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Powstania
!l"skie

Wokó#
Zag#$bia

Foto. Tomasz "ak/BPUMWS

2 maja mieszka!cy regionu uczcili 95. rocznic" wybuchu III Powstania #l$skiego. Jubileuszowe wydarzenia zago%ci&y m.in. w Katowi'
cach, #wi"toch&owicach i w Sosnowcu. W Katowicach na placu przy Pomniku Powsta!ców #l$skich cz"%( oficjaln$ zainaugurowali )o&'
nierze kompanii honorowej 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Wieczorem w ko%ciele pw. %w. Jadwigi #l$'
skiej w Katowicach'Szopienicach metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc odprawi& uroczyst$ msz" za Ojczyzn". Noc$ rozb&ys&o
%wiat&o nad Katowicami, przed Muzeum #l$skim odby& si" m.in. mul*medialny spektakl pt. „Ten dwudziesty pierwszy roczek”.

Fot. Mariusz Knap/mat.TWK

Zapraszamy do lektury teksu Macieja Fica na s. 4!11.

9 kwietnia, w bazylice Naj%wi"tszego Serca
Jezusowego na warszawskiej Pradze odby&a
si" uroczysta gala XXII Targów Wydawców
Katolickich, podczas której wr"czono
nagrody i odznaczenia
wybitnym
wydawcom i autorom. W kategorii „Nauki
ko%cielne” Feniksa przyznano „Theologii
Benedicta” tom I–III, autorstwa ks. prof.
Jerzego Szymika, wydanej przez Ksi"garni"
%w. Jacka. Feniksa 2016 ks. prof. J. Szymik
(na zdj"ciu pierwszy z lewej) i prezes
zarz$du Ksi"garni %w. Jacka ks. Adam
Kiedrzyn (na zdj"ciu w drugim rz"dzie)
odebrali z r$k prefekta Kongregacji Nauki
Wiary kardyna&a Gerharda L. Müllera
(na zdj"ciu pierwszy z prawj) oraz
przewodnicz$cego kapitu&y Nagrody
Feniks 2016 prof. Krzysztofa Nareckiego.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
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Rys. Wojtek !uka
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S!AWOMIR MATUSZ

Uwi!zienie, pierwszy lot
1.
W tomie Raport z obl!"onego miasta
Zbigniewa Herberta znajduj!
nasionko dmuchawca. Przele"a#o
w niewoli trzydzie$ci trzy lata,
zamkni!te mi!dzy wierszami,
nie$wiadome co dzia#o si!
w tym czasie za murami biblioteki.
Zaczyna si! maj, wi!c trzeba
je uwolni%. Niech frunie razem
z m#odszymi bra%mi i siostrami.
W recenzjach i spisie tre$ci dzie#a,
o nim zapomniano. Tyle lat
czeka#o na swoj& wolno$%.
2.
Nasionko odlecia#o, zamkn&#em
ksi&"k!. Nasiono znikn!#o
w t#umie kolorowych spódniczek,
pierwszych kwiatów, w zwiewnej chmurce.
Nie zwróci#em uwagi, które wiersze rozdziela#o.
Nie poznam mlecza,
jaki z niego zakwitnie.
2016

S"awomir Matusz (1963) – autor kilkunastu tomików wierszy. W ostat"
nim czasie wyda#: „Pie$ni odej$cia i powrotu” (2010), wybór wierszy
„Cisza” (z pos#owiem Krzysztofa Kuczkowskiego, 2012), „Piosenka
o okienkach. Podwórko Szpilmana” (2014, jako setny tom Biblioteki To"
posu) i ksi%&k' „Licznik Geigera. 20 najwa&niejszych wspó#czesnych
wierszy polskich w interpretacjach” (2013). W ostatnich latach o jego
twórczo$ci pisali m.in. Zbigniew Chojnowski, Krystyna K#osi(ska, Janusz
Kobierski, Karol Maliszewski, Artur Nowaczewski, Anna !ozowska"Pa"
tynowska, Tomasz Pyzik.
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Albina Balas (1899 – 1977). Zwana – szopienick! królow! Polski. Sanitariuszka i zaprzysi"#ona kurierka w trzech powstaniach

iad!em do pisania niniejszego tek"
#wie$o po zako%czeniu konfe"
Srenstu
cji naukowej pt. „95 lat refleksji
nad Powstaniami &l'skimi. Fakty
a pami() – prolog do obchodów 100"
lecia Powsta% &l'skich”, zorganizowa"
nej w Muzeum &l'skim w Katowi"
cach 28 kwietnia tego roku. Spotkanie
uczonych z Katowic, Opola i Wroc!a"
wia nie natrafi!o mo$e na osza!amia"
j'cy odzew mieszka%ców, ale ci, któ"
rzy na nie dotarli, mogli pos!ucha)
(oczywi#cie w mej subiektywnej oce"
nie) ciekawych wyst'pie%. Podczas
jednego z nich mój instytutowy przyjaciel, dr hab. Lech Krzy!anowski
(kre"l#c obraz powsta$ "l#skich w kontek"cie wspó%czesnych wydarze$ politycznych), przywo%a% internetow#
wymian& zda$, towarzysz#c# tegorocznym obchodom rocznicowym
w województwie "l#skim, któr# postanowi%em wykorzysta' we wprowadzeniu artyku%u.
Tegoroczne obchody 95. rocznicy III powstania "l#skiego zaplanowane zosta%y od 28 kwietnia do 3 maja,
a jako ostatni ich akcent zaprojektowano koncert pt. „Polska w Ho%dzie Powsta$com (l#skim”, umiejscowiony
na placu przed Urz&dem Miejskim
w Sosnowcu. Reprezentanci Stowarzyszenia Pokolenie, organizatora koncertu, w zapowiedzi wydarzenia napisali
m.in.: „Jeste"my winni tym, którzy
prze le wa li w%a sn# krew w wal ce
z Niemcami wdzi&czno"', której nie
mo!e zatrze' up%yw czasu. Nie mog#
jej równie! przy'mi' echa historii pisanej na zamówienie polityczne "rodowisk pragn#cych kulturowo oderwa'
(l#sk od Polski”. Ripost# na t& wypowied) sta% si& wpis jednego z dzia%aczy Ruchu Autonomii (l#ska na porta lu spo %ecz no "cio wym: „Ide al ny
wybór miejsca. Sosnowiec stanowi% zaplecze dla polskiej strony górno"l#skiej
wojny domowej. Tam ulokowano magazyny broni, stamt#d przez granic&
przechodzi%y „zielone ludziki”. Wreszcie to Polska skorzysta%a na powstaniach i podziale obszaru plebiscytowego. Nie dziwi zatem, !e w polskim
mie"cie przy dawnej granicy celebrowa' b&d# pami&' o zdobyciu kolonii”.
Dlaczego przywo%uj& te fragmenty?
Nie !eby wskaza' na – sk#din#d oczywisty – element upolitycznienia tematyki powsta$czej (tak zreszt# by%o
od samego pocz#tku, czyli od blisko
stulecia), ale by podkre"li', !e kwestie
pogranicza "l#sko-zag%&biowskiego
oraz obecno"ci i roli Zag%&bia D#browskiego w powsta$czej epopei wci#! s#
niedostatecznie eksponowane i zbyt
ma%o opisane szerokiemu kr&gowi
czytelników, nie zajmuj#cych si& pro-

O powstaniach
!l"skich
z Zag#$biem
D"browskim
w tle
MACIEJ FIC

fesjonalnie prowadzeniem bada$ historycznych, a przez to mog# pojawia' si&
w mocno stereotypowym przekazie.
Dlatego spróbujmy co" w tej sprawie
zmieni'.
Jakiego rodzaju wiedza o #l'sko"zag!("
biowskiej koegzystencji obecna jest
w tzw. przestrzeni publicznej i obiego"
wej opinii? W%a"ciwie nawet po dog%&bnej lekturze literatury popularnonaukowej dostrzegalne s# dwa elementy:
ulokowanie na obszarze Zag%&bia D#browskiego obozów dla powsta$ców-uchod)ców po upadku I powstania "l#-

mniej z kilku jeszcze powodów by%
szczególnie wa!ny dla górno"l#skich
powsta$ców jeszcze przed wybuchem
dzia%a$ zbrojnych. Po pierwsze, Zag%&bie D#browskie przed 1918 rokiem stanowi%o jeden z istotniejszych obszarów
bezpo"rednich kontaktów z Górno"l#zakami. Liczna grupa wywodz#cych si&
z Górnego (l#ska specjalistów (majstrów czy robotników wykwalifikowanych) podj&%a wówczas prac& w zak%adach zag%&biowskich (utworzonych
zreszt# przez górno"l#skich przemys%owców, by wymieni' tylko: Hugo Hohenlohe, Gustawa Kramsta, Simo-

Kwestie pogranicza #l'sko"zag!(biowskiego oraz obecno#ci i roli Za"
g!(bia D'browskiego w powsta%czej epopei wci'$ s' niedostatecznie
eksponowane i zbyt ma!o opisane szerokiemu kr(gowi czytelników,
nie zajmuj'cych si( profesjonalnie prowadzeniem bada% historycznych,
a przez to mog' pojawia) si( w mocno stereotypowym przekazie.
skiego i powo%anie na tym samym
terenie pod koniec wrze"nia 1919 roku
(w sosnowieckim pa%acu Schoena)
G%ównego Dowództwa Milicji Górno"l#skiej, której komendantem zosta% znany bardziej z okresu swojej aktywno"ci w tzw. Polsce Ludowej p%k Micha%
*ymierski. Tymczasem region co naj-

na Ku snitsky’ego czy An drzeja
Renarda), cz&"' z nich zdecydowa%a si&
nawet zamieszka' po wschodniej stronie Brynicy (st#d nierzadkie – wbrew
dzisiejszym stereotypom – by%y mieszane "l#sko-zag%&biowskie ma%!e$stwa,
a potem rodziny). Po drugie, ten w%a"nie obszar posiada% spory potencja%
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Przysi$ga powsta!ców "l#skich w Mys%owicach w 1921 r.
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Powsta!cy "l#scy w Karbowej, 1921 r.

Niespokojna granica !l"sko#zag$%#
biow ska (sta no wi" ca od 1918
do 1922 roku jednocze!nie granic%
polsko#niemieck") od pocz"tku ist#
nienia II RP przykuwa$a uwag% w$adz
ogólnopolskich, a tak&e miejsco#
wych (zw$aszcza dowództwa okr%gu
wojskowego w B%dzinie). Jednak
szczup"o$' si", a tak#e prowadzony
na szerok% skal! przemyt graniczny,
skutecznie utrudnia"y zapewnienie
szczelno$ci granicy, nie daj%c jednocze$nie mo#liwo$ci wspomo#enia
wyst!puj%cych przeciwko Niemcom
propolsko nastawionych mieszka&ców
Górnego (l%ska. Tymczasem wybuch I powstania $l%skiego (trwaj%cego od 16/17 do 24 sierpnia 1919 roku), któ re sta no wi "o od po wied)
powsta&ców na dzia"ania prowadzone przez stron! niemieck%, sta" si! dla
mieszka&ców Zag"!bia pierwsz% okazj% weryfikacji ich stosunku wobec s%siadów. Ró#ne okoliczno$ci (brak
koordynacji dzia"a& organizacyjnych,
wi!k sza swo bo da dzia "a nia ni#
na Górnym (l%sku etc.) spowodowa"y, #e Sosnowiec sta" si! siedzib%
w"adz powsta&czych (tu zlokalizowano sztab Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego (l%ska [POW G(l.]
pod kierownictwem Alfonsa Zgrzeb-

Foto. z arch. Apolinarego Chl#cka

ludzki i gospodarczy (silnie rozwini!te ga"!zie przemys"ów: górniczego,
hutniczego, metalowego, maszynowego i w"ókienniczego), mia" te# znaczne tradycje w zakresie aktywno$ci militarnej (m.in. w trakcie rewolucji 1905
roku na ziemiach rosyjskich przez 10
listopadowych dni istnia"a na tym terenie nawet wolna od w"adz carskich Republika Zag"!biowska). W miastach Zag"!bia (So snow cu, Czeladzi czy
D%browie Górniczej) u progu XX wieku dzia"a"o te# szereg stowarzysze&,
zwi%zków zawodowych i partii politycznych, funkcjonowa"y organizacje
spo"eczne. Wreszcie, co w ostatnich latach skutecznie udowodni" prof. Dariusz
Nawrot, terytorium Zag"!bia D%browskiego stanowi"o jeden z istotniejszych
rezerwuarów si" polskich Legionów Józefa Pi"sudskiego w pocz%tkowym
okresie I wojny $wiatowej.
Po odzyskaniu przez Polsk! niepodleg"o$ci w 1918 roku region sta" si! terenem nadgranicznym, maj%cym bezpo $red ni% stycz no$' z Gór nym
(l%skiem. Ponadto teren ten by" dobrze
skomunikowany z Warszaw% i reszt%
kraju. I cho' w najwcze$niejszym
okresie oczy Zag"!biaków skierowane by"y w inn% stron! (Wschodniej
Ma"opolski i Wielkopolski) powstania
$l%skie zaktywizowa"y cz!$' z nich
w jeszcze silniejszym stopniu.

Zarz!d Powsta"ców w Czeladzi przed wojn!

nioka), tu te# pojawi" si! te# reprezentant Sztabu G"ównego Wojska Polskiego, p"k M. *ymierski. Jednoznaczne
wsparcie dla walcz%cych prezentowa"y zarówno w"adze miast (B!dzina czy Sosnowca), jak i spo"ecze&stwo
regionu (staraj%c si! wywrze' presj!
na #o"nierzy czynnej s"u#by, prowadz%c szkolenia przysposobienia wojskowego, a tak#e przy"%czaj%c si!
do wal cz% cych Gór no $l% za ków).
W$ród najbardziej znanych Zag"!biaków, którzy wyruszyli na pomoc
powsta&com w sierpniu 1919 roku,
znale)' mia" si! m.in. pó)niejszy
„król tenorów” Jan Kiepura.
Mimo ambicji powsta&ców ogromne dysproporcje walcz%cych stron
(zarówno w kwestii liczebno$ci, jak
i uzbrojenia) zadecydowa"y o jego
szyb kim zd"a wie niu. Od li sto pa da 1918 roku strona niemiecka dyspo-

ochotników (Freikorps). Walka polskich powsta&ców przeciwko regularnym formacjom militarnym (maj%cym
dodatkowo $wie#o w pami!ci do$wiadczenia I wojny) mog"a przynie$'
tylko jeden skutek – zduszenie zrywu
i zmuszenie resztek formacji powsta&czych do opuszczenia terytorium
Górnego (l%ska. Powsta&cy wycofali si! w jedynym mo#liwym kierunku – przekraczaj%c Przemsz! i wkraczaj%c na teren pa&stwa polskiego.
Przez najbli#szy miesi%c (do 1 pa)dziernika 1919 roku, kiedy podpisano polsko-niemieck% umow! o amnestii, dzi!ki której powsta&cy mogli
powróci' do domów) Zag"!bie D%browskie (obok zachodniej Ma"opolski) sta "o si! miej scem exo du su
uczestników dzia"a& zbrojnych. Do"%czyli zreszt% do licznej grupy Górno$l%zaków, którzy znale)li w miastach

Dzia$alno!' propagandow" na rzecz opowiedzenia si% w plebiscycie
za przy$"czeniem spornego terytorium do Polski prowadzono w Za#
g$%biu zarówno poprzez organizowanie dla Górno!l"zaków wycieczek
na teren Zag$%bia (mia$y os$abi' ostrze niemieckiej propagandy, uka#
zuj"cej Polsk% jako obszar zacofania i niskiego poziomu zaawansowa#
nia technologicznego), jak i prowadzenie akcji kulturalno#o!wiatowej,
skierowanej zw$aszcza wobec dzia$aczy plebiscytowych, a tak&e
mieszkaj"cych na terenie Zag$%bia D"browskiego Górno!l"zaków.
nowa"a bowiem pot!#nym zapleczem
militarnym – na terenie Górnego (l%ska umieszczone zosta"y regularne
wojska niemieckie: dowodzona przez
gen. Karla Höfera 117. Dywizja Piechoty, której nazw! zmieniono na Dywizj! Ochrony Pogranicza (Grenzschutz), wspomagana ponadto przez
formacje paramilitarne niemieckich

Zag"!bia schronienie przed prze$ladowa nia mi nie miec ki mi jesz cze
przed wybuchem I powstania. By
dzia "a nia opie ku& cze sko or dy no wa' 23 sierpnia 1919 roku powo"ano
w Sosnowcu G"ówny Komitet Niesienia Pomocy (l%zakom Zag"!bia D%browskiego (na czele stan%" prezydent
So snow ca Cze s"aw Jan kow ski).
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tej grupy w spo#ecze)stwie odrodzonej
Rzeczypospolitej by#y cz"sto eksponowane. Na #amach zag#"biowskich czasopism motywowano mieszka)ców
regionu do aktywniejszej pomocy
w prowadzeniu akcji plebiscytowej
na rzecz przy#!czenia spornego terenu
do II RP. Dla jej usprawnienia w lutym 1920 roku powo#ano nawet Komitet Plebiscytowy „Tygodnia zbiórki
na plebiscyt kresów zachodnich”.

Ro!dzie". Katolicka #e"ska Szko$a Podstawowa (1904), siedziba Naczelnej W$adzy Cywilnej i Wojskowej III powstania

Na szerok! skal" pomoc organizowa#y partie polityczne, stowarzyszenia
spo#eczne, jednostka Polskiego Czerwonego Krzy$a [PCK] i zwi!zki zawodowe, cho% oczywi&cie w swoich
dzia #a niach wy ko rzy sty wa #y te$
wsparcie p#yn!ce z g#"bi RP.
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W pocz!tkach wrze"nia 1919 roku,
w miejsce zlikwidowanych struktur
pa#stwowych: Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej [NRL] w Poznaniu
i Podkomisariatu NRL w Bytomiu,
powo$ano do %ycia na terenie So&
snowca Komisariat Rad Ludowych
'l!skich. Organ mia# przej!% dotychczasowe kompetencje wskazanych
podmiotów, jego zadaniami mia#y
sta% si": opieka nad pozosta#ymi w Zag#"biu uchod'cami oraz prowadzenie
akcji plebiscytowej (m.in. przez wydawanie w mie&cie pisma „Powsta-

niec”). Komisariat istnia# do pocz!tków 1920 roku, kiedy w#adz" na obszarze Górnego (l!ska obj"#a zgodnie
z postanowieniami tzw. traktatu wersalskiego Mi"dzysojusznicza Komisja
Rz!dz!ca i Plebiscytowa [MKRiP]
(skupiaj!ca reprezentantów Francji,
Wielkiej Brytanii i W#och, kierowana przez francuskiego genera#a Henri Le Ronda) i zainaugurowa# swoj!
dzia#alno&% Polski Komisariat Plebiscytowy [PKPl.] w Bytomiu (kierowa#
nim Wojciech Korfanty).
Przeniesienie siedziby w#adz nad ludno&ci! polsk! na Górnym (l!sku poza Zag#"bie nie zlikwidowa#o oczywi&cie za in te re so wa nia te ma ty k!
górno&l!sk!, na #amach prasy i w dzia#aniach partyjno-zwi!zkowych kwestie
znaczenia przemys#u Górnego (l!ska
dla II RP oraz potencja#u górno&l!skich
robotników dla wzmocnienia pozycji

Wy buch II po wsta nia "l! skie go
(z 19 na 20 sierpnia 1920 roku) mia$
miejsce w wyj!tkowo trudnym dla
Polaków momencie. Zaledwie kilka
dni wcze&niej (17 sierpnia), wobec pog#osek o zaj"ciu przez wojska Armii
Czerwonej Warszawy, na obszarze
Górnego (l!ska nasili#y si" ataki grup
proniemieckich na zwolenników przy#!czenia spornego terytorium do Polski. Wobec wzrastaj!cej agresji t#umu
rozjemcze wojska francuskie otworzy#y ogie), zabijaj!c kilkunastu demonstrantów, w odpowiedzi na co niemieckie bojówki dokona#y ataku na siedzib"
fran cu skie go przed sta wi ciel stwa
MKRiP. W trakcie zamieszek, podczas
opatrywania rannych, zabity zosta#
przez Niemców polski lekarz Andrzej
Miel"cki. 18 sierpnia niemieckie bojówki dokona#y ataku na siedzib" Komisariatu Plebiscytowego na obszar
powiatu katowickiego, dotkliwie bij!c
pracowników. Dzia#ania zbrojne trwa#y jeszcze krócej ni$ rok wcze&niej
(do 25 sierpnia), ale walki powsta)cze
zako)czono tym razem osi!gaj!c
g#ówny za#o$ony cel – na mocy decyzji MKRiP zlikwidowana zosta#a
niemiecka policja bezpiecze)stwa
(Sicherheitspolizei), a na jej miejsce zadecydowano o powo#aniu mieszanej
polsko-niemieckiej policji plebiscytowej (Abstimmungspolizei). Udzia# Zag#"bia D!browskiego w ci!gu pi"ciu
dni walk w sierpniu 1920 roku oceni%
mo$na jako s#aby, rola regionu ograniczy#a si" w#a&ciwie do miejsca przegrupowywania si# powsta)czych i siedziby sztabu POW G(l.
Spo#eczno&% regionu w#!czy#a si"
za to w dzia#ania upami"tniaj!ce zrywy powsta)cze oraz agitacj" plebiscytow!. (wiadectwem dzia#a) z zakresu
upami"tniania sta#o si" przede wszystkim ods#oni"cie 19 grudnia 1920 roku
na sosnowieckim cmentarzu pomnika
ku czci po le g#ych po wsta) ców
– Górno&l!zaków i Zag#"biaków (w#a&ciwie pierwszej tego typu formy
w skali kraju). O znaczeniu wydarzenia &wiadczy fakt, $e odby#o si" ono
z udzia#em kilkudziesi"ciu tysi"cy
uczestników w obecno&ci m.in. marsza#ka Sejmu RP Wojciecha Tr!mp-

czy!skiego i polskiego komisarza
plebiscytowego W. Korfantego. Dzia"alno#$ propagandow% na rzecz opowiedzenia si& w plebiscycie za przy"%czeniem spornego terytorium do Polski
prowadzono w Zag"&biu zarówno poprzez organizowanie dla Górno#l%zaków wycieczek na teren Zag"&bia

ku w Sosnowcu ulokowano Dowództwo Ochrony Plebiscytu, stanowi%ce
zakonspirowane kierownictwo przysz"ej powsta!czej armii oraz organizacje zajmuj%ce si& dostaw% zaopatrzenia z Pol ski i szko le niem kadr
wojskowych. Na terytorium pogranicza górno#l%sko-zag"&biowskiego roz-

W III powstaniu (l#skim Zag$'biacy (podobnie jak reprezentanci wie!
lu innych cz'(ci Polski) w$#czyli si' do walk powsta%czych przez swój
bezpo(redni udzia$.
(mia"y os"abi$ ostrze niemieckiej propagandy, ukazuj%cej Polsk& jako obszar
zacofania i niskiego poziomu zaawansowania technologicznego), jak i prowadzenie akcji kulturalno-o#wiatowej, skierowanej zw"aszcza wobec
dzia"aczy plebiscytowych, a tak'e
mieszkaj%cych na terenie Zag"&bia
D%browskiego Górno#l%zaków. Celem dzia"a! kulturalno-o#wiatowych
by"o ukazanie maksymalnie szerokiemu kr&gowi odbiorców (g"ównie za po#rednictwem przywo"anych grup) dorobku kultury polskiej. W tym tak'e
celu bardzo o'ywion% dzia"alno#$
(w tym tak'e organizacj& przedstawie!
„wyjazdowych”) prowadzi"y m.in. zag"&biowskie zespo"y teatralne. Mimo
up"ywu czasu nadal wa'nym elementem pomocy Polakom po drugiej stronie Brynicy by"o gromadzenie przez
mieszka!ców Zag"&bia #rodków finansowych (tu szczególn% rol& odegra"y Komitet Plebiscytowy, Robotniczy
Komitet Pomocy Powsta!com oraz
zwi%zki zawodowe).
Przygotowania do plebiscytu na Gór!
nym "l#sku bieg$y równolegle z pro!
wadzeniem dzia$a%, które mia$y za!
bez pie czy& ko rzyst ne dla Pol ski
rozstrzygni'cia. Dlatego Zag"&bie D%browskie nadal wykorzystywane by"o
jako teren koordynacji posuni&$, któ-

lokowywano magazyny z 'ywno#ci%
i broni%. Obszar Zag"&bia D%browskiego zosta" wykorzystany jako miejsce
przechowania ci&'kiego sprz&tu, potrzebnego do ewentualnej walki, a bardzo trudnego do przechowania na obszarze plebiscytowym. Dodatkowo
Zag"&bie sta"o si& terenem, na którym
przygotowywano kadry wojskowe,

Podejmowano na szerok# skal' akcje spo$eczne – finansowe wspar!
cie przekazywa$y w$adze miast (np. Rada Miejska B'dzina), miasta i gmi!
ny Zag$'bia organizowa$y lokalne komitety pomocy Górno(l#zakom
(dla koordynacji dzia$a% utworzono Komitet Centralny Pomocy Gór!
no(l#zakom w Zag$'biu), prowadzono pomoc medyczno!sanitarn#
(w tym warto zw$aszcza podkre(li& istotn# rol' zag$'biowskiego od!
dzia$u PCK).
a nawet produkowano bro! (w Sosnowcu uruchomiono tajn% wytwórni&
granatów i petard, tamtejsi robotnicy
przygotowywali dla powsta!ców samochody pancerne).
Plebiscyt z 20 marca 1921 roku,
w którym g"osowano o przynale'no#ci spornego terytorium do Niemiec albo Polski, zako!czy" si& zwyci&stwem
Niemiec. Wzi&"o w nim udzia" prawie 1,2 miliona osób (ponad 97%
uprawnionych do uczestnictwa), za po-

Przyj'ta 20 pa)dziernika 1921 roku przez Rad' Ambasadorów ostatecz!
na decyzja o podziale Górnego "l#ska (na mocy której Polska otrzyma!
$a 29% obszaru plebiscytowego, zamieszka$ego przez 46% ludno(ci i bar!
dziej uprzemys$owionego od pozostawionego w granicach Niemiec)
przynios$a Polsce niewielki terytorialnie, ale bardzo znacz#cy gospo!
darczo obszar, bez którego rozwój II RP bli*szy by$by z pewno(ci# ów!
czesnej Rumunii (okre(lanej mianem kraju pastersko!rolniczego).
re mia"y przyczyni$ si& do odpowiedniego przygotowania strony polskiej
na wypadek ewentualnego, kolejnego
zbrojnego zrywu. Od stycznia 1921 ro-

alianckie, by"o prze"o'enie rozstrzygni&$ plebiscytowych na granic& polsko-niemieck%. Co oczywiste, obie
strony sporu prowadzi"y zmasowane
dzia"ania na rzecz wprowadzenia maksymalnie korzystnych dla nich rozwi%za!. Poszanowania d%'e! Górno#l%zaków domaga"y si& i Niemcy i Polska,
ka'dy z krajów odczytuj%c je jednak
inaczej. Prowadzono bardzo siln% propagand& medialn% (bra"y w niej udzia"
tak'e periodyki zag"&biowskie). I w"a#nie w obliczu og"oszonych pod koniec
kwietnia 1921 roku prasowych doniesie! o powstaniu dwóch rozbie'nych
ra por tów przy go to wa nych przez
MKRiP (które wzmog"y obawy odno#nie ostatecznego rozstrzygni&cia) W.
Korfanty podj%" decyzj& o wybuchu
kolejnego powstania.
III powstanie #l%skie trwa"o od 3 maja do 25 czerwca 1921 roku, kiedy to
Niemcy zaakceptowali alianck% propozycj& rozdzielenia walcz%cych stron,
og"oszono zawieszenie broni i rozpo-

zostaniem w granicach Niemiec opowiedzia"o si& 59,7% g"osuj%cych, za#
za przy"%czeniem do Polski 40,3%. Zadaniem, przed którym stan&"y w"adze

cz&to proces jego powstania. Tym razem jednak przebieg insurekcji by" zupe"nie odmienny od poprzednich.
Przede wszystkim zosta"o ono dobrze przygotowane i zaplanowane
(do dzi# zreszt% niewystarczaj%co doceniane bywaj% zdolno#ci taktyczne
i dyplomatyczne dyktatora powstania,
W. Korfantego, umiej&tnie rezygnuj%cego z romantycznej formu"y strace!czych walk Polaków). Ponadto si"y obu
stron tym razem by"y w miar& wyrównane (po obu tronach frontu stan&li
zreszt% niejednokrotnie towarzysze
broni z armii niemieckiej okresu I wojny). Po trzecie wreszcie, tym razem
tak'e strona polska mog"a korzysta$
z ci&'kiej broni (poci%gów i samochodów pancernych, armat, dzia"), a sama
kampania wojskowa bli'sza by"a regularnym dzia"aniom wojennym, tak innym od wyobra'e! wielu dzisiejszych
odbiorców, wyniesionych m.in. z filmów Kazimierza Kutza. Najbardziej
zna cz% ce bi twy te go po wsta nia
(pod K&dzierzynem-Ko(lem czy Gór% )w. Anny) w niczym nie ust&powa"y bowiem swoim odpowiedniczkom
sprzed kilku lat (okresu 1914-1918).
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Foto: AASK Wikimedia Commons”
Pszczyna, restauracja Bia!asa w Domu Ludowym, 29 czerwca 1922 (dzie" g!ównej uroczysto#ci powrotu ziemi pszczy"skiej do Polski). Stoj$ w drugim
rz%dzie w #rodku od lewej: pose! Wojciech Korfanty, gen. broni Stanis!aw Szeptycki, b. komendant POW G. &l. na powiat pszczy"ski ppor. Stanis!aw Krzy'owski, ks. pra!at Jan Kapica, wojewoda #l$ski Józef Rymer. Siedz$ w #rodku od lewej: starosta katowicki Jan Mildner, starosta pszczy"ski dr Franciszek
Lerch, burmistrz Pszczyny Jan Figna.
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W III powstaniu !l"skim Zag#$biacy (podobnie jak reprezentanci wielu
innych cz$!ci Polski) w#"czyli si$
do walk powsta%czych przez swój
bezpo!redni udzia#. Liczb$ ochotników – rekrutuj"cych si$ zw#aszcza spo!ród osób m#odych, cz$sto maj"cych
ju& za sob" epizody walk we Wschodniej Ma#opolsce – szacuje si$ dzi!
na oko#o 5 tysi$cy osób (mniej wi$cej 10% wszystkich si#), w!ród których
znajdowa#a si$ co najmniej 500-osobowa grupa mieszka%ców Zag#$bia.
Przez Zag#$bie prowadzi# zreszt" szlak
przerzutowy – Aleksy Bie% stan"# nawet na czele stosownego Biura Przerzutów. W!ród reprezentantów regionu znajdowali si$ tak&e oficerowie,
pe#ni"cy w wojskach powsta%czych
funkcje dowódcze – by wymieni' tylko najbardziej znanego, wywodz"cego si$ z Czeladzi oficera Wojska Polskiego kpt. Feliksa Ankersteina, by#ego
legionist$ i POW-iaka, który dowodzi#
wchodz"c" w sk#ad Grupy Operacyjnej „Pó#noc” Podgrup" „Butrym”
(walczy#a w powiatach kluczborskim,
oleskim i tarnogórskim).
Inn" form" wsparcia dla powsta%ców
by#o powszechne podejmowanie przez
zag#$biowskie w#adze poszczególnych

miast stosownych uchwa# i odezw.
Prezentowano je podczas wieców zorganizowanych m.in. w B$dzinie czy
D"browie Górniczej. Podobnie jak
w przesz#o!ci podejmowano na szerok" skal$ akcje spo#eczne – finansowe
wsparcie przekazywa#y w#adze miast
(np. Rada Miejska B$dzina), miasta
i gminy Zag#$bia organizowa#y lokalne komitety pomocy Górno!l"zakom
(dla koordynacji dzia#a% utworzono
Komitet Centralny Pomocy Górno!l"zakom w Zag#$biu), prowadzono pomoc medyczno-sanitarn" (w tym warto zw#aszcza podkre!li' istotn" rol$
zag#$biowskiego oddzia#u PCK).
Wydarzenia lat 1919!1921 na Górnym
"l#sku wci#$ budz# spory i dyskusje.
Przyj$ta 20 pa(dziernika 1921 roku
przez Rad$ Ambasadorów ostateczna decyzja o podziale Górnego )l"ska
(na mocy której Polska otrzyma#a 29%
obszaru plebiscytowego, zamieszka#ego przez 46% ludno!ci i bardziej uprzemys#owionego od pozostawionego
w granicach Niemiec) przynios#a Polsce niewielki terytorialnie, ale bardzo
znacz"cy gospodarczo obszar, bez którego rozwój II RP bli&szy by#by z pewno!ci" ówczesnej Rumunii (okre!lanej

mianem kraju pastersko-rolniczego).
Autonomiczne województwo !l"skie ze
swoimi potencja#em i znaczn" samodzielno!ci" (symbolizowanymi przez
Sejm )l"ski, w#asny skarb, tworzony
z podatków obywateli i dzia#alno!ci gospodarczej ró&nych podmiotów oraz
szerokie uprawnienia wojewody !l"skiego) do dzi! dla wielu mieszka%ców
stanowi" obiekt westchnie% i marze%
o dostatnio!ci i zasobno!ci regionu.
Cho' w realizacji „cudu nad Raw"” (jak
sparafrazowa' mo&na rozpowszechniony w !wiadomo!ci Polaków „cud
nad Wis#"”) z pewno!ci" najwi$ksz" rol$ odegrali sami propolsko nastawieni
Górno!l"zacy, nie mo&na zapomina'
o wsparciu ich d"&e% przez reprezentantów innych ziem polskich. W!ród nich
za!, obok Wielkopolan, z pewno!ci"
jedn" z wa&niejszych spo#eczno!ci pozostawali Zag#$biacy. I warto o tym tak&e dzi! pami$ta'…
!
Maciej Fic – dr hab., historyk, wicedy!
rektor Instytutu Historii Uniwersytetu
"l#skiego. Swoje zainteresowania badaw!
cze koncentruje na biografistyce zwi#za!
nej z XX!wiecznym Górnym "l#skiem, dy!
daktyce historii oraz dziejach o$wiaty,
nauki i kultury w XX wieku.

Zdj"cia: Stanis!aw Gadomski
Jan Bastek
urodzony w 1895 roku

Marta P!onka
urodzona w 1895 roku

Jan Psiuk
urodzony w 1893 roku

Konstanty Tabaka
urodzony w 1900 roku
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Z prof. MARI% ZRA&EK rozmawia MARIA SZTUKA

Pomys!
na miasto
12

– Mieszkamy w regionie, w którym
jeszcze niedawno t!tni"o #ycie a jego
najwi!kszym problemem by"o zanie$
czyszczenie powietrza. Znikn!"y ko$
palnie, huty, zak"ady przetwórcze, w"ó$
kiennictwo… miasto zmieni"o si! nie
do poznania.

– Rok 1989 r. zapocz!tkowa" przeobra#ania, które zmieni"y nie tylko nasz region, ale ca"! Polsk$. Zmiany te obj$"y
szczególnie miasta, których g"ównym
%ród"em utrzymania mieszka&ców by"
przemys" ci$#ki i wszystkie pokrewne
mu ga"$zie. Restrukturyzacja przemys"u

przynios"a wiele konsekwencji, jej efekty w niektórych dziedzinach by"y wr$cz
szokuj!ce. W latach 1992–1994 w Zag"$biu D!browskim przekszta"ceniom
uleg"o blisko 140 firm, w'ród nich znale%li si$ tacy potentaci jak: Huta Katowice, sosnowiecki „Buczek”, „Prema-Milmet” elektrociep"ownie: „B$dzin”,
„(agisza”, zak"ady odzie#owe „Wanda”,
kopalnia piasku „Maczki-Bór”, cementownia; wszystkie kopalnie Sosnowca
i zak"ady kooperuj!ce z przemys"em wydobywczym wesz"y w sk"ad katowickiego holdingu.
Kiedy mówimy o przekszta"ceniach,
pami$ta) nale#y, #e wiele zak"adów
uleg"o likwidacji a wraz z nimi znikn$"y miejsca pracy. Lawinowo wiec zacz$"y pojawia) si$ problemy spo"eczne.
Pierwszym szokiem by"o bezrobocie,
zjawisko, przynajmniej formalnie, nieist nie j! ce w po przed nim sys te mie.
Za utrat! zatrudnienia posypa"y si$ kolejne problemy, na przyk"ad zubo#enie
ogrom nej gru py lu dzi. Dla wie lu
zamieszka"ych na terenach przemys"owych rodzin, przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu, w którym #ywicielem by" ojciec, matka za' zajmowa"a si$
wychowaniem dzieci, utrata zarobku
ojca, jedynego %ród"a utrzymania, oznacza"a katastrof$. Ponadto ci, którzy
mieszkali w domach nale#!cych do potentatów przemys"owych, z chwil! ich
likwidacji zostali nagle pozbawieni
opieki zak"adu pracy, a urynkowienie
op"at za mieszkanie drastycznie pogorszy"o ich sytuacj$ materialn! wielu
rodzin. Szczególnie dotkn$"o to wdowy,
ludzi starszych mieszkaj!cych w familokach. Kiedy' mogli oni oczekiwa) dora%nej pomocy w najdrobniejszych nawet sprawach, chocia#by przeciekaj!cej
rynny, administracja kopalni czy huty by"a zobowi!zana do usuwania usterek. Nagle zostali pozbawieni tej opieki. Stworzenie warunków wykupu mieszka&
zak"adowych za przys"owiowy „grosz”
wydawa" si$ wielu 'wietn! okazj! zabezpieczenia mieszkania dla nast$pnej generacji. Ale nikt nie poinformowa" tych
ludzi, #e wraz z nabyciem prawa w"asno'ci rodz! si$ te# obowi!zki remontów
budynków, a na to nie byli przygotowani. Brak remontów w wielu wypadkach prowadzi" do degradacji substancji mieszkaniowej. Bogatsi mieszka&cy
wyprowadzali si$ do lepszych mieszka&,
pozostawali ubo#si, a do opuszczonych
kwaterowano ludzi biednych a tak#e, niestety cz$sto, „element” patologiczny. To
by" pocz!tek narastania procesów segregacji spo"eczno-przestrzennej w miastach, pog"$bianie si$ zró#nicowania warunków #ycia mieszka&ców.
– Z tym nag"ym ubo#eniem najtrud$
niej radzi"y sobie dzieci.
– Rzadko o tym mówimy, a przecie#
problem utraty pracy rodzica, obni#enia
dochodów rodzin spowodowa"y szereg
negatywnych zjawisk w"a'nie w'ród

dzieci. W szko!ach pojawi!y si" kradzie#e jedzenia czy kolorowego piórnika, poniewa# to w!a$nie w$ród dzieci najbardziej bo le $nie ujaw ni! si" po dzia!
na biednych i bogatych. Synonimem biedy by! brak drugiego $niadania, bogactwa – kolorowe gad#ety szkolne. Zdawa%
by si" mog!o, #e to troch" poboczny problem, tymczasem to on wygenerowa!
wiele dzisiejszych dylematów spo!ecznych. Dzieciaki doros!y i wiele z nich nauczy!o si" funkcjonowa% w $rodowisku
dziedzicz&cym bied", zacz"!y szerzy% si"
patologie spo!eczne – alkoholizm, rozboje, przest"pczo$%.
– Pojawi!a si" tak#e bezdomno$%…
– Kiedy budowano hut" „Katowice”
a kopalnie pracowa!y pe!n& par&, werbowano do pracy ludzi z ró#nych stron
Polski. Dla przyjezdnych wznoszono
hotele robotnicze. Jedni przenosili si"
pó'niej do nowych mieszka(, inni zawierali zwi&zki ma!#e(skie, ale znaczna cz"$% pozosta!a w hotelach, których
po upadku zak!adów przemys!owych
nie mia! kto utrzymywa%. Ludzie tracili nie tyl ko pra c", ale tak #e dach
nad g!ow&. Cz"sto nie mieli gdzie wraca%, bywa!o bowiem, #e wielu z nich
wspomaga!o w latach prosperity swoje rodziny w odleg!ych miejscowo$ciach, wysy!aj&c im komfortowe, jak
na owe czasy, produkty z „gieweksów”,
czy wsparcie finansowe. Kiedy utracili dobre zarobki rodziny na wsi nie
chcia!y ich utrzymywa%. Powrót z pustymi r"kami by! wykluczony. W pocz&tkowym okresie restrukturyzacji
zacz&! pojawia% si" gwa!towny wzrost
bezdomno$ci. Jaka by!a jego skala
dzi$ trudno powiedzie%, nikt tego nie rejestrowa!. G!o$nym echem odbi!a si"
w regionie historia bezdomnych, którzy znale'li schronienie w kana!ach ciep!owniczych w osiedlu Paderewskiego
w Katowicach. W wi"kszo$ci byli to
mieszka(cy hoteli, którzy nie mieli
ju# do czego wraca%.
– Ju# w latach 90. ludzie zacz"li ucie&
ka% z miast.
– Depopulacja po bezrobociu jest
drugim szczególnie dotkliwym skutkiem restrukturyzacji. Miasta zacz"!y si"
wyludnia%. Miejsce przemys!u mia! powoli przejmowa% sektor us!ugowo-przetwórczy i turystyka, ale nie by!y to ju#
tak atrakcyjne jak przemys! dziedziny,
efekt by! wi"c !atwy do przewidzenia.
Nast&pi! gremialny odp!yw ludno$ci
w poszukiwaniu pracy w wyuczonych
zawodach a ci, którzy zostali w du#ej
liczbie zasilili grono bezrobotnych.
W latach prosperity, czyli 1978–1988,
liczba mieszka(ców Zag!"bia D&browskiego si"ga!a blisko 560 tys., w kolejnym dziesi"cioleciu spad!a o ponad
10 procent. Najdotkliwiej odczu! to Sosnowiec, trac&c w tym okresie ponad
15 proc. ludno$ci. Ten proces nadal si"
pog!"bia. Prognozy s& zatrwa#aj&ce,
przewiduje si", #e w 2030 r. liczba lud-

no$ci w Sosnowcu, D&browie Górniczej
i w powiecie b"dzi(skim spadnie o kolejne 15 proc. Dla samorz&dów to katastrofa: mniejsza liczba ludno$ci oznacza
ni#sze wp!ywy z podatków do kasy
miasta, obni#a tak#e jego potencja!
a w efekcie powoduje ubo#enie miast
i brak pieni"dzy na rozwój. Sytuacja zdaje si" by% patowa.
– Szczególnie, kiedy ucieczki z miasta
s' tylko pozorne.
– To kolejne istotne 'ród!o ubo#enia
miast, kto zamo#niejszy ucieka od smogu, ha!asu i korków ulicznych w zacisze
w!asnego domu, buduj&c go poza granicami miasta. To rzeczywi$cie pozorna
ucieczka i dla w!adz miast stanowi
wielkie wyzwanie, poniewa# owe suburbia wymykaj& si" kasom miejskim.
Najwi"cej mieszka(ców opu$ci!o Sosnowiec i D&brow" Górnicza, przenosz&c
si" w malownicze okolice zalesionego
powiatu b"dzi(skiego. Zadomowieni
w sielskich wsiach, przyje#d#aj& do pracy do miasta, korzystaj& z dróg, parkingów, infrastruktury, lokali gastronomicznych, obiektów rozrywkowych,
nie zostawiaj& tu jednak swoich podatków, poniewa# odprowadzaj& je w miejscu zamieszkania.
– W miastach pozostaj' ludzie star&
si, emeryci.
– To jest rzeczywi$cie bardzo powa#ny, ale i z!o#ony problem. W latach 70.
czy 80. odnotowali$my boom budownictwa wielorodzinnego, królowa!a „wielka p!yta”, do której ochoczo przeprowadzali si" m!odzi. Ludzie starsi natomiast
pozostawali w starych zasobach, ju# wtedy pojawi!y si" pocz&tki segregacji wiekowej. W latach 80, prowadzi!am badania, pyta!am ludzi starszych, gdzie
chcieliby wróci%, gdyby musieli opu$ci%
swoje mieszkanie np. na czas remontu.
Okaza!o si", #e byli jedynymi, którzy
pragn"li powróci% ze wzgl"du na te same miejsca, tych samych s&siadów, to samo oto cze nie. Na to miast na py tanie – gdzie chcia!by$, aby mieszka!y
twoje dzieci – niemal wszyscy zgodnie
odpowiadali: w bloku. To by!o bardzo intryguj&ce zjawisko. Bezduszne, czasem koszmarne, blokowiska by!y wówczas synonimem awansu spo!ecznego.
Z depopulacj& wi&#e si" kolejne zjawisko, szczególnie widoczne w Sosnowcu, który jest jednym z najszybciej starzej&cych si" miast. Przewiduje si", #e
w 2030 roku b"dzie tu mieszka% najwi"ksza liczba ludzi starszych. Perspektywy dla ca!ego województwa $l&skiego tak#e nie s& optymistyczne,
do roku 2050 co trzecia osoba b"dzie
w wieku 65 +. – to zapowiada katastrof" demograficzn&. To nie jest bol&czka
tylko naszego regionu. Starzenie si"
spo!ecze(stwa jest problemem, który
sp"dza sen z oczu ekonomistom i politykom w ca!ej Europie.
– Ju# teraz wiele miejskich instytucji
kultury narzeka na spadek frekwencji.

– To zjawisko ma wiele przyczyn,
m.in. brak nawyków sp"dzania czasu
w instytucjach kulturalnych, obni#enie
poziomu #ycia wielu rodzin. To tak#e
efekt starzenia si" ludno$ci. Z wiekiem spada aktywno$% i ch"% uczestniczenia w #yciu publicznym. Ponadto pami"tajmy, #e zestarza!o si" pokolenie,
które uczono, #e nie nale#y by% aktywnym spo!ecznie, poprzedni system raczej niszczy! wszelkie oddolne inicjatywy. Niestety troch" pó'no zaczynamy
si" zastanawia% jak wydoby% ludzi starszych z ich mieszka(, jak zabezpieczy%
im odpowiednie warunki #ycia w miejscu, w którym mieszkaj&, aby nie trzeba by!o umieszcza% ich w ró#nego typu instytucjach opieku(czych. Teraz
okazuje si", #e to bardzo powa#na kwestia. Infrastruktura w miastach, które
straci!y 'ród!a dochodu jest w op!akanym stanie i cz"sto nie potrafi zabezpieczy% potrzeb w!asnych mieszka(ców.
Narasta wi"c zjawisko wykluczenia,
margi na li zo wa nia naj bied niej szych
dzielnic, których niestety zaczyna przybywa%.
– Stare osiedla popadaj' w ruin"
a nowe odgradzaj' si" od reszty miasta.
– Zarówno osiedla budowane w latach 60., 70., 80. w $cis!ym centrum, jak
i oddalone od niego, coraz bardziej popadaj& w ubóstwo. Kiedy$ t"tni&ce #yciem dzielnice, dzi$ odchodz& w zapomnie nie. Te blo ki s& ju# na ogó!
w bardzo z!ym stanie technicznym,
brzydkie, odrapane z sypi&cym si" tynkiem nie tworz& miejsc przyjaznych,
do których wraca si" z przyjemno$ci&.
Coraz cz"$ciej w tych zasobach komunalnych lokuje si" mieszkania socjalne,
generuj&c lawinowo szereg problemów
spo!ecznych, nie wy!&czaj&c zjawisk
patologicznych. Nikogo ju# dzisiaj nie
dziwi& nowo powstaj&ce ogrodzone,
izoluj&ce si" od otoczenia osiedla, strze#one przez firmy ochroniarskie, z kamerami $ledz&cymi ka#dy ruch na ulicy. Ta
swoista gettoizacja rozprzestrzenia si"
w ca!ym kraju, staje si" zjawiskiem powszechnym. Wszelkie izolacje nie s!u#& rozwojowi miast.
– Polityka spo!eczna w tej kwestii
w wielu miastach kuleje.
– Wydaje mi si", #e samorz&dy, wbrew
pozorom, nie maj& wizji, jakimi miastami chcia!yby by%. Zosta!y z olbrzymimi terenami poprzemys!owymi, coraz
bardziej zdewastowanymi, samorz&dowcy wi"c traktuj& je jako zb"dny
balast. W Niemczech w Zag!"biu Ruhry poradzili sobie z tym problemem, pomieszczenia pokopalniane wykorzystali
na muzea, galerie, punkty gastronomiczne... My natomiast mo#emy obudzi%
si" w rzeczywisto$ci, w której jedynym
$wiadkiem przesz!o$ci b"dzie wkomponowany w Muzeum )l&skie szyb kopalniany i budynki pokopalniane, kopalnia
Guido w Zabrzu, mo#e zostanie co$ jeszcze w Siemianowicach, w Chorzowie…
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nie zrozumiem – dlaczego tracimy tak
unikatow! szans", aby zachowa# to$samo%# tego regionu i utrwali# jego histori"? Wprawdzie samorz!dy podejmuj!
obecnie próby zachowania dziedzictwo okresu przemys&owego, ale robi si"
to zbyt pó'no. Wiele ciekawych architektonicznie pozosta&o%ci po kopalniach
i hutach zosta&o po prostu rozgrabione.
– Pomys!ów na nowe wizytówki
miast zdaje si" by# bardzo du$o.
– To prawda, rodzi si" wiele ró$norodnych inicjatyw: miasto ogrodów, muzyki, sportu… – czerpi!cych z koncepcji
smart city, miasta kreatywnego itp. Jednak wszystkie te pomys&y nie dostrzegaj! tego, co jest w zasi"gu r"ki. Stara zabudowa, niezwyk&e kamienice, osiedla
robotnicze, obiekty poprzemys&owe dla
wielu miast s! ogromn!, ale nadal nie
wykorzystan!, szans!. Dlaczego nie
idziemy w kierunku zachowania tej
tkanki, która tworzy&a kiedy% nasze
miasta, nie by&y ni! przecie$ monotonne, nudne, jednolite blokowiska. Miasto
ma &!czy#, by# miejscem, gdzie ludzie
chc! by#, chc! si" spotyka#, do których
chc! wraca#. Tego nie da si" namalowa#
siedz!c przy biurku, takie miejsca tworzy&o zazwyczaj kilka pokole( i nie
mo$na ich zast"powa# nowymi, obcymi
przestrzeniami.
– Najlepszym przyk!adem jest tak
zwana patelnia w Sosnowcu, klasycz%
ny w"ze! komunikacyjny, który nigdy
nie by! i nie ma szans, aby sta! si" miej%
scem nostalgicznych spotka&…
– … zw&aszcza, $e naprzeciwko jest
przepi"kny dworzec PKP, zabytek, jakich
dzi% ju$ ma&o a przed nim wspania&y
plac, który a$ si" prosi, aby zat"tni& $yciem, a nie warkotem parkuj!cych tam
samochodów. Je%li chcemy my%le# o rozwoju miasta, jego rewitalizacji musimy
my%le# pewnym obszarem problemowym. Nie wystarczy odrestaurowa# jeden, dwa budynki, to zdecydowanie
za ma&o, aby stworzy# klimat, przywo&a# genius loci.
– Przyznam, $e z zazdro'ci( patrz"
na )ód*, która mo$e chlubi# si" manu%
fak tu r(, wkom po no wa nym w ni(
pa!acem Izraela Pozna&skiego, wspa%
niale odrestaurowanymi i zagospoda%
rowanymi kamienicami, dziesi(tkami
galerii, galeryjek, sal wystawowych
w XIX%wiecznych budynkach, !odzianie
szanuj( swoich protoplastów, chro%
ni( swoj( to$samo'#, nie niszcz( prze%
sz!o'ci. Okazuje si", $e mo$na w tym
kontek'cie sta# si" atrakcj( na skal" eu%
ropejsk(.
– Oczywi%cie, ale to nie mo$e by#
dzia&anie jednorazowe. Urzeczywistnianie wizji musi by# rozs!dnie zaplanowane i niezale$ne od zmieniaj!cych
si" ekip w&odarzy. Wizje nie mog! by#
rotacyjne. Gdyby tak by&o, nie mieliby%my dzisiaj $adnych zabytków. Mamy teraz znakomit! okazje do rewitalizacji,
%rodki unijne mo$na m!drze wykorzy-

sta#, zachowuj!c przede wszystkim specyfik" danego miasta, czyni!c z niej nie
tylko atrakcyjn! wizytówk", ale i – co
jest znacznie wa$niejsze – zatrzymuj!c
w nich ludzi, którzy „swoje” ulice,
„swoje” osiedla, „swoje” miasta kojarz!
z miejscami przechowuj!cymi wspomnienia. Miasta Zag&"bia nie maj! pomys&u jak zahamowa# depopulacj", zach"ci# ludzi z innych regionów, aby
chcieli tu zamieszka#. Oferty pracy s!
znikome, brakuje przyjaznego otoczenia,
nie ma przestrzeni publicznej, która
pozwala&aby na mi&e sp"dzenie wolnego czasu. Brakuje innowacyjnej i kreatywnej wizji miasta. Najbardziej ruchliw! grup! s! ludzie m&odzi, oni oczekuj!
atrakcyjnych warunków mieszkaniowych, miejsc pracy i bezpiecznej przestrzeni, która b"dzie gwarantowa# ró$norodne formy rozrywki. Nie wystarczy
ju$ jedno kino. Du(ski architekt i urbanista Jan Gehl wyrzuci& z Kopenhagi auta i uczyni& z niej miasto rowerów, pomys& okaza& si" genialny, ludzie poczuli
si" nie tylko bezpiecznie, ale tak$e dostrzegli urokliwe miejsca, których zza
szyb p"dz!cych od %wiate& do %wiate& samochodów nie mieli okazji ogl!da#. To
wymaga&o ogromu pracy, chocia$by
znakomicie przygotowanych tras rowerowych, które nie urywaj! si" w po&owie drogi… ale warto by&o. W Holandii ten pomys& tak$e znakomicie si"
sprawdzi&.
– Cz"sto Pani Profesor mówi o rewi%
talizacji, czy to remedium na wszystkie
problemy?
– Rewitalizacja rzeczywi%cie mo$e
by# pewnym remedium, poniewa$ jest
to program nie tylko gospodarczy i techniczny, ale przede wszystkim spo&eczny, przywracaj!cy $yciu dzielnice wyklu czo ne. Po s&u $" si" przy k&a dem
z Francji, który mia&am okazj" obserwowa#. Ju$ na wst"pnym etapie, kiedy firma maj!ca przeprowadza# rewitalizacj"
inicjuje spotkania ekonomistów, architektów, urbanistów, prawników, pedagogów, socjologów z mieszka(cami
i przeprowadza konsultacje, zaczyna si"
par ty cy pa cja lo kal nej spo &ecz no %ci
w tworzenie nowej przestrzeni. To bardzo wa$ny aspekt. Debaty bywaj! czasami bardzo burzliwe, ale od pocz!tku
wspólnota decyduje o ko(cowym kszta&cie swojej dzielnicy. Tak rodzi si"
wspó&odpowiedzialno%# za projekt.
Dru gi etap to wspó& uczest ni cze nie
mieszka(ców w pracach remontowych,
porz!dkowych. Firma realizuj!ca prace remontowo-modernizacyjne organizuje szkolenia a nast"pnie zatrudnianie cz"%ci mieszka(ców do realizacji
drobnych zada(. Korzy%ci s! wymierne, ludzie otrzymuj! czasow! prac",
zdobywaj! nowe umiej"tno%ci, bywa, $e
znajduj! zaj"cie w innych ekipach budowlanych. Nowe zasady rewitalizacji
zak&adaj!, $e jest wielu interesariuszy
projektu, s! nimi zarówno mieszka(cy

jak i w&a%ciciele drobnej przedsi"biorczo%ci. W Polsce pod koniec ubieg&ego
roku zacz"&a obowi!zywa# ustawa z 9
pa'dziernika o rewitalizacji. To bardzo
wa$ny dokument, poniewa$ precyzuje
on zasady oraz tryb przygotowania
i prowadzenia rewitalizacji nie w formie
jednorazowego dzia&ania, ale procesu,
który ma na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Najlepsza nawet ustawa nie pomo$e, je$eli nie b"dziemy pami"ta#
o podstawowej zasadzie – w&!czeniu
mieszka(ców obszaru poddanego rewitalizacji we wszystkie jej etapy, od projektowania przestrzeni, po ostatnie posadzone drzewo. Tylko wtedy, kiedy
wykluczeni poczuj! si" gospodarzami
miejsca, mo$na liczy# na przywrócenie
ich $yciu spo&ecznemu. Jak pokazuj!
przyk&ady w takich zbiorowiskach nawet radykalnie zmniejszaj! si" akty
wandalizmu. Nale$y wierzy# w ludzi
i ich inicjatyw". To zrozumia&e, $e zaanga$uj! si" w projekt grupy ludzi najbardziej aktywnych, problemu g&"bokiej
patologii zapewne nie da si" tym sposobem rozwi!za#, ale trzeba przede
wszystkim walczy# o dzieci i m&odzie$, aby stali si" kreatorami przestrzeni, w której mieszkaj!, poniewa$ je%li
b"d! czuli si" zwi!zani z tym terenem,
zechc! w przysz&o%ci zosta# w swojej
dzielnicy, w swoim mie%cie.
– Dzi"kuj" za rozmow".
!

