwa oraz
seksualnych perwersji maj za zadanie podkrelenie dominacji za w ludzkiej historii, pewnego lepego przymusu czynienia go.
Równoczenie trzeba powiedzie, e pisarz niestety przekroczy granic literatury piknej. Bardzo plastyczne
i wykazujce ogromne oczytanie i erudycj autora deskrypcje stopniowo zaczynaj jednak mczy, a w miar postpu lektury zmczenie i niesmak sigaj zenitu. Charakterystyczna dla pisarstwa Twardocha maniera mieszania
szczegóowych opisów budowy i funkcjonowania wprost
niezliczonych rodzajów broni z niemale protokoami aktów seksualnych oraz rozmaitych procesów biologicznych
zachodzcych w organizmie, z procesami gnilnymi nastpujcymi po mierci wcznie, rodzi w czytelniku szereg
pyta. Po co to wszystko? Czemu su kolejne charakterystyki broni oraz raporty rodem z kryminalnych kronik
opisujce drog pocisku w ciele jakiej ofiary? Ile razy
mona podglda mniej lub bardziej brutalne sceny erotyczne? Czy to wszystko peni w ogóle jak funkcj estetyczn? Czy dziki temu autor mówi nam co wicej o yciu, czowieku, historii, Górnym lsku, o czymkolwiek? A moe tylko chwali si rozleg wiedz? A moe
tylko gra dracha?
Jedno jest pewne, e w efekcie powstaa narracja przeadowana szczegóami, zdania ulegy sprasowaniu, brakuje im
oddechu, który mona odnale chociaby w prozie Wiesawa Myliwskiego, a przecie pisze on zdania o wiele bardziej
rozbudowane, cignce si przez kilka stron, ale majce w sobie jak przestrze, w której czytelnik moe snu wasn niezalen myl. Twardoch nie daje autonomii czytelnika adnych szans, strzelajc do niej bezpardonowo z karabinu maszynowego.
Szczepan Twardoch: Drach. Kraków 2014, ss. 395.
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Midzy drukiem
a ekranem
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ikogo chyba nie dziwi fakt, e dzieci w szkole ucz
si czyta. Nikogo nie zaskakuje równie to, e tak
nabyt umiejtno wykorzystuj nastpnie do zapoznawania si ze szkolnymi lekturami. Jednake czytanie to nie
tylko zdolno rozróniania liter, skadania z owych liter sów,
a ze sów zda. Do zrozumienia tekstu niezbdne jest przecie nie tylko jego literalne odczytanie, ale take znajomo
kodu czy kontekstu. Ucze klasy pierwszej szkoy podstawowej dowiadujc si, e Wojtek zosta straakiem, musi przecie wiedzie, kim jest ów straak i czym si tak w ogóle zajmuje. Ten sam ucze dwa lata póniej musi wiedzie, e pies
jedcy kolej to wyjtek, a nie regua. I kiedy wreszcie nasz
przykadowy bohater koczy bdzie swoj edukacj, to do lektury Gombrowicza czy Róewicza take bdzie potrzebowa
„czego wicej” ni samego tekstu.
A gdyby tak zapyta, czy dzieci w szkole powinny si uczy
ogldania filmów? Tutaj odpowied ju niekoniecznie wydaje si by taka oczywista… Tymczasem tekst kultury w postaci wizualnej tak samo wymaga umiejtnoci odczytania jak
tekst kultury w formie literackiej. Ksika Tomasza Gruszczyka Czytanie filmu – ogldanie literatury wanie na ten problem stara si zwróci uwag. Co wicej, autor udowadnia,
e umiejtno rozumnego „czytania filmu” to nie tylko zagadnienie równorzdne do „czytania literatury”. Te sfery wzajemnie si przenikaj, zreszt to specyfika nie tylko relacji na linii film-literatura.
Niedawno na ekranach kin caego wiata po raz kolejny
zagoci najsynniejszy agent Jej Królewskiej Moci, niemiertelny (cho sam z licencj na zabijanie) Agent 007. Nie
byoby jednake aktorskiej kreacji Daniela Craiga, gdyby nie
Ian Fleming wprowadzajcy na kartach Casino Royale posta Jamesa Bonda. Take Harry Potter czy Igrzyska mierci po komercyjnym sukcesie na rynku literackim w szybkim
tempie trafiaj do wiata filmu. Najchtniej ogldan pozycj w historii amerykaskiej telewizji kablowej wci pozostaje The Walking Dead, ekranizacja komiksu pod tym samym tytuem. Popularno serialu przeoya si z kolei
na powstanie szeciu jak do tej pory powieci. Od powieci graficznej, poprzez serial, do powieci! A kiedy uwiadomimy sobie, e filmowy cykl Piraci z Karaibów inspiro-
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wany jest tak waciwie jedn z atrakcji Disneylandu…? Powiedzie, e yjemy w erze multimedialnej, to tak jakby nic
nie powiedzie.
Czytanie filmu – ogldanie literatury to pozycja sygnalizujca konieczno poszerzenia procesu edukacji take o zagadnienia dotyczce sztuki wizualnej, to równie propozycja, w jaki sposób mona tego dokona. Kady rozdzia zakoczony jest sugestiami dydaktycznymi, wskazaniem lektury, która pozwoli na szersze poznanie zaprezentowanego
zagadnienia. Docelowym odbiorc jest tutaj ucze szkoy
redniej, ale moe nim by waciwie kady, kto chciaby
dowiedzie si wicej o tym, „jak czyta filmy”. Przy okazji kolejnych rozwaa autor zapoznaje czytelnika take
z podstawow wiedz z zakresu filmoznawstwa, w kocu
jeeli chcemy pozna relacje zachodzce pomidzy filmem
a innymi formami sztuki, to naleaoby co wiedzie na temat samego filmu.
Tomasz Gruszczyk prezentuje w swojej ksice kilka kanonicznych wrcz krgów tematycznych z zakresu historii filmu. Nie jest to jednak chronologiczny przegld, mamy tutaj
do czynienia bardziej z autorskim wyborem tych sfer, gdzie
film wchodzi w relacje z innymi dziedzinami sztuki, zwaszcza z literatur. Czytanie filmu – ogldanie literatury pokazuje, e odbiór sztuki filmowej bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego jest moliwy, ale nie tak wartociowy, jak mógby by. Na wstpie autor przypomina, e to ju
George Méliès ponad sto lat temu pooy nacisk na fikcj,
na tworzenie wiata przedstawionego w filmie, a nie tylko
na wizualny zapis wiata rzeczywistego. Chcc w peni zrozumie zamys twórcy, odbiorca musi chocia w podstawowym stopniu zapozna si z reguami artystycznej wizji, która jest prezentowana.
Oczywicie, e moemy przytoczone w ksice Pery
na dnie potraktowa jako film, zupenie zapominajc o jego hrabalowskich korzeniach. Nie zmieni to jednak faktu,
e wybór wanie takiej literackiej podstawy mia dla filmowców ogromne znaczenie. Poza tym o ile ciekawsza bdzie
konstatacja, e na bazie twórczoci tego samego pisarza mona stworzy pi odmiennych filmowych nowel, operujcych
rón przecie stylistyk. Take popularno grupy Monty
Pythona daje si lepiej zrozumie dopiero po spojrzeniu
na rzeczywisto, w której rozpoczynali oni swoj dziaalno. Trzeba sobie wyobrazi, jaki szok musiaa wywoa
na przeomie lat szedziesitych i siedemdziesitych emisja Latajcego Cyrku Monty Pythona, która miaa miejsce
na antenie bardzo konserwatywnej wówczas BBC. Ponadto wyjtkowo Monty Pythona uwypuklona zostaje w sytuacji, gdy dysponujemy materiaem porównawczym z zakresu komizmu, groteski i ironii. Twórczo Larsa von Triera, czy ogólniej twórczo spod znaku Dogma 95, równie
powinna by analizowana w szerszym aspekcie. Przecie ów
manifest by wyrazem swoistego buntu wobec tego, co sztuka filmowa proponowaa wczeniej. Jeeli dowolny nurt,
w dowolnej formie sztuki istnieje w opozycji do czego, to
si rzeczy musimy pozna to, co stoi po drugiej stronie. Poza tym istot Dogmy byo wprowadzenie licznych sztywnych
regu, wrcz samoogranicze, jakim podlega mia twórca.
Zupenie inaczej patrzymy na dzieo sztuki, które jest ubogie w rodki wyrazu ze wzgldu na ograniczony talent artysty, a zupenie inaczej na skromno ekspresji, stanowic celowy zabieg.
Ksika Tomasza Gruszczyka z pewnoci zachca nas
do zastanowienia si nad tym, w jaki sposób ogldamy filmy.
Niewtpliwie umoliwi czytelnikowi poszerzenie wiedzy, która pozwoli wzbogaci ogldanie. Przede wszystkim jednak sugeruje nam, e niektóre filmy zamiast tylko oglda, powinnymy równie od czasu do czasu przeczyta…
Tomasz Gruszczyk: Czytanie filmu – ogldanie literatury. Propozycje do
spotka edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego,
Katowice, 2015, ss. 184.

Jedna rodzina,
a cztery narracje
KSIKI

RYSZARD BEDNARCZYK

owie Piotra Guzego Stan wyjtkowy uznana zostaa w 1968 roku przez londyskie „Wiadomoci” za najwybitniejsz ksik polskiego pisarza wydan
na emigracji. Otrzymanie tak zaszczytnego wyrónienia
w czasach, gdy poza Ojczyzn pisali i wydawali twórcy tej
miary, co Gombrowicz, Miosz, Herling-Grudziski, nobilitowao mao znanego – cho majcego ju w dorobku kilka
ksiek prozatorskich – pisarza. Oczywicie ze wzgldu na cenzur i poruszan przez Guzego tematyk jego twórczo mogli wówczas pozna tylko czytelnicy po zachodniej stronie elaznej kurtyny. Obecnie dziki opolskiemu Wydawnictwu Nowik ze Stanem wyjtkowym mog po latach obcowa take
krajowi czytelnicy. Jednak o tym, e proza ta moe i dzi przycign uwag, decyduj nie tylko zakazane w czasach Polski Ludowej rozrachunki z szeroko pojtym stalinizmem. Na si jej literackiego oddziaywania wpyw ma take – wzbudzajca i dzi podziw – nowatorska narracja, zrywajca z tradycyjnym traktowaniem czasu akcji.
Ksik Guzego tworz bowiem cztery osobne narracje.
Kada ulokowana jest w innym czasie i stanowi monolog wewntrzny innej postaci, pozornie niepoczonej z pozostaymi trzema. Narratorzy snuj fragmentaryczne opowieci
o wasnych losach i powizanych z nimi ludmi. Bardziej s
to mylowe asocjacje, swoisty strumie wiadomoci, rzdzcy si prawami przypadku i chaosu. Z jednego niespójnego
wtku wynika kolejny. Chaotyczne myli wyraane s przez
równie nieuporzdkowan mow, nieliczc si z gramatycznymi i interpunkcyjnymi reguami, pen kolokwializmów,
emocjonalnych dialogów. Niewane s nastpstwo zdarze
i chronologia. Narrator dziki swobodzie myli moe dowolnie przemieszcza si w czasie i przestrzeni, z teraniejszoci przenosi si do opisu minionych wydarze. A jednak jest
co, co czy te rozwichrzone narracje i zagubionych w wiecie bohaterów. Tym wspólnym mianownikiem jest pokrewiestwo, przynaleno do jednej rodziny Niesztorów.
Narratork i bohaterk pierwszej czci powieci, dziejcej
si 1 listopada 1947 roku, jest – najstarsza z rodziny – mecenasowa Wisia Niesztorowa. Poruszajc si w cigu jednego dnia
w dobrze jej znanej przestrzeni mieszkania i najbliszego otoczenia, cigle powraca mylami do przeytych w przeszoci
chwil. Niczym w nerwicy natrctw wspomina wasny zwizek
maeski ze Stefanem, analizuje momenty erotycznych spenie, wspólne niedole i podejrzenia o zdrad. Tym typowo miosnym rozterkom towarzysz retrospekcje dotyczce ycia rodzinnego i martyrologicznych sytuacji, na które podczas oku-
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pacji i tu po wojnie naraona bya rodzina Niesztorów.
Za scenami egzekucji i pacyfikacji podaj obawy o ycie Stefana przesuchiwanego przez gestapo. Na te tragiczne obrazy
nakadaj si lki o, konspirujcego mimo zakoczenia wojny, syna Jerzego, o którego dopytuj si ubowcy, nazywajc go
bandyt za przynaleno do Armii Krajowej. Jedn z wikszych rozterek narratorki staje si wanie taki osd podziemnego wojska polskiego. „Nie musi pani z takim naciskiem, e
w polskim wojsku, my dobrze wiemy, jakie to byo wojsko, bandyci!” – monologuje bohaterka. W tej pierwszej narracji znalazy si take dywagacje na temat cigego stanu wyjtkowego dla Polaków, wyjaniajce pochodzenie tytuu powieci Piotra Guzego.
W drugiej narracji, prowadzonej 3 listopada 1945 roku, bohaterem jest Roman Niesztor, dipis poszukujcy swojej
dawnej ukochanej Oleki, byej winiarki obozu koncnetracyjnego. Chodzc po wszelkich tymczasowych instytucjach
utworzonych w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec,
analizuje wasne okupacyjne losy. Jednak najbardziej obsesyjnie powracaj do niego zapamitane sceny romansu
z Olek. W ten miosny wtek wplót si take motyw osobistej zemsty na rywalu Kosteleckim, nie tylko za uwiedzenie ukochanej, ale i za ponienie, jakiego dozna Roman, gdy
stan w obronie ydowskiego studenta w czasach antysemickich pogromów na polskich uczelniach. Ironia losu sprawia, e spotka Kosteleckiego podczas poszukiwa Oleki i sta
si wiadkiem jego zabójstwa, którego dokonali z zemsty
wspówiniowie z obozu koncentracyjnego.
Monolog Romana na tle innych wtków wyrónia si egzystencjalnymi rozterkami zwizanymi z pytaniem o to, jak
y w Europie i Polsce po dowiadczeniach ludobójstwa. Czy
tragiczne przeycia obozowe pozwol uoy ludziom normalne ycie, nienaznaczone wiecznym strachem i traum? Pisarz nie podj si udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Druga
narracja powieci posiada otwarte zakoczenie, pene niedopowiedze i moliwoci: „moe si wycofa? moe tam jednak nie i, co? nie, musz, przecie, no musz, przecie”.
Zupenie innego rodzaju rozterki, bardziej moralne ni ideologiczne, nurtuj narratora trzeciej czci. Jej akcja dzieje si
w cigu jednego wigilijnego dnia 1957 roku, a wic w okresie popadziernikowej odwily. Niesztorowie spotkali si
z okazji wit Boego Narodzenia w majtku rolnym zarzdzanym przez Romana, który jednak potrafi uoy sobie ycie w nowej polskiej i socjalistycznej rzeczywistoci. Zgoa inaczej wyglda pena dylematów i wtpliwoci egzystencja Jerzego, wypuszczonego z wizienia, w którym odsiadywa wyrok za uczestnictwo w akcjach dywersyjnych poakowskiego oddziau partyzanckiego. Moralne rozterki nie daj Jerzemu spokoju. Z powodu jego odmowy zastrzelenia pepeerowskich dziaaczy i ostrzeenia ich w obawie rozbity zosta cay oddzia,
a sam Jerzy aresztowany przez bezpiek. Nawet po latach narrator nie jest pewny, czy postpi waciwie, nie przewidujc
najgorszych konsekwencji wasnego zgodnego z moralnoci
postpowania. Ulgi nie przynioso mu nawet odsiedzenie wyroku ani zwolnienie dziki amnestii. Tym bardziej nie moe pogodzi si z pozornymi politycznymi zmianami, jakie zaszy
w kraju w 1956 roku i pozornym uaskawieniem, bo nadal drczy go potne niezmazywalne poczucie winy. piewane koldy take nie przynosz ukojenia.
Powie koczy si narracj prowadzon przez Wand Niesztorówn w cigu jednego dnia – 23 czerwca 1966 roku. Akcja osnuta wokó procesu zbrodniarza wojennego Wieshoffa jest mocno odrealniona. Trudno zorientowa si, które dywagacje bohaterki s wytworami jej fantazji, a jakie wydarzyy si naprawd podczas okupacji. Zwaszcza wyznania narratorki o tym, e jest córk obozowego oprawcy, przypominaj urojenia osoby oszalaej od nadmiaru nieszcz. W fantazmatycznym monologu bohaterki znalazo si jednak sporo realistycznych wzmianek o losach poszczególnych czonków rodziny Niesztorów, co udanie zamyka wczeniej rozpoczte wtki, czynic powie bardziej spoist.
Piotr Guzy: Stan wyjtkowy. Opole 2015, ss. 194.
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To tylko poezja
KSIKI

