Foto. Danuta Matloch dzi!ki uprzejmo$ci NIMOZ

NAJWA!NIEJSZA NAGRODA MUZEALNA DLA MUZEUM "L#SKIEGO! Muzeum %l#skie zdoby!o najwa'niejsz# dla polskiego &rodowi"
ska muzealnego nagrod$ – Grand Prix w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2015”. Dla polskich placówek muzealnych
Sybilla jest tym, czym s# Oscary w &wiecie filmowym. Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski okre&li! Sybill$ jako „najbardziej znacz#c# nagrod$ w sektorze muzeów”. W tym roku Muzeum
%l#skie otrzyma!o a' dwie statuetki – oprócz Grand Prix uhonorowane zosta!o równie' nagrod# „Sybilla 2015” w kategorii „Inwesty"
cje” za budow$ nowej siedziby muzeum. 11"osobowe jury wybra!o laureatów spo&ród rekordowej w tym roku liczby 246 zg!osze(
nades!anych z najwa'niejszych placówek muzealnych w kraju. Uroczysta gala rozdania statuetek odby!a si$ 23 maja w Teatrze Wiel"
kim – Operze Narodowej w Warszawie.
Na zdj!ciu: Nagrod! odbiera Alicja Knast dyrektor Muzeum "l#skiego

TADEUSZ KIJONKA W KRAKOWIE. Ten wieczór poetycki katowickiego poety by! kolej"
nym spotkaniem wpisanym w cykl imprez zwi#zanych z promocj# jego najnowszego
tomu poetyckiego „S!owo w s!owo”, wydanego przez Instytut Miko!owski w Bibliote"
ce Arkadii jako 125 pozycja z rz$du. Organizatorem imprezy przygotowanej przez %ród"
miejski O&rodek Kultury 18 maja br. by!o Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. O randze
tego poetyckiego spotkania &wiadczy fakt, 'e prowadzili je tak znakomici znawcy poezji
jak prof. Marta Wyka, która zarysowa!a sylwetk$ &l#skiego poety oraz prof. Wojciech
Lig$za, autor wnikliwego komentarza krytycznego utrzymanego w tonacji wysokich
ocen. Opraw$ muzyczn# zapewni! wirtuoz gitary Jan Oberbek. Na spotkanie przybyli
przedstawiciele 'ycia literackiego Krakowa, m.in. poeta i krytyk prof. Stanis!aw Stabro
i dr Jan Pieszczachowicz, redaktor naczelny miesi$cznika „Kraków”, który przypomnia!
zwi#zki Tadeusza Kijonki z Krakowem od czasu studiów polonistycznych. By!a okazja
do wspomnie( i literackich dygresji. Wiele miejsca zaj$!a prezentacja wierszy przez
autora, których wybór znacznie wykroczy! poza ramy prezentowanej ksi#'ki.
Kijonka ch$tnie odpowiada! na pytania odno&nie krakowskiego okresu biografii i na"
wi#zanych wówczas kontaktów.
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4. INDUSTRIADA 2016
8. Jerzy Machura DRUYNA MARZE
12. Jakub oginow KONIEC POLITYKI W STYLU VÁCLAVA HAVLA:
CZESKA SCENA POLITYCZNA ZMIENIA OBLICZE
15. Grzegorz Sztoler NAWET WIYNTY JON NIE POMÓG.
PAWA ZEAR HITLER, A PIECHÓWKA ZALOA WIELKO WODA.
22. Tadeusz Kijonka MUZYKA I PRZYJA
30. Rozmowa ze Zbigniewem Myg, opiekunem Domu Poezji – Muzeum Haliny Powiatowskiej,
bratem Poetki POSIADAA NATURALNE, WIATO WEWNTRZNE
33. Jacek Kurek BLUES GRUBA
34. Anna Piontek CZARNA PYTA – CZARNY WGIEL, CZYLI LSK NA WINYLU
36. Krystyna Heska-Kwaniewicz Z KORNELEM FILIPOWICZEM WDRÓWKA
PO CIESZYSKIM CMENTARZU
41. Rozmowa z Henrykiem Konwiskim choreografem i reyserem CUDNE DZIECKO DRZEWIECKIEGO
52. Wiesawa Konopelska CZTERY DAMY ZAWADNY SERCAMI
FESTIWALOWEJ PUBLICZNOCI
54. Katarzyna Tau UKAZAY SI LISTY Z DACHAU GUSTAWA MORCINKA
60. Maria Sztuka SAWA NIE UMIERA
62. Marek Lyszczyna ORGANOWA MAPA WIATA. O festiwalu Dni Muzyki organowej w Gliwicach.
70. Mirosawa Pindór O SCENIE POLSKIEJ TÍNSKÉHO DIVADLA
(TEATRU CIESZYSKIEGO) W ESKÉM TÍN (CZESKIM CIESZYNIE)
FELIETONY
11. NOTATNIK SPÓNIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepaski MEDIA SPOECZNOCIOWE – CIEMNA STRONA MOCY
56. PORADNIA JZYKOWA
Katarzyna Wyrwas W POLANICY-ZDROJU
57. KAMIE DROGOCENNY
Jacek Kurek TOSAMO I POLIFONIA
59. LSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek ALE HICA!
63. MIDZY NUTAMI
Magdalena Dziadek MUZYCY LSCY W WIEDNIU
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA
Jarosaw Starzyk HERKULES POIROT BY TO WYKRY
PLASTYKA
48. Wiesawa Konopelska 25. PRACA ROKU – REFLEKSJE W CZAS JUBILEUSZU
49. PRACA ROKU 2015
50. JERZY MOSKAL (1930-2016)
51. TEATR SWÓJ WIDZIA OGROMNY (oprac. wk)
84. KOLEKCJA „LSKA”: EWA ZAWADZKA
KSIKI
69. Bogdan Widera WOJEWÓDZTWO FOTOGENICZNE
74. Katarzyna Niesporek PRZEZWYCIAJC MILCZENIE
74. Bogdan Widera SIOSTRA
75. Bogdan Widera KRÓTKO O KSIKACH
POEZJA I PROZA
3. WIERSZ NA OTWARCIE
Magorzata Skabania „CÓ JEST PRAWDA?” PIAT
20. Magorzata Skabania WIERSZE
28. Marian Lech Bednarek ZAPISKI O CZERNICY. OKNO
46. Kinga Kociak WIERSZE
EKOLOGIA
64. Jolanta Karmaska LAS POWRACA DO... NATURY
STAE RUBRYKI
66. Z YCIA BIBLIOTEK
Dawid Staniek ROBOTY, MIKROSKOP I KLUSKI LSKIE
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
EUROPPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY W KATOWICACH
68. OPOLE. KUSTOSZ MADONN KRESOWYCH TADEUSZ KUKIZ – IN MEMORIAM
76. NOTATNIKI KULTURALNE. Redaguj: Wiesawa Konopelska, Jan Picheta, Joanna Kotkowska,
Janusz Wójcik, Maria Sztuka, Jacek Sikora.
83. LSKI MIESIC
NA OKADCE:
„Rasa. Pie antracytu” – widowisko przygotowane na fina INDUSTRIADY 2016
w Muzeum lskim.
Fot. Tomasz ak/BP

Projekt objty
mecenatem
MIASTA KATOWICE
Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Dofinansowano ze rodków
Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Rys. Ma!gorzata Ska!bania

MA!GORZATA SKA!BANIA

„Có! jest prawda?” Pi"at
prawda z ogrodu saskiego nie zna ju! swojego autora
i mo!e mylne nosi imi"
jest ch#opcem w peruce
figur$ zrekonstruowan$ po uszkodzeniach wojennych
i pokojowych
cz"%& górna postaci g#owa zupe#nie nowa
nie wiemy jak wygl$da#a poprzednia
nagi tors zlepiony z kawa#ków i uzupe#niony
odtworzona prawa r"ka i lewa d#o' z tabliczk$ uci"t$ od góry
oryginalny kartusz z napisem
inspicecautuseris
tresura w okre%lonym celu