Prof. Maria Zra!ek, dr nauk humani!
stycznych, profesor Wy"szej Szko#y
Humanitas w Sosnowcu, dziekan Wy!
dzia#u Nauk Humanistycznych. Prace
badawcze koncentruje wokó# polity!
ki spo#ecznej. Jest autork$ ekspertyz
opracowywanych dla Rzecznika Praw
Obywatelskich, Rz$dowej Rady Lud!
no%ciowej a tak"e szeregu ekspertyz
wykonanych dla Regionalnego O%rod!
ka Polityki Spo#ecznej w Katowicach.
Uczestniczy#a jako ekspert w opraco!
waniu Wojewódzkiej Strategii Polity!
ki Spo#ecznej 2006–2020, a w la!
tach 2013–1015 by#a liderem zespo#u
zadaniowego ds. seniorów w ramach
Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii
Polityki Spo#ecznej. By#a konsultantem
Strategii Rozwoju Górno%l$sko!Za!
g#&biow skiej Metro po lii „Si lesia”
do 2025 r. Opracowa#a wraz z zespo!
#em Strategi& przeciwdzia#ania bezro!
bociu w Siemianowicach 'l$skich.
Cz#onek Komisji ds. Osób Starszych
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
(druga kadencja) a od 2015 r. prze!
wodnicz$ca 'l$skiej Rady do spraw
Seniorów przy Marsza#ku Wojewódz!
twa 'l$skiego.
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Czy mo!emy
jeszcze
mówi"
o to!samo#ci
lokalnej?
Mi!dzy domem a kosmosem
– obroty globusa
wspó!czesnym "wiecie przeniWe
kaj# si$ dwa wielkie procesy
spo!eczne, gospodarcze, polityczne i kul-

turowe. Z jednej strony trudno nie dostrzec symptomów globalizacji, z drugiej
za" – triumfu ma!ych spo!eczno"ci czy
zbiorowo"ci lokalnych, kojarzonych
cz$sto z ojczyznami prywatnymi, heimatami. Poj$cie globalizacji pochodzi
od !aci%skiego terminu globus, a ten
oznacza "wiat, kul$ ziemsk#. Czasami
mówi si$ wr$cz o systemie "wiatowym
stworzonym przez 193 niepodleg!e pa%stwa, po!#czone ze sob# wielorakimi zale&no"ciami. Do tak pojmowanego uk!adu "wia to we go na le &y rów nie&
najbardziej izolowany kraj "wiata, czyli
Korea Pó!nocna, pozostaj#ca jednak
w ograniczonych zwi#zkach z zewn$trznym otoczeniem. Z drugiej strony spo!eczno"ci lokalne to ma!e zbiorowo"ci licz# ce za zwy czaj oko !o 5 ty si$ cy
mieszka%ców, przypisane do okre"lonego terytorium, oparte w du&ym stopniu
na bezpo"rednich relacjach mi$dzy lud'mi. W takich spo!eczno"ciach nawet niewprawny obserwator dostrze&e podzia!

na my i oni, swoi i obcy, tutejsi i nietutejsi. Zazwyczaj w takich podzia!ach my
jeste"my lepsi od onych, swoi od nieswoich, tutejsi od nietutejszych. Wa&ne
w takich przypadkach s# nieprzekraczalne granice poza którymi pojawiaj# si$
postawy ksenofobiczne. Powstaje oczywiste w tej sytuacji pytanie czy w!#czaj#c si$ w uniwersalne procesy "wiatowe
mo&emy wci#& by( silnie przypisani
do ojczyzny prywatnej, która jest zazwyczaj bli&sza cz!owiekowi ni'li amorficzny, nieskonkretyzowany, nieczytelny
i obcy w istocie "wiat czy kontynent?
Lokalna donkiszoteria – nie warto wal"
czy# z przysz$o%ci&
owrót do lokalizmu i renesans ma!ych
P
spo!eczno"ci rodz# nadziej$ na zachowanie ich kulturowej to&samo"ci To&sa-

mo"( ta, to wzgl$dnie trwa!a identyfikacja pewnej grupy ludzi i pojedynczych
jej cz!onków z okre"lonym zespo!em pogl#dów, idei, przekona%, z konkretnymi
zwyczajami i obyczajami, z danym systemem warto"ci i norm. Owa identyfikacja powinna umacnia( jedno"( grupy
i "wiadomo"( odr$bno"ci, inno"ci czy nawet niepowtarzalno"ci. Na przeobra&enia spo!eczno"ci lokalnej wp!ywa wiele czynników w"ród których szczególn#
rol$ odgrywa gotowo"( lub – przeciwnie – niech$( do uczestnictwa w procesach globalnych. A tych zatrzyma( nie
sposób. Globalizacja jest przysz!o"ci#
Polski i jej ma!ych spo!eczno"ci. Z przysz!o"ci# si$ nie walczy. Mo&na do niej
lepiej lub gorzej si$ przygotowa(. W zachowaniu lokalnej to&samo"ci wa&na jest otwarto"( na zewn$trzne warto"ci kulturowe, roztropna akceptacja
nowych form "wi$towania czy nowinek
kulinarnych zapo&yczanych z ca!ego
niemal "wiata.
Czy bana$ i grafomania
warte s& zabiegów?

odlegaj#c procesom globalnym spoP
!eczno"ci lokalne mog# zatraci( w!asn# to&samo"(, ale izolacja od takich

wp!ywów nie jest w!a"ciwie mo&liwa.
Chyba &e my"limy o ma!ych spo!eczno"ciach wyspiarskich lub przypadkach
samoizolacji – przyk!ad to Menonici
w Kanadzie czy plemi$ Hadza w pó!nocnej Tanzanii b#d' blisko 400 milionów &yj#cych na globie ludów tubylczych, czyli
ludzi w ró&nym stopniu wykluczonych
z udzia!u we wspó!czesnej cywilizacji.
Zewn$trzne wp!ywy zwi#zane z procesami globalnymi s# powi#zane z kszta!towaniem ró&nych postaw w"ród cz!onków konkretnej spo!eczno"ci. Te same
filmy, taka sama muzyka, styl ubierania,
adaptacja obcych s!ów do w!asnego j$zyka, "wi$towanie takich samych uroczy-

sto"ci to tylko kilka przyk!adów przenikania elementów kultury globalnej
do "wiata spo!eczno"ci lokalnych. Problemem jest, na ile te nowe warto"ci zmarginalizuj# warto"ci tradycyjne, czy mo&e tradycja zostanie w pe!ni czy mo&e
tylko cz$"ciowo zachowana? Wybór
w takim kon tek "cie spro wadza si$
do dwóch zasadniczych kierunków.
Po pierwsze, im si!a uwik!ania ludzi
i terytoriów w proces globalizacji jest
wi$ksza, tym mniejsze szanse na przetrwanie "wiadomo"ci, kultury i to&samo"ci lokalnej. Po drugie, je"li przywi#zanie do warto"ci lokalnych jest silne
wówczas obserwujemy próby wy!#czania si$ z procesów globalizacji. Wtedy te&
warto"ci zewn$trzne s# przyjmowane
z du&# ostro&no"ci#. Przyk!adem jest
dba!o"( o lokaln# gwar$, kult bohaterów
czy piel$gnowanie rodzimej sztuki, nawet je"li ma ona grafoma%ski czy banalny charakter.
Potyczka Prometeusza
z lokalnym egocentrykiem
elementem kszta!tuj#cym poIprostastotcew$nym
przedstawicieli lokalno"ci wobec
sów globalnych jest poziom spo-

!ecznej integracji. Integracj$ w skali ojczyzny prywatnej traktowa( mo&na jako po&#dan# warto"(, wpisan# w kanon
spo!ecze%stwa obywatelskiego. Integracja, silna integracja, u!atwia pomy"lny
rozwój lokalny i dobrostan znacznej
grupy mieszka%ców. Zapewnia im bowiem udzia! we wspó!decydowaniu
o &yciu i zmianach w!asnej wspólnoty
oraz gwarantuje przys!uguj#ce im prawa.
Tymczasem dezintegracja to warto"(
w wi$kszo"ci niepo&#dana i niefunkcjonalna w &yciu zbiorowo"ci lokalnej.
Chocia& nale&y pami$ta(, &e dezintegracja jest równie& pozytywna, kiedy rodzi
now# jako"( spo!eczn# i kulturow#. Zarówno si!a uwik!ania spo!eczno"ci lokalnej w procesy globalne, jak i poziom integracji spo!ecznej to przeplatanie si$
globalizmu i lokalizmu Równocze"nie
nie ulega w#tpliwo"ci, &e procesy globalne u!atwiaj# spo!eczno"ciom lokalnym
funkcjonowanie w uk!adzie "wiatowym
i sieciowym, ale prawie na pewno naruszaj# tym samym utrwalone historycznie
uk!ady to&samo"ci lokalnej. Dzisiaj to&samo"( lokalna to gotowo"( do dzia!a%
na rzecz spo!eczno"ci, w tym tak&e poczyna% innowacyjnych, ale równie&
przeciwnie – wynios!y dystans wobec
spo!eczno"ci lokalnej. Z jednej zatem
strony mamy postawy prospo!eczne,
prometejskie, z drugiej za" powszechne
przecie& zachowania egocentryczne, nakierowane niemal wy!#cznie na konkretnego mieszka%ca lokalnej spo!eczno"ci.
Felieton zosta! napisany z dr hab. Ann"
#liz, profesor Uniwersytetu Opolskiego
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MARZENA ORCZYK!WICZKOWSKA
NEW SY
sierpie! 2014 – kwiecie! 2015
1.
sierpie!, deszczowy weekend
angelina jolie bierze "lub z bradem pittem
ucinaj#c plotki o kryzysie w zwi#zku
wirus ebola dotar$ do senegalu
wracamy z zakopanego postanawiaj#c
nigdy wi"cej parszywej pogody i oscypków
w sieci poznaj% priorytety ministerstwa edukacji
oraz pi%& najgro'niejszych paso(ytów
w"ród nich tasiemiec, t%goryjec dwunastnicy
i afryka!ski metrowy robak
który w%druje przez mi%"nie
raz na ruski rok przebija skór%
i mo(na próbowa& go wyj#&
trzeba to jednak robi& ostro(nie, wolno
putin posuwa si% szybciej
coraz dalej. nam ju( nie wypada
nic poza smutn# konstatacj#
zjedli"my wszystkie jab$ka
z drzewa wiadomo"ci dobrego i z$ego
dobrn%li"my do "ciany no"nej
jak letni news
2.
koniec wrze"nia, pocz#tek ko!ca. george clooney zaobr#czkowany
u"miech ga"nie na twarzach fanek. kopacz rozpoczyna
nowy rozdzia$ w (yciu polski. palikot chwilowo odzyskuje wiar% w boga
niech b"dzie b#ogos#awiony twój ruch, ewo. mój ruch ledwo zauwa(alny
ot, uniesienie k#cika ust. dalaj lama feministycznej literatury
pisze kolejny e-mail do wyznawcy nike. spierdalaj, dalaj dalaj –
brzmi echo na kartach poczytnych dzienników. k#ciki moich ust
prze(ywaj# nerwicowy konflikt. niepostrze(enie nadchodzi pa'dziernik
d(ihady"ci publikuj# nagranie z kolejn# egzekucj#
u nas dzie! senny, nadal ro"nie cena jab$ek. jesie! w toku
w modzie parki, hotspoty. kochankowie wymieniaj#
wirtualne poca$unki. jeszcze ciep$o i s$onecznie, ale co" si% l%gnie
zimnego w my"lach, s$owach, cia$ach. karolina korwin-piotrowska
wzrusza si% na wizji. koniec "wiata, pocz#tek ko!ca
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Marzena Orczyk!Wiczkowska – autorka ksi"#ki poetyckiej Grypsy z Panoptikonu (MaMiKo, 2010). Nagrodzona Poetyc$
k" Nagrod" R.M. Rilkego (Sopot 2011). By%a tak#e laureatk" konkursów literackich i poetyckich im. R. Wojaczka, S. Gro$
chowiaka, K. Ratonia, M. H%aski, M. Kajki, A. Babaryki, ABER$RACJE, nominowana do nagrody g%ównej w konkursie
im. J. Bierezina w 2006 r. Debiutowa%a opowiadaniami i wierszami w „&l"sku”. Publikowa%a tak#e m.in. w: „Toposie”, „Fra$
zie”, „Arkadii”, „Nowym Zag%'biu”, „Migotaniach”, „ArtPapierze”, „sZAFie”, „SOSNarcie”. Wspó%za%o#ycielka D"browskiej
Brygady Poetyckiej, pomys%odawczyni oraz wspó%organizatorka imprez kulturalnych: „Poligon Poetów” oraz „Manewry
Poetyckie”, odbywaj"cych si' w Zag%'biu w latach 2012$2015. Uko(czy%a psychologi' na Uniwersytecie &l"skim. Miesz$
ka i pracuje w D"browie Górniczej.

3.
grudzie!. "azik curiosity wykry" metan na marsie
#mieci zalegaj$ w przepe"nionych pojemnikach na ulicach poznania
wigilia. czekam na #nieg, tymczasem w parku kwitn$ stokrotki
pla%e pod kaliningradem zasypane bursztynem. putin odpoczywa
terrory#ci atakuj$ charile hebdo. czuj& si& niepewnie
jeden po drugim odchodz$: bara!czak, salamun, krauze
jeden po drugim przychodz$: stycze!, luty, marzec
4.
koniec marca, nadal ma"o #wiat"a
na portalach: durczok, odra, lubitz
przestawiamy czas na letni. podobno wkrótce
ma si& ociepli', póki co bilans ci$gle na minusie
s$d wojskowy w tajlandii skazuje obywatela
na dwadzie#cia pi&' lat wi&zienia za obraz& króla
na facebooku. na mojej osi czasu cisza
pierwsza rocznica #mierci mamy. w kwietniu co# si& otwiera
dwuletni ada#, który w grudniu wpad" do rzeki
wróci" ca"kiem do zdrowia i maluje pisanki
jest #wiate"ko w tunelu. niechaj zabrzmi alleluja

nikt nie wygl$da dobrze w trumnie
zw"aszcza anja rubik
która %yje intensywnie i #wietnie si& miewa
w diamentowej kolii apart
nikt nie wypada dobrze w te#cie bia"ej r&kawiczki
rzuconej ukradkiem na #nieg
nikt nie brzmi czysto
w melodii forever young
nikt na powa%nie nie my#li
o ko!cu tej s"odkiej bajki
jeste#my jeleniem z babcinej makatki
czerwonym kapturkiem na muszce my#liwego
zwodz$ nas: mi"o#', metafory i metki
m&tne wyobra%enia pe"ni
%"ób pe"en siana jak róg obfito#ci
za rogiem kolejny modowy sezon
must have, must hate
pola blichtru, pola s"awy
pola haute couture
strach na wróble
jest sum$ wszystkich strachów
ma oczy uchod(cy
usta krystyny paw"owicz i per"y
od coco chanel

Rys. Wojtek !uka

MUST HAVE, MUST HATE
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Foto. Agnieszka Sikora

Z prof. ZBI GNIE WEM BIA !A SEM
rozmawia KATARZYNA KUROCZKA (BERETA)
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Nie
jestem
apologet!
Sosnowca

– Jest pan urodzonym sosnowicza"
ninem...
– Jestem z urodzenia sosnowiczaninem, ale przez pomy!k". Moi rodzice nie mieszkali w Sosnowcu, ja natomiast urodzi!em si" w tutejszym
szpitalu tylko dlatego, #e jestem
dzieckiem z konfliktem krwi i gdyby
trzeba by!o mi przetoczy$ po urodzeniu krew, to w sosnowieckim szpitalu by!o to po prostu mo#liwe. Moja
mama jest z pochodzenia siewierzank%, a wi"c z Zag!"bia, a tato jest
spod &wierkla'ca, czyli z pogranicza
(l%sko-zag!"biowskiego. Ja z kolei ca!e dzieci'stwo i okres m!odzie'czy
mieszka!em w Por"bie, do liceum
chodzi!em w Zawierciu i dopiero
na studia przyby!em do Sosnowca.
Ka#dy za( my(li takim skrótem, #e
skoro urodzony w Sosnowcu, mieszka w Sosnowcu i pisze o nim, to jest
sosnowiczaninem z dziada pradziada.
Nie wyprowadzam z b!"du mieszka'ców, którzy s%dz%, #e skoro urodzony tutaj, to znaczy nasz, swój.
– Liczy si# metryka.
– Tak. Z tego powodu mo#e bardziej
mnie lubi%, ciesz% si" mn% jako ich pisarzem.
– Wchodz$c zatem g%#biej w pana
&yciorys, zapytam, czy zami%owanie
do opery, w#dkarstwa i krajów skan"
dynawskich ma jaki' mianownik
wspólny ze s%u&b$ wojskow$ na Bli"
skim Wschodzie?
– Nie. Natomiast ma wspólny mianownik ze sob%. Okres fascynacji
Skandynawi% mam ju# troch" za sob%, obecnie cz"(ciej je#d#" do Turcji,
zapuszczaj%c si" w swych w"drówkach a# pod jej wschodni% granic"
z Armeni%. Uwa#am natomiast, #e zarówno opera, w"dkarstwo, jak i poznawanie wielkich, ascetycznych przestrzeni skandynawskich !%czy potrzeba
wewn"trznego wyciszenia i jakiego(
totalnego skupienia si" na tym, co
w danym momencie si" robi. Nie
mo#na bowiem s!ucha$ opery czy !owi$ ryb, zajmuj%c si" równocze(nie
czym( innym. Dla mnie w"dkarstwo
nie jest sportem, ale bardzo intensywnym prze#ywaniem natury. Gdy jad"
na przyk!ad samochodem, mog" wymy(la$ kolejne cz"(ci ksi%#ki, ale
gdy siedz" w operze lub w"dkuj"
na jakim( pustkowiu, to nie mog" planowa$ dalszych rozdzia!ów. Lubi"
wi"c robi$ te rzeczy, bo one mnie
zmuszaj% do odsuni"cia wszystkiego
na dalszy plan i skupienia si" tylko
na nich. Natomiast z Bliskim Wschodem nie ma to nic wspólnego. Mo#na wr"cz po wie dzie$, #e Bli ski
Wschód jest zupe!nym odwróceniem

idei spokojnego skupienia. Tam by!o
rozproszenie, bombardowanie licznymi bod"cami, nie wspominaj#c o dzia!aniach wojskowych. Jest to zaprzecze nie te go, cze go szu kam
w samotno$ci i ciszy w%dkowania czy
w wewn%trznym skupieniu, które
ch!onie muzyk% w operze.
– Ma pan zatem natur! kontem"
platora...
– Zdecydowanie tak. Nie lubi% tego mówi&, ale jest to nawet natura
kontemplacyjnego romantyka, oczywi$cie w rozumieniu, jakie nadali
romantykowi angielscy poeci. Najpierw prze'ywa si% natur%, a dopiero
potem przeprowadza spokojn# refleksj%. Zdecydowanie oddzielam samo prze'ywanie natury od pó"niejszego my $le nia czy za pi sy wa nia.
Przygotowuj% teraz now# ksi#'k%
do druku, mój ameryka(ski dziennik
sprzed pi%tnastu lat. Wida& w nim, 'e
to, co robi!em przez dziesi%& miesi%cy w Stanach, to by!o g!ównie samotne je'd'enie samochodem. Jestem
wi%c medytacyjnym samotnikiem,
chocia' przysz!o mi 'y& w czasach,
które zupe!nie takie funkcjonowanie uniemo'liwiaj#. Niemniej to wewn%trzne pragnienie we mnie tkwi
i my$l%, 'e jest to cz%sta cecha pisarzy.
Moim marzeniem jest zaszy& si%
gdzie$ w skandynawskiej g!uszy
z w%dk# i dobrymi operowymi p!ytami. Móg!bym tam siedzie& latami.
– Doskonale rozumiem t! potrze"
b!. Wró#my jednak do rzeczywi"
sto$ci takiej, jaka jest. S%u&ba w woj"
skach ONZ mia%a z pewno$ci' wiele
wspólnego z pana prac' t%umacza li"
teratury angielskiej, ameryka(skiej
i nigeryjskiej na j!zyk polski. Ja jed"
nak chcia%abym przywo%a# przekor"
nie w tym lingwistycznym kontek$cie
cytat z Pana powie$ci Puder i py!:
„Trzeba t%umaczy# poezj! angielsk'
na j!zyk polski. Szczególnie je$li si!
cz%owiek znalaz% w Sosnowcu. Tutaj
nikt nigdy nie b!dzie si! pos%ugiwa%
j!zykiem angielskim”. Oczywi$cie
odczytuj! w tym pana wy$mienity
&art, a mo&e nawet ironi!, ale rów"
nocze$nie chc! zapyta#, jak to jest
dzisiaj z j!zykami obcymi w Sos"
nowcu? Jak si! odnajduje tutejszy
Wydzia% Filologiczny U) w dobie
globalizacji?
– To jest fragment, na który czytelnicy rzadko zwracaj# uwag%, je$li nie
wiedz# o anglistyce w Sosnowcu
i o ca!ej ironii tego, 'e to miejsce tutaj jest. Z jednej strony to dziwne, 'e
na Pogoni znajduje si% pr%'ny Wydzia!
Filologiczny z wszystkimi neofilolo-

giami, i 'e s!yszy si% tutaj obce j%zyki na ulicy; ale z drugiej strony to
pi%kne, 'e niejako wbrew logice uda!o si% stworzy& naprawd% siln# anglistyk%, o której, gdzie nie jad%, s!ysz%
dobre rzeczy. Nasza anglistyka liczy
si% nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Jednak ten cytat wi#'e si% dla mnie
jeszcze z czym$. Kiedy napisa!em Korze!ca, moi koledzy w pracy uwa'ali, 'e jest to powie$& z kluczem, czyli
'e naprawd% opisa!em wyk!adowców z anglistyki pod pozorem opowiadania o ró'nych postaciach historycz nych. Kil ka osób po de sz!o
do mnie z pytaniem, czy dobrze siebie odnajduj# w którym$ z bohaterów.
T!umaczy!em im, 'e to nie jest powie$& z kluczem, i widzia!em, jak jest
im trudno uwierzy&, 'e to tylko powie$&, co$ zupe!nie fikcyjnego, a nie
paszkwil na w!asny wydzia!. W pewnym momencie zda!em sobie jednak
spraw% z tego, 'e moi koledzy i studenci, dla których jestem przede
wszystkim pracownikiem naukowym,
uwa'aj#, 'e napisanie przeze mnie powie$ci jest w jakim$ sensie rozliczaniem si% z tym, co mnie otacza wokó!.
Dlatego pisz#c Puder i py", mog!em
ju' sobie pozwoli& na takie mrugni%cie w stron% kolegów z pracy, na neofilologiczn# wycieczk% – nie ironiczn#, ale 'artobliw#.
– Ale Sosnowca ju& pan nie oszcz!"
dzi%... W Korze"cu zapisa% pan, &e So"
snowice maj' z%e powietrze i nic po"
rz'dnego tu nigdy nie wyro$nie, &e
ma%o kto chce tutaj zosta# na d%u&ej
i &e „ca%e to miasto, ca%y naród to
jedna tragiczna pomy%ka”. W Pudrze
i pyle natomiast czytamy, &e „jeszcze
si! nie zdarzy%o, &eby kto$ co$ w So"
snowcu zostawi%, a po powrocie od"
nalaz% to na miejscu”, &e nie wspo"
mn! o przypominaniu niechlubnej
historii sosnowieckiego truciciela
w Talu. Czy w ten sposób odzywa si!
w panu krytyka w%asnej ziemi, któ"
ra zwykle pojawia si! jako kolejny
etap po okresie fascynacji „ma%'
ojczyzn'”? Czy te& mo&e to próba
uporania si! z pewnymi stereotypa"
mi poprzez nadanie im wyra*nego
ironicznego wyd*wi!ku?
– Poruszy!a Pani kilka wa'nych
kwestii. Po pierwsze, rzeczywi$cie nie
jestem apologet# Sosnowca i nigdy
nim nie by!em. Dziwi mnie czasami
mi!o$&, któr# sosnowiczanie mnie
otaczaj# jako sosnowieckiego kronikarza. By& mo'e nie czytaj# moich
ksi#'ek zbyt uwa'nie. Par% osób nawet pyta!o mnie, za co w Sosnowcu
mnie tak lubi#, skoro wcale nie mito-

logizuj% tego miasta. Ja sam nigdy nie
mia!em okresu fascynacji Sosnowcem, wi%c powiedzia!bym inaczej.
Obraz, który przedstawi!em w powie$ciach, jest i tak du'o cieplejszy
od tego, co nosi!em w sobie wcze$niej. To nie jest zatem tak, 'e wyimaginowa!em sobie jakie$ pi%kne wyobra'enie Sosnowca, z którym teraz
walcz%. Wr%cz odwrotnie, mój portret
tego miasta by! czarny, a to, 'e teraz
jest czarny z elementami komicznymi i momentami sympatycznymi,
jest efektem wielu lat walki, aby zaakceptowa& Sosnowiec jako miejsce,
o którym mog% pisa&. Na szcz%$cie zacz#!em do niego dorasta& w takim
wieku, 'e nie popadam ju' ze skrajno$ci w skrajno$&. Zainteresowa!em
si% sosnowieck# histori# po czterdziestce, czyli po kryzysie wieku $redniego, wi%c nie musia!em kocha& albo
nienawidzi& tego miejsca. Zauwa'y!em wówczas, 'e chocia' jest to
przestrze( o trudnej urodzie i trudnych
dziejach, to jest w nim bardzo interesuj#ca dla pisarza historia. To znaczy,
'e miasto po!o'one tam, gdzie Sosnowiec, w tamtym czasie by!o jakim$
Klondike, ziemi# obiecan#. W tym
sensie widzia!em tutaj pewien potencja!, ale widzia!em go jako literaturoznawca, a nie esteta. Nigdy natomiast
nie zach!ysn#!em si% Sosnowcem,
dlatego wydaje mi si%, 'e moja trylogia pokazuje ca!e Zag!%bie jako ciekawe, ale równocze$nie brzydkie
i trudne. W ka'dym razie moje powie$ci nie s# sosnowieckimi laurkami i nigdy nie by!o moim zamiarem, aby si%
komukolwiek podlizywa&. Równocze$nie nie mam potrzeby zemsty na tym
mie$cie za cokolwiek.
– Mo&e po prostu prawd' jest to,
co zapisa% pan w Pudrze i pyle, &e
„Sosnowiec nigdy nie s%yn'% jako
miasto prostych zale&no$ci”, i to
t%umaczy ca%' jego zawi%o$#.
– Naprawd% tak napisa!em? To
zgadzam si% sam ze sob# ($miech).
– Ostrze pana pióra wychodzi jed"
nak poza Sosnowiec. W Korze"cu
podkre$li% pan, &e „choroba podejrz"
liwo$ci by%a przypad%o$ci' ende"
miczn' w tym regionie”, pani Zimo"
ro dzic przy pi sa% pan wi!k sz'
podatno$# na „mikroba prostackiej
nie&yczliwo$ci wisz'cego w zag%!"
biowskim powietrzu”, opisa% pan
równie& straszne zag%!biowskie dzie"
ci, na widok których przechodzie(
ucieka na drug' stron! ulicy. Z kolei
Andrzej Niemojewski nakre$li% obraz
ludzi Zag%!bia jako „cyklopów”,
„ludzkich kolosów” czy „dziejowych
olbrzymów” pocz!tych w &ywiole
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ognia, którzy przechodz!c „przez
p"omieniste morze pracy”, wytrzy#
muj! „ogniow! prób$”. Jacy zatem
s! naprawd$ Zag"$biacy?
– Chyba prawda, jak zwykle, le!y
po"rodku. Twardymi lud#mi s$, cyklopami mo!e mniej. Ja widz% du!o negatywnych cech w „charakterze zag&%biowskim”, a Zag&%bie znam do"'
dobrze poprzez pryzmat wielu ma&ych
miejscowo"ci, a nie tylko Sosnowca. I ogólnie nie mam sentymentu
do tego rodzaju mentalno"ci. Nie
wchodz$c w szczegó&y, chcia&bym
jedynie podkre"li', !e opisa&em rzeczy,
z którymi si% spotka&em w rzeczywisto"ci. Naprawd% musia&em przechodzi' na drug$ stron% ulicy na widok
grupy dzieci. Ba&bym si% wszystko pot%pia' w czambu&, ba&bym si% te! mityzowa' jak w cytacie o cyklopach, bo
tu byli bardzo ró!ni ludzie w bardzo
ró!nych momentach dziejowych. Nie
wiem na przyk&ad, co Zag&%biacy rozumiej$ pod poj%ciem Zag&%biak. Je"li bowiem mówimy o okresie, w którym umieszczone s$ fabu&y moich
powie"ci, to mówimy i o (ydach,
i o Niemcach, i o Polakach, i o Rosjanach, i o fabrykantach, i o szwarcownikach, i o handlarzach, i o artystach itd. Oni nie mie li jed nej
wspólnej cechy charakterologicznej,
bo byli z ró!nych miejsc, z których
przywozili w&asne rysy. Zag&%bie jest
wi%c, moim zdaniem, konglomeratem
tych wszystkich grupowych w&a"ciwo"ci, i je"libym zgodzi& si% z tym, !e
kiedy" gdzie" co" si% przetopi&o, to
przez ile" tam lat mo!e rzeczywi"cie
wykszta&ci&y si% jakie" cechy wspólne. Ale mówienie o sobie, !e skoro si%
pochodzi z dziada pradziada z Sosnowca, to ma si% wielkomiejski charakter, jest wed&ug mnie "mieszne, bo
cztery pokolenia wstecz nie by&o tu !adnego miasta, ale wioska, w której ton%&o si% w b&ocie.
Zag&%bie z jednej strony ma tak$ du!$ mas% ludno"ci nap&ywowej, !e to
musi rozmywa' spójno"' charakterologiczn$, a z drugiej strony mnóstwo
ludzi wyjecha&o st$d lub znikn%&o
podczas wojny, wi%c jest to bardzo do"wiadczony region, co pewnie nie
wp&ywa najlepiej na zaufanie do ludzi. Zatem cz%"' z tych negatywnych
w&a"ciwo"ci wynika nie tyle z jakich"
„zag&%biowskich genów”, co z atmosfery braku sta&o"ci, z jakiej" niepewno"ci jutra oraz w&asnej to!samo"ci – czym my w&a"ciwie jeste"my, ju!
miastem czy jeszcze wsi$? Inaczej
rzecz si% ma w miejscach takich, jak
Kraków czy Pozna). Tam nikt nowy
si% nie wci"nie, jest pewna sta&o"',

wi%c jakie" cechy krakowskie czy pozna)skie mog&y si% przez wieki wykszta&ci'. Tutaj natomiast jest wieczna fluktuacja.
– Ciesz$ si$, %e mówi pan o tej
fluktuacyjno&ci, bo to doskonale
koresponduje z tym, co Krzysztof
K"osi'ski pisze o powie&ci Stefana
(eromskiego Ludzie bezdomni, i%
ods"oni"a ona „pi$tno tymczaso#
wo&ci” Zag"$bia. Jak na co dzie' od#
czuwa si$ t$ prowizoryczno&), swe#
go rodzaju simulacrum?
– Odczuwa si% dziwnie, dlatego !e
pomimo tej fluktuacyjno"ci i tego, co
powiedzia& pan prof. K&osi)ski, Zag&%biacy, czy raczej sosnowiczanie, doszli w pewnym momencie do wniosku, !e jednak maj$ g&%bok$, odr%bn$,
definiuj$c$ ich i stabiln$ to!samo"'
i !e powinni z niej by' dumni i powinni j$ piel%gnowa'. Ale gdyby kogo"
zapyta', na czym ona mia&aby polega', to pewnie w odpowiedzi us&yszeliby"my: wierno"' Zag&%biu Sosnowiec, trzy razy ogl$danie Korze!ca
w Teatrze Zag&%bia i to chyba na tyle. Z czasów studiów pami%tam, !e region ten wstydzi& si% tej dziwnej, nie
do ko)ca zdefiniowanej to!samo"ci,
a dzisiaj – nadal nie wiedz$c dok&adnie, czym ona jest – podkre"la, !e j$
posiada. Na przyk&ad jad$c z Katowic
do Sosnowca, mo!na zauwa!y' tablic% z napisem „Witamy w Zag&%biu
D$browskim”, tak jakby si% przeje!d!a&o do innego stanu w Ameryce. I to si% pojawi&o po Korze!cu. Kto"
mi nawet mówi&, !e dzi%ki mnie Zag&%biacy odzyskali poczucie w&asnej
to!samo"ci. A ja mówi%: mnie w to nie
mieszajcie! Ja z tym nie chc% mie' nic
wspólnego, z tym odgradzaniem si%.
Najpierw Zag&%bie mia&o !al do *l$ska, !e ten "mieje si% z niego, i! jest
za granic$, a teraz samo postawi&o
znak na Brynicy. Kto si% wi%c i od kogo odgradza? Oczywi"cie w tym zainteresowaniu histori$ jest wiele pozy tyw ne go, bo lu dzie za czy na j$
grzeba' w archiwach, je#dzi' na wycieczki i dzi%ki temu dostrzegaj$, !e
maj$ u siebie wiele interesuj$cych
rzeczy. Z drugiej strony jednak rodzi
to typowe dla Polaków zachowanie,
!e gdy zaczynamy my"le' pozytywnie o sobie, to automatycznie zaczyna my my "le' ne ga tyw nie o innych. I tak to postrzegam, !e uwolni&o
si% niebezpieczne my"lenie, !e skoro my jeste"my Zag&%biakami, to
patrzmy z góry na tych, którzy nimi
nie s$.
– To jest fundowanie w"asnej
to%samo&ci na opozycji do czyjej&
inno&ci.

– No, w&a"nie! O to mi chodzi&o,
!e istnieje niebezpiecze)stwo budowania na opozycji. I to mi si% nie podoba.
– To, o czym mówimy, doskonale
koresponduje z tym, co Ewa Ko#
sowska napisa"a 14 lat temu, %e
przed Sosnowcem rysuje si$ nast$#
puj!ca alternatywa: albo, chc!c sta)
si$ miastem tradycyjnym, stworzy
sobie mit, albo nauczy si$ wykorzy#
stywa) atut braku tradycji. Któr!
z dróg wybra" wed"ug pana?
– Chyba rzeczywi"cie zaanektowa&
Korze!ca jako swój mit za&o!ycielski. Przy czym dokona&o si% to nie tyle poprzez ksi$!k%, bo z t$ mniejsza
liczba osób si% zetkn%&a, co poprzez
inscenizacj% w Teatrze Zag&%bia.
Oczywi"cie sta&o si% to poza moj$ wol$ i "wia do mo "ci$. Przy st% pu j$c
do pi sa nia Ko rze! ca, chcia &em
po prostu zape&ni' wolny czas, jaki
pozosta& mi wieczorami, a !e nie ogl$dam telewizji, zacz$&em pisa'. Ale nie
mia&em agendy, !e zrobi% Zag&%biu
co" takiego. Nie mia&em zamiaru
budzenia ani tworzenia zag&%biowskiej czy sosnowieckiej to!samo"ci.
Generalnie #le si% z tym czuj%, ale
zdaj% sobie spraw%, !e z tych dwóch
opcji Sosnowiec wybra& &atwiejsz$
drog% – zbudowania mitu, na dodatek troch% fa&szywego. Bo to jest tylko fikcja, chocia! osadzona w realiach topograficznych i historycznych,
ale jednak fikcja. Dlatego martwi% si%,
gdy Zag&%biacy bior$ te powie"ci
jako prawd% objawion$ o Sosnowcu,
zauwa!aj$c g&ównie te elementy,
które im odpowiadaj$.
– Mo%e wi$c dlatego trudno w So#
snowcu stworzy) tradycj$, kultur$,
bo zosta" on za"o%ony nie na salo#
nach, ale „na ha"dzie i na nasypie”,
jak stwierdzi" pan w Korze!cu? Upo#
dabnia go to do Stalowej Woli, któ#
ra „wyros"a na piecu martenow#
skim”. Oba miasta istniej! przede
wszystkim jako sypialnie dla przemy#
s"u. W sypialni za& si$ tylko &pi.
– Zgadza si%, tylko !e dawniej te
miasta rzeczywi"cie funkcjonowa&y
jako sypialnie przy zak&adach pracy
i wtedy ludzie nie martwili si% zagadnieniem to!samo"ci. Mieli prac%
i wszystko jako" toczy&o si% do przodu. Problem umocowania si% w kulturze, zakorzenienia w czym" pojawi&
si%, gdy te zak&ady pad&y. Tu ju! nie
ma !adnych kopalni i nie mo!na powiedzie', !e te wszystkie bloki to s$
sypialnie dla istniej$cych fabryk, bo
to jeszcze jak$" racj% bytu by mia&o.
Problem polega na tym, !e cz&owiek
budzi si% w tej nikomu niepotrzebnej

sypialni i nie wie, co ma ze sob! zrobi". Pojawi#a si$ wi$c potrzeba zmitologizowania tego, co by#o. Wytworzy#y si$ dwa konfliktuj!ce si$ ze
sob! mity. Pierwszy mit dobrobytu
za Gierka g#osi, %e w jego dekadzie,
szczególnie w Sosnowcu, by#o fantastycznie. Drugi mit, %e za Gierka
by#o &le. A potem ukaza# si$ Korzeniec jako alternatywa dla tych dwóch
mitów i ludzie uwierzyli, %e w czasach
Korze!ca to dopiero by#o fantastycznie! Ale je'li si$ przyjrze" bli%ej postaciom tej powie'ci, to mamy dobr!
fi(sk! bon$, niemieckich fabrykantów
z wizj! i polskich szwarcowników. To
z kim si$ identyfikuj! dzisiejsi sosnowiczanie?! Natomiast wyst$puj!cy
w ksi!%ce arty'ci i dziennikarze s! jedynie marginesem tamtej spo#eczno'ci. To nie jest tak, %e Sosnowiec
na pocz!tku XX wieku by# t$tni!cym
%yciem miastem redaktorów i kulturalnych gazet.
Gdzie wi$c szuka" tego mitu za#o%ycielskiego? Czy w tym, co car
zbudowa# na ha#dzie, czy w tym, co
Gierek zbudowa# po tym, jak porozrzuca# stare cha#upy i postawi# w ich
miejsce bloki? Nie ma takiego jasnego punktu w dalekiej przesz#o'ci,
w którym by mo%na wszystko umocowa". Jest potrzeba mitologizacji, ale
w praktyce wygl!da to 'rednio.
– Czy poszumy industrializacji,
które tak fascynowa!y epok" moder#
nizmu mog$ jeszcze dzisiaj wywo!a%
podobn$ ekscytacj"? Czy cz!owiek
wspó!czesny s!yszy w tym jeszcze
muzyk", jak Kostrzy& z powie'ci Ka#
dena#Bandrowskiego Czarne skrzy!
d"a, który stwierdzi!, (e (aden kwar#
tet 'wiata nie odda takich szmerów?
A mo(e dla nas to ju( tylko irytuj$#
cy szum informacyjny, cywilizacyjny
jazgot, który anektuje w naszym (y#
ciu resztki autonomii, jak$ jest cisza?
Jak pan to postrzega jako mi!o'nik
muzyki operowej i autor powie'ci,
w których nota bene nie s!ycha%
modernistycznej fascynacji przemy#
s!em?
– Jestem cz#owiekiem, który nie
znosi ha#asu, wi$c wszystkie odg#osy t$tni!cego miasta, przemys#u, hut,
kopalni itd. s! mi raczej obce, m$cz!
mnie. Cisza i Skandynawia s! moj!
odskoczni! od tej g#o'nej rzeczywisto'ci. Ale je'li ju% jakie' d&wi$ki, to
musz! one by" bardzo mocno uporz!dkowane i tworzy" estetyczn! ca#o'", jak w operze. Ha#as w sensie
chaosu zupe#nie do mnie nie przemawia. Mam 'wiadomo'" tego, %e napisa#em trzy ksi!%ki o mniej wi$cej
pierwszych czterdziestu latach istnie-

nia Sosnowca, w których je'li pojawiaj! si$ kopalnie czy fabryki, to
w absolutnym tle. Oczywi'cie musz!
si$ pojawia", bo by#bym naiwny,
gdybym tego nie przedstawi#. Natomiast staram si$ je tak bardzo wyciszy", jak to tylko mo%liwe. W pewnym sensie schowa#em przemys#
pod ziemi!, bo nie interesuje mnie
modernistyczne has#o „miasto, masa,
ma szy na”. Prze mys# wy st$ pu je
w moich powie'ciach jako podszewka Sosnowca. Jest gdzie' pod spodem
i tam sobie bulgocze niczym solfatara, ale nie ma go na powierzchni
i w centrum mojej uwagi.
– W swoich powie'ciach wyszed!
pan oczywi'cie daleko poza region,
podejmuj$c si" trudnej, ale w moim
odczuciu s!usznej krytyki naszych
narodowych wad. Gdy bohatero#
wie Korze#ca zastanawiaj$ si", jaka
Polska ma si" odrodzi% po latach nie#
woli, pada pytanie: „Ta, o której ju(
Kochanowski pisa!, (e stoi nierz$dem
i przekupstwem”? W innym miejscu
jedna z postaci konstatuje, (e „Polak
z Polakiem si" nie dogada” i wresz#
cie pod koniec powie'ci podsumowa!
pan: „Jakie to wszystko smutne. Ja#
kie (a!osne. I zawsze takie samo”. Nic
doda%, nic uj$%. Nie uczymy si"
na b!"dach. Jeste'my, jakby powie#
dzia!a Szymborska, „uczniami najt"p#
szymi w szkole 'wiata”.
– W pe#ni si$ zgadzam. Uwa%am,
%e jeste'my niezbyt bystrym narodem. To przekonanie pog#$bi#o si$
we mnie pod wp#y wem lek tu ry
przedwojennej prasy potrzebnej mi
do Korze!ca, Pudru i py"u oraz Talu. Uderzy#o mnie, %e nic si$ nie
zmie ni #o w na szej men tal no 'ci
od tamtych czasów. Nadal mielimy
te same rzeczy! )wiat ruszy# do przodu, a my nie tylko niczego si$ nie nauczyli'my (bo gdyby'my si$ nauczyli, to mo%e zrozumieliby'my, %e
czas mówi" na jakie' inne tematy,
a nie w kó#ko obraca" to samo), ale
nawet nie wyci!gn$li'my %adnych
wniosków z tego mi$dlenia! Mnie to
oczywi'cie boli i wola#bym, %eby by#o inaczej, ale jest jak jest.
– Czy planuje pan eksplorowa%
jeszcze jakie' w$tki sosnowieckie, za#
g!"biowskie? A mo(e teraz nast$pi
zwrot w jakim' zupe!nie innym kie#
runku? Mo(e czytelnicy chcieliby
podejrze% pana oczami Bliski Wschód
lub Nigeri"?
– Najpierw mnie podejrz!, i to ju%
jesieni!, z ameryka(skiej perspektywy. W pa&dzierniku uka%e si$ Nebraska, mój dziennik podró%y po Stanach.
Podczas prawie dziesi$ciomiesi$czne-

go pobytu zje&dzi#em Ameryk$ samochodem, robi!c przy tym notatki,
z których czytelnicy b$d! mogli mnie
pozna" troch$ bli%ej. Dzienniki z natury rzeczy bardziej obna%aj! autora,
ni% powie'ci, chocia% staram si$, by
Nebraska by#a o Ameryce, a nie
o mnie.
Pó&niej mam w planie czwarty tom
kronik. I wtedy nie b$dzie ju% trylogii sosnowieckiej, ale kwartet zag#$biowski. Intryguje mnie historia Rutki La skier, na szej An ny Frank.
W 1943 roku napisa#a zeszycik, który nast$pnie ukry#a. Zosta# on odnaleziony i sprawa bardzo si$ nag#o'ni#a. Ju% za cz! #em pra c$ nad t!
powie'ci!. Z jednej strony musz$
bowiem poruszy" temat wojny w Zag#$biu, bo to by# bardzo bolesny czas
dla tego regionu, a z drugiej – historia nastoletniej *ydówki z B$dzina
po prostu mnie zafascynowa#a. Przede mn! stoi teraz niezwykle trudne zadanie. Musz$ cofn!" si$ o cztery poziomy od tego, kim jestem naprawd$,
by zrozumie", jak mog#a czu" si$
dziewczyna, nastolatka, *ydówka
i to jeszcze podczas wojny. Mam nadziej$, %e mi si$ to uda, bo bardzo
bym chcia#, aby to by#a du%a epicka
opowie'".
W swym pisarstwie nie skupiam si$
ju% zatem tylko na Sosnowcu. My'l$
jeszcze o napisaniu czego' w rodzaju zbioru esejów i przewodnika literackiego po wschodniej Turcji, któr!
ostatnio do'" cz$sto odwiedzam.
Mam ju% sporo materia#ów o miejscach pod arme(sk! granic!, które
nie s! powszechnie znane i odwiedzane przez turystów, ale które zosta#y
utrwalone w literaturze, jak Kars
w #niegu Orhana Pamuka. Zwiedza#em to miasto w#a'nie z t! powie'ci!
w r$ku, podobnie jak niektórzy przyje%d%aj! do Sosnowca z Korze!cem
pod pach!. Chcia#bym zebra" te moje medytacje nad literatur! i Turcj!
w jeden tom, swego rodzaju przewodnik czytelniczo-kulturalny. W ten
sposób chc$ wróci" do motywów, które zawsze lubi#em, czyli do samotnych
podró%y w dziwne miejsca.
!
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Ju! trzy lata min"#y i jeszcze pó# roku, od kiedy przyszli Niemcy. Z daleka nie
szli. B"dzin le!a# zaledwie kilkana$cie kilometrów od granicy.
Gdy ju! przewrócili szlabany, ale jeszcze nie dotarli do miasta, s#ysza#o si" ró!ne historie. Niektóre by#y straszne, a inne nie. Pewnej dziewczynce w Siewierzu, stoj%cej na ulicy Bytomskiej przed domem i patrz%cej z przera!eniem i fascynacj% oczami wielkimi jak spodki na tocz%ce si" przez miasto czo#gi, m#ody
!o#nierz poda# czekolad". „Nimm”, powiedzia#, i to by#o pierwsze niemieckie s#owo, jakie us#ysza#a w !yciu. Wtedy jeszcze mo!na by#o pomy$le&, !e nie b"dzie
tak 'le. Powalcz% z polskimi !o#nierzami na froncie, bo na tym wojna polega, ale
jak ju! powalcz%, jak ju! si" Polska podda, bo podda& si" musia#a, to wtedy nast%pi #ad. Owszem, przyjdzie okupacja, ale wielu (ydom w zasadzie by#o wszystko jedno. Wsz"dzie i tak czuli si" okupowani, wsz"dzie przeganiani, wiecznie
si" tu#ali, wi"c co za ró!nica, czy Niemiec (yda ci$nie, czy Polak, czy Ruski. To
si" przecie! da przetrzyma&. A jakby ju! mia#o by& bardzo 'le, zawsze mo!na próbowa& ucieka&, emigrowa&, czy to do Palestyny, czy gdzie indziej jeszcze. Najlepiej za$ do Ameryki Pó#nocnej. W ostateczno$ci do Po#udniowej.
My$lenie by#o te! i takie, !e skoro w ca#ym Zag#"biu jest (ydów sze$&dziesi%t
tysi"cy, to nikt przy zdrowych zmys#ach wszystkich nie wygna. Przecie! sze$&dziesi%t tysi"cy osób mo!e wiele dobra wytworzy&, ka!demu pa)stwu bardziej jest
przydatnych sze$&dziesi%t tysi"cy pracowitych (ydów, ni! takich, co ich nie ma.
A pa)stwu, które prowadzi wojn", tym bardziej trzeba ludzi, bo kto$ musi !o#nierzom kalesony #ata&, kto$ musi naboje produkowa&, mundury pra& i prasowa&
oraz doszywa& oberwane guziki.
Jaka! to szczególna korzy$& mia#aby wynikn%& z nieobecnego albo martwego (yda? Czy z !ywego nie ma wi"kszego po!ytku? Oczywi$cie nikt nie by# tak
naiwny, by nie wiedzie&, !e w Niemczech (ydom 'le si" dzia#o za rz%dów Hitlera. Ale, jak ju! powiedziano, (ydom 'le si" dzia#o zawsze, wsz"dzie,
za wszelkich rz%dów, we wszystkich krajach, no, mo!e poza jedn% Ameryk% Pó#nocn%. Nadzieja si" zatem tli#a, !e b"dzie 'le, ale nie gorzej, ni! wtedy, kiedy jest
normalnie 'le. A normalnie 'le, to jest prawie dobrze. Prawie pi"knie. Prawie !e
znakomicie jest, je$li jest tylko normalnie 'le. I na to nale!a#o liczy&.
Z sze$&dziesi"ciu tysi"cy (ydów w Zag#"biu prawie jedna trzecia mieszka#a
w B"dzinie. Dwadzie$cia sze$& tysi"cy osób. W obliczu takiej liczby przydatnych
(ydów, tak wierzono, nawet Niemcy musz% g#owami pokiwa& w zadumie. Bo
je$li w innych miastach i miasteczkach w Polsce mówi#o si": wasze ulice, nasze
kamienice, to nigdzie nie by#o to tak prawdziwe, jak w B"dzinie. Katolików wprawdzie by#o ponad trzydzie$ci tysi"cy, czyli ciut wi"cej, ale w centrum miasta spróbuj jakiego$ u$wiadczy&. Niektóre rachuby mówi#y odwrotnie, !e to (ydów jest
wi"cej. Jeden diabe# by si" w tych statystykach rozezna#.
Zanim przyszli Niemcy, jakie to pi"kne miasto by#o!
Tu! nad rzek% wznosi#o si" wzgórze zwie)czone ruinami prastarego polskiego zamku. Obok zamku wznosi# si" ko$ció#. Pod zamkiem i pod ko$cio#em ca#e wzgórze oblepia#y !ydowskie domy. Niektóre z nich – istne pa#ace, inne – lepianki, ale tak by& musia#o, bo na ca#ym $wiecie nigdzie #aska bogactwa nie jest
jednakowo rozdzielona w$ród ludzi.
Nad rzek% sta#a wielka murowana synagoga. To !e zbudowano j% nieopodal zamku i ko$cio#a, ale nieco ni!ej, by#o sprawiedliwe. Bo nawet je$li nad miastem górowa#y polski zamek i polski ko$ció#, to jednak !ydowskie domy od stuleci przytulone by#y do tego wzgórza w sposób nierozerwalny i, jak mawia# rabin,
symboliczny. Byli tacy, co uwa!ali, !e nie ma si" co tak klei& do polskich murów, byli tacy, co tak uwa!ali, i w$ród Polaków. Ale nikt nie móg# zaprzeczy&,
!e od wieków (ydzi i Polacy k#"bili si" tu wspólnie i w ko)cu w#a$nie dosz#o
do tego, !e wasze ulice, nasze kamienice, wasz zamek, nasza synagoga, a rzeka
wspólna. I tak by mog#o zosta&.
Mog#oby, ale nie zosta#o.
Bo pierwszego wrze$nia o pi%tej rano rozleg# si" warkot i tak nisko przelecia#y samoloty, !e je$li kto$ sta# na zamkowym wzgórzu, a nie zd%!y# si" skry&, to
móg#by pomy$le&, !e go zaraz o g#ow" zahacz%. Z kolei, je$li si" patrzy#o w stron" zamku na przyk#ad od Zawala, to si" wydawa#o, !e dachówki pospadaj% z domów, !e maszyny rozbij% si" o wie!" ko$cio#a *wi"tej Trójcy albo !e wie!" str%c%; ale nie, !aden nie zahaczy#, tylko pe#z#y z#owrogo po niebie, a to si" dopiero
w ko$ciele musia# ksi%dz Stasi)ski ba&, bo on niejako w B"dzinie najwy!ej zasiada#, najbli!ej nieba i niemieckich samolotów.
Tak by#o a! do trzeciego wrze$nia. Komendanci obrony czynili mnóstwo zamieszania, krzyczeli, !eby ludzie nie wystawali na ulicach i si#% wpychali gapiów

do bram. Syreny wy!y od rana do wieczora. Kobiety rozdawa!y mieszka"com opatrunki i tampony, za# dziewcz$ta ze Stowarzyszenia M!odzie%y &e"skiej wr$cza!y medaliki. W zasadzie mia!y te medaliki rozdawa' %o!nierzom, ale medalików
by!o du%o wi$cej ni% %o!nierzy, zreszt( ci mieli ju% od dawna medaliki po#wi$cone na Jasnej Górze albo w Ostrej Bramie, wi$c b$dzi"skie nie mia!y dla nich
takiego znaczenia, woleliby pistolety, a poza tym byli zaj$ci, poniewa% dostali rozkaz wysadzenia zaminowanego mostu. Jak hukn$!o od Czeladzkiej, niejeden z wra%enia na ziemi$ pad!, ale co to da takie wysadzenie mostu? W czym to Niemcom
przeszkodzi? A ludziom bez mostu %y' trudniej. Po!apa' si$ w sytuacji te% coraz trudniej. Jedni wo!aj(, %eby ucieka', inni, %eby nie ucieka', urz$dnicy zebrani przed magistratem twierdz(, %e nie wydano rozkazu ewakuacji, ale z kolei przyznaj(, %e nast(pi!y powa%ne problemy z !(czno#ci(, wi$c mo%e i wydano, tyle
%e rozkaz nie dotar!? Co biedniejsi postanowili nie czeka' na %adne rozkazy, tylko ucieka', bo jak si$ jest biednym, to ani nie ma co zostawia', ani nie ma si$
czym przekupi' tego, który nastanie po tym chaosie. Przecie% jaki# #wiat nasta'
musia!. Wi$c biedni Polacy razem z biednymi &ydami, d)wigaj(c twarde bochenki chleba w workach i ci(gn(c chude kozy na postronkach, pierzchali z miasta,
chocia% gdyby ich zapyta', gdzie uciekaj(, ma!o kto wiedzia!by, co odpowiedzie'.
„Na wschód! Byle dalej st(d! Niemcy s( ju% blisko i wszystkich wymorduj(!”
Takie si$ s!ysza!o wo!ania, chocia% od czasu do czasu ten i ów stuka! si$ w g!ow$, %e to przesadna histeria.
Trzeciego wrze#nia znikn$!y poci(gi, znikn$!y rowery, i %o!nierze polscy znikn$li wraz z dzia!kami przeciwlotniczymi, znikn$!y kobiety z opatrunkami, kr$c(ce si$ ko!o posterunku PCK przy synagodze, znikn$li komendanci z opaskami na r$kach, a czwartego wrze#nia nad ranem znikn$li polscy policjanci. Przez kilka godzin
panowa!a cisza, a po po!udniu na ulicach pojawili si$ niemieccy %o!nierze.
Jeszcze byli tacy, chocia% by!o ich coraz mniej, co uwa%ali, %e Niemcy zaprowadz( porz(dek. W ca!ym mie#cie powywieszano Bekanntmachungi. &e wszelkie próby niesubordynacji b$d( karane #mierci(, %e podnoszenie cen towarów b$dzie karane #mierci( i %e spekulacja oraz szaber po zniszczonym mieniu te% b$d(
karane #mierci(. Wielkiej rozmaito#ci kar Niemcy nie przewidywali. Jest jednak
faktem, %e nie powinno si$ kra#' ani spekulowa', ani szabrowa'. Otwarte pozostawa!o pytanie, na ile dos!ownie nale%a!o bra' te gro)by i zakazy, ale Niemcy
bardzo szybko rozwiali ewentualne w(tpliwo#ci mieszka"ców. Ósmego wrze#nia
na dziedzi"cu spalonego wi$zienia powiesili m!odego Polaka i starego &yda, bez
%adnej dyskryminacji, jednego obok drugiego. Polaka za to, %e ukrad! kawa!ek
drutu z pogorzeliska, a &yda piekarza za to, %e podniós! o grosz cen$ chleba. Zgroza wszystkich ogarn$!a. Stryczek za kawa!ek drutu? Albo za podniesienie ceny
o grosz? Przecie% ten nieszcz$sny piekarz podnosz(c zaledwie o grosz, w!a#ciwie nic nie podniós!, bo %eby upiec chleb, musia! spekulantom p!aci', wszak niczego ju% dosta' nie mo%na by!o legalnie, wi$c powinien ceny o dobrych par$
groszy podnie#'. Ale %e si$ ba!, to tylko o grosz podniós!. No i to, %e ze strat(
sprzedawa! na nic si$ zda!o, bo go Niemcy i tak powiesili.
I ju% dla wszystkich by!o jasne, %e nie nadchodz( %adne uczciwe czasy. Bo kra#'
i spekulowa' to jedno, ale zabija' za drut i za strat$ na chlebie to z uczciwo#ci(
nie mia!o nic wspólnego (…).
Dziewi(tego wrze#nia wieczorem wybuch! po%ar i niemal ca!e wzgórze zamkowe stan$!o w ogniu. &ydowskie domy dobrze nadawa!y si$ na pochodnie. W piwnicach wi$kszych kamienic sk!adowano w$giel na zim$, z kolei dachy biedniejszych domów by!y drewniane i kryte pap(, wi$c ogie" mia! gdzie hula'. Cz$#'
papy topi!a si$ i sp!ywa!a ze spadzistych dachów jak gor(ca lawa, cz$#' tryska!a iskrami w niebo, a w piwnicach zajmowa! si$ w$giel i od %aru p$ka!y szyby
w okienkach. Od do!u piek!o i od góry piek!o, a w #rodku &ydzi. Ci, których po%ary zasta!y na górnych pi$trach bogatszych kamienic, mieli odci$t( drog$ ucieczki, poniewa% w$giel p!on(cy w piwnicach uniemo%liwia! wyj#cie do sieni. Wszelkie próby otwierania drzwi ko"czy!y si$ #mierci(. Wielu w taki sposób dokona!o
%ywota. Inni wyskakiwali z górnych pi$ter, bo woleli roztrzaska' si$ na chodnikach i bruku, ni% spali'. Myli si$ jednak ten, kto uwa%a, %e biedacy z malutkich parterowych domków, krytych tani( pap( mieli lepiej, poniewa% nie zabijali si$, wyskakuj(c z pi$ter, ani nie mieli w$gla w piwnicach. Ta biedota,
wybiegaj(ca na ulice z sieni czy nawet wychodz(ca z okien cha!up, pada!a od razu od kul Niemców, którzy urz(dzili sobie regularne polowanie i strzelali do ka%dego, kto próbowa! ucieka' z p!on(cych domów. Nast$pnego dnia przypalone
zw!oki zawala!y ulice, zgliszcza synagogi i nowy %ydowski cmentarz na wzgórzu. Wsz$dzie le%eli ludzie albo cz$#ciowo zw$gleni, albo uduszeni dymem, albo zastrzeleni podczas próby ucieczki. Do po%ó!k!ych twarzy i szklistych, szeroko otwartych oczu poprzykleja!y si$ strz$pki sadzy, smugi smo!y, fragmenty
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spalonej papy i popió!. Le"eli powykrzywiani we wszystkie strony jakby jacy#
wspó!cze#ni uciekinierzy z Pompejów. Jeszcze kilka dni pó$niej, kiedy sz!o si%
w#ród zgliszcz ulic miasta w tym kwartale, który po!o"ony by! przy synagodze,
z dziur po wybitych piwnicznych oknach wida& by!o "ar, a kiedy zapada! wrze#niowy zmrok, w%giel dopalaj'cy si% w piwnicach l#ni! czerwono i z!owrogo przez
puste ramy okienek nad chodnikami.
A przecie" to nie by!o wcale najgorsze, co mia!o si% (ydom w B%dzinie przydarzy&. To by! tylko pocz'tek ko)ca roz!o"onego na kilka lat, na kilka kr%gów
piekie!.