KATARZYNA NIESPOREK

kad scalony Jana Barona wyrónia bezporednio. Ujawnia si ona zwaszcza w wierszach, w których podmiot liryczny ustawia siebie w roli obserwatora rzeczywistoci.
Pod sprawozdawcze, czasami jedynie opisowe wersy, pozbawione
uczu i emocjonalnego zaangaowania, zostay podoone zwyczajne, ludzkie dramaty. Ostatecznie: tam gdzie „ja” liryczne chce by
najbardziej zdystansowane, tam najpeniej i prawdziwie siebie odsania.
Przez pojawiajce si w tych utworach proste, powszednie scenki przeziera lk podmiotu. Niepokój wzbudza w nim codzienno,
w której ycie spotyka si ze mierci, szczcie z aob, sprawiedliwo z niesprawiedliwoci, mio z nienawici, prawda z kamstwem. Dla poety nie s to pojcia abstrakcyjne. Przeciwnie: s substancjalne, odnosz si do rzeczywistoci jako bytu. Cho ona rani,
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„rozwala”, jest w swej istocie niezrozumiaa, czowiek musi w niej
y i si z ni zmaga.
Sowem-kluczem wierszy Ukadu scalonego jest „ojciec”. Prowadzi ono do prywatnej sfery „ja” lirycznego. Poeta odsania skomplikowan relacj pomidzy ojcem a synem: „Szanowny Panie zwany
ojcem, prosz / wicej do mnie nie pisa”, przedstawia irytujce natrctwa pierwszego: „prowadzi ledztwa w sprawie zaginionych / skarpetek i noyczek (…) / krgów po filiance bez spodka na stole”, jego schematyczno poczon z zafaszowan pobonoci: „ycie
ojca toczy si w regularnym rytmie. / Odmawianie modlitw: jutrzni po obudzeniu; nieszporów w rodku dnia; komplety przed snem.
(…) Byby lepszym ksidzem / ni mem”. Okazuje si, e niech
do ojca ma tu swoje o wiele gbsze podoe. Wycofujc podmiot
w cie, umiejscawiajc go „na zewntrz”, poeta pozwala mówi mu
najwicej i najbardziej otwarcie. W ten sposób mamy szans sign
do pocztków bolesnej historii „ja” (porzuconego albo odrzuconego): „Syn bacznie obserwowa peron, na którym, / gdy konduktor ogosi odjazd, mign: biaa czapka ojca, plecak, jaskrawa flanelka. / Syn
zostanie wród obcych, zych ludzi”. Ale i ten pokoleniowy konflikt
nie bdzie trwa wiecznie, zapewne przerwie go mier. Wymownie
wybrzmiewaj tu wersy z utworu Rozwizanie: „(…) Jeli / istnieje takie miejsce, punkt, py w przestrzeni, / ojciec, syn ma pewno,
to prosta, / która go z nim poczy”.
mier czy, ale i rozdziela. Niebywale poruszajce w tomiku Barona s – wypowiadane w pierwszej, a nie jak poprzednio w trzeciej
osobie – wiersze o chorobie siostry. „Jestemy w coraz innym martwym punkcie” – napisze poeta. Jest empatyczny. Swój sprzeciw wobec umierania moe jednake wyrazi tylko w gestach, czynach, w niczym wicej: „Zwykle strzygem si krótko; / teraz chc, by ogolono mi gow, // nie powinienem mie wicej wosów // ni ty, siostro”.
Prostota i klarowno fraz wierszy Barona przekonuj. Poeta niczego w nich nie udaje, bo nie ma te ku temu powodu. „To tylko
poezja, która nie ocala autora przed miesznoci” – napisa. Autor
Ukadu scalonego milczy, kiedy nie chce mówi wprost o swoich bolczkach. Tak si jednak zoyo, e wiersze, które mogyby równie
dobrze by osobno zapisanymi notatkami, tworz nie tylko tytuowy „ukad scalony”, ale take eksponuj prawdy, o których na co dzie
si nie myli. I chocia s oczywiste, czsto si o nich zapomina.

Jan Baron: Ukad scalony. Szczecinek 2015, ss. 44.

Co zdejmuje zdjcie?
laczego na fotografi po polsku mówi si
D
zdjcie? Zanurzeni we wspóczesnoci
z pewnoci si tego nie dowiemy, trzeba za-
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nurkowa w historii. Wielk pomoc w rozwizaniu tej zagadki s starsze sowniki jzyka polskiego.
Rzeczownik zdjcie w znaczeniu ‘fotografia’ odnotowany jest – si rzeczy – dopiero w sownikach XX-wiecznych, ale by uywany ju w wieku XIX, czego dowodzi przykad: Sami si w rónych pozach zdejmowalimy pochodzcy z pamitnika z lat 1863 –
1870 zamieszczony w „Sowniku jzyka polskiego PAN” pod red. W. Doroszewskiego
(przy definicji zdejmowa si – zdj si: potocznie ‘fotografowa jeden drugiego, da si
fotografowa’). Znaczenia fotograficznego
nie notuje jeszcze ani „Sownik jzyka polskiego” Samuela Bogumia Lindego, wydany
w latach 1807 – 1814, ani „Sownik jzyka polskiego” (tzw. wileski) pod red. A. Zdanowicza (i in.), wydany w Wilnie w 1861 roku, który pod hasem zdjcie zamieszcza definicj
‘sam wizerunek narysowany z czego’. Dopiero w wydanym w 1927 roku VIII tomie
„Sownika jzyka polskiego” (tzw. warszaw-

skiego) pod red. J. Karowicza, A. Kryskiego i W. Niedwiedzkiego umieszczono definicj „rysownicz” ‘rysunek wprost z osoby,
z przedmiotu zrobiony, plan miejscowoci w taki sposób sporzdzony” z przykadem: Gieologiczne [tak!] zdjcia kraju prowadzone bd dalej, a obok niej poczenie zdjcie fotograficzne z definicj ‘fotografia kogo, czego’.
Pod czasownikowym hasem zdj w jednym
ze znacze czytamy natomiast, i w znaczeniu fotograficznym istniao poczenie zdj
fotografi z kogo, z czego ‘sfotografowa
kogo, co, sportretowa za pomoc fotografii,
dokona zdjcia fotograficznego, odfotografowa kogo, co’ oraz dla czasownika zdj si
znaczenie fotograficzne ‘odfotografowa si’
z przykadem: U kogo si zdejmowaa?
Sownik pod red. W. Doroszewskiego
traktuje fotograficzne znaczenie zdj jako
uycie potoczne ‘robi zdjcie, fotografowa’,
np. Zostaem zdjty w dwóch pozach: en face i z profilu (1908), inne przykady pochodz z lat 1900 i 1936; sownik ten notuje take przestarzae ju ówczenie znaczenie ‘robi szkic, plan czego, dokonywa pomiarów;
odtwarza’ z przykadami z listów Sien-

kiewcza: Chciaby take by malarzem i zdejmowa widoki górskie, Sowackiego: Goethe
najgrzeczniej ich przyj i prosi Mickiewicza,
eby mu pozwoli kaza zdj jego portret,
z prozy Adolfa Dygasiskiego yjcego
w latach 1839 – 1902: Musz zdj rysunek
z tych sklepów na podcieniach i inne.
Z przytoczonych definicji i przykadów jasno wynika, e zdjciem, zdejmowaniem
pierwotnie nazywano jedynie wierne odwzorowanie rzeczywistoci za pomoc rysunku, nastpnie za – po wynalezieniu i upowszechnieniu fotografii – nazw tej czynnoci stopniowo przenoszono na now technik utrwalania obrazu wiata. Stopniowo, bo
najpierw dugo w uyciu byo poczenie zdjcie fotograficzne, które spotka mona jeszcze w powojennej prozie (np. w powieciach Mariana Brandysa „ladami Stasia
i Nel” z 1961 roku oraz „Z panem Biegankiem w Abisynii” z 1962 roku). Póniej,
zgodnie zreszt z tendencj do skrótu, uywano ju rzeczownika odczasownikowego
zdjcie. Wspóczesne sowniki odsyaj
przy hale zdjcie do czasownika zdj, cho
pewnie majc obecnie aparaty fotograficzne w smartfonach i tabletach, nie mylimy,
e zdejmujemy obraz wiata, aby zachowa
go w pamici. Jak pisa Daniel Kahneman
w „Puapkach mylenia”: Robicy zdjcie nie
postrzega widoku jako chwili, któr naley
smakowa, lecz jako przysze wspomnienie,
które trzeba zaprojektowa.

KATARZYNA WYRWAS

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Michal Vievegh:
Krótkie bajki
dla zmczonych rodziców.
Prze. Andrzej Babuchowski.
Wyd. CZUY BARBARZYCA,
Warszawa 2015, s. 72.