Ma"gorzata Ska"bania – ur. w 1965 w Tychach. Absolwentka ASP w Kra"
kowie, dyplom u prof. Jerzego Nowosielskiego, sta# w Chrze$cija%skiej
Akademii Sztuk Pi&knych w Kampen, w Niderlandach. Wyda'a dwie
ksi(#ki poetyckie: „nalecia'o$ci”, „szmuctytu'”. Jej wiersze publikowa"
ne by'y w polskich i ameryka%skich almanachach, w magazynach
literackich i filozoficznych: „Twórczo$ci”, „Fundacji Karpowicza”,
„Latarni Morskiej”, „Akcencie”, „Aspektach Filozoficzno"Prozator"
skich”, „Helikopterze”, „Indiana Voice” w Anderson, „Deltona High
School BookReviews” w Deltonie, „RALPH The Review of Arts, Literatu!
re, Philosophy and the Humanities” San Diego, „Lotus"Eater” w Rzymie.
Pracuje jako tapicer w Pracowni stolarsko"tapicerskiej w Teatrze
im. Osterwy w Lublinie.
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„RASA. PIE!" ANTRACYTU”. MUZEUM !L#SKIE

„Rozruch maszyn” rozp!dzony wieczorem, w pi"tek 10 czerw#
ca „Symfoni" hutnicz"” w wykonaniu grupy teatralnej Titanick
na terenie Galerii Sztuki Wspó$czesnej „Elektrownia” w Cze#
ladzi, a zako%czony widowiskiem „Rasa. Pie&% antracytu” na spe#
cjalnie wybudowanej, niebywale atrakcyjnej scenie Muzeum
'l"skiego podczas Industriady w dniu nast!pnym, stworzy$y
dynamiczne i energetyczne ramy tegorocznego 'wi!ta Szlaku
Zabytków Techniki Województwa 'l"skiego.

onad 90 tysi!cy osób odwiedzi"o 44 obiekty szlaku zabytP
ków znajduj#cych si! w 27 miastach regionu i wzi!"o udzia"
w ponad 400 przygotowanych zdarzeniach artystycznych, wy-

stawach i spektaklach. Wystarczy powiedzie$, %e na widowisko w Czeladzi przygotowano 2 i po" tysi#ca bezp"atnych wej&ciówek, to i tak ch!tnych do obejrzenia tego pe"nego ognia,
przemys"owych d'wi!ków i fajerwerków by"o znacznie
wi!cej.
Motywem tegorocznej Industriady by"y legendy przemys"owe. Wokó" niezwyk"ych postaci, które w przesz"o&ci budowa"y pot!g! przemys"ow# (l#ska, stworzono wiele niezwyk"ych opowie&ci przekazanych w ró%norodnej formie.
Imprezy „rozruchowe” odbywa"y si! w tym roku w Chorzowie, Czeladzi, Katowicach, Rybniku, Siemianowicach (l#-

4

HUTA KRÓLEWSKA. CHORZÓW

MUZEUM !L#SKIE. KATOWICE

skich i Zabrzu. T"umy odwiedzi"y Park Tradycji w Siemianowicach (l#skich, Sztolni! Królowa Luiza w Zabrzu, osiedla w Nikiszowcu i Giszowcu, katowick# Fabryk! Porcelany, a tak%e mniejsze obiekty, jak Browar Obywatelski
w Tychach czy Muzeum Prasy (l#skiej w Pszczynie.
(wi!to Szlaku Zabytków Techniki to okazja do zajrzenia
do wn!trza niezwyk"ych poprzemys"owych obiektów, ale tak%e do od wie dze nia... swo ich daw nych miejsc pra cy.
Napotkane w czeladzkiej „Elektrowni” dwie zaciekawione maszynami panie zapytane, czy obejrza"y ju% wystaw!, odpwoeidzia"y: my przede wszystkim przysz"y zobaczy$ miejsce,
gdzie przepracowa"y&my kilkadziesi#t lat! Ale jest wspania"e i pi!kne. Warto tu by"o przyj&$! I o to tak%e chodzi w tym
wielkim &wi!cie.

HUTA KRÓLEWSKA. CHORZÓW

Zdj!cia: Tomasz "ak/BP Urz!du Marsza#kowskiego
„LEGENDY CZELADZKIEGO PRZEMYS!U”.
GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA” CZELAD"

„SYMFONIA HUTNICZA”. GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ
„ELEKTROWNIA” CZELAD"

HUTA KRÓLEWSKA. CHORZÓW

GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA” CZELAD"

„JARAM SI#” – SPEKTAKL TEATRU $L%SKIEGO.
HUTA KRÓLEWSKA. CHORZÓW
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MUZEUM !L"SKIE. KATOWICE
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MUZEUM !L"SKIE. KATOWICE

HUTA KRÓLEWSKA. CHORZÓW

GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA”. CZELAD"

GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA”. CZELAD"

MUZEUM #L$SKIE. KATOWICE

GALERIA SZTUKI WSPÓ!CZESNEJ „ELEKTROWNIA”. CZELAD"
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Gdy ten numer naszego miesi!cznika dotrze do r#k czytelników, pi$karski turniej EURO 2016 na stadionach
Francji b!dzie si! ju% toczy$ w najlepsze, a polska reprezentacja b!dzie ju% mia$a za sob# pierwsze grupowe
mecze (oby z dobrymi wynikami, rokuj#cymi awans do kolejnej fazy mistrzostw!).

Hubert Kostka

Dru!yna marze"
JERZY MACHURA

Wybieramy reprezentacj! "l#ska
i… „"l#ska”
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Niestety, w dzisiejszej naszej dru!ynie narodowej, notuj"cej – po okresie
chudych lat – czas niew"tpliwej hossy,
#l"ski futbol reprezentowany jest nader
skromnie. Co prawda, jednym z podstawowych zawodników dru!yny trenera
Adama Nawa$ki jest bramkostrzelny
Arkadiusz Milik, wywodz"cy si% z Rozwoju Katowice, a potem kontynuuj"cy
karier% w Górniku Zabrze, ale obecnie
to gracz Ajaksu Amsterdam. Gdy pisa$em te s$owa, nie by$a jeszcze znana kadra Polski na Euro, a w 28-osobowej ekipie kandydatów by$ tylko jeden
pi$karz wyst%puj"cy obecnie w barwach #l"skiego klubu – równie! napast-

nik Mariusz St%pi&ski z Ruchu Chorzów.
Zatem ma$o nas, bardzo ma$o… Niejako wi%c dla pokrzepienia regionalnych – #l"skich serc, proponuj% zabaw%
we wspomnienia, a zarazem w… selekcjonera. Spróbujmy, drodzy Czytelnicy – mi$o#nicy sportu, zestawi' dru!yn% marze& – najlepsz" „jedenastk%”
pi$karzy naszego regionu lat 1945 2016, czyli mo!na rzec: powojennego 70-lecia. Powspominajmy tych pi$karzy, którzy kiedy# stanowili trzon
naszej kadry narodowej. A takich pi$karzy na (l"sku by$o sporo, zatem wybór
mo!e by' trudny, nie tylko ze wzgl%du
na sentyment do tego czy innego gracza
czy klubu, ale i z przyczyn czysto
obiektywnych, bo przecie! nie$atwo
porówna' klas% pi$karza z lat 50. z tym,
z tym z dzisiejszej dekady – inne takty-

ki, inne strategie na boiskach, nieco inne ustawienia, s$owem: inny futbol.
W tej sytuacji najlepszym kryterium wydaj" si% by' osi"gni%te z dru!yn" klubow" czy w reprezentacji sukcesy, ale tak!e wy mo gi wspó$ cze snej pi$ ki
no!nej. I cho' na pewno nie obejdzie si%
bez sentymentów, to jednak rzecz w tym,
by wybra' nie jedenastu pi$karzy – indywidualnie, ale „jedenastk%” – dru!yn% stanowi"c" dobrze rozumiej"cy i uzupe$niaj"cy si% team.
Szymkowiak czy Kostka?
A zatem kto w bramce? W latach 60.
poprzedniego stulecia kibice zachwycali
si% kunsztem Edwarda Szymkowiaka,
etatowego, rzec mo!na, stra!nika repre-