! [Fragment drugi: 12 sierpnia 1942: Punkt na Hakoachu]
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Nerwowo spogl'dali w niebo, jednak z nieba nie mogli si% spodziewa& lito#ci. Z o!owianych chmur spad!o kilka ci%"kich, grubych kropel deszczu, a potem nast'pi!a przerwa. Ludzie z nadziej' spojrzeli do góry. Ale to nie by! koniec.
Dopiero teraz rozla!o si% naprawd%. Kuczinsky wsta! zza stolika i chodzi! wzd!u"
szeregu (ydów, z których ka"dy mia! tego dnia kruczoczarne w!osy. Stan'!
przed grupk' starców i za!o"y! r%ce na plecy. Z daszka czapki kapa!y mu krople
deszczu. A oni trz%#li si% ze strachu i próbowali zbi& ciasno w gromad%.
Kuczinsky przygl'da! im si% z coraz wi%ksz' uwag'. Na jego twarz zacz'! wype!za& kpi'cy u#miech.
Po czo!ach, policzkach i szyjach starych (ydów sp!ywa!y stru"ki czarnej farby. Im bardziej pada!o na ich g!owy, tym wi%cej czarnych stru"ek sp!ywa!o po ich
twarzach, a w!osy z kruczoczarnych – na szybko, byle jak zafarbowanych, czasami wysmarowanych past' do butów albo sadz', czym tam kto mia! i zd'"y! – zmienia!y si% w brudne i siwe.
I dlatego Kuczinsky si% #mia!.
– Chcieli#cie si% odm!odzi&? (eby móc pracowa& dla Trzeciej Rzeszy?
Chwalebne, nader chwalebne.
Milczeli. Nie odwa"yli si% te" wyciera&, bo to oznacza!oby przyznanie si%
do winy.
Kuczinsky stan'! przed niskim, szczup!ym starcem. Chwyci! go za brod%, uniós!
twarz (yda i spojrza! mu w oczy.
Ech, panie Kuczinsky, panie Kuczinsky, co te" pan mo"e widzie& w oczach przera"onego starca? Niech pan spojrzy w te $renice wyra$niej, mo"e pan zobaczy
samego siebie ju" za kilka lat, dyndaj'cego w Sosnowcu na szubienicznym sznurze? Ale Kuczinsky tego nie widzi, wypuszcza brod% (yda, a starzec natychmiast
opuszcza wzrok. Spogl'da na czubki swoich butów, a w jego $renicach zamar!a ju" wizja oprawcy wisz'cego na szubienicy, o ile w ogóle taka wizja na jedno krótkie mgnienie rozb!ys!a.
M'drzy ludzie wiedz', "e s' staruszkowie, w oczach których odbija si% znane i nieznane.
Kuczinsky przesta! si% #mia& i szczekn'!:
– Wytrze& mordy.
O, jak szybko wycierali twarze r%kawami i d!o)mi, tak jakby sprawne wykonanie rozkazu mog!o ich uratowa&, tak jakby mog!o udowodni&, "e s' przydatni, "e b%dzie mia!a z nich Trzecia Rzesza pociech%, "e zgrzeszyli wprawdzie t'
facecj' z farbowaniem, ale s' subordynowani, o prosz%, jak szybko si% potrafi'
wytrze&. Tyle "e deszcz nieust%pliwy nadal pada! na ich g!owy i nowe czarne stru"ki pojawia!y si% na ich twarzach.
Kuczy)skiemu ju" si% to znudzi!o.
– Drei – powiedzia! krótko.
Znaczy: Aussiedlung. Znaczy: Auschwitz. Znaczy: Zum Schmelz.
Ci, którzy dostali grup% 1A, przeznaczeni byli do wywózki na roboty.
– Trzymaj si% mnie – powiedzia!a Linka, #ciskaj'c Rutk% za d!o).
Ale Rutce trz%s!a si% broda ze strachu.
– Linka…
– No, czego…
– To ju" chyba lepsza by!aby #mier&.
– Nie b'd$ idiotk' – fukn%!a Linka. – *mier& jest najgorsza. Nie ma nic gorszego. Popatrz na tych starych. Czy my#lisz, "e gdyby Trójka nie by!a najgorsza, to malowaliby w!osy farb'? Robiliby z siebie po#miewisko? My#lisz, "e nie
woleliby dosta& 1A tak jak my? Wszystko by za to oddali.
– Nie wiem. – Rutka nie przestawa!a si% trz'#&. – Mama i tata dostali Jedynk% i Heniu# te", widzia!am, wi%c oni zostan' w B%dzinie, rozumiesz? Zostan' w do-

mu. A nas wywioz! na roboty. Linka, gdzie nas wywioz!? Mojej Babce dali Trójk", tak mi si" wydaje, albo Dwójk". A Dwójka oznacza, #e b"d! si" jeszcze nad ni!
zastanawia$… Na roboty jej przecie# nie dadz!, bo jest za stara, wi"c dostanie
i tak w ko%cu Trójk"… Ale co z nami b"dzie? Ciebie mog! wys&a$ gdzie indziej
i mnie gdzie indziej. Na pewno tak zrobi!.
– Nie rycz – powiedzia&a spokojnie Linka.
– Przecie# ja nie rycz", wcale nie rycz", ani jednej &zy nie uroni&am. Twarz mam
mokr! od deszczu, ty te# masz mokr! twarz. Ja bym te# ci mog&a powiedzie$,
Linka nie rycz.
– Pos&uchaj. Ja wcale nie my'l", #e to ju# koniec. – I zanuci&a cicho – Jutro te#
wstaje s&o%ce, jutro te# jest dzie%… – A powa#niejszym tonem doda&a. – Po pierwsze, nie dosta&y'my Trójki, wi"c b"dziemy #y$. I to jest najwa#niejsze w tej chwili, rozumiesz? Tylko to si" liczy na ten moment. Po drugie, twój ojciec ma na pewno jakie' pieni!dze i mój ojciec te# ma jeszcze pieni!dze. Je'li nie wrócimy
do domów, to nas b"d! próbowali wyj!$. Co my'lisz, #e Niemcy nie s! przekupni? (e nie s! chytrzy? Przecie# to sami &apówkarze!
– Ale mój ojciec ju# nie ma #adnych pieni"dzy – powiedzia&a cicho Rutka.
– Acha… To i tak jest jeszcze wyj'cie.
– Jakie?
– Musisz próbowa$ zwia$.
– St!d?
– St!d.
Rutka rozejrza&a si" wokó& siebie.
– Przecie# tu jest pe&no Niemców z karabinami i psami. Obstawili ca&e boisko.
– Nie wiem jak. Ale ja na pewno nie zamierzam sta$ bezczynnie. Pójd" si" troch" pokr"ci$ ko&o policjantów. Oni s! inni ni# gestapowcy, mo#e co' mi si" uda
z nimi za&atwi$. Idziesz?
Rutka pokr"ci&a g&ow!.
Linka wzruszy&a ramionami.
– Jak chcesz. Tam dalej siedz! Salek Goldzweig i Mania Potocka. Poczekaj z nimi. Je'li mi si" nic nie uda, wróc" do was.

! [Fragment trzeci: 1943]
– Dzie% dobry – Stasia nie czu&a si" zbyt pewnie, kiedy stan"&a przed furtk!
domu, który do niedawna by& jej domem.
– Dzie% dobry – odpowiedzia&a kilkunastoletnia dziewczyna i w jej powitaniu
zawiera&o si" pytanie. Pani do kogo? Pani w jakiej sprawie? W tych dniach ka#da wizyta osoby nieznajomej mog&a oznacza$ co' bardzo z&ego. Nie mo#na nikomu powiedzie$, #e ma si" wynosi$, bo nie wiadomo, kim jest przybysz i jakie z&e wie'ci ma w zanadrzu. I zaprosi$ do 'rodka te# strach, tym bardziej #e
akurat nie ma rodziców, a babka 'pi na górze.
– Ja… powiedzia&a Stasia i zawaha&a si". W d&oniach 'ciska&a torebk". – To by&
mój dom. Nasz dom.
Rutka przygl!da&a si" m&odej kobiecie o kruczoczarnych w&osach. Mog&aby by$
(ydówk!, ale nie by&a. Nie nosi&a Judenszternu.
– Przed wojn! my tu w&a'nie mieszkali'my – doda&a Stasia. – Ale… – wzruszy&a ramionami.
– My mieszkali'my przy ulicy )wi"tego Jana, na pewno pani wie gdzie. W takiej trzypi"trowej kamienicy… – Rutka poczu&a si" pewniej. Jej rodzina by&a bogatsza i dawniej zajmowa&a lepszy dom ni# rodzina tej m&odej kobiety. Tu by&o
tylko jedno pi"tro. No i w ogóle Warpie to przecie# by&a najgorsza dzielnica w mie'cie. To nie jest wina Rutki, #e ich przesiedlono do tego domu, i #e wysiedlono
tych Polaków. Ciekawe, gdzie oni teraz mieszkaj!.
Rutce mign!& w pami"ci moment przeprowadzki. Przy ulicy )wi"tego Jana, podobnie jak przy wszystkich ulicach wokó&, przy Podwalu, Modrzejowskiej, Starym Rynku, przy Ko&&!taja i Ma&achowskiego, wsz"dzie, jedna przy drugiej sta&y furmanki, niektóre wielkie, niektóre ma&e, a jeszcze do tego taczki i wózki, ale
przede wszystkim wozy drabiniaste o du#ych drewnianych ko&ach, i wszystkie
za&adowane by&y wysoko, po brzegi, pi"trowo, cyrkowo, dobytkiem wynoszonym napr"dce z kamienic, z bram, podawanym przez okna parteru. *adowano
nie tylko tobo&y z ubraniami czy naczynia kuchenne, ale tak#e meble: sto&y, które szczerzy&y nogi, krzes&a, szafy, komody; w'ród szlochu, lamentu, smrodu potu i strachu. Wóz sta& tu# przy spi"trzonym wozie. Trzeba by&o czeka$ z wyjazdem, a# furmanka, która blokowa&a drog", ruszy pierwsza, wi"c si" kl"&o s!siadów
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i dalej lamentowa!o, a wszyscy si" spieszyli, bo wiadomo, #e je$li Niemcy dali
czasu tyle a tyle, to za opiesza!o$% mog& raz dwa powiesi% na przyk!ad na ga!"zi tego wielkiego drzewa przy starym cmentarzu ko!o wa!ów miejskich. Tam ju#
z cmentarza tylko $mietnik zosta! i na drzewach konary w sam raz grube, #eby
'yd zadynda!, a miejsce by!o na skrzy#owaniu kilku ulic, zewsz&d tak& nauczk" by!oby wida%. Wi"c nale#a!o si" spieszy%. Z ulicy (wi"tego Jana na Kasernestrasse nie by!o daleko, ale Rutka wcze$niej nigdy tam nie bywa!a. Ca!a karawana furmanek ruszy!a ulic& Ko!!&taja i za tory, i stromo pod górk". 'ydzi mieli
teraz siedzie% na Warpiu, a ich strefa zosta!a oznaczona bia!& farb&. Za granic&
wytyczon& przez bia!& farb" osiedla% si" ju# nie mogli. Mogli tylko z górki na Warpiu powzdycha%, patrz&c na miasto za torami, sk&d ich po tylu wiekach wyrzucono. I tak si" cieszyli, #e nie mieszkaj& za murami, bo to i owo si" s!ysza!o o )odzi czy Warszawie. A oni tu murów nie mieli, tylko t" lini" namalowan& na bruku.
Niektórzy jednak mówili, #e nie ma si" z czego cieszy%, bo ko!em kredowym chrze$cijanie si" od diab!a separuj& i to #e 'ydzi tu s& za lini&, znaczy, #e jako diab!y
s& postrzegani. Wszystkiego tego jednak Rutka nie my$la!a teraz, stoj&c
przy furtce, tylko jej mign&! we wspomnieniach ów dzie*, kiedy ostatni raz wychodzi!a z bramy kamienicy, z rodzicami, z babk& i z Joachimkiem. Spojrza!a
wtedy na zap!akan& mam" i pomy$la!a, #e mama wygl&da na bardzo, bardzo star& kobiet".
Otworzy!a furtk".
– Prosz".
Stasia wesz!a na podwórko, Rutka zamkn"!a furtk" i teraz obie sta!y przy ma!ej !awce ustawionej przed domem pod krzakiem bzu.
Rutka wskaza!a r"k& !awk".
– Mo#e pani usi&dzie?
Stasia pokr"ci!a g!ow&.
– I pani przysz!a w jakiej sprawie?
Stasia stropi!a si".
Rutka pokiwa!a g!ow&.
– Wiem, chce pani sprawdzi%, czy nie niszczymy domu…
Stasia zaczerwieni!a si" po uszy. W!a$nie po to ojciec kaza! jej zajrze% do domu przy Kasernestrasse. Ci 'ydzi, któ# ich zna!? Kto wiedzia!, co to za rodzina i czy domu nie zniszcz&. Ojciec Stasi zdawa! sobie spraw", podobnie jak wszyscy, #e 'ydzi nie b"d& tam mieszka% na sta!e, #e wcze$niej czy pó+niej Niemcy
znajd& jakie$ rozwi&zanie ich kwestii, czyli do domu si" kiedy$ wróci. Getta nie
b"dzie wiecznie. Bóg da, Niemcy te# nie b"d& wiecznie. A dom, je$li si" o niego zadba, zostanie. Nale#a!oby pilnowa%, czy nowi lokatorzy s& w porz&dku, czy
niczego nie niszcz& na przyk!ad…
– Prosz" wej$% – Rutka zaprosi!a Stasi" ruchem r"ki. – Ojca nie ma. Mama jest
u s&siadki. Niestety nie mog" pani ugo$ci% jak nale#y. Ch"tnie pocz"stowa!abym
pani& herbat&, ale nie posiadamy.
– Mo#e by mi si" uda!o za!atwi% wam troch" herbaty – powiedzia!a Stasia, ale
nie ruszy!a si" z miejsca.
– Nie. Dzi"kuj". – Rutka podnios!a g!ow". – W!a$ciwie to dajemy sobie dobrze rad". Tylko tyle, #e nie mamy herbaty. Prosz", prosz" wej$% i si" rozejrze%.
Niczego tu nie niszczymy. Zreszt&… woleliby$my mieszka% w naszym dawnym
domu.
– Oczywi$cie – powiedzia!a Stasia. – Nie b"d" wchodzi!a. – Nadal sta!y obie
przy furtce. – Wcale nie przysz!am sprawdza%, czy niczego nie niszczycie – zarumieni!a si" ponownie. – Tak wpad!am, po drodze, z sentymentu. Pracuj" niedaleko w szopie, jakie$ sto metrów st&d. Akurat mam przerw", Niemcy wyszli
na obiad, wi"c… cz!owieka zawsze ci&gnie do w!asnego domu.
– Widzi pani… – zacz"!a Rutka.
Stasia chcia!a zaproponowa% tej dziewczynie, by jej mówi!a po imieniu, ale
po krótkim namy$le zdecydowa!a, #e spoufalanie si" z osob& nieznajom&, w dodatku z 'ydówk&, mog!oby wcale nie by% dobre. Pó+niej ci 'ydzi mogliby sobie ro$ci% jakie$ prawa albo prosi% o pomoc.
– Widzi pani – powiedzia!a Rutka. – Ró#nica mi"dzy nami jest taka, #e pani
mo#e odwiedzi% swój dawny dom, a ja nie mam do tego prawa.
– Ile masz lat? – zapyta!a Stasia.
– Czterna$cie.
– A ja dwadzie$cia trzy.
A po chwili wahania doda!a: – Je$li chcesz, mów mi po imieniu. Jestem Stasia. – Wyci&gn"!a d!o* i u$miechn"!a si".
!
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Z piosenkark! i kompozytork! AGNIESZK! CHRZANOWSK!
rozmawia EDYTA ANTONIAK"KIEDOS

Z Sosnowca do Krakowa
z przesiadk! w Grecji
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– Urodzi"a si# pani w Sosnowcu i tu
sp#dzi"a dzieci$stwo oraz wczesn%
m"odo&'. Jak brzmi dla pani to miasto?
Czy to Kiepura? Szpilman? A mo(e
stukot tramwajowych szyn albo ptaki
na Stawikach?
– Z bardzo wczesnego dzieci!stwa pami"tam warkot motoru, m"#a siostry,
mojego dziadka, pami"tam przeja#d#ki
nad rzek$ w okolicach ulicy Naftowej,
pewnie dzisiaj by%oby to niemo#liwe, #eby wozi& tak po prostu malutkie dziecko na motorze. Bardzo to lubi%am. Mo#e dlatego, kiedy nieco podros%am, jak
zda%am egzamin i otrzyma%am kart" rowerow$, to za zarobione podczas wakacji w Grecji pieni$dze, kupi%am sobie
motorower marki Romet i je'dzi%am nim
do liceum. Oczywi(cie stukot szyn
tramwajowych to jest element, który tak#e doskonale pami"tam, poniewa# z do-

mu do liceum, kiedy nie mia%am jeszcze
motoroweru, musia%am przemierzy&
tramwajem ca%e miasto i oczywi(cie jak
je'dzi%am do liceum muzycznego w Katowicach to tak#e towarzyszy% mi stukot
tramwajowej czterdziestki. Dzisiaj tramwaje brzmi$ znacznie ciszej. Wiele si"
zmieni%o. Musz" jednak powiedzie&,
#e tamte czasy %atwiej by%oby mi skojarzy& z kolorami ni# z d'wi"kami. Miasto by%o pozornie szare, ale w mojej rzeczywisto(ci pojawia% si" kolor wraz
z osob$ mojego stryja, Kuby Chrzanowskiego, który robi% (wiatow$ karier", ta!czy% w zespole baletowym Bejarta i kiedy wraca% z kolejnych podró#y to mieni%
si" kolorami. By% prawdziw$ inspiracj$
i dzi"ki niemu mój Sosnowiec z dzieci!stwa by% naprawd" barwny.
– Moje pytanie chcia"o otrze' si#
o poezj#. Bo te( chyba po"%czenie po)

ezji z muzyk% jest pani najwi#ksz% ta)
jemnic%…
– Dla mnie samej jest tajemnic$, dlaczego od kiedy pami"tam chcia%am %$czy& przes%ania z d'wi"kami i rytmem.
Od kiedy pami"tam uk%ada%am sobie melodyjki i dodawa%am do nich tekst. Wyra#anie si" w piosence, wydawa%o mi si"
najbli#sze mojej naturze, to by%o dla
mnie oczywiste i nie wynika%o z #adnych
g%"bokich przemy(le!, dzia%o si" to niejako samo. Najwa#niejsze wydawa%o mi
si" znajdowanie odpowiednich tre(ci,
na tyle istotnych, by móc (piewa& je ze
sceny. Nie wiem, czy wszystkie moje
piosenki zrodzi%y si" z poezji, na pewno szuka%am dobrych tekstów, ciekawych i dobrze napisanych. Ka#dy wers
ma dla mnie wpisan$ ju# w siebie muzyk" z konkretnymi pochodami interwa%ów i ich okre(lonym nast"pstwem

w czasie. Dlaczego tak jest? Tej tajemnicy nie odkryjemy.
– Sk!d u pani zainteresowanie poezj!
"piewan! czy jak pani woli piosenk! ar#
tystyczn!? Czy by$o co", co szczególnie
pani! w t% stron% pokierowa$o?
– Najbardziej lubi! okre"lenie piosenka autorska, poniewa# nie zamyka nas
w okre"lonym stylu, a jeszcze bardziej
lubi! mówi$ normalne piosenki. Pisanie
w okre"lonym, znanym stylu, jest dla
mnie nie do zaakceptowania. Jakkolwiek
%le to zabrzmi, zawsze stara&am si!
chroni$ przed d%wi!kami, na ile si! da,
szuka&am po prostu ciszy. W ciszy dopiero powstaj' d%wi!ki. Wiem, #e nie da
si! zupe&nie odizolowa$ od "wiata, ale
jednak warto nie pod'#a$ za #adnym
konkretnym trendem, stylem, muzyczn' osobowo"ci' czy autorytetem, bo wtedy to, co stworzymy, b!dzie bardziej nasze. Tre"ci poetyckie, w których si!
zakochuj! i które pó%niej staj' si! piosenkami, zawsze wydawa&y mi si! najlepsze do "piewania. Nie ma oczywi"cie
regu&y, ale zazwyczaj dzi!ki w&a"ciwie
dobranym s&owom i zabawie nimi, mo#emy cho$ w cz!"ci uchwyci$ istot! zjawiska, o którym chcemy opowiedzie$.
Rzecz jasna, niczego nie da si! wyrazi$
do ko(ca, ale mi&o jest próbowa$.
– &piewa pani teksty w$asne, ale
te' autorów takich jak Józefa &lusar#
czyk#Latos, Micha$ Zab$ocki czy W$odzi#
mierz Dulemba. Co kieruje pani! w wy#
borze tekstów?
– Zawsze musz! si! w pe&ni uto#samia$ z tre"ci', wi!c poszukuj'c wierszy
napisanych przez innych, musz! odnajdywa$ co", z czym ca&kowicie si! zgadzam. Szukam zbie#nego ogl'du "wiata, wa# nych te ma tów, opo wie "ci
o konkretnych postaciach z historii,
wartych przypomnienia. Jest te# mnóstwo piosenek w moim repertuarze,
których powstanie zainspirowa&am. Czuj'c g&!bok' potrzeb! opowiedzenia o losach wybitnej rze%biarki Camille Claudel, opo wie dzia &am o niej po ecie
Micha&owi Zab&ockiemu, wierz'c, #e on
znakomicie uchwyci j' w wierszu i tak
si! sta&o. Podobnie by&o z bardzo wieloma innymi utworami, co sprawi&o, #e
s' ze mn' spójne, na czym zale#y mi najbardziej.
– Lubi pani na scenie nie tylko "pie#
wa( i lekko ta)czy(, ale te' opowiada
pa ni aneg dot ki, try ska hu mo rem,
wspomina jakie" zabawne sytuacje.
Czy przygotowuje si% pani do takich wy#
powiedzi, czy raczej dzieje si% to spon#
tanicznie?
– Prawd! mówi'c, zazwyczaj mam jedynie pewn' my"l przewodni', której
chcia&abym podporz'dkowa$ przebieg
koncertu, ale nie przygotowuj! tego, co
mówi! mi!dzy utworami. Oczywi"cie
odbija si! w moich wypowiedziach to,
co akurat ostatnio czyta&am, ale za-

zwyczaj s' to moje subiektywne pogl'dy oraz spontaniczny dialog z publiczno"ci', która zawsze jest przecie# inna.
– Pewien krakowski poeta napisa$, 'e
„Sosnowiec jest jak kobieta”. Czy zgo#
dzi$aby si% pani z tym porównaniem
Marcina Barana?
– To zale#y, co poeta mia& konkretnie
na my"li. Kobiet!, podobnie jak m!#czyzn!, mo#na próbowa$ opisa$, ale b!dzie
to zawsze opis niedoskona&y, niepe&ny.
Ka#da kobieta i ka#dy m!#czyzna jest
nieco inny w relacji z ró#nymi osobami,
tym bardziej trudno powiedzie$, jakie do"wiadczenia mia& pan Marcin Baran. Sosnowiec mo#e by$ dla jednych znakomitym miejscem do #ycia, dostarczaj'cym
%róde& energii, a dla innych mo#e by$ nie
do zniesienia. Wszystko zale#y od tego,
czego szukamy. Nie ma idealnych miejsc.
Ka#de miasto ma do zaoferowania co"
szczególnego i co" zwyk&ego. Pytanie czy
potrafimy dostrzec to, co jest wyj'tkowe.
To dotyczy tak#e, a mo#e przede wszystkim relacji mi!dzy lud%mi.
– Czy zatem Kraków jest tym mia#
stem, gdzie odnalaz$a pani to „co"”
szczególnego? A mo'e przez swoje
zwi!zki z Grecj! fascynuj! pani! bar#
dziej miejsca egzotyczne i ludzie o nie#
banalnej czy wr%cz ekscentrycznej oso#
bowo"ci?
– W jakim" sensie w Krakowie znalaz&am to, o czym w dzieci(stwie, w rodzinnym mie"cie, opowiada& mi mój stryj
Kuba Chrzanowski. On przyja%ni& si!
z Piotrem Skrzyneckim i jak bywa&
w Krakowie to wyst!powa& na scenie
Kabaretu Piwnicy pod Baranami. Mówi&,
#e jak dorosn! i poza&atwiam swoje sprawy to przedstawi mnie Piotrowi i wprowadzi do Piwnicy. Wtedy nie rozumia&am, co tam mo #e by$ ta kie go
niezwyk&ego, zrozumia&am to znacznie
pó%niej, kiedy mojego stryja ju# nie by&o. Trafi&am jednak do Kabaretu, dzi!ki niezwyk&emu przypadkowi i mog! powie dzie$, #e dla mnie Kra ków, to
Piwnica pod Baranami i przede wszystkim Piotr Skrzynecki, z którym zwi'zanych by&o wiele wa#nych chwil mojego
#ycia scenicznego i prywatnego. Rozmawiali"my oczywi"cie o tworzeniu piosenek i "piewaniu, o kolejnych moich reci ta lach w Piw ni cy, sce no gra fii
i kostiumach, ale przede wszystkim
prowadzili"my rozmowy o tym, co tak
naprawd! ma najwi!ksze znaczenie,
czyli o tym jak tworzy$ nasze codzienne #ycie. Piotr by& mistrzem w kreowaniu niezwyk&ych sytuacji. Powtarza&, #e
ka#da rzecz, któr' robimy, powinna
by$ wyj'tkowa i #e warto u#ywa$ wyobra%ni ca&y czas. Czy chodzi o ma&y bukiecik, którym chcemy kogo" obdarowa$, czy o dom, ogród, strój czy
o konwersacj! z przypadkowo spotkan' osob', wszystko powinno by$ dzie&em sztuki. Oczywi"cie takie podej"cie

wymaga wysi&ku i pracy, ale dzi!ki temu omijamy bylejako"$ i bana&. Teraz
ju# od lat nie "piewam w Piwnicy w Kabarecie, czasem tylko organizuj! swoje
recitale, bo jest to wci'# moje miejsce,
najwa#niejsze i wyj'tkowe, ze wzgl!du
na lata, które tam prze#y&am i na osob!
Piotra, z którym sp!dzony czas by&
bezcenny. Ale tu musz! doda$, #e mog&abym nigdy nie trafi$ do Krakowa,
gdyby nie spotkany przypadkowo w Sosnowcu Józef Skrzek. By&o to w momencie, kiedy przylecia&am z Grecji do Polski na tydzie(, po to by wymieni$
paszport. Pracowa&am w Grecji w szkole muzycznej po pierwszym roku studiów i nie s'dzi&am, #e kiedykolwiek
wróc!. Los jednak sprawi& inaczej. Pozna&am Józka Skrzeka, który wys&uchawszy kilku moich kompozycji zaproponowa& wspólny koncert. Uwa#a&, #e uczenie
dzieci gry na fortepianie w Grecji w moim przypadku jest strat' czasu, #e powinnam si! rozwija$, wróci$, doko(czy$ studia, pisa$ piosenki i wyst!powa$. I tak
zrobi&am.
– My"l!c o polskiej kulturze i pio#
sence, to by$a bardzo dobra decyzja.
W ko)cu nie tylko w Krakowie uzna#
wana jest pani za nast%pczyni% Ewy
Demarczyk. Jak pani reaguje na takie
porównania? Piotr Skrzynecki uczy$
pani! nie zwa'a( na to, co mówi! in#
ni, ale artysta potrzebuje uznania
i splendoru…
– Tak sobie my"l!, #e artysta nie potrzebuje tego wszystkiego, je#eli dla niego samego jest warto"ci' sam' w sobie
to, co robi. W przypadku osób pisz'cych,
czy wykonuj'cych piosenki, je"li co" jest
wa#ne, to przede wszystkim kontakt
z odbiorc', szukanie dialogu. Je"li za"
wypowied% ma by$ autentyczna, to by&oby bardzo %le, gdyby by&a wzorowana na kimkolwiek. Dlatego musz! szczerze po wie dzie$, #e s&y sz'c pró by
okre"lania mnie czy porównywania,
zawsze si! zastanawiam, jakie elementy oceniaj'cy bierze pod uwag!. W przypadku Pani Ewy i mnie w&a"ciwie nie ma
punktów stycznych czy podobnych,
mo#e poza zak&adanym najcz!"ciej czarnym strojem na scen!. Natomiast z ca&' pewno"ci' dla Pani Ewy i dla mnie
wa#ny by& dobry tekst i dobra muzyka.
To s' warto"ci, które nas &'cz' i &'czy nas
prawdopodobnie dlatego jeszcze jedno
wydarzenie, Festiwal Piosenki Aktorskiej
we Wroc&awiu w 2000. Pani Ewa by&a
w jury, a ja prezentowa&am moje piosenki, mi!dzy innymi histori! „Camille
Claudel”. Jury by&o dla mnie &askawe
i otrzyma&am trzy nagrody.
– W tym roku mija 20#lecie pani
pracy na scenie. Takie okr!g$e daty to
zawsze czas podsumowa), przewarto#
"ciowa). Co pani! najbardziej cieszy, co
si% uda$o zrealizowa( z m$odzie)czych
ma rze), a co wci!' przed pa ni!?
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Edyta Antoniak Kiedos (z lewej) ze swoj! rozmówczyni! Ann! Chrzanowsk!
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Czy wyznacza!a sobie pani jakie" cele,
czy mo#e niós! pani$ przez #ycie wiatr…
– To, co jest dla mnie najistotniejsze,
czyli kontakt z lud!mi poprzez muzyk",
a zw#aszcza piosenk", to si" realizuje ca#y czas. Przy czym ta praca nie ko$czy
si" nigdy, to jest ci%g#y proces, ka&dy
koncert to niewiadoma, sprawdzian,
czy pomimo naszych ró&nych wra&liwo'ci i pogl%dów, uda si" dotrze( do drugiej osoby z w#asn% my'l%. Je'li chodzi
o m#odzie$cze plany, to wydaj% mi si"
dzisiaj abstrakcyjne, bo kiedy wreszcie
zdajemy sobie spraw", &e wyobra&enia
nas ograniczaj% i zabieraj% poczucie
rado'ci, to po prostu przestajemy odczuwa( napi"cie z nimi zwi%zane i nie d%&ymy na si#" do niczego. Nasze sprawy
zale&% od szalenie wielu uwarunkowa$, ale nigdy nie b"dzie tak dobrze, czy
tak !le, jak sobie wyobra&amy, b"dzie
zwyczajnie inaczej. Z perspektywy czasu, patrz%c na ilo'( rzeczy, które uda#o
mi si" zrobi(, jestem zdziwiona, poniewa& piosenek, które pojawiaj% si" w mojej g#owie, nie dane mi by#o móc przedstawia( w mediach polskich tak, aby
mia#y szanse dotrze( do szerokiej publiczno'ci. Z tego punktu widzenia,
wszystko wydaje mi si" cudem.
– Wspó!pracowa!a pani przez te la%
ta z wieloma artystami, muzykami, li%
teratami, aktorami… Ostatnio pisze
i komponuje pani dla Artura Gotza,
zwi$zanego niegdy" z Teatrem Rozryw%
ki w Chorzowie. Mo#na Pa&stwa wspól%

nie spotka' na koncertach. Co takiego
musi „zadzia!a'”, #e rozpoczyna pani
swoisty dialog z innym twórc$?
– W#a'nie dialog jest istot% rzeczy. Artur Gotz zaprezentowa# z sukcesem
w Radiowym Teatrze Piosenki, który
prowadzi#am w Radiu Kraków, utwory
ze swojego pierwszego albumu „Obiekt
seksualny”, w których przewija#a si" tematyka relacji damsko-m"skich. Pomy'la#am wtedy, &e móg#by jako „M"&czyzna prawie idealny”, kontynuowa( te
w%tki, w formie satyrycznych piosenek
i by( g#osem m"skim, przedstawiaj%cym
odczucia i problemy, z jakimi si" boryka kto', komu stawiane s% nierealne
do spe#nienia &%dania. Artur zapyta#
po prostu, czy nie napisa#abym dla niego jednej piosenki, co potraktowa#am powa&nie i próbowa#am spojrze( na 'wiat
oczami m"&czyzny. By#o to niezwykle
inspiruj%ce i troszk" si" rozpisa#am,
a w konsekwencji powsta#o trzyna'cie
opowie'ci.
– Podkre"li!a pani rol( tre"ci, przes!a%
nia w piosence. Wi(kszo"' pani tekstów
dotyka spraw niezwykle delikatnych,
bo w!a"nie damsko%m(skich. Co z pro%
blemów wspó!czesnego "wiata naj%
bardziej w pani duszy gra? Jakie prze%
s!anie chce pani nie"' innym?
– Nies#ychane jest to, &e od tysi%cleci ludzie borykaj% si" z tymi samymi problemami, które przecie& sami tworz%. Zarówno kiedy', jak i teraz, mo&na by
powiedzie(, &e nikt nikomu nie da# pra-

wa do zabierania drugiej osobie wolno'ci, nikt nikomu nie da# prawa by drug% osob" ocenia(, odziera( z godno'ci,
prze'ladowa(, nie mówi%c o odbieraniu
&ycia. Trudno si" pogodzi( z faktem, &e
wspó#czesny 'wiat nie wyci%ga wniosków z historii, i &e ka&dy z nasz z osobna nie pracuje nad sob% i nie zadaje sobie prostego pytania – po co krzywdz"
drug% istot"? Refleksja by#aby zbawienna.
– Ten rok zw!aszcza z racji jubileuszu
b(dzie niezwykle intensywny. Czego #y%
czy!aby pani sobie i swoim wielbicielom
na nast(pne lata.
– Rok Jubileuszowy zainaugurowali'my koncertem 22 stycznia w Piwnicy
pod Baranami i w Piwnicy, w rocznic"
jednego z pierwszych moich recitali
zapowiadanych przez Piotra Skrzyneckiego odb"dzie si" w grudniu koncert zamykaj%cy Rok Jubileuszowy. Jako &e
koncert inauguruj%cy sta# si" jednocze'nie moim koncertem imieninowym, powsta#a idea organizowania takiego koncertu co roku, wi"c mam nadziej", &e
przez najbli&sze lata b"dziemy si" spotyka( zawsze w styczniu w Piwnicy oraz
&e znajd" si#", by doprowadzi( do wydanie mojej kolejnej p#yty.
– W imieniu swoim, redakcji „)l$ska”
oraz mi!o"ników pani talentu sk!adamy
najserdeczniejsze #yczenia, aby uda!o
si( pani zrealizowa' wszystkie plany,
a muzyka i poezja wci$# by!y niewyczer%
panym *ród!em rado"ci.
!

JERZY LUCJAN WO!NIAK
!WI TEM W LESIE
mi!dzy drzewami jasno"#
nieodleg$a plama $%ki
o"wietlona s$o&cem
nagle z g%szczu "wi%tynia nieba
podparta wysokim zdumieniem
na pniu siedz!
potem le'! teatr chmur
kuku$ka jak ostry akord
i mimo wszystko las s$ysz!
co osiad$ we mnie zm!czeniem tak dobrym
jak ozdrowienie

OGRO DY
sp$ynie na ciebie z którym" "witem
lub z którym" cierpieniem
"wiat$o wyra'ania siebie
i up$ynie jeszcze troch! czasu
nim zrozumiesz na czym polega –
b!dzie lekarstwem podnosz%cym z kolan

Rys. Wojtek !uka

ani pomy"lisz 'e masz by# sob% –
bo b!dzie w tobie jak krew i my"l
a nawet na tobie jak rzep
wczepiony w sztruksow% kurtk!
$agodz%cy strach
przed up$ywaj%cym czasem

Jerzy Lucjan Wo"niak – urodzony w 1939 r., mieszka w Sosnowcu. Debiutowa" w katowickich „Pogl#dach” w roku 1983.
Publikowa" wiersze w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Miesi$czniku Literackim', „Pi%mie Literacko&Artystycznym”,
„Akcencie”, „'l#sku”, „Pograniczach” „Akancie”, „Toposie”. Wyda" tomiki poetyckie: Pod skór# (1991), Rózga %wiat"a
(1991), Szelest czasu (1993), Z oczu bielmo z serca strach (1998), W Tatrach (2001), Korowanie pokory (2003), Samot&
no%( kota (2005), 'limak na asfalcie (2009). Tak)e prozaik i eseista. Krótkie opowiadania i eseje drukowa" w „Zeszytach
Literackich”, „Pograniczach”, „'l#sku”, „Akancie”, „Kurierze Literackim”, „SOSNarcie”. Obecny w antologii „Tatry i poeci”,
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etów” i „Pisarze z Zag"$bia” oraz w kilku almanachach pokonkursowych.
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ADRIAN WITCZAK
W!TP
m!"czy#ni po amputacjach $atwiej wyczo$guj% si! z nerwic
z nor na drabiny oparte o niew$a&ciwe &ciany
pe$zniesz godzinami po &cianie
i frywolnie sp$ywasz w pó$ sekundy
kultywujesz j!drne po&ladki muskularne $ydki
twierdzisz "e ciche konanie czy g$o&na agonia
to ró"nice w odg$osach a je&li kult
to tylko pozorów

w%tp ja&nie o&wiecony pantofelku
w%tp buntowniku po pi!'dziesi%tce
w%tp 'wier'm!"czyzno rozdeptany przez "on!
b%d# sceptykiem bez zmazy
w%tp po dwakro'

Rys. Wojtek (uka

&ciszone radio nadaje komunikat
zw!tpienie jak karier" mo#na obliczy$ wed%ug wzoru
w!tp to jednostka w!tpliwo&ci
odkryta przez ameryka'skich naukowców

APO KRYF O SIE KIE RZE, SZCZE BEL KACH I ROZ BU RZA NIU ZA BYT KÓW RU STY KAL NYCH
Na ka"de k$amstwo znajdzie si! siekiera.
Jeszcze wyjmiemy szczebel z trzeciego oka i b!dziemy wiedzie'.
Splu( przez rami! i zgadnij jak siekiera wbita w pie( odsy$a do nieba.
Gotyku i katedr nie znali&my. Cie( rzuca$a stodo$a.
S%sieki by$y puste, &wiat$o wpada$o do &rodka przez szczeliny,
kurz k$!bi$ si! w promieniach jak ze &wi!tych obrazków.
Rozebrali&my stodo$! na deski i zapa$ki. Py$ unosi$ si! nad wodami.
Dziadek nie zap$aka$, dopi$ pó$ szklanki wódki i usn%$ nagi jak Noe.
Nie&wiadomi 'pali&my zapach siana. W ciemno&ciach b$yszcza$y kapsle po piwie,
z$otówki i aureole.
Siekiera wbita w niebo ujawni$a zapomnian% belk! w oku,
jeszcze szczebel i zaczniemy wy$amywa' te sny, te palce.
B!dziemy biega' jak koguty ze &ci!t% g$ow% wokó$ pnia
wokó$ drzewa, które podobno w nas kwitnie.
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Adrian Witczak (1984) – historyk, poeta. W latach 2010!2011 zwi"zany z kieleckimi grupami literackimi S#owniacy $wi!
tokrzyscy i Aurea Dicta. Publikowa# w prasie kulturalno literackiej: „$l"sk”, „Opcje”, „Nowe Zag#%bie”, „Teraz”, „Rado!
stowa”, „KwartalNIK”, na stronach internetowych „Neurokultury” i „Odry” oraz w informatorach kulturalnych „Wici”,
„Sosnart”. Jest laureatem kilku konkursów poetyckich: Drugiego Pojedynku na Wiersze w Instytucie Filologii Polskiej UJK
w Kielcach (pierwsza nagroda – 2011), XX edycji Slamu Poetry w Domu $rodowisk Twórczych w Kielcach (zwyci%z!
ca – 2011), XIII OKP w Kielcach (grand prix – 2011), TJW w klubie Fraktal w Miko#owie (pierwsze miejsce – 2012), TJW
w Kutnie (2013), TJW im. Horaka w Bytomiu (2016). Autor przed debiutem ksi"&kowym. Mieszka w Sosnowcu.

BARTOSZ WICZKOWSKI
DO 84 PRZYCHODZ! PANOWIE
i przyszed! do mnie pan ojciec
i kaza! i"# do liceum pierwszego a potem na studia
i zosta# kim", wi$c poszed!em do liceum ale szóstego
i na studia ale tylko zosta!em
i przyszed! do mnie pan wyk!adowca i zada!
mnóstwo pyta% i powiedzia! &e tylko w tym warto"#
bo ka&da odpowied' jest wzgl$dna a pytania sta!e
wi$c zacz(!em zadawa#
i przyszed! do mnie pan handlowiec
i powiedzia! &e jak kupi$ to b$d$ mia!
wi$c kupi!em i mia!em i zostawi! wizytówk$
ale ja gubi$ wizytówki
i przyszed! do mnie pan pracodawca i powiedzia!
&e powinienem by# wdzi$czny i robi# co ka&e
bo na moje miejsce jest dziesi$ciu takich 84
a nawet 83, 82, 81, 80 itd. i omin(! mnie awans

84 KROI WARZYWA I S"UCHA POEZJI
JAKIEJ NIE NAPISA" I NIE NAPISZE
przychodzi do mnie poeta Ch. i pyta
czy chc$ pos!ucha# nowego m!odego zdolnego
to ja mówi$ &e chc$ i dalej kroj$ warzywa
bo byli"my w kuchni i zrobi!em kaw$
no to poeta Ch. czyta i wiersz zdaje si$ nie mie# ko%ca
my"la!em &e b$dzie gorzej i krócej
ale by!o nie'le zgrabnie zabawnie nawet
a potem zrobi!o mi si$ smutno bo to kolejny
m!ody gniewny "wie&y w formie
nie"wie&y w tre"ci i mam od takich jak on md!o"ci
od ich ostro"ci widzenia i czysto"ci przekazu
a co kolejny to widzi ostrzej i czy"ciej przekazuje
&e mu sie nie podoba cywilizacja zachodnia albo
ludzko"# ogólnie a mnie te& si$ nie podoba
tylko jestem ju& po trzydziestce i moje niezadowolenie
nie obchodzi raczej nikogo zw!aszcza &e nie jest
tak spektakularne tylko zwyczajne
i nawet nie skaleczy!em sie w palec

i przyszed! do mnie pan polityk i powiedzia!
&e teraz jest czas dla 84 i &eby wszyscy 84 mieli
godnie i dobrze i &e on co prawda 48 ale duchem 84
i by! i poszed! i ani nie mia!em ani nie zosta!em

Rys. Wojtek !uka

i przyszed! pan bóg i popatrzy! i zostawi! wizytówk$
ale jak ju& mówi!em
ja gubi$ wizytówki

Bartosz Wiczkowski – absolwent filozofii, autor tomiku wierszy Pó!nocna Strona, wydanego przez Miejsk! i Powiatow!
Bibliotek" w B"dzinie (2011). Laureat konkursów poetyckich, m.in.: II OKP o „Granitow! Strza#"” (Strzelin) w kategorii
debiut, XVI i XVII OKL im. M. H#aski (Chorzów), VII OKP im. W. B!ka „Orficka Struna” (Ostrów Wlkp.), VII OKP dla
M#odych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka ($ód%), Konkursu Literackiego z okazji 60. rocznicy istnienia Zwi!zku Litera&
tów Polskich w $odzi. Publikowa# m.in. w: „'l!sku”, „PKPzinie”, „Megalopolis”. Wspó#za#o(yciel D!browskiej Brygady
Poetyckiej, wspó#organizator imprez: „Poligon Poetów” oraz „Manewry Poetyckie”.
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Na spotkanie mo&na si$ umówi' – uprzednio d!ugo je planuj%c, my#l%c o szcze"
gó!ach. Spotkania mog% te& mie' charakter przypadkowy, niespodziewany. Mo&"
na spotka' kogo# „twarz% w twarz” lub po#rednio; w miejscu uzgodnionym, spe"
cjalnie wybranym, albo „po drodze”, w miejscu nie maj%cym dla owego
spotkania wi$kszego znaczenia. I o tych pierwszych, oczekiwanych, i o tych dru"
gich, spotkaniach „przygodnych” (w obu przypadkach umiejscowionych w prze"
strzeni Zag!$bia D%browskiego, Górnego (l%ska, Europy) pisywa! Profesor
W!odzimierz Wójcik – ceni%c warto#' podró&y i prywatnego odkrywania miejsc
odleg!ych, a jednocze#nie swe trwa!e zakorzenienie.

PRZEWODNIK
o W!odzimierzu
Wójciku
PAWE" MAJERSKI
iele publikacji W!odzimierz Wój"
W
cik po#wi$ci! legendzie Józefa Pi!"
sudskiego w literaturze Dwudziestole"
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cia. Je go naj wa! niej sze roz pra wy
dotyczy"y tak!e Leopolda Staffa, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzy#skiego, Antoniego S"onimskiego, Józefa
Wittlina, Stanis"awa Bali#skiego, Zofii
Na"kowskiej, Leona Kruczkowskiego,
Zofii Romanowiczowej, Marii Kuncewiczowej, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Ró!ewicza. Kolejne szkice naukowe w naturalny sposób formowa"y
ksi$!ki, m.in.: Zofia Na!kowska (1973),
Nadzieje i z!udzenia. Legenda Pi!sudskiego w polskiej literaturze mi"dzywojennej (1978, wyd. rozszerzone w roku 1987), Estetyzm, realizm, polityka
(1981), Skamandryci i inni nad Sekwan# (1995), W Polsce i na obczy$nie.
O twórczo%ci Zofii Romanowiczowej
(1999), Staff i Ró&ewicz (1999), Powrót
do Na!kowskiej (2004), Spotkania zag!"biowskie (2006), Zag!"biowskie impresje (2006), Nasze polskie miesi#ce. Nasze zag!"biowskie %cie&ki (2008), Moje
cztery pory roku (2011).
Tropem poetycko-biograficznych podró!y i spotka# Profesor pod$!a" od lat.
Ch%tnie o tym opowiada" w murach
uczelni, podczas wspólnych wyjazdów
na konferencje, w okolicach "agiskiej „hacjendy”, w swoim – jak!e troskliwie piel%gnowanym – przydomowym ogródku
w Sosnowcu. Czytanie literatury (i obecno&' „w literaturze”) oznacza"a dla niego poznawanie cz"owieka i rozumiej$c$
lektur% &wiata, zgodnie z prze&wiadcze-

niem, i! w przekaz artystyczny na trwa"e wpisane jest do&wiadczenie !yciowe
autora. Po&ród miast, które go urzek"y odnajdziemy Pary!, jawi$cy si% nam jako
miejsce szczególne: d"ugich dyskusji
w uroczych kafejkach, spotka# artystów
z ca"ego &wiata, spacerów po bulwarach
i okaza"ych parkach. Nie dziwi wi%c
fakt, i! jedn$ z ksi$!ek po&wi%ci" w"a&nie
„francuskiemu fenomenowi” i poszukiwaniu &ladów polskiej obecno&ci. Francja sta"a si% wa!nym miejscem w biografii twór ców zwi$zanych z gru p$
Skamander, których Profesor wysoko
ceni". W niepodleg"ym pa#stwie skamandryci dawali wyraz rado&ci podró!owania „turystycznego”, poznawania &wiata,
poszukiwania inspiracji, by we wrze&niu 1939 roku do&wiadczy' aktualizacji
sytuacji romantycznego wygna#ca. Dla
Wójcika liczy"o si% poszukiwania zapisu autentycznego, odkrywanie intelektualnego wymiaru „prawdy osobowo&ci”.
Prace W!odzimierza Wójcika przenika
refleksja o trudnym stuleciu, mowa
wszak nie tylko o egzotycznych wypra"
wach, in spi ru j% cych w$ drów kach
na Wschód i Zachód postrzeganych ja"
ko fakty jednostkowe, równie& o do"
#wiadczeniu w$drówki jako figury ludz"
kiego losu. W%drówki cz"owieka XX
wieku – w uj%ciu wcielonego mitu rajskiego wygnania. W"odzimierza Wójcika intrygowa" obraz dookre&lonej „przestrze ni kul tu ro wej”, wpi sy wa nej
w utwory literackie i – traktowane
na równych wobec nich prawach – dzien-

niki, notatniki, listy; obserwowa" ewolucje postaw i „zachowa# pisarskich”;
my&la" o (ród"ach naszych fascynacji europejsko&ci$, nowoczesno&ci$.
Charakterystyczna wydaje si% dzi&
ksi$!ka o opowiadaniach i powie&ciach
Zofii Romanowiczowej. W sk"adaj$cych si% na ni$ szkicach dostrze!emy
przede wszystkim etapy podró!y w mikroprzestrzeni poszczególnych powie&ci,
dzi%ki czemu autor oznacza" punkty
wa!ne dla panoramicznego uj%cia tego
dorobku. Zrazu si%ga" po wiersze obozowe, odkrywa" &lady sprzed lat, które
wp"yn%"y na formu"% prozy Romanowiczowej, i obserwowa" pok"ady biografii – z prze&wiadczeniem, i! cho' przechowuj$ca &lady cierpienia pami%'
wiedzie ku kresowi, odkry' mo!e jednak
„wymiar humanistyczny”. Nieprzypadkowo wi%c, gdy wskazywa" &wiatopogl$dowe „p%kni%cia”, psychiczne za"amania
bohaterów i konsekwencje wyborów,
powraca"y nazwiska pisarzy ró!nych, do&wiadczonych przez wojn%, generacji.
Równie! w ksi$!ce o Staffie i Ró!ewiczu przedmiotem zainteresowania
okazuj$ si% – na przyk"ad – &lady w"oskie i liryczne podró!e pierwszego
z nich, fascynacje literatur$ i my&l$
Wschodu. W"odzimierz Wójcik bardzo
ceni" Wiklin", zbiór odkrywaj$cy nowe
oblicze liryki Staffa (prywatno&', odczucie mijaj$cych chwil, radosne rozb"yski
i refleksyjne „wyciszenia”). Ch%tnie
odkrywa" sploty biografii i literackich
dialogów, sploty „&wiatowo&ci” i swojsko&ci, egzotyki i – jak w przypadku
Staffa – rodzimego, wiejskiego pejza!u.
Publikacje i wyk"ady (uniwersyteckie,
czy popularnonaukowe) Profesor przygotowywa" jako wnikliwy czytelnik,
który nie skrywa swoich emocji, i jako
historyk literatury, który ocala zjawiska
!ycia literackiego, nie stroni$c od s$dów
warto&ciuj$cych. Jego prace wynika"y
z konsekwentnej obecno&ci po&ród ludzi
pióra, z wieloletnich obserwacji i przedsi%wzi%' badawczych. Wynika"y z obecno&ci po&ród ludzi w%druj$cych w przestrzeni &wiata i przestrzeni j%zyka,
poszukuj$cych indywidualnego tonu.
Ta odr%bno&' by"a dla W"odzimierza
Wójcika wa!na, wszak ona decyduje
ostatecznie o obliczu artystycznym. Istnieje te! jeszcze jedna strona twórczej
obecno&ci: uchwytna w artystycznej kreacji „przestrze# cz"owieka”. O niej W"odzimierz Wójcik nigdy nie zapomina".
Istniej% takie obszary literatury, któ"
re – z rozmaitych powodów – odwiedza"
my niezmiernie rzadko. S% te& inne, któ"
re opusz cza my na krót ko, wci%&
odczuwaj%c ich blisko#' i swojsko#'. Bywa, !e w nich w"a&nie mo!emy si% „zadomowi'” i do nich powraca'. Z up"ywem lat mapy takich miejsc i okolic
bliskich literaturoznawcom staj$ si% coraz bardziej czytelne. Na mapie W"odzimierza Wójcika od wielu lat istotny

Foto. Wies!awa Konopelska
W!odzimierz Wójcik

punkt orientacyjny wyznacza!o dzie!o
Zofii Na!kowskiej – od niego wszak zaczyna! naukow" podró#. Pojawia!y si$
potem teksty krótsze, innym razem „pojemniejsze”, ujmuj"ce aktualnie nurtuj"cy badacza problem. W ksi"#ce Powrót
do Na!kowskiej autor pod"#y! w stron$
eseistycznej swobody, przybli#a! powie%ciopisark$ m!od" i dojrza!", zrazu
pewn" swych estetyzuj"cych sztuk$
przekona& i zmieniaj"c" si$, poszukuj"c" „form adekwatniejszych”. Powroty
do okre%lonych motywów i my%li nierzadko przemieniaj" si$ tutaj w notatki
na marginesie dziennika Na!kowskiej,
a przy tym – co zawsze intryguje czytelnika – pozostawiaj" %lady niezwyk!ego
temperamentu pisz"cego. Wa#ne s" dla
Wójcika – monografisty owe punkty odniesienia, interesuj" go bowiem w"tki
przewodnie, ale i tematy pojawiaj"ce si$
gdzie% „z boku”, cho' nie b$d"ce zwyk!ym marginesem. Uchwycenie zasady
pisarskiej obecno%ci w zmieniaj"cym swe
oblicze %wiecie oraz rozumne zbli#anie
si$ do dramatycznych splotów #ycia
i artystycznego %wiadectwa uzna' przyjdzie za istotne znamiona badawczych
i edukacyjnych przedsi$wzi$' W!odzimierza Wójcika. Odkrywaj"c indywidualny tekst biografii, mo#emy precyzyjniej odczyta' wspólny tekst kultury.
W kr$gu zainteresowa& Wójcika sytuowa!y si$ literackie mity, zwi"zki
sztuki s!owa z polityk", artystyczne
osi"gni$cia ludzi pióra pozostaj"cych
na obczy(nie. Równocze%nie z tym nurtem bada& liryczno-prozatorsko-dramaturgicznego pejza#u „ojczyzny i obczy zny” !" czy !y si$ do cie ka nia
regionalistyczne. W ksi"#kach Spotkania zag!"biowskie i Zag!"biowskie impresje zestawi! szkice zwi"zane w!a%nie
z konkretnym regionem, ale nie zamyka! si$ w w"sko poj$tej formule opisu regionalistycznego – „do%rodkowego”,
egocentrycznego, z powodu zaborczej

„wsobno%ci” zmieniaj"cego perspektyw$ rzetelnego ogl"d. W!odzimierz Wójcik podj"! niegdy% wyzwanie systematycznego i konsekwentnego zestawiania
sprawozda& z #ycia kulturalnego Zag!$bia D"browskiego: analizowa! teksty literackie powstaj"ce tutaj i tego miejsca
dotycz"ce, komentowa! wydarzenia
zwi"zane z przyjazdami znanych ludzi
pióra, spotkaniami autorskimi, prezentowa! sylwetki. Ale te# raz jeszcze doda' trzeba, i# owe %wiadectwa wynika!y bezpo%rednio z aktywnej obecno%ci
w kulturze regionu ich autora – uczestnika, wspó!twórcy, obserwatora. Co
wa#ne: pisarz nie by! dla Profesora autorem wybranych, pojedynczych ksi"#ek,
lecz autorem wszystkich ksi"#ek, które
wysz!y spod jego pióra. Zarówno wyj"tkowych, jak i %wiadcz"cych o regresie,
dobrych i przeci$tnych. St"d rejestry tytu!ów i konsekwentna datacja, pozwalaj"ca uchwyci' rytm pisarsko-wydawniczy. Do pie ro pó( niej, ze stre fy
ponawianych odczyta&, wy!ania si$
ocena i zarys hierarchii. Dla Profesora
liczy! si$ efekt literacki dzie!a wpisanego w tekst biografii. Szkice stawa!y si$
niekiedy ma!ymi panoramami, innym razem portretami. Nigdy nie zapomina!
o tych, którzy odeszli. Gdy przybywa!o bolesnych rozsta&, z którymi próbuje dramatycznie mierzy' si$ nasza pami$', przybywa!o jego wspomnie&.
Autor Spotka! zag"#biowskich nie nale!
"a# do grona archiwistów izoluj$cych si%
w przestrzeni bibliotecznej. Owszem, porusza! si$ w ksi"#nicy, która swoimi
zbiorami wymownie %wiadczy o przesz!o%ci: gwarantuje obecno%' autorom i dzie!om sprzed lat, ewokuje my%li o historycznym continuum, po zwala do strzec
wspó!brzmienia i dysonanse tekstów
dawnych i nowych. Wci"# jednak, unikaj"c sporz"dzania laboratoryjnych preparatów, poszukiwa! znaków prywatno-

%ci regionu w przestrzeni uniwersum.
Troszczy! si$ o przysz!o%' regionalistyki, jak notuje w jednym z felietonów zag!$biowskich – „regionalistyki nowoczesnej”. Rozs"dnej i rozumnej. Snuj"c
my%li o centrum i peryferiach, granicach
prowincji realnej i mentalnej, przypomina! jaki% czas temu: „Kiedy pierwszy raz
przyby!em do Londynu, to nie moi przyjaciele ci"gn$li mnie do British Museum, mimo #e byli w angielskiej stolicy zadomowieni od 1945 roku. To w!a%nie
dzi$ki mojej inicjatywie – przybysza
z Kraju – po raz pierwszy ujrzeli oni w ca!ej okaza!o%ci zbiory tej przebogatej placówki. Ja by!em ich przewodnikiem.
Czy# to nie paradoks...?”. W!odzimierz
Wójcik pozostanie Przewodnikiem, z trosk" rozwijaj"cym przez lata sw" narracj$
o miejscu oraz czasie, nie zacieraj"cym
%ladów w!asnego do%wiadczenia i charakterystycznych tonów i%cie sarmackich
emocji. Bywa! cz!owiekiem w podró#y,
ceni"cym wiedz$ o %wiecie i kulturowych
osobno%ciach, pozostawa! Przewodnikiem st"d, cz!owiekiem Uniwersytetu
i ukochanej „ma!ej ojczyzny”.
!