Agata Dawidko,
Maria LipokBierwiaczonek:
Z Tyszkiem i Al na tyskich ciekach.
Wyd. Urzd Miasta Tychy,
Tychy 2016, s. 88.

rzed jakim czasem dowiedziaem si, e Michal Vievegh jest najznowu co dla dzieci. Specjalnie dla nich napisany przewodnik
P
czciej czytanym przez swoich rodaków czeskim pisarzem. PoI
po Tychach i okolicy, ale mówicy te o historii, kulturze i sztuszukaem wic jego ksiek, aby uzupeni brak w swojej edukace. Na pocztku mylaem, e Tyszko bdzie jak postaci bajko-

cji. Pierwsza z pozycji, na które trafiem troch mnie zirytowaa. Taki postmodernizm, niby troch „wzity w cudzysów”, ale jednak.
Natomiast Krótkie bajki… po prostu mnie zachwyciy, urzeky, oczaroway. Najkrócej mówic to literatura „familijna” i o familii. Autor w przemiesznym wstpie kierowanym „do zmczonych rodziców” pisze, e w druku innym kolorem zaznaczone s fragmenty,
które mona w czasie czytania dzieciom pomin. Historyjki opowiadane przez Vievegha dotycz czteroosobowej rodziny. Jest tatu – aktor teatralny i filmowy, wystpujcy take w dwóch telewizyjnych serialach, co oczywicie sprawia, e jest osob sawn. Mamusia pracuje w aptece i nie cierpi kobiet, które zaczepiaj tatusia
na ulicy, aby si z nim sfotografowa. No i s jeszcze Kasia i Basia, córeczki (4 lata, 2 lata). Poszczególne rozdziay opowiadaj
czytelnikom, ale i dzieciom bohaterów jak tatu i mamusia si poznali, jak si pokochali, jak tatu zwariowa, jak wyglda obiad we
woskiej restauracji (bardzo – ku niezadowoleniu tatusia eleganckiej, czyli drogiej), o tym, jak si pisze listy do Dziecitka itd. itp.
Wszystko to bardzo mieszne i dla najmodszych i – na nieco innym
poziomie – dla dorosych. Przy czym „zmczeni rodzice” mog potraktowa te „krótkie bajki” jako rodzaj poradnika pokazujcego np.
jak rozmawia z dziemi. Ksieczk przetumaczy wietnie
Andrzej Babuchowski, nasz kolega i wspópracownik; wyobraam
sobie, e praca musiaa go tym razem bardzo cieszy. Gorco polecam t pozycj nawet czytelnikom wypocztym i bezdzietnym.

U róde. ubry murckowskie.
Wyd. Urzd Miasta Katowice
i Rada Jednostki Pomocniczej 18,
Katowice 2015, s. 150.

w, skrzatem oprowadzajcym Al po miecie. Okazao si, e to
jej rówienik, dziesiciolatek imieniem Tymek. Tyszkiem za zgodzi si askawie zosta po tym, jak dzieci dowiedziay si, e nazwa Tychy pochodzi, wedug jednej z hipotez profesora Jana
Miodka, od osady, w której mieszkali potomkowie Tymoteusza,
na którego woano Tycho (podobnie jak Stanisawa Stachem). Ksika zoona zostaa z krótkich tekstów odpowiadajcych na rozmaite pytania. Na przykad: Co pynie w Tychach? Czy Tychy s stare, czy nowe? Czy w Tychach mieszka kiedy ksi? Co gra w tyskim herbie? Co produkuje si w Tychach? Ponadto znajdziemy tu
opowieci o tajemniczych miejscach, kocioach, budowanych
po wojnie osiedlach, przyrodniczych osobliwociach, powstaniach
lskich, klubach sportowych itd. itp. Tekstom towarzysz liczne zdjcia, ale s te ilustracje Agnieszki Czyewskiej, któr miao mona nazwa trzeci autork tego przewodnika. To jeszcze nie koniec
atrakcji. Do ksiki doczona zostaa gra planszowa „Dookoa Tychów z przygodami”. Co pewien czas pojawiaj si w tym przewodniku dla dzieci take krzyówki pomagajce w utrwaleniu nabytych
podczas lektury wiadomoci. Ksika poyteczna, bardzo piknie
wydana, przez co przycigajca modych czytelników. Nie byoby
le gdyby inne miasta poszy za przykadem Tychów i opublikoway wasne przewodniki adresowane do modych, w atrakcyjny sposób pokazujce im histori, zabytki i wspóczesno ich miejsca. Tak
pojta edukacja regionalna z ca pewnoci zasuguje na uznanie.

Zhu Song: Chiczycy.
[Seria: Przewodnik ksenofoba]
Wyd. „finebooks”,
Warszawa 2011, s. 96.

sika to do niezwyka. Jest plonem konkursu plastycznego, fotoksieczka trafia do mnie póno, kilka lat po wydaniu. TrudK
graficznego, literackiego i naukowo-badawczego „ubry potrzebuTa
no byo j wypatrzy w powodzi kolorowych agresywnych okaj Indian” skierowanego gównie do uczniów i nauczycieli. Poza t czdek. Zdecydowaem si jednak na jej polecenie, choby ze wzgl-

ci – nazwijmy to – artystyczn, zawiera take histori sprowadzenia
150 lat temu ubrów do Murcek. Tam trafiy z Biaowiey zanim przeniesiono je do lasów pszczyskich. I mona powiedzie, e przyczyniy si do ocalenia tego gatunku przed cakowitym wymarciem. Pasjonujcy jest tekst dr. Jerzego Parusela ubry w Murckach – pocztki restytucji gatunku, z którego dowiadujemy si, e wszystkie ubry
na wiecie, pochodz od tych murckowskich, ba! – wszystkie maj w sobie geny jednego byka – Plebejera. Znamy jego imi, bo ubry od koca XIX wieku maj swoje ksigi rodowodowe. Ksika jest bogato ilustrowana zdjciami, ale take pracami plastycznymi dzieci. Bardzo ciekawe.

du na fakt, e naley do serii, w której ju ukazay si publikacje powicone Anglikom, Francuzom, Niemcom, Polakom itd. To ksika, która zainteresuje wszystkich, których ciekawi Chiny. Nie jest
to reporta, nie jest to turystyczny poradnik, nie jest to te jaki leksykon „na temat”. Autorka, Chinka o poetyckim imieniu Bambus zajmuje si pokazywaniem chiskiej mentalnoci, tradycji, kultury w konfrontacji z barbarzycami, czyli ludmi Zachodu. Dla zachty dwa
cytaty: „Kady, kto nie mia szczcia urodzi si Chiczykiem, jest
obcym diabem.” „Chiczycy zjedz wszystko, co ma nogi, oprócz
stou, i wszystko, co ma skrzyda, prócz samolotu.”
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Fot. Agnieszka Ociepa-Weiss, zbiory MM Tychy
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102 tytuy zgoszone do Nagrody „Juliusz”
RYBNIK. To zaskakujcy sukces nowej inicjatywy literackiej! 23 lutego upyn termin nadsyania ksiek do Górnolskiej
Nagrody Literackiej „Juliusz”. Ksiki napyway do Rybnika caymi kartonami z rónych stron Polski – z regionu Raciborza, Pszowa, Katowic, Mikoowa, Tychów; z duych aglomeracji, takich
jak: Warszawa, Wrocaw, Kraków, ód, Gdynia. Pojawiy si te
propozycje z najdalszych zaktków kraju – z Brzegu, Olkusza, czy
widnicy.
Dominoway tomiki poezji. Nie zabrako opowiada, esejów,
powieci – szczególnie kryminaów. Nadsyano równie bajki, czy
biografie. Zgosze dokonyway gównie wydawnictwa, ale ksiki nadsyali równie autorzy, biblioteki, stowarzyszenia, galerie.
Do konkursu zgoszono 102 tytuy. Nadesano m.in. pozycje tak poczytnych autorów, jak: Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda,
Anna Janko, Micha Witkowski, Marcin Zagado, Wojciech Chmielarz, Ziemowit Szczerek.
Pierwsze posiedzenie jurorów odbdzie si od 8 do 10 kwietnia
br. Zwycizca konkursu zostanie wyoniony 16 padziernika podczas finau Rybnickich Dni Literatury.

Pod patronatem „lska”

Tajemnice Puszczy Pszczyskiej
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TYCHY. Do 2 lipca w Muzeum Miejskim w Tychach – Stary Magistrat mona oglda wystaw pt. „Tajemnice Puszczy Pszczyskiej”. Tak pisze o niej Agnieszka Ociepa-Weiss, autorka ekspozycji: „Wielu mieszkaców lska, a take innych czci Polski,
zwiedzio ju i poznao dzieje zamku pszczyskiego, gocio
w Zameczku Myliwskim Promnice czy te dowiedziao si, jak warzone jest piwo w tyskim browarze, którego pocztki sigaj XVII wieku. O historii tej czci Górnego lska przypominaj jednak nie tylko zabytkowe budynki, które zajmuj wane miejsce
w przestrzeni danej miejscowoci. To take Puszcza Pszczyska
bogata w obiekty nierozerwalnie zwizane z histori i tradycjami
regionu. S to m.in. dziewitnastowieczne kamienne pomniki
z inskrypcjami i kapliczki, czsto nawizujce do wanych wydarze, a take schrony z lat II wojny wiatowej.
O historii puszczy przypominaj pradawne nazwy obszarów lenych (tzw. mieczysk), którymi nadal posuguje si miejscowa ludno, a które odczyta mona na starych mapach. Na wystawie obok
obiektów dokumentujcych histori Puszczy Pszczyskiej, zwiedzajcy bd mieli okazj obejrze filmy autorstwa Andrzeja
Brandysa, pokazujce ycie lenych zwierzt. Atrakcj wystawy bdzie take prezentacja okazów takich jak dzik, daniel czy sowa, co
z pewnoci zainteresuje nie tylko najmodszych goci. Wanym
eksponatem bdzie róg myliwski, tzw. plessówka, majcy dla tyszan symboliczne znaczenie. Wystawa bowiem ma równie przypomnie histori Tychów, dzi miasta z rogiem myliwskim w herbie, dawniej starej osady zaoonej przed wiekami w sercu Puszczy
Pszczyskiej”.
Prócz Agnieszki Ociepy-Weiss, autorami wystawy s Andrzej
Brandys i Jan Gsior.

Pomnik z granitu z inskrypcj powicon Emilowi Pittermannowi, nadleniczemu w Murckach oraz inspektorowi lenemu w subie ksicia Jana Henryk XI Hochberga. Pomnik znajduje si na terenie Lenictwa Kobiór.

Katowice JazzArt Festival
KATOWICE. Festiwal (25.04 – 30.04) osnuty wokó obchodów Midzynarodowego Dnia Jazzu UNESCO, inspiracj dla programu czerpie z idei, któr gosi kurator wydarzenia, Herbie Hancock. „Duch
jazzu to duch otwartoci” – te sowa pianisty stay si mottem zeszorocznej edycji. W tym roku mottem s sowa Louisa Armstronga, które nawizuj do hamletowskiego pytania i s zarazem bezwarunkowym podsumowaniem: „To jazz or not to jazz, there is no
question”.
Festiwal, jak mao innych wydarze jazzowych, wchodzi w czste relacje nie tylko z innymi gatunkami (world music, elektronika
czy muzyka klasyczna), ale i formami artystycznymi. Po raz pierwszy zorganizowano wystaw grafik powiconych jazzowi („Graphicology”). Pokazane zostan take filmy o tematyce muzycznej.
Festiwal rozpocznie i zakoczy si silnym skandynawskim akcentem, czyli The Thing i Selvhenter. Oba zespoy s znane nie tylko
fanom muzyki improwizowanej, ale i bywalcom OFF Festivalu. Poza tym: komiksowa Brukselska Orkiestra Jazzowa, zjawiskowa
Yasmin Levy oraz ywa legenda, czyli Jack DeJohnette. Gwiazdy
na duych scenach wspiera bd klubowo rodzimi, jedni z najciekawszych artystów modego i redniego pokolenia. Czeka nas take katowicka premiera tria RGG. Silna reprezentacja eska, energia i interdyscyplinarny dialog to domena festiwalu, wypracowana
podczas ostatnich edycji. Warsztaty dziennikarskie poprowadzone
przez Andreya Henkina z The NYC Jazz Record bd za polem dla
wypowiedzi specjalistów, gównie krytyków jazzowych.
Szczegóowy program na stronie internetowej Instytucji Kultury
Katowice Miasto Ogrodów www.miasto-ogrodow.eu

Odnowili sarkofag króla Stefana Batorego
TYCHY. Do 15 lutego w Katedrze na Wawelu, w Kaplicy Wazów
mona byo podziwia odnowiony sarkofag króla Stefana Batorego. Renowacj przeprowadzia Pracownia Agnieszki i Tomasza Trzosów w Tychach. Agnieszka Trzos jest wykadowc ASP w Katowicach. Podczas prac drewnian skrzyni, na któr naoone byy
cynowe ozdobne pyty, zastpia specjalnie zaprojektowana konstrukcja ze stali nierdzewnej. Konserwatorzy przywrócili te polichromie,
zocenia i zrekonstruowali detale elementów rzebiarskich, opierajc si o dokumentacj sporzdzon w 1877 r. przez prof. Józefa epkowskiego. Na wieko sarkofagu wróci portret króla Stefana Batorego. To kopia wykonana przez dr Ew Wikoj wedug zachowanej
podobizny wadcy. – Patrz na sarkofag z podziwem. Stan obecny
nie ma si nijak do stanu wyjciowego. Konstrukcja, która znajduje si wewntrz jest tak przemylana, e cynowe blachy w ogóle nie
pracuj, co wczeniej byo ogromnym problemem, bo byy poprzykrcane rubami, wypaczay si i krzywiy – mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Jan Ostrowski.