zentacyjnej bramki. Najwi!ksze sukcesy zaliczy" on jednak w klubowej „11”
Polonii Bytom, z któr# w 1965 r. si!gn#"
po Puchar Lata (Intertoto), a przede
wszystkim po Puchar Ameryki, po którym to sukcesie witano w Bytomiu polonistów niczym bohaterów narodowych. Potem mieli$my innego super
goalkeepera – Huberta Kostk! z Górnika Zabrze, jednego z bohaterów wyst!pów zabrza%skiej dru&yny w Pucharze
Europy Zdobywców Pucharów. Do dzi$
kibice pami!taj# heroiczne boje Górnika z Rom# w pó"finale i z Manchesterem
City – w finale tych rozgrywek. Kostka
strzeg" tak&e bramki podczas Igrzysk
Olimpijskich w Monachium (1972),
walnie przyczyniaj#c si! do zdobycia
z"otego medalu przez nasz# reprezentacj!. Obiektywnie wi!c oceniaj#c bardziej
warto$ciowe sukcesy sta"y si! udzia"em
Kostki, zatem jego wybieram do naszej
jedenastki. Przy okazji, nieco starsi kibice, zapewne przypomn# sobie i takie
nazwiska bramkarzy jak: Jan Gomola
(Górnik), Witold Szygu"a (Zag"!bie Sosnowiec) czy Piotr Czaja (GKS Katowice i Ruch Chorzów). A poniewa& wspominamy pi"karzy nie tylko z terenu
dzisiejszego województwa $l#skiego,
ale ze 'l#ska, czyli ca"ego regionu jaki
„obejmuje” miesi!cznik „'l#sk”, zatem nie wypada przeoczy( takich nazwisk jak Konrad Kornek czy Józef M"ynar czyk (obaj z Od ry Opo le).
M"ynarczyk odniós" nawet wi!ksze sukcesy ni& Kostka, ale by"o to w okresie
gdy by" zawodnikiem Widzewa )ód*
a potem portugalskiego FC Porto. Z podob nych wzgl! dów nie bio r! te&
pod uwa g! Je rze go Dud ka, któ ry
do wielkich pi"karskich zdobyczy doszed" nie w Knurowie czy Tychach, ale
na zachodnioeuropejskich stadionach.
Trzech pewniaków i…?
Jak ustawi! lini" defensywn#? Obecnie trenerzy ró&nie eksperymentuj#, ale
my przyjmijmy tradycyjny system czyli 4 obro%ców. W $rodku, w charakterze
pary stoperów, wybór wydaje si! do$( "atwy – stawiam na „dwójk!” z Górnika
Zabrze: Stanis"awa O$liz"! i Jerzego
Gorgonia. Za tym pierwszym przemawiaj# przede wszystkim klubowe osi#gni!cia w europejskich rozgrywkach pucharowych, za tym drugim sukcesy
z reprezentacj# podczas Mundialu 1974,
gdy Gorgo% stanowi" filar nie do przebycia w s"ynnej dru&ynie trenera Kazimierza Górskiego. My$l!, &e z tym wyborem
wszyscy si! zgodz#, ale wypada wspomnie( i o innych reprezentantach Polski,
którzy wyst!powali w tej roli, np. Marian
Ostafi%ski (Ruch) czy Roman Bazan (Zag"!bie), który z równym powodzeniem
gra" i na flankach. No w"a$nie: kto
na bocznych stronach defensywy? Na lewej stronie odpowied* wydaje si! bardzo
prosta: to Zygmunt Anczok. Za pi"karzem
rodem z Lubli%ca przemawiaj# sukcesy
w Polonii Bytom, Górniku Zabrze, no

i spektakularne powo"anie do Reprezentacji 'wiata na po&egnalny mecz s"ynnego Lwa Jaszyna. Jedynym w"a$ciwie
kontrkandydatem dla Anczoka mo&e
by( wspomniany ju& Bazan, który wyst!powa" w kadrze narodowej w"a$nie
przed Anczokiem, ale takich sukcesów
nie zapisano w jego &yciorysie. A zatem
Anczok bezdyskusyjnie! O ile na lewej
stronie linii defensywnej temat by" "atwy
do rozwi#zania, to na prawej ju& znacznie trudniej wybra( najlepszego. W barwach narodowych z klubów szeroko
rozumianego 'l#ska (a wi!c i Zag"!bia
i Opolszczyzny) grali m.in. Zbigniew Gut
(Odra) – podczas „z"otych” Igrzysk
Olimpijskich w Monachium, Roman
Strza"kowski (Zag"!bie), a wcze$niej
Stefan Flore%ski (Górnik) I Henryk
Szczepa%ski (Odra). Zatem kto? Flore%ski czy Szczepa%ski? Ten drugi a& 45 razy gra" w reprezentacji kraju (tak&e jako zawodnik )KS )ód*), by" jej prawie
„etatowym” kapitanem, ale nie odniós"
takich sukcesów jak Flore%ski (dziewi!(
razy mistrzostwo kraju, pi!( razy Puchar
Polski), a poza tym by" graczem bardziej
uniwersalnym, bardziej by"by przydatnym do dzisiejszych wymogów futbolu.
No i, dodajmy, by" na polskich boiskach
prekursorem w$lizgów.

Jerzy
Gorgo#

Jan
Bana!

Dla kogo $rodek pola?
Czas na $rodek pola, czyli lini" pomo%
cy. Kiedy$ nominalnie by"o to tylko dwu
zawodników, dzi$, w bardziej dynamicznej, rzec mo&na: totalnej wersji futbolu, skrzyd"owych uwa&a si! nie za napastników, ale w"a$nie pomocników.
Wybierzmy zatem „czwórk!”, zgodnie
ze wspó"czesnymi tendencjami.
Kto w „centrum dyspozycyjnym” bo%
iska, czyli na samym $rodku? Kto w roli
tzw. playmakerów, czyli tworz#cych
gr!? Na my$l cisn# si! przede wszystkim
takie nazwiska jak: Stefan Grzegorczyk (Polonia), Witold Majewski (Zag"!bie), Zygfryd Szo"tysik, Waldemar Maty sik (obaj z Gór ni ka), Cze s"aw
Suszczyk, Bronis"aw Bula, Henryk Nieroba czy Zygmunt Maszczyk (wszyscy
czterej z Ruchu). Mo&na jeszcze wspomnie( o Andrzeju Buncolu, ale ten
okres prosperity mia" w czasie, gdy
gra" w warszawskiej Legii. Sukcesy
przemawiaj# za Maszczykiem (Mundial 74) i Szo"tysikiem (w Górniku
i w reprezentacji olimpijskiej), ale i wymogi wspó"czesnej pi"ki tak&e, tote& obstaj! przy tym, duecie. A kto z boku? Kto
w roli skrzyd"owych? Na prawej stronie
wybór chyba do$( prosty – to Jan Bana$
(Po lo nia, a po tem Gór nik), gracz
o nienagannej technice, porównywany
(z ró&nych wzgl!dów) do s"ynnego Irlandczyka z Manche4steru United George’a Besta – osi#ga" sukcesy zarówno
w klubowym, jak i reprezentacyjnym
wymiarze. Godzi si! wspomnie( tu
jeszcze o prawoskrzyd"owym Zag"!bia – Józefie Ga"eczce. Dwóch kandydatów do wyboru dostrzegam na lewej

Ernest
Pol

Zygfryd
Szo"tysik

Stanis"aw
O!liz"o

Zygmunt
Maszczyk
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flance, bo w tej roli dali si! zapami!ta"
przede wszystkim: Roman Lentner (Górnik) i Eugeniusz Faber (Ruch). Z wyborem chwil! si! wstrzymam, najpierw
spróbuj! bowiem dokona" selekcji dwu
klasycznych napastników, czyli graczy
na #rodku ataku, jak do niedawna zwyk$o si! mówi". A tu wybór ogromny. Pozycja jednego wydaje si! by" nie podwa%alna – to W$odzimierz Luba&ski i…
tyle. Ta nominacja wydaje si!, %e wszystkich przekona. To gracz uznawany
za jednego z najwybitniejszych w Polsce i gdyby nie pechowa kontuzja, to by$by porównywalny sukcesami z Kazimierzem Deyn' i Zbigniewem Bo&kiem.