Pawe# Majerski – historyk literatury,
krytyk literacki, adiunkt w Zak!adzie Li"
teratury Wspó!czesnej Instytutu Nauk
o Literaturze Polskiej im. Ireneusza
Opackiego Uniwersytetu #l$skiego
w Katowicach. Autor ksi$%ek: Jerzy
Jankowski (1994), Uk!ady sprawdze".
W kr#gu Nowej Fali (1997), Anarchia
i formu!y. Problemy twórczo$ci poetyc%
kiej Anatola Sterna (2001), Odmiany
awangardy (2001), Hybrydy. O „m!o%
dej poezji” z lat sze$&dziesi'tych
(2011), Górny (l'sk i Zag!#bie D'brow%
skie. Szkice o dwudziestowiecznej kul%
turze literackiej regionów (w druku).
Mieszka w D$browie Górniczej.
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Ta wolno"# wynika z tego, %e nie ograniczaj' si!. My, %yj'cy w meanstreamie, próbujemy trzyma# si! w ryzach, kontrolujemy z wielkim wysi$kiem i cierpieniem spo%ycie alkoholu. A oni – nie. Id' na ca$o"#, uwa%aj'c, %e dlaczego nie? Dlaczego
ich model krótkiego, intensywnego %ycia ma by# gorszy od innych modeli? Dlaczego krótkie %ycie ma by# gorsze od d$ugiego? To jest w$a"nie wolno"#. Ciep$o
s$o&ca na twarzy. Cho#by przez chwil!.
Teraz nad B!dzinem "wieci intensywne s$o&ce. Wiosna. Zaraz menele wype$zn', zaludni' miasto. Przez zim! te% ich spotykam, ale s' zzi!bni!ci.
A wiosna, lato to ich pora. Bior' miasto w swoje posiadanie. Czy wyobra%acie
sobie to miasto bez nich? Czy wyobra%acie sobie lato bez nich? S' tak potrzebni
jak ziele& drzew w podwórkach, w"ród cegie$ i liszai. Nasz$o mnie i odnajduj! dawne notatki i rysunki. My"l! o nich cz!sto: o Pawle, Waldim, mamie Paw$a. Ta wolno"#, któr' mieli, pozwala$a im odkrywa# w rzeczywisto"ci zjawiska nadprzyrodzone, niewyt$umaczalne, nieprzek$adalne na zdrowy rozs'dek. Nie przecz! – tak%e
na skutek wzmo%onego spo%ycia alkoholu.

***
Budynek, w którym mieszkam, nie jest zbyt reprezentacyjny. Ale wystarczy przej"#
przez b$otniste podwórko i ju% s' slumsy – inny "wiat. Po drugiej stronie znajduje si! ko"lawa, trzypi!trowa kamienica. Ma si! wra%enie, %e jest zrobiona z tego
samego lepkiego b$ota, które do niej prowadzi. Na wprost moich okien jest dach
kryty postrz!pion' pap' i zardzewia$y pochylony komin przykryty garnkiem.
O zmierzchu ten komin wygl'da jak "mieszny chudy cz$owieczek z melonikiem
na g$owie.
Mieszkanie na najwy%szym pi!trze ko"lawej kamienicy zajmuj' Pawe$ i jego mama. Pawe$ jest blondynem w "rednim wieku o delikatnych rysach. Zachodzi do nich
Waldi – miniaturowy zaro"ni!ty cz$owieczek zamieszkuj'cy mieszkanie pi!tro ni%ej. S' to ciekawi, sympatyczni ludzie sp!dzaj'cy czas na piciu alkoholu. Mama
Paw$a – rozczochrana wied(ma o mi$ym u"miechu – ma jeszcze jedno zaj!cie: suszy zio$a na blaszanym zardzewia$ym parapecie. Uk$ada te zwi!d$e $odygi i li"cie
z namaszczeniem, obserwuj'c uwa%nie podwórko z kr!c'cymi si! bezpa&skimi psami i mnie w oknie naprzeciwko.
Kiedy pada deszcz, kamienica po drugiej stronie podwórka nasi'ka wod'.
Ko"lawa fasada wtedy ciemnieje, p!cznieje sinymi wykwitami. D$ugie sznury
wodorostów zwisaj'ce z okna ch$oszcz' mokry mur.
Upiorny wrak kamienicy p$ynie przez B!dzin.
Mieszkanie Paw$a i jego mamy od dawna nie przypomina ju% mieszkania. Jest
to zagracona, sple"nia$a nora, jaki" twór organiczny z fantastycznymi zaciekami
na "cianach. Od lat nie maj' ju% firanek i ich %ycie nie ma dla mnie tajemnic. Z czasem poznali"my si! bli%ej.
Którego" dnia – wzmo%ony ruch na podwórku. Z okna mieszkania Paw$a biegnie sznur %ó$tych kub$ów bez dna. Na dole kr!c' si! robotnicy w kombinezonach,
wnosz' drabiny i worki cementu.
Wyeksmitowali ich, czy co? – zastanawiam si! i id! z ciekawo"ci do kamienicy naprzeciwko.
– Mama zosta$a uprowadzona – mówi dramatycznie Pawe$. Przez t' przekl!t'
ciotk!, jej siostr!. Wkroczy$a ona o "wicie, kiedy jeszcze spali"my.

Rys. Wojtek Grabowski

B!DZIN
WOJCIECH
GRABOWSKI

bujemy si! na znajomo"# z takimi postaciami. Jacek Ryka$a i ja. Czerpiemy
Sj' fiznolotych
kontaktów o%ywcze soki. Jakby na to nie patrze#, b!dzi&skie brynki mazofi! %ycia. Jest to %ycie filozofów, stoików. Nic nie robi', pij' i s' wolni.

Rys. Wojtek Grabowski

Zbudzili nas! – dodaje Waldi – bo akurat przebywa!em
u Paw!a.
– Wkroczy!a nagle – t!umaczy Pawe! – bez zapowiedzi,
a za ni" ekipa z wiadrami, z drabinami...
I jest to dziwne, bo kiedy opowiada, mijaj" ich ludzie z wiadrami, drabinami, a oni – Pawe! i Waldi jakby ich nie zauwa#aj". Siedz" zdezorientowani na dwóch krzes!ach na $rodku
pokoju, a tamci rozk!adaj" drabiny, mieszaj" wielkimi $widrami wapno z wod". Pawe! musi przekrzykiwa% ha!as urz"dze&:
– Ciotka do mnie z mord": zrobili$cie z mieszkania melin'!
To jest melina a nie mieszkanie! A ty, Waldemar, mówi
do Waldiego, w ogóle nie powiniene$ tu przychodzi%. Ja si' obruszy!em: Waldemar jest moim przyjacielem i mo#e tu przychodzi%, kiedy zechce. Mowy nie ma, #eby nie przychodzi!. No,
ale zacz'!o si'. Krótko mówi"c, zarz"dzi!a renowacj' lokalu.
Kiedy to mówi, robociarz przesuwa go wraz z krzes!em, #eby rozstawi% drabin'.
Obserwuj' sytuacj' przez nast'pne dni. A z mieszkania Paw!a od rana do wieczora nieprzerwanie, ci"g!ym strumieniem
sun" rzeczy: jakie$ wielkie s!oje z bia!o-#ó!tymi bulwami zanurzonymi w m'tnej cieczy, bure koce i pierzyny, zje#d#a wielki pluszowy tygrys czarny od sadzy, jad" pop'kane donice, przegni!e rulony dywanów i fragmenty mebli. Równocze$nie
bielono $ciany, zdzierano br"zowe sple$nia!e linoleum. Podwórkowe psy s" zdezorientowane, kr'c" si' niespokojnie wokó!
kontenera i obszczekuj" malarzy. Pawe! i Waldi nocami pij"
($wieci si' w oknie ogarek $wieczki), w dzie& najpierw $pi"
do po!udnia na pod!odze w ciasnej kuchni, a pó(niej siedz" zrezygnowani pod $cian" kamienicy, podczas gdy robotnicy wykonuj" swoj" prac'. Trwa!o to wszystko oko!o tygodnia. Ostatnim akcentem remontu by!o ponowne przybycie ciotki, która
w niebieskim fartuchu uroczy$cie umy!a okno pokojowe i kuchenne. Szyby b!yszcza!y w s!o&cu, gdy ciotka balansowa!a
na nowej ocynkowanej blasze parapetu. A Pawe! i Waldi siedzieli nieruchomo, na krzes!ach w pustym pokoju.
Odwiedzi!em ich kilka dni pó(niej. Powoli dochodzili
do siebie. Stopniowo si' zagospodarowywali – pod bia!" $cian" sta! ju# rz"d pustych butelek po winie owocowym. Waldi przyniós! z powrotem ze $mietnika koce i pierzyny.
Mieszkanie wygl"da!o dziwnie – bia!e i jakby wi'ksze ni#
przedtem. Przez czyste okno widzia!em nasz" kamienic', naje#on" antenami satelitarnymi.
– Ty sobie wyobra#asz? – Pawe! trzyma! mnie za rami'. Nagle pu$ci!, machn"! zrezygnowany r'k" – nie, nie jeste$ w stanie sobie wyobrazi%. To nie do poj'cia... to jest poza ludzkim
pojmowaniem – Pawe!, wypity, by! niezwykle elokwentny.
A #e by! wypity zawsze, zawsze by! elokwentny.
Tak, tak – dodawa! Waldi – s"siad, przynios!e$ mo#e radio?
Na $rodku bia!ego jak $nieg pokoju sta!o stare biurko, które sk"d$ wytrzasn'li. Na pop'kanej politurze le#a! salceson.
Skombinowali obrotowe krzes!o bez jednego kó!ka (pewnie
by!o wyrzucone razem z biurkiem) i Waldi siedz"c na tym krze$le, pochylony, kroi! salceson na ma!e kawa!ki i k!ad! na gazetce reklamowej.
Nie jeste$ w stanie... Jaka fuszerka! Jakie partactwo! Zobacz! – Pawe! znów chwyci! mnie za rami' i chwiejnym krokiem zacz"! oprowadza% po mieszkaniu.
– Tu farb" zachlapane, a tu znowu niedomalowane. Tu niedoci"gni'cie, tu niedoróbka. Dziadostwo typowe dla Zag!'bia, ja, przy moich dwóch lewych r'kach do robót, zrobi!bym
ten remont lepiej!
A mama? – zapyta!em.
– Mama zosta!a oddana przez t' kurw', ciotk' na przymusowe leczenie odwykowe – powiedzia! ponuro i pogrozi! pi'$ci"
niewidzialnej ciotce. – Ale wróci. Za dwa tygodnie. Wracaj"c
jednak... – zdj"! r'k' z mojego ramienia i pokazywa! – zobacz,
nowe drzwi, ale si' nie domykaj". Ubikacja niedoko&czona...
tu zostawili kub!y. Fatalna ekipa! Jaka$ zbieranina przypadkowych ludzi!
I jeszcze tu – Waldi wskaza! no#em pod!og'.
– W!a$nie! Jeszcze tu. – Pawe! kopn"! $cian' – Na ca!ej d!ugo$ci odchodzi listwa. Jak#e tu mieszka%? – ko&czy! wypowied( z uniesion" r'k". Widzia!em rozczapierzone dramatycznie czarne palce na bia!ym tle – Tu mo#na tylko pi%!

Kiedy umar! Pawe!, wybrali$my si' z Waldim na jego grób.
– )ni! mi si' Pawe! – powiedzia! Waldi – siedzia! na brzegu mojego !ó#ka. Taki uroczysty.
Szli$my przez miasto. Brynki z bram pozdrawia!y Waldiego. By!a wiosna. Waldi wystawia! brodat", pomarszczon" twarz
do s!o&ca.
Której$ nocy przy$ni! mi si' Waldi. Szed! w bia!ej, czystej
koszuli. Podchodz' do niego i pytam troch' kpi"co: co ty jeste$ taki elegancki, Waldi?
A wtedy on u$miechn"! si' bezz'bnie i wskazuj"cy, brudny jak zwykle palec po!o#y! na wargach.
A rano na podwórku widz' ambulans z wy!"czonym „kogutem”. Cichy, nieruchomy, ostateczny. Jakie$ sylwetki
przesuwaj" si' niespiesznie za brudnym oknem mieszkania
Waldiego. Ju# wiedzia!em.
Waldi nie #yje od pi'ciu lat, nie #yje ju# mama Paw!a, cho%
trzyma!a si' najd!u#ej (zio!a!). Prawd' mówi"c, w kamienicy naprzeciwko ju# nie #yje nikt i którego$ dnia pracownicy
MZBM-u zabili drzwi wej$ciowe deskami i nabazgrali farb" na $cianie: WST*P WZBRONIONY. GROZI ZAWALENIEM.
Ale czasami, pó(nym wieczorem, widz' s!abiutki p!omyczek $wiecy w mieszkaniu Paw!a. Robi mi si' przyjemnie
na duszy. Jest jak dawniej. Ogarek po!yskuj"cy w brudnej szybie. Niestrudzeni w'drowcy b'dzi&scy znajduj" tam bezpieczn" przysta&. Zabite deskami drzwi do kamienicy naprzeciwko nie stanowi" dla nich przeszkody. Przenikaj" przez nie jak
duchy.
!

Wojciech Grabowski – kiedy! filmowiec, re"yser filmów
o sztuce. Obecnie po!wi#ca si# pisaniu. Autor zbioru opo$
wiada% „Cz&owiek – motocykl” (2012) i tekstów o architek$
turze 'l(ska i Zag&#bia drukowanych na &amach miesi#cz$
nika „'l(sk”, wydanych w publikacji „Archi – traf” (2015).
W przygotowaniu jego ksi("ka o !l(skiej sztuce.
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PATRYK CHRZAN
WCZA SOWI SKO
pla!a ma urok psa i sw"d uroczysk, merda trzcin"
na waruj"cej czaszce jeziora. czynne s#o$ce naciera
os#upia#" wod%, w pojedynk%: na zaschni%ty ogie$
bia#e cia#ka podlotków, bez#adne dla seryjnych w%dkarzy
na molo czekaj" poci"gów, w g#"b. m#okosy z wrzosowisk
egzekwuj" przerzuty z g#%bi pola: mi%dzy antycia#a lampucer,
czerwone #ebki superjednostek, lafiryndy w zwrotniku raka,
starowinki wymoszczone w grajdo#ach. niewydarzeni na przyczó#ku
do nieistnienia, jak bryza na &cianie o&rodka spoczynkowego,
murze &redniowiecznej katedry. niedoczynni, na tarczy, upa#u
staj% si% tam bywalcem, zapuszczonym tubylcem:
rylcem na piasku. blisko odwody, blisko odludzi
dog days are over, dog days are over
(lew" r%k" ciemno&ci jest &wiat#o
w prawej trzyma trzcink%)

OD STÓP DO G!ÓW
wspomnia#em ju! o stopach?
ich procentowych udzia#ach, w ocenie
ka!dej &wie!o poznanej i nieznanej,
jak w autobusie, a przez to zimnej,
jak grób takiego samego !o#nierza.

Rys. Wojtek 'uka

Bo wiesz, mi!o"# to wojna a seks to bitwa
m"drzysz do s#uchawki, jakbym nie wiedzia#
!e cytujesz Rammsteina. Ty chyba nie wiesz,
myl"c z Paulo Coehlo. Taka jeste& #atwowierna, a!
trudno uwierzy', !e masz trzy fakultety jak Lamia Reno
z „Seksmisji”. Nie, nie wszystko kojarzy mi si$ seksem.
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Patryk Chrzan – ur. w 1977 roku w So!
snowcu. Mówi o sobie „nieortodoksyj!
ny Zag"#biak”. W 2012 roku wyda"
arkusz Postrzy!yny, w 2013 roku tomik
wierszy Przekazy podprogowe. Zajmuje
si# dziennikarstwem. Mieszka w D$bro!
wie Górniczej.

mam takie poczucie misji, gdy patrz% na noc
i na niej widniejesz. jeste& moj" porann" ros":
je"li wiesz, co chc$ powiedzie#. mam nosa do kobiet
A ty dalej swoje: ka%dy facet musi swoje wychodzi#.
Ci&gle to „swoje i swoje”. „nasze” stuka w zbyt
tward" skorupk%, co mo!e jeszcze nasi"ka, ale ju! tr"ci
myszk". Nie ma %adnych podtekstów. Nie chc% ju! wychodzi'
na durnia. Teraz patrz"c z góry
przepraszam. Za to, co ci zaraz zrobi%
z g#ow".

dy w po!owie lat osiemdziesi"tych
ubieg!ego wieku rozpoczyna!em stuG
dia w Instytucie Historii Uniwersytetu

#l"skiego, dziedzina wiedzy, któr" wybra!em, by!a dla mnie przede wszystkim
nauk" humanistyczn", przestrzeni" namys!u nad kondycj" ludzk", sposobno$ci" do wnikni%cia w g!"b tajemnic
ludzkiego losu. Wergiliuszem sta! si% dla
mnie rych!o Marc Bloch, którego esej
Pochwa!a historii trzyma!em w d!oniach
jak drogocenn" per!%. Od Blocha w!a$nie
nauczy!em si%, &e historia to nie nauka
o przesz!o$ci, ale o cz!owieku uwik!anym w czas. To Bloch napisa!: „Strze&my si% ogo!ocenia naszej nauki z zawartej w niej poezji. Przede wszystkim za$
nie wstyd'my si% jej, a dostrzeg!em takie uczucie u niektórych ludzi. By!oby
zdumiewaj"c" g!upot" mniema(, &e ta
poezja przez to, &e dzia!a tak silnie
na nasz" wra&liwo$( uczuciow", mia!aby by( mniej zdolna do zaspokajania
równie& potrzeb naszego namys!u”.
Wiele lat pó'niej Norman Davies we
Wst"pie do Europy doda!: „Rzecz"
szczególnie godn" ubolewania jest rozbrat mi%dzy histori" i literatur"”.
Dzi%ki Blochowi, a potem i innym,
w$ród których wa&ne miejsce zajmowa!
Fernand Braudel, ufa( zacz"!em, &e historia mo&e i powinna by( bram" prowadz"c" ku wielu naukom, portem i oaz",
prawdziwym pocz"tkiem wielkiej podró&y. Napawa!a smutkiem konstatacja, &e
historycy zamykaj" si% na wielkie humanistyczne przestrzenie ró&nych dziedzin nauki i s" przedziwnie niewolniczo
uzale&nieni od 'róde! pisanych oraz
jednowymiarowo traktowanych faktów,
&e wielu z nich nie dba o pi%kno j%zyka,
którym si% pos!uguj" a nawet go lekcewa&y na najbardziej podstawowym poziomie ortografii i gramatyki.
Min%!o (wier( wieku. Odnosz% wra&enie, &e nasza wspó!czesna historiografia nie zdo!a!a wnie$( wystarczaj"co wiele do my$lenia o uprawianiu tej roli.
Nadal bywa nudna i statyczna, obostrzona hermetycznymi barierami, zamkni%ta na inne dziedziny nauki, do tego licz ni hi sto ry cy bez za strze &e)
przyj%li za dobr" monet% to, co ich nauk% historii trywializuje. Obowi"zuj"ca
w ostatnich latach moda na rekonstrukcje, plenerowe zabawy i teatralne kostiumy, legitymowana liczba t!umnie odwiedzaj"cych festyny go$ci zdaje si% – chyba
nawet wbrew intencjom autorów i inspiratorów – odbiera( uprawianiu historii
jej zasadniczy sens. Coraz cz%$ciej historia kojarzy si% albo z niestrawnymi sesjami naukowymi, podczas których prele gen ci mó wi" – pod pre tek stem
naukowo$ci albo z weekendowymi tudzie& wakacyjnymi imprezami na $wie&ym powietrzu. Czasem mo&e jeszcze
z napuszonymi tyradami polityków,
którzy wykorzystuj" histori% do w!asnych celów.

...Historyk?
JACEK KUREK KAMIE ! D RO GO C E NNY
Co w istocie popularyzuj" inicjatywy
rekonstrukcyjne? Najwierniejsze odtworzenie bitwy pod Grunwaldem zawsze b%dzie jedynie jej mniej lub bardziej niedoskona!" inscenizacj", wr%cz
parodi" i okazj" dla prasy (nie tylko brukowej), by pisa!a (s!usznie czy nie)
o pijackich orgiach na polu bitwy, a dla
internetowych komentatorów o potwornych korkach drogowych i fatalnej
organizacji. … Zaskakuj"ca jest bezkrytyczno$( wobec nowej mody doprowadzaj"cej raz po raz do sytuacji coraz bardziej ku rio zal nych, jak cho cia& by
pomys!u zrealizowania w Reszlu w 2010
roku przera&aj"cego odtworzenia aktu
spalenia ostatniej na ziemiach polskich
czarownicy (interweniowa!a w tej sprawie nawet minister El&bieta Radziszewska) albo te& niedawna zupe!nie rekonstrukcja rzezi wo!y)skiej. Tu spotykamy
si% ju& najzwyczajniej z elementarnym
brakiem wyczucia i smaku, bo przecie&
o walorach poznawczych nie ma nawet
sensu mówi(. Go!ym okiem wida(, &e
nie chodzi o historyczn" prawd% czy nawet edukacj%, ale o to, by przyci"gn"(
turystów czy widzów, zwróci( uwag%
mediów. Wszak gdy spotkamy kilku
przedstawicieli grupy rekonstrukcyjnej
siedz"cych wokó! ogniska, to prawdziwe b%dzie w tym gronie tylko ono samo... W chorzowskim skansenie od kilku lat mi%dzy dziewi%tnastowiecznymi
cha!upami z Istebnej biesiaduj" w czerwcu ka&dego roku na swoich dorocznych zjazdach „$redniowieczni rycerze”.
Zabawa trwa na dobre! I niech tak b%dzie, ale na lito$( ludzk"... po co ta demagogia o warto$ciach edukacyjnych
podobnych eventów???
Je&eli mo&na odczytywa( niektóre
pomys!y rekonstrukcyjne w kategorii festynu, zabawy czy gry edukacyjnej, to
zarazem nie powinno si% zapomina(, &e
aktywno$( ta zrozumia!a b%dzie raczej
jako forma uprawiania hobby, a nie
profesjonalnego parania si% histori".
Dobrze przygotowany strój z epoki czy
kopia dawnej broni nie wymagaj" historycznych studiów, a jedynie oczytania
i pasji. Nie przypadkiem lideruj" w tej
dziedzinie godni podziwu pasjonaci-

-amatorzy. G!os mój zatem nie jest form" sprzeciwu wobec idei rekonstrukcji,
ani prób" kwestionowania ich urody
i sensu, a jedynie pytaniem czy niektórzy nie przypisuj" im innej roli ni& ta,
któr" w istocie wydarzenia te maj"
do odegrania.
Dzi$ sens obecno$ci profesjonalnych
historyków jest inny, cho( w samej
istocie taki jak od pocz"tku istnienia tego za wo du. Nor man Da vies pi sa!:
„Dobry historyk musi zatem po$wi%ci(
tyle samo uwagi przekazywaniu informacji, co ich zbieraniu i porz"dkowaniu.
Na tym etapie pracy musi wykona(
wiele spo$ród zada), które maj" tak&e
do spe!nienia poeci, pisarze, arty$ci. Musi stale mie( na uwadze to, co robi"
wszyscy inni ludzie, którzy uczestnicz"
w kszta!towaniu lub przekazywaniu naszych wra&e) dotycz"cych przesz!o$ci:
historycy sztuki, muzykolodzy, muzeolodzy, archiwi$ci, ilustratorzy, kartografowie, kronikarze i biografowie, kolekcjone rzy na gra), fil mow cy, au to rzy
powie$ci historycznych – nawet spryciarze handluj"cy «butelkowanym powietrzem z czasów $redniowiecza».
Historycy winni wyj$( w stron% cz!owieka ze s!owem, które sta!oby si%
$wiat!em rzuconym na przesz!o$( tak, by
zdo!a!o przywróci( utracon" wiar% w to,
&e cz!owiek mo&e si% jednak od minionych pokole) wiele nauczy(, &e ich dorobek jest wspó!czesnym potrzebny, &e
pami%( mo&e pozwoli( na przebaczenie,
przestrzec przed b!%dami, wzbudzi(
szacunek dla ofiar i pracy tych, którzy
nas poprzedzali, i da( szans% na to, &e nie
pope!nimy ich b!%dów. Historia to nie
tylko to, co si% zdarzy!o, to tak&e to
wszystko, co cz!owiek prze&y! i o czym
marzy!, co planowa!, a co mimo wszystko si% nie zi$ci!o. Historia to dzieje pragnie) i nadziei, a zatem tak&e tego, czego ci, którzy byli przed nami, nie zdo!ali
zrealizowa(, pozostawiaj"c nast%pcom.
Krótko mówi"c dociekania historyków
nie tyle powinny by( zaspokajaniem ciekawo$ci, a nawet realizowaniem pasji,
ale poszukiwaniem prawdy.
!
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„Caramba”
w pocysterskim
klasztorze
Wspomnienie o Wilhelmie Szewczyku,
znawcy "l#ska i spraw niemieckich
40

KRZYSZTOF A. KUCZY!SKI

Wydaje mi si!, "e po raz pierwszy
us#ysza#em nazwisko Wilhelma Szew$
czyka z ust mojego Ojca w po#owie
lat 60. XX wieku, bodaj jeszcze jako
ucze% liceum. Jak do tego dosz!o?
Ojciec, historyk i literat, by! po wojnie profesorem Uniwersytetu Wroc!awskiego. Mieszka! pocz"tkowo
– do 1955 roku – w Jeleniej Górze, potem we Wroc!awiu. Wydawa! wówczas
dwa czasopisma: naukowe – „Nauk#
i Sztuk#” (wraz z prof. Julianem Krzy$anowskim) oraz popularno-naukowy
dwumiesi#cznik „%l"sk”. Wtedy to
pozna! redaktora W. Szewczyka, który w Katowicach by! redaktorem naczelnym „Odry”. Wilhelm Szewczyk
cz#sto przyje$d$a! do stolicy Dolnego
%l"ska w sprawach wydawniczych.
Zna jo mo&' i wza jem ny sza cu nek
pozosta!y na lata. Obaj byli przecie$
zapalonymi „pionierami” na %l"sku
i !"czy!o ich wiele w patrzeniu na pi#trz"ce si# problemy i potrzeby kulturalne ówczesnych czytelników; zale$a!o im bardzo na przypominaniu
polskiego udzia!u w kulturze %l"ska
minionych wieków, jak i ukazaniu
atrakcyjno&ci tych ziem.
Si#gaj"c pami#ci" w odleg!e lata, ju$
do okresu gdy mieszkali&my po 1955
roku w (odzi, wówczas gdy us!ysza!em po raz pierwszy nazwisko „Szewczyk”, a musia!o to by' – jak wspomnia!em – oko!o roku 1965-1966,
gdy$ pami#tam, $e Ojciec wróci! z jakiego& spotkania !ódzkich literatów,
gdzie zaproszonym go&ciem z prelekcj" by! w!a&nie prezes oddzia!u Zwi"zku Literatów Polskich [ZLP] w Katowicach. Doskonale pami#tam, jak
Ojciec opowiada! potem, i$ W. Szewczyk referowa! o recepcji literatury polskiej w NRF (jak to si# wówczas mówi !o). Cie ka wi !o mnie to, gdy$
my&la!em o podj#ciu po maturze studiów germanistycznych i ka$dy „temat
niemiecki” by! dla mnie interesuj"cy.
Potem, ju$ na studiach kupi!em sobie Literatur! niemieck" w XX wieku
(2. wydanie 1964) W. Szewczyka.
Do dzisiaj uwa$am j" – podobnie
zreszt", jak wi#kszo&' germanistów
mojego pokolenia – za pozycj# doskonale napisan". Jej warto&' polega
m.in. na tak wa$nym widzeniu literatury w kontek&cie polityki, co zw!aszcza w wypadku Niemców by!o s!usznym zabiegiem metodologicznym.
Potem, wiele lat pó)niej, kilkakrotnie
namawia!em Pani" Gra$yn# Szewczyk, aby wyda!a – mo$e nieco powi#kszone wydanie 3., ale jako& do tego nie dosz!o, a szkoda!
Wreszcie w czerwcu 1971 roku (dok!adnie: 28 czerwca, a mog# to odczy-

ta! z mi"ej dedykacji na egzemplarzu
tej w"a#nie Literatury niemieckiej
w XX wieku), pozna"em osobi#cie
W. Szewczyka. Od chwili zamieszkania Rodziców w Katowicach kontakty mojego Ojca z W. Szewczykiem
– a po cz$#ci i moje – znacznie si$ o%ywi"y. By"y to spotkania np. w Bibliotece &l'skiej, wówczas jeszcze w starej siedzibie przy ul. Francuskiej,
w &l'skim Instytucie Naukowym, czy
w siedzibie ZLP. Tak wi$c owego
28 czerwca 1971 roku poszed"em
z Ojcem, mieszkaj'cym od 1969 roku
w Katowicach, zaproszonym jako
profesor do pracy w Instytucie Historii na nowo powsta"ym Uniwersytecie
&l'skim przez pierwszego rektora
prof. Kazimierza Popio"ka, do redakcji „Pogl'dów”. Poczekali#my chwil$ w sekretariacie, gdy% ko(czy"o si$
kolegium redakcyjne. A potem…
Otworzy"y si$ drzwi gabinetu Naczelnego i ujrza"em mile u#miechni$t' twarz m$%czyzny w chmurze dymu
cygara, wiedzia"em od razu, %e to
sam W. Szewczyk. By"em dopiero co
#wie%o upieczonym magistrem filologii germa(skiej Uniwersytetu )ódzkiego [U)], chyba wobec tego faktu
(wa%nego dla mnie) m.in. toczy"a si$
rozmowa. Wilhelm Szewczyk samorzutnie zaproponowa", i% przy okazji
zapyta swojego znajomego prof. Józefa Ko ko ta, wów czas dy rek to ra
Instytutu &l'skiego w Opolu, czy nie
by"by zainteresowany „m"odym cz"owiekiem po germanistyce”, który swoj' prace dyplomow' napisa" o literatu rze NRD. Bar dzo mnie urzek"
wówczas Pan Redaktor, %e pomy#la"
o pomocy w znalezieniu mi ciekawej
pracy. Inna rzecz, %e wkrótce zaproponowano mi asystentur$ na U), uczelni, na któ rej po tem prze sze d"em
wszystkie szczeble kariery naukowej.
By"y w latach nast$pnych momenty,
kiedy my#la"em o przej#ciu na Uniwersytet &l'ski, ale los wida! chcia" inaczej. Ale o tym sympatycznym ge#cie
W. Szewczyka pami$tam z wdzi$czno#ci' do dzisiaj…
Wizyta w redakcji „Pogl!dów” zrobi"
#a na mnie wielkie wra$enie, bo cho"
cia$ przez mój dom rodzinny przewi"
jali si% liczni, znani ludzie nauki,
po raz pierwszy mog#em pozna& cz#o"
wieka, o którym przez lata s#ysza#em
legendy: o jego wielkiej znajomo#ci
Niemiec i spraw #l'skich, o jego wybitnym talencie literackim, o jego
wielkiej sprawno#ci organizatorskiej,
m.in. jako redaktora kilku wa%nych
czasopism, a tak%e jako o osobisto#ci
politycznej, w tym wieloletniego po-

Podklasztorze 1990. Od lewej: prof. Olga Dobijanka-Witczakowa, prof. K.A. Kuczy!ski, Wilhelm
Szewczyk

s"a na Sejm. Tylu autentycznych przymiotów skupionych w jednej osobie
nie uda"o mi si$ spotka! ju% nigdy
w %yciu, chocia% z czasem pozna"em
wielu wysoce zas"u%onych i utalentowanych ludzi.
Po tej rozmowie w redakcji „Pogl'dów” w 1971 roku moje bezpo#rednie
kontakty z Wilhelmem Szewczykiem
uleg"y na kilka lat przerwie, chocia%
po#rednio nie uleg"y ca"kowitemu zerwaniu, jako %e zacz'"em na "amach
cenionych przeze mnie „Pogl'dów”
og"asza! drobne prace niemcoznawcze.
W pó*niejszych latach wielokrotnie
widywa"em si$ z Redaktorem w Katowicach, w innych miastach, m.in. we
Wroc"awiu, gdzie W. Szewczyk by"
cz$stym go#ciem. Szczególnie serdeczne kontakty wi'za"y go z germanistyk' wroc"awsk', z profesorami
Marianem Szyrockim i Norbertem
Honsz'. Wiem, %e zaawansowana by"a my#l, aby wielkiego znawc$ spraw
niemieckich wyró%ni! doktoratem honorowym Uniwersytetu Wroc"awskiego. Niestety, #mier! Redaktora w 1991
roku uniemo%liwi"a te plany.
Ale powró&my do lat 70. Z czasem,
kiedy przeczyta#em coraz wi%cej po"
wie'ci i prac o literaturze niemieckiej
pióra W. Szewczyka i mia#em dobry
ogl!d jego twórczo'ci, postanowi#em
wyda& tom zbiorowy, który by doku"
mentowa# olbrzymi, wielotematycz"
ny dorobek katowickiego pisarza,
dziennikarza i t#umacza. Pami$tam
moje wizyty w „Pogl'dach”, %yczliwe
mi narady, m.in. z udzia"em tak%e Boles"awa Lubosza. Ale chyba by"em
jeszcze za m"ody (by"y to lata 1975-

1976), aby przeprowadzi! t$ nie"atw'
prac$ edytorsk'. Pozosta" mi tylko konspekt i pewne sugestie, naniesione r$k' Redaktora. Gdy w 1975 roku uzyska"em stopie( doktora (pod opiek'
prof. Arno Willa, kierownika "ódzkiej
germanistyki i dobrego znawcy polsko-niemieckich stosunków literackich), zacz'"em bra! bardziej intensywny udzia" w ruchu naukowym
#rodowiska germanistycznego. W ko(cu lat 70. coraz bardziej zacz$"a mnie
interesowa! tematyka niemiecko-#l'ska, do moich lektur dosz"y m.in. coraz liczniejsze prace W. Szewczyka. To
w"a#nie m. in. dzi$ki niemu lepiej pozna"em %ycie i twórczo#! Gerharta
Hauptmanna, któremu katowicki pisarz
i niemcoznawca po#wi$ci" wiele uwagi, og"aszaj'c liczne teksty o autorze
Tkaczy, b'd* t"umacz'c kilka jego
dramatów. W )odzi mieszka" w ostatnich latach %ycia prof. Zdzis"aw +ygulski (zmar"y w 1975 roku), nestor
germanistyki polskiej, autor m.in. monografii o G. Hauptmannie. Pami$tam,
%e z uzna niem mó wi" o pra cach
W. Szew czy ka w tej dzie dzi nie,
a Literatura niemiecka w XX wieku
(I. wyd. 1962) by"a jedn' z pozycji,
które na sta"e mia" „pod r$k'” na regale, a która – jak wiadomo – zawiera tak%e warto#ciowy rozdzia" o dolno#l'skim laureacie nagrody Nobla.
Coraz bardziej stawa"em si$ wielbicielem twórczo#ci katowickiego pisarza, przeczyta"em m.in. jego powie#!
Kleszcze (o której pisa"em pó*niej
w moich artyku"ach), mówi'c' o tragicznych losach ziemi górno#l'skiej
na pocz'tku wojny. Kontakt z „Pogl'dami” utrzymywa"em przez nast$pne
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lata, a! do zamkni"cia tego wa!nego
periodyku, drukuj#c tam m.in. szkice
i recenzje nowo$ci germanistycznych.
Za$ o W. Szewczyku pisa%em nie raz
np. w „&yciu Literackim”, czy w „Zaraniu 'l#skim”. Raz jeszcze powtórz":
by%em i jestem zafascynowany jego olbrzymi# wiedz# o dawnej i wspó%czesnej literaturze niemieckiej, o 'l#sku, a tak!e urokliwym sposobem
bycia Redaktora.
Oddzielnym dzia%em moich kontaktów by%y konferencje naukowe, na których referentem by% m.in. W. Szewczyk. Pami"tam np. sesj" o silesiakach
w literaturze niemieckiej w Katowicach, czy o wspó%czesnej literaturze austriackiej, organizowan# przez Towarzystwo Polsko-Austriackie, gdzie W.
Szewczyk mówi% bardzo interesuj#co
o prozie Ingeborg Bachmann. By%y to
g%"boko przemy$lane i doskonale
skonstruowane wyst#pienia. Gdy ju!
od 1981 roku by%em po habilitacji, organizowa%em sam konferencje naukowe. By%em wtedy kierownikiem
Katedry Literatury i Kultury Niemiec,
Austrii i Szwajcarii U(. Z dum# mog" powiedzie), !e W. Szewczyk dwukrotnie zechcia% zaszczyci) moje sesje,
wnosz#c bardzo wa!ny wk%ad w te
mi"dzynarodowe zjazdy. Pierwszy
z nich zorganizowa%em w 1989 roku
nt. fenomenu literatur pogranicza,
gdzie W. Szewczyk referowa% o Emilu Szramku. Drugi za$, w 1990 roku,
to niezmiernie warto$ciowa – pierwsza wówczas w Polsce – konferencja
o G. Hauptmannie, na któr# zjechali
prominentni go$cie z wielu krajów,
z USA, Anglii, Niemiec, Austrii. Wilhelm Szewczyk mówi% o polskiej recepcji pisarza, wydobywaj#c nieznane fak ty i cie ka wie osa dza j#c
zagadnienie na tle ówczesnego pi$miennictwa niemieckiego i polskiego. Gerhart Hauptmann by%, jak wiemy, od wielu lat tematem, który
fascynowa% katowickiego pisarza.
Owa „hauptmannowska” konferencja w Podklasztorzu k. (odzi by%a bardzo udana naukowo. Ale mia%a pewien
bardzo niemi%y – niezale!ny od organizatorów – zgrzyt. Mianowicie, do zaparkowanych kilku aut, g%ównie zachodnioniemieckich, dostali si" noc#
z%odzieje. Jakby nie by%o tego dosy),
nast"pnego dnia – podczas tocz#cych
si" obrad – do niektórych pokoi dokonano w%amania. I tutaj jedn# z ofiar by%
W. Szewczyk. Mimo i! klucz od pokoju tkwi% ca%y czas w jego kieszeni,
zamek w drzwiach zosta% sforsowany
i zgin"%o sporo rzeczy. Interwencja, telefony do odpowiednich s%u!b… Niestety bez rezultatu. Ale te dwie konfe-

rencje bardzo mnie z W. Szewczykiem
zbli!y%y. Podczas pierwszej z nich
zaproponowa% mi przej$cie na „ty”, co
by%o dla mnie zaskoczeniem i ogromnym zaszczytem. Nie omieszkali$my
obla) tego wydarzenia – jak przysta%o – piwem. Umiarkowanie, bo to by%a przecie! konferencja naukowa.
Akcenty „Szewczykowe” przewi!
ja"y si# przez moje $ycie dosy% cz#sto,
np. jedna z moich "ódzkich magi!
strantek – obecnie „dyrektoruje”
jednej z wa$nych placówek w Cz#sto!
chowie – przygotowa"a prac# dyplo!
mow& o germanistycznych pracach
W. Szewczyka. Widz#c j# po latach,
dowiedzia%em si", !e W. Szewczyk mi%o j# wówczas przyj#% w domu, u!yczy%
sporo potrzebnych jej materia%ów. Ale
by%y te! i inne spotkania. W marcu 1985 zmar% w Katowicach mój Ojciec. By%em ogromnie wdzi"czny W.
Szewczykowi, i! wzi#% udzia% w pogrzebie, oddaj#c ho%d zmar%emu. Niestety nie by%o mi dane towarzyszy) W.
Szewczykowi w jego ostatniej drodze,
gdy nieoczekiwanie zmar% on 8 czerwca 1991 roku. Ale za to nieco pó*niej
mia%em okazj" wyg%osi) kilka o nim
referatów, m.in. w 2001roku na forum
Górno$l#skiego Towarzystwa Przyjació% Nauk im. W. Ro*dzie+skiego,
gdy mówi%em o jego niepowtarzalnym
dorobku niemcoznawczym.
Swojego czasu by%em opiekunem
naukowym Nauczycielskiego Kolegium J"zyków Obcych we W%oc%awku z ra mie nia U(. Roz po cz# %em
wówczas wydawanie czasopisma nauko we go „Neo fi lo log Ku jaw ski”
(1991), za$ do I tomu z%o!yli swoje artyku%y czo%owi polscy germani$ci,
jak m.in. Micha% Cie$la, N. Honsza,
Stefan H. Kaszy+ski, G. Szewczyk.
Jednym z autorów zosta% tak!e W.
Szewczyk, z bardzo ciekawym tekstem
pt. Janosch liryczny i sentymentalny.
Wiem, !e artyku% by% powszechnie czytany z zainteresowaniem, bo w tamtych
latach ma%o jeszcze w Polsce o tym pisarzu by%o wiadomo.
W listopadzie 2004 roku, podczas
sympozjum w Katowicach „Gerhart
Hauptmann – cz%owiek i dzie%o”,
mówi%em o zainteresowaniach W.
Szewczyka $l#skim dramatopisarzem.
Wieczorem tego dnia prof. G. Szewczyk zaprosi%a mnie wraz z prof.
Ann# Strok# do swojego mieszkania,
pe%nego pami#tek po ojcu. Podziwiali$my po raz kolejny wspania%# bibliotek", licz#c# grubo ponad 40 tys.
tomów, ale nade wszystko mówili$my
o W. Szewczyku, jego niezapomnianej postaci, licznych zas%ugach i pa-

sji tworzenia. Przegl#dali$my „Ksi"g" go$ci”, w której na ka!dej niemal
stronie widniej# nazwiska luminarzy
literatury i kultury polskiej, niemieckiej czy %u!yckiej. W 2009 roku zaproponowano mi napisanie wst"pu
do kolejnego wydania ksi#!ki biograficz nej Skarb Don ner smarc ków.
Uczyni%em to z rado$ci#, gdy! pozycj" t" uwa!am za jedn# najlepszych
nie tylko w dorobku W. Szewczyka,
ale i w ogóle za jedn# z najwa!niejszych o dawnym 'l#sku.
W moim "ódzkim gabinecie od wie!
lu lat stoi du$a fotografia W. Szewczy!
ka, za' dwie pó"ki z ksi&$kami i tecz!
kami wype"nionymi zgromadzonymi
przez lata materia"ami do jego $ycia
i twórczo'ci, przypominaj& mi o Przy!
jacielu. Mog" tak mówi), gdy! te
w%a$nie s%owa widniej# na plakacie,
przygotowanym w 2004 roku z okazji
kolejnej rocznicy jego odej$cia przez
„Structur"”. Wówczas to wyg%osi%em
jedn# z moich prelekcji o W. Szewczyku i znawcy tego „Co robi# Niemcy”.
Chcia%bym w jesieni mojego !ycia napisa) ksi#!k" o W. Szewczyku, g%ównie o jego zainteresowaniach „tematem
niemieckim”. Mo!e w ten sposób odda%bym W. Szewczykowi cho) cz"$)
d%u gu, ja ki za ci# gn# %em u nie go
przez 20 lat przyja*ni, kiedy to czerpa%em nie raz z jego olbrzymiej wiedzy, do$wiadczenia i uzyskiwa%em
serdeczn# opiek" w naukowych sprawach, zaw%aszcza niemiecko-$l#skich,
ale i o literaturze RFN, któr# zna%
$wietnie od „Egona Rakette po Güntera Grassa”, jak to kiedy$ napisa%
prof. M. Szyrocki. Jako cz%onek Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka powinienem uczyni) to tym bardziej.
I jeszcze wyja$nienie tytu%u wspomnienia. Dlaczego „caramba”? Kiedy
w Podklasztorzu ko%o Sulejowa, 50 km
od (odzi, w pocysterskim klasztorze
zorganizowa%em w 1990 roku wspomnian# konferencj" o G. Hauptmannie, to wówczas w%a$nie W. Szewczyk
epatowa% go$ci sesji swoim sympatycznym „caramba!”, wplatanym w rozmowach, co by%o powodem, !e przez pewien czas tak go na zy wa li $my
w naszym %ódzkim gronie. Wilhelm
Szewczyk pozosta% w mojej pami"ci
jako serdeczny, pe%en empatii Przyjaciel. Posiada% olbrzymi# wiedz", godn# niejednego profesora uniwersyteckiego. Dzieli% si" z ni# ch"tnie,
s%owem mówionym i na pi$mie.
!

Wilhelm Szewczyka w studiu TV. Zdj!cie pochodzi z ksi"#ki M. Fic „Wilelm Szewczyk (1916-1991).
$l"ski polityk i dzia%acz spo%eczny”. Katowice 2007

Wilhelma
Szewczyka
!ladami
nieoczywistymi…
MACIEJ FIC
Wywodz! si! z pokolenia, które Wilhel"
ma Szewczyka zna# mog$o jedynie z je"
go wi zyt w szko $ach, al bo – cz! "
%ciej – z ekranu telewizora, w którym
w dekadzie lat 80. pojawia$ si! ze swo"
imi gaw!dami „z dymkiem cygara”
czy z !amów gazet (najcz"#ciej „Dziennika Zachodniego”, gdzie na prze!omie

lat 80./90. ubieg!ego wieku by! sta!ym
felietonist$). W#ród ówczesnych nastolatków, nawet tych interesuj$cych
si" histori$ Górnego %l$ska, jego osoba
nie budzi!a jednak wi"kszych emocji.
Niewiele zmieni!o nawet w tej kwestii
podj"cie przeze mnie studiów historycznych na Uniwersytecie %l$skim.

Ze wzgl"du na form" prac W. Szewczyka, które nie stanowi!y stricte tekstów historycznych, jego ksi$&ki czy teksty
nie znajdowa!y si" na listach lektur, a wyk!adowcy nie polecali ich jako punktu
wyj#cia do kolejnych zaj"'.
Sytuacja zmieni!a si" jednak diametralnie, gdy u kresu XX wieku podj$!em studia doktoranckie na Wydziale Nauk
Spo!ecznych Uniwersytetu %l$skiego.
W wyniku rozmów z promotorem mojej
pra cy ma gi ster skiej i ba da czem
najnowszej historii Górnego %l$ska, nieod&a!owanym prof. Franciszkiem Serafinem, w#ród propozycji tematów, które móg!bym podj$' w swojej dysertacji,
pojawi!a si" posta' tego znacz$cego
górno#l$skiego literata, spo!ecznika i polityka. W pierwszym momencie wybór
wydawa! si" do#' banalny. Gdy po latach
si"gam do w!asnych materia!ów, odnajduj" pierwsze informacje na temat W.
Szewczyka, zasi"gni"te z biogramów:
„Urodzony 5 I 1916 w Czuchowie
pod Rybnikiem […]. Pochodzi z rodziny górniczej. Wspó!pracowa! z pismami
„Zaranie %l$skie”, „Ku(nica” (redaktor
dzia!u literackiego), wspó!za!o&yciel
i wspó!redaktor „Fantany”. Od 1939
roku pracowa! jako górnik w Lubuszu,
za pomoc polskim je)com wojennym
aresztowany w 1940 roku przez gestapo,
w 1943 roku zbieg! do Generalnej Guberni [w!a#ciwie: Generalnego Gubernatorstwa – dop. M.F.], uczestniczy! w tajnym
nauczaniu. Od 1945 roku w Katowicach
czynny w &yciu kulturalnym; od 1945 roku kilkakrotnie sekretarz lub prezes katowickiego oddzia!u ZLP. Od 1957
do 1985 roku pose! na Sejm kilku kadencji […]. Laureat nagrody m. Katowic
(1946) i m. Gliwic (1951), woj. katow.
(1957, 1960, 1964), miesi"cznika „Odra” (1966). Odznaczony nagrod$ pa)stwow$ II stopnia (1972) i Orderem
Budowniczych Polski Ludowej (1976).
Debiut pisarski Szewczyka – „List do *u&yczan” (1937), poetyckie przes!anie
do prze#ladowanych przez faszyzm
obro)ców praw narodowych, zapocz$tkowa! jednocze#nie jego twórczo#' sorabistyczn$ […]. Realizowa! nowy program po ezji re gio nal nej. Zmar!
w Katowicach w 1991 roku”.
Trzeba podkre#li', &e przywo!any obraz pozostaje dalece niepe!ny nawet
pod wzgl"dem podstawowych danych
biograficznych. Doda' mo&na cho'by
prac" w rozg!o#ni Polskiego Radia
(krót ko przed wy bu chem II woj ny
i w okresie powojennym), redagowanie
„Od ry”, „Wie czo rów Te atral nych”,
„Przemian”, „Pogl$dów” i „Zarania %l$skiego”, ogromny zakres zainteresowa)
zawodowych (obok aktywno#ci literackiej obejmowa!y m.in.: s!owianofilstwo,
niemcoznawstwo, dziennikarstwo prasowe i telewizyjne, teatrologi", translatorstwo). Ale o tym pisa!em ju& na !amach
„%l$ska” w styczniowym numerze.
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Powy!szy, lakoniczny obraz W. Szewczyka wydawa" si# stawia$ go w szeregu (tak zreszt% do dzi& próbuje opisywa$
go cz#&$ osób, podejmuj%cych próby pisania o jego postaci) lojalnych wspó"twórców powojennego systemu realnego socjalizmu. Wszak bywa", pisywa",
nale!a"… Z krótkich biogramów wyziera" jako dobrze pasuj%cy do obrazu
twórcy „dworskiego”, lojalnego autora
ksi%!ek i reprezentanta katowickiego
(czy szerzej górno&l%sko-zag"#biowskiego) &rodowiska literackiego, legitymuj%cego ponadto nowy ustrój przez
wspó"uczestnictwo w kszta"towaniu
sceny spo"eczno-politycznej. Wszystko
to okaza"o si# jednak tylko fasad%,
za któr% kry"o si# wiele wi#cej tre&ci…
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W miar!, jak dociera"em do kolejnych
#róde", umo$liwiaj%cych dok"adniej&
sze odtworzenie przesz"o'ci W. Szew&
czyka, jego posta( zyskiwa"a w moich
oczach coraz wi!kszy koloryt, pokazu&
j%c mnogo'( ró$nych etapów i „odcie&
ni” jego $yciorysu. Pierwszy taki moment mia" miejsce, gdy przeprowadzi"em
kwerend# biblioteczn% przedwojennych
gazet, które w du!ej mierze wspó"tworzy": „Ku'nicy” i „Fantany”. Wy"oni" si#
z niej m"ody dzia"acz, wyra'nie sk"aniaj%cy si# ku postulatom narodowym
(sporadycznie otar" si# nawet o has"a antysemickie), ale wyrazi&cie g"osz%cy
te! has"a s"owianofilstwa. Kolejny moment, w którym upewni"em si#, !e wybór W. Szewczyka jako tematu historycznych do cie ka( by" traf ny (a je go
biografia „nieoczywista”), stanowi"o
natrafienie w zbiorach Archiwum Pa(stwowego w Katowicach (potem te same dokumenty odnalaz"em w zbiorach
Instytutu Pami#ci Narodowej) na „Decyzj# specjalnej komisji Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia w Warszawie z 27
sierpnia 1946 roku raport”. Fakt, !e nagradzany za swoje dokonania literackie
i wchodz%cy w sk"ad kilku tworzonych
przez nowe w"adze gremiów (m.in.
Wojewódzkiej Rady Kultury) literat
i dziennikarz zosta" poddany bardzo
krytycznej ocenie (ukazany jako odpowiedzialny za „tendencje antydemokratyczne i szkodliwe” radiowych audycji) doskonale w mojej ocenie ukazuje
specyfik# i wewn#trzne sprzeczno&ci powojennych realiów. Trzeci obraz, nie
przystaj%cy do stereotypowego wizerunku W. Szewczyka, wi%za" si# z dzi& ju!
do&$ dobrze opisan% przez historyków
(zainteresowanych czytelników odsy"am
m.in. do ksi%!ek Krystyny Heskiej-Kwa&niewicz, Marii W. Wanatowicz
czy pisz%cego te s"owa) inwigilacj% &rodo wi ska gór no &l% skiej in te li gen cji
(w&ród niej tak!e W. Szewczyka) przez
s"u!b# bezpiecze(stwa na prze"omie
lat 40./50. XX wieku. Wilhelmowi
Szewczykowi reprezentanci „bezpieki” zarzucali m.in. „wrogo&$ wobec

Zwi%zku Radzieckiego”, prowadzenie
„dzia"alno&ci szkodliwej dla ówczesnej
rzeczywisto&ci”, „antyludowo&$” i „tendencje separatystyczne”, prowadz%c
wo bec nie go dzia "a nia ope ra cyj ne
(w tym &ledz%c go i kontroluj%c prywatn% korespondencje). Czwarty zestaw
archiwaliów, które pozwoli"y na spojrzenie na W. Szewczyka z szerszej perspektywy, przynios"a kwerenda zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
a zw"aszcza zgromadzonych tam zbiorów ingerencji cenzorskich. Si#gni#cie
do tych materia"ów pozwoli"o bowiem
zobaczy$, jak cz#sto i w jak silny sposób pracownicy Urz#du Kontroli Prasy
interweniowali w przygotowywane egzemplarze „Odry” i „Przemian”, wielokrotnie modyfikuj%c lub blokuj%c druk
m.in. tekstów autorstwa W. Szewczyka.
Gdy doda$ do tego niejasne wówczas
(cho$ stara"em si# odpowied' uzyska$

m. in. z ust nie!yj%cego ju! dzi& Aleksandra Widery, który sp#dzi" z W. Szewczykiem cz#&$ wojny podczas „wyprawy” do )u!yc), a sprawnie rozwiewane
obecnie z pomoc% pracowników katowickiego oddzia"u Instytutu Pami#ci
Narodowej epizody okresu II wojny
&wiatowej, zyskujemy obraz XX-wiecznego dzia"acza górno&l%skich elit. Obraz
tym bardziej symptomatyczny, !e ograniczenia i szanse, b#d%ce udzia"em W.
Szewczyka, dobrze oddaj% specyfik# !ycia i funkcjonowania mieszka(ców Górnego *l%ska. I ju! cho$by w tym kontek&cie pami#$ o W. Szewczyku definiowa$
mo!na jako element wi#kszej ca"o&ci – pami#ci o górno&l%skich elitach
i – szerzej – spo"eczno&ci regionu. Prac# napisa"em i obroni"em pod naukow%
opiek% prof. Ryszarda Kaczmarka, ukaza"a si# ostatecznie w wersji skróconej
i nieco zmodyfikowanej w 2007 roku nak"adem Wydawnictwa Uniwersytetu
*l%skiego, zatytu"owana zosta"a Wilhelm Szewczyk (1916-1991). !l"ski polityk i dzia#acz spo#eczny.
Przed 15 laty w jeden z okoliczno'cio&
wych rocznicowych tekstów po'wi!co&
nych W. Szewczykowi zatytu"owano Ile
pami!ci, tyle "ycia. Dlatego tak wa!nym
pozostaje, by ten fascynuj%cy !yciorys,
obfituj%cy w zmienne koleje losu, wzloty i upadki, kompromisy i sprzeciwy, odpowiednio upami#tnia$ i uobecnia$.
Zarówno przede mn%, jak i po mnie,
dzia"ania tego typu prowadzi"o sporo innych osób. Bezpo&rednio po &mierci
W. Szewczyka (w 1991 roku) przygotowano tematycznie po&wi#cony sylwetce by"ego redaktora naczelnego specjalny nu mer „Za ra nia *l% skie go”,
zredagowany przez prof. Andrzeja Bro!ka. W tym samym 1991 roku ukaza"a si#
zredagowana przez prof. Alojzego Melicha i Jana Mitr#g# ksi%!ka, stanowi%ca efekt spotkania grupy jego by"ych
wspó"pracowników, którzy zgromadzili
si# w Kosz#cinie, by powspomina$
W. Szewczyka (zawiera m.in. teksty Boles"awa Lubosza, J. Mitr#gi i Wojciecha
+ukrowskiego), a w rok pó'niej reminiscencje jednego z bli!szych wspó"pracowników, Boles"awa Lubosza. W kolejnych latach, g"ównie staraniem córki
prof. Gra!yny Szewczyk, przypomniano tak!e niektóre Szewczykowe dokonania. W pi#$ lat po &mierci autora Hanysa (w 1996 roku) pojawi" si# zbiór jego
esejów i felietonów, przygotowany
do druku przez G. Szewczyk oraz Wojciecha Janot#. W tym samym roku Biblioteka *l%ska w Katowicach wyda"a
tak!e dramat W. Szewczyka Nanker.
Dia lo gi wro c#aw skie z ro ku 1339
w trzech ods#onach (opracowany przez
prof. Jana Malickiego), a Fundacja dla
Wspierania *l%skiej Humanistyki tom
Nieustraszona rozmowa z samym sob".
Poezje 1937-1959.