Kamil Kocurek: Topografia wojny
KATOWICE. W Galerii lskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum
mona byo oglda wystaw grafiki Kamila Kocurka Topografia
wojny. Kamil Kocurek (ur. w 1960 r. w Tychach) jest absolwentem
katowickiej Akademii Sztuk Piknych. Dyplom z grafiki warsztato-

Kamil Kocurek z cyklu Topografia wojny

wej – wyróniony i nagrodzony medalem – uzyska w 2015 r. w pracowni prof. Jana Szmatlocha. Pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku i Malarstwa dr. hab. Dariusza Syrkowskiego w ASP w Gdasku. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (2013),
laureat wielu nagród i wyrónie, wród nich nagrody gównej wystawy Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Piknych 2015 w Gdasku, Grand Prix katowickiego Triennale Grafiki Polskiej (2015),
nagród gównych w I Ex Libris International Granada Contest (Hiszpania, 2014) i Hong Kong Graphic Art Fiesta (Hong Kong, 2014),
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).
Uczestniczy w ponad 50 wystawach w kraju i za granic.

Sukces Marty uki
TYCHY. W ubiegym roku Muzeum Fryderyka Chopina rozpisao konkurs na portret Fryderyka Chopina. Do udziau w nim organizatorzy zaprosili modych twórców (do 36 roku ycia), oczekujc refleksji nad wasnymi postawami wobec tego najwybitniejszego
polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnoci jego osobowoci i muzyki. Pierwszy etap zakoczy si w listopadzie wyonieniem 25 najlepszych prac. Wród wielu profesjonalnych twórców znalaza si
grafika wykonana technik „suchej igy”, autorstwa 15-letniej tyszanki Marty uki. 7 grudnia jury w skadzie: prof. dr hab. Maria
Poprzcka, prof. John Rink, Magdalena Heliasz, dr Agata Szydowska, Piotr Janas, Maciej Janicki (kurator Muzeum Fryderyka Chopina), Marta Tabakiernik ogosio wyniki przyznajc trzy drugie miejsca ex aequo: Mar cie u ce, Ro ber to wi Ku cie, To ma szo wi
Wiktorowi. 1 marca w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
odby si wernisa prezentujcy najciekawsze prace nadesane
na konkurs. Mimo modego wieku w artystycznym CV Marty uki znalazy si ju: gówna nagroda w konkursie na lalk teatraln
(Teatr Banialuka), nagrody w czstochowskich konkursach „Inne
spojrzenie” oraz tyskich „Z chlubnych kart i miejsc narodowej historii” i „Muzyka i obraz”. Zbieno nazwisk laureatki i naszego
redakcyjnego grafika nie jest przypadkowa. Marta odziedziczya
po ojcu nie tylko talent, ale i pasj. yczymy kolejnych artystycznych trofeów.

Miosz Wojciecha Pramowskiego
KATOWICE. „Miosz. Tutejszy” to projekt Wojciecha Pramowskiego, prezentujcy miejsca zwizane z yciem i twórczoci Czesawa Miosza. Jest to imaginacyjna wdrówka tropem Mistrza
po wanych dla poety miejscach w Polsce i na Litwie. Autor wystawy przejecha ponad 7000 kilometrów od Litwy po Suwalszczyzn,
wykona blisko 3000 fotografii, odwiedzajc dziesitki miasteczek.
Ide wystawy stanowi przenikanie si kultur, przekonanie o tutejszoci. Gdy Miosz jest w Berkeley – jest tutejszy, gdy jest w Krakowie – jest tutejszy i na Litwie – take. W tej wystawie, Miosz jest
bez paszportu. Wana jest jego poezja, proza, które maj i bd miay wymiar ponadczasowy, uniwersalny, do smakowania – od Tomaszowa, po Kajped i Sydney. Pracujc nad wystaw Pramowski,
czsto celowo, dy do unifikacji obrazów, prawie do symetrycznych zestawie, aby pokaza, e pejza spod polskich Szypliszek
jest podobny do tego spod litewskich Kiejdan, barwa jeziora Hony identyczna z kolorem Wilejki, drzewa w Tauryszkach i Podkomorzynka – takie same.

Marta uka na wystawie pokonkursowej, z tyu od lewej prace:
Marty uki, Roberta Kuty i Tomasza Wiktora

Powstaje Tyski Sownik Biograficzny
TYCHY. Muzeum Miejskie w Tychach rozpoczo prace nad tyskim
sownikiem biograficznym. Do wspópracy zaprasza wszystkich tyszan interesujcych si histori miasta. Propozycje biogramów mog by nadsyane do koca maja. Jest wiele postaci wanych dla Tychów, które z upywem lat zostay zapomniane, a informacje na ich
temat pozostay w pamici nielicznych osób. S to m.in. nauczyciele, artyci, lekarze, urzdnicy, dziaacze spoeczni, harcerze i wiele
innych postaci. Zamieszczenie w sowniku ich biogramów pozwoli
na upowszechnienie wiedzy na ich temat wród szerszego grona czytelników. Obok uzasadnienia, dlaczego dana posta powinna znale
si w sowniku, wane bd równie informacje biograficzne, takie
jak: data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, wyksztacenie, miejsce zatrudnienia, dziaalno spoeczno-kulturalna, dorobek artystyczny, publikacje oraz inne osignicia, przyznane ordery i odznaczenia, stypendia, nagrody itd., informacje o zaoonej rodzinie, data
i miejsce mierci. W sowniku zamieszczone zostan biogramy nieyjcych ju postaci wanych dla historii Tychów (bd to zarówno osoby urodzone w Tychach oraz przybye do Tychów z innych
miejscowoci), z uwzgldnieniem obecnych dzielnic miasta Tychy,
które dawniej byy samodzielnymi gminami (tj. Cielmice, Jaroszowice, Paprocany, Urbanowice, Wilkowyje). W sowniku znajd si
take biogramy osób, które urodziy si w Tychach, ale ich dziaalno i osignicia nie s zwizane z rodzinnym miastem, a zasuguj na upamitnienie. Muzeum zastrzega sobie prawo wyboru biogramów do publikacji, a take prawo do ich zredagowania zgodnie
z przyjtym wzorem not biograficznych. Propozycje mona przesya na adres: a.ociepa@muzeum.tychy.pl lub dostarczy osobicie
do siedziby Muzeum w Starym Magistracie (pl. Wolnoci 1). Osob koordynujc prace nad tyskim sownikiem biograficznym,
udzielajc wszelkich niezbdnych informacji jest Agnieszka Ociepa-Weiss z Dziau Historii Miasta – tel. 32 327 18 20-22, wew. 30.

NOTO ART 2 Zeszyty – Interakcja 2016
KATOWICE. W Galerii Intymnej Domu Owiatowego Biblioteki
lskiej gocia wystawa prac piciorga grafików zwizanych
z Wydziaem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, których czy idea notacji artystycznych w formie zeszytów z odrcznymi szkicami i rysunkami. W ramach Midzynarodowego Triennale Grafiki artyci prezentowali swoje zeszyty jako zbiory matryc,
odbitych w technikach graficznych (linorycie, litografii, wklsodruku, heliografii, sitodruku i druku cyfrowym), w których si specjalizuj i z którymi eksperymentuj od lat. Autorami wystawy byli: Jan
Bujnowski (monotypia, linoryt), Halina Cader-Pawowska (heliografia, druk cyfrowy), Przemek Liput (druk cyfrowy, Anna Sadowska (wklsodruk) i Pawe Weinreb (litografia, serigrafia).
Pod patronatem „lska”

„Ubu król” Krzysztofa Pendereckiego w Operze lskiej
BYTOM. 4 kwietnia w Operze lskiej w Bytomiu odbdzie si premiera opery „Ubu król” Krzysztofa Pendereckiego. Reyseri i scenografi spektaklu powierzono Waldemarowi Zawodziskiemu, cho-
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Fot. Muzeum w Gliwicach
Stefan Gierowski
Malowanie Dziesiciorga Przykaza

Dom Pamici ydów Górnolskich,
nowy oddzia Muzeum w Gliwicach

reografi – Janinnie Niesobskiej (to duet znany z inscenizacji „Don
Carlosa”, która w 2011 r. nagrodzona zostaa Zotymi Maskami w kategoriach Przedstawienie Roku oraz Reyseria; otrzymaa te Teatraln Nagrod Muzyczn im. Jana Kiepury w kategorii Najlepszy spektakl). Kierownictwo muzyczne obj Jurek Dyba, a kostiumy
zaprojektowaa Maria Balcerek. Autorami libretta „Ubu Króla” s
Krzysztof Penderecki i Jerzy Jarocki. wiatowa prapremiera odbya
si 25 lat temu – 6 lipca 1991 roku w Bayerische Staatsoper
w Monachium. Jej libretto oparte jest na sztuce francuskiego dramaturga Alfreda Jarry’ego pt. „Ubu Król, czyli Polacy” z 1888 r. Sztuk po raz pierwszy pokazano 10 grudnia 1896 r. w paryskim Théâtre
de l’Œuvre i z uwagi na skandal, jaki wówczas wywoaa, szybko zdjto z afiszu repertuarowego. Piotr Kamiski w ksice „Tysic i jedna opera” tak opisuje to dzieo: „Piszc Króla Ubu, Penderecki wpisa si w figlarny prd postmodernistyczny muzyki wspóczesnej,
lubujcy si w pastiszu i prowokacji. Owiadczy zreszt wprost, e pracujc nad swym utworem od pocztku stara si i w lady samego
Jarry’ego, drwic sobie z autorytetów, wielkich klasyków, lecz równie i z siebie samego, z muzyki wspóczesnej i awangardy, onglujc najróniejszymi konwencjami, czerpic penymi garciami z czterech wieków historii opery. Paradoksalnie, w tym doskonale
sprzyjajcym kontekcie, kompozytor nie ucieka od adnych cytatów,
wasnorcznie wymierzajc szturchace – tym lub owym efektem melodycznym, harmonicznym, instrumentalnym czy rytmicznym – swym
wielkim antenatom: Händlowi, Mozartowi, Rossiniemu, Verdiemu,
Wagnerowi, Offenbachowi, Ryszardowi Straussowi, nie zapominajc
o Kurcie Weillu, Strawiskim, czy niejakim… Pendereckim”.

Dom Pamici ydów Górnolskich
GLIWICE. Dom Pamici ydów Górnolskich to nowy Oddzia
Muzeum w Gliwicach, który mieci si w odrestaurowanym ydowskim Domu Przedpogrzebowym przy ul. Ksicia Józefa Poniatowskiego 14. Misj placówki jest upowszechnianie wiedzy na temat historii ydów na Górnym lsku oraz ich wkadu w rozwój naszego
regionu. Tej tematyce powicona jest wystawa staa. Dom Pamici ydów Górnolskich bdzie przestrzeni dialogu midzykulturowego, debat na temat tolerancji i koegzystencji rónych religii, kultur i narodów.

Stefan Gierowski w Muzeum Archidiecezjalnym
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KATOWICE. W Galerii Sztuki Wspóczesnej „Fra Angelico”
w Katowicach goci wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego zatytuowana „Malowanie Dziesiciorga Przykaza”. Stefan Gierowski urodzi si w 1925 r. w Czstochowie. W latach 1945–1948 studiowa malarstwo w Akademii Sztuk Piknych im. Jana Matejki
w Krakowie w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Karola Frycza,
Wadysawa Jarockiego oraz równoczenie histori sztuki na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie. Od 1949 r. mieszka w Warszawie. W latach 1962–1996 by zwizany z Akademi Sztuk Piknych w Warszawie. W 1983 r. zosta wybrany rektorem, ale wadze
pastwowe odrzuciy jego kandydatur. W 1986 r. otrzyma tytu pro-

Yab Yum
praca Agnieszki Nowiskiej

fesora zwyczajnego. Wystawa prezentuje cykl obrazów, które powstay w latach 1986–1987, tu po stanie wojennym, kiedy ze wzgldu na bojkot oficjalnych instytucji kultury, polscy artyci blisko wspópracowali z Kocioem i czsto wystawiali w jego przestrzeniach.
Dekalog Stefana Gierowskiego po raz pierwszy pokazany zosta
w 1989 r. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Od tego czasu goci wielokrotnie, m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachta w Warszawie (1992) czy Muzeum Sztuki w odzi (2003). Obrazy z tego
cyklu artysta opatrzy nie tylko kolejnymi liczbami rzymskimi, jak
wszystkie swoje prace od koca lat 50., ale take tytuami – treci
Dziesiciu Przykaza wedug Biblii w tumaczeniu ks. Jakuba Wujka wydanej w 1885 r. Inspiracj do powstania cyklu obrazów bya
Tablica Dziesiciorga Przykaza, namalowana pod koniec XV wieku przez anonimowego malarza gdaskiego dla Bazyliki Mariackiej.