W!odzimierz Luba"ski

obro&ców „Kraju kawy”. I w$a#nie, tu
pewnie wielu zaskocz!, do ataku jako
partnera Luba&skiego powo$a$bym Liberd!, a Szarmacha desygnowa$bym
na lewe skrzyd$o, na którym da$ si! dobrze pozna" cho"by w meczu z Francj'
o br'z podczas Mundialu ‘82 To wydaje mi si! wybór odpowiedni na dzisiejsze czasy, adekwatny do wspó$czesnych wymogów wzgl!dem techniki
graczy i taktyki na boisku. Cho" to mo%e dla starszych kibiców brzmie" obrazoburczo, ale Cie#lika i Pohla zostawiam
na $awce rezerwowych.
Nasza „11”

Kto z Luba!skim?
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A kto part ne rem Lu ba! skie go
„na szpicy”? Gerard Cie#lik (Ruch),
Ernest Pohl (Górnik), a tak%e Jan Liberda (Polonia), Jerzy Wilim (Szombierki
Bytom), Joachim Marx (Ruch), Andrzej Jarosik (Zag$!bie), Jan Urban (Zag$!bie i Górnik), Andrzej Szarmach
(Górnik), Jan Furtok (GKS) czy Krzysztof Warzycha (Ruch)… K$opoty bogactwa. Statystyki i legendy przemawiaj'
za kim# z grona: Cie#lik – Pohl. Cho"
o Cie#liku wszyscy s$yszeli z racji pami!tnego meczu z ZSRR na Stadionie
(l'skim, to jednak my#l!, %e para Luba&ski – Pohl dawa$aby wi!ksz' gwarancj!
skuteczno#ci, bardziej by si! rozumia$a
w tej „dru%ynie marze&”. No dobrze,
a Szarmach? Zatem kolejny dylemat:
Pohl czy Szarmach? Sukcesy reprezentacji przemawiaj' za tym drugim, a poza tym bardziej pasowa$by on chyba
do linii ofensywy z Banasiem i Luba&skim. Trudny wybór. A przecie% nie mo%na zapomina" o Liberdzie, którego technik' zachwycali si! nawet Brazylijczycy,
a chwali$ go s$ynny Pele, gdy podczas
tournée polskiej reprezentacji po Ameryce P$d. w1966 r., bytomianin ogrywa$

Oto i w ten sposób wy$oniona
reprezentacja (l'ska,
a raczej miesi!cznika „(l'sk”:
KOSTKA – FLORE"SKI, O#LIZ$O,
GORGO", ANCZOK%BANA#,
SZO$TYSIK, MASZCZYK,
SZARMACH%LUBA"SKI, LIBERDA

Czy tak zestawiona reprezentacja
(l'ska mia$aby jakiekolwiek szanse
z dzisiejsz' reprezentacj' kraju z Robertem Lewandowskim, Grzegorzem
Krychowiakiem, Jakubem B$aszczykowskim, Arkadiuszem Milikiem i Kamilem Glikiem w sk$adzie? My#l!, %e
tak. Tyle tylko, %e taka „jedenastka” nigdy nie wybiegnie na boisko, %e do takiego meczu nigdy nie dojdzie. Ale, to
w$a#nie jest urok takich wspomnieniowych zabaw…
I na koniec nieco smutna dygresja:
w gronie „11” wybranych tu pi$karzy jest
a% dziewi!ciu, którzy w ró%nych okresach swojej kariery wyst!powali w Górniku Zabrze i w nim odnosili najwi!ksze sukcesy. W tym samym Górniku,
który w tym roku, niestety dost'pi$ degradacji z ekstraklasy. Tym samym, ale
jak wida" nie takim samym…
!
Foto: Zbigniew Sawicz

Andrzej Szarmach

Rezerwowi:
Szymkowiak, Szczepa!ski,
Bazan, Grzegorczyk, Cie&lik,
Pohl, Faber, Jarosik.
A kto trenerem?
Tu te' wybór
wydaje si( oczywisty
– to ANTONI PIECHNICZEK,
który dwukrotnie doprowadzi)
reprezentacj( Polski
do fina)owych turniejów
mistrzostw &wiata.
I chyba nie trzeba niczego wi(cej
dodawa*.
Uff…, cho" to tylko zabawa, to jednak $atwo nie by$o. Tym bardziej %e zdaj! sobie spraw!, %e wielu czytelników b!dzie mia$a nieco inne zdanie. Có%, taka
rola selekcjonera…

Gerard Cie#lik – od dawna nale$a! do dru$yny
„%l&ska”

Mistrzowie krótkiej formy
rótkie filmy, kilkuzdaniowe informaK
cje by!y kontrapunktem dla oficjalnej propagandy i pokazywa!y Tunezyj-

Notatnik
spó#nionego
przybysza
MAREK S. SZCZEPA$SKI

czykom i Egipcjanom co naprawd%
dzieje si% w centrum stolic. Komunikaty rozprzestrzenia!y si% niezwykle szybko, wkrótce zupe!nie niezwi$zani z tunezyjskimi czy egipskimi wydarzeniami
m!odzi Europejczycy „lubili” profile
w rodzaju We all are Khaled Said, kibicowali demonstrantom i zagrzewali
do walki. Profil upami%tniaj$cy bestialsko zabitego Egipcjanina szybko zdoby!
ogromn$ popularno"( liczon$ wirtualnymi polubieniami. Wkrótce Khaled sta! si%
symbolem tamtych wydarze&, jego zdj%cia sta!y si% rozpoznawalne, a jego
"mier( przesta!a by( kolejnym nadu#yciem s!u#b, a sta!a si% symbolem niezgody na terror w!adzy i bezsilno"( obywateli. Media spo!eczno"ciowe prawie
natychmiast okrzykni%to or%#em do walki z totalitaryzmem i dyktatur$.

Media
spo!eczno"ciowe
– ciemna strona Wroiegiemin%prze!o jedj"cienak wiele czasu, a wychwalane jeszcze kilka lat temu
mocy N
media spo!eczno"ciowe sta!y si% doskoTwittuj albo gi!
ortale typu Twitter i Facebook na staP
!e zago"ci!y w #yciu wielu ludzi. Niektórzy mówi$ wprost, #e je"li nie twit-

tujesz i nie ma Ci% na fejsie to nie
istniejesz wcale. Portale zast$pi!y lektur% prasy, miejsce spotka&, zmieni!y sposób komunikacji i sta!y si% wa#nym 'ród!em informacji. Odegra!y niebagateln$
rol% w wydarzeniach politycznych i spo!ecznych. Obecnie w prawie ka#dej
analizie tzw. Arabskiej Wiosny podkre"la si% ogromn$ rol% mediów spo!eczno"ciowych. One nie tylko za!ama!y monopol na informacje tunezyjskich czy
egipskich mediów, ale tak#e by!y doskona!ym kana!em do przekazywania informacji. Serwisy takie jak Facebook, czy
Twitter umo#liwi!y sprawn$ wymian% informacji, przekazywanie komunikatów,
ostrzega!y o niebezpiecze&stwie i gwarantowa!y relacje z miejsc, w których nie
by!o dziennikarzy. Szybkie !$cza internetowe i zaanga#owanie tysi%cy internautów pozwoli!y na "ledzenie na #ywo
wydarze&, które wkrótce sta!y si% wa#nym elementem historii, a tak#e pokazanie zachodnim mediom tego, czego
oficjalne w!adze absolutnie pokazywa(
nie chcia!y – brutalno"ci s!u#b mundurowych, pacyfikowania demonstrantów
i desperackich prób ratowania upadaj$cych re#imów.

na!ym narz%dziem dla grup terrorystycznych. Nie sposób wi%c nie zgodzi(
si% z Patrikiem Cockburnem, który
w analizie funkcjonowania tzw. Pa&stwa
Islamskiego podkre"la, i#: „Ideologia,
dzia!alno"(, cele fundamentalistycznych sunnickich d#ihadystów s$ codziennie nadawane za po"rednictwem telewizji satelitarnej, serwisów TouTube,
Twitter i FB. Tak d!ugo jak te pot%#ne narz%dzia propagandowe istniej$, grupom
podobnym do Al Kaidy nie zabraknie
pieni%dzy czy rekrutów”.