U progu XXI wieku, w zwi!zku z obchodami 10. rocznicy "mierci W. Szewczyka, pojawi#y si$ kolejne wa%ne pozycje. W 2001 roku Biblioteka &l!ska
w Katowicach upubliczni#a Nie mi!o"#
mnie wiedzie m!odego. Wiersze niepublikowane i wczesne, wydane w 10.
rocznic$ "mierci Autora z r$kopisów zachowanych w zbiorach córki Gra%yny,
nak#adem Wydawnictwa „&l!sk” ukaza#y si$ te% Wspomnienia. W 2002 roku
drukiem ukaza#y si$ materia#y posesyjne (przygotowane do druku przez prof.
Józefa &liwioka), stanowi!ce pok#osie
sesji naukowej w Muzeum &l!skim
w Katowicach z 9 listopada 2001 roku.
W 2005 roku „Structura” wyda#a kolejny wybór esejów, szkiców i felietonów
autorstwa W. Szewczyka (pt. Wiwat Katowice: eseje, szkice, felietony). W 2006
roku, przy okazji ods#oni$cia popiersia
W. Szewczyka w tzw. Galerii Artystycznej Miasta Katowice, G. Szewczyk wyda#a ksi!%eczk$ pt. Wilhelm
Szewczyk 1916-1991. W 2009 roku
„Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.”
wyda#o ponownie debiut ksi!%kowy – poemat Hanys (pierwsze wydanie ukaza#o
si$ w 1938, drugie w 1963 roku). W 2011
roku Robert Ratajczak i Sabina Zarzycka przygotowali natomiast kierowany
do szerokiego kr$gu odbiorców album,
w którym przybli%yli czytelnikom %ycie,
literacki dorobek i publicystyczne zaanga%owanie W. Szewczyka. Wiele tekstów
autorstwa W. Szewczyka oraz jemu po"wi$conych ukaza#o si$ na przestrzeni
ostatniego 'wier'wiecza na #amach niniejszego miesi$cznika. Wreszcie w 2016
roku – 100 lat od momentu urodzenia
i 'wier' wieku od "mierci W. Szewczyka – rynek wydawniczy wzbogaci# si$
o kolejne pozycje. Najnowszymi opracowaniami na temat W. Szewczyka pozostaj! prace autorstwa Micha#a Skopa, po"wi$cone obrazowi literatury niemieckiej
w publicystyce autora powstaj!cego
na przestrzeni dziesi$cioleci cyklu felietonów Co robi& Niemcy? oraz stanowi!cej biografi$ twórczo"ci i opracowa(,
a tak%e wydany nak#adem dzia#aj!cego
w rodzinnej Czerwionce Wydawnictwa
„Vectra” wybór prozy, poezji i publicystyki (pt. Wilhelm Szewczyk. Kochaj
"l&sk& ziemi$), poprzedzony krótkimi
wprowadzeniami G. Szewczyk, Mariana Kisiela i Macieja Fica. Warto podkre"li', %e tytu# ostatniego z tomów stanowi swoist! klamr$, spinaj!c! przesz#o"'
i tera)niejszo"' (taki tytu# nosi# bowiem
pierwszy opublikowany drukiem wiersz
W. Szewczyka).
Tyle na temat krótkiego przegl!du
tekstów pisanych. W moim przekonaniu,
%yciorys W. Szewczyka nale%y jednak
do tej grupy, któr! okre"la si$ mianem
„gotowego scenariusza na film”. Pierwszy krok w tym kierunku zosta# ju% zrobiony. W 2015 roku W. Szewczyk trafi#
do przygotowanej pod egid! Biblioteki

&l!skiej w Katowicach od 2012 roku
„Filmoteki &l!skich Portretów Mówionych”, gdzie zosta# umieszczony po"ród
blisko 50 znacz!cych postaci regionu.
Tam przypominaj! jego osob$ m.in.: prof.
G. Szewczyk, prof. Zygfryd Nowak,
burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wies#aw Janiszewski, Ludwik Latocha, Jerzy Da#ek, red. Wies#aw G#owacz, Bernard Pietrzok, dr Tadeusz Sierny, red.
Miros#aw S#omczy(ski czy red. Wies#aw
Wilczek. Jednak na pe#nometra%owy
film fabularny ten konsultant b!d) wspó#autor podobnych przedsi$wzi$' (by
wskaza' tylko „Blisko, coraz bli%ej”
Zbigniewa Chmielewskiego oraz „Ptaki ptakom” w re%yserii Paw#a Komorowskiego) musi jeszcze poczeka'. Ale mo%e kiedy" taki powstanie…
8 czerwca 2016 roku przypada 25. rocz!
nica "mierci W. Szewczyka. Przy tej
okazji w siedzibie Biblioteki #l$skiej
(w sali Benedyktynka) odb%dzie si%
konferencja naukowa, po"wi%cona je!
go osobie i dokonaniom. W"ród zapo-

wiedzianych prelegentów znajduj! si$
uczeni ró%nych dyscyplin i specjalno"ci:
historycy, kulturoznawcy, politolodzy,
germani"ci, reprezentuj!cy placówki
i podmioty województwa "l!skiego (Uniwersytet &l!ski, katowicki oddzia# Instytutu Pami$ci Narodowej oraz kwartalnik
„Fabryka Silesia”), a tak%e przybyli
spoza województwa (z Uniwersytetu
*ódz kie go oraz In sty tu tu &l! skie go – Pa(stwowego Instytutu Naukowego w Opolu). W"ród tematów, które maj! zosta' omówione, znalaz#y si$ m.in.
próby przedstawienia fragmentów %yciorysu W. Szewczyka, jego dokona( publicystycznych, reporterskich i pisarskich
(m.in. ksi!%ek „Skarb Donnersmarcków” i „Marnotrawstwo serca czyli Lou
Andreas-Salomé”), wreszcie ukazania jego zwi!zków z Zaolziem i &l!skiem
Opolskim. Nale%y mie' nadziej$, %e
taka forma b$dzie stanowi#a dobr! ilustracj$ wszechstronno"ci jego zainteresowa(. Ale o tym mo%ecie si$ Pa(stwo
przekona' osobi"cie…
!
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Profil z papierosem (autoportret), 1979, linoryt

cja Grobonet, chocia( nie ca"kiem, przecie( alejek w dawnym znaczeniu ju( nie
ma, t"ok panuje niebywa"y, grób nachodzi na grób… By"a niedziela i sporo osób
odwiedza"o najbli(szych – szukali#my,
pytali#my, cho% znali#my teoretycznie
miejsce pochówku (15 sektor, 3 rz'd,
9 grób), nie mogli#my odszuka% mogi"y – pomog"a nam sympatyczna pani.
Dzi$kuj$ raz jeszcze serdecznie. Dziwi$
si$, (e zarz'd nekropolii nie pomy#la"
o umieszczeniu na tablicy informacyjnej
WITOLD KOCI!SKI nazwisk najwybitniejszych spo#ród spoczywaj'cych tu sosnowiczan. Przy okazji uda"o nam si$ odnale)% miejsce
wiecznego spoczynku profesora IreneMarian Malina momentami dra(ni usza Opackiego.
Marian Malina urodzi" si$ 28 lippozornie b"ahymi tematami, by po chwili
zachwyci% nie tylko doskona"o#ci' ca 1922 r. w Sosnowcu w rodzinie Wawarsztatu, ale wr$cz genialnymi, filozo- leriana i Marianny z Chwisteckich.
ficznymi przemy#leniami, do których nie Po uko&czeniu szko"y podstawowej,
jest "atwo dotrze% w biegu. Trzeba si$ za- w latach 1936–1939 uczy" si$ w prywattrzyma% i ws"ucha% w to, co wielki nym Gimnazjum Przemys"u Artystycznego w Sosnowcu. W okresie okupacji
mag sztuki ma nam do powiedzenia.
Kiedy przygotowywa"em si$ do przy- hitlerowskiej kontynuowa" nauk$ na tajpomnienia sylwetki Mariana Maliny nych kompletach pod artystyczn' opiezapragn'"em pospacerowa% jego #cie(- k' Józefa Szyllera. Po wojnie zosta" przykami, przypomnie% sobie budynek, j$ty na drugi rok Wydzia"u Malarstwa
w którym mieszka" i tworzy", odwiedzi% i Grafiki Akademii Sztuk Pi$knych
jego grób na cmentarzu przy ulicy gen. w Krakowie. Studiowa" u znakomitych
Andersa. By"em na pogrzebie i my#la- profesorów: Jerzego Fedkowicza, Kon"em, (e trafi$ bez problemu. Pami$% jest rada Srzednickiego, Andrzeja Jurkiewijednak zawodna a ludzie spotykani cza. W mi$ dzy cza sie zda" ma tu r$.
na cmentarzu nie potrafili nam wskaza% Po uko&czeniu nauki w 1948 r. zaj'" si$
miejsca. Pomóg" Internet i nowa aplika- prac' pedagogiczn' w krakowskiej ASP,

Marian Malina
– artysta osobny
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Twórczo!" Mariana Maliny jest niezwy#
kle emocjonalna, g$%boko zakorzenio#
na w osobistych prze&yciach, które
artysta skrz%tnie ukrywa$ przed ciekaw#
skimi. !y" w swoim #wiecie, bowiem
z tym zewn$trznym coraz trudniej mu
by"o si$ porozumie%. Im bardziej oddala" si$ od ludzi, tym mocniejszych
wzrusze& dostarcza"a jego sztuka, zmuszaj'c odbiorc$ do spojrzenia w g"'b duszy. Czas mija a dzie"o mistrza nie tylko si$ nie zestarza"o, ale jak to bywa
z dorobkiem wszystkich wielkich artystów, nabiera szlachetno#ci, ci'gle jest
aktualne a forma niegdy# zbyt awangardowa staje si$ bliska i zrozumia"a.
Krzycz'ca, ostra kreska coraz bardziej
przystaje do naszych zwariowanych
czasów…

najpierw jako asystent a nast!pnie (w latach 1956–1960) by" adiunktem na tej
znamienitej uczelni. Od 1960 r., po powrocie do Sosnowca, po#wi!ci" si! wy"$cz nie pra cy twór czej. Na le %a"
do wspó"za"o%ycieli Grupy Zag"!bie. By"
m.in. cz"onkiem G"ównej Komisji Artystycz nej przy Za rz$ dzie G"ów nym
Zwi$zku Polskich Artystów Plastyków
(ZPAP) w Warszawie, Mi!dzynarodowego Ko mi te tu Ar ty stów Pla sty ków
(AIAP), Soci&t& Internationale des
Graveurs sur Bois w Zurychu (XYLON). Z tego ostatniego cz"onkostwa by"
szczególnie dumny. Du%$ satysfakcj!
sprawi"o mu zaproszenie, w grupie najwybitniejszych polskich grafików, do zilustrowania bibliofilskiego wydania
(PIW, 1965 r.) „Boskiej Komedii”, arcydzie"a Dantego Alighieri.
Kocha" W"ochy, chocia% podró%owa'
bardzo nie lubi". Uwielbia" Gin! Lollobrigid!, o spotkaniu z ni$ potrafi" mówi'
d"ugo, nami!tnie i… wyra(nie. To ju% moje wspomnienie z dzieci)stwa. By" Marian Malina cz!stym go#ciem w naszym
domu – przyja(ni" si! z moim #p. Ojcem.
Przyznam si!, %e troch! ba"em si! jego
„czarnych rysunków”. Potem, jak wielu,
uleg"em fascynacji jego grafikami.
Pierwsz! indywidualn! wystaw" Ma#
rian Malina mia$ w 1955 r. w Katowi#
cach. Drug$ w tym samym miejscu,
w roku 1960. Pokazywa" swoje prace
w kraju i za granic$ m.in. w Pradze, Bratys"awie, Budapeszcie, Sofii, Wiedniu.
Wystawia" na wszystkich edycjach Krajowego, a od 1966 r. Mi!dzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1960–
1976), podobnie – w kolejnych edycjach
Sympozjum „Z"otego Grona” w Zielonej Gó rze (1965–1979). Zdo by wa"
nagrody i wyró%nienia w konkursach
olimpijskich 1948, 1952, 1956, na I Mi!dzynarodowej Wystawie Drzeworytów
w Ba)skiej Bystrzycy w 1972 r. otrzyma" nagrod! i medal, wielokrotnie by"
wyró%niany i nagradzany w Polsce
i za granic$. Prace Maliny znajduj$ si!
w zbiorach wielu muzeów polskich
(m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Wroc"awiu, Szczecinie, Muzeum *l$skim w Katowicach,
Muzeum Górno#l$skim w Bytomiu,
Muzeum w Sosnowcu) i zagranicznych
(m.in. w Muzeum Sztuki Wspó"czesnej
w Tokio, Muzeum Narodowym w Sztokholmie, Lipsku, Reykjaviku, Bibliotece
Kongresu w Waszyngtonie). Du%e wysta wy po #miert ne zorga ni zo wa no
w 1990 r. w Katowicach (wspólnie z Muzeum *l$skim i BWA), w Sosnowcu
w 1995 r. (Miejska Galeria Sztuki Extrava gan ce) oraz w grud niu 1997 r.
i w styczniu 1998 r. (Muzeum w Sosnowcu).
Oddaj! na chwil! g"os znanemu, nie%yj$cemu ju% plastykowi Ryszardowi
Twardochowi, który wspomina" Mariana Malin! w „Gazecie Wyborczej”
przy okazji 20. rocznicy #mierci malarza: „Godzisz si!?”, którym cz!sto napastowa" rozmówców, znaczy"o u Mali-

Brzemi! (portret matki), 1973, linoryt

Trzy figury, 1957, drzeworyt

ny „czy si! ze mn# zgadzasz?” Artysta
lubi" udawa$ wiejsk# gwar!, cho$ urodzi" si! i niemal ca"e %ycie sp!dzi" w Sosnowcu. W hutniczej rodzinie ma"ego
Ma&ka (tak te% mówili na niego przyjaciele) o dziwo nie przeciwstawiano si!
jego artystycznej pasji. A ta pojawi"a si!
wcze'nie. W 1935 roku jego edukacja zawis"a na w"osku: ojciec z hutniczej pensji nie móg" ju% "o%y$ na szko"! syna. Ma"y Ma li na wy s"a" wi!c z bra tem
namalowany w"asnor!cznie na siennikowym p"ótnie portret Pi"sudskiego do jego kancelarii. Mia" to by$ prezent
na urodziny marsza"ka. Po jakim' czasie z Warszawy przyszed" oficjalny list
z podzi!kowaniami. Dyrektor szko"y
Maliny nie móg" ju% %#da$ od tak wyró%nionego ucznia zbyt wysokiego czesnego. I dalej wspomina Twardoch, ale ju%
na weso"o, wszak by" #wietnym satyrykiem: Specyficzny sposób bycia Maliny
by" (ród"em wielu zabawnych sytuacji.
Grafik mia" cho$by zwyczaj prowadzi$

dyskusj! z rozmówc# niemal nos w nos.
Bardzo przeszkadza"o to cho$by Andrzejowi S. Kowalskiemu, równie wybitnemu arty'cie malarzowi z Sosnowca
i tak%e profesorowi akademickiemu.
Kiedy Malina chcia" z nim rozmawia$,
Andrzej stawia" przed sob# krzes"o.
Maniek chcia" je obej'$ i tak si! wokó"
niego gonili…
Marian Malina by" znakomitym malarzem, perfekcyjnie pos"ugiwa" si! kolorem, czerpi$c z najlepszych polskich
tradycji, z tym, %e barwa na jego p"ótnach nie s"u%y"a dekoracyjno#ci dzie"a,
ale zawsze co# symbolizowa"a. Przede
wszystkim Malina by" genialnym grafikiem – pozostawi" po sobie pi!kne litografie, drzeworyty, linoryty. W ka%dej
technice czu" si! jak ryba w wodzie, ale
nieustanne eksperymentowanie doprowadzi"o go do wynalezienia w"asnej
techniki rytowniczej – cellografii. Kompozycj! wyrysowan# na p"ycie z celloplastu wygniata si! rozgrzanym narz!-

Natura-abstrakcja, 1982, cellografia
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Kiedy zacz!"em swoj! pierwsz! prac#
w redakcji „Wiadomo$ci Zag"#bia” cz#%
sto spotyka"em Mariana Malin#. By!
niemal codziennym go%ciem w naszej redakcji. Mój ówczesny szef Jan Przemsza-Zieli&ski darzy! go ogromn" estym" – wiedzia!, $e nigdy nie pójdzie
na „garnuszek” w!adzy i dawa! mu
do zilustrowania teksty, by wpad!o mu
do kieszeni par# z!ociszów. Artysta wy-

Fot. Witold Koci'ski
Fot. Witold Koci'ski

dziem, po wle ka far b! i od bi ja na
papierze – tyle s!ownikowa definicja.
Chodzi o rycie na gor"co w p!ycie ze
sztucznego tworzywa. Rylcem bywa!a
cz#sto rozgrzana szprycha rowerowa.
Dla otoczenia technika raczej trudna
do zaakceptowania z powodu… zapachu. Tylko w rodzinie rozumiej"cej poszukiwania artysty by!o to mo$liwe.
Pozostawi! oko!o 3 tysi#cy prac z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku.
Wa$ne miejsce w twórczo%ci Maliny zajmuj" martwe natury i pejza$e. Jednak
w centrum zainteresowa& twórczych
artysty znajdowa! si# zawsze cz!owiek,
ukazywany zrazu realistycznie, z up!ywem czasu z tendencj" do deformacji,
stylizacji i abstrakcji. Znaczn" cz#%' jego prac (obrazy olejne, rysunki, grafika)
stanowi" autoportrety i portrety rodzinne. Jadwiga Bednarska pisze: Powierzchnia figur jest poorana charakterystycznym dla ar ty sty wzo rem z"o #o nym
z ró#norodnych plam, najcz$%ciej o intensywnej czerni, uzyskiwanych przez
rozliczne #"obienie faktury i tworz!cych k"$bi!c! si$ g$stwin$ ci$&. Jak#e
odmienny od portretu z lat pi$&dziesi!tych jest portret matki rytowany w 1973
r. pt. „Brzemi$”. Z chaosu ró#nych linii
i plam unaoczniaj!cych jakby ogrom
trosk, które obarczaj! t$ najbli#sz! arty%cie posta& – wy"ania si$ jej pe"ne troski oblicze. Przywo!am jeszcze s!owa
niezast"pionego Alfreda Ligockiego:
W twórczo%ci Maliny %cieraj! si$ ze sob! dwie tendencje: sk"onno%& do emocjo-

nalnej ekspresji i silnych napi$& form
z tendencj! do oszcz$dnego gestu,
uproszczania %rodków i monumentalnej
prostoty. W wyniku zetkni$cia si$ tych
tendencji powsta"a koncepcja sztuki
sprowadzaj!cej przedmioty do pe"nych
wyrazu znaków i symboli plastycznych.
W ogrodzie mojego domu, w tzw.
szopie, %wietny rze(biarz i dusza-cz!owiek
Stefan Chorembalski wyczarowywa!
swoje go!#bie, zdobi!y one potem fontann# przy dworcu, której ju$ dawno nie ma
(nie znam dalszego losu tych ogromnych
ptaków), powstawa! tu tak$e pomniczek
dla katowickiego Parku Ko%ciuszki i ró$ne inne rze(biarskie cude&ka, dla których
los okaza! si# nie!askawy. Pan Stefan szanowa! i najzwyczajniej kocha! wszystkich
ludzi. Odwiedza! go w tej letniej pracowni równie$ pan Marian, który darzy! go
szczególn" sympati" (kto zreszt" nie lubi! Chorembalskiego) i… namawia!
do „z!ego” – jak mawia!a moja mama,
tzn. do kielicha… Ró$nie potem bywa!o, ale raczej weso!o ni$ smutno. Po Marianie Malinie zosta!o mi troch# pami"tek – kilka szkiców o!ów kiem
niewybudowanego nigdy kominka i odbitka klasycznego dzisiaj ju$ drzeworytu „Trzy figury” z roku 1957. Od pana
Stefana dosta!em medaliony z Ignacym
Paderewskim, Adamem Mickiewiczem
(przed %mierci" artysty spad! ze %ciany
i wymaga! naprawy, nigdy ju$ do mnie nie
wróci!, cho' mia! specjaln" dedykacj#,
której mi $al najbardziej!), medalion
z Lechem, Czechem i Rusem, p!askorze(by Trojaka )l"skiego, skoczka i zabawne, bardzo kolorowe maski.
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Grób rodziny Malinów na cmentarzu w Sosnowcu-Da'dówce

wi"zywa! si# zawsze bez zarzutu ze zobowi"za& i tym sposobem ilustracje
w regionalnym tygodniku zyska!y %wiatowy poziom. Marian Malina by! wielkim buntownikiem, gardzi! uk!adami,
zra$a! sobie ówczesnych „mecenasów” – czasami trudno by!o to pogodzi'
z pragnieniem (normalnym dla ka$dego
artysty) popularno%ci i uznania. Plastyków oddanych sercem i dusz" Peerelowi szczególnie ho!ubiono w mie%cie Sosnowcu (oj, nie brakowa!o ich, nie
brakowa!o!). *y!o im si# jak u Pana Boga za piecem – Malina do ko&ca $ycia
nie posiada! w!asnej pracowni!
Jak pisze Stanis!aw Primus: Malina
(…) mieszka" wraz z rodzin!: matk!, ojcem i rodze'stwem w ciasnym mieszkaniu. Pomimo tych trudnych warunków
stworzono mu optymalne warunki dla artystycznej pracy, oddaj!c na jego u#ytek
po"ow$ mieszkania. (…) Ka#dy twórca,
równie# wybitny, kszta"towany jest przez
najbli#sze otoczenie. Warto%ci jakimi nasi!ka w %rodowisku rodzinnym, zmienione i przetworzone, znajduj! uj%cie i uzewn$trznienie w sposobie artystycznej
pracy, w podej%ciu do spraw sztuki.
U Mariana Maliny ma"o by"o artystycznego rozwichrzenia, cho& w pracowni
panowa" pono& tradycyjny, artystyczny
ba"agan, nie za wiele wybuja"ej fantazji, istnia" natomiast kult dobrej, artystycznej roboty, zaciek"ej pracy, gruntowne go ma lar skie go i gra ficz ne go
rzemios"a. Pracy nad jedn! odbitk! potrafi" artysta po%wi$ca& ca"e godziny
i dni. Ka#dy szczegó" techniczny roboty by" wa#ny; rodzaj papieru i farby, jej
g$sto%& i konsystencja, cierpliwo%& i wyczucie w odbijaniu kostk! z deski lub kawa"ka linoleum.
Ulica w pobli$u domu, w którym
mieszka! i tworzy! wielki sosnowiczanin
nosi imi# Mariana Maliny. Jest to w!a%ciwie kilka równoleg!ych uliczek wype!nionych star" ceglan" ale jak$e urokliw"
zabudow", kiedy spacerowali%my po tym
malowniczym zak"tku kwit!y kasztany
i bzy. Gdyby miasto dba!o o %lady przesz!o%ci, to mo$na by tutaj stworzy' co%
równie pi#knego jak katowicki Nikiszowiec czy !ódzki Ksi#$y M!yn.
Pod koniec $ycia Malina ca!kowicie
zamkn"! si# w swojej skorupie, nikomu
nie ufa!, by! coraz mniej komunikatywny. Mówi! niezrozumiale, ale jego twórczo%' nabra!a monumentalnej wr#cz
prostoty, nieprawdopodobnie wyszlachetnia!a. Nie da si# go umie%ci' w jakim% nurcie polskiej sztuki – tak wielkie indywidualno%ci nie poddaj" si#
$adnym zaszeregowaniom. Zmar! 28 lipca 1985 roku w dniu swoich 63. urodzin.
P.S. Z ogromn! rado%ci! donosz$, #e
z fascynuj!cym dorobkiem Mariana
Maliny mog! obecnie zapozna& si$
miesz ka' cy i tu ry %ci od wie dza j! cy
Gorlice. W tamtejszej Galerii Sztuki
„Dwór Karwacjanów” od 29 kwietnia
do 1 czerwca czynna jest wystawa grafik Mariana Maliny ze zbiorów Muzeum
w Sosnowcu.
!

Tramwaj Sosnowiec"Da#dówka, 1953, olej, p!ótno

Portret Matki, 1942, olej, p!ótno na tekturze

Marian MALINA
Martwa natura z pó!miskiem owoców, ok. 1950, olej, p!ótno

Malarstwo, grafika

Bukiet kwiatów, 1982, cellografia kolorowana

Arlekin, ok. 1958, olej, p!ótno
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Zdj!cia: UM Czelad"

Maciej
MAKAREWICZ
witra!e i polichromia
w ko"ciele "w. Stanis#awa B.M.
w Czeladzi

Rozeta ze scen' Zwiastowania, "rednica – 6m, lata 60$70. XX w.

Ostatnia Wieczerza i M%ka Pa&ska
– fragment polichromii w prezbiterium
lata 60/70 XX w.
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Witra! tzw. milenijny 966$1966

Trzy Marie, fragment jednego z witra!y
Drogi Krzy!owej, 1970

Foto. z arch. dom. Do. Makarewicz-Dudek
Fragment r!kopisu „Pami!tnika” Macieja Makarewicza, 1962

Maciej Makarewicz, 1997

Skarb
czeladzkiej
Notre Dame

Sze"' frontalnych kwater
prezbiterium w ko"ciele
"w. Stanis!awa Biskupa
i M&czennika
w Czeladzi,
wype!nionych
sporych rozmiarów
polichromi# przedstawiaj#c#
Ostatni# Wieczerz&
i M&k& Pa(sk#,
to jedyne na )l#sku dzie!o
wybitnego malarza
i witra%ysty
Macieja Makarewicza. WIES!AWA KONOPELSKA
Prócz tego malowid!a, Makarewicz w tej
"wi#tyni pozostawi! po sobie wizerun$
ki czterech aposto!ów, umieszczonych
na skrzy%owaniu nawy g!ównej i transep$
tu, a tak%e liczne witra%e w oknach
naw bocznych – 13 stacji Drogi Krzy%o$
wej i dwie pot&%ne rozety – ka%da
o "rednicy sze"ciu metrów (Zwiasto$
wanie i Nawiedzenie Marii). Do pocz!tku lat 90. minionego stulecia, w przestrzeniach mi"dzy filarami naw bocznych,
by#a jeszcze jedna Droga Krzy$owa,
której przedstawienie w postaci obrazów – polichromii, chyba niezbyt przemawia#o do gromadz!cych si" w %wi!tyni
wiernych, jak i do ówczesnego gospodarza ko%cio#a, bowiem zosta#a po prostu
zamalowana. Dzi% niewiele osób pami"ta o jej istnieniu. Jedyne zachowane, nie
najlepszej jako%ci, czarno-bia#e zdj"cie odnalaz#am w kronice parafialnej z tamtych
lat, prowadzonej skrupulatnie przez pro-

boszcza ks. pra#ata Józefa Sobczy&skiego, który w po#owie lat 60. zleci# Maciejowi Makarewiczowi wykonanie wystroju malarskiego %wi!tyni. Subtelne
obrazy musia#y znakomicie wspó#gra'
z utrzymanymi w tej samej konwencji witra$ami bocznymi. Niestety, zast!pi#y je
najpierw obrazy na desce autorstwa Witolda Pa#ki (równie$ autora kilku polichromii w kaplicach i mozaik w supraportach
bramy g#ównej, drzwi bocznych i Golgoty na zewn"trznej %cianie ko%cio#a), które chocia$ pod wzgl"dem warsztatu by#y zna ko mi te, ni jak nie pa so wa #y
do Makarewiczowego sposobu malowania. Wkrótce i t" Drog" Krzy$ow! zdj"to, a jej miejsce zaj"#y klasyczne, o niewielkiej warto%ci artystycznej obrazy,
niewiadomego autorstwa. Przypadek czeladzkiego ko%cio#a nie jest odosobniony,
bowiem nie#atwe s! losy sztuki sakralnej,
a zw#aszcza obrazów wyobra$aj!cych

drogi krzy$owe. Sam Makarewicz do%wiadcza# tego wielokrotnie.
Maciej Makarewicz (w!. Stefan Maciej
Makarewicz) urodzi! si& 8 lipca 1912
w Krakowie, tu studiowa!, mieszka! i za$
!o%y! rodzin&. By! synem urodzonego
w Synowódzku (woj. stanis!awowskie,
dzisiejsza Ukraina) Juliusza Makarewicza,
który dzi"ki stypendium hrabiego Karola Lanckoro&skiego rozpocz!# studia
na akademii wiede&skiej, potem studiowa#
w Monachium i w Rzymie. Podró$owa#
do Grecji, Konstantynopola i Egiptu. By#
wspó#za#o$ycielem szko#y malarstwa dla
kobiet we Lwowie. Zamieszka# na sta#e
w Krakowie. W domu Makarewiczów bywali Teodor Axentowicz, Julian Fa#at, Jacek Malczewski, Leon Wyczó#kowski.
Maciej Makarewicz jeszcze przed wojn! uko&czy# Akademi" Sztuk Pi"knych. Jego pierwsz! du$!, samodzieln! realizacj!
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Foto. z arch. dom. D. Makarewicz-Dudek

sakraln! by"a polichromia w Zielonkach.
W 1931 r. zda" egzamin do Akademii Sztuk
Pi#knych Krakowie, gdzie studiowa" malarstwo i grafik#. Siedmioletni okres studiów zamykaj! dwa lata sp#dzone w pracowni prof. Karola Frycza i Wojciecha
Weissa, gdzie studiowa" dekoracj# $cienn! i scenografi#. Ich wp"yw na ówczesnego studenta by" wa%ny, chocia% ograniczony, poniewa% pewne inklinacje mia" ju%
wyrobione poprzez atmosfer# domu, ale
równocze$nie m"ody Makarewicz nie pozostawa" oboj#tny na impulsy wi!%!ce si#
z dzia"alno$ci! awangardy.
Jego pierwsze indywidualne próby malarskie i konserwatorskie przypad"y na czas
okupacji. Po wojnie w"!czy" si# czynnie
w nurt prac organizacyjnych Zwi!zku
Plastyków i Spó"dzielni Artystycznej Plastyków. Od 1945 roku bra" udzia" w wysta wach ma lar skich. W 1947 ro ku,
po pierwszej indywidualnej wystawie
w Towarzystwie Przyjació" Sztuk Pi#knych, przyj!" propozycj# prof. Zbigniewa
Pronaszki i zosta" asystentem w jego pracowni. Dziesi#& lat pó'niej, od 1957 roku
samodzielnie prowadzi" pracowni# plakatu. W latach 1967-1972 by" dziekanem Wydzia"u Grafiki. Istotna w dorobku twórczym Makarewicza by"a wspó"praca
z Pa(stwowym Wydawnictwem Muzycznym (od 1947 r.). W 1955 roku zosta" kierownikiem artystycznym tej%e redakcji.
W 1948 r. wzi!" udzia" w Wystawie
Sztuki Nowoczesnej zorganizowanej przez
Klub Artystów w Krakowie.

Maciej Makarewicz (u do!u z lewej) z ojcem Juliuszem podczas pierwszych prac konserwatorskich w Sandomierzu.

Twórczo!" Makarewicza to monumental#
ne realizacje polichromii ko!cielnych oraz
konserwacje pieczo$owicie odkrywanych
fresków renesansowych czy barokowych.
To równie% konserwacja obrazów i figur,
nieraz ratowanych przed wyrzuceniem.
Od pierwszej realizacji w 1939 r. do ostatniej w 1987 r. Makarewicz wykonywa" polichromie wed"ug w"asnych projektów
w 16 obiektach sakralnych. W o$miu dokona" konserwacji odkrytych fresków,
a w 6 po"!czy" konserwacj# z now! polichromi!. W dwóch przypadkach mia"
szcz#$cie ocali& polichromi# ojca.
Doczeka" si# ponad stu realizacji witra%y wed"ug swojego projektu, namalowa"
kilkana$cie du%ych polichromii, trudno policzy& drogi krzy%owe i obrazy o tematyce religijnej. W latach 1943-1988 zrealizowano 121 witra%y ko$cielnych wed"ug
jego projektu.
W 1976 r. za twórczo$& sakraln! zosta"
nagrodzony nagrod! im. brata Alberta.
Ale twórczo$& monumentalna nie by"a
jedyn! dziedzin! sztuki, której oddawa" si#
Maciej Makarewicz. Wiele czasu po$wi#ca" malarstwu sztalugowemu i grafice warsztatowej i u%ytkowej.
W latach 1945-1985 uczestniczy" w 35
wystawach zbiorowych i indywidualnych.

gwaszy, ale równie% – jako pedagog – wykszta"ci" wielu studentów, którzy przewin#li si# w tym okresie przez jego pracowni#. Wie lu z nich by "o wy bit ny mi
indywidualno$ciami. W$ród uczniów Makarewicza odnajdujemy wybitnych artystów: Romana Cie$lewicza, W"odzimierza Bucz ka, An drze ja Da row skie go,
Krystyn# Miodo(sk!, Boles"awa Oleszk#.
Po $mierci artysty, 1 wrze$nia 2009 roku, tak Go %egna"a Akademia Sztuk Pi#knych w Krakowie:
„(…) Odszed! na emerytur" w 1977 r.
w wieku 65 lat, posiadaj#c tytu! docenta,
mimo pe!nej akceptacji wniosku o profesur" przez Senat ASP. Niestety, papiery jego
ugrz"z!y na kilka lat w Komitecie Miejskim
PZPR i nigdy ju$ tej profesury nie otrzyma!. By! znany ze swoich znakomitych polichromii i witra$y w obiektach sakralnych.
Z perspektywy czasu jest jasnym, $e by! to
zasadniczy powód w tamtej rzeczywisto%ci,
do nie przyznania tytu!u profesora. Mimo
podesz!ego wieku Maciej Makarewicz pozosta! ogromnie twórcz# osob#.
Po przej%ciu na emerytur" przeprowadza!
konserwacje polichromii w szeregu ko%cio!ów, konserwowa! i projektowa! kaplic" Kochanowskich w Zwoleniu. Czu! %wietnie
problem skali w obiektach ko%cielnych, rysuj#c i maluj#c olbrzymie kartony. W podkrakowskiej Skale Makarewicz sta! i malowa! na rusztowaniu w roku 1986. Mia!
wtedy 74 lata! W 1999 roku w Pa!acu Sztuki w Krakowie pokazano na wielkiej wystawie cz"%& dorobku Macieja Makarewicza. Cztery lata pó'niej Maciej Makarewicz
osobi%cie nadzorowa! konserwacj" polichromii jego projektu zachowan# szcz"%liwie w jednym z ko%cio!ów”.

*
Kiedy w 1977 roku Maciej Makarewicz
przechodzi$ na emerytur% po 30 latach
pracy dydaktycznej na ASP w Krako#
wie, mia" w swoim dorobku nie tylko wymiern! ilo$& realizacji ko$cielnych, obrazów, projektów, witra%y, grafik czy prawie
niepoliczaln! ilo$& rysunków, akwarel,

Do najlepszych realizacji mo%na zaliczy&
wystrój malarski ko$cio"ów m.in. w Szczepanowie Brzeskim, O$wi#cimiu, Pacanowie, Makowie Podhala(skim, Skale oraz
w cysterskiej $wi!tyni w Szczy%ycu. Razem z E. Czuhorskim wkrótce po wojnie
ods"onili w Mogile malowid"a Stanis"awa
Samostrzelnika. Do wa%nych konserwator-

skich osi!gni#& Makarewicza zaliczy&
nale%y ods"oni#cie malowide" rokokowych w kolegiacie w Wojniczu, renesansowych malowide" w Ruszczy, konserwacj# i aran%acj# wn#trza w podkrakowskiej
Modlnicy, a w Mszanie Dolnej konserwacj# malowide" ojca Juliusza, za$ w Sulis"awicach brata Jerzego.
Malowid"a $cienne wi!%! si# w twórczo$ci Macieja Makarewicza z pracami witra%owymi. Prace w tej technice rozpocz!"
jeszcze w czasie okupacji w Zielonkach
i Kraczkowej ko"o )a(cuta. Artysta powróci" do realizacji witra%owych w latach
sze$&dziesi!tych, projektuj!c cykl okien
dla ko$cio"a w Czeladzi. Z tego czasu zachowa"y si# takie oto zapiski w prowadzonym przez Makarewicza kalendarzu – pami#tniku. Wybrane fragmenty przytaczam
z zachowaniem oryginalnej pisowni.
3 wrzesie( 1962
Mam jecha& dzi% do Czeladzi.
To by!o par" dni temu, gdy telefonicznie
ks. Stasi(ski mnie tam poleci! i umówi!.
Za par" dni zobacz" „to” w czym, mo$e posiedz" par" lat. Przestrze(, architektura, teraz nieznana i tylko imaginowana.
(…) B"dzie przeze mnie zrozumiana w jaki% sposób, kiedy zapadnie decyzja w jaki?
Czy ju$ zaraz, czy w mieszkaniu gdy zaczn"
rozmierza& i przypomina& sobie proporcje,
o%wietlenie, ca!o%& %cian? Nie wiem nic
o tym ko%ciele; Nie wiem pod jakim jest wezwaniem, ani czy jest ju$ malowany. Jaki
b"dzie cz!owiek, którego b"d" musia! urobi& na podobie(stwo swoje. (…)
Wi"c: ju$ jestem z powrotem. Wyobra$a!em sobie, $e zastan" ko%ció! pseudogotycki jakich wiele na )l#sku. Ten, gdy ujrza!em
z do!u z autobusu, wydawa! mi si" kolosem.
Pseudoroma(skim troch" bizantyjskim.
O dwóch kwadratowych wie$ach. Notre Dame. Wn"trze bia!e z tysi#cami
gzymsików arkadek pilastrów i rozety. (…)
Ale gdzie tu mam si" znale'& ja. Nie ma
miejsca. Jest tylko architekt. (…)
Nie jest wi"c ani troch", jak sobie wyobra$a!em. Ale nie jest 'le. Praca jest
w zasadzie zaakceptowana i najwi"cej widz" mo$liwo%ci w witra$ach. (…)
22, niedziela
Mam wi"c plany i robi" pierwsze uk!adu kolorystyczne. To, co po!o$" tam
na skrawki papieru to zadecyduje o wygl#dzie tej wielkiej przestrzeni.(…) Przerabiam witra$ po raz 6-ty, 7- my, 8- my
i w ko(cu ju$ coraz bli$ej pomys!u. Dzi%
ju$ jestem pewny, $e b"dzie ostatni.
24.09
Przez ten tydzie( przygotowa!em plany
polichromii do Czeladzi. I ca!o%ci i fragmentów. Dzi% je zawo$" do Cz"stochowy
a jutro do komisji kurjalnej. Ju$ nie ma
w nich ani jednego ryzykownego pomys!u,
które tak lubi". S# ca!kiem poprawne tak
jak ja obecnie. I s# bardziej jednolite. Jutro si" zdecyduje par" lat pracy.
W pó'niejszych latach Makarewicz wykona" kompozycje polichromii dla Lud'mierza, Pacanowa, Poczesnej, Stopnicy
oraz dla pochodz!cego z XVII wieku ko-

*
Kiedy w 2010 roku parafia szykowa"a
si% do obchodów 750-lecia istnienia, zaproponowa"am zorganizowanie retrospektywnej, wielow$tkowej wystawy
po!wi%conej twórczo!ci tego intryguj$cego, 87-letniego artysty. Mia" przyjecha&
i zobaczy& swoje dzie"o po blisko 50 latach. Niestety, zmar" kilka miesi%cy
przed otwarciem ekspozycji.
W przygotowaniach nieoceniona okaza"a si% pomoc córki artysty – Doroty Makarewicz – Dudek, równie# zajmuj$cej si%
sztuk$ witra#u. Wraz ze swym m%#em Antonim zaanga#owa"a si% w powstanie
pierwszej na 'l$sku wystawy twórczo!ci
jej ojca. Mia"o to by& tak#e spe"nienie jego marzenia – doczekania jeszcze jednej,
znacz$cej wystawy, bowiem ostatnia mia"a miejsce ponad 10 lat temu. Rozpocz%"a si% wi%c, wymagaj$ca wielkiej pracy selekcja grafik (na malarstwo w kameralnych
wn%trzach pokopalnianej, neoklasycystycznej willi dawnego dyrektora kopalni
„Saturn”, w której mie!ci si% miejskie Muzeum Saturn, nie wystarczy"oby miejsca), które w sposób przekrojowy pokaza"yby nie tylko dorobek, ale te# !wiadczy"y
o pogodnym usposobieniu artysty, zainteresowaniach, tak#e o poczuciu humoru
i – mimo dojrza"ego wieku – duszy nieposkromionego dziecka. Jednak g"ównym
motywem mia"y jednak by& polichromie
i witra#e w czeladzkim ko!ciele.
W krakowskim mieszkaniu pa(stwa
Dudków, przy ulicy Odrow$#a czas si% zatrzyma". Nie by"o wi%c problemów z odszukaniem osobistych zapisków artysty,
wycinków prasowych, dokumentów, kata lo gów, zdj%& z do mo we go ar chi wum – pocz$wszy od wykonanych podczas prac konserwatorskich, których
Maciej Makarewicz uczy" si% od swego ojca Juliana – po fotografie wykonane podczas ró#norodnych uroczysto!ci i wa#nych
wydarze( w Akademii Sztuk Pi%knych
w Krakowie, w której by" profesorem.
Szybko okaza"o si%, #e w niedawnej pracowni Macieja Makarewicza z"o#one s$
p"ótna niektórych witra#y, w tym jednego z najpi%kniejszych z cyklu Drogi
Krzy#owej, zatytu"owanego „Trzy Marie”.
Ci$gle dost%pne s$ te# kartony polichromii powsta"ej w prezbiterium. Podczas
rozmowy okaza"o si%, #e istnieje mo#li-

13. stacja Drogi Krzy%owej „Zdj&cie z krzy%a”, 1963. Polichromia zosta"a zamalowana w po"owie
lat 80. XX w. Jedyna fotografia zachowa"a si& w kronice parafialnej prowadzonej przez ówczesnego
proboszcza ks. Józefa Sobczy'skiego.
Foto. Arch. UM Czelad(

!cio"a w ma"opolskich Rodakach, nale#$cego obecnie do diecezji sosnowieckiej.
O twórczo!ci Macieja Makarewicza tak
pisa" w 1999 roku w katalogu do wystawy
w Pa"acu Sztuki, znakomity krytyk sztuki
Tadeusz Chrzanowski: „Specyfik$ sztuki
uprawianej przez Macieja Makarewicza jest
to, #e tkwi$c g"%boko w rozmaitych tradycjach nigdy nie sta"a si% sztuk$ eklektyczn$, #e – tak cz%sto penetruj$c wn%trza ko!cielne – nie sta"a si% wy zby tym
oryginalno!ci kopiowaniem wzorów, ale zachowuje zawsze sw$ artystyczn$ odr%bno!&, a równocze!nie znajduje umiej%tno!&
dopasowania si% do bardzo nieraz dawnych
dzie". i musz% (…) wyrazi& #al, #e niektóre z jego dzie" zosta"y zniszczone (w Raciborowicach, Ruszczy, Skawinie), czasem
z przypadku losowego, cz%!ciej z braku szacunku dla twórczo!ci artysty”.

Góruj!cy nad Zag"&biem ko#ció" #w. Stanis"awa B. M. z dwiema #ci&tymi wie%ami. Maciej Makarewicz nazwa" go „czeladzk! Notre Dame”.

wo!& odtworzenia polichromowanej Drogi Krzy#owej – pewnie i te kartony s$ ci$gle w pracowni. By"oby to zapewne
ogromne przedsi%wzi%cie dla parafii, ale
ze wszech miar mo#liwe. My!l t% podj$"
obecny proboszcz parafii !w. Stanis"awa
B.M. ks. kanonik Jaros"aw Wolski: – Polichromie Macieja Makarewicza s! wspania"ym ubogaceniem naszej #wi!tyni, naszej czeladzkiej Notre Dame. Po blisko 50
latach od chwili powstania, wymagaj!
konserwacji i zabezpieczenia. Prozaicznym
powodem jest konieczno#$ osuszenia
#cian ko#cio"a, co ju% czynimy. Wilgo$, która staje si& widoczna powoduje, %e polichromie s! zagro%one. Je#li zachowane s!
kartony, to prace nad jej odnowieniem
przebiega"yby bardzo sprawnie. Pozostaje kwestia sfinansowania niezb&dnych
prac. Zapewne b&dzie to zadanie trudne,
ale nie niemo%liwe. W tym wzgl&dzie licz&
na przychylno#$ konserwatora wojewódzkiego i innych osób oraz instytucji, które
postaram si& zaanga%owa$ w to warte zachodu przedsi&wzi&cie. Znaj$c operatywno!& ks. Jaros"awa Wolskiego mo#na
wierzy&, #e ju# my!li nie tylko o tym, jak
zabezpieczy& polichromi%, ale tak#e co
zrobi&, by przywróci& !wi$tyni niezwyk"e
obrazy Drogi Krzy#owej.
Polichromie i witra#e Macieja Makarewicza w czeladzkiej !wi$tyni, po raz

pierwszy przez tego artyst% nazwanej czeladzk$ Notre Dame, co po latach powtórzy"
podczas swej bytno!ci w tym ko!ciele prof.
Wiktor Zin, s$ dziedzictwem kulturowym
nie tylko parafii i miasta, ale ca"ego regionu !l$skiego. Kartony czekaj$.
!

Maciej Makarewicz
– wa!niejsze realizacje sakralne:
Polichromie i witra!e w ko"cio#ach: Zie!
lonka, Wojnicz, Szczy"yc, Szczepanów,
Skawina, Ska#a, Rzeszów, Raciborowice,
Ruszcza, Pacanów, O$wi%cim, Opoczno,
Maków Podhala&ski,, 'u"na, Lud(mierz,
Kraków k. o.o. pijarów, Czelad(, Bia#a.
Konserwacje zabytkowych wn$trz:
Kraków – ko$ció# o.o. pijarów, XVIII, Modl!
nica – ko$ció# parafialny, XVIII w., Mogi#a – ko!
$ció# o.o. cystersów z XIII/XIV w. (odkrycie
i konserwacja polichromii Samostrzelnika),
Mszana Dolna – ko$ció# parafialny XIX w.,
konserwacja polichromii Juliana Makarewi!
cza, O$wi%cim – ko$ció# parafialny XVII w.,
Raciborowice – ko$ció# parafialny XVI w.,
Ruszcza – ko$ció# parafialny XV w., Szczepa!
nów – ko$ció# parafialny XVI w., Szczy!
rze – ko$ció# o.o. cystersów XVII w., Wilamo!
wice – ko$ció# parafialny XVIII w.,
Wojnicz – ko$ció# parafialny XV!XVIII w., Zie!
lonki – ko$ció# parafialny XV w.

53

Zdj!cia: z arch. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sosnowcu
Zabytkowa komora celna po latach dewastacji zosta"a wyburzona w 2013 r.

MAGDALENA REBETA
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Drugie !ycie
dworca kolejowego
w Maczkach

akt poprowadzenia w Zag!"biu D#Fwybrow
skim pierwszej linii kolejowej
daje si" by$ jednym z najwa%niej-

szych czynników miastotwórczych.
Cofnijmy si" do roku 1835, kiedy to zarz#dowi Banku Polskiego zosta!a przedstawiona koncepcja budowy drogi %elaznej. Pierwsze plany przewidywa!y
po!#czenie Warszawy z granic# rosyjsk#.
Zdecydowano si" na doprowadzenie
linii kolejowej do wsi Niwka (obecnie
dzielnica Sosnowca), która wówczas po!o%ona by!a przy &redniowiecznym trakcie !#cz#cym Ma!opolsk" z Górnym 'l#skiem.
Ob sza rem
szcze gól nie
atrak cyj nym, bo wiem od po cz#t ku XIX wieku rozwija! si" tu w niezwyk!ym tempie przemys!, pracowa!y ju%
pierwsze kopalnie i huty. W pobli%u,
u zbiegu Bia!ej i Czarnej Przemszy

spotyka!y si" granice Austrii, Rosji
i Prus (kilkadziesi#t lat pó(niej miejsce
to nazwano Trójk#tem Trzech Cesarzy).
Teren ten sta! si" niezwykle popularny,
zw!aszcza w&ród mieszka)ców Prus, odwiedza!y go tysi#ce turystów. Znacznie
pó(niej przy Trójk#cie postawiono wie%" Bismarcka, z której mo%na by!o podziwia$ urokliwe po!#czenie Czarnej
i Bia!ej Przemszy.
Oko!o 1844 roku podj"to starania
prowadz#ce do po!#czenia kolei Warszaw sko -Wie de) skiej z po wsta j# c#
w tym samym czasie kolej# Krakowsko-Górno&l#sk#. Projektowana linia otrzyma!a pó(niej nazw": Drogi *elaznej
Warszawsko-Wiede)skiej (w skrócie
D*WW). Misj" doprowadzenia do po!#czenia dróg powierzono in%ynierowi
Stanis!awowi Wysockiemu, który analizowa! tak%e rze(b" terenu pod k#tem
równo&ci. By!o to wa%ne zadanie poniewa% ówczesne poci#gi ci#gni"te przez
maszyny parowe mia!y ogromne problemy z wjazdami pod gór". Stanis!aw Wysocki z !atwo&ci# nak!oni! Senat Wolnego Mia sta Kra ko wa do de cy zji
utworzenia w"z!a kolejowego maj#cego prowadzi$ przez Jaworzno Szczakow". Konieczna by!a jednak zmiana planów odnosz#cych si" do lokalizacji
stacji granicznej i przeprojektowanie
ostatniego odcinka linii. Ostatecznie zrezygnowano wi"c z propozycji, aby bieg!a ona z Niwki i zako)czenie trasy
przeniesiono do ówczesnej wsi Macki
(nazywan# równie% Ma$ki, dopiero
od 1925 roku – Maczki). By! to jeden
z kilku prze!omowych momentów dla
Zag!"bia D#browskiego. Od tej chwili
ma!a wie& „na ko)cu &wiata”, po!o%ona przy samej granicy sta!a si" t"tni#cym
%yciem o&rodkiem kolejowym. Rozpocz"to przygotowanie infrastruktury,
wybudowano najd!u%szy w tym czasie
most kamienny nad Przemsz# (ponad 70 metrów), który zosta! wysadzony podczas II wojny &wiatowej, a nast"pnie ze wzgl"dów strategicznych
odbudowany.
Mimo swej nazwy, pocz#tkowo nie by!o nawet mowy o tym, aby kolej Warszawsko-Wiede)ska (Droga *elazna) !#czy!a dwie stolice. Taki plan zosta!
przedstawiony carowi tylko dlatego, aby
zgodzi! si" on na jakiekolwiek dzia!ania
zmierzaj#ce do stworzenia linii kolejowej.
Poniewa% nie by!o jeszcze o&wietlenia
elektrycznego, ówczesne poci#gi kursowa!y jedynie w ci#gu dnia. Podró% wi"c
zajmowa!a sporo czasu i wymaga!a licznych przesiadek. Pasa%erowie w nocy odpoczywali w dworcowym hotelu. Nowe
po!#czenie kolejowe otrzyma!o nazw"
Granica, co dokumentuj# zachowane
z tamtych czasów pocztówki.
Budowa dworca kolejowego w Maczkach, który tak jak w przypadku swoje-

go warszawskiego odpowiednika zosta!
zaprojektowany przez Enrico Marconiego, trwa!a kilka lat (od 1839 r. do 1848
r.). Architekt, z pochodzenia W!och zosta! tu sprowadzony przez jednego
z mo%nych. Marconi zaprojektowa! wiele znamienitych budynków m.in. dworzec kolei Warszawsko-Wiede)skiej
w Warszawie, który zosta! zburzony
w czasie wojny, Nowy Ratusz w Radomiu. Przypuszcza si" te%, %e wybudowa!
on Dworzec G!ówny w Sosnowcu.
Zachowany do dzi& budynek w Maczkach (wpisany do rejestru zabytków) jest
jednym z najcenniejszych i najwi"kszych
zabytków kolejowych w Polsce. Jedna z teorii mówi, %e ówczesne dworce
funkcjonowa!y na wzór dzisiejszych
lotnisk. Podró%ni poddawani byli podobnej procedurze, pozostawiaj#c swoje
baga%e w wydzielonym miejscu udawali
si" do poczekalni. Tu nas!uchiwano
dzwonków, informuj#cych o zbli%aj#cym
si" poci#gu, trzy – oznacza!y jego odjazd.
W pomieszczeniach dworcowych znajdowa!y si" osobne bufety i wspomniane po cze kal nie dla po dró %u j# cych I, II i III klas#. Na pierwszej
kondygnacji rozmieszczone by!y pokoje najwy%szej kategorii, w których podczas przerwy w podró%y zatrzymywali
si" wysokiej rangi urz"dnicy pa)stwowi, przygotowano tam tak%e apartament dla rodziny cara. Wszystkim podró%nym s!u%y!a luksusowa restauracja,
któ ra na wet dzi& za chwy ca swo im
wygl#dem. Z przekazów (ród!owych
wiemy równie%, %e po obu kraw"dziach
peronowych obowi#zywa!y inne czasy,
ró%nica wynosi!a 30 minut.
Wiadomo, %e kilkana&cie dni po tym
jak uruchomiono po!#czenie stolicy
z Granic#, by!a równie% mo%liwo&$
przejazdu do Jaworzna Szczakowej.
Dzi"ki tym inwestycjom Warszawa
i Kraków zyska!y po!#czenia z Wroc!a-
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in". Z powodu przeciekaj#cego dachu
mok&y mury, a „czy%ciciele” dokonywali
spustoszenia. Wynosili przede wszystkim
elementy metalowe znajduj#ce si" w pomieszczeniach budynku dworca. Zrabowano m.in. zabytkowe, $eliwne drzwiczki od pieców kaflowych, które dzi%
mo$emy podziwia) jedynie na fotografiach. Bardzo ciekawym, zachowanym
elementem jest pojedynczy kafel z logotypem firmy z Sosnowic, który zachowa&
si" na posadzce.
Dzi"ki pasjonatom ocalenia dziedzictwa narodowego, od wielu lat czyniono
starania o przywrócenie pierwotnego blasku historycznemu obiektowi. W ko(cu
uda&o sie i dworzec w Maczkach zostanie poddany rewitalizacji. Powstanie
tu siedziba Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki 'l#skiej. Budynek zostanie odrestaurowany i przystosowany do funkcji
dydaktycznych. W dawnym pomieszczeniu restauracyjnym znajdzie si" sala
rady wydzia&u, a tunel, który stanowi& b"dzie przej%cie podziemne, po&#czy dwa
gmachy. Powstanie te$ parking naziemny. Otwarcie centrum przewidziane jest
na 2 pa!dziernika 2017 roku, natomiast
kszta&cenie na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia
rozpocznie si" 1 pa!dziernika tego roku.
Studenci b"d# mogli zdobywa) kwalifikacje i umiej"tno%ci w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego na trzech specjalno%ciach:

Policjanci na dworcu w Maczkach (okres mi!dzywojenny)
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wiem, Szczecinem, Hamburgiem, Hanowerem, Berlinem i Wiedniem.
Nieco pó!niej w Maczkach wybudowano komor" celn#, osiedle dla pracowników kolei, budynek poczty konnej, hotel, a pod koniec XIX wieku równie$
cerkiew i ko%ció& katolicki, które sta&y
po przeciwnych stronach torów. Podobny uk&ad urbanistyczny widoczny by&
w centrum Sosnowca. Do dzi% zachowa&a si" tam cerkiew pod wezwaniem
'wi"tych Wiery, Nadziei, Luby i matki
ich Zofii. Fundamenty maczkowskiej
cerkwi zosta&y w ubieg&ym roku namierzone przez studentów geologii, podczas
bada( terenowych. Za pomoc# georadarów uda&o si" te$ odkry) nisze grobowe,
znajduj#ce si" na &#ce, w miejscu gdzie
kiedy% sta&a cerkiew. Starsi mieszka(cy
Maczek pami"taj#, $e podczas II wojny
%wiatowej, kiedy przechodzi& t"dy front,
niemieccy $o&nierze okopali si" w tym
w&a%nie miejscu. Rosjanie, którzy szli
w stron" lasu nie mieli wi"kszych szans
z uzbrojonymi przeciwnikami, wielu

z nich zgin"&o i to w&a%nie ich szcz#tki
zosta&y odnalezione. Wykopaliska archeologiczne na tym terenie pozwoli&y te$
na odkrycie krypty grobowej. Okaza&o
si", $e by& w niej pochowany jedyny prawos&awny proboszcz parafii, który zmar&
w Macz kach. Zna le zi ska ocze ku j#
na analiz" szcz#tków w Zak&adzie Medycyny S#dowej w Krakowie.
Dzi% dworzec kolejowy w Maczkach
jest zaledwie cieniem dawnej %wietno%ci
i namiastk# tego, jak prezentowa& si"
w XIX wieku. Niewiele pozosta&o z ostatniej stacji Drogi *elaznej Warszawsko-Wiede(skiej Królestwa Polskiego. Bogaty wystrój architektoniczny sufitów
i %cian wyró$nia&y $eliwne kolumny
maj#ce za zadanie podpiera) zadaszenia
peronów. W wyniku przeprowadzonych
tam bada( konserwatorskich, w zesz&ym
roku odkryto ciekawe ornamenty i zdobienia m. in. w postaci elementów kwiatowych. Kiedy w 2000 roku ostatni
mieszka(cy opu%cili teren dworca, budynek zacz#& popada) w coraz wi"ksz# ru-

Foto. Magdalena Rebeta
"upem „czy#cicieli” pad$y zabytkowe %eliwne drzwiczki od pieców kaflowych
Foto. Magdalena Rebeta

budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego oraz in!ynieria bezpiecze"stwa w transporcie
kolejowym. B#d$ organizowane tutaj
równie! szkolenia i kursy specjalistyczne dla pracowników kolei. W wyniku
og%oszonego trzeciego ju! przetargu,
w najbli!szych tygodniach ma zosta&
wy%oniona firma, która przyst$pi do prac.
Otwarcie obiektu b#dzie niew$tpliwie
wa!nym wydarzeniem kulturalnym,
edukacyjnym a dla mieszka"ców Zag%#bia D$browskiego – historycznym. Zapewne obiekt ten znajdzie si# na Szlaku Zabytków Techniki Województwa
'l$skiego.
W tym roku obchodzi& b#dziemy 171.
rocznic# uruchomienia pierwszego, powszechnego po%$czenia kolejowego.
Pocz$tkowo ogranicza%o si# ono do odcinka z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, ale kilka lat pó(niej zosta%o
rozbudowane a! do ówczesnej granicy
Królestwa Polskiego. Uruchomienie ca%ego odcinka drogi !elaznej Warszawsko-Wiede"skiej nast$pi%o 1 kwietnia 1848
ro ku, gdy po ci$g ze sto li cy do tar%
do miejscowo)ci Granica. Budynek
dworca w sosnowieckich Maczkach to
jeden z najcenniejszych zabytków polskiego kolejnictwa, odrestaurowany
i przywrócony do !ycia pomo!e zachowa& pami#& o niezwyk%ej historii tego
miejsca.
!

Dzi# dworzec w Maczkach jest cieniem dawnej #wietno#ci

Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na pa!dziernik 2016 r. Projekst: PAS Projekt Archistudio
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Zamieszka! w Riosze?
W polszczy!nie mamy wiele hiszpa"skich s#ów, które trafi#y do nas ró$nymi
drogami, cz%sto za po&rednictwem francuskim, angielskim czy niemieckim.
Wielu z tych zapo$ycze" u$ywamy
w postaci oryginalnej, jak kanibal, embargo, mundial, oregano, tornado, niektóre wymawiamy w sposób zbli$ony
do oryginalnego, jak tortilla [tortija, tortilja], junta [hunta], cargo [kargo], macho [maczo]. Wiele hispanizmów uleg#o
spolszczeniu w pisowni i wymowie: soja (soya), gitara (guitarra), kakao (cacao), kanion (caon), awizo (aviso).
S#owniki odnotowuj' niektóre s#owa
w dwóch wersjach, co &wiadczy o ich
stopniowej polonizacji, np. korrida
i corrida, rancho i ranczo, ponczo i poncho. Nie przyj%li&my jak dot'd spolszczonej wersji nazwy wina rioja [wym.
rioha] oraz regionu Rioja. Nad nimi dzi&
si% zatrzymam.
Na zwa wi na mo $e wy st% po wa(
w liczbie mnogiej (riojy, rioj, riojom,
riojami, riojach), podczas gdy nazwa re-

gionu formy pluralne ma tylko potencjalne, raczej niestosowane (np. by%
w *Riojach). Z odmian' tego rzeczownika wielkich problemów nie ma, lecz
tylko w wymowie, bo inaczej jest w zapisie. W Poradni PWN dr Jan Grzenia
wskazywa#, $e w dope#niaczu lp. najlepsza by#aby forma Riojy. Pozosta#e formy równie$ nie s' k#opotliwe: biernik
Rioj&, narz%dnik Rioj", wo#acz Riojo!
W'tpliwo&ci u$ytkowników j%zyka budz' celownik i miejscownik, które
w deklinacji $e"skiej powinny przybiera( ko"cówk% -e, przynosz'c typow'
oboczno&( ch: sz (jak w formach mucha – musze, otucha – otusze). Niestety ró$nice mi%dzy pisowni' a wymow'
nazwy Rioja niejako blokuj' ch%( zapisu formy *Riosze. O ile w formach s#owia"skich (jak uciecha, strzecha, olcha,
macocha, skrucha) czy zapo$yczonych
dawno temu z ró$nych j%zyków w pisowni z ch (jak blacha, cecha, synekdocha, monarcha) wymiana ta nie dziwi,
to w omawianej nazwie nie s' tak
oczywiste. Gdyby&my byli zmuszeni
do cz%stego u$ywania w pi&mie zarów-

„Ch%opak z Sosnowca”
jest ca%kiem dobrze
reprezentowany
w zbiorach Muzeum
Historii Katowic.
W naszym mie$cie $piewa%
stoj"c na dachu taksówki,
tu te! o!eni% si&
z Mart" Eggerth.