Zmara asystentka Przybosia
BIELSKOBIAA. 26 lutego zmara najstarsza mieszkanka Bielska-Biaej Marta Roaska (ur. 15 czerwca 1910 r. we Frydku na Zaolziu). Jej ojciec pastor Andrzej Buzek wybudowa we Frydku koció ewangelicki, a po zajciu Zaolzia przez armi czechosowack
w 1919 r. wyemigrowa z rodzin na ziemie administrowane przez
wadze polskie. Marta Roaska w liceum cieszyskim im. A. Osuchowskiego bya uczennic Juliana Przybosia, który oeni si z jej
szkoln przyjaciók. Jeszcze przed wojn ukoczya anglistyk
i germanistyk na UJ. Po mierci ma Stanisawa Roaskiego
w 1948 r. Julian Przybo zaproponowa jej posad sekretarki w ambasadzie polskiej w szwajcarskim Bernie, gdzie poeta by ambasadorem. Po przyjedzie do kraju w 1953 r. pracowaa m.in. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Po przejciu na emerytur
w latach 70. reszt ycia spdzia w Bielsku-Biaej.

Wtroba ze wierkiem
BIELSKOBIAA. Rudzicki poeta, prezes Oddziau lskiego ZLP
Juliusz Wtroba od lat jest zauroczony bielskim artyst-grafikiem
Jó ze fem wier kiem (1935–2013). 23 lu te go w Ksi ni cy
Beskidzkiej poeta zaprezentowa plon swych fascynacji – ksik poetycko-plastyczn „W wierkowym gaju”. Zawar w niej niemal
40 wierszy lirycznych inspirowanych grafikami swego bielskiego przyjaciela, które równie mona podziwia na kartach ksiki wydanej
przez Wydzia Kultury UM w Bielsku-Biaej. Juliusz Wtroba zawar
w publikacji take obszerny szkic biograficzny Józefa wierka oraz
fragmenty tekstów wspomnieniowych bielskiego grafika.

Soce w Kubiszówce
BIELSKOBIAA. W marcu w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz
w Bielsku-Biaej, czyli popularnej Kubiszówce, swoje prace malarskie prezentuje absolwentka bielskiego „plastyka” Agnieszka
Nowiska. Bielska artystka od lat mieszka zagranic. Doktorat zwizany ze sztuk Tybetu obronia z wyrónieniem w ASP w Walencji

Fot. Rafa Molenda
Marta Roaska, pierwsza z prawej w pierwszym rzdzie

ukasz Kolman w OPK Gaude Mater

w 2006 r. Artystka powiada, e to wanie pod wpywem hiszpaskiego soca zmienia punkt widzenia na malarstwo. Odtd zacza uywa jasnych i mocnych kolorów. – Obecnie maluj wod i oddechem, wydmuchuj czstki farby i formuj na pótnie podany
ksztat – twierdzi Agnieszka Nowiska, która przez ostatnich kilka
lat mieszka w Luizjanie. 3 marca w Kubiszówce odby si wernisa prac artystki poczony z wieczorem autorskim nowej ksiki
poetyckiej Jana Pichety „zoty deszcz” ilustrowanej wanie przez
Agnieszk Nowisk.

Artyci próbowali pokaza za pomoc rozmaitych technik i konwencji wci odkrywane pikno Jury Krakowsko-Czstochowskiej.
Byy wielobarwne Stalaktyty Grayny Tarkowskiej, miniatury
Zdzisawa mudziskiego czy charakterystyczne prace Anny Wawrykowicz-akowicz. Rozpoznawalno warsztatu i do stay skad
artystów na kolejnych plenerach nie oznacza jednak monotonii wystaw. Bo w kadym roku pojawiaj si nowe propozycje, wiadczce o poszukiwaniach, odkryciach i olnieniach. W tym roku oprócz
rysunków i obrazów pojawiy si instalacje Janusza Pacudy czy Grayny Tarkowskiej, tkaniny artystyczne Jadwigi Wosik oraz Odamki odamu skay Marka Mielczarka, czyli odnalezione fragmenty form
kamiennych.

Zawadzka rozwietla ciemno
BIELSKOBIAA. Od 26 lutego do 28 marca potrwa w Galerii Bielskiej BWA wystawa obrazów i fotografii Ewy Zawadzkiej – absolwentki, a obecnie wykadowczyni katowickiej ASP, laureatki wielu midzynarodowych konkursów plastycznych. Ekspozycja
prezentuje obrazy i fotografie z lat 2003–2015. Mottem wystawy jest
aciska sentencja „Sufficit unum lumen in tenebris” („Wystarczy
jeden promie wiata, aby rozwietli ciemno”). W ten sposób artystka podkrela niezwyk rol wiata, a zarazem mroku, obecnych
w jej dzieach.

Wielkie sprztanie
BIELSKOBIAA. Aleka Polis to absolwentka Instytutu Sztuki U
w Cieszynie. Jest twórc filmów dokumentalnych, wideo, animacji,
performansów, sztuki cyfrowej i malarstwa. 22 lutego w Galerii Bielskiej BWA za pre zen to wa a per for mans pt. „Ro sa Ro tes
Städtchen” – jedno z serii sprzta w galeriach miejskich – pod artystyczn opiek Katarzyny i Zbigniewa Szumskich z Teatru Cinema w Michaowicach. To wanie z K. i Z. Szumskimi opracowaa
specjalne gesty codziennoci, które maj „odczarowa” sprztanie
jako najniej w hierarchii spoecznej postrzegan prac. Tytu
dziaa nawizuje do ksiki chiskiego pisarza Gu Hua o czasach
rewolucji kulturalnej, niemieckich okrele lewicy oraz nazwiska
komunistki Róy Luksemburg.

Chopiec z gwiazd
BIELSKOBIAA. 28 lutego w Teatrze Lalek Banialuka odbya si
premiera spektaklu „Chopiec z gwiazd” Oskara Wilde’a w adaptacji i reyserii Olega ugdy w przekadzie Marianny Lis i Lucyny Kozie – dyrektorki bielskiej sceny lalkowej. Scenografi stworzy a La ri sa Mi ki na -Pro bo dy ak, a mu zy k na pi sa Bog dan
Szczepaski.

O Jurze na Jurze…
CZSTOCHOWA. W Sali lskiej MGS do 28 lutego moglimy podziwia efekty 41. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska
Jesie” Zwizku Polskich Artystów Plastyków. W tym roku wrzeniowy plener odbywa si w Ojcowie, a jego komisarzem bya Grayna Tarkowska. Oprócz czonków czstochowskiego okrgu
w spotkaniu wzili udzia gocie z okrgów: katowickiego, opolskiego, gliwicko-zabrzaskiego, oraz przedstawiciele Stowarzyszenia
Marynistów Polskich – Dariusz Sota i Wodzimierz Kulej.

Artystka wielotworzywowa
CZSTOCHOWA. 17 lutego w OPK Gaude Mater odbya si promocja debiutu poetyckiego Aleksandry Anny Kowalskiej W objciach Boga, miniatury szpitalne. Spotkanie prowadzia prof. Elbieta Hurnik. Tomik powsta jako zapis dowiadczenia choroby
i przey autorki-pacjentki (jedn z przedmów napisaa znana w Czstochowie dr nauk medycznych Wanda Terlecka). Aleksandra
Anna Kowalska jest absolwentk Wydziau Sztuki Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie w zakresie malarstwa. Tu obronia dyplom wiato w dialogu z chwil (2013) w pracowni profesora
Wodzimierza Karankiewicza i ju wówczas obrazom towarzyszyy wiersze (wczeniej licencjat u prof. Krystyny Szwajkowskiej z grafiki warsztatowej). Od pótora roku jest czonkini Zwizku Artystów Plastyków Polskich oddziau czstochowskiego. W czasie
spotkania autorka ujawniaa rozmaite talenty – czytaa wiersze, prezentowaa grafiki (zdobice tomik), ale równie piewaa poezj wraz
z zespoem Impast. To byo naprawd ciekawe spotkanie.

Zainspirowany ikon
CZSTOCHOWA. Jako podsumowanie pórocznego stau w OPK
Gaude Mater ukasz Kolman zaprezentowa 19 lutego swoje obrazy o tematyce religijnej, gównie pasyjnej, zachcajce równie
do kontemplacji w okresie Wielkiego Postu. To nie s typowe ikony, artysta nie jest kontynuatorem tradycji ikonopisania, bliej mu
raczej do Jerzego Nowosielskiego. Wane jest dla niego wiato, a sam
obraz okazuje si pomostem midzy wiatem i tym, co niewidzialne. Bya to kolejna sakralna opowie malarza. W listopadzie 2014
prezentowa swoje obrazy w Art-Foto Regionalnego Orodku Kultury wraz z fotografiami Krzysztofa wiertoka na wystawie Dwie
postawy.
ukasz Kolman jest czstochowianinem, absolwentem Zespou
Szkó Plastycznych im. Jacka Malczewskiego oraz Akademii im. Jana Dugosza. Zajmuje si równie rysunkiem, fotografi, kolaem
i komiksem. Podczas wernisau Tadeusz Piersiak, dyrektor OPK Gaude Mater, zapowiada prezentacj jego prac w Wejciówce.

Literaccy blogerzy Czstochowy
CZSTOCHOWA. 9 lutego w barze Pestka dwoje czstochowskich
blogerów – Sylwia Guszko i Adrian Ky (studenci III roku filologii polskiej Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie) opowiadali o ksikach, a przede wszystkim o swojej przygodzie recenzenc-
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Fot. T. Parcej
Spotkanie z Janem Cofak z okazji ukazania si jego najnowszej ksiki
„lzacy w wiecie”

Zimowy Las Sztuki w Opolu

kiej. Róni si od siebie staem, a przede wszystkim dowiadczeniem blogerskim. Adrian Ky wszed do krakowskiego projektu Tramwaj nr 4, Sylwia Guszko sama tworzy oraz promuje Biae Mebelki. Polecaj rónorodne ksiki – przede wszystkim nieco lejsz
literatur do poczytania, cho Adrian Ky siga równie po klasyk i literatur dla dzieci i modziey (jako przyszy nauczyciel). Oczywicie, nie s to jedyni czstochowscy blogerzy. Z portalem lubimyczytac. pl wspópracuje np. lapsus (Sawomir Domaski).
Spotkanie zbiego si w czasie z opublikowaniem w sieci raportu Instytutu Kultury Miejskiej na temat blogów o tematyce kulturalnej, w której wielokrotnie pojawia si Tramwaj nr 4, cho nie znajdziemy w nim nazwiska Adriana Kycia (to Secrus).
Rozmow w Pestce moderowa Bartosz Benduch, kolega z roku,
ale take jeden z organizatorów Dlugosz. TV. Wtorkowym rozmowom o ksikach towarzyszyy losowania ksiek, dyskusja o kanonie lektur szkolnych, która przekonywaa, e jest to wci wany temat dla modych ludzi.

dio pomimo trudnej sytuacji finansowej sfery kultury, od wielu lat
wzbogaca w znaczcy sposób ycie kulturalne Opola, kreujc wiele przedsiwzi artystycznych na niwie teatru i sztuk plastycznych.
W programie do „Zimowego Lasu Sztuki” organizatorzy napisali – w tym lesie nie ma krtych dróg, ciemnych cieek i zewszd czyhajcych niebezpieczestw. Tu ukrya si Sztuka. Znani i cenieni twórcy, a take modzi artyci, zamiast drzew zasadz w Zimowym Lesie
ziarenko swojej wyobrani, które otacza artystyczna „aura” zmaterializowana w postaci rónych form artystycznego wyrazu.

Nagrodzona bajka
CZSTOCHOWA. 28 stycznia na Festiwalu Teatrów dla Dzieci
w Nowohuckim Centrum Kultury bajk Niesamowite przygody
Robaczka Kaczka publiczno uznaa za najciekawszy spektakl
festiwalu. To propozycja barwna i smutno-wesoa, pena piosenek
i ruchu scenicznego. Teatr im. Adama Mickiewicza w Czstochowie ma j w repertuarze od 2012 roku. Autorem tekstu i reyserem
jest dyrektor teatru, Robert Dorosawski. Nie jest to pierwsza jego
realizacja. Wczeniej przygotowa adaptacj Trzech winek wg braci Grimm, a rok póniej napisa scenariusz na motywach opowiada Wodzimierza Perzyskiego Gaganiarza i Patyczka, który równie wyreyserowa.
Teatr im. Adama Mickiewicza w Nowej Hucie wystawi te
Jasia i Magosi, spektakl który powróci w tym sezonie na scen
po kilku latach nieobecnoci. W festiwalu wziy te udzia teatry
lalek z Kielc, Bielska-Biaej, Rabki-Zdroju, Bdzina i Rzeszowa.