Okrutnicy i media spo#eczno$ciowe
ponad pi%ciu lat obserwujemy
Od
z niepokojem wydarzenia rozgrywaj$ce si% w Syrii, od dwóch lat terror
i barbarzy&stwo uosabia nieuznawana
przez Zachód nazwa Pa&stwo Islamskie
(Kalifat). To organizacja, która przera#a poziomem okrucie&stwa i bezkompromisowo"ci. Pod czarnym sztandarem
i z koranicznymi wersetami na ustach zabija, torturuje, ale przede wszystkim zajmuje kolejne miasta na terenie Syrii i Iraku, gdzie sieje terror, wprowadza w!asne
prawa i od nowa organizuje instytucje
spo!eczne. To ugrupowanie terrorystyczne jest powa#nym zagro#eniem
nie tylko w skali regionu, poniewa# jego dzia!ania wykraczaj$ poza Bliski
Wschód, a ambicje si%gaj$ Europy. Propagandowe filmy ISIS pokazuj$, #e
w ci$gu kilku lat nowy Kalifat obejmie

nie tylko Lewant, Maghreb, ale tak#e
Pó!wysep Arabski i Europ%. Ugrupowanie prowadzi bezkompromisowy d#ihad
nie tylko przeciwko wrogom z pola bitwy, ale tak#e przeciwko wszystkim
pa&stwom Zachodu okre"lanych mianem
Krzy#owców.

Podr"czniki zabijania
rganizacja Pa&stwo Islamskie doskonale opanowa!a wykorzystyO
wanie mediów, przede wszystkim Inter-

ne tu, do roz prze strze nia nia swo jej
propagandy oraz materia!ów informacyjnych i instrukta#owych, jest te# aktywna w tzw. mediach spo!eczno"ciowych. Pu bli ka cje ISIS s$ !a two
dost%pne w Internecie, do ich znalezienia nie jest potrzebna znajomo"( j%zyka arabskiego, teksty publikowane s$
w j%zykach europejskich, a w arabskoj%zycznych filmach czy teledyskach
umieszczone s$ napisy. Media spo!eczno"ciowe sta!y si% dla organizacji
niewyczerpanym rezerwuarem sympaty ków, rady kalnych so juszników
i wreszcie coraz to nowych rekrutów.
Niekontrolowana przestrze& Internetu
sta!a si% miejscem, gdzie mo#na udost%pnia( materia!y rekrutacyjne, poradniki, podr%czniki zabijania oraz szereg
materia!ów propagandowych.
Nale#y podkre"li(, #e pora#aj$cy jest
radykalizm tej organizacji i system rz$dów przez ni$ stworzony. Nieuchronnie
ewoluuje on w kierunku stworzenia
na kontrolowanych obszarach niewyst%puj$cej dot$d struktury spo!eczno – terrorystyczno-religijnej. Tymczasem "wiat
z przera#eniem obserwuje kolejne zbrodnie – dokumentowane i upubliczniane
prawie natychmiast. Egzekucje, „wymierzanie sprawiedliwo"ci”, krwawe egzekucje je&ców, niszczenie meczetów szyickich czy zabytków – czyny zdawa!yby
si% mog!o – tak okropne, #e wstydliwe,
tak wstydliwe, #e winne by( pope!niane w ukryciu. Totalitarne re#imy zwyk!y dot$d swoje zbrodnie tuszowa(,
ewentualnie urywa(, czy po prostu przemilcza(. Nic bardziej mylnego! Organizacja swoim okrucie&stwem si% chwali, dba o to, by bez wzgl%d no"(,
brutalno"( i brak poszanowania dla jakichkolwiek regu! (z wyj$tkiem w!asnej
ideologii) zobaczyli wszyscy. Ze szczegó!ami. W kwietniu 2016 roku Pa&stwo
Is lam skie, dla przy k!a du, ska za !o
na "mier( 45 dezerterów z w!asnych szeregów. Zamkni%to ich na dob% w ch!odni. Nie prze#y! nikt.

Felieton napisany we wspó!pracy
z dr Karolin" Wojtasik
z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu #l"skiego
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Rozszerzanie sfery demokracji, wolno%ci i praw cz#owieka nawet kosztem w#asnego interesu ekonomicznego
– z takimi ideami do niedawna kojarzona by#a w %wiecie czeska polityka zagraniczna. W du"ym uproszczeniu
mo"na powiedzie!, "e takie oblicze „polityki z ludzk& twarz&” (nie tylko tej zagranicznej) nada# krajowi legendarny
dzia#acz opozycyjny i pierwszy prezydent Václav Havel, wraz z ca#& rzesz& ludzi odwo#uj&cych si' do jego warto%ci.
Ale wolno%ciowe idee Czech si'gaj& znacznie g#'biej. Czesi z dum& wspominaj& swojego pierwszego
przedwojennego prezydenta Tomasza G. Masaryka i podkre%laj&, "e w XX$leciu mi'dzywojennym ówczesna
Czechos#owacja by#a jednym z nielicznych prawdziwie demokratycznych pa(stw w naszej cz'%ci Europy. Ile"
to razy Polacy, S#owacy czy W'grzy z zazdro%ci& wskazywali na Prag' i Brno jako na wzór do na%ladowania:
tam to jest kultura polityczna, wy"szy rozwój cywilizacyjny, nie to co u nas...

Koniec polityki
w stylu
Václava Havla:
czeska scena polityczna zmienia oblicze
JAKUB !OGINOW

jednak ze smutkiem konstatowa$, &e lepiej ju& by"o. Autorytety odchodz!,
czeska polityka staje si# coraz bardziej
cyniczna i skorumpowana. Miejsce
idealistów zajmuj! natomiast cyniczni
oligarchowie pokroju Andreja Babi'a,
czy prezydent Milo' Zeman, który coraz bardziej upodabnia si# do schorowanego Borysa Jelcyna w ostatnich latach swej prezydentury.
Ciche odchodzenie Schwarzenberga
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Gdy w listopadzie zesz"ego roku Karel
Schwarzenberg og"asza" odej%cie z funkcji przewodnicz!cego swojej inteligenckiej partii TOP-09, wydarzenie to
przesz"o w polskich mediach ca"kowicie niezauwa&one. Nies"usznie. „W listopadzie 2015 roku sko(czy"a si# era