W muzeach
nie wszystkie eksponaty
mo!na zawsze ogl"da#.
Postanowili$my
pokazywa#
niektóre
na naszych %amach.
Dzi$ pocztówka
ze zbiorów
Muzeum Historii
Katowic.
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Jan Kiepura z !on"
na tle jego „Patrii” w Krynicy.

no nazwy regionu, jak i wina z niego pochodz'cego, upowszechni#aby si% pewnie innowacyjna pisownia *Riosze,
*riosze. Form% tak' wida( np. w artykule Wikipedii (Po wyp&dzeniu Maurów
z Hiszpanii w Riosze osiedlili si& cystersi…), lecz ogólnie w publikacjach nazwa Rioja jest u$ywana ostro$nie, cz%sto unika si% jej odmieniania, czyni'c
tak, jak sugerowa# niegdy& prof. Jan
Miodek, czyli odmieniaj'c rzeczownikowy cz#on przy niej stoj'cy, np. we
wspólnocie La Rioja, a tak$e stosuj'c
form% nieodmienion' bez towarzysz'cego jej rzeczownika, np. sytuacja polityczna w La Rioja. W u$yciu s' formy
„bezpieczne”, czyli niezawieraj'ce nietypowej ortograficznie wymiany, jak
biernik La Rioj& i dope#niacz La Riojy
(zob. np. M. My&liwiec, Pozycja partii
regionalnych w systemie politycznym
wspó% cze snej Hisz pa nii, Ka to wi ce 2014).
Niew'tpliwie pomocne w upowszechnianiu si% form *Riosze, *riosze by#oby
przyj%cie spolszczonej pisowni nazwy,
najlepiej w wersji Rioha, poniewa$
za pisowni' z h przemawiaj' formy b%d'ce ju$ w u$yciu, takie jak Nawaho,
Mohave, mohito czy marihuana (oryginalnie: Navajo, Mojave, mojito, marijuana).

KATARZYNA WYRWAS

Anegdoty
HENRYK BZDOK
dowcip o Rosjaninie powracaj"cym z pobytu
BNowy!woItataliikibogac
i o relacji jak" sk!ada! przyjacio!om.
ki, no to i w „La Scali” by!, ale na czym... nie

bardzo by! w stanie sobie przypomnie#.
Nu znajetie opera, czto nazywa!as... kak Ewropejskij gorod
i wremie goda... London wiesnom... niet, Berlin zimoj... to"e
niet, Kijew oseniu... niet,... Talin lietam... wot imieju tiebia – Ryga lietam, Ja widie! Rigalieto...
To moja uwertura, dalej z $ycia w muzycznej anegdocie podrzuconej przez re$ysera Piotrka Szalsz%, który w roku 1972 wspólnie z katowickim kompozytorem Bogumi!em Pasternakiem
pracowa! nad filmem muzycznym dla Telewizji, o nestorze scen
&l"skich, wielkim aktorze Boles!awie Mierzejewskim.
Dobrze pami%tam smuk!" sylwetk% Pana Boles!awa, cz%sto
widoczn" w mie&cie, ubranego w garnitur w ciep!ych barwach
i dopi%tego muszk" pod szyj". By!o w nim, w tych polsko-ludowych czasach co& arystokratycznego, przedwojennego... by!
jak amant z filmów, które ogl"dali&my w „Starym kinie”.
Piotr zaprosi! go do siebie i tak o tym opowiada:
Mierzejewski odwiedzi! mnie w moim domu przy ulicy Chopina, gdzie czekali&my na Mistrza z kaw".
Chodzi!o o omówienie niektórych szczegó!ów muzycznych
przygotowywanego filmu.
Do meritum jak to cz%sto w czasie spotka' z Boles!awem
Mierzejewskim bywa!o – nie dosz!o, bowiem Mistrz od razu opowiada! historie ze swego niezwykle bogatego $yciorysu – dodaj"c ci"gle nowe szczegó!y.
Tym razem by!o na tematy muzyczne.
W!a&nie wyja&nia! nam szczegó!y swojego wyst%pu
w „Carmen” Bizeta – „...i pos!uchaj kochaneczku (kocha-

neczku – to by!o ulubione okre&lenie u$ywane przez Mistrza
w stosunku do zaprzyja(nionych osób).
W 1910 chyba to by!o – a mo"e pó#niej – nie pami$tam – %piewa!em w Carmen – pami$tasz tak& melodi$ kochaneczku – tam jest ta scena: wchodzi Carmen i ja czyli ten
wojak. Orkiestra – gra: wst$p – ciap, ciap, ciap, ciap. No
i ja %piewam: „La donna e mobile” znasz to przecie" kochaneczku...”.
Z wielkim trudem zachowali&my z Bogusiem powag% – utwierdzaj"c 87 letniego Mistrza, $e oczywi&cie pami%tali&my... jak$e by inaczej!
!

a&miewa! si% Andrzej Czeczot z Ry&ka Twardocha grafiN
ka zatrudnionego w „Trybunie Robotniczej”, $e to satyryk rysuj"cy w radiu.

Prawda, w zak"tkach pami%ci us!ysza!em skrzypienie pisaka oraz s!owa artysty komentuj"cego ka$de poci"gni%cie niewidocznego rysunku...
Zaiste by!o to surrealistyczne... ale zdarzy!o si%, $e to i ja
tam rysowa!em.
A by!o tak – w latach siedemdziesi"tych Radio Katowice
organizowa!o koncerty dla „Ludzi Dobrej Roboty”, co zwa!o si% mo$e i inaczej ale równie zabawnie.
Trupa muzyków, tancerek, piosenkarzy i innych estradowców autobusem odwiedza!a liczne miasta, by tam na scenach
Domów Kultury, a nawet we wn%trzach pa!aców /Pszczyna/,
czy te$ Pa!acu /z nazwy/ M!odzie$y w Katowicach, da# wyst%p transmitowany przez radio.
Wcze&niej mi znany Szef Redakcji Rozrywkowej Radia – Edmund Wojnarowski – poeta, dziennikarz, publicysta i twórca radiowy oraz Antoni Halor, – re$yser spektaklu, zaprosili mnie
do programu – wchodzi!em na scen% a schodzi! Zbigniew Wodecki, orkiestra gra!a a ja do sztalugi, by komentowa# rysunkiem...
Podobnie dzia!o si% i w telewizji, która równie$ emitowa!a programy dla klasy robotniczej pod tytu!em; „Z najlepszymi $yczeniami dla...”.
Zdarzenie opowiedzia! mi Piotr Szalsza, cz%sto wspieraj"cy mnie swoimi wspomnieniami.
W latach siedemdziesi"tych XX wieku, dwóch by!o wiod"cych d(wi%kowców w TVP Katowicach: Henio )wita!a
i Norbert Szklorz.
Z ich osobami wi"$e si%, weso!a historyjka z czasów mojej wspó!pracy redakcyjnej z re$yserem Jurkiem Michotkiem.
W czasie prób w Sali Domu Muzyki i Ta'ca w Zabrzu, do której& tam ju$ edycji programu pt. „Z najlepszymi $yczeniami

dla...” siedzieli&my na widowni, jako sztab realizacyjno-redakacyjny, w&ród wielu wykonawców i osób towarzysz"cych.
Jerzy Michotek piosenkarz i aktor, prowadzi! prób%
i w pewnym momencie, przez w!"czony mikrofon tymi s!owy odezwa! si% &piewnym g!osem do, znajduj"cej si% w wozie transmisyjnym, kabiny d(wi%kowców:
„Norbert pu&# mi prosz% t% p!ytk% z kolejn" piosenk"”.
Z kabiny d(wi%kowej odezwa! si% jednak g!os nie Norberta Szklorza który nie bra! wcale udzia!u w tej realizacji a Henia )wita!y:
„Jo niy jest Norbert ino Hyniu& i jo niy mom p!ytki ino tasiymka”.
Znajduj"cych si% na widowni ogarn"! atak zbiorowego, spazmatycznego wr%cz &miechu.
W reakcji, lekko oszo!omiony i obra$ony Michotek og!osi! 15 minutow" przerw%.
!
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Wodoci!gi
i kanalizacja Katowic
JOLANTA KARMA"SKA
Z jak! misj! przyjecha" na Górny #l!sk w 1790 roku do kopalni srebra i o"owiu „Fry$
deryk” sam Johann Wolfgang Goethe? Ile wspólnego mia"a ta wizyta z wod!, wpi$
sywan! w losy tworzonego wówczas industrialnego pejza%u tego miejsca? W cza$
sie, gdy dost&p do jej czystych 'róde" stawa" si& utrudniony. I dla rodz!cego si&
przemys"u i ludzi, którzy tu masowo nap"ywali. Mówi! o tym zapisy z przesz"o(ci.
Dost&pne nie tylko dla historyków, badaczy.
Odnajdujemy je w kolejnym, czwartym w serii katowickich albumów Wydawnic$
twa Prasa i Ksi!%ka Grzegorza Grzegorka pn. „Wodoci!gi i kanalizacja Katowic”. Czyli
w wartkiej, %ywej opowie(ci o rozwoju miasta z punktu widzenia (wiadczenia mu
najwa%niejszej us"ugi – zapewnienia mieszka)com czystej, zdrowej wody.
si!"ka – album „Wodoci!gi i kanalizacja
K
Katowic” nie jest zwyk#! histori! pozyskiwania wody do picia i dla przemys#u. Ani

nawet opisem zmieniaj!cych si$ w czasie
i przestrzeni rozwi!za% technicznych i technologicznych, s#u"!cych temu celowi. Jest
pasjonuj!c! opowie&ci! o tym jak daleka by#a droga, by tak! w#a&nie wod$ mo"na
by#o mie' w zasi$gu kurka w kranie.
Opowie&' ta si$ga czasów przedindustrialnych. Wówczas na Górnym (l!sku
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harmonijnie funkcjonowa#a naturalna sie'
meandruj!cych wód podziemnych i powierzchniowych, z których bez problemów
korzystali osadnicy. Nikt nie zak#óca#
obiegu wody w przyrodzie. Rzeki, ich dop#ywy, potoki, stawy by#y czyste, a wi$c
i woda w studniach bezpieczna.
Woda, jak pisze Leszek Jodli%ski, dyrektor Muzeum Górno&l!skiego w Bytomiu, autor pasjonuj!cego, historycznego
wst$pu do tej niekonwencjonalnej publi-

Niecka fontanny na dawnym !ladzie koryta Rawy zakrytej w centrum Katowic

kacji: „Woda by#a (wci!" pozostaje) trwa#ym elementem krajobrazu Górnego (l!ska. W jakim& stopniu podzieli#a jego los
i histori$.
Ta ostatnia zatoczy#a wi$cej ni" symboliczne ko#o. Wspó#cze&nie krajobraz (l!ska traci swój industrialny charakter, podobnie jak u schy#ku XVIII wieku, kiedy
(l!sk gubi# swój agrarny, sielski – akcentowany na litografiach – pejza". Pokolenie, które dzisiaj przychodzi na &wiat, nie
pozna ju" pejza"u Katowic i miast s!siednich wype#nionych lasem dymi!cych kominów, wie" wyci!gowych kopal% czy zabudowa% fabrycznych o czewonolicych
fasadach. Woda, nawet je&li symbolicznie,
ponownie wkracza na katowicki rynek. Rawa te" ju" nieco inna, daje nadziej$
na zmian$ i nowy obraz Katowic. Na powrót wody do miasta, a z ni! "ycia i harmonii "ywio#ów.”
I dalej... „Woda, by#a zatem u pocz!tków industrializacji i nowoczesnej historii Katowic. By#a "ywio#em, nad którym
nie potrafiono d#ugie lata zapanowa', której zasoby w czasach powojennej, rabunkowej gospodarki niszczono, by potem,
niejako wracaj!c do korzeni, przywróci'
j! miastu i jego mieszka%com. Wype#ni'
ni! wspó#czesne k!pieliska, parki, przestrze% publiczn!, przywróci' jej smak
wówczas, gdy odkr$camy kran, by ugasi' pragnienie.
W moim subiektywnym odbiorze tej
cz$&ci dziejów Katowic symbolem wody
pozostan! katowickie wie"e wodne....
W nienapisanej mitologii &l!skiej (gdy kiedy& taka powstanie) dowiecie si$ Pa%stwo,
"e wie"e wodne to nic innego, jak krople
wody odbite od ziemi, które za spraw! ludzi i ich woli zamieni#y si$ w gigantyczne, niegdy& cyklopowe, konstrukcje równe szczytom wie" ko&cielnych. Taka
historia t#umaczy#aby ich liczb$, ró"norod-
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no!" formy i ponadludzk# skal$, jak# niegdy! posiada%y....”
A zatem i ta ksi#&ka – album,
czwarta po wcze!niejszych:
„Ulicach i placach Katowic”,
„Domach i gmachach Katowic”, „Parafiach i ko!cio%#ch
Katowic”, pomaga nie tylko
rodowitym 'l#zakom, odkrywa" inny, ni& tylko ten zm$czony, brudny przez lata i trudny
do &ycia skrawek przemys%owej
aglomeracji.
Jak by!o dawniej?
ak zatem wygl#da% !l#ski pejJwieza&
przed kilkoma cho"by
kami i w bli&szym nam cza-

sie? By% sielski, bywa% te& romantyczny. W czystych rzekach, potokach, rozlewiskach,
stawach (tak&e rybnych) i studniach czystej wody, do czasów
rozwoju górnictwa, nie brakowa%o. S# na to dowody.
Dawne opracowania o mie!cie i jego historii, dokumenty, Jedna z wie! wodnych Katowic przy ul. Pszczy"skiej
mapy, fotografie, pocztówki.
Jak ta, jedna z wielu, z ko(ca XIX wieku wic naturalne rozlewiska i studnie. Wody
ze stawem gondolowym w Katowicach, by%o coraz mniej. Stawa%a si$ te& coraz
miej scem nie dziel ne go wy po czyn ku brudniejsza. Ska&ona chemicznie i baktew okolicy katedry, na przed%u&eniu dzisiej- riologicznie nios%a choroby i !mier".
Mieszka(cy Górnego 'l#ska p%acili
szej ulicy Plebiscytowej.
S# te& XIX-wieczne opisy dotycz#ce Ra- za to najwy&sz# cen$. Tyfus i cholera azjawy. Nazywanej te& potokiem b#d) rzek# tycka co kilka lat zbiera%y swoje &niwo, jak
bez )róde%. Jedn# z najwa&niejszych, a ra- np. w 1973 roku. Jedynym ratunkiem by%
czej najpopularniejszych w regionie, któ- pobór wód do%owych z kopal(. T$ czyst#
odpompowywano i gromadzono z przeznar# spotka% los najokrutniejszy.
Z pierwszego opisu Katowic z 1871 r. czeniem m.in. dla maszyn parowych.
mo&na wyczyta" m.in., &e rozlewisko tej
rzeki w centrum miasta pe%ne by%o jeszcze
dzikiego ptactwa i ryb. Ale ju& pó)niejsze Pierwsze uj"cia
zapisy )ród%owe, jej dotycz#ce, nie pozoierwsze ujecie wody powsta%o w 1887
stawia%y w#tpliwo!ci. Przep%ywaj#ca przez
roku w kopalni „Kleofas”, w Za%$&u,
centrum Katowic, cuchn#ca rzeka, ukryta
miejscami w betonowym kanale !ciekowym gminie le&#cej wówczas poza Katowicapod miastami aglomeracji, mog%a tylko nie- mi. Zanim przed%u&ono do nich za%$ski
pokoi". Raz tylko doczeka%a si$ dobrej opi- wodoci#g, wcze!niej posiada%y go ju& innii. Zdarzy%o si$ to w latach 90. ubieg%ego ne odr$bne gminy jak np. Bogucice
wieku, gdy zagraniczni inwestorzy, którzy i Szopienice.
Historia katowickich wodoci#gów jest
planowali w stolicy 'l#ska budow$ hotelu,
zauwa&yli na mapie z wielk# rado!ci#, &e wyj#tkowo ciekawa. Mo&na si$ mocno
zdziwi", gdy u!wiadomimy sobie jak cz$ich hotel, stanie nad River – Raw#!
Rawa, najwi$kszy prawobrze&ny dop%yw sto mijamy dzi! zabytkowe, zwi#zane
Brynicy, przep%ywaj#ca od )róde% w Ru- z nimi, obiekty. By%y one ich cz$!ci# jak
dzie 'l#skiej (obecnie s# znów zagro&o- stacja pomp na wodoci#gu wiod#cym
ne!!!), przez 'wi$toch%owice, Chorzów, z kopalni „Kleofas”, stoj#ca przy ul. GliKatowice i Mys%owice, przetrwa%a. W swo- wickiej, u zbiegu z ul. Marii Goeppertich krótkich, powierzchniowych odcinkach, -Mayer czy ocala%e jeszcze, cho" zaniedbaw korycie podziemnym i symbolicz- ne wie&e wodne, czekaj#ce na swój czas,
by mog%y od&y" dla przysz%o!ci. Ale bynie – w jednej z katowickich fontann.
Przetrwa%a równie& jako !wiadectwo %y te& obiekty, które swoje istnienie tej sieniszczenia przez przemys% naturalnego ci zawdzi$cza%y. To cho"by wpisany w sys!rodowiska wodnego na obszarze Górne- tem wodoci#gowy miasta, zabytkowy,
go 'l#ska. Bo wsz$dzie tam, gdzie rodzi% od no wio ny bu dy nek %a) ni miej skiej
si$ przemys%, szczególnie ten wydobyw- przy ulicy Mickiewicza.
Nieod%#czn# cz$!ci# rozwoju sieci woczy, naruszaj#cy harmonijny obieg wody,
nast$powa%a wielka degradacja przyrody. doci#gowej jest kanalizacja. W albumie
Cierpia% ca%y ekosystem i ludzie.
Zaburzenia stosunków wodnych by%y dla
mieszka(ców, pierwszym, niepokoj#cym
sygna%em. Obni&a% si$ poziom wód gruntowych, sch%a gleba, zmniejsza%y si$ przep%ywy w rzekach, zanika%y )ród%a i ma%e
cieki wodne, znika%y z przestrzeni Kato-

P

„Wodoci#gi i kanalizacja Katowic” pokazana jest w kadrach
przesz%o!ci, w konkretnych
miejscach miasta. Jej szlaki
mo&na penetrowa" nie tylko
na zamieszczanych fragmentach planów miasta czy starych
fotografiach. Ciekawostki ze
sfery gospodarki wodno-!ciekowej trudno zliczy". Same
rozwi#zania z dawnych lat
w tej dziedzinie mog# niejednego mi%o!nika starej techniki
mile zaskoczy". To samo dotyczy rozwi#za( najnowszych.
Z ca%ym ich systemem zaopatrzenia w wod$ aglomeracji.
Z jego pot$&nymi zbiornikami,
sztucznymi jeziorami s%u&#cymi rekreacji, uj$ciami wody,
oczyszczalniami !cieków, ukrytymi miejscami jej magazynowania czy przesy%u. To przecie& temat – rzeka.
Rzeka, która w ostatnich latach z impetem wkracza do nowej przestrzeni Katowic, by poprawia" w nich mikroklimat
do &ycia.
To ogromna zmiana. By"
mo&e za jaki! czas b$dzie j# mo&na skomen to wa" na wzór opi nii, za war tej
w ksi#&ce Antona Oskara Klausmanna, autora opublikowanej w 1911 roku ksi#&ki
pt. „Górny 'l#sk po 55 latach”. Ten urodzony w 1851`roku pisarz i dziennikarz,
który dzieci(stwo sp$dzi% na Górnym
'l#sku, kilkadziesi#t lat pó)niej pisa%
m.in.: … „akurat Katowice zna%em do!"
dobrze z tamtych lat i metamorfoza osady, której centrum przed 50. laty stanowi%o pot$&ne bajoro, ze stoj#cym nad nim d%ugim, niskim zabudowaniem podobnym
do szopy, w dzisiejsze wielkie miasto, wyda%a mi si$ nieprawdopodobna”. I dalej....
„powsta%e w 1865 roku miasto nale&y
do najbardziej niezwyk%ych miejsc w ca%ym kraju. Skok od oko%o 9000 mieszka(ców do wi$cej ni& 43 000, nie jest wcale
tym, co najbardziej godne”.
Trzeba przyzna", &e jest to niezwyk%a,
nie tylko dla Katowic, pozycja wydawnicza. Jej trudny, bynajmniej i nie bardzo
atrakcyjny, wydawa" by si$ mog%o zbyt
techniczny temat, znakomicie ud)wign$li
autorzy „Wodoci#gów i kanalizacji Katowic”.
W!ród nich: redaktor i kreator ca%o!ci
Grzegorz Grzegorek; Jan Psiuk, wielki pasjonat wodno-wodoci#gowej historii i jednocze!nie wicedyrektor Katowickich Wodoci#gów S.A. oraz wspó%pracuj#cy z nimi
Przemys%aw Nadolski. Znany dokumentalista wodoci#gów zak%adowych i gminnych. Tak&e Leszek Jodli(ski, dyrektor
Muzeum Górno!l#skiego w Bytomiu, który opatrzy% t$ pe%n# faktów pozycj$ mocno zach$caj#cym wst$pem.
!
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minna Biblioteka PubliczG
na w Lelowie funkcjonuje
od 1947 roku. Obecnie sie! bi-

Z )YCIA
BIBLIOTEK

Fot. z archiwum GBP w Lelowie

tywowa! tradycj& puszczania
wianków. W listopadzie przygotowujemy biblioteczne spotkanie
blioteczn" (oprócz centrali)
z okazji wigilii $w. Andrzeja, obtworz" trzy filie – w Drochlinie,
chodzimy równie' Dzie% SeNakle i Podlesiu oraz – od 2014
niora. To drugie $wi&to – z udziaroku – Izba Tradycji Ziemi Le#em w#adz samorz"dowych – jest
lowskiej. W ci"gu 68-letniej
okazj" do zwrócenia uwagi
dzia#alno$ci biblioteki z jej
na wa'n" rol&, jak" odgrywaj"
zbio rów ko rzy sta #o wie lu
w naszej spo#eczno$ci seniorzy,
mieszka%ców Lelowa i okodziel"cy si& swoimi do$wiadczelicznych miejscowo$ci. W tym
niami i – niejednokrotnie – zaraczasie – pocz"tkowo skrom'aj"cy nas energi" i ciekawo$ci"
ny – ksi&gozbiór stopniowo si&
$wiata.
powi&ksza#. Dzi$ liczy 33 640
Cykl „Aktywne 'ycie z pawoluminów, w$ród których czysj"” obejmuje równie' spotkatelnicy znajd" ksi"'ki dla dzienia edukacyjne. W lelowskiej
ci i m#odzie'y, ciekawe publibibliotece seniorzy mieli okazj&
ka cje po pu lar no nau ko we,
wys#ucha! m.in. prelekcji pobeletrystyk&, wydawnictwa en$wi&conej u#atwieniom wynikacyklopedyczne, jak równie'
j"cym z korzystania z bankowopodr&czniki akademickie. Pomi- W Lelowie wci!" "ywy jest zwyczaj wykonywania palm wielkanocnych
$ci elektronicznej, wyg#oszonej
mo nie zawsze dobrej kondycji
przez przedstawiciela Narofinansowej, biblioteka rozwijadowego Banku Polskiego, czy
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
#a si&, dostosowuj"c zarówno
wyst"pienia dotycz"cego bezzbiory, jak i us#ugi do potrzeb
piecze%stwa w Internecie.
u'ytkowników. Poza gromaAby w przyst&pny sposób
dze niem, opra co wy wa niem
przybli'y! muzyk& klasyczn",
i udost&pnianiem zbiorów GBP
co roku biblioteka organizuje
w Lelowie prowadzi szerok"
koncerty noworoczne. Kilka
dzia#alno$! kulturalno-o$wiadni przed lub po przywitaniu
tow". Organizuje wystawy,
Nowego Roku rozbrzmiewaj"
konkursy, warsztaty, spotkania autorskie, lów” – które poprowadzili Miros#aw tu standardy muzyki rozrywkowej i utwowieczory poezji, koncerty, prelekcje, po- Skrzypczyk i Zbigniew Bry#a z Lelowskie- ry klasyczne w wykonaniu kwartetu smyczdejmuje te' – we wspó#pracy z gimnazjum go Towarzystwa Historyczno-Kulturalne- kowego Espressivo, tworzonego przez stui szko#ami podstawowymi w gminie – dzia- go. Oczywi$cie organizowane s" równie' dentów i absolwentów Pa%stwowej Szko#y
#ania wspieraj"ce edukacj& m#odych miesz- wy ciecz ki do bar dziej od le g#ych Muzycznej w Kielcach.
miejsc – zarówno w kraju (Sandomierz,
ka%ców.
Seniorzy ch&tnie uczestnicz" w spotkaOd 2012 roku biblioteka realizuje przed- Czarnolas, Kazimierz Dolny, Koz#ówka, niach autorskich odbywaj"cych si& w bisi&wzi&cie „Aktywne 'ycie z pasj"”. Pro- Na#&czów, Pu#awy, Kielce), jak i za grani- bliotece. Swoje ksi"'ki promowali tu m.in.
jekt powsta# przede wszystkim z my$l" c" (Adr*pach, Drezno). Lelowscy seniorzy Elwira Wata#a, autorka publikacji podejmuo seniorach, ale jednocze$nie nie wyklucza# szczególnie mile wspominaj" wyjazd, j"cych sensacyjne w"tki historyczne i Jaudzia#u dzieci i m#odzie'y. Zach&ca# do ak- podczas którego odwiedzili m.in. pó#noc- cek Getner, który seri" humorystycznych
tywno$ci i wspierania aktywizacji spo#ecz- no-wschodni" cz&$! Polski oraz Wilno. Od- powie$ci kryminalnych Pan Przypadek i…
nej mieszka%ców, #"czenia pokole%. Popu- byli rejs statkiem po augustowskich jezio- zyska# sobie wielu czytelników.
laryzowa# wiedz& o regionie, promowa# rach, zwiedzili Troki – dawn" stolic&
Oferta dla osób 60+ przygotowana przez
bezpieczny i zdrowy styl 'ycia, przeciw- Litwy i zamek na jeziorze Galvé. Sporym Gminn" Bibliotek& Publiczn" w Lelowie
dzia#a# dyskryminacji osób starszych. prze'yciem by# pobyt na cmentarzu na Ros- nie ogranicza si& do zaproponowania form
Wszystkie dzia#ania zosta#y ciep#o przyj&- sie, jednej z czterech polskich nekropolii sp&dzania wolnego czasu. Staramy si&, by
te przez lokaln" spo#eczno$!, dlatego pro- narodowych. Na d#ugo w ich pami&ci – jak nasze przedsi&wzi&cia s#u'y#y takim celom,
jekt (cho! jego realizacj& pocz"tkowo zapewniali po powrocie – pozostanie te' jak: przeciwdzia#anie wykluczeniu z dost&przewidziano na rok) na sta#e wpisa# si& modlitwa przed cudownym wizerunkiem pu do kultury i cyfrowych mediów, a takMatki Boskiej w kaplicy w Ostrej Bramie. 'e zach&cenie do szeroko poj&tej aktywnow biblioteczny harmonogram.
W Lelowie piel&gnujemy dawne zwycza- $ci i rozwijania zainteresowa%. Pragniemy,
Do najbardziej atrakcyjnych propozycji
z cyklu „Aktywne 'ycie z pasj"” nale'" bez je $wi"teczne. Przed Wielkanoc" w bibliote- by seniorzy odwiedzaj"cy nasz" bibliotew"tpienia imprezy turystyczne. Okazj" ce seniorzy w#asnor&cznie sporz"dzaj" pal- k& mieli poczucie, 'e ich obecno$! jest podo poznania historii najbli'szej okolicy by- my oraz inne ozdoby. Ka'dego roku 24 trzebna i doceniana.
#y dwie w&drówki – „(ladami lelowskich czerwca spotykamy si&, by – zgodnie z przyANNA TELESZKO
)y dów” oraz „(re dnio wiecz ny Le - s#owiem „Na $wi&ty Jan woda kwitnie” – kul-
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Uczestnicy bibliotecznego wyjazdu przed pomnikiem Jana Paw#a II nad jeziorem Studzienicznym

Spotkanie z Jackiem Getnerem, scenarzyst! i autorem powie$ci kryminalnych

!L"SKA#
OJCZYZNA
POLSZCZYZNA
JAN MIODEK
orocz ny gwa ro wy kon kurs
„Po naszymu, czyli po !l"sku”
przynosi zawsze obfity plon
innowacyjnej, najcz#!ciej bardzo dowcipnej frazeologii. Nie inaczej by$o
w cza sie ostat nich ju bi le uszo wych – dwudziestych pi"tych – zmaga%.
Najbardziej utkwi$o mi w pami#ci
okre!lenie kobiety tradycyjnie stoj"cej
w centrum domowego, rodzinnego
ogniska: oto jedna z uczestniczek nazwa$a j" flam! domowej fajerki! Czy&
nie jest to kapitalne?! Sto lat bym my!la$ i bym nie wymy!li$ takiego po$"czenia wyrazowego!
Inny narrator "osto" we wstydzie,
czyli „dozna$ wstydu, zawstydzi$ si#”,
w opowiadaniach za! innych osób
szczególn" produktywno!ci" jako o!rodek typowych !l"skich zwrotów odznacza$ si# czasownik mie#: mie# a"a,
mie# rapla, mie# ptoka „zachowywa'
si# niepowa&nie, g$upio”, mie# cug
do czego$ „mie' poci"g, sk$onno!ci
do czego!”, mie# grajfka „mie' do czego! zdolno!ci, by' sprytnym, mie'
smyka$k# do czego!”, mie# ipi „by' g$upim, niedorozwini#tym”, „nie mie' racji” (ty mosz ipi, a% ci we "bie kipi! – pami#tam z dzieci%stwa), mie#
jankor, lankor „czu' ból, &al, by' zrozpaczonym”.
Prawie w ka&dej wypowiedzi pojawia$a si# konstrukcja typu ty$ jest ale
g (") upi – kalka niemieckiej du bist aber
dumm, zdarzaj"ca si# te& jednak w tekstach staropolskich (por. fragment XV-wiecznej „Skargi umieraj"cego”: „Za&&y cie& mi !wiecz k# ale, moi mi li
przyjaciele”). Mamulka jednej z narratorek z kolei przyszli mieszka#, czyli
„zamieszka$a”.
Nie mog$a natomiast nie rozbawi' publiczno!ci rymowanka radio, ko"o – rzi#
go"o, wyra&aj"ca star" ludzk" sk$onno!'

C

Flama
domowej
fajerki
do posiadania rzeczy uchodz"cych
za lepsze, wr#cz luksusowych w swoim czasie – nawet za cen# niedostatku
(„d... go$a, czyli bieda na co dzie%, ale
mamy za to radio i rower”).
Co warto jeszcze przywo$a' ze sfery leksyki? – Par# razy pojawi$a si# gowied&, go wiyd& – wa riant ga dzi ny – „drobiu, zwierz"t domowych”.
Mieli!my te& k"obuk „kapelusz”, kraiczki „kromki, kanapki”, utrop' „k$opot”,
zwyk „zwyczaj”, furt „ci"gle, stale”, naczynie „mebel”, szlaperk' „wysok"
czapk#”, naskwol „umy!lnie, naumy!lnie”, eli „je!li, je&eli”, wdycki „zawsze, wci"&”, karbinadle „kotlety mielone”, kiermasz w znaczeniu „rocznicy
po!wi#cenia ko!cio$a”, %ywobycie „&ycie, &ywot”, dziedzin' „wie!” (w gwarach po$udniowego (l"ska).
Zdarza$y si# ludowe, uproszczone warianty form standardowych, np. katelmus
„katechizm”, himoridy „hemoroidy”,
rojma, rojmatika „reumatyzm” – tak&e
w obszarze morfologicznym: zacz"y, zac"y „zacz#$y”, kopli „kopn#li”, ci!gli „ci"gn#li”, trza$li „trzasn#li”, kap"o „kapn#$o”, czy zmienione wzory odmiany, np.
rozwa%uja „rozwa&am”.
Z innych postaci fleksyjnych warto
przywo$a' typowe dziecka „dzieci”
i wyra&enie przyimkowe przed oczoma
„przed oczyma”, relikt dawnej liczby
podwójnej, stworzony przez analogi#
do brzmienia r'koma, a tak&e przymiotniki grubowy „kopalniany” (od gruby
„kopalni”), hutnicki „hutniczy”, %ele&ny „&elazny”, drzewiany „drewniany”
oraz – w liczbie mnogiej – cud&i (ludzie)
„cudzy, obcy (ludzie)”.
Kiedy za! dowiedzieli!my si#, &e
!w. Klara to patronka praczek, uzmys$owili!my sobie, &e na wybór patrona
ogromny wp$yw ma etymologia, pochodzenie imienia: wszak Klara pochodzi

od $aci%skiego przymiotnika clara
„czysta, jasna”!
W odcinku sprzed miesi"ca napisa$em, &e w czasie konkursu kto! powiedzia$: (l!zoki sie miyniom. – Tak, zmienia j" si# (l" za cy i zmie nia si#
obyczajowo!' na (l"sku, cho' na pewno w naszym regionie wolniej ni&
gdzie indziej. Mówi# dzi! o tym ponownie, bo przed paroma dos$ownie dniami prze&y$em co! bardzo znamiennego
w tym wzgl#dzie.
Zanim o tym opowiem, raz jeszcze
zacytuj# konstrukcj# z dzisiejszego
odcinka: mamulka przyszli zamieszka# – z grzeczno!ciow" form" 3 osoby
liczby mnogiej przyszli, której m$odsi
u&ywali, gdy z uszanowaniem mówili
o starszych – zw$aszcza o rodzicach.
Gdy zwracali si# do nich bezpo!rednio,
pos$ugiwali si# postaciami przyjd&cie,
we&cie, dajcie, chod&cie, patrzcie. Tylko tak si# odzywali do swych rodziców
mój Ojciec i jego rodze%stwo, a kiedy
co! o nich mówili, tworzyli mi#dzy sob" do ko%ca &ycia konstrukcje typu mama poszli do Piekar, mama wzi'li, tata przyszli, tata umarli.
Jeszcze moi szkolni koledzy, gdy
po studiach szli do pracy na kolej,
do kopal%, hut, fabryk, taki sposób
zwracania si# do starszych traktowali
jak oczywisty.
Tymczasem przed paroma dniami
dosta$em list mejlowy od m$odego in&yniera, absolwenta Politechniki Gliwickiej, skar&"cego si# na formu$y grzeczno!ciowe przywo$anego wy&ej typu,
którymi pos$uguj" si# w rozmowie
z nim górnicy ze sztygarami i r#baczami na czele. Zrobi$em wszystko, odpowiadaj"c, by uzmys$owi' m$odemu
cz$owiekowi, &e kryje si# pod nimi pe$ny szacunek. Czy go jednak przekona$em? – „(l"sk sie miynio!”.
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na poza Warszaw". Co o niej powiedzie#?
Pi!kna, poruszaj"ca, stawiaj"ca wa$ne pytania… To praca zespo%owa, w której ka$dy z artystów (aktorzy, scenograf, muzyk)
przyczyni% si! do efektu ko&cowego. I inaczej ni$ w eksperymencie przedstawianym
na scenie nic nie zawiod%o, wszystko posz%o
tak, jak trzeba.
Rozmowy z re$yserem dyrekcja prowadzi%a od dawna i dotyczy%y one ró$nych tekstów, m. in. Pradziadów Wojciecha Kuczoka czy Dzienników Leopolda Tyrmanda.
Cz!stochowska publiczno'# widzia%a wcze'niejsze spektakle za%o$yciela Teatru Konsekwentnego i dyrektora artystycznego Teatru WARSawy. Na kolejnych spotkaniach
Przez Dotyk zaprezentowano: Konstelacje
N. Payne’a przygotowane w Teatrze Polonia oraz Ofiar! S. Bellowa z Teatru WARSawy.
Wybrany ostatecznie dramat, Efekt Lucy
Prebble, to tekst do'# nowy, jego prapremiera odby%a si! w 2012 r.; w Polsce zaprezentowa%a go w zesz%ym roku Agnieszka Gli&ska w Teatrze Studio im. S.I. Witkiewicza
w Warszawie. Utwór podejmuje niezwykle
aktualny temat. To historia mi%o'ci, która
rozpoczyna si! w trakcie bada& klinicznych
nad antydepresantem, mi%o'ci zakazanej, poniewa$ mo$e ona zafa%szowa# wyniki eksperymentu, a jednocze'nie mi%o'ci pozbawionej szans na przysz%o'#. Kochankowie
ró$ni" si! od siebie jeszcze bardziej ni$ Romeo i Julia – Connie, studentka psychologii, jest aktualnie w zwi"zku z 50-letnim profesorem i bardzo precyzyjnie planuje
przysz%o'#, cho# trudno chyba mówi# o jakim' g%!bokim uczuciu, natomiast Tris jest
luzakiem skoncentrowanym na tera(niejszo'ci. Wybuchowi uczucia próbuje przeszkodzi# psychoterapeutka z nawracaj"c" depresj", która nie wierzy w farmakologiczne
rozwi"zania, cho# bierze udzia% w programie. Dr Lorna James przekonuje rozs"dn"
Connie, $e ich mi%o'# to jedynie wytwór farmaceutyków, a w dodatku jedno z nich mo$e za$ywa# placebo. Na tle mi%osnego w"tku pojawiaj" si! jednak pytania bardziej
podstawowe – co jest prawd", a co fikcj"?
czym jest rzeczywisto'# i co j" tworzy?
wreszcie kim jest cz%owiek, gdy jego nastrój
zale$ny od poziomu zwi"zków chemicznych
kszta%towany jest przez odpowiedni dobór
tabletek? I jeszcze jedno pytanie – czym jest
normalno'#? Pytania aktualne zw%aszcza
w sytuacji narastaj"cej medykalizacji codzienno'ci. Andrzej Wróblewski w recenzji ksi"$ki Anny Morawskiej Twarze depre sji stwier dzi%, $e nie ma dzi'
przyzwolenia na psychiczne cierpienie. Si!gaj"c po tabletk!, d"$ymy do zadowolenia
i dobrego samopoczucia, które s" oznak"
wspó%czesno'ci.
G%ówne role w przedstawieniu odgrywaj" m%odzi aktorzy i trzeba podkre'li#, $e robi" to doskonale: Connie – Ewelina Pankow ska (m.in. Te atr Roz ma ito 'ci
Warszawa), Tris – Wojciech Brzezi&ski (Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie).
On jest nieustannie pobudzony, jakby $y%
na lekkim haju, ona rozwa$na i niezwykle
pouk%adana. On realizuje typ buntownika,
przeciwnika systemu, co podkre'la strojem,
sposobem mówienia, ale tak$e zachowa-

Foto. Piotr D#ubak

fekt Lucy Prebble w Teatrze im. Adama
EszaMic
kiewicza w Cz!stochowie to pierwrealizacja Adama Sajnuka przygotowa-

– Ewelina Pankowska (Connie) i Wojciech
Brzezi"ski (Tris)

Dopamin"
w mózg
TEATR
niem: nie odda telefonu komórkowego, pali
trawk! i wyprowadza Connie z budynku.
Towarzysz" im aktorzy z Cz!stochowy – Waldemar Cudzik (Toby), Teresa
Dzielska (dr Lorna James) oraz Ma%gorzata Marciniak (piel!gniarka).
Prowadz"cy badanie lekarze to dawni kochankowie (ma%$onkowie po rozwodzie),
którzy, jak to zwykle bywa, sami potrzebuj" pomocy. Ona zarzuca mu „lizanie kolejnych szczebli kariery”, by zosta# gwiazd"
wspó%czesnej psychiatrii, on natomiast
wypomina jej kolejne nawroty depresji
i nieumiej!tno'# poradzenia sobie z t"
przypad%o'ci". Ró$ni ich tak$e podej'cie
do schorzenia. On wierzy w farmaceutyki,
ona w psychoterapi!, co wi!cej ona jest
przekonana, $e depresja to pozbycie si! z%udze&, które tzw. zdrowym ludziom umo$liwiaj" $ycie. A jednak to w%a'nie ona
zwi!ksza dawki leku. By# mo$e, jej obecno'# w programie jest zabezpieczeniem
przed mo$liwymi zarzutami sceptyków, tym
bardziej $e ona nieustannie wskazuje mo$liwe problemy i sieje w"tpliwo'ci, obawia
si! o zdrowie Trisa, a jednocze'nie próbuje ochroni# Connie. Mo$e nawet troch! manipuluje swoimi pacjentami, ale trzeba
przyzna#, $e robi to chyba w dobrej wierze.
Nie do ko&ca zosta%a okre'lona posta# Tobiego. Z jednej strony pokrzykuje troch! jak
Tris, sw" profesj! traktuje jako form!
sprzeciwu wobec ojca chirurga, który obecny jest w jego $yciu nawet po 'mierci, poniewa$ odda% swój mózg nauce. Ale jak
na osob! organizuj"c" ca%e przedsi!wzi!cie zbyt du$o czasu sp!dza przy tylnej 'cianie. Wydaje si!, $e Toby chcia%by odkry# cokolwiek, cho#by tabletki na zakochanie. Tak

si! przecie$ czasami zdarza – viagr! wynaleziono w czasie poszukiwania leku na nadci'nienie. Ale taka postawa, 'wiadczy o jego stosunku do ludzi, a nawet cz!'ciowo
wyja'nia powody depresji jego by%ej $ony.
Obserwuj"c scen!, odnosimy jednak
wra$enie, $e nad przestrzeni" czuwa niewiele mówi"ca, a nawet pozbawiona imienia
piel!gniarka (Ma%gorzata Marciniak). Jest
prawie zupe%nie transparentna – wszystko
notuje, wycisza emocje, roznosi posi%ki, pomaga ubra# si! bohaterom, ale przede
wszystkim uspokaja i nakazuje cisz!, gdy
komu' nieco puszcz" nerwy. Stara si! nie
wchodzi# z nikim w bli$sze interakcje. Dba
o to, by klinika by%a miejscem w pe%nie profesjonalnym.
Spektakl to równie$ przepi!kna muzyka,
skomponowana przez Micha%a Lam$!.
Kompozytor nie pod"$a za emocjami postaci czy rozgrywaj"cymi si! na scenie zdarzeniami. D(wi!ki s" spokojne, ciep%e,
rytmizuj" 'wiat, a chwilami jakby opowiadaj" zupe%nie inn" histori!. Czasami muzyka nak%ada si! na g%osy aktorów, by zag%uszy# je i uniewa$ni#. Oprócz niej pojawiaj"
si! tak$e inne d(wi!ki, np. szum w g%o'niku wywo%uje pracuj"ca komórka. To przypomnienie, $e zak%ócenia urz"dze& rejestruj"cych wywo%ane telefonami komórkowymi
to nie fikcja.
Wra$enia widzów pot!guje równie$ niezwykle przepi!kna, cho# ascetyczna scenografia z p%ytek i terakoty, zaprojektowana
przez Katarzyn! Adamczyk. Na scenie
znajduje si! jedynie rz"d krzese% pod 'cianami oraz podnosz"ca si! nieco w tyle sceny pod%oga, która tworzy sfer! wolno'ci,
intymno'ci poszukiwanej lub odnajdywanej… Przestrze& wyznaczona jasnymi kolorami zosta%a znakomicie o'wietlona,
a geometryczne wzory na pod%odze pot!guj" rytm, którego poszukuj" bohaterowie,
a mo$e rytm, który ich wci"ga. W trakcie
przedstawienia na 'cianach pojawiaj" si!
slajdy ludzkiego mózgu, gdy lekarze dyskutuj" nad mo$liwo'ciami manipulowania
lud(mi, #wiczenia dla pacjentów, wreszcie
obrazy wody (tak$e przecie$ kojarz"ce
si! z nie'wiadomo'ci").
Jednorodna scenografia oraz muzyka
podkre'laj" to, co dzieje si! we wn!trzu postaci, ca%y czas obecnych na scenie. Spektakl zach!ca równie$ do podj!cia w!drówki w g%"b siebie. Pocz"wszy od pierwszego
pytania, co przyczyni%o si! do twojego sukcesu lub jego braku. Ostatnie sceny po metamorfozie Trisa s" wstrz"saj"ce. Mimo jego obecno'ci widz odczuwa, $e „tu ju$ go
nie ma”, a zapewnienia lekarzy o „przemijaj"cej niepami!ci” wcale nie dzia%aj"
uspokajaj"co. W finale rytmizacja przedstawienia staje si! natr!tna – wci"$ te same pytania, które zamykaj" bohaterów w beznadziejnej tera(niejszo'ci wypowiadanych
s%ów. Pozostaje jedynie mi%o'# Connie…
A mo$e odpowiedzialno'#…

JOANNA WARO!SKA
Lucy Prebble Efekt, t!umaczenie: Klau"
dyna Rozhin, re#yseria: Adam Sajnuk, sce"
nografia: Katarzyna Adamczyk, muzyka:
Micha! Lam#a. Teatr im. A. Mickiewicza
w Cz$stochowie. Premiera: 2 kwiet"
nia 2016 r.

Tradycje !l"skiej Kultury
Muzycznej
rzez trzy dni (2–4 marca 2016) obP
radowano we Wroc&awiu nad tradycjami %l!skiej kultury muzycznej. Ta-

ki ty tu& no si &a mi" dzy na ro do wa
konferencja muzykologiczna zorganizowana, ju$ po raz czternasty, przez
Akademi" Muzyczn! im. K. Lipi'skiego we Wroc&awiu. Przedsi"wzi"cie
zyska&o wyj!tkowy rozmach jako
cz"%# projektu „Wroc&aw 2016 Europejska Stolica Kultury”. Uczeni z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech
i S&owacji wyg&osili kilkadziesi!t referatów dotycz!cych dziejów profesjonalnej i ludowej kultury muzycznej
na )l!sku od %redniowiecza do naszych
czasów.
Nowoczesne postawy i metodologie
zaprezentowali przede wszystkim badacze zajmuj!cy si" muzyk! dawn!,
do niedawna kojarzeni z hermetycznymi studiami nad tre%ci! po$ó&k&ych papierów nutowych, obecnie stawiaj!cy – jako jedyni – wa$ne pytanie
o to$samo%# kultury muzycznej )l!ska
jako europejskiego makroregionu.
Próby odpowiedzi na to pytanie zale$! ju$ nie tylko od obserwacji w"drówek manuskryptów i druków muzycznych zachowanych w bibliotekach
i archiwach, ale i od bardziej wszechstronnego ni$ dawniej spojrzenia na zawarto%# tych pism (np. na regionaln!
specyfik" tekstów s&ownych towarzysz!cych nutom). Badania nad muzyk!
dawn! o$ywia dzi% te$ i dodatkowo
uwiarygodnia uwzgl"dnienie kwestii
socjologicznych. Zakres pyta' badawczych zostaje bowiem rozszerzony o problematyk" „otoczenia kulturowego”, w którym dzia&aj! muzycy
oraz spo&ecznej recepcji muzyki. Modelowymi przyk&adami tego rodzaju
uj"# by&y wyg&oszone na wroc&awskiej
konferencji referaty Paw&a Gancarczyka (Petrus Wilhelmi de Grudencz i jego twórczo!" na #l$sku) i Katarzyny
Spurgjasz („Singet dem Herrn ein
neu es Lied”. Ka to lic ki !piew nik
z XVIII-wiecznego %agania: &ród'a, repertuar, recepcja). Cennych informacji dostarczyli oczywi%cie tak$e „tradycyjni” +ród&oznawcy: Wojciech
Odoj zapozna& nas z zawarto%ci! tzw.
„Zielonego kodeksu” z Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wroc&awiu, a Ryszard Wieczorek – z kolekcj! muzyki
instrumentalnej braci Hess z tego$
Wroc&awia.
Przebogate zbiory muzyczne Dolnego )l!ska i jego stolicy dostarczy&y tema tów jesz cze kil ku mu zy ko lo gom – z Polski, Niemiec, S&owacji
i Wielkiej Brytanii. Si"gni"to nie tylko po tematy z dawnych epok, ale
i czasów nam bli$szych, np. Michael

Mi!dzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK

j!ca ponadto pami"# o tym, $e wielu
muzyków %l!skich mia&o korzenie
plebejskie). Nie sprawdza si" tak$e
koncepcja pokoleniowa – ewentualn!
ch"# wykreowania nowego „Pokolenia 51” (czy li po ko le nia lat 80.:
uczniów i nast"pców trójcy Knapik – Krzanowski – Laso') skutecznie ga si wie dza o wie lo ra ko %ci
i zmienno%ci inspiracji, jakiej podlegaj! owi m&odzi twórcy, niezale$nie
od tego, czy deklaruj! si" jako zwolennicy czy przeciwnicy swoich „muzycznych ojców”.
Konferencji towarzyszy&y spotkania
z kompozytorami, koncerty, zwiedzano te$ przebogate w zbiory muzyczne
wroc&awskie biblioteki.

Kwartet Airis
Heinemann scharakteryzowa& mi"dzywojenn! wroc&awsk! operetk",
a szefowa konferencji Anna Granat-Janki przedstawi&a wroc&awskie kompozytorki w perspektywie „genderowej”. Do%# du$o miejsca zaj!& temat
migracji %l!skich muzyków do ró$nych o%rodków europejskich i odwrotnie (Luba Kijanowska mówi&a np.
o dzia&alno%ci muzyków %l!skich we
Lwowie, Klaus-Peter Koch scharakteryzowa& podró$e muzyków ze %rodkowych Niemiec na )l!sk, a Jarmila
Gabrielová zaj"&a si" zwi!zkami Antonina Dvo*áka z wroc&awskim wydawc! Hainauerem). W sposób syntetyczny zjawisko wielokulturowo%ci
muzycznego )l!ska przedstawi& Helmut Loos. Wa$ny g&os nale$a& do etnomuzykologów (tu znalaz&o si" m.in.
ciekawe wyst!pienie Bo$eny Muszkalskiej na temat wroc&awskiego „kantora nad kantorami” Moritza Deutscha),
mówiono te$ sporo o %l!skiej muzyce XX wieku. Tu – obok referatów
po%wi"conych poszczególnym kompozytorom (np. Ryszardowi Bukowskiemu – referat Aleksandry Pijarowskiej,
Boles&awowi Szabelskiemu – referat
Tomasza Kienika, Edwardowi Bogus&awskiemu – referat Anny Stachury-Bogus&awskiej czy Gra$ynie Pstroko'skiej-Nawratil – referat Katarzyny
Bartos) pojawi&y si" wyst!pienia, których celem by&o dokonanie syntezy
„%l!skiej szko&y kompozytorskiej”,
czy te$ zrekonstruowanie %l!skiego
„idiomu muzycznego”. Zadania te s!
oczywi%cie w du$ej mierze utopijne.
Nie najlepszym, jak my%l", sposobem
jest od grze wa nie na u$y tek
koncepcji „%l!skiej szko&y” starego pomys&u na &!czenie %l!sko%ci z pracowito%ci! (mog" wymieni# wielu pracowitych kolegów, którzy nie maj!
%l!skich korzeni) lub etosem inteligenckim (to ju$ nazbyt ostentacyjna
po$yczka z Maxa Webera, zaciemnia-

ykonaniem Kwartetu g-moll
W
op. 10 Claude’a Debussy’ego oraz
Kwintetu C-dur Franza Schuberta Kwar-

tet Airis (Aleksandra Czajor – I skrzypce, Gra$yna Zubik – II skrzypce, Natalia Warecka-Karkus – altówka, Julia
Kotarba – wiolonczela) zako'czy& sezon
tzw. „rezydencji” w Instytucji „Silesia”
(19 kwietnia, Sala Koncertowa Polskiego Radia). Do wykonania dzie&a
Schuberta, napisanego nietypowo
na dwoje skrzypiec, altówk" i dwie wiolonczele doproszono Adama Krzeszowca. Trzeba przyzna#, $e program – olbrzymi, bo sk&adaj!cy si"
z dwóch kameralnych „kolubryn” wym"czy& i wykonawców i publiczno%#.
Ta ostatnia, jakby wiedziona zbiorowym
instynktem, „pop"dza&a” muzyk" Schuberta brawami pomi"dzy cz"%ciami
utworu, do którego w pe&ni stosuje si"
metafora „niebia'skie d&u$yzny”. Gdyby si" okaza&o, $e jego autorem jest
na przyk&ad W&adys&aw (ele'ski, niezawodnie otrzyma&by od krytyków reprymend" za nadu$ywanie gam i pasa$y w ro li wy pe&niacza czasu
muzycznego. Wykonawcy wype&nili
ów czas bardzo dok&adnie. W miejscu,
gdzie siedzia&am (%rodek balkonu),
najlepiej s&yszalna by&a wiolonczela
Adama Krzeszowca. Zestawienie Schubertowskiego Kwintetu z Kwartetem
Debussy’ego okaza&o si" bardzo pouczaj!ce. Mo$na by&o zauwa$y# zdumiewaj!ce podobie'stwo obu utworów,
polegaj!ce na tym, $e nie sposób stwierdzi# jednoznacznie, czy s! one smutne,
czy te$ weso&e. W przypadku Debussy’ego jest to rezultat %wiadomego za&o$enia kompozytorskiego, polegaj!cego na stosowaniu nieoczywistej (cho#
nadal tonalnej) harmonii. Je%li za% chodzi o Schuberta – jego sposób potraktowania tonacji C-dur dowodzi tego, $e
w uszach naszych przodków tonacje durowe bywa&y rozpoznawane jako smutne w&a%nie.
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Zdj!cia: Tomasz "ak/BPUMWS

W ho!dzie
Powsta"com
ieszka!cy regionu uczcili 95. rocznic" wybuchu III PoM
wstania #l$skiego. Jubileuszowe obchody %wi"towano
w Katowicach, #wi"toch&owicach, Sosnowcu. 28 kwietnia

W $wi!toch&owicach odtwarzano klimat sprzed 95 lat

Muzeum #l$skie oraz Muzeum Powsta! #l$skich przygotowa&y konferencj" „95 lat refleksji nad Powstaniami #l$skimi.
Fakty a pami"' – prolog do obchodów 100-lecia Powsta! #l$skich”. Wzi"li w niej udzia& historycy, przedstawiciele mediów, instytucji kultury oraz %l$skich uczelni. Z przystanku
Muzeum Powsta! #l$skich w #wi"toch&owicach wyruszy&
tramwaj powsta!czy, który kursowa& na trasie dziesi"ciu
miastach aglomeracji %l$sko-zag&"biowskiej. Podró(uj$cy
nim cz&onkowie grupy rekonstrukcyjnej opowiadali o III Powstaniu #l$skim, pasa(erowie mogli tak(e obejrze' mini
wystaw" obrazuj$c$ wydarzenia z 1921 r. a historyczna inscenizacja przed muzeum przybli(y&a klimat sprzed 95 lat.
2 maja w Katowicach na placu przy Pomniku Powsta!ców
#l$skich oficjalne obchody zainaugurowali (o&nierze kompanii honorowej 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, poprzedzi&o je wspólne %piewanie z Zespo&em Pie%ni i Ta!ca „Ma&y #l$sk”.
W ko%ciele pw. %w. Jadwigi #l$skiej w Katowicach-Szopienicach (gdzie mie%ci&a si" Naczelna Komenda Wojsk Powsta!czych) metropolita katowicki arcybiskup Wiktor
Skworc przewodniczy& uroczystej mszy za Ojczyzn".
Wieczorem rocznicowe wydarzenia skoncentrowa&y si"
wokó& Muzeum #l$skiego, gdzie odby&a si" prezentacja plenerowa instalacji multimedialnej pt. „Ten dwudziesty pierwszy roczek”, projekcje filmów, m.in. „S&oneczko jasne zza
czarnych gór” w re(yserii Antoniego Halora, „Wojsko polskie
wst"puje na #l$sk” w re(yserii Wojciecha Sarnowicza, oraz
fabularyzowany dokument „W pogardzie i chwale. Wojciech
Korfanty” zrealizowany przez Aleksandr" Fudal" i Macieja Muzyczuka.
Zako!czeniem obchodów by& koncert upami"tniaj$cy rocznic" „Polska w ho&dzie Powsta!com #l$skim”, który odby&
si" 3 maja na placu przed Urz"dem Miejskim w Sosnowcu.
Miejsce koncertu – stolica Zag&"bia – nie by&o przypadkowe,
mia&o przypomnie', (e nie tylko Sosnowiec ale ca&e Zag&"bie D$browskie nios&o pomoc #l$zakom we wszystkich
trzech powstaniach. Na scenie wyst$pili m.in. zespo&y D(em
i Myslovitz, Piotr Kupicha i Miuosh, Maciej Lipina, Kasia
Grzesiek oraz Soul Hunters Gospel Choir.
(MS)

Instalacja multimedialna przed Muzeum $l%skim

„Polska w ho&dzie Powsta#com $l%skim” – koncert w Sosnowcu.