Zimowy Las Sztuki
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OPOLE. Na scenie Teatru Eko Studio podczas dziewitej edycji
„Zimowego Lasu Sztuki”, którego kuratorem by Andrzej Lach, blisko 50 artystów opolskich oraz gocie z Wrocawia, Torunia i Katowic, wystawili swoje najnowsze prace: rzeby, grafiki, instalacje,
obrazy i fotografie. Przewodnim motywem tegorocznej prezentacji
bya – aura. Andrzej Czernik, dyrektor Teatru Eko Studio otwierajc wystaw powiedzia – to wanie aura otacza nas i daje du wyobrani, dlatego dla artystów temat ten jest bardzo szeroki. Z roku na rok „Zimowy Las Sztuki” cieszy si coraz wikszym
zainteresowaniem artystów i publicznoci, która zwiedzajc gówn wystaw uczestniczya w imprezach towarzyszcych. Podczas
spektaklu Teatru Jednego Aktu w siedmiu odsonach Arkadiusz Branicki (fotografik) zaprezentowa swoje najnowsze dzieo, natomiast
Antoni Pikuta wystpi w recitalu fortepianowym (utwory Chopina, Schumanna, Szymanowskiego). Organizatorzy imprezy przyznali
nagrody honorowe Eko Licie, w kategorii liryka, epika i dramat dla
autorów prac które wywary na nich najwiksze wraenie. Laureatami zostali: Beata Maciejewska (liryka) za rzeb „Bkitny Anio”,
Bartosz Posacki (dramat) za obraz „Lód” i Andrzej Ilski (epika) za instalacj „Impresja”. Warto podkreli, e prywatny Teatr Eko Stu-

Jan Cofaka o lzakach w wiecie
OPOLE. Dyrektor Muzeum lska Opolskiego Urszula Zajczkowska i prezes Opolskiego Oddziau Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Wspópracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz, zaprosili opolsk publiczno na spotkanie z Janem Cofak z okazji ukazania si
jego najnowszej ksiki „lzacy w wiecie”. Wczeniej w lskiej
serii autor opublikowa „Ksig lzaków” (2009) i „lzacy
w Warszawie” (2008), za kadym razem wzbudzajc tymi publikacjami due zainteresowanie opolan, którzy po raz kolejny tumnie przybyli na spotkaniu z autorem, wypeniajc sal odczytow Muzeum
do ostatniego miejsca. Wiesaw Myliwski po lekturze ksiki „lzacy w wiecie” napisa: Pytanie, jakie zadaem sobie po przeczytaniu tej ksiki – czy jest region, który daby Polsce tyle wspaniaych
talentów i osobowoci? Jake czsto przy tym rozsawiajcy nas w wiecie. I to w rónych dziedzinach, od sportu po muzyk. Bybym skonny sdzi, e nie ma. Przynajmniej jeli chodzi o ostatnie stulecie. Sowa wybitnego pisarza potwierdziy znaczenie omawianej publikacji
dla popularyzacji wiedzy o wybitnych osobowociach wywodzcych
si ze lska: artystach, naukowcach, kapanach, sportowcach i spoecznikach. Jan Cofaka opisa wiele barwnych postaci lzaków, którzy zdobyli uznanie i saw zarówno w kraju jak i zagranic. Autor
wspomina podczas spotkania: napisanie ksiki „lzacy w wiecie”
wymagao ode mnie mudnej pracy, poszukiwania materiaów prasowych, sprawdzania wielu informacji u róde. Dziki temu czytelnicy i uczestnicy spotkania autorskiego mogli pozna nowe wtki lskich historii m.in.: Piotra Beczay, Ewy Demarczyk, Juliusza
Grzdzieli, o. Leopolda Moczygemby, rodu Lipowczanów, Adama
Makowicza, rodu Olszaków, o. Edmunda Szeligi, prof. Floriana mieji, Ernesta Wilimowskiego i maestro Krystiana Zimermana. Redaktor Cofaka odsoni kulisy biografii bohaterów swojej nowej ksiki bez poszukiwania taniej sensacji, zachowujc takt i wadajc lekkim
piórem. Spotkanie autorskie prowadzili: prof. Micha Lis i prof. Stanisaw Nicieja, a fragmenty ksiki „lzacy w wiecie” czyta Janusz Ireneusz Wójcik. Na zakoczenie wieczoru duga kolejka czytelników ustawia si do autorskiego stolika redaktora Jana Cofaki
po autografy.

Sputnik nad Opolem
OPOLE. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polsk – Sputnik nad Opolem goci w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki
oraz w kinie Meduza w Opolu. W programie Festiwalu zaprezentowano nowe propozycje kinematografii rosyjskiej z ostatnich dwóch
lat: Geograf przepi globus, re. Aleksander Wieledinskij, Frankofonia, re. Aleksander Sokurow, Udar soneczny, re. Nikita Michakow, Film o Aleksiejewie, re. Michai Sega, 14+, re. Andriej Zajcew, Mapki, re. L. Szwarcman, M. Miroszkina, Muzykanci
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Wysokim odznaczeniem pastwowym prezydent Andrzej Duda uhonorowa
m.in. prezesa Kongresu Polaków w RC, Józefa Szymeczka

z Bremy, re. I. Kowalewskaja, W. Liwanow. Na wszystkich pokazach publiczno wypenia sale kinowe po brzegi, a po ich zakoczeniu prowadzono dyskusje na temat prezentowanych filmów, poczone z konkursami nawizujcymi do ich fabuy. Oprócz
filmów dla starszej widowni organizatorzy przygotowali w ramach
Maego Sputnika projekcje filmów dla dzieci poczone z warsztatami plastycznymi. Festiwal Sputnik nad Opolem zosta zorganizowany przez: Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Opolski Odzia Wojewódzki Stowarzyszenia Wspópracy Polska-Wschód, Instytut
Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Koo Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, Akademickie Koo Artystyczne Uniwersytetu Opolskiego. Warto podkreli due zaangaowanie w realizacj festiwalu ze strony modego pokolenia animatorów
kultury. Podsumowujc pierwsz replik Festiwalu Filmów Rosyjskich jego organizatorzy podkrelili, e filmy rosyjskie w polskim
kinie oraz telewizji pojawiaj si bardzo rzadko, zapewne dlatego,
e starsze pokolenie z rónych powodów odnosi si krytycznie do filmów radzieckich, natomiast modzi chc pozna wspóczesn
rosyjsk kinematografi poszukujc oryginalnych filmów, wartociowych pod wzgldem artystycznym. Due zainteresowanie ze
strony modych widzów zachcio organizatorów Sputnika nad
Opolem, aby w nastpnych latach kontynuowa prezentacj filmów
rosyjskich w Opolu i wybranych miastach regionu.

multimedialne oraz planszowe gry manipulacyjne. W wernisau
uczestniczyli m.in. studenci, autorzy prezentowanych rysunków, grafik, projektów, gier oraz kierownik Katedry Intermediów i Scenografii ASP w Katowicach Dariusz Gajewski i Marek Sibinsky szef
Katedry Grafiki i Rysunku z Uniwersytetu w Ostrawie. Autorami prezentowanych dzie s: Jakub Cikaa, Filip Gajewski, Jonasz Gajewski, Ola Kwieciska, Patrycja Lisnikowska, Darek czycki, Milena Michaowska, Anna Pikua, Kasia Pikua, Julia Wójcik, Dorota
Wróbel, Mateusz Zbek, Simona Drdáková, Nikos Eftimiadis,
Darek Gajewski Zbynek Janáek, Radek Juena, lva Krupicová,
Olga Moravcova, Li bór Novotn, Paulina Poczta, Marek Sibinsk,
Tomasz Tobolewski.

Bdziski jubilat
BDZIN. W dziejach Muzeum w Bdzinie rok 2016 bdzie okresem szczególnym. Ta szacowna placówka wituje bowiem 60. urodziny. 29 lipca 1956 roku w bdziskim zamku otwarta zostaa pierwsza na te re nie Za g bia D brow skie go mu ze al na pla ców ka
naukowo-badawcza. W 1957 r. decyzj ówczesnego ministerstwa
kultury i sztuki instytucja zostaa wczona do ogólnopolskiej sieci muzeów. Powierzchnie ekspozycyjne muzeum obejmoway
wówczas wntrza redniowiecznego zamku, o którym pierwsze
wzmianki pojawiy si w 1349 roku. Wspominali o nim równie Jan
z Czarnkowa i Jan Dugosz w spisie warownych budowli wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego. Potne zmiany organizacyjne w muzeum zapocztkowao przyczenie w 1983 r. do zasobów
placówki bdziskiej pereki architektonicznej, czyli XVIII-wiecznego barokowo-klasycystycznego Paacu Mieroszewskich wraz
z okalajcym go zabytkowym kompleksem parkowym, w którym
zachoway si kamienne rzeby Bachusa i Flory wykonane przez
Jerzego Leonarda Webera w 1718 r. Obecnie muzeum oferuje take zwiedzania Domu Modlitwy „Mizrachi”, zrewitalizowane
Wzgórze Zamkowe i Podziemia Bdziskie. Muzealnicy zapowiadaj w roku jubileuszowym wiele atrakcji. Oprócz tradycyjnych imprez takich, jak Jarmark Rzemiosa i Rkodziea czy Ogród Sztuki zaplanowano interesujce wystawy czasowe, warsztaty, wykady,
koncerty i wernisae.

Ars Ludens
CZELAD. W Galerii Sztuki Wspóczesnej Elektrownia w Czeladzi od 3 marca goszcz prace wykadowców i studentów Akademia
Sztuk Piknych w Katowicach oraz Wydziau Sztuk Piknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Wystawa „Ars Ludens” jest efektem wspópracy obu uczelni. Skadaj si na ni grafiki, rysunki, malarstwo, instalacje, projekcje multimedialne, interaktywne gry

Sztuczny Miód
SOSNOWIEC. Galeri Extravagance zawadna Aleksandra
Urban i jej dziea zgrupowane na wystawie pt. „Sztuczny miód”.
Artystka jest absolwentk Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu.
Zajmuje si malarstwem, grafik oraz fotografi. Sztuka Aleksandry Urban stanowi artystyczn notatk-komentarz wobec powszechnie panujcego „stylu bycia” aktualnej nam spoecznej rzeczywistoci. Najczciej ukazuje tematyk zwizan z mroczn stron
spoeczestwa, które bezkrytycznie oddaje hod wiatu wirtualnemu. Artystka inspiruje si obrazami krcymi w sieci globalnej,
zwaszcza tymi, które s wiadectwem upadku wartoci, porzucenia zmysu krytycznego i zagubienia instynktu samozachowawczego. Przedstawienia epatuj obrazami fantazji erotycznych, bazeskich zachowa, tandety i okruciestwa, stanowic dosadn krytyk
kondycji aktualnego spoeczestwa. Gównym atrybutem artystki
jest niebanalna wyobrania wyraona w sztuce poprzez bogactwo
scen, ekspresj nasyconych barw oraz dynamik ukadu przedstawie. Sztuka, któr uprawia Aleksandra Urban nie stanowi zapisu
dowiadcze, dozna czy obsesji osobistych, lecz jest wycznie wynikiem poczenia umiejtnoci uwanej obserwacji otoczenia
z jej talentem imaginacji.

Prezydent Duda wród rodaków
ZAOLZIE. 14 marca zawita do Pragi prezydent RP, Andrzej
Duda, z maonk. Dwudniow wizyt w stolicy Republiki Czeskiej
para prezydencka rozpocza od spotkania z Polakami yjcymi na Zaolziu i w innych regionach kraju.
Okolicznociowa uroczysto zorganizowana w Ambasadzie RP
staa si m.in. okazj do wrczenia pastwowych odznacze.
Za wybitne zasugi w dziaalnoci na rzec polskich rodowisk w RC,
za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowej uhonorowanych
zostao dziesi osób. Prezydent RP nada Krzy Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski prezesowi honorowemu Macierzy Szkolnej w RC, Janowi Brannemu, Krzyem Kawalerskim Orderu Zasugi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali prezesi PZKO
i Kongresu Polaków, Jan Ryko i Józef Szymeczek, natomiast Zoty Krzy Zasugi otrzymali Wanda Fusek, ks. Bogusaw Kokotek,
Halina Niedoba, Adam Palowski, Andrzej Russ, Halina Twardzik
i Henryka abiska. W drugiej czci spotkania prezydent z maonk czytali m.in. fragmenty „Pana Woodyjowskiego” oraz „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza. Para prezydencka wysuchaa te mini-koncertu w wykonaniu uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Sowackiego w Czeskim Cieszynie.
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Chc odnowi ZLPC
ZAOLZIE. Trwaj prace nad reaktywacj Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej. Dziaalno tej istniejcej od okoo dziesiciu lat tylko na papierze organizacji zamierzaj – przy wspópracy z niektórymi zainteresowanymi dotychczasowymi czonkami
ZLPC – wznowi modzi twórcy zrzeszeni w Grupie Poetyckiej
„Polizg”. Kolejne spotkanie grupy roboczej, która ma za zadanie
przygotowa wiosenne zebranie walne ZLPC odbyo si w sobot
w sali posiedze Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie. Wzio w nim udzia szecioro „polizgowców”, jak równie reprezentujcy rednie pokolenie zaolziaskich literatów Jacek Sikora, który bdzie wspomaga modych poetów m.in. w kontaktach z obecnymi
czonkami ZLPC. Podczas spotkania wyoniono trzyosobow grupk (Ewa Furtek, Marta Róaska i Piotr Cielecki), której zadaniem
bdzie przygotowanie nowego statutu organizacji, regulaminu wewntrznego oraz terminu walnego zebrania. – Liczymy tu na pomoc
kierownictwa Kongresu Polaków, któremu zaley na reaktywacji organizacji literackiej, zwaszcza za wiceprezesa Rady KP, prawnika Tomasza Pustówki – powiedziaa nam po spotkaniu Ewa Furtek.