Havla i jego nast#pców” – mo&emy dzi%
powiedzie$, parafrazuj!c s"ynne zdanie
o ko(cu komunizmu autorstwa Joanny
Szczepkowskiej.
Powiedzie! o Schwarzenbergu, "e by#
jednym z najbli"szych wspó#pracowni$
ków Václava Havla i kontynuatorem je$
go polityki – to nie powiedzie! nicze$
go. Karel Schwarzenberg to z pewno%ci!
jedna z najja%niejszych postaci czeskiej polityki, osoba pokroju Tadeusza
Mazowieckiego czy Bronis"awa Geremka. Arystokrata, cz"owiek z nienagann!
dykcj! i manier!, znaj!cy j#zyki, posiadaj!cy kontakty w %wiecie. W czasach
komunistycznych &y" na emigracji,
gdzie aktywnie wspiera" czechos"owacki ruch dysydencki i domaga" si#
uwalniania wi#)niów politycznych
w krajach by"ego bloku wschodniego. I by" w tym skuteczny – równie&
dzi#ki posiadanemu maj!tkowi rodowemu i kontaktom w%ród wp"ywowych de-

cydentów na Zachodzie. Po transformacji 1989 roku by" szefem kancelarii prezydenta Václava Havla, z którym zna"
si# jeszcze z czasów dysydenckich.
Wi#kszo%$ osób interesuj!cych si# CzeFoto. Ond!ej Sláma. "ród#o: commons.wikimedia.org

pogl!daj!c na to, co sta"o si# z czeSpo sk!
scen! polityczn! w pi#$ lat
%mierci Václava Havla, musimy

Václav Havel

Milo! Zeman: dzie" bez skandalu
to dzie" stracony
W 2013 roku w Republice Czeskiej od#
by$y si% pierwsze bezpo&rednie wybo#
ry prezydenckie – wcze&niej g$ow%

Foto. Pastorius – Praca w!asna, CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

chami kojarzy jednak Schwarzenberga
z bli!szych nam lat, kiedy by" on charyzmatycznym szefem MSZ w rz#dach
Mirka Topolánka i Petra Ne$asa. To w"a%nie on uosabia" i forsowa" to, co w czeskiej polityce zagranicznej najlepsze:
przywi#zanie do europejskich warto%ci,
walk& o prawa cz"owieka, wspieranie demokratyzacji Bia"orusi i d#!e' eurointegracyjnych Ukrainy.
Politycznym dzieckiem Karla Schwarzenberga by"a za"o!ona przez niego
partia TOP-09. Przek"adaj#c to na polskie warunki, to co% jak skrzy!owanie
Unii Wolno%ci z „Nowoczesn#”. Akronim TOP rozszyfrowuje si& jako: „Tradycja – Odpowiedzialno%( – Prosperita, a licz ba 09 wska zu je na rok
powstania partii. W za"o!eniu mia"a to
by( (i by"a) partia ideowa, celuj#ca
w lekko konserwatywnych i liberalnych
ekonomicznie wyborców z du!ych
miast, odwo"uj#ca si& do dysydenckich
i havlovskich tradycji, a w polityce zagranicznej stawiaj#ca na proeuropejski
kurs i krytykuj#ca putinowski imperializm. Czyli zupe"ne przeciwie'stwo
tego, co reprezentowa" sob# eurosceptyczny i prorosyjski prezydent Václav
Klaus, wywodz#cy si& z prawicowej
partii ODS, z któr# zreszt# TOP-2009
we sz"o w ko ali cj& two rz# c# rz#d
Ne$asa.
W listopadzie 2015 roku Schwarzenberg zrezygnowa" (ze wzgl&du
na wiek) z przywództwa w partii. Przewodnicz#cym „topki” zosta" Miroslav
Kalousek – by"y minister finansów, którego mo!na okre%li( mianem „czeskiego Balcerowicza”. Oznacza to
wzmocnienie ekonomicznego filaru
partii, która oprócz praw cz"owieka i demokracji mocno stawia"a na odpowiedzialno%( bud!etow# i zdrow# gospodark&.
Schwarzenberg zarzeka si&, !e jego
odej%cie niczego nie zmienia, priorytety TOP-2009 pozostaj# te same, wszak
Kalousek by" jednym z jego najbli!szych wspó"pracowników i razem tworz# zgrany duet. Czescy politolodzy s#
jednak sceptyczni, czy TOP-09 pod nowym przywództwem b&dzie w stanie
porwa( dusze wyborców. Kalousek
jest niew#tpliwie profesjonalist#, ale
brak mu tej charyzmy, któr# ma popularny ksi#!&. Po jego odej%ciu TOP-09
stanie si& po prostu kolejn# prawicow#
parti#, niewiele ró!ni#c# si& od znacznie starszej ODS, która tak!e szuka pomys"u na dalsze funkcjonowanie i traci poparcie wyborców.

Karl von Schwarzenberg

pa"stwa wybiera$ parlament. Ma$o
brakowa$o, a prezydentem zosta$by
Karel Schwarzenberg, który w pierw#
szej turze uzyska$ 23,4% g$osów, nie#
wiele mniej od swego kontrkandyda#
ta. Osta tecz nie jed nak zwy ci% 'y$
socjaldemokratyczny polityk Milo!
Ze man, uzy sku j(c w dru giej tu #
rze 54,8% g$osów.
„Zaczyna" jako charyzmatyczny trybun ludowy, ko'czy jak schorowany
Borys Jelcyn” – pisa" o czeskim prezydencie opiniotwórczy dziennik „Lidove Noviny”. Milo) Zeman swoje najlepsze lata ma ju! raczej za sob#,
a przecie! w przesz"o%ci Czesi mieli
po wo dy, by by( z nie go dum ni.
Na przyk"ad w 1989 roku, gdy przysz"y
prezydent postawi" na szali ciep"# posad& i ostro wyst#pi" przeciwko komunizmowi, co przyp"aci" utrat# pracy.
Cho( spogl#daj#c na dzisiejszego prezydenta trudno w to uwierzy(, w przesz"o%ci Zeman ostro krytykowa" wszelki ra dy ka lizm, dy stan so wa" si&
od pogl#dów rasistowskich i ksenofobicznych. Czyli dok"adnie tych, z którymi dzi% jest uto!samiany.

Przyk"adem tej ewolucji czeskiego
prezydenta by"o jego zesz"oroczne
antyimigranckie wyst#pienie na praskim Albertowie podczas obchodów
rocznicy Listopada 1989. Prezydent
wyst#pi" wówczas u boku Martina
Konvi$ki, lidera faszyzuj#cego Bloku
Przeciw Islamowi, czym go de facto legi ty mi zo wa". „Cze chy nie s# dla
wszystkich” – grzmia" miesi#c pó*niej
podczas or&dzia bo!onarodzeniowego.
Podgrzewanie antyimigranckich nastrojów to zreszt# nie tylko specjalno%(
Zemana, podobn# populistyczn# taktyk& obra" w poprzedniej kadencji
s"owacki premier Robert Fico. Czym
si& to sko' czy "o, ju! pi sa li %my
w kwietniowym numerze „+l#ska”. Fico rozp&ta" histeri&, legitymizowa"
radykalnie ksenofobiczne pogl#dy,
czego efektem by"o wej%cie do parlamentu z wynikiem a! 8% neofaszystow skiej ,SNS Ma ria na Ko tle by – par tii, któ ra wcze %niej by "a
traktowana jako polityczny folklor.
W przypadku Czech mo!e by( podobnie: wyg"aszaj#c ksenofobiczne has"a
i de facto popieraj#c faszyzuj#ce ruchy,
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Zeman ju! doprowadzi" do tego, !e
Blok Przeciw Islamowi ro#nie w si"$
i przygotowuje si$ do wyborczego
sukcesu na jesiennych wyborach regionalnych.
Milo% Zeman znany jest tak!e z rubasznego j$zyka i nadu!ywania alkoholu, do czego zreszt& sam si$ przyznaje.
Problem w tym, !e przys"owiowy „kieliszek wina, mo!e dwa” zbyt cz$sto zamienia si$ w co# wi$cej, a Zeman pope"nia ostatnim czasem gaf$ za gaf&.
Kilka razy ko'czy"o si$ to ostrym konfliktem dyplomatycznym, na przyk"ad
po s"owach prezydenta, !e Czechy powinny przyj&( euro dopiero po tym, jak
z eurostrefy zostanie wyrzucona Grecja.
W efekcie Ateny czasowo odwo"a"y
z Pragi swojego ambasadora, dosz"o
do naruszenia dobrych relacji dyplomatycznych – a wszystko przez jedn&
niezr$czn& wypowied).
Na tym w"a#nie polega problem Zemana – o sprawach, z którymi cz$sto
wi$kszo#( Czechów si$ zgadza i które jako takie nie s& g"upie, nie potrafi
mówi( w dyplomatyczny sposób. To
w"a#nie odró!nia go od socjaldemokratycznego premiera Bohuslava Sobotki, przewodnicz&cego *SSD, czyli
partii, której Zeman by" wspó"za"o!ycielem i wieloletnim liderem. Rz&d Sobotki równie! jest sceptyczny wobec
przyjmowania uchod)ców, ale premier u!ywa innego j$zyka, jest umiarkowany i pow#ci&gliwy w swoich
wypowiedziach, przez co zyska" szacunek w#ród unijnych i ameryka'skich
partnerów.
Jeszcze niedawno Sobotka popiera"
prezydenck& kandydatur$ Zemana,
dzi# jednak ich drogi si$ rozesz"y i nie
mo!na nawet mówi( o „szorstkiej
przyja)ni”. Zemana i Sobotk$ ró!ni coraz wi$cej, a najwyra)niej wida( to
w polityce zagranicznej. Bohuslav
Sobotka jest politykiem zdecydowanie
proeuropejskim, pot$pia rosyjsk& agresj$ wobec Ukrainy i wspiera t$ ostatni& w sposób nawet bardziej intensywny, ni! Polska. Przyk"adem tego by"a
chocia!by przyjazna wobec Ukrai'ców
polityka wizowa – w odró!nieniu
od Polski, Czechy ch$tniej wydawa"y
naszym wschodnim s&siadom wizy
pi$cioletnie (podczas gdy polskie konsulaty dawa"y g"ównie krótkoterminowe), rz&d Sobotki aktywnie udziela"
Ukrainie pomocy humanitarnej, przyjmowa" rannych z Majdanu. Do #wiatowej opinii publicznej przebi" si$
jednak odmienny przekaz – Czech jako pa'stwa sceptycznego wobec UE,
prorosyjskiego. Wszystko to w"a#nie
za spraw& Zemana, który podobnie jak
jego poprzednik Václav Klaus otwarcie wspiera polityk$ Putina i dystansuje si$ od Europy.
T$ dwoisto#( wida( by"o wyra)nie
podczas niedawnej wizyty w Pradze