Pod Pomnikiem Powsta#ców $l%skich w Katowicach odby&y si! oficjalne obchody rocznicowe

Fot. z mat. UM Sosnowiec

W ko'ciele pw. 'w. Jadwigi w Szopienicach metropolita katowicki abp.
Wiktor Skworc odprawi& Msz! za Ojczyzn!
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Foto. Tomasz ak/BPUMWS

95. rocznica wybuchu III Powstania lskiego

W

nocy z 2 na 3 maja
1921 r. wszystkie siy
powstacze rozpocz
y akcj bojow, w tym samym
czasie oddzia pod dowództwem
por. Tadeusza Puszczyskiego (ps.
„Wawelberg”) wysadzi w powie
trze mosty kolejowe na Odrze, za
czo si III Powstanie lskie,
na jego czele stan Wojciech Kor
fanty… 95 lat póniej mieszkacy
lska zoyli hod bohaterom
zwyciskiego zrywu zbrojnego.
Znaki i twarze miasta
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NAGRODA
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ LSKA

Od lewej: prof. Maksymilian Pazdan i prof. Stanisaw Sawomir Nicieja
w fotelach laureatów oczekuj na laudacje i wrczenie Nagrody.

kwietnia 2016 r. z okazji 95. rocznicy III zwyciskiego
powstania lskiego i wita lzaków w Warszawie
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawa II Fundacji CarollPor
czyskich odbya si uroczysto wrczenia nagrody Towa
rzystwa Przyjació lska. W tegorocznej edycji tej
prestiowej Nagrody jej laureatami zostali prof. dr hab. Sta
nisaw Sawomir Nicieja, historyk, rektor Uniwersytetu Opol
skiego oraz prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prawnik,
profesor honorowy i doktor honoris causa Uniwersytetu l
skiego w Katowicach i rektor tej uczelni w latach 19901996.
Laudacj prof. Niciei wygosi Janusz Ireneusz Wójcik dorad
ca Marszaka Województwa Opolskiego, byy dugoletni
Dyrektor Departamentu Kultury UMWO, poeta i organiza
tor „Najazdu Poetów na Zamek Piastów lskich” w Brzegu,
czonek Zarzdu Górnolskiego Towarzystwa Literackiego
w Katowicach, natomiast laudacje dla prof. Pazdana – pro
fesor Wojciech Popioek, kierownik Katedry Prawa Cywilne
go i Prawa Prywatnego Midzynarodowego Uniwersytetu
lskiego, byy dziekan Wydziau Prawa tej uczelni. Wyda
rzenie to uwietnia uroczysta Msza wita w Archikatedrze
Warszawskiej w. Jana Chrzciciela, któr koncelebrowali kar
dyna Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski oraz arcybi
skup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Do Muzeum
Kolekcji im. Jana Pawa II przybya tumnie publiczno,
obecni byli znakomici przedstawiciele rodowisk nauki i kul
tury wywodzcy si ze lska m.in. Karol Cebula – przedsi
biorca i mecenas kultury, prof. Marian Zembala, aktor
Franciszek Pieczka, przedstawiciele wadz samorzdowych
lskich miast oraz instytucji i stowarzysze spoecznokul
turalnych. Uroczysto wrczenia Nagród poprowadzi Pre
zes Towarzystwa Przyjació lska w Warszawie Józef
Musio. Laureaci otrzymali dyplomy honorowe i „lzacz
k” – rzeby profesora Piotra Gawrona ukazujce dziewczy
n w stroju ludowym trzymajc w doni jabko.
Gal wrczenia Nagród uwietni znakomity koncert w wy
konaniu Chóru i Orkiestry Zespou Pieni i Taca „lsk”
im. Stanisawa Hadyny.
(jiw)

Od lewej: mecenas kultury Karol Cebula, aktor Franciszek Pieczka, prof. Sta
nisaw Sawomir Nicieja z rzeb „lzaczki”, chórzystka Zespou „lsk”, prof.
Maksymilian Pazdan, redaktor Anna Popek, laudator Janusz Ireneusz Wójcik.

Od lewej: Prezes Józef Musio i Karol Cebula – wzruszeni podniosym kon
certem Zespou „lsk” podsumowuj uroczysto wita lzaków i wrcze
nia Nagród Towarzystwa Przyjació lska w Warszawie.

26

Przed Archikatedr w. Jana w Warszawie, od lewej: Halina Niciejowa,
prof. Stanisaw Nicieja, prof. Maksymilian Pazdan, Józef Musio Prezes To
warzystwa Przyjació lska, Janusz Ireneusz Wójcik.

Zdjcia: Jarosaw Mokrzycki – UO

Tum publicznoci wypeni sal Galerii Porczyskich podczas uroczysto
ci wrczenia Nagród Towarzystwa Przyjació lska w Warszawie.
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Zdjcia: Henryk Bzdok

O plenerze malarskim w Wile

Orlando w plenerze

Dorota Adamiec w rodku i po bokach

…by chwila pozostaa tak jak jest
ówi malarze, e wszystko zaczo sie
M
od „Orlanda Szalonego, lat temu
dwadziecia. Inynier górniczy Leszek
Pankiewicz – mionik gór, jak i przyjaciel
artystów, zwszy moliwo skumania jednego z drugim w formie plenerów. Wozi
ich swoim maluchem po okolicznych górach, wjedajc tam, gdzie innym byoby
straszno i trudno, dorabiajc si wymienionego przezwiska. Ten dzisiejszy bytomianin mieszka w Wile przez 20 lat. Pozna
ludzi, góry i szlaki przez nie wiodce.
I znowu jest z nami i znowu nas wozi
tyle e lepszym samochodem. I tak to si
zaczo, cho w szczegóach mogo by
inaczej.
Wywszy miejsce „u Jdrycha” jako
lokalizacj. I poleciao....
Kilkanacie nie ponumerowanych plenerów odbyo si u Andrzeja i Bogusi
Mrózków, którzy odkryli prost prawd,
e lubienie si nawzajem daje rezultaty.
No moe nie odkryli, tacy po prostu s,
tworzc rodzinn atmosfer, sprzyjajc
pobytowi u nich.

Autor i dzieo – Jacek Laskowski

Prawie co skoczy si kolejny plener,
a w Muzeum Beskidzkim w Wile, trwa
wystawa dzie tegorocznych uczestników
pleneru, którym przewodzi komisarz
Edyta Rutkowska, a w druynie stawili
si: Krystyna Jasiska, Dorota Falkowska
Adamiec, Anna Lampe, Jacek Jan Laskowski i niej podpisany.
Wernisa rozpocz si na siedzco,
przy dugich stoach. Publiczno i twórcy przy herbacie, chlebie ze smalcem, ciastkach, a potem i przy winie. Na szczycie stou Magorzata Kiere – dyrektor muzeum
z rzeczowym wykadem o wystawie i omówieniem prac kadego autora z osobna..
Otwarta wystawa, w której po pi obrazów (i grafik w moim przypadku) kadego z autorów, zostaa przyjta z zainte re so wa niem, wnio sku jc z licz nie
zgromadzonej publicznoci, jak i zadawanych kolegom wielu rzeczowych pyta.
Z uwag podziwiaem wszechstronno
Pa ni Dy rek tor, ema nu j cej wie dz
o wszystkim, co beskidzkie, bo zna panujce tu obyczaje, kultur, gwar; jest au-

tentyczna. Do tego kiedy piewa, to dudni, „uczy” w przymuzealnej historycznie
zachowanej klasie szkolnej, hoduje i suszy zioa, przyprawy i sporzdza oryginalne mieszanki naparów. Ech, wyczuwa
si t zdrow góralsko, suchajc jej mowy i piewu…
Plener to integracja, poznanie miejsca
i okolicy, inspiracja do nowych dziea,
szkice, rysunki fotografie i notatki, to
przespacerowane kilometry z otwartymi
oczami, dugie rozmowy i dyskusje. Plener to renowacja wspomnie i odwieanie pamici, to odpoczynek przy pracy
i przemczenie kreacj.
Fajnie jest patrze ze szczytów na rozlege panoramy, dostrzegajc umiejtnie
bliskie detale, a teraz, wiosn, ledzi oywiajc si przyrod w wieej zieleni
i sysze dochodzcy z niej piew ptaków
i kwilenie ju obecnych pisklt.
Cieszy si tym, co coraz szybciej przemija i malowa, utrwala, by chwila pozostaa tak jak jest.

HENRYK BZDOK

Poplenerowy wernisa (od lewej): Krystyna Jasiska, Anna Lampe, Edyta Rutkowska i Magorzata Kiere
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U róde
wraliwoci
KSIKI

ie jest prosto pisa o ksice przyjaciela. Brak dystansu prowadzi do emocjonalnego paraliu. By przezwyciy ten impas, powiem to ju w trzecim zdaniu:
pod wzgldem erudycji, gawdziarskiego rozmachu i rangi
intelektualnej Wobec tradycji. lskie szkice oikologiczne Mariusza Jochemczyka to ksika wybitna i przeomowa.
„yjemy w czasach nadmiaru. Wszystkiego jest za duo.
Za gone jest wszystko. wiat spuch. Nie daje si skróci,
zredukowa, uproci; có dopiero uporzdkowa!” – gorzko orzeka Jacek Podsiado. Studia i szkice Jochemczyka to
peregrynacja w poszukiwaniu utraconego porzdku, wyprawa do matecznika w poszukiwaniu adu. By odnale sens poza rzeczywistoci pozorów, poza chimerami nowoczesnoci,
trzeba tylko mocno stpa po ziemi i rozglda si dookoa.
W tej sytuacji pomocna staje si oikologia. Gdyby nie „nauka o domu”, potrzeba wyraenia lskich historii skoczyaby si pewnie prób powieciow, seri opowiada czy te
zbiorem klechd domowych. Koincydencja wyrafinowanych
metodologii i prywatnej historii wywietliy lskie szkice oikologiczne. Autorzy Oikologii tak pisz o myleniu przestrzeni jako nowej formie zamieszkiwania: „aby byo ono prawdziwe, musz zobaczy moje «miejsce» jako punkt przecicia
skomplikowanej sieci relacji, wpuci do jego wntrza «obcego», czego efektem jest dowiadczenie, i «nie wszystko
zaley ode mnie»”. Jochemczyk czy si dobrowolnym kontraktem z filozoficznymi deweloperami, oikologami. W swoich szkicach tworzy wizi, tka nici porozumienia, wykrela
intymn kartografi. W introdukcji dookrela swój zamys:
„Jeli chc nalee do «wspólnoty mieszkajcych», musz tworzy dyskretne i przyjazne relacje z tym, co supa delikatn
tkank oikos (w szerszym znaczeniu to przecie nie tylko
„dom”, w którym mieszkam, ale take bezporednie ssiedztwo, okolica, region…). W ramach tego zobowizania pragn
wic patrze na lsk, który jest faktycznym bohaterem niniejszej ksiki. Inaczej nie potrafi – musiabym wtedy zrezygnowa z tego, co drogie i bliskie (co mógbym za niegdysiejszym sownikiem nazwa «domowin»), a w konsekwencji
popa w powane osobiste tarapaty (domo-win…)”.
Z jednej strony to dobra filologiczna robota, prywatne archiwum bada terenowych, z drugiej strony kady szkic lskiego narratora mógby si zaczyna baniow formu: „Opo-

N
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wiem wam pewn histori”. Z inynieryjn dokadnoci obrysowa teren, zrobi rodowiskowy wywiad, przejrze dokumentacj i wykreli wasne plany – to jedno, a wywoa
widma pamici, zapyta o puste miejsca, zobaczy, usysze
i przenie si w dawno miniony czas – to drugie – nieoczywiste, niesamowite spectrum lskiego divertimento. wiadoma siebie krucho domaga si szacunku, a oikologia wyjawia tajemnice tylko tym, którzy stan si domownikami,
przyjm dar ugoszczenia. Wydaje si, e i oikologiczny punkt
widzenia, i ksika Jochemczyka odniosy symbiotyczne korzyci. Autorowi pozwolio to nada form jednorodnego i spójnego wywodu namysom, które kbiy si w gbi jego ducha, a „nauka o domu” objawia swój potencja szlachetnego
i szczerego opowiadania, niemajcy odpowiednika w badaniach literaturoznawczych. Doceni trzeba równie brawurow postaw autora w przeamywaniu „lku przed wpywem”
nowych lskich apologetów. Jak mona pisa po Szymutce,
Kadubku, Nawareckim? Nagrobek ciotki Cili, Listy z Rzymu,
Lajerman nie zbijaj Jochemczyka z tropu, a wrcz, dziki
yczliwemu zaproszeniu i udzieleniu im gosu, wzmacniaj
innorodno jego pomysu i niepodlego wasnego wyrazu.
Wobec tradycji… mona nazwa szkicami ejdetycznymi – zmazujcymi ze lskich przezroczy pylist warstw banau, odrzucajcymi skruszae przesdy. Wszystko po to, by
intensywniej dowiadczy rzeczywistoci, w której si mieszka, pracuje, myli, odpoczywa. Cierpliwe i metodyczne
przeszukiwanie stanowiska badawczego, odkrywanie niesamowitoci „w obejciu”, re-kultywacja miejsc zdegradowanych, pasjonujcy sposób prezentacji artefaktów, historii, wieci gminnych i familiarnych zasysze to wspólne ingredienty
kadej wysmakowanej opowieci Jochemczyka.
Dugo przygotowywa si do napisania tej ksiki. Zbiera
dowiadczenia w romantycznej szkole rewelatorów ducha, kolekcjonowa poetyckie mikromodele wszechogóu, ostrzy metodologiczne narzdzia tradycji literackiej. Wszystkie te dowiadczenia pozwoliy mu stan na progu domu, okolicy,
regionu. Jako romantolog widzi wicej, czuje mocniej, tskni bardziej. Jako wytrawny mikrolog niby w soczewce skupia palimpsestowe obrazy rzeczy. Jako autor uznanej rozprawy o tradycji literackiej ze znawstwem rozdziela uczone gosy,
zestawia nieoczywiste ssiedztwa tekstów, czujnie dba o potoczysto tekstu i uwag czytelnika.
Wszystkie te wyuczone uniwersyteckim terminowaniem
umiejtnoci niech nie przesoni nam pierwszej osoby piszcej – Mariusza Jochemczyka. Mylenie i bycie cz si w intymnych namysach, których autor nie sprowadza do poziomu oznajmiania ex cathedra. Jochemczykowe medytacje
nad rzeczywistoci, która go porusza i raduje, zadrcza i nuy, to przykad najznakomitszego poczenia filologicznego
warsztatu z domow opowieci. Kto zna autora, bdzie wiedzia jak kongenialnie przeoy on sw gawdziarsk swad na traktatowe pola, kto jeszcze go nie pozna, ma moliwo poczu si zaproszonym do spotkania z gocinnym
Cicerone.
W ksice Jochemczyka porzdek czy si z prostot
i uwanoci. Ilustracja na okadce, przedstawiajca owienie ryb lskiego prymitywisty Pawa Wróbla, zawiera w sobie intersemiotyczne streszczenie lskiego skryptorium.
W fioletowo-zielonkawo-pomaraczowym krajobrazie toczy
si pene zapamitania ycie (podobnie toczy si godna zapamitania narracja). Mona doda do tego studium miejsca
liryczne szkicowniki z Poema. wiat naiwny Czesawa Miosza. Na idyllicznych obrazkach widniej dom, rzeka i góra, które w cudzie dziecicego spojrzenia oszukuj rytm chronometru. W lskich szkicach oikologicznych opowieci
m.in. o domu, rzece, górze s zapisem ycia faktycznego, które staje si wielkim dowiadczeniem granicznych, rozwietlajcym (nie tylko lskie) egzystencje.

Mariusz Jochemczyk: Wobec tradycji. lskie szkice oikologiczne.
Katowice 2015, ss. 144.

Przypadek
Pawa G.
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ym procesem ya caa Polska lat 30. ubiegego wieku. Sprawa Grzeszolskiego elektryzowaa opini publiczn. Zbigniew Biaas z mistrzowsk precyzj rekonstruuje tamte wydarzenia, opierajc si na setkach relacji
prasowych z lat 1936-1939. Jednak, jak sam autor podkrela,
Tal to nie jest tylko krymina. To opowie o mioci i nienawici. To metafora ówczesnego, ale i wspóczesnego spoeczestwa, które stano nad krawdzi przepaci.
Pawe Grzeszolski jest chemikiem, wynalazc i kierownikiem w Rurkowni Huldczyskiego. Znacznie róni si
od swoich ssiadów z ulicy Rybnej, a zwaszcza od swojej ony i jej rodziny. To czowiek stateczny, powcigliwy i skryty. Anna Grzeszolska czsto skary si na ozibo ma i nieustannie podejrzewa go o romans z modsz o dwadziecia
lat Pelagi. Czsto wszczyna awantury nie tylko Pawowi, ale
te jego rzekomej wybrance i jej rodzinie. Wszyscy w okolicy wiedz, z jakimi problemami borykaj si Grzeszolscy.
Kiedy Anna nagle umiera, przybyy na miejsce lekarz stwierdza, e kobieta moga pa ofiar otrucia. Zgasza podejrzenia na policj, która jednak nie wszczyna postpowania. Na Pogoni zaczynaj kry plotki o trucicielu, który zabi on, by
zrobi miejsce dla modziutkiej kochanki. Ale prawdziwa lawina podejrze rusza kilka miesicy póniej, gdy po krótkiej
chorobie umieraj nastoletnie dzieci Grzeszolskiego – Jurek
i Lucyna – a jego suca trafia do szpitala z ostrym zatruciem.
Sekcja zwok wykazuje obecno w organizmach dzieci duych iloci miertelnie niebezpiecznej trucizny – talu. Ta sama substancja kry w ciele sucej, powodujc nieodwracalne skutki. W rezultacie Grzeszolski zosta oskarony
i sdzony o dzieciobójstwo. I cho ostatecznie zosta uniewinniony, do wiadomoci spoeczestwa trafi ju wycznie jako truciciel rodziny.
Biaas umiejtnie unika sugestii, które mogyby naprowadzi na trop prawdziwego mordercy. Nie próbuje nawet udowadnia, e to rzeczywicie bya zbrodnia, a nie nieszczliwy wypadek. Tal w tamtych czasach by bardzo atwo
dostpnym rodkiem na trucie szczurów. Lea w kadym domu, w kadej piwnicy, na kadej ulicy. Nie potrzeba byo adnych specjalnych umiejtnoci, by zdoby t mierteln trucizn. Czytelnicy do samego koca nie poznaj prawdy – tak
jak ówczesne spoeczestwo. Do dzi tajemnica rodziny Grze-
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szolskich nie zostaa rozwikana i Biaas nie stara si tego robi. Jest raczej jak lustro, które odbija wydarzenia z przeszoci i nakada je na teraniejszo. Tak naprawd dla powieci kwestia winy i kary jest drugorzdna. Autor zwraca uwag
czytelnika przede wszystkim na ludzi, ich dramaty, spory i nienawici.
Tal pisany jest lekkim, barwnym piórem, dziki czemu lektura jest bardzo atwa w odbiorze i nie sposób si od niej oderwa. Biaas z atwoci przenosi nas do Sosnowca lat 30., tu
przed wybuchem drugiej wojny wiatowej. Do miasta wyzwolonego spod zaborów, uprzemysowionego, wielokulturowego, ale te penego tajemnic. Autor dokadnie odwzorowuje
klimat miasta i nie boi si pisa o Sosnowcu takim, jakim by
(i do dzi jest), o jego mrocznych i zych stronach. Wiernie
odmalowuje te ówczesne (i poniekd dzisiejsze) spoeczestwo, przeczuwajce nadejcie jakiej nieokrelonej katastrofy, pene lków, uprzedze i zawici. Spoeczestwo poszukujce jakiego upustu nagromadzonych w nim zych emocji
i próbujce oczyci wasne sumienia.
Cho momentami ksika jest naprawd zabawna, gównie dziki bardzo barwnym i realistycznie oddanym postaciom,
ich sposobie bycia i mówienia, to w pewnym momencie czytelnik przestaje si mia. Bo oto staje przed ogromn, bezwzgldn mas, domagajc si krwi, a gdzie daleko w oddali, na awie oskaronych, widzi czowieka zaszczutego,
zgnbionego i ponionego, bez szansy na sprawiedliwy wyrok. Tal to powie o kole ofiarnym, który musia zosta zoony w ofierze bezwzgldnej opinii publicznej. W powieci
da si wyranie wyczu motyw kafkowskiego Procesu.
Spoeczestwo zrobio ze sprawy Grzeszolskiego widowisko,
zapominajc, e w przeciwiestwie do teatru, na sali sdowej
siedzi prawdziwy czowiek. Niewane, w jaki sposób oskarony tumaczy si przed sdem i jak powane mia w rkach
argumenty i dowody – wszystkie jego sowa byy przetwarzane przez jedyny suszny, wedug sosnowieckiego spoeczestwa, wyrok: Grzeszolski by winny i powinien ponie najsurowsz kar. „Ju od pótora roku walcz z caych si o swoj
godno. Nic to nie dao. Wsadzono mnie za kraty, sdzi si
mnie za zbrodnie, których nie popeniem. Chc si broni – zakrzykuj mnie, e jestem trucicielem. Milcz – powiadaj, e
jestem wyprany z ludzkich uczu. Pacz – woaj «Judasz»!”.
W trakcie lektury czytelnik odnosi nieodparte wraenie, e
wydarzenia z przeszoci s niezwykle zbiene z teraniejszoci. Kwestia uboju rytualnego, stosunek Polaków do innych narodowoci, w tym do ydów, czy wreszcie niezwyke zainteresowanie spoeczestwa w caym kraju relacj
procesu dzieciobójcy, to tylko niektóre problemy, jakie zajmoway naszych przodków i zajmuj nas do dzi. Biaas spdzi pi lat na studiowaniu archiwalnej prasy. W wywiadach
podkrela, e niezwykle uderzyo go podobiestwo artykuów z lat 30. do wspóczesnych. Zainteresowanie procesem
Grzeszolskiego porównuje wprost do sprawy mamy maej Madzi z Sosnowca. Wszystkie inwektywy, jakimi tum obrzuca Grzeszolskiego przed sdem, s wprost zaczerpnite z internetowych for komentujcych t spraw. W obu przypadkach
spoeczestwo wydao wyrok, zanim zapad on na sali sdowej.
Tal róni si od poprzednich ksiek Zbigniewa Biaasa – Korzeca oraz Pudru i Pyu – tak jak „lata trzydzieste
róniy si od lat poprzedzajcych pierwsz wojn wiatow
i nastpujcych tu po niej”. Cho najnowsza powie utrzymana jest w podobnej kryminalnej konwencji, jest znacznie
bardziej dojrzaa i dotyka wielu wspóczesnych problemów
spoecznych. Pod prostym jzykiem i dowcipem kryje si drugie dno: uniwersalna opowie o tragedii czowieka w starciu z opini publiczn, z któr nie ma szans wygra. Bo „prawda ulicy zawsze wygrywa z prawd sdow”.

Zbigniew Biaas: Tal. Warszawa 2015, ss. 304.
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Bezpieka szalaa
w Górczynach
Tarnowskich
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apisana na emigracji w Hiszpanii w latach 1986-1994
powie Zwidy na wysokociach bya pierwsz wydan w kraju po kilkudziesiciu latach przerwy ksik Piotra Guzego. Jej opublikowaniu w 1994 roku w poznaskiej oficynie sprzyja okres ustrojowej transformacji w Polsce
i zniesienie zapisu cenzorskiego na nazwisko autora, który
po ucieczce na Zachód w 1957 roku napisa kilka powieci demaskujcych komunistyczny aparat bezpieczestwa. W Zwidach
na wysokociach, której drugie wydanie opublikowao opolskie
Wydawnictwo Nowik w 2016 roku, prozaik ponownie podj
t tematyk, ale sposób narracji mocno róni si od tego znanego z wczeniejszych powieci. Autor porzuci fascynacj francusk now powieci i zwizanymi z ni monologiem wewntrznym oraz strumieniem wiadomoci. Co wcale nie
oznaczao cakowitego powrotu do tradycyjnej formuy wszechwiedzcego narratora. Owszem znalazy si w powieci fragmenty klasycznej narracji, jednak nader czsto przeplatane mow pozornie zalen, zbliajc punkt widzenia narratora
do sposobu spostrzegania wiata przedstawionego w powieci
przez bohaterów. Zatem wszechwiedza narratora bywaa ograniczana, co przydao tej prozie uroku autentyku, uwiarygadniajc wydarzenia.
Guzy sign w tej powieci take do pocztków swojego pisarstwa, gdy para si tworzeniem powieci sensacyjnych z wyranym podtekstem propagandowym, charakterystycznym dla
prozy tworzonej w tamtym czasie w Polsce Ludowej. Kto wie,
czy tym nawizaniem nie próbowa prozaik jako wybieli wasnego sumienia, bo opisane prowokacje aparatu bezpieczestwa – jednymi z gównych bohaterów powieci byli szef lokalnej bez pie ki to wa rzysz Mi o ró yc ki i wy bi ja j cy si
funkcjonariusz Maciej Zeza – wymierzone w antykomunistyczn partyzantk bardziej suyy obnaaniu za tkwicego w sercach ubeków ni eksponowaniu sensacyjnej fabuy. Przez co wcale nie staa si proza Guzego nudnym gniotem. Akcja toczya si
w powieci wartko, nie zabrako nagych zwrotów zdarze.
O powrocie Guzego do róde wasnej twórczoci i poszukiwania oczyszczenia wiadczyo równie ulokowanie akcji Zwidów na wysokociach w miejscowoci Górczyny Tarnowskie.
To nie przypadek, e nazwa ta bardzo kojarzya si z Tarnowskimi Górami, w których urodzony w Zawadzkiem autor sp-
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dzi kilka lat wasnej modoci, pobierajc w okresie midzywojennym nauki w tarnogórskich szkoach. Do miasta gwarków powróci równie po wojennej tuaczce na krótko w 1949
roku i by przez kilka miesicy pracownikiem jednej z miejscowych firm. O umiejscowieniu akcji w Tarnowskich Górach
wiadczyy take topograficzne szczegóy zawarte w opisach
gównych ulic czy budynków, zakadów pracy i instytucji, ale
take charakterystycznej mentalnoci mieszkaców, z których
niektórzy – dziki Guzemu – zostali eksponowanymi fikcyjnymi bohaterami literackimi.
Chocia powie nie bya do obszerna, autor zamieci
w niej sporo wtków. Jednym z istotniejszych by wspomniany temat ubeckiej prowokacji, dziki której bezpieka moga spacyfikowa ludno wsi Zalena, w wikszoci oporn wobec
ludowej wadzy i popierajc PSL Mikoajczyka. Pierwsze
skrzypce w tej akcji gra szef lokalnej bezpieki towarzysz Jarosaw Mioróycki, a jego wiernym wspópracownikiem by
Maciej Zeza. I ten bezpieczniacki duet wiciby tryumfy
w utrwalaniu wadzy ludowej w Górczynach Tarnowskich i okolicy, gdyby nie kobieta. Demoniczna Marysia, pena erotyzmu,
rozwiza i pikna pracownica Urzdu Bezpieczestwa. To ona
porónia dnych wadzy i seksu funkcjonariuszy. W napadzie
zazdroci Maciej Zeza zastrzeli przeoonego i niewiern kochank. Po czym sam przypadkowo zgin trafiony kul onierza z ulicznego patrolu.
Obu ubeków z pozoru podobnych do siebie prozaik scharakteryzowa w do schematyczny sposób. Mimo to zdoa w lakonicznych opisach uwydatni istniejce pomidzy nimi rónice, zwaszcza w podejciu do zawodowych obowizków.
Towarzysz Mioróycki to cyniczny, rutynowany gracz traktujcy instrumentalnie zarówno winiów, jak i wspópracowników. Mniej powierzchownie przedstawiony zosta przez
autora Maciej Zeza, noszcy w swojej podwiadomoci
kompleks zdradzonej przez ojca matki. Std wzio si w jego postpowaniu – podszytym erotyzmem – freudowskie denie do mierci.
Wanie umiejtno celnego przedstawienia ludzkich charakterów naleaa do wanych zalet powieci Zwidy na wysokociach. Potrafi pisarz doskonale ukaza ideowe rozterki starego socjalisty Józefa Czuszki, który przeciwny by terrorowi
ludowej wadzy wobec strajkujcych robotników. Za co zreszt straci ycie, zabity przez Macieja Zez w sfingowanym napadzie partyzantów Narodowych Si Zbrojnych. Równie doskonale uchwyci Guzy rodzcy si w ludziach konformizm
i strach przed now wadz, widoczny zwaszcza w postpowaniu zwykego urzdnika Augusta Starosza, którego uczestnictwo w socjalistycznych demonstracjach, jakim sta si pogrzeb
ofiar zdradzieckiego podziemia antykomunistycznego, byo przejawem rodzcego si obywatelskiego dwójmylenia.
Ale pod na wskro realistyczn sceneri w powieci Guzego
skryway si take autotematyzm oraz polemiczna intertekstualno. Wszelkie nawizania do innych utworów literackich szczególnie widoczne byy w narracji ukazujcej krótki pobyt w Górczynach Tarnowskich modego, chocia ju uznanego, pisarza
Michaa Amadeusza ywonia. W jego postaci skupi autor cechy wielu ówczesnych literatów, próbujcych znale swoje miejsce w realiach stworzonych przez podporzdkowan ideologicznemu i literackiemu schematyzmowi polityk kulturaln nowej
wadzy. ywo kierowany strachem i chci zrobienia pisarskiej
kariery na oczach czytelników stawa si twórc w peni ulegym
nakazom partii komunistycznej, obierajc kurs na socrealizm.
W tej postaci dopatrzy si mona najwikszych podobiestw
do twórczej drogi Jerzego Andrzejewskiego. Na ten trop interpretacyjny nakierowa zreszt sam Guzy, piszc w sposób aluzyjny, nieobcy postmodernistycznej powieci: „trzyma w nich
maszynopis powieci, któr wyda za dwa lata, a zatytuowanej
Ziarno i plewy, o szlachetnym komunicie zamordowanym przez
modego akowca zbaamuconego przez londyskich politykierów, to bdzie wielki sukces ta powie”.

Piotr Guzy: Zwidy na wysokociach. Opole 2016, ss. 140.

Wypisz wymaluj
– „Podsuchy
i podgldy”
Jerzego Jarniewicza
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en wydany w 2015 roku zbiór esejów o relacji sów
i obrazów rozpoczyna si dosy nietypowo – pierwsz cz ksiki pt. Z podsuchów otwiera bowiem
szkic o twórczoci Czesawa Miosza. Jest to o tyle niespodziewane, poniewa Jerzy Jarniewicz to znany anglista, zajmujcy si akademicko m.in. poezj irlandzk i amerykask. Jednak w trakcie czytania wybór eseju otwierajcego tom
okazuje si suszny i idealnie wkomponowany w cao zbioru, gdy to uczucie zaskoczenia nie opuci czytelnika a
do skoczenia lektury. Pocztkowo wybrane prace s badane w kontekcie zjawiska ekfrazy, a punktem wyjcia dla ksiki jest konfrontacja i korespondencja sztuk. Echo horacjaskiej koncepcji estetycznej ut pictura poesis widoczne jest
zwaszcza w eseju na temat twórczoci Tadeusza Róewicza
i Francisa Bacona i mimo, i w pozostaych szkicach zderzenie tych dwóch form wci jest obecne, to prezentowane póniej artykuy oferuj czytelnikowi znacznie wicej – reprodukcje obrazów, kadry z filmów i badania komparatystyczne
okadek sprawiaj, e ksika staje si nie tyle tekstem, ale
wielopaszczyznow kostk Rubika, niepodlegajc jednoznacznemu odczytaniu.
Kolejne czci tomu (Miasto pierwsze, Spomidzy, Miasto drugie, Z podgldów i Miasto trzecie) to prawdziwy kalejdoskop zarówno tematów, jak i twórców, których na pierwszy rzut oka czy niewiele. Wszak, co mogoby by
punktem stycznym J. M. Coetzee’ego i Iwony Chmielewskiej
lub Darka Foksa i Leona Battisty? Wspólnym mianownikiem
okazuje si metodologiczne podejcie i dociekliwo ódzkiego badacza. Mona powiedzie, e Jarniewicz obnaa wybrane utwory sowo po sowie, kropka po kropce. Autor cierpliwie i analitycznie skupia si na deklinacji, czciach mowy
i epitetach obecnych np. w wierszu Piotra Sommera. Dekonstrukcja jest wyczerpujc praktyk, lecz to wanie dziki
takim zabiegom horyzont interpretacyjny dzie zostaje poszerzony i kae odej od sztampowych i wtórnych przemyle, do których czytelnik mia okazj si przyzwyczai. Refleksje Jarniewicza trzeba jednak przyjmowa z pewn
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doz ostronoci. On sam wszak nie wypiera si wtpliwoci dotyczcych jego wasnych analiz, które wcale nie s indukcyjnym wywodem. Nie gosi prawd ex catedra, raczej stawia znaki zapytania. Mimo tego, e autor skupia si
najczciej na detalu, uamku, szczególe, to proces interpretacji nie zostaje doprowadzony do koca, pozostawiajc uczucie niedosytu i otwartego zakoczenia. Z jednej strony ten
nieskoczony proces znaczeniowy pozwala dostrzec cakowicie nowe aspekty dzie i zwizki midzy nimi (np. paskorzeb z Niniwy i wierszem Róewicza lub okadkami
ksiki Justyny Bargielskiej), z drugiej jednak zatracona zostaje wi midzy tekstem a odbiorc, przez co dystans midzy badan prac i czytelnikiem zostaje zwikszony. Zanurzenie w tekcie moe równie zosta utrudnione przez
rónorodno uytych jzyków – autor swobodnie przyglda si pracom napisanym w jzyku angielskim czy niemieckim. Problem kodu i jzyka zajmuje znaczn cz ksiki
Jarniewicza – pochyla si on nad nieprzystawalnoci jzyka do rzeczywistoci i, w skali mikro, nad waciw perspektyw wobec liter. To skupienie si na detalu i przeniesienie
akcentu z ogóu dziea do jego skadowych uzmysawia czytelnikowi, jak kruchym narzdziem jest system znaków, którym operujemy. Co wicej, w odautorskiej narracji przeplataj si dwa rejestry – poetycki i naukowy („Napicie
midzy gramatyczn, powierzchniow absencj podmiotu a jego obecnoci implicytn, podskórn, wicej: egzystencjaln to jeden z ciekawszych wymiarów wiersza”), co sprawia,
e czytelnik musi zwolni i skupi si na warstwie leksykalnej, by czerpa z lektury przyjemno. Jest to pozornie niewygórowana cena za moliwo przyjrzenia si literaturze
i sztukom wizualnym z nowej perspektywy.
Podró midzy przeszoci a teraniejszoci, poezj
a pikselami, w któr zabiera nas Jarniewicz, nie jest jednak
atwa, a i tempo poruszania si autora od skojarzenia do skojarzenia, dygresje i przypisy nie uatwiaj czytelnikowi tej intelektualnej wdrówki po (okoo) literackich obszarach. Nie
jest to ksika dla czytelnika poszukujcego klucza odpowiedzi, gdy Jarniewicz takowego nie oferuje. Zebrane szkice prezentuj analizowane teksty w nowym wietle, przede wszystkim jednak ukazuj wirtuozeri sowa i warsztat autora, który
od czasu do czasu ujawni nowy kierunek interpretacyjny. Jarniewicz zwinnie i w imponujcy sposób porusza si na granicy ekfrazy i przekadu intersemiotycznego, przedstawia wasne interpretacje i skojarzenia z twórczoci m.in. beatników
(Allen Ginsberg), modernistów (Czesaw Miosz i Tadeusz Róewicz) i artystów wspóczesnych (Zbigniew Libera), nie zatrzymujc si jednak, by dokona dogbnej refleksji. Ksika jest kolekcj impresji autora, które, to trzeba zdecydowanie
zaznaczy, dalekie s od banau – potrafi on czy zjawiska
w prawdziwie unikatowy sposób i ta defamiliaryzacja poniekd znanych tekstów kultury moe zachwyca.
Ciekawe dowiadczenie ma równie miejsce po przeczytaniu caoci. Dopiero wówczas bowiem mona doceni jej
tytu – incydentalnie zdarza si, by tak dobrze oddawa on charakter woluminu, Jarniewicz jednak kolejny raz udowadnia,
i potrafi jak najwaciwiej dobiera sowa i bra za nie odpowiedzialno. W ksice nic nie jest absolutnie pewne i kategoryczne, przemylenia s efemeryczne i niepotwierdzone,
to czytelnik musi je samodzielnie zweryfikowa i spojrze
(podgldn) na teksty przez misternie skonstruowany przez
autora wizjer.

Jerzy Jarniewicz: Podsuchy i podgldy. Mikoów 2015, ss. 208.
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Bellmer/Visat.
Wyd. Instytucja Kultury
Katowice – Miasto Ogrodów,
Muzeum Historii Katowic,
Katowice 2015, s. 94 + 100 nlb.
(ilustracje).

Petr abach:
Gówno si pali.
Wyd. II poprawione.
Prze. Julia Róewicz.
Wyd. „Afera”, Wrocaw 2015,
s. 168.

adrabiam w dalszym cigu zalegoci w czytaniu nowej literatury czeubiegym roku wystawa prac Hansa Bellmera w Muzeum HistoN
skiej i odkrywam w niej pewne trendy czasem niespodziewane. ZaW
rii Katowic bya na pewno jednym z waniejszych wydarze
uwayem np. e tamtejsi autorzy lubi pisa ksiki o pisaniu… ksiki.
w yciu kulturalnym naszego miasta. Jej zwieczeniem byo wydanie

niniejszej publikacji. Trudno j nazwa katalogiem, cho cz albumowa spenia waciwie tak rol. Ponadto jednak jest to zbiór tekstów o Bellmerze, najsynniejszym przedstawicielu sztuk plastycznych
rodem z Katowic, tekstów bardzo rónorodnych, bo s wród nich
i wspomnienia i próby analizy niektórych prac, czy wycinków twórczoci, zamieszczono tu take biogram artysty. Za swoim rodzinnym
miastem twórca – mówic ogldnie – nie przepada. To bya „pipidówa”, siedlisko drobnomieszczastwa niezdolnego do odbioru wspóczesnej sztuki. Jego pierwsza wystawa wzburzya opini publiczn,
wic j szybko zamknito, zamknito te samego Bellmera za niemoralno. Z prowincjonalnej mieciny uciek do wielkiego Berlina, który niestety te okaza si „pipidów”. Pozosta Pary – centrum sztuki
i wolnoci. I tam rzeczywicie osign sukces, cho u nas jest waciwie twórc mao znanym. Charakter mia trudny. Visat – jego póniejszy wydawca – w swoim wspomnieniu pisze, e do jego pracowni
wdar si arogancki facet z wymaganiami, dajcy pomocy w odbiciu swojej grafiki. Gospodarz nie zrzuci nieproszonego gocia ze
schodów i jego yczenie speni. Taki by pocztek ich wspópracy,
która zaowocowaa wieloma wspaniaymi wydawnictwami. Henryk
Waniek pozna Bellmera osobicie, kiedy udao mu si w czasach gbokiego PRL-u wyjecha do stolicy Francji, niewiele jednak z tego
spotkania wyniós. Dopiero póniej zacz odkrywa sztuk „Niemca”, kontrowersyjn, prowokujc, jednoczenie jednak fascynujc
i realizowan po mistrzowsku.

Maria Kempa, Joanna Lusek:
Tadeusz Ceypek, 19041990.
Portret z okruchów wspomnie.
Wyd. lska Izba Lekarska
w Katowicach, Katowice 2015,
s. 168.

Nie wiem, czy to postmodernizm, czasem wydaje mi si, e tego pojcia
uywaj teraz krytycy w bardzo rónych znaczeniach, ale gównie po to,
eby co zdyskredytowa. Mnie on nie przeszkadza. Zauwayem te, e
jednym z wiodcych tematów czeskiej literatury wspóczesnej jest wojna
pci, opisywana jednak nie ponuro, po strindbergowsku, ale „po czesku”,
czyli troch tu surrealizmu, troch humoru i lokalnego kolorytu Pragi albo jeszcze lepiej prowincji. Tym razem pisarz-narrator tworzy ksik
o swoim maestwie, ale opowie o parze gównych bohaterów zaczyna si od ich dziecistwa i modoci, czasów gdy jeszcze si nie znaj. Co
ciekawe, poszczególne czci swojej powieci daje do czytania onie, która te teksty recenzuje, mówi np. „wcale tak nie byo”, co oczywicie go denerwuje. Poszczególne „sceny z ycia maeskiego” s niesychanie
barwne, niezwyke, przy tym bardzo zabawne, czyta si wic t histori
bardzo dobrze, trudno si od niej oderwa. Chocia… Chocia ta ksika,
jak i wiele przeze mnie odkrywanych w nowej czeskiej prozie, jest „feministyczna”. Czescy twórcy i to faceci w tej wojnie pci wyranie staj
po stronie kobiet. One s normalne, silne, zorganizowane, „obywatelskie”.
A chopy to sabe, nieodpowiedzialne, niedojrzae czy niedorose istoty,
z wielkimi problemami w swoim codziennym yciu. Powinienem wic
si przeciwko takiemu obrazowi w imi mskiej solidarnoci buntowa, ale
nie umiem, bo mnie ta opowie bawi, nawet – cieszy. Jeszcze jedno spostrzeenie dotyczce nowej czeskiej literatury: autorzy bardzo dbaj o to,
eby zakoczenia ich utworów byy nieoczekiwane, wrcz zaskakujce.
Dodatkowa atrakcja. Polecam.

Most przez czas.
Listy do praprawnuka.
Wyd. „STAPIS”, Katowice 2016,
s. 212.

udzie zawodowo zajmujcy si literatur maj nadziej, e ich dzieistrzowie banau pisz „ten yciorys to gotowy scenariusz filmoL
o przetrwa przez pokolenia, pisz wic dla wspóczesnych, ale te
M
wy”. Biografia prof. Tadeusza Ceypka, otolaryngologa, naukowdla „pónych wnuków”, wic takie „listy” nie s dla nich czym nieca i wykadowcy, ale take utalentowanego fotografa byaby
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rzeczywicie materiaem na film, ale… Same autorki w podtytule podkrelaj, e ten portret skonstruoway „z okruchów wspomnie”. Profesor zreszt im pracy nie uatwi, jego wspomnienia z czasów
dramatycznych s bardzo suchymi zapiskami. Ceypek urodzi si we
Lwowie w roku 1904, gdzie mieszka do zakoczenia II wojny wiatowej. Do miasta dziecistwa i modoci powraca i póniej, aby fotografowa swój „raj utracony”. Nie trzeba by znawc historii, eby
wiedzie, co przey wczeniej we Lwowie. Po wojnie trafi na lsk,
tu sta si twórc regionalnej otolaryngologii zwizanym ze lsk Akademi Medyczn. Bogate ycie, wietna kariera naukowa. Uzupenieniem tekstu s liczne zdjcia.

zwykym. W tej jednak ksice zamieszczono korespondencj do przyszoci nie tylko literatów. Sam pomys wydawnictwa jest dosy
oryginalny, bo adresatem tekstu jest osoba bliska, z rodziny, ale zupenie nieznana, poniewa pojawi si na wiecie za okoo 200 lat. Autorzy zatem nie maj pojcia kim ich praprawnuk (praprawnuczka)
bdzie i w jakiej codziennoci przyjdzie mu (jej) y. Maj tylko nadziej, e w lepszej. wiat zmienia si z ogromn prdkoci, nadawcy nie sil si wic na to, eby przewidywa, co za dwa stulecia bdzie.
Opowiadaj wic o sobie, o swoim czasie, wartociach i zasadach, konkretach ze swojego otoczenia. W ten sposób powstao ponad 30 prywatnych „kapsu czasu”. Ciekawa lektura, która pozwala si zorientowa,
co wspóczeni bardzo chcieliby zostawi przyszym pokoleniom.

Foto. Grzegorz Sztoler

Duo wiemy o rónych pograniczach,
najczciej syszymy o tym lskozag
biowskim. Ale jest jeszcze inne, mi
blisze – terytorialnie i rodzinnie. Mo
wa o lskim pograniczu midzy daw
nym lskiem Pruskim a Austriackim.
Powie kto – to ju dawno nieczytelne. I si gboko – na szczcie – pomyli. Bo to pogranicze obecne jest choby
w ludziach mieszkajcych midzy Ziemi Pszczysk, czyli dawniejszym
lskiej Pruskim, a lskiem Cieszyskim przynalenym niegdy do lska
Austriackiego. Oczywicie, granica ta
wytworzya si nie na skutek rozbiorów
– jak si mylnie sdzi jeszcze w niektórych szkoach – lecz wojen prusko-austriackich o lsk toczonych w poowie XVIII wie ku. Ta gra ni ca
– czciowo utrwalona w mieszkacach obu tych lsków – jest nasz
wspóln kulturow spucizn. O tym
midzy innymi mówi dr hab. Krzysztof
Nowak, historyk z Uniwersytetu lskiego, pomysodawca i organizator tej oryginalnej konferencji naukowej pt. „lskie pogranicza: Cysaroki i Prusoki”.
– Kady historyk, czy etnograf potrafi piknie mówi o swoim najbliszym
regionie, ale eby porówna z tym, co
jest za potem, stwierdzi jakich mamy
ssiadów – z tym s ju pewne problemy. Czsto zadaj studentom pytania:
czy u was zbiera si borówki, czy czarne jagody? Czy idzie si na pole, czy
na dwór? U kogo na Wigilii jest kutia?
Te wzajemne lokalne rónice nas ubogacaj. Chcemy pozna swoich ssiadów
i stworzy pewien model bada pogranicza. Teraz zajmujemy si dawnym
pograniczem lska Pruskiego i Austriackiego, potem pograniczem galicyjsko-lskim. Jeeli nam si to uda, nasz
projekt ma szans sta si modelem bada takich pogranicznych rejonów – podkrela dr hab. K. Nowak.
Mimo deszczowej aury, prawdziwego
przedwionia, do salki legendarnego
Amatorskiego Klubu Filmowego Klaps
w Chybiu, w sobot 9 kwietnia dotaro kilkadziesit osób z obu stron dawnej granicy (która sza generalnie Wis), by wysu cha kilku go dzin nej prelek cji
historyków, etnografów, sowem znawców i mioników tego niezwykego pogranicza – w tym piszcego te sowa. I tak dr hab. Wacaw Gojniczek
z U barwnie przedstawi wszystkie terytorialne zawirowania, jakim podlegao Ksistwo Cieszyskie – które obejmuje wsze terytorium ni lsk
Cieszyski – czy te wolne pastwa stanowe pszczy skie i wodzisaw skie
(po pruskiej stronie). Wystpienie tego badacza dotyczyo pogranicza raciborsko-cieszysko-pszczyskiego w czasach
redniowiecznych i nowoytnych. W.
Gojniczek mówi take o wadcach,
mieszkacach tego pogranicza – ich jzyku, wierze, narodowoci (trudno j jednoznacznie okreli, bo tak jak germanizowali si So wianie, tak samo
slawizowali si Niemcy). „Jestemy
owocem tego pogranicza – podsumowa

Cysaroki i Prusoki.
Konferencja
o lskim pograniczu
GRZEGORZ SZTOLER
swoje wystpienie W. Gojniczek – i tak
a nie inaczej zostalimy uksztatowani
przez te wszystkie historyczne wydarzenia”. Na konferencji bya te mowa
o cieszyskiej gwarze, czym róni si
od innych gwar górnolskich (prof. U
dr hab. Ewa Sawek). Joanna Bonarek interesujco przedstawia kultur, gwar
i zwyczaje ludowe w gminie Godów.
Natomiast Agnieszka Chlebek-Rolska
wskazaa na rónic w stroju pszczyskim
a cieszyskim. I opowiedziaa obszernie
o kulturze ludowej „po pruskiej stronie” – na Ziemi Pszczyskiej. Tyle relacji – na koniec refleksja.
Wydawaoby si, e to pogranicze
dzieli. Nic bardziej mylnego. Jestem najlepszym przykadem wzajemnych, pozytywnych oddziaywa tych dwóch
lsków – Austriackiego i Pruskiego.
Przecie gdyby mój dziadek, Ludwik
Sztoler (1903-1982), rodem ze Strumienia, miasteczka na lsku Cieszyskim,
nie weni si w 1930 roku na prusk
stron, do niedalekiej wsi Studzionka
na Ziemi Pszczyskiej, i nie polubi
Berty z domu Gama, nie byoby mnie
na wiecie. O tym wanie opowiedziaem. I nie tylko o tym. Podkreliem, e
oba te lski, te przenikajce si pogranicza – cesarskie i pruskie – widz
i czuj oczami moich praprzodków wanie – wspomnianego ju Ludwika, komendanta stray poarnej w Studzionce (który podobnie jak jego brat Karol,

by komendantem strumieskiej OSP),
a take Jana Lazara (rocznik 1916)
z zalanej przez wody zbiornika goczakowickiego czci Wisy Wielkiej, który z pruskiej strony wdrowa na Zarzecze, na „cy sar sko”. Za bu do wa nia
Lazarów byy ostatnimi, potem bya tylko figura Jana Nepomucena, most i droga na Zarzecze. Pruskie lonzoki z Wisy wdroway do kocioa na Zarzeczu
midzy groblami stawów, na skróty.
Byo bliej ni do kocioa w Wile. I ciekawiej. Bo na Zarzeczu, jak
wspomina dziadek Lazar, „tam zawsze
bya muzyka”. Muzyka i piew nioscy
si od gospody do gospody. Dziadkowi
niezmiernie podobay si te strony. I ta
„cesarsko godka”, miksza, milsza,
piewniejsza od jego wasnej, pszczyskiej. Kolorowe procesje do kocioa
na Zarzeczu, wielkie odpusty – to robio wraenie, i to mój dziadek wspomina do mierci w 2003 roku. Te mityczne Za rze cze z Cie szy skie go
oddziaywao i oddziauje nadal na lzaków z pruskiej strony. I podobnie jak
cae to barwne pogranicze cysarsko-pruskie zasuguje na badawcz uwag
i udokumentowanie. Dobrze si stao, e
ta cenna inicjatywa lskiego naukowca dr. hab. Krzysztofa Nowaka znalaza
zrozumienie i wsparcie wród wadz samorzdowych Chybia. Teraz chyba czas
na kolejne pogranicza.
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Nagroda dla Wojciecha uki
TYCHY. Tegorocznym laureatem nagrody artystycznej prezydenta Miasta Tychy zosta znakomity grafik i malarz Wojciech uka.
Twórca, który w ubiegym roku (cho trudno w to uwierzy) witowa 30-lecie pracy artystycznej jest absolwentem Wydziau Grafiki katowickiej filii Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom
obroni w pracowni wypukodruku Wojciecha Krzywobockiego
i w pracowni projektowania graficznego Stanisawa Kluski. Swoje ycie zawodowe dzieli zawsze midzy wydawnictwami prasowymi (1984–1990 – redaktor graficzny tygodnika „Tak i Nie”, 1988
–1991 – dyrektor artystyczny Wydawnictwa „Jutro” a od 1995 r., czyli
od pierwszego numeru – czonek kolegium redakcyjnego i kierownik Dziau Graficznego miesicznika „lsk”) a wielk pasj spoecznego zaangaowania w tworzenie wizerunku miasta, z którym
zwiza si przed laty. W Wydziale Architektury w Tychach przez
dwadziecia lat (1991–2011) piastowa stanowisko Plastyka Miejskiego. Jak podkreli podczas uroczystoci prezydent Tych Andrzej
Dziuba ponad 30-letni dorobek artystyczny Wojciecha uki i jego
wspaniaa praca twórcza w duym stopniu przeoyy si na promocj i ksztatowanie kulturalnego wizerunku Tychów.
Prace Wojtka uki znajduj si Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, Muzeum Beskidzkim w Wile (oddzia Muzeum lska
Cieszyskiego). Stanowi równie wspaniae dopenienie zbiorów
dzie sztuki w galeriach osób prywatnych i instytucji we Woszech,
Holandii, Niemczech, Japonii, Szwajcarii, Kanadzie i USA. Uczestni czy w wie lu wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych,
m.in.: X Midzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, Ogólnopolska Wystawa Sztuki „Arsenal”, Galeria „Fra Angelico” Muzeum
Archidiecezjalnego w Katowicach a take w wystawach objazdowych we Francji, USA, Niemczech, Kanadzie. Jestemy dumni z sukcesów naszego redakcyjnego kolegi i serdecznie gratulujemy!

INDUSTRIADA po raz siódmy
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KATOWICEKRAKÓW. Wród europejskich festiwali prezentujcych
przemysowe dziedzictwo, Industriada rozmachem ustpuje jedynie
niemieckiej Nocy Kultury Przemysowej Extraschicht. Tegoroczne
wito Szlaku Zabytków Techniki odbdzie si w 27 miejscowociach
województwa lskiego, dodatkowo wemie w nim udzia 11 obiektów zaprzyjanionych. PreIndustriada, czyli impreza poprzedzajca wito Szlaku Zabytków Techniki Województwa lskiego – odbdzie si w 29 maja m.in. w Górnolskim Parku Etnograficznym
w Chorzowie, przy piekaroku w Rudzie lskiej, w zakadzie sztuki kocielnej w Piekarach lskich oraz w Mikoowie, Siemianowicach lskich i Miasteczku lskim. Celem PreIndustriady ma by
pokazanie epoki przedprzemysowej, opowie o korzeniach, z których wyrós przemys regionu. W tym roku wydarzenia siódmej ju
Industriady – pod hasem „Przemysowe legendy” – bd odbyway si w sobot 11 czerwca w 44 obiektach. Dzie wczeniej „Rozruch maszyn” odbdzie si w 8 obiektach na terenie 6 miast aglomeracji.

Nagrod Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury w tym roku
otrzyma Wojciech uka. Na zdjciu prezydent Andrzej Dziuba i laureat

Mioników przemysowych zabytków czekaj spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty, pokazy i duo nocnego zwiedzania.
Wielkoformatowa projekcja filmów i fotografii na elewacjach budynków, koncerty, warsztaty dla dzieci, strefa relaksu i punkt kulminacyjny – monumentalne widowisko Teatru Titanick z Niemiec
tak w skrócie wyglda scenariusz rozruchu maszyn w Galerii Sztuki Wspóczesnej „Elektrownia”, czci dawnej KWK Saturn w Czeladzi. Rozruch maszyn w tym obiekcie to efekt wspópracy Województwa lskiego, Miasta Czelad i Ars Cameralis Silesiae
Superioris – wojewódzkiej samorzdowej instytucji kultury, której
powierzono to zadanie. Wieczór rozpoczn koncerty modych artystów oraz warsztaty origami dla dzieci. Wieczorem rozegra si „Symfonia Hutnicza” – wyjtkowe widowisko Teatru Titanick. A skoro
to symfonia hutnicza, to nie brakuje jej ognia, bo Teatr Titanick synie z wykorzystywania tradycji komedii dell’arte i cyrku wzbogaconych o monumentalne rozwizania scenograficzne. Efekty sceniczne teatr wspiera bdzie jeszcze jeden sojusznik – industrialna sceneria
dawnej KWK Saturn.
W siemianowickim Parku Tradycji rozruch maszyn rozpocznie si
od koncertów zespoów Cienie, Droga Ewakuacyjna i 032. Fanów
industrialu najbardziej ucieszy projekcja pokazu multimedialnego
„Przemysowe Legendy” towarzyszca koncertowi zespou Dem.
Bd filmy, zdjcia, grafiki opowiadajce o miejscach i obiektach odchodzcych wanie w wiat legend. Poznamy te codzienne ycie
dawnych spoecznoci robotniczych, ich zmagania, wierzenia i nadzieje. W wizualizacji zostan wykorzystane materiay lskiego fotografa, filmowca i dokumentalisty – Marka Staczyka, a take materiay archiwalne i prace plastyczne lskich artystów. Bdzie te
wystawa pokazujca legendarne obiekty przemysu województwa lskiego, wielkie zakady, elementy architektury industrialnej. Na koniec wieczoru zaplanowano trzydziestominutowy spektakl, powicony przemysowym legendom, w wykonaniu Teatru NAM TARA.
Teatralnie bdzie take w chorzowskiej Hucie Królewskiej.
Dwustu szczliwców zobaczy tam, oparty na tacu, muzyce i ciekawych efektach wizualnych, spektakl W Drodze/Infinity K, autorstwa Sylwii Hefczyskiej-Lewandowskiej i Piotra Tetlaka.
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku kusi pokazem filmu „Metropolis” z muzyk na ywo. Równoczenie w katowickim Nikiszowcu (w Dziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic) posuchamy przebojów z przeomu XIX i XX wieku, czyli muzyki z epoki
projektantów osiedla, Georga i Emila Zillmannów. Zabrzaski Szyb
Maciej zaprasza na nastrojowy koncert Erith, która przeniesie nas
w magiczny wiat. Szyb Prezydent w Chorzowie zachca do nocnej wspinaczki na szczyt wiey wycigowej, wzbogaconej o moliwo podróy w czasie z Johnem Baildonem i hrabi Redenem, ojcami lskiego przemysu. Czas oczekiwania na wejcie umila bdzie
pobyt w Fajrant Zonie i zespó Nocna Stra.
Szyb Wilson w Katowicach zaprasza na wernisa Art Naif Festivalu. To take dobra okazja do poznania czoowych twórców malarstwa naiwnego, wielu z nich bdzie mona tu spotka. Wernisa
zakoczy si koncertem muzyki flamenco.
Fina Industriady bdzie mia miejsce 11 czerwca w Katowicach.
Festiwal zwieczy monumentalny koncert „Rasa. Pieni antracytu”

Foto. Tomasz ak/UMWS
„Symfoni Hutnicz” – spektakl Theatru Titanick z Niemiec bdzie mona
zobaczy w Galerii Sztuki Wspóczesnej „Elektrownia” w Czeladzi

Wilhelm Szewczyk (1916-1991)

w Muzeum lskim w Katowicach. „Rasa” to muzyczno-wizualna opowie o duchu górnictwa, ponadnarodowej wspólnocie, wirtualnym pastwie górników wiata, ekonomicznych nomadach zapuszczajcych korzenie w miejscach, w których ziemia obfituje
w czarne paliwo. Industriada zawita w tym roku w stolicy Maopolski w Muzeum Inynierii Miejskiej i Muzeum Lotnictwa Polskiego.

ta Antoniak-Kiedos – autorka rozprawy doktorskiej na temat twórczoci Tadeusza Kijonki. Wybrane wiersze z tomu „Sowo w sowo”
prezentowaa Anna Kadulska – aktorka Teatru lskiego.
Na widowni zasiado kilkudziesiciu mioników poezji Tadeusza
Kijonki i przyjaciele. Wieczór zakoczyy rozmowy o poezji.
Najnowszy zbiór poezji, to ju 16 pozycja w dorobku twórczym
Tadeusza Kijonki – poety, publicysty, twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego miesicznika „lsk”. Jak sam mówi, dopiero
od trzech lat moe swój czas powieci na pisanie wierszy, bowiem
przez siedemnacie lat gównie zajmowa si redagowaniem miesicznika, a take nieatwymi sprawami zwizanymi z jego utrzymaniem
na rynku i biecym finansowaniem.
Po spotkaniu mona byo naby tom poezji z dedykacj autora.