ladami zbójnika Ondraszka
ZAOLZIE. Kim byli beskidzcy zbójnicy, kogo napadali, na czym
polegay ich magiczne praktyki i dlaczego pami o nich przetrwaa stulecia? Tego wszystkiego dowiedzieli si uczestnicy seminarium
pt. „ladami zbójnika Ondraszka”, który w Hotelu „Pod akacjami”
w omnej Dolnej zorganizoway Spóka Koliba i Ognisko Górali lskich w Koszarzyskach.
O synnym harnasiu, od którego mierci mino w ubiegym roku 300 lat, opowiada Václav Michalika z Muzeum w Przyborze
bdcego oddziaem Muzeum Novojiínska. W pótoragodzinnym
wykadzie czeski etnograf nie tylko przybliy posta Ondraszka, ale
scharakteryzowa te zjawisko, jakim byo beskidzkie zbójnictwo.
Ubolewa on jednak, e dzi wiedza o Ondraszku zanika. – Modym
ludziom coraz czciej ta posta z niczym si nie kojarzy. To zupenie inaczej ni na Sowacji, gdzie pami o Janosiku jest nadal ywa – przekonywa.
Jednym z goci seminarium by te gawdziarz i muzykant ludowy Otmar Kantor z Jabonkowa, który urozmaici spotkanie piewem góralskich i zbójnickich pieni i gr na gajdach.
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 „Dom duszy” to tytu wystawy malarstwa Renaty Bonczar prezentowanej w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
 Muzeum Historii Katowic zapraszao na cykl wykadów, a wród
nich m.in. na wykad Marcina Cyrana pt. „Pamitniki Ludwika Anhalta” jako ródo do dziejów Górnego lska, wykady dr. hab. Zygmunta Woniczki powicone obrazowi Górnego lska w przemówieniach Wojciecha Korfantego wygoszonych w latach 1904–1918
w Reichstagu i Landtagu.
 „Grupa Janowska 2016” prezentowaa swój dorobek w Dziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu.
 Katowicka Strefa Kultury (obiekty Muzeum lskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Midzynarodowego Centrum Kongresowego), zostay nominowane w kategorii
Architektura do nagrody „O” 2015 przyznawanej przez portal O.pl
powicony kulturze.
 Górnicza szychta 355 metrów pod ziemi to najnowsza atrakcja zabrzaskiej Kopalni Guido.
 Muzeum lskie zapraszao na kolejn odson projektu
„Ksztat Rzeczy. O wglu i porcelanie” autorstwa Rafaa Urbackiego i Anu Czerwiskiego – przedsiwzicia z pogranicza filmu, taca wspóczesnego, scenografii, pracy naukowej i dziaa spoecznych. To opowie o pracy kobiet na lsku.
 Muzeum w Chorzowie zapraszao na promocj 16. Tomu „Zeszytów Chorzowskich” pod redakcj Jacka Kurka.
 1 marca rozpocza si osiemnasta Bielska Zadymka Jazzowa – Lotos Jazz Festiwal. Jej koncerty odbd si w salach Bielska-Biaej, schronisku na Szyndzielni i w NOSPR w Katowicach.
 11 lutego w salonie muzycznym Zamku Sukowskich melodie
ludowe Polski i Japonii oraz utwory klasyki muzycznej i wspóczesnej obu krajów zaprezentowali pianistka Miho Kurihara oraz tenor
Piotr Nikiel.
 W cyklu „Muzyka na zamku” w Muzeum w Bielsku-Biaej
15 lutego znane arie operowe i operetkowe wykonali: sopranistka
Joanna Korpiela-Jatkowska, tenor Mieczysaw Baszczyk i pianistka Agata Adamczyk.

 Flecista Jacek Ostaszewski, perkusista Radosaw Nowakowski i gitarzysta Marek Pitek to obecny skad legendarnej grupy Osjan,
która 25 lutego zagraa dla bielszczan w tamtejszej Galerii BWA.
 Mariusz Kubielas zaprezentowa w lutym w Galerii Fotografii B&B May Wiede w Bielsku-Biaej cykl fotograficzny „U Schulza”. To rezultat eksperymentu artystycznego, inspirowanego literack i plastyczn twórczoci wybitnego drohobyczanina Brunona
Schulza.
 Z okazji Bielskiej Zadymki Jazzowej grupa kilkunastu fotografików zwizanych w festiwalem wystawiaa od 8 lutego do 8 marca w bielskiej Sferze wasne prace fotograficzne.
 W lutym w Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Biaej swoje prace prezentowali – rzebiarka Lidia Sztwiertnia oraz grafik Rafa Ramatowski.
 24 lutego w Ksinicy Beskidzkiej odbya si promocja ksiki „Albatros i hiena”. Napisa j wykadowca akademicki, historyk
sztuki Krzysztof Marek Bk. Jest to krymina, którego akcja toczy
si w Bielsku-Biaej.
 28 lutego w Krakowskim Salonie Poezji w Galerii Bielskiej BWA
wystpia Anita Jancia-Prokopowicz. Aktorka teatralna i filmowa,
absolwentka ódzkiej „filmówki” promowaa tym razem swój tom
wierszy pt. „Pomidzy”.
 W Czstochowie zagrali: TFP – Ga-Ga oraz Zielone abki; Rura – The Dumplings, Gooral, DonGuralesko, ki an; Filharmonia
Czstochowska – Urodziny Mozarta, Strauss Festival Orchestra; Duety miosne; MDK – Róe Europy, Czstochowska Kapela Biesiadna „Grupa Romana”; Five O’Clock – Justyna Królak Quartet; Muzyczna Meta – Romek Puchowski, Breakmaszyna; OPK Gaude
Mater – Tomasz ótko, Ed Cherry Trio (w cyklu JAZZtochowa); Stacherczak – Wojtek Mazolewski z kwintetem (w cyklu JAZZtochowa).
 Czstochowskie wystawy: Wejciówka – Beata Mielczarek; Galeria ART-Foto ROK-u – wystawa fotografii Malta 2015; OPK Gaude Mater – fotografie Arka Sotysika; Ratusz – Podniebna pasja. Jerzy Ostrowski – modelarski mistrz z Czstochowy;
 Czstochowskie spotkania literackie: Biblioteka Publiczna – Rafa Cuprjak Po drugiej stronie; OPK Gaude Mater – Magorzata Januszewska Slajdy z kucykami; spotkanie Towarzystwa Galeria Literacka dedykowane pamici Waldemara Gaiskiego
z okazji 5. rocznicy mierci.
 31 stycznia zmar Andrzej Nowicki, czonek zespou Five
O’Clock Orchestry (gra na banjo i gitarze) oraz Siergiej Wowkotrub Trio.
 5 lutego w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki odby si spektakl muzyczno-kabaretowy „Album rodzinny”. Bohaterami wieczoru byli: Kacper Kuszewski oraz zespó muzyczny
w skadzie: Tomasz Krezymon – fortepian, Konrad Kubicki – kontrabas, Jacek Namysowski – puzon, flet.
 2 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu czytelnicy uczestniczyli w spotkaniu z Wodzimierzem Kowalewskim
i Januszem Majewskim, wieczór autorski nosi tytu Excentrycy, czyli
po sonecznej stronie ulicy.
 W Galerii akomscy w Sosnowcu w lutym gocili: Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa. Wspólnym tematem obu twórców stao si Soce. Wszystkie prace zostay wykonane przy pomocy camera obscura, czyli w technice otworkowej, któr autorzy od wielu
lat wykorzystuj w swoich dziaaniach artystycznych.
 We wszystkich miejscowociach Zaolzia, a take w Pradze
i Brnie, odbyway si w lutym i marcu sejmiki gminne. Ich celem
jest wyonienie delegatów na Zgromadzenie Ogóne Kongresu Polaków w RC, które odbdzie si 23 kwietnia w Czeskim Cieszynie.
 Od 20 lutego w zaolziaskich miowicach, wsi rodzinnej byego premiera RP, Jerzego Buzka, przebywa grupa chrzecijaskich
uchodców z Iraku. Czternacioro osób znalazo azyl w orodku Karmel nalecym do Diakonii lskiej.
 23 lutego, w miejscowoci Redruth w Kornwalii odby si pogrzeb 96-letniego Raymunda Kanioka, pochodzcego z zaolziaskiego Piosku pilota Polskich Si Powietrznych na Zachodzie. By on pilotem dywizjonów myliwskich 303 i 308.
 Jednodniow wizyt w Pradze zoy marszaek Sejmu RP, Marek Kuchciski. Marszaek przyjecha do Pragi na zaproszenie Jana
Hamáka, przewodniczcego czeskiej Izby Poselskiej. W programie
wizyty znalazy si rozmowy dwustronne na temat aktualnej sytuacji
w Europie, midzy innymi migrantów. Marek Kuchciski zoy wiece na grobie Václava Havla, pod pomnikami Jana Palacha i Ryszarda Siwca i spotka si z przedstawicielami organizacji polskich w RC.
 W pierwszy czwartek marca w auli Polskiego Gimnazjum im.
J. Sowackiego w Czeskim Cieszynie po raz kolejny spotkali si suchacze Midzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO.
Tym razem wykadowc by prof. Daniel Kadubiec. Jzykoznawca i folklorysta, zaoyciel i pierwszy kierownik Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawskiego wygosi wykad
pt. „O cieszyskiej wartoci sowa”.

WI CE MI NI STER ds.
energii Grzegorz Tobiszowski spotka si
1 lutego ze zwizkowcami i zarzdem Kompanii Wglowej. Mimo dugich rozmów
nie roz strzy gni to
sprawy wypaty górniczych czter na stek
za 2015 rok. Konsekwencj tego byy masówki w 11 kopalniach
spóki i piciu zakadach, w wyniku czego
Zarzd KW wycofa
si z wypowiedzenia
porozumienia z lipca 2015 roku. Powrócono te do rozmów
na temat wypat czternastek. W poowie lutego zwizkowcy alarmo wa li, e za rzd
KW, by ratowa spóZapis wydarze k chce zmniejszy
z miesica red nie mie sicz ne
poprzedzajcego wynagrodzenie górnizamknicie ków nawet o 1,5 tys.
numeru z. Wzajemne rozbienoci skoczyy si
ogo sze niem spo ru
zbiorowego w KW.
TUSTY czwartek przypad w tym roku 4 lutego. To dzie krepla albo pczka – jak kto
woli. Teraz troch informacji kulinarnych.
Pczki berliskie rozpoznaje si po jasnym pasku na ciecie. Nadziewane s
gównie marmolad, ale te toffi, bd
czekolad, a pokrywane cukrem pudrem lub
lukrem. Donaty to amerykaskie pczki
z dziurk porodku – przypominaj polskie
oponki. Pczki wiedeskie przypominaj
z kolei gniazda i s bardzo sodkie. Wykonywane s z ciasta parzonego. Oliebollen
to holenderski przysmak podobny do naszych racuchów. Nadziewany jest rodzynkami, urawin i kawakami jabka. A pczki tureckie, inaczej lokma – to niewielkie
kuleczki podawane z miodem lub cukrowym syropem.
KATOWICE maj sporo atutów, w tym niskie
bezrobocie, ale przed miastem wci wiele wy zwa. Tak wy gl da j Ka to wi ce
na tle 11 innych polskich metropolii, jakie
oceniono w „Raporcie o polskich metropoliach 2015” przygotowanym przez firm
PwC. Prof. Wiktor Orowski, ekonomista,
podsumowa raport stwierdzeniem, i zmiany w stolicy naszego województwa s widoczne, ale wci nie udao si osign masy krytycznej zmian, jak choby w wypadku
Wrocawia.
WNIOSEK Stowarzyszenia Mioników Ziemi Tarnogórskiej o wpisanie tarnogórskich
podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych trafi do paryskiej siedziby komitetu
UNESCO. Formalnie zoyli go przedstawiciele polskiego rzdu. Pomys wpisania
tarnogórskich podziemi na list UNESCO
pojawi si ju w 2004 roku, ale konkretne
prace rozpoczto cztery lata póniej. Caa
aplikacja ma tysic stron, a jej przygotowanie trwao osiem lat i kosztowao 300 tysicy zotych. Jeli wniosek przejdzie pozytywn weryfikacj, uzyskanie wpisu bdzie
moliwe w poowie 2017 roku.
GALERI Katowick odwiedzio w caym 2015 roku 14 milionów klientów, któ-
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rych byo o 2,4 mln wicej ni w roku 2014. Dodajmy, e prócz wielu wspaniaych sklepów w GK dziaa od listopada 2015 roku Scena w Galerii, czwarta staa
scena Teatru lskiego.
ZABAWA w karnawaowe ostatki w stylu
brazylijskim miaa miejsce w Zabrzu. Mianowicie 320 metrów pod ziemi w kopalni Guido 6 lutego odbya si karnawaowa
impreza, której motywem przewodnim by
najsynniejszy karnawa w Rio de Janeiro.
Byo hucznie i gorco.
KONGRES architektury i wzornictwa 4 Design
Days mia mia miejsce midzy 11 a 14 lutym w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zaprezentowao si
ponad 100 wystawców, zaproszono
250 prelegentów, odbyo si kilkadziesit sesji i paneli tematycznych.
TRWA dziwna passa rybnickiego psychiatryka, w którym – jak si okazuje – bezprawnie przetrzymywani s ludzie. Ostatnio trzecim szczliwcem, któremu udao
si opuci szpital po omiu latach przymusowego leczenia, by Stanisaw Beski
z Krakowa. Trafi tam za kradzie kawy
z marketu w 2007 roku. Do jego wypuszczenia – tak jak do pozostaych dwóch
„uwolnie” – przyczyni si mecenas Piotr
Wojtaszak. Oczywicie, za „pomyki” rybnickich felczerów z psychiatryka zapaci
Skarb Pastwa (czytaj my, spoeczestwo).
A moe by tak – choby na tydzie – odwróci rol i hospitalizowa odpowiedzialny za te „wypadki przy pracy” personel?
MIJA dekada od tej katastrofy i nadal nie
wiadomo, czy z prawnego punktu widzenia zawini czowiek, czy moe natura?
Przypomnijmy – 21 listopada 2006 roku
o godz. 16.30 w kopalni Halemba w Rudzie
lskiej na gbokoci 1030 m doszo
do wybuchu metanu, który nastpnie zainicjowa eksplozj pyu wglowego. 23 górników byo bez szans na przeycie. Wyrobi sko za mie ni o si w ku l ognia.
Fundamentalne pytanie brzmi: co zainicjowao wybuch lub kto za niego odpowiada?
Trwajcy sze lat proces przed Sdem
Okrgowym w Gliwicach, zdaniem Sdu
Apelacyjnego w Katowicach, nie da na to
odpowiedzi. Dlatego sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia.
NOWOCZESNE centrum bajki i animacji
z interaktywn czci edukacyjn i pokazow, sal kinow i salami konferencyjnymi ma wreszcie szans powsta w Bielsko-Biaej przy Studiu Filmów Rysunkowych.
T moliwo dao przeksztacenie bielskiego SFR w pastwow instytucj kultury.
Studio wczeniej byo spók prawa handlowego. Aktualnie w SFR trwaj prace
nad ostatnim odcinkiem filmu animowanego „Kuba i ruba”.
OSTATNIE Ikarusy w regionie jed jeszcze w katowickim PKM-ie, co prawda
tylko w dni robocze, ale za to na najbardziej
zatoczonych trasach. Ich ostatni kurs wypadnie w tegorocznego sylwestra – wic mionikom publicznej komunikacji zostao
jeszcze troch czasu na zwiedzanie.
RUSZY nowy stadion w Zabrzu. 21 lutego
po raz pierwszy na trybunach zasiado
24,5 tys. widzów. Byo to podczas meczu
Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów, niestety, przegranym 0:2. Komentatorzy sportowi podsumowali spotkanie dobitnie:
„Górnik jest w ruinie” – w odrónieniu
od nowoczesnego stadionu. Jeszcze kilka