chi'skiego prezydenta, który witany by"
przez Zemana z wielk& pomp& i uk"onami. Krytycy porównuj& to wydarzenie do wizyt Bre!niewa w czasach komunistycznych – zamkni$te ulice,
szykany wobec uczestników antychi'skiej demonstracji przypominaj&cej
o "amaniu w Chinach praw cz"owieka,
witaj&cy Si +in-pchinga „chi'scy tury#ci”, którzy pojawili si$ w Pradze niewiadomo sk&d i nagle znikli (ich zadaniem by"o zas"oni$cie protestuj&cych
pra!an). Ale najdobitniejsza by"a wypowied) Zemana o tym, !e „dopiero teraz
Czechy s& pa'stwem suwerennym”.
Dlaczego? Bo mog& wspó"pracowa(
z Chinami i Rosj& i nie kl$ka( przez
Uni& Europejsk& i USA, które zdaniem
Zemana t$ suwerenno#( ograniczaj&.
Andrej Babi!: pa"stwo to ja
O tym, w jakim kierunku idzie czeska
polityka, #wiadcz$ tak%e rosn$ce wp&y'
wy wicepremiera – oligarchy Andreja
Babi!a. Ten pochodz&cy ze S"owacji polityk zbudowa" wielk& fortun$ na pocz&tku lat 90. w do#( niejasnych okoliczno#ciach. Krytycy zarzucaj& mu
powi&zania z komunistycznymi s"u!bami, co jednak nie znalaz"o potwierdzenia w dowodach. Babi% jest obecnie drugim najbogatszym Czechem i zarazem
najbogatszym S"owakiem, a podstaw&
jego biznesowego imperium jest grupa
Agrofert, potentat na czeskim i s"owackim rynku spo!ywczym.
Dla Ba bi%a po li ty ka jest przede
wszyst kim prze d"u !e niem biz ne su
i #rodkiem pozwalaj&cym na zabezpieczenie jego interesów. Z t& w"a#nie intencj& Babi% przebojem wszed" do polityki, zak"adaj&c parti$ ANO-2011,
o profilu centrowo-populistycznym.
Mo rze pie ni$ dzy wpom po wa nych
w kampani$ zrobi"o swoje i na wyborach w 2013 roku ten nowy projekt polityczny uzyska" a! 18,65 procent g"osów, niewiele mniej od zwyci$skich
socjalistów (20,45 proc.). ANO wesz"o
wraz z *SSD i ludowcami do rz&du Bohuslava Sobotki, a Babi% zosta" wicepremierem i ministrem finansów, co zapewni"o mu mo!liwo#( forsowania
korzystnych dla swojego biznesu rozwi&za' (a tak!e nasy"ania kontroli skarbowych na konkurencj$).
Na tym nie koniec – w 2013 roku
Agrofert kupi" wi$kszo#ciowy pakiet
udzia"ów w wydawnictwie MAFRA,
przejmuj&c tym samym najwa!niejsze
czeskie media. Do finansowego imperium Babi%a nale!& m.in. opiniotwórcze
dzienniki Mladá fronta DNES i Lidové
noviny, tygodnik TÉMA oraz najwa!niejsze portale newsowe: idnes oraz lidovky. Wspomniane media nadal zachowa"y wysoki poziom dziennikarski,
ale tylko w tych tematach, które nie do-

tycz& bezpo#rednio Babi%a i jego spó"ek. Pisa( mo!na o wszystkim, ale krytykowa( wicepremiera nie wolno – tak
mo!na stre#ci( panuj&c& tam polityk$ redakcyjn&, która sta"a si$ przyczyn&
odej#cia z tych mediów kilku znanych
dziennikarzy.
Zeman – prezydent, Babi! – premier?
Jesieni& 2016 roku w Czechach odb$d& si$ wybory regionalne po"&czone
z wymian& jednej trzeciej miejsc w senacie, które b$d& testem dla znacznie
wa!niejszych wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 2017 rok.
Bior&c pod uwag$ finansowe i medialne mo!liwo#ci Babi%a oraz jego skuteczno#( w kupowaniu poparcia wp"ywowych osób (celebrytów, dziennikarzy),
zwyci$zca jest niemal pewny – jest nim
ANO. Tym bardziej !e jedyna partia,
która jest w stanie z ANO konkurowa(,
czyli socjaldemokraci, znalaz"a si$
w powa!nych k"opotach finansowych.
Wszystko za spraw& niedawnego wyroku s&du, który nakaza" socjalistom
wyp"aci( gigantyczne honorarium wraz
z odsetkami kontrowersyjnemu adwokatowi Zdenkowi Altnerowi, który
przed laty pomóg" partii wywalczy( jej
obecn& siedzib$ w centrum Pragi. Niekorzystn& dla partii umow$ podpisa" jej
ówczesny lider Milo% Zeman, a z k"opotem radzi( sobie musz& ju! jego nast$pcy, w tym Bohuslav Sobotka.
Aby wyp"aci( zas&dzon& kwot$, partia musi zaci&gn&( olbrzymi kredyt
i znacznie ograniczy( wydatki na kampani$. W partii ANO zacieraj& r$ce – odpada najwi$kszy konkurent (chocia!
zarazem koalicjant), jedyny, który móg"
dotychczas wyasygnowa( na wybory
#rodki porównywalne z tymi, które ma
do dyspozycji Andrej Babi%.
Zagro!eniem dla ANO nie jest te!
obecna centroprawicowa opozycja.
Obie partie, czyli TOP-09 i ODS notuj& sonda!owe spadki i ich poparcie
oscyluje wokó" 8-10 procent. Ro#nie
za to Babi%owi, a tak!e wspomnianym
ju! ekstremistom skupionym wokó"
Martina Konvi,ki, coraz wyra)niej
wspieranym przez prezydenta Zemana.
O Bloku Przeciw Islamowi mówi si$
nawet jako o przysz"ym politycznym zapleczu prezydenta, po tym jak rozszed" si$ on politycznie z Bohuslavem
Sobotk& i jego *SSD.
Kontrowersyjny Zeman jako g"owa
pa'stwa, autorytarnie rz&dz&cy Andrej
Babi% jako przysz"y premier, a w parlamencie silna reprezentacja ekstremistów Martina Konvi,ki – tak mo!e ju!
za rok wygl&da( czeska scena polityczna. Havel przewraca si$ w grobie,
a na Kremlu zacieraj& r$ce.
!