Pod patronatem „lska”

Konferencja naukowa.
Wilhelm Szewczyk (1916 –1991).
W stulecie urodzin.
KATOWICE. Konferencja zostaa przygotowana z okazji 100
rocznicy urodzin Wilhelma Szewczyka (1916–1991). Odbdzie si 8
czerwca w Bibliotece lskiej (Sala Benedyktynka), jej organizatorami s: Instytut Bada Regionalnych Biblioteki lskiej, Instytut
Filologii Germaskiej Uniwersytetu lskiego, Instytut Historii Uniwersytetu lskiego, Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka.
Program konferencji:
W czci pierwszej przewidziano wystpienia: dr. G. Bbnika (IPN
oddzia Katowice) – „Nie mog zosta Niemcem…”. Wilhelm
Szewczyk i jego suba w Wehrmachcie, dr. hab. M. Fica (Uniwersytet lski) – Polityczne „fizymatenty” Wilhelma Szewczyka, prof.
dr. hab. M. Lisa (Instytut lski – Pastwowy Instytut Naukowy
w Opolu) – Wilhelma Szewczyka lsk Opolski (w myli i czynach),
dr. P. Sarny (Uniwersytet lski) – Dokonania publicystyczne Wilhelma Szewczyka (ze szczególnym uwzgldnieniem retoryki narracji, dr M. Blidy (Uniwersytet lski) – „Polak–lzak o europejskim
sercu”. uyckie spojrzenie na sorabistyczn dziaalno Wilhelma
Szewczyka, dr. M. Skopa (Uniwersytet lski) – Zaolzie w szkicach
i esejach Wilhelma Szewczyka.
W cz drugiej bdzie mona wysucha wystpie: prof. dr. hab.
K. Kuczyskiego (Uniwersytet ódzki) – Wilhelma Szewczyka reportae z podróy do NRD i RFN i ich rola w niemcoznawczej edukacji polskiego odbiorcy, prof. zw. dr hab. G.B. Szewczyk (Uniwersytet lski) – Pod znakiem „Sampa” i „Anioów z lodu”. Podróe
Wilhelma Szewczyka do Skandynawii, dr. K. Karwata (Teatr Rozrywki w Chorzowie) – Jak opowiada histori? Wokó „Skarbu Donnersmarcków” Wilhelma Szewczyka, dr hab. R. Dampc-Jarosz
(Uniwersytet lski) – O biografii Wilhelma Szewczyka „Marnotrawstwo serca czyli Lou Andreas-Salomé” oraz dr. hab. Z. Feliszewskiego (Uniwersytet lski) – Znaki literackie czy znaki teatralne? Wilhelma Szewczyka pogldy na teatr.

Nowy tom poetycki Tadeusza Kijonki
KATOWICE. Na gocinnej Scenie w Malarni Teatru lskiego, 25 kwietnia odbya si promocja nowego zbioru wierszy Tadeusza Kijonki pt. „Sowo w sowo”. Ksika ukazaa si nakadem
Instytutu Mikoowskiego. Spotkanie z autorem prowadzia dr Edy-

Po 20. latach
BYTOM. Spotkanie z Lechem Majewskim w 20. rocznic prapremiery opery „Pokój Saren” zorganizowaa Opera lska w Bytomiu.
Do udziau w wieczorze prócz twórcy opery zaproszeni zostali wykonawcy: Elbieta Mazur, Leokadia Duy, Marek Dynowski, Piotr
ykowski, wspótwórca muzyki i libretta Józef Skrzek, dyrektor Opery Tadeusz Serafin i ucja Ginko – wówczas dyrektor Wydziau Kultury Urzdu Marszakowskiego. Wystpi take chór i orkiestra Opery lskiej pod batut Krzysztofa Dziewickiego.
Opera „Pokój Saren” to dzieo autobiograficzne, jego prapremiera odbya si 31 marca 1996 r. w Operze lskiej w Bytomiu. Zostaa take wydana podwójna pyta kompaktowa z muzyk z tej opery w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

World Press Photo w Chorzowie
CHORZÓW. World Press Photo po raz pierwszy zawita do Chorzowa. Wystawa jest prezentacj najlepszych zdj nagrodzonych
w World Press Photo, najwaniejszym konkursie fotografii prasowej na wiecie. Organizatorem jest Fundacja World Press Photo, która dziaa od 1955 r. Przebiega w kilkunastu kategoriach, obejmujcych fotografie pojedyncze i serie (reportae), takich jak zdjcie roku,
sportowe sytuacje, ycie codzienne, portrety, przyroda itd. Kadego roku w konkursie uczestnicz prace kilku tysicy fotografów z caego wiata. Wystawa prezentuje najlepsze zdjcia. Wystawa prezentowana bdzie w hali byej Elektrowni Huty Królewskiej. To
pikne, poprzemysowe miejsce jest wpisane do rejestru zabytków
województw lskiego. Wystaw bdzie mona oglda do 15 czerwca 2016 r. Organizatorem wydarzenia jest Urzd Miasta w Chorzowie i Centrum Integracji Midzypokoleniowej.

Midzynarodowe Centrum Kongresowe Bry Roku 2015
KATOWICE. Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) zwyciyo w plebiscycie Brya Roku 2015. W kon-
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Foto. Tomasz Griessgraber/Opera lska
Lech Majewski i Józef Skrzek 20 lat po prapremierze „Pokoju Saren”

kursie organizowanym przez serwis architektoniczny bryla.pl
gmach MCK zdoby najwicej gosów internautów, a take nagrod jury (trzecie miejsce) oraz wyrónienie sponsora.
Midzynarodowe Centrum Kongresowe to ju drugi katowicki
obiekt z tytuem Brya Roku. MCK pokonao dziesi projektów nominowanych w dziewitej edycji konkursu. Projekt powsta w pracowni JEMS Architekci. Oddany do uytku w 2015 r. wyrónia si
postindustrialn estetyk oraz uytecznym designem. czy wiele
funkcji: kongresowa, konferencyjna, wystawiennicza, targowa i widowiskowa. Obiekt z charakterystycznym zielonym dachem przeznaczony jest dla 15 000 uytkowników i wraz z ssiadujc ikon architektury – Hal Widowiskowo-Sportow Spodek – stanowi
jedn z najwikszych aren dla spotka kongresowo-wystawienniczych
w Polsce.

Anatomia czasu
KATOWICE. Muzeum lskie przygotowao ekspozycj plakatów
wybitnych polskich artystów, mistrzów tej dziedziny sztuki, m.in.
Wojciecha Fangora, Jakuba Erola, Eryka Lipiskiego, Jana Modoeca, Romana Cielewicza. Wystawa prezentowana w siedzibie
przy ul. W. Korfantego 3 potrwa do 3 lipca.
Tytu wystawy odnosi si do historii muzeum, akcentuje jego obecn misj i podkrela wyzwania przyszoci. Wybrane plakaty reprezentuj bogaty zbiór muzealny liczcy ponad 15 tysicy egzemplarzy. Polscy twórcy plakatu w okresie powojennym wyznaczali wysoki
poziom artystyczny i zdobywali uznanie midzynarodowe, a plakat
reprezentujcy „polsk szko plakatu” by artystycznym fenomenem w sztuce tamtych lat. Z czasem wszed „na salony”, do sal muzealnych, sta si elementem dziedzictwa kulturowego.
Motywem przewodnim wystawy jest plakat o wymownym tytule Anatomia czasu autorstwa jednego z najwybitniejszych artystów – Franciszka Starowieyskiego. Wszystkie prezentowane prace pochodz z lat 60.– 80. XX wieku – okresu rozkwitu sztuki
plakatu. Dobrane zostay pod ktem tytuów, w których uyte s
w rónych konfiguracjach okrelenia czasu, odzwierciedlaj istot plakatu jako sztuki skojarze, która unika formuowania jednoznacznych treci.

lski Festiwal Fotografii
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CHORZÓW. 28–29 maja w Chorzowie odbywa si bdzie lski Festiwal Fotografii.
Gomi imprezy bd czoowi polscy fotoreporterzy, w tym laureaci World Press Photo, którzy poprowadz swoje spotkania autorskie. S one adresowane do osób zajmujcych si fotografi, m.in.
do dziennikarzy, którzy równie wykonuj zdjcia do gazet, co jest
dzisiaj niemal powszechn praktyk. O swojej pracy opowiedz: Maciej Nabrdalik, Wojciech Grzdziski, Tomasz Lazar, Wiktor Sobolewski, Dominika Koszowska.
Organizatorami festiwalu s: Miasto Chorzów, Centrum Integracji Midzypokoleniowej i Chorzowskie Centrum Kultury.

Anatomia czasu, Franciszek Starowieyski, 1978

Kultura Natura czyli duchowo
KATOWICE. Festiwal Muzyczny Katowice Kultura Natura debiutowa w murach nowego gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ubiegym roku. W tym roku towarzyszy mu
nadany Katowicom tytu Miasta Muzyki UNESCO. Festiwal Katowice Kultura Natura sta si flagowym przedsiwziciem „muzycznych” Katowic. W ubiegym roku we wstpie do festiwalowej ksiki programowej pisa prof. Eugeniusz Knapik, twórca i pomysodawca
festiwalu: Czy Katowice potrzebuj midzynarodowego Festiwalu,
i czy na zasuguj? Odpowied przysza niebawem. A zawiadczyy o tej potrzebie nie tylko wypenione publicznoci po brzegi sale podczas festiwalowych koncertów, ale nade wszystko atmosfera
wita, wielkiego oczekiwania na kreacje najwyszej miary, emocje
oraz dugotrway, niekiedy frenetyczny aplauz zgromadzonej publicznoci koczcy kady koncert. Cieszy skala zachodzcych zmian w kulturze, a jeszcze bardziej spoeczne zapotrzebowanie na jej owoce.
Dobrze to wróy na przyszo. Jak zakadaj organizatorzy, poszczególne edycje Festiwalu tematycznie koncentrowa si bd wokó
okrelonego tematu wiodcego. W ubiegym roku byy to metamorfozy, w tym – duchowo. Kady koncert ujawnia wic bdzie czstk niematerialnej substancji ukrytej w dwikach. Kto wie, czy istota duchowoci nie jest jdrem tajemnicy i ródem MUZYKI.
Poszukajmy jej samodzielnie w kadym usyszanym i przeytym utworze. Moe w jednym z nich znajdziemy odpowied na drczce nas
pytania…. Myl przewodni drugiej edycji Festiwalu Katowice Kultura Natura bya Duchowo. Festiwal trwa od 13 do 22 maja i prezentowa zarówno dziea symfoniczne, jak i kameralne, repertuar klasyczny i wspóczesny. Festiwal zainaugurowao wybitne dzieo
Oliviera Messiaena – Symfonia Turangalîla w wykonaniu NOSPR
pod dyrekcj Alexandra Liebreicha, a zakoczy koncert jazzowy
z udziaem znakomitego saksofonisty Charlesa Lloyda i Wild Man
Dance Orchestra. W festiwalu wystpili m.in. wybitny pianista Grigory Sokolov oraz znane europejskie zespoy: Mahler Chamber Orchestra, Akademie für Alte Musik Berlin, Cuarteto Casals.

Muzyczne wieczory w Bazylice
KATOWICE. Rzymskokatolicka Parafia w. Szczepana w Katowicach-Bogucicach i Sanktuarium Matki Boej Boguckiej zainicjowaa w maju 2016 r. cykliczn imprez „Muzyczne wieczory w Bazylice”. Wspóorganizatorem realizacji projektu jest Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, kierownictwo artystyczne obj prof. AM dr hab. Roman Widaszek. „Muzyczne wieczory w Bazylice” prezentuj szerokiej publicznoci repertuar od wybitnych dzie muzyki klasycznej (w tym sakralnej),
poczwszy od J. S. Bacha poprzez W.A. Mozarta, po dziea wybitnych wspóczesnych polskich twórców. W pierwszej edycji wystpili przedstawiciele lskiego rodowiska muzycznego (Kwartet lski, Wadysaw Szymaski – organy, Roman Widaszek – klarnet, Pawe
Sobierajski – tenor oraz lska Orkiestra Kameralna). We wspópracy z Akademi Muzyczn planowana jest równie prezentacja wy-

Cato Lein, Bobbi

Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
zwyciyo w plebiscycie Brya Roku 2015

róniajcych si studentów – doktorantów, a take wykonanie wokalno-instrumentalnych dzie sakralnych, kompozytorów polskiego
Baroku. Projekt ma by inicjatyw lokaln, wpisujc si jednak
w szersz strategi kulturaln Katowic – Miasta Muzyki UNESCO.
Parafia Bogucka jest najstarsz parafi katowick, a dzielnica ze wzgldu na sw architektur stanowi zwieczenie szlaku starych Katowic.

im. Jana Dugosza w Czstochowie, Wydziau Artystycznego Uniwersytetu lskiego w Cieszynie, Wydziau Sztuki UO w Ostrawie
i Alanus Hochschule fur Kunst und Gellschaft. Dodatkowo, jako goci spoza regionu, do udziau w projekcie zaproszono take artystów
z Wydziau Sztuki UR w Rzeszowie i artystów ze Lwowa. W ramach
projektu „Topografia wolnoci” odbyy si m.in. warsztaty „Oswajanie obcego”, pokazano take „Misterium przejcia wg Kafki”, nie
zabrako koncertu i rónorodnych dziaa performatywnych.

Poetycki Zatarg Muzyczny
MIKOÓW. Poetycki Zatarg Muzyczny, czyli prezentacja wierszy
poetów lskich odbya si w Instytucie Mikoowskim. Swoje utwory poetyckie prezentowali: Marcin Bies, Bogdan Prejs, Roma Jegor,
Jerzy Suchanek, Bartomiej Majzel, Wojciech Brzoska, M.K.E. Baczewski, GenowefaJakubowska-Fijakowska, Maciej Melecki,
Krzysztof Siwczyk, Rafa Muszer i Piotr Gajda. W ramach Poetyckiego Zatargu Muizycznego odbyo si take spotkanie autorskie Arkadiusza Kremzy – autora „Sterowni”.

Cato Lein „Cisza Pónocy”
KATOWICE. W Galerii Miasta Ogrodów (dawne Centrum Kultury
Katowice) do 26 czerwca mona oglda wystaw fotografii „Cisza
Pónocy”, jej autorem jest Cato Lein. Artysta urodzi si i dorasta w regionie Finnmark, najdalej na pónocny wschód wysunitej czci Norwegii, tam gdzie jeszcze dociera Golfsztrom, a ju zaczyna si rosyjska tundra. Finnmark ley w obszarze polarnym, gdzie pomimo dugich
i surowych zim charakterystycznych dla tego regionu, klimat jest znony dziki ciepemu Prdowi Zatokowemu. Pod koniec II wojny wiatowej wszystkie budynki na tym strategicznym (ze wzgldu na blisko Zwizku Radzieckiego) obszarze zostay spalone przez
wycofujcych si z regionu Niemców. Cato Lein wyprowadzi si stamtd w latach 70., w 1980 r. zamieszka w Sztokholmie, który by wtedy istnym eldorado dla mioników fotografii. To tu Cato odkry fotografi artystyczn, która z czasem staa si jego yciow ciek.
Najbardziej zainteresowaa go jednak fotografia portretowa. Od 1996
roku fotografowa pisarzy dla najwikszych wydawnictw Europy.
Obecna wystawa prezentuje zdjcia Cato Leina wykonane w pónocnej Norwegii, któr odwiedzi ponownie dopiero w 1984 r., po
10 latach od wyprowadzki. Zacz wtedy dokumentowa rodzinny
region i zauway, jak bardzo zmienia si ta cz Norwegii, postanowi utrwali to na zdjciach; jaowy krajobraz, przyrod i ludno Pónocy. Prezentowane zdjcia s owocem wieloletniej i oszaamiajcej podróy. Pochodz z lat 1984 – 2014.

Topografia wolnoci
KATOWICE. W kwietniu, w Galerii Szyb Wilson gocia kolejna odsona „projektów wolnociowych” zainicjowanych przez prof. Zbigniewa Bajka z krakowskiej Akademii Sztuk Piknych. Uczestnikami byli artyci-pedagodzy, doktoranci i studenci ASP w Krakowie oraz
ich gocie: artyci ASP w Katowicach, Wydziau Sztuki Akademii

18 Festiwal Sztuki Teatralnej
RYBNIK. Fundacja EDF Polska w Rybniku 13–15 maja zorganizowaa 18 Festiwal Sztuki Teatralnej, podczas którego mona byo
zobaczy spektakle teatrów z Tychów, Rzeszowa, Czstochowy, Gdaska, Warszawy, Torunia, Wrocawia, Rybnika, Skierniewic a take
z Pragi. Odbyo si take spotkanie z autorem wystawy prof. Zbigniewem Bajkiem z Krakowa. Festiwal zakoczya prezentacja „Przypiewki o szmacie” – performance’u w wykonaniu Teatr Mariana Bednarka – twórcy, poety i malarza, a take dyrektora artystycznego
festiwalu. Festiwalowe spektakle oceniao jury: Marta Tadla – aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie, Krzysztof Sielicki – krytyk teatralny, redaktor Teatru Polskiego Radia w Warszawie, Bogdan Renczyski – aktor Tadeusza Kantora i pracownik Cricoteki – Orodka
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie.

Sztuka w naszym wieku
KATOWICE. Na wystaw prac z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej
ING oraz Zachty – Narodowej Galerii Sztuki zaprasza Galeria Sztuki Wspóczesnej BWA w Katowicach.
Sztuka w naszym wieku to wystawa przygotowana przez zespó
artystyczno-kuratorski w skadzie Rafa Dominik, Szymon ydek.
Wystawa w przystpny sposób tumaczy zawioci zwizane z odbiorem i wykorzystaniem sztuki wspóczesnej w codziennym yciu.
Na ekspozycji skonfrontowane zostaj prace artystów z podstawowymi, cho czsto niewypowiedzianymi, pytaniami nurtujcymi publiczno: czy dzisiejsza sztuka cakowicie oderwaa si od rzeczywistoci? Kim wspóczenie s artyci i dlaczego efekty ich dziaa
nazywamy dzieami sztuki? Co maj wspólnego abstrakcyjne poszukiwania awangardy artystycznej z yciem zwykych ludzi?
Wystawie towarzyszy rozbudowany program wydarze towarzyszcych w postaci oprowadza kuratorskich, warsztatów oraz spotka na wystawie z artystami i kuratorami. Wszystkie wydarzenia
s bezpatne i otwarte dla publicznoci.
Skadaj si na ni 162 dziea sztuki, reprezentowane gównie przez
malarstwo, ale równie przez fotografie, rysunki, prace wideo i rzeb. Obok klasyków (Wodzimierz Pawlak, Stefan Gierowski, Jarosaw Fliciski, Zbigniew Libera) w kolekcji znajduj si prace artystów modego pokolenia (Wilhelm Sasnal, Rafa Bujnowski, Micha
Budny, Jakub Julian Ziókowski i wielu innych). Kolekcja prezentowana jest na stronie www.ingart.pl, a skadajce si na ni prace
s czsto wypoyczane na wystawy w Polsce i za granic.
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Foto. Ze zbiorów MGSi w Czstochowie

Foto. Jacek Szabla
Wrczanie nagród laureatom Lipy 2015. Na zdjciu jurorzy – Jan Picheta
i Tomasz Jastrun oraz pianista Janusz Kohut

Fotografia Waldemara Jamy
BIELSKOBIAA. Galeria Bielska BWA pokazaa wystaw fotografii Waldemara Jamy – autora wielu znanych cykli fotograficznych
m.in. „Symfonia Soneczna”, „Gry wojenne”, „Paralaksa”, „Manele”, „PRL” – absolwenta Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu, wieloletniego czonka Zwizku Polskich Artystów Fotografików, uprawiajcego fotografi inscenizacyjn i dokumentaln. Waldemar Jama
jest profesorem sztuk plastycznych, wykadowc katowickiej
i gdaskiej Akademii Sztuk Piknych, a take w wykadowc Wyszej Szkoy technicznej w Katowicach.

Minister nie da kasy!
CIESZYN. Nie odbdzie si XXVII ju edycja Midzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. – Powodem jest brak rodków finansowych – zakomunikowa
Janusz Lego, prezes Oddziau Regionalnego w Cieszynie stowarzyszenia Solidarno Polsko-Czesko-Sowacka, które wraz ze stowarzyszeniem „Puda” z Czeskiego Cieszyna organizuje imprez. Tegoroczna edycja miaa odby si w czerwcu. – Mimo pozyskania grantu
z Funduszu Wyszehradzkiego oraz ze rodków samorzdów miejskich,
powiatowych i ministerstwa kultury Republiki Czeskiej nie jestemy
w stanie zorganizowa tegorocznego festiwalu na odpowiednim poziomie. Jestemy przekonani, e sytuacja ta ma charakter przejciowy i w kolejnych latach kontynuacja tradycji polsko-czesko-sowackich spotka teatralnych nad Olz bdzie moliwa – stwierdzi Janusz
Lego. Najwiksz cz dotacji stanowiy rodki z polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem minister
rodków poskpi! Po ponad 25 latach finansowania.

Europasja
CIESZYN. Od 31 marca do 3 kwietnia w Cieszynie przebywao 250
przedstawicieli zespoów teatralnych wystawiajcych misteria pasyjne. Przybyli mionicy spektakli pasyjnych z 14 pastw Europy. Podczas spotkania odby si XXXII Midzynarodowy Kongres „Europasja 2016 – Cieszyn”. Impreza odbywa si co roku w innym miecie
sporód prawie stu, w których wystawia si misteria. Gospodarzem
cieszyskiej edycji byo Stowarzyszenie Zespó Teatralny przy parafii pw. witej Elbiety w Cieszynie pod kierunkiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej. Integraln czci kongresu byo misterium mki paskiej w wykonaniu podopiecznych siostry J. Wyrozumskiej.

Jak za dawnych lat
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CIESZYN. Od 70 lat istnieje ju Biblioteka Miejska w Cieszynie, która od pocztku mieci si w zabytkowym budynku zwanym Deutsches
Haus. Z tej okazji 14 kwietnia br. w siedzibie placówki odbya si okolicznociowa uroczysto. Opraw artystyczn wieczoru byy fragmen-

W MGS Czstochowie gocia wystawa podTEKSTY Rafaa Olbiskiego

ty najwieszego spektaklu Bogdana Kokotka „Powrómy jak za dawnych lat” w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyskiego, którzy zaprezentowali polskie przeboje okresu midzywojennego.

Starscy
BIELSKOBIAA. Niezwyke dziea sztuki filmowej zobaczylimy
w kwietniu w Galerii Bielskiej BWA. Odbya si wówczas wystawa projektów scenografii Allana Starskiego do filmów Romana Polaskiego: „Pianista”, „Oliver Twist” i niezrealizowanych „Pompei”
oraz filmu „Hannibal…” Petera Webbera. Ekspozycja pokazywaa
te projekty kostiumów ony Allana Starskiego, Wiesawy Starskiej,
do znanych filmów oraz przedstawie teatralnych i telewizyjnych
Andrzeja Wajdy, Petera Kassovitza i Aleksandra Bardiniego. Allan
Starski to wspópracownik Andrzeja Wajdy oraz Stevena Spielberga. Za scenografi do „Listy Schindlera” otrzyma w 1994 r. Oscara. Wiesawa Starska jest z urodzenia bielszczank, autork projektów kostiumów do filmów, w tym do produkcji, w których Allan
Starski tworzy scenografi, np. Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland
czy Krzysztofa Kielowskiego. Wystawa bya czci Uczniowskiego Kongresu Kultury pod hasem „Zawód filmowiec…” organizowanego przez IV LO im. KEN w Bielsku-Biaej.

Dwudziesta „Lipa”
BIELSKOBIAA. Do 20 czerwca 2016 r. mona nadsya prace
na XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegld Dziecicej
i Modzieowej Twórczoci Literackiej „LIPA 2016” pod patronatem Prezydenta Bielska-Biaej. Imprez organizuje od 1983 r. SM
„Zote any”. Uczestnikami przegldu mog by uczniowie szkó
podstawowych, gimnazjalnych i rednich, którzy nadel samodzielnie napisane i nigdzie niepublikowane utwory w trzech egzemplarzach. Regulamin, karta zgoszenia i dodatkowe informacje s dostpne na stronie www.sckbest.pl. Prace naley przesa pod adresem:
Spódzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Zote any”,
43-300 Bielsko-Biaa, ul. Jutrzenki 22, z dopiskiem „LIPA 2016”. Jury w skadzie: Tomasz Jastrun, Jan Picheta i Juliusz Wtroba przyzna
sto równorzdnych nagród setce laureatów. Organizacja Amnesty International reprezentowana przez sponsora Maurycego Kulaka przyzna po raz pierwszy nagrod za utwór powicony dyskryminacji. Nagrodzone utwory zostan opublikowane w specjalnej antologii.

Sacrum
BIELSKOBIAA. Od 4 do 7 kwietnia odby si w Bielsku-Biaej XVII Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”. Gwiazd imprezy by zespó The Voquality Singers z Londynu, który da koncert muzyki gospel. Wystpiy
ponadto takie grupy jak Pressburger Klezmer Band z Bratysawy czy
Chór Voskriesinnia ze Stanisawowa, a take zespoy beskidzkie – m.in. Besquidians, Dzie Dobry Anashim czy Kapela Waasi.

Foto. W. Kociski

Odczytywanie podtekstów
CZSTOCHOWA. W Sali Poplenerowej MGS-u od 4 marca mona byo oglda podTEKSTY Rafaa Olbiskiego. Na wystawie zaprezentowano zaprojektowane przez niego okadki „Jazz Forum”,
inkografie oraz malarstwo. Prace Olbiskiego pokazuj wiat sielski, prawie baniowy, nasycony kolorem, ale take humorem – np.
Konwersacja kontrolowana, w których odnajdziemy liczne nawizania kulturowe, do mitologii czy muzyki… Na jednym z obrazów
mona zobaczy take córk artysty, Natali.
Drugi nurt tworzyy prace nawizujce do wspóczesnej polityki wiatowej, np. czarno-biaa grafika przedstawiaa profesora
ubranego w tog, który zastpujc matadora, stoi naprzeciw byka-wiata, a take grafiki znane z okadek amerykaskich tygodników – arkadyjski krajobraz za potem z rakiet albo czerwony goryl
z pociskami zamiast zbów, którymi ciska wiat.
W przestrzeni zakomponowanej przez prace Rafaa Olbiskiego
odbyo si Popoudnie z „Jazz Forum” (3 kwietnia) spotkanie z Pawem Borowskim, redaktorem magazynu od 1979 r. Oczywicie, nie
mogo zabrakn muzyki. Podczas wernisau, na którym promowano te album Rafa Olbiski: 50 okadek na 50-lecie „Jazz Forum”
wy st pi sak so fo ni sta Ja cek Wa len tek, a pod czas fi ni sa u
(10 kwietnia) wystpi czstochowianin Micha Ostalski. By take pokaz tancerzy w stylu hip hop.

Konkurs Dobrej Piosenki
CZSTOCHOWA. Ju po raz dziewity odby si w Czstochowie
Konkurs Dobrej Piosenki przeznaczony dla wokalistów amatorów,
który jest jednym z punktów Festiwalu im. Kaliny Jdrusik. W tym
roku gwiazd bya Ewa Bem, dlatego kady z uczestników musia
obowizkowo wykona jeden utwór z jej repertuaru. Festiwal rozpocz si 22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury koncertem wokalistki. Towarzyszyli jej: Andrzej Jagodziski (fortepian), Robert
Majewski (trbka, flugelhorn), Adam Cegielski (kontrabas), Czesaw
Bartkowski (perkusja).
Do konkursu zakwalifikowano 19 sporód 40 osób. Nadesanych
nagra suchali Janusz Sotysik (saksofonista), Katarzyna Suska-Zagórska (mezzosopran) oraz Ryszard Strojec (muzyk i pedagog). Przesuchania na ywo odbyy si 23 kwietnia. W jury Ew Bem zastpi Janusz Szrom (wokalista jazzowy), który peni funkcj
przewodniczcego. Oprócz niego wystpy oceniali: Janusz Sotysik (saksofonista) oraz Maciej Pótorak (aktor). Zwyciya Magorzata Nakonieczna. Kolejne miejsca zdobyy Barbara Piotrowska
i Barbara Baszczyk; wyróniono Sebastiana Dudzika, Piotra Zubka oraz Magorzat Kowalsk.
Laureaci wystpili w sobot wieczorem, a koncert rozpocz recital ubiegorocznej zwyciczyni – Joanny Smajdor.

Wokó Róewicza
CZSTOCHOWA. Z okazji 2 rocznicy mierci Tadeusza Róewicza Teatr im. Adama Mickiewicza w Czstochowie przygotowa niezwykle interesujcy weekend. Oprócz spektaklu W starych dekoracjach, którym zespó rozpocz sezon, by Salon Poezji, reporta ze
styczniowej premiery w teatrze Soho oraz prapremiera suchowiska
nagranego 11 marca br. Wszystkie wydarzenia upowszechniay twórczo Tadeusza Róewicza, ale byy te okazj witowania jubileuszu aktorskiego Henryka Talara.
Kade z wydarze realizowao nieco inne cele. Film Adama Bednarskiego i Magdaleny Fijoek z teatru Soho, siedziby Studia Teatralne Koo i Teatru Ochoty, wspótworzonych przez Igora Gorzkowskiego, reysera W starych dekoracjach, opowiada o nieustannej pracy
twórców, o potrzebie korekt reyserskich, by w postindustralnej przestrzeni stworzy spektakl bardziej kameralny i bliszy widzowi.
Efektem metamorfoz pierwotnego dziea byo te suchowisko zaprezentowane dziki uprzejmoci Dyrektora Teatru Polskiego Radia, Janusza Kukuy. To byo niezwyke dowiadczenie, zwaszcza
w typowo teatralnej przestrzeni.
Wreszcie Salon Poezji prezentowa twórczo Tadeusza Róewicza. Utwory czytali Agnieszka opacka oraz Maciej Pótorak, a o mu-

Wystawa Kossaków w Muzeum w Sosnowcu

zyk zatroszczyli si ukasz Kluczniak (saksofon) oraz Micha Rorat (fortepian).

aweczka Antoniego Fertnera
CZSTOCHOWA. Od 16 kwietnia mieszkacy Czstochowy mog
przysi na aweczce przy ul. Wieluskiej w pobliu Klasztoru Jasnogórskiego. aweczka powicona aktorowi jest nieco inna ni te
w III Alei NMP z Halin Powiatowsk i Markiem Perepeczk. Ufundowa j syn artysty, Antoni junior, mieszkajcy na stae w Szwecji.
W ten sposób uczczono 57 rocznic mierci Antoniego Fertnera, artysty urodzonego w Czstochowie. Podczas odsonicia aweczki Urzd
Miasta reprezentowali Andrzej Szewiski oraz Zdzisaw Wolski. Wczeniej w Muzeum Czstochowskim odbyo si spotkanie przypominajce sylwetk doskonaego aktora, podczas którego zapowiedziano przygotowanie wystawy w Gabinecie Wybitnych Czstochowian. Antoni
Fertner urodzi si przy ul. Wieluskiej w 1874 roku i by ksztacony na matematyka. Jego rodzina przez Mnickich bya skoligacona z Ludmi Marjask. Szko aktorsk ukoczy w 1895 roku. Debiutowa w 1901r. w roli Jojnego w Mace Szwarcenkopf, od 1902 r.
wystpowa w zespole Operetki i Farsy Teatru Nowoci, a w 1908 wystpi w filmie Anto pierwszy raz w Warszawie.

Jerzy DudaGracz na fotografiach
CZSTOCHOWA. OPK Gaude Mater oprócz wielu interesujcych
spotka i cyklicznych konkursów zajmuje si równie dziaalnoci
wystawiennicz. Na przeomie marca i kwietnia przygotowano wystaw fotografii Janusza Mielczarka In memorian – Jerzy Duda-Gracz – w 75. rocznic urodzin. Zdjcia powstay podczas sesji w pracowni malarza w Katowicach w 1996 roku. Sporód ok. 40 zdj
na wystaw wybrano kilkanacie. Wród nich nie mogo zabrakn
tryptyku: Jestem, Sam ze sob i Z moimi, prac nagradzanych
na wielu konkursach. Jerzy Duda-Gracz i Janusz Mielczarek syszeli
o sobie jeszcze w czasach studenckich – Mielczarek wystpowa w teatrze Bambino, a Duda-Gracz w kabarecie. Po latach spotykali si
take u Sabiny i Romana Lontych.

Kossakowie w Sosnowcu
SOSNOWIEC. Co za sukces, co za popularno, grad zaszczytów,
honorów – te sowa Wojciech Kossak skierowa w licie do ony, Marii z Kisielnickich, w 1923 roku. Sowa te s take tytuem wystawy,
która zagocia w Muzeum w Sosnowcu. 119 prac w tym 59 Juliusza (25 akwarel i gwaszy, 2 obrazy olejne, 20 drzeworytów, 12 heliograwiur), 32 Wojciecha (obrazy olejne), 16 Jerzego (obrazy olejne) oraz 12 akwareli Karola. Prace pochodz ze zbiorów muzeów
z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, acuta, Olsztyna,
Przemyla, Rzeszowa, Tarnowa, Torunia, Warszawy i Wocawka oraz
ze zbiorów prywatnych. W otwarciu wystawy wzia udzia wnuczka Zofii Kossak-Szczuckiej Anna Fenby-Taylor.
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Wojenne fotografie ydowskiej partyzantki
BDZIN. Muzeum Zagbia w Bdzinie prezentuje now wystaw
historyczn pt. „Oblicza oporu. Wojenne fotografie Faye Schulman,
ydowskiej partyzantki”. Na Zamku pokazano prace pochodzce z ydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, wystaw zorganizowaa Jewish Partisan Educational Foundation z San Francisco. Ekspozycja
prezentuje fotografie autorstwa Faye Schulman, która w czasie II wojny wiatowej przez dwa i pó roku walczya w sowieckiej
brygadzie partyzanckiej w lasach przy dawnej granicy polsko-radzieckiej (dzisiejsza Biaoru). Jednoczenie nie przestawaa ona fotografowa, dokumentujc zarówno walk, jak i ycie codzienne partyzantów. Faye Schulman jest najprawdopodobniej jedynym ydowskim
fotografem, któremu udao si uwieczni rzeczywisto, w której yli
ydowscy partyzanci. Jej niezwyke zdjcia pokazuj braterstwo, zgroz, rozpacz, odwag i chwa tych dzielnych bojowników, którzy ofiarnie walczyli z nazistami i ocalili ycie tysicy ydów.

12. Sosnowieckie Dni Literatury
SOSNOWIEC. Ruszyy Sosnowieckie Dni Literatury. Gomi tegorocznej imprezy s m.in.: Krystyna Czubówna, Artur Domosawski, Anna Dziewit-Meller, Marta Fox, Manuela Gretkowska, Wojciech
Jagielski, Ziemowit Szczerek, Tomasz Trojanowski. Poza spotkaniami autorskimi – w ramach „Rozmów o ksikach” – w programie znajd si wyjtkowe dziaania z pogranicza literatury i innych sztuk. Bd to: wystawa monograficzna powicona yciu i twórczoci
Williama Szekspira, wystawa szekspirowskich plakatów teatralnych
z Galerii Plakatu Kraków, interaktywny performance w centrum miasta, happening szekspirowski z udziaem aktorów i mieszkaców Sosnowca, panel dyskusyjny, projekcje spektakli TV BBC, wycieczka
do Centrum Scenografii Polskiej i widowisko literacko-muzyczne dla
dzieci. Tradycyjnie, nie zabraknie spotkania z cyklu „Czas na debiut”.
Integraln czci imprezy bd prezentacje ksiek zaproszonych
goci, akcja „Caa Polska czyta dzieciom” i fina konkursu czytelniczego „Biblioerca Roku 2015/2016”.

W SKRÓCIE…
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 17 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie lskiej
odbyo si spotkanie z Barbar i Adamem Podgórskimi oraz Ann
Stempnik – autorami ksiki pt. lski strój ludowy z Rudy.
 24 maja w Muzeum Górnolskim w Bytomiu odbya si Gala Finaowa X Regionalnego Konkursu Gwary lskiej.
 Dom Pamici ydów Górnolskich zaprasza na wykad Syjonizm dr. hab. Jacka Surzyna – filozofa i wykadowcy na Uniwersytecie lskim w Katowicach w ramach cyklu Historia ydów – trzy tysice lat samotnoci. Pytanie o ydowsk tosamo.
 10 maja Muzeum Historii Katowic podpisao umow o partnerskiej
wspópracy kulturalnej z Oberschlesie Landesmuseum w Rattingen.
 W Galerii Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Górniczej odbywa si wystawa malarstwa Cypriana Noconia – studenta Akademii Sztuk Piknych w Katowicach, zatytuowana „Granice”.
 Galeria Elektrownia w Czeladzi zapraszaa na wernisa wystawy ceramiki studentów krakowskiej Akademii Sztuk Piknych.
 W Galerii Katowice ZPAF odbya si wystawa fotografii Antoniego Kreisa pt. „Interpretacje 2”.
 W Katowicach powstaje pierwszy na wiecie szlak turystyczny dedykowany historii muzyki – Szlak lskiego Bluesa. Katowicki Klub Puls ze synnej piosenki Demu „Wehiku czasu” by jednym z najwaniejszych miejsc na mapie Katowic zwizanych
z histori lskiego bluesa, mieci si przy placu Wolnoci, w podziemiach obecnego Paacu Goldsteinów, i to tu odby si koncert inaugurujcy istnienie Szlaku.
 15–16 kwietnia Muzeum lskie w Katowicach zapraszao
do uczestnictwa w sesji naukowej „Wehiku przestrzeni” towarzyszcej wystawie „Post-Apocalypsis. Polska ekspozycja PQ 2015”.
 Na „Wideofreski” Lecha Majewskiego zapraszao Muzeum Miejskie w Zabrzu.
 Wystawa „XV Midzynarodowy Plener Malarski w Myczkowcach” zorganizowana przez Zwizek Polskich Artystów Plastyków

Okrgi w Krakowie i Katowicach odbya si w galerii Paacu Modziey w Katowicach.
 Malarstwo Mirosawa Goliszewskiego prezentowaa galeria Art.
Nova 2 ZPAP Okrg w Katowicach.
 W Teatrze Rozrywki w Chorzowie miaa miejsce prapremiera
musicalu „Mody Frankenstein” z librettem Mela Brooksa i Thomasa Meehana, muzyk i tekstami piosenek Mela Brooksa w choreografii Susan Stroman w reyserii Jacka Boczyka, scenografi Grzegorza Policiskiego i kierownictwem muzycznym Mateusza Walacha.
 Promocja ksiki „Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek” z udziaem redaktorek tomu Krystyny Heskiej-Kwaniewicz i Lucyny Sadzikowskiej odbya si w Instytucie Pamici Narodowej – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sawika.
 W Muzeum w Chorzowie odby si koncert „Spotkanie z pieni
patriotyczn”, podczas którego wykonywano pieni legionowe, uaskie i powstacze. Koncert towarzyszy wystawie „Pa moe i naród wielki, zniszcze – tylko nikczemny” – Konstytucja 3 Maja i Tadeusz Kociuszko na medalach ze zbiorów Muzeum w Chorzowie.
 Na spotkanie ze Stanisawem Czekalskim – autorem ksiki „Zagbie Dbrowskie – zawsze po drodze” zapraszaa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bdzinie.
 Poszukujcy nowych moliwoci brzmieniowych i wykonawczych duet jazzowy Myrczek & Tomaszewski wystpi 23 kwietnia
na dziedzicu Zamku Sukowskich w Bielsku-Biaej. Artyci ujawnili swoje talenty w ramach I Festiwalu Muzyki Crossover, który odby si w Bielsku-Biaej od 22 do 24 kwietnia.
 W kwietniu w Galerii Bielskiej BWA zaprezentowano wystaw znanych cykli fotograficznych Waldemara Jamy. Wystawia tam
równie obrazy, prace na papierze, fotografie oraz przedmioty znalezione w pobliu swego domu w portugalskiej miejscowoci Esteval gdaski artysta Jarosaw Fliciski. Ekspozycja nosia tytu „Casa – Cosmos. Homemade Paintings 2010-2015”.
 „Pola. Polska lalka artystyczna” to tytu wystawy – od
28 kwietnia do 22 maja – towarzyszcej 27 Midzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej w TL Banialuka.
 Od 12 do 14 kwietnia w Bielsku-Biaej odbyway si projekcje i pokazy zwizane z „Euroshorts 2015 – Europejskim Festiwalem Filmowym”. Bya to tzw. bielska replika. Imprezie towarzyszy II Konkurs „Filmujemy Bielsko-Bia”.
 W bielskiej Galerii rodowisk Twórczych w kwietniu zaprezentowano wystaw pn. „Darowany czas”. Ekspozycj powicono dzieom o tematyce sakralnej, inspirowanym Ogólnopolskimi Spotkaniami Twórców w klasztorze bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 W Ksinicy Beskidzkiej od 4 kwietnia do 3 maja wystawia
swe dziea „Wiatrem malowane” (oleje, akwarele i pastele) rudzicki
artysta Florian Kohut. Ekspozycj przygotowano z okazji 25-lecia galerii „Pod strachem polnym”, któr malarz prowadzi w Rudzicy.
 W bielskiej Grawitacji w ramach spotka z podrónikami odbyy si w kwietniu VI Dni Australii. Zaprezentowano m.in. gr
na didgeridoo. Przeprowadzono take warsztaty gry na tym instrumencie.
 Na przeomie kwietnia i maja w Regionalnym Orodku Kultury w Bielsku-Biaej mona byo oglda wystaw pt. „Artyci spod
Hrobaczej ki”. Ekspozycja bya powicona twórcom, którzy urodzili si bd yli w Kozach. Tam przyszed m.in. na wiat synny
twórca bielskiej szkoy artystycznej, muzeum i animator rodowiska plastycznego – Stanisaw Oczko.
 W Czstochowskiej Filharmonii koncertowali: Justyna Steczkowska & Orkiestra Cygaska, Zbigniew Wodecki, Hanna Banaszak,
wiolonczelistka Astrig Siranossion w Koncercie ormiaskim, Raz Dwa
Trzy, Piwnica pod Baranami, Kayah; W OPK Gaude Mater: JAZZtochowa, projekt muzyczno-filmowy Krzysztofa Majchrzaka i Jana „Yacha” Paszkiewicza; W Klubie Muzycznym Meta: Proletaryat; Pub Sportowy Stacherczak – 4 strony AmperA; W Miejskim Domu
Kultury – Oddzia Zamknity.
 W Czstochowie wystawiali – Konduktorownia: Magorzata Lazarek; MGS: Zobacz bardziej Matyldy losarskiej, Vision/Wizje. Pejzae sztuki woskiej i polskiej, Bez tytuu – olej na pótnie.
 W ramach Multimedia Symfonia Gwiazd w Czstochowie odby si koncert Klasyczny romantyzm, którym dyrygowa Gudni
A. Emilsson z Islandii;
 Nagrod specjaln Zotych Masek otrzyma Wodzimierz Kuca, za reyseri, choreografi, scenografi Orfeusza oraz autorsk
koncepcj teatru.

WIOSNA w Katowicach nadesza ca
peni. W tym sezonie
w miecie posadzono 220 tysicy kwiatów, a take 1450 nowych drzew i 8500
krzewów. Na rondzie
im. gen. Zitka pojawiy si bratki. Konstrukcje kwiatowe napotkamy na placu
Miarki, przy ulicy
Jankego, na skwerze
przy ul. Hallera
i w Nikiszowcu.
Kwiaty w niewielkich donicach s, tak
jak w poprzednich latach, na latarniach
przy ulicach Staromiejskiej i MariacZapis wydarze kiej.
z miesica STAA wystawa popoprzedzajcego wicona wypdzozamknicie nym, czy te – migranumeru cjom – po wsta nie
w Muzeum Górnolskim w Bytomiu.
Ma pokaza róne fazy osadnictwa
na tym terenie, w tym migracje, wynikajce z nowego adu w Europie po II wojnie wiatowej. Wystawa zapowiada si
ciekawie i na pewno podgrzeje emocje
na lsku. Wiadomo, e przygotuje j Leszek Jodliski, nowy szef Muzeum Górnolskiego. To byy dyrektor Muzeum
lskiego, znany z kontrowersyjnych
wytycznych do wystawy historycznej
o Górnym lsku.
TRZY utwory wirtuoza skrzypiec Niccola Paganiniego w wykonaniu Bartomieja Frasia, maturzysty z Katowic, zauroczyy jury XIV Midzynarodowego
Konkursu Mody Paganini w Legnicy.
Laureat wygra swoj grup wiekow
i dosta nagrod za najlepsze wykonanie
utworu Paganiniego, czyli tytu Modego Paganiniego.
ODCINEK najnowszego serialu dokumentalnego „Polska Filmowa” dla Canal+
Discoveryz Grayn Szapoowsk i Filipem Bajonem w roli gównej krcono
w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
Twórcy wracaj w nim do miejsc, gdzie
krcono znane filmy i seriale. Pszczyski Zamek jest wanie jednym z nich.
W 1986 roku powstaway tu sceny
do filmu „Magnat” w którym Grayna
Szapoowska graa jedn z gównych ról.
Obraz reyserowa Filip Bajon.
CZWORO uczniów i absolwentów szkó
z regionu znalazo si w gronie laureatów i finalistów prestiowego 28.
Konkursu Prac Modych Naukowców
UE (EUCYS 2016). Gówn nagrod
(ex aequo dla trzech osób) otrzyma Maciej Maka, tegoroczny maturzysta
z Chorzowa, który stworzy prototyp
urzdzenia do produkcji puca-na-chipie i to metod tasz i prostsz od tej
stosowanej przez badaczy z Harvardu.

MIESIC

W gronie finalistów znalaza si te Agata Angelika Rzoska, 17-latka, studentka pierwszego roku Akademii Muzycznej we Wrocawiu. Na konkurs oddaa
prace pt. „Ekonofizyczne i socjofizyczne uwagi o wzrocie ekonomicznym
wiata”. Jakuba Morawskiego, absolwenta V LO w Bielsku-Biaej, nagrodzono za badania nt. wyznaczania rozoenia przestrzennego oboków wodoru
w Drodze Mlecznej na podstawie obserwacji radiowych. Jury docenio równie
prac Marcina Kleiberta z Knurowa,
ucznia drugiej klasy LO Filomata w Gliwicach, który zaj si wpywem nadtlenku wapnia na waciwoci zanieczyszczonej gleby.
PITA ju edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny
Bochenek przyniosa spor niespodziank. Grand Prix otrzyma pisarz Alojzy
Lysko za pisan w jzyku lskim „Opowie górnolsk”, któr publikowa
na amach „Dziennika Zachodniego”
i miesicznika „lsk”. – Nie wszystek
umara, Krysiu. Póki konkurs trwa, ty
bdziesz ya i za to Ci dzikuj – mówi wzruszony zwycizca.
BYY prezydent Zabrza winny. Zosta
skazany za zabójstwo na 25 lat. To on
dga noem i podci gardo ofierze,
swojemu wierzycielowi – uzna sd.
Zmasakrowane ciao mczyzny odnaleziono w sierpniu 2008 roku w lesie
w Wymysowie koo Bdzina. ledczy
dotarli do sprawców, analizujc logowanie si telefonów komórkowych do stacji BTS koo miejsca zabójstwa. Wród
osób podejrzanych by wanie Jerzy G.,
byy samorzdowiec z Zabrza, doktor informatyki i automatyki. Motyw zabójstwa – finansowy od pocztku pojawia
si w ledztwie i za taki uzna go Sd
Okrgowy w Katowicach.
CIESZYN ma by wanym centrum produkcji gier wideo, a to za spraw porozumienia podpisanego przez Agencj
Rozwoju Przemysu, Uniwersytet lski
i Starostwo Cieszyskie. To szansa nie
tylko dla miasta i powiatu, ale dla caego regionu. W Cieszynie powstanie Akcelerator Gier Wideo. Projekt ma by
modelowym przykadem wykorzystania
szans, które daje byskawicznie rosncy na caym wiecie rynek gier wideo.
Akcelerator gier wideo to najprociej ujmujc – poczenie inkubatora przedsibiorczoci z funduszem zalkowym,
którego gównym zadaniem jest dofinansowanie firm rozpoczynajcych dziaalno. Tworzenie gier wideo to wietny
biznes, co udowodnio choby studio CD Project, które w 6 tygodni
od premiery sprzedao 6 milionów kopii gry „Wiedmin 3”.
RADNI Sejmiku Województwa lskiego zaapelowali do premier Beaty Szydo
o wydanie rozporzdze do ustawy metropolitalnej. Na sesji 18 kwietnia uchwaa w tej sprawie zostaa przegosowana
stosunkiem gosów 26:15. Przeciwni
byli radni Prawa i Sprawiedliwoci,

zgodnie z partyjn lini w tej sprawie.
Przez kilka ostatnich tygodni politycy
PiS zdecydowanie krytykowali ustaw
autorstwa PO, uchwalon pod koniec
ubiegej kadencji Sejmu.
KUP, czyli lska Karta Usug Publicznych, to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej
i KZK GOP. Kartami KUP posuguje
si obecnie 40 tys. osób, docelowo liczba ich uytkowników wzronie do 700
tysicy. Z kart, penicych rol elektronicznych biletów okresowych, mona
korzysta od padziernika ubiegego
roku. Niestety, zdarzaj si te awarie tego niezawodnego systemu…
NOWA droga w centrum Katowic ju nie
jest ulic ródmiejsk, a ulic Franza
Wincklera. To decyzja katowickich radnych. Wije si midzy Superjednostk,
li zgow cem, pa sa em han dlo wym
a dawnym hotelem Silesia. Biegnie
od ulicy Chorzowskiej do ulicy Piotra
Skargi. Ma nieco ponad 418 metrów.
Winckler, niemiecki przemysowiec przyczyni si do rozwoju Katowic i nadania
im w 1865 roku praw miejskich.
POLITECHNIKA lska w Gliwicach wybraa nowego, 17. z kolei rektora.
To 54-letni prof. Arkadiusz Myk, dotychczasowy dziekan Wydziau Mechanicznego Technologicznego. Zastpi on
od 1 wrzenia br. na tym stanowisku
prof. Andrzeja Karbownika. Kadencja
nowego rektora potrwa do 31 sierpnia
2020 roku.
NAGRODY im. Wojciecha Korfantego
wrczono po raz 24. w Siemianowicach
lskich. Uroczysto odbya si w Siemianowickim Centrum Kultury – Parku
Tradycji nieprzypadkowo, poniewa
Korfanty urodzi si wanie w grodzie
Siemiona. Nagrodzono: Harcerski Zespó
Artystyczny „Soneczni” z Katowic,
który dziaa na muzycznej scenie ju
od ponad 50 lat, pochodzcego z Rudy
lskiej Stanisawa Gerarda Trefonia – kolekcjonera i mecenasa lskiego malarstwa i rzeby w wglu. Nagrodzono take zmarego w ubiegym roku
bluesmana Jana Kyksa Skrzeka, michakowiczanina.
MINISTER zdrowia Konstanty Radziwi
oraz szefowa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Beata Kempa spotkali si
z przedstawicielami gliwickiego Instytutu Onkologii w sprawie przyszoci
szpitala, który chce oddzieli si od warszawskiej centrali. Od lutego lskie media prowadz akcj na rzecz usamodzielnienia si szpitala w Gliwicach, który
musi dawa na rzecz Warszawy danin
z wypracowanych zysków. Ostatnio byy to 82 mln z. Chocia podczas spotkania adna deklaracja na temat podziau
centrum nie pada, to minister Radziwi
zapewni, e zakoczone zostan praktyki przesyania pienidzy wypracowanych w Gliwicach do szpitali w Warszawie i Krakowie. Có zobaczymy…
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Kolekcja „lska”

JAROSAW STARZYK

– Jak co jest gupie, to jest gupie – z niezachwian pewnoci siebie
ogosi nasz osiedlowy biznesmen.
– Ciekawe – mrukn profesor, te z naszego bloku. – Najpierw uznaem pask wypowied za przykad tautologii, ale nasza mnie taka myl,
czy w tym zdaniu nie ma przypadkiem jakiego swoistego wdziku aforystycznego.
Siedzielimy sobie w naszej ulubionej (jest sala dla palcej mniejszoci) kawiarence, która ma swój szyld, ale wszyscy i tak nazywaj j „U Donego”, cho nikt nie wie, dlaczego waciciel ma tak wanie ksywk. Naukowiec postanowi kontynuowa swoj wypowied, od razu wpadajc
w manier wieloletniego wykadowcy. Aforyzm (o ile to by aforyzm) biznesmena posuy profesorowi do zapoznania nas z podstawami logiki dwuwartociowej (prawda-fasz).
– Z prawdziwoci zdania A wynika prawdziwo zdania B – perorowa. – Na przykad: „pada deszcz, wic ulice s mokre”. Na chopski rozum prawdziwe powinno by równie stwierdzenie odwrotne: „ulice s
mokre, wic pada deszcz”. Tak jednak nie jest, poniewa w dzie upalny
i bezchmurny ulice mog by mokre, gdy przejechaa przed chwil polewaczka.
Byo o koniunkcjach, inwersjach, logicznej analizie zda… Nie podejmuj si powtórzenia tego wyczerpujcego (dla suchaczy) wywodu, który jednak zakoczy si dosy niespodziewanie. Uczony nasz powiedzia
mianowicie, e by moe prawida logiki nie musz by traktowane tak
cakiem powanie, gdy znany krytyk, Jan Brzkowski, przy okazji analizowania poezji Mirona Biaoszewskiego, oznajmi, e sowo wreszcie
„wyzwolio si ze suebnej roli nosiciela sensu”.
– To prawda – odezwa si biznesmen. – Ja si z tym spotykam codziennie.
Zauwayem, e w tym momencie Dony przechyli si przez kontuar
i zacz nasuchiwa, czy przypadkiem nie naruszymy jedynego punktu
regulaminu obowizujcego w obiekcie, który brzmi: „Gociom zabrania
si rozmawiania o polityce!”
– Mówi pracownicy – kontynuowa przedstawiciel klasy redniej – eby zaatwia poczstunek dla klientów po biznesowym spotkaniu. A ona
mi mówi, e zapacimy wicej, bo… mam to zapisane… znajoma knajpa „zaimplementowaa zupenie innowacyjn architektur kateringu”. Nie
wywaliem jej, bo dziewczyna jest robotna i firmie oddana…
– Nie uwierzycie panowie, ale zdarza mi si sucha kawaka audycji
motoryzacyjnej, która poprzedza interesujcy mnie program – przej narracj profesor. – I usyszaem, e eksperci od aut opowiadaj o jakich ekranach gdzie na desce rozdzielczej, czsto przy tym narzekaj, e „intuicyjna obsuga” jest nie taka. Zawodzi, albo sprawia mnóstwo problemów. Nie
mam samochodu, nie wiem o co chodzi, ale, tak mi si wydaje, e rozumiem sowo „intuicja”, i mao mi ono pasuje do urzdze technicznych.
Dlatego, kiedy zadzwoniono do mnie, aby mnie namówi na kupno jakiego smartfona z ekranem obsugiwanym intuicyjnie, stanowczo odmówiem. Nie mam intuicji, wol, eby co mona regulowa racjonalnie, i eby o tym informowaa jaka papierowa instrukcja.
– Moja nie czyta instrukcji – westchn nasz przedsibiorca. – Zawsze
najpierw co intuicyjnie zepsuje, a potem studiuje opisy.
Zamyliem si nad sowem, które wyzwolio si z roli nosiciela sensu. I doszedem do wniosku, e stwierdzenie osiedlowego biznesmena „jak
co jest gupie, to jest gupie” w gruncie rzeczy jest niegupie.

Foto. Akrkadiusz awrywianiec
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Jacek Rykaa
Ukoczy Akademi Sztuk Piknych w Krakowie – Wydzia Grafiki w Katowicach. Jest
profesorem zwyczajnym. W ASP w Katowicach, prowadzi Pracowni Malarstwa. Jest
malarzem, poet, dramaturgiem i reyserem.
Mia ponad 60 wystaw indywidualnych
w Polsce, Niemczech, Francji, USA, Norwegii, Czechach, na Wgrzech, na Sowacji, we
Woszech i w wielu innych krajach. Uczestniczy w kilkuset wystawach sztuki na caym
wiecie. W roku 2002 jako pierwszy yjcy
artysta polski mia wystaw retrospektywn
w Gmachu Gównym Muzeum Narodowego
w Krakowie. Jego prace znajduj si w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w odzi, Muzeum lskiego w Katowicach, Muzeum
Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie,
w Stadtmuseum Dusseldorf, w kolekcji Volkera Feierabendta przeznaczonej dla Sprengel Museum w Hanowerze, w wielu
Muzeach miejskich oraz w kolekcjach prywatnych w kilkudziesiciu krajach wiata.
Od roku 2005 zajmuje si take teatrem – jest
autorem sztuk teatralnych i ich reyserem.
2005 r. – „Dom przeznaczony do wyburzenia” Teatr lski im. St. Wyspiaskiego
w Katowicach (prapremiera). Spektakl by
prezentowany w tym samym roku na Festiwalu Polskich Prapremier w Bydgoszczy,
a take w Sali Gównej Muzeum Narodowego w Krakowie.
2007 r. – „Mleczarnia” (prapremiera) Teatr
lski im. St. Wyspiaskiego w Katowicach.
Spektakl nagrany i wyemitowany przez TVP
Katowice 2013
2012 r. – „Chodne poranki„(prapremiera)
Teatr Zagbia w Sosnowcu.
Jego twórczo, wielokrotnie analizowana i opisywana w setkach artykuów, opracowa, prac magisterskich etc staa si te
powodem powstania omiu filmów telewizyjnych zrealizowanych przez TVP Warszawa, TVP Kraków, TVP Katowice i Canal+.
Artysta otrzyma Srebrny Medal Zasuony
Kulturze Polskiej Gloria Artis.
Adres strony internetowej artysty: www.jacekrykala.com

Jacek Rykaa, Zmierzch wszed cicho..., 2015, olej + kola, 220 x 190cm