miesicy temu pracowao na tym obiekcie 400 robotników na dob, tu przed formalnymi odbiorami ju 250 osób. Przed
rozpoczciem inauguracyjnego meczu Prokuratura Apelacyjna w Katowicach wszcza ledztwo w sprawie nieprawidowoci
przy budowie stadionu.
MARSZAEK lski Wojciech Sauga w licie do premier Beaty Szydo sprzeciwi si
niegospodarnoci Centrum Onkologii, która powoduje, e „gliwicki oddzia CO (…)
jest zmuszony przekazywa wypracowane
nadwyki finansowe do orodków w Warszawie czy Krakowie”. I zaprosi pani premier do rozmów o utworzeniu lskiego
Centrum Onkologii w Gliwicach, który to
pomys ma spore wsparcie spoeczne i medialne w caym naszym regionie.
PRACOWNICY Muzeum Górnolskiego
dostali pismo z Ministerstwa Kultury
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Mi ni ster
owiadczy w nim, e nie przewiduje poczenia Muzeum Górnolskiego w Bytomiu
z Muzeum lskim w Katowicach. Za takim rozwizaniem optowa swego czasu zarzd województwa lskiego, a sejmik
podj nawet uchwa intencyjn w tej
sprawie.
ZMAR tragicznie 48-letni pukownik Sawomir Berdychowski, „Czarny”, byy
GROM-owiec, twórca i pierwszy dowódca jednostki specjalnej Agat z Gliwic. Wedug nieoficjalnych informacji mia popeni samobójstwo. Nie chc w to jednak
uwierzy jego bliscy i przyjaciele. Berdychowski by nadziej polskiej armii. Niedawno ukoczy kurs generalski, który
traktowany jest jako przepustka do dalszych
awansów m.in. w strukturach dowódczych
NATO.
BOHATERSKIEGO, jednego z ostatnich pilotów legendarnego Dywizjonu 303, sieranta Rajmunda Kanioka ze lska Cieszyskiego poegnano uroczycie 23 lutego
br. w miejscowoci Redruth w Kornwalii.
Mia 96 lat, urodzi si 29 kwietnia 1920 roku we wsi Piosek na lsku Cieszyskim,
a zmar 8 lutego br. Suy w utworzonych
w Anglii w czasie wojny polskich dywizjonach lotniczych 301, 302, wspomnianym 303 i 308.
CZSTOCHOWA bez szans na powrót województwa. O rzdowych zamiarach dowiadujemy si z odpowiedzi ministerialnej
na interpelacj supskiego posa Zbigniewa
Konwiskiego, który zwróci si do MSWiA
z pytaniem o plany wobec woj. rodkowo-pomorskiego. Odpowied pada konkretna: „Nie zamierzamy tworzy nowych
województw”.
MINISTERSTWO Energii rozwaa sprzeda
dwóch kopal nalecych do Jastrzbskiej
Spóki Wglowej. Chodzi o kopalnie Jas-Mos i Krupiski. Pienidze z ich sprzeday miayby zapewni – przynajmniej tymczasow – pynno finansow tej spóki.
Górników – a pracuje ich w tych kopalniach
niemal 5,4 tys. osób – niepokoj te informacje.
PAPIE Franciszek przed lipcowymi wiatowymi Dniami Modziey w Krakowie odwiedzi sanktuarium na Jasnej Górze w Czsto cho wie. To ju nie mal pew ne, bo
pod koniec lutego gocia na Jasnej Górze
Komisja Watykaska, która sprawdzaa
moliwo zorganizowania takiego przyjazdu.
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Jestem, jak Dostojewski, uzaleniony od hazardu. Ujawniam si niniejszym, podaj ten mój sekret do publicznej wiadomoci. (By moe rzuci okiem na ten tekst pan profesor Jan Miodek i ucieszy si, e sw tajemnic ogaszam wszem i wobec, nie dokonujc jakiego tam „kamingautu”,
brr!) Wracajc do tematu: Dostojewski wielkim pisarzem by, wic i jego uzalenienie byo gigantyczne. „Ja tam pisa nie umiem i nie dbam
o saw”, w moim przypadku chodzi raczej o uprawianie hazardziku, nie
za o to, by stawia wszystko na jedn kart. W praktyce polega to na odwiedzaniu raz na tydzie kolektury i wysyaniu jednego kuponu totka, który ju od dawna nazywa si inaczej. Robi to regularnie, znam wic panie (przemie) pracujce w tym punkcie, czasem poartujemy, czsto
(raczej bez powodzenia) próbuj mnie skoni do kupna jakiej wyjtkowo rokujcej zdrapki.
Tego dnia take zawarem zakad i ju wychodziem, kiedy niemal
przy drzwiach zwrócia si do mnie panienka z pytaniem, czy mógbym
jej powici chwil i odpowiedzie na kilka pyta, przeprowadza bowiem ankiet dla firmy X (pokazaa zawieszony na szyi identyfikator).
Zgodziem si bez entuzjazmu, poniewa wanie nadjeda tramwaj,
którym zamierzaem odjecha. Trudno byo mi jednak odmówi, gdy panienka bya mia, kulturalna i ubrana jak dziewczynka, która przysza zdawa matur. By i drugi powód – mam przyjaciók, która pracuje jako
ankieterka. Opowiadaa mi, jak jej przykro, kiedy tak zwani respondenci odmawiaj jej odpowiedzi i to czasami w sposób grubiaski, nie biorc pod uwag faktu, e ona po prostu wykonuje prac, z której jest rozliczana.
Panienka wic pytaa, ja odpowiadaem, ona notowaa… Byo midzy
innymi pytanie o wyksztacenie. „Posiadam” wysze, ale zastanowio
mnie, jakie mog by wyniki caego badania. Czy magistrowie, doktorowie, profesorowie s równie podatni na pacenie „podatku od gupoty”,
co nieuki albo absolwenci podstawówki?
– Jak pan ocenia prawdopodobiestwo wygranej? – zapytaa panienka
(cytuj z pamici, wic niedokadnie).
– Ja nie oceniam, ja wiem – odpowiedziaem. – Szansa trafienia „szóstki” jest jedna na 14 milionów. Ale jako niepoprawny optymista uwaam,
e moja wynosi 50 procent – albo wygram, albo nie.
Rozmowa bya cakiem sympatyczna, poegnalimy si mio i udaem
si do swoich zaj.
Po jakim tygodniu z hakiem zadzwoni telefon.
– Mówi Krystyna Iksiska. Czy rozmawiam z panem Jarosawem?
Potwierdziem. Wtedy mojej rozmówczyni zmieni si gos. Sta si
wrcz inkwizytorski. Zostaem przepytany na temat, czy braem udzia
w ankiecie o totku, gdzie braem, kto j przeprowadza, czym si legitymowa itd. itp. Nie pamitaem tylko jednego: czy panienka zapisywaa
odpowiedzi na tablecie? Na tablecie, czy na papierze? Nie potrafiem na to
odpowiedzie, ale uwzgldniajc cao przesuchania myl, e zdaem
i mia panienka nie bdzie miaa przykroci.
Rozumiem, e firmy chc mie wiarygodne wyniki bada, dlatego
kontrola. Dlatego „tajniacy” z biznesu chodz ulicami i sprawdzaj, czy
czowiek rozdajcy ulotki stoi rzeczywicie tam, gdzie go postawili i tyle godzin, ile mu wyznaczono i czy przypadkiem nie wyrzuca tych cennych druków do kosza.
A jednak al, e ju nie wierzy si nikomu na sowo, e Wielki Brat czuwa nad wszystkim.
Przy okazji – ciekawe, czy kontrolerki maj te instancj kontrolujc
ich robot, i w którym momencie si ta struktura braku zaufania koczy?

Kolekcja „lska”
Przez cay jubileuszowy Rok „lska”,
z okazji 20lecia istnienia pisma, prezen
towalimy co miesic dziea artystów
zwizanych ze lskiem. Okazao si, e
ten malarskograficzny cykl bardzo przy
pad do gustu naszym Czytelnikom. Dla
tego redakcja postanowia nie rezygnowa
z tego cyklu, z dwóch powodów: po pierw
sze, skoro podoba si Czytelnikom, to b
dziemy go kontynuowa, ale pod nazw
Kolekcja „lska”, po drugie – jest jeszcze
tylu wspaniaych artystów do pokaza
nia, e zapewne braknie kolejnych dwu
nastu miesicy.

Foto. A. awrywianiec
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Wiktor
Ostrzoek
Urodzi si w 1934 roku w Radlinie-Biertutowach. Ukoczy z wyrónieniem
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie,
a nastpnie (1957) – równie w Krakowie – otrzyma dyplom Akademii Sztuk
Piknych (wówczas Krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych). Studiowa grafik, malarstwo monumentalne\ i plakat.
Sztuki witrau uczy si od wybitnego
polskiego witraysty Adama Stalony-Dobrzaskiego. Mieszka w Katowicach.
Pierwsze witrae zaprojektowa dla Sanktuarium Narodzenia NMP w Pszowie.
W 1960 r. zaprojektowa swoje przeomowe dzieo – witra dla kocioa Serca
Pana Jezusa w Katowicach-Murckach.
W tym samym roku podj równie zajcia
dydaktyczne w Niszym Seminarium
Duchownym w Katowicach. Wspópracowa jako grafik z tygodnikiem „Go
Niedzielny” W latach 1962-1976 odbywa
liczne podróe artystyczne do Parya.
Tworzy zespoy witraowe oraz pojedyncze witrae, take polichromie i sgraffita,
mozaiki (koció o.o. Oblatów w Katowicach-Koszutce) dla kocioów w kraju
i za granic. Od 1958 r,. jest czonkiem
Zwizku Polskich Artystów Plastyków.
Jest laureatem Zotego Medalu Zasuony
dla Kultury Polskiej „Gloria Artis”.
(wk)