Ludwik !mieja wskazuje na wody gocza"kowickiej zapory – tu niedaleko by"a Piechówka, ojcowizna wiskich Lazarów

Nawet !wiynty Jon
nie pomóg
Paw"a ze#ar Hitler,
a Piechówka zalo"a wielko woda
GRZEGORZ SZTOLER

Ciotka Gynia Rzepka
z pszczy!skiej Starej Wsi
pamiynto wielki kancjona"
w kierym ciotka Paula Lazarowa
mia"a ponotowane
wszystki daty. By"y tam te#
na pewno te
zwi$zane z jej ojcem,
Paw"em Lazarem
z Wis"y Wielkiej.
Bo #odne papióry
sie po nim nie osta"y.

iotka pamiynto ino, !e zaroz po wojC
nie przyszed" list od ewangelickigo
pastora z Berlina z informacj#, !e tam

w"a$nie, w stolicy Rzeszy, zgin#" ich ojciec. Dok"adnie 10 maja 1945 roku,
a wi%c ju! po kapitulacji Niemiec i oficjalnym zako&czeniu wojny, Pawe" zostaje ci%!ko ranny. Cho' d"ugo sie zdowa"o, !e hitlerowskiego wojska uniknie,
trafi" tam w grudniu 1944 roku. Wziyni go kiedy by"o wiadomo, !e ju! wojna dlo Rzeszy je przegrano.
Pawe" posze" na nieswoja wojna.
Na wojna Adolfa. Tak jak tysi#com
(l#zaków, kozali mu w"o!y' mundur

Wehrmachtu i walczy' za fuehrera i ca"# t# Rzesz% niemieckich narwa&ców. Pawe" na pewno nie chcio" "ostawi' m"odej !ony z gryfnom cerom i malu$kim
synkiem. Na pewno niy. Idzie pedzie',
!e ca"o ta polityka, Hitlera i Wielki
Niymcy, mio" w rzici. Tak jak jego
m"odszy brat Jan (rocznik 1916) – kierego mimo, !e czu" sie Polokiem – wys"ali pod koniec 1940 roku do Francji,
azaros potem ciepli na ruski Ostfront. Pawe" wiedzio", co sie $wiynci…
– Moja mama, )ucja z domu Nowok,
by"a m"odziutka jak sie wydowa"a – spomino ciotka Gynia. – )ojciec, jak sie !y-
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Cudem odnalezione, nieznane nawet rodzinie, zdj!cie "lubne Paw#a Lazara i $ucji z domu Nowok z Wis#y Wielkiej z czerwca 1940 roku. Ujkowi
Bronkowi, synowi Paw#a przyniós# je kolega. Nawet nie spodziewa# si!, jak wielk% sprawi# niespodziank!. Obok pana m#odego siedzi jego ojciec, równie&
Pawe# zmar#y tu& po wojnie. Nad Paw#em stoi jego brat Jan Lazar, mój dziadek, który wkrótce trafi w mundurze Wehrmachtu do Francji a potem
na Ostfront, do Ruslandu. Wróci dopiero w 1946 roku i nigdy si! z Paw#em nie zobaczy...

ni! mio! gena! 33 lata i by! o jedeno"cie
lot starszy !od mamy. Weseli mieli 30
czerwca 1940 roku. Tyle wiym. I niewiela pamiyntom z ca!ej tej wojny, bo mia!ach ledwo co trzy i pó! roku, jak !ojca
wziyni do Wehrmachtu.
#lubne zdj$cie Paw!a i %ucji Lazarów
pochodzi ju& z wojny, z czerwca 1940 roku, kiedy jeszcze jest spokojnie, cho' wojna ju& trwa. Niemcy utrwalaj( w!adz$, ale
jeszcze nie ma „branki”, jeszcze nie ma
„wojny z Rusami”, jeszcze nie leje si$ rzeka krwi, jeszcze stalinowski potwór nie
po&era "l(skich ch!opców. Pot$ga Rzeszy
trwa w najlepsze. A& do ataku Hitlera

I nic po nim praje nie osta!o – &adnych zdj$', pami(tek. Ciotka Genia pamiynto, &e ciotka Paula zbiyra!a wszystkie te rzeczy, zdj$cia do skrzynki.
Dawniej nie by!o tylu fotografii, ka&da by!a cenna, ka&da by!a relikwi(.
Wi$c siostry Paw!a, Paula z Marysi(,
dba!y o pami$' o bracie, najlepiej jak
mog!y i cz$sto go spomina!y. O, jak&e
cenny by!by ten kancjona! ciotek, ile&
tam musia!o by' dat – pewników, faktów. Od których mo&na by rozpocz('
poszukiwania – g!$biej i g!$biej. A tak
nie ma nic. Prawie nic. Poza pami$ci(,
pami$ci( emocjonaln(. Bo ojciec by!

Pawe# posze# na nieswoja wojna. Na wojna Adolfa. Tak jak tysi$com
%l$zaków, kozali mu w#o"y& mundur Wehrmachtu i walczy& za fuehrera
i ca#$ t$ Rzesz! niemieckich narwa'ców.
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na Rosj$ w czerwcu 1941 roku. Wtedy
wszystko zaczyna si$ sypa'…
Jan, brat Paw!a, zagin(!, niepokoj( si$
o niego siostry – Paula i Maria. Ale wróci do domu w 1946 roku z ruski niewole. A Paw!a na sam koniec po&era dogorywaj(ca bestia wojny. Kiedy wojna jest
ju& niemal sko)czona, a Niemcy przegrane i upokorzone…
Pawe! po dwóch tygodniach cierpie)
umiera 25 maja 1945 roku w jakim" berli)skim szpitalu. Pochowano go, jak napisa! pastor, na ewangelickim cmentarzu ka" w Berlinie.

i si$ go czu!o – jego obecno"'. I cz$"ci(
ojca si$ jest – bo to biologia. Cz$"' ojca si$ dziedziczy – czy si$ tego chce,
czy nie...
***
B!(dz$ po necie, szukaj(c stron o #l(zakach poleg!ych w Wehrmachcie.
W ko) cu tra fiam tam www.volks bund.de i zostawiam w zapytaniu krótk( histori$ – &e to Pawe!/Paul brat mojego dziadka Jana/Johanna poleg! wtedy
a wtedy, &e niewiele wi$cej wiadomo,

i&e prosz$ o potwierdzenie i pomoc. Tyle. Czekam. Do teraz. Obiecali pomóc – wi$c czekam.

Lazary z zalonej Piechówki
Pieronie, cheba mi sie zdo. Zdo mi si!,
"e godo do mie mój dziadek Jan Lazar.
Ale #on ju" downo #umar. Nima go. Ale
tak jakbych go s#yszo#…
A godo do mie ujek Bronek Lazar
z Wis!y (rocznik 1943), syn jego brata
Paw!a. Nic dziwnego. Historia jest jedna i ta sama. Dom rodzinny Lazarów,
na kiery godali „!u Piecha”, sta! na pograniczu dwóch "wiatów, dwóch #l(sków – pruskiego i austriackiego. Tu&
nad Wis!(, która od po!owy XVIII wieku sta!a si$ granic( mi$dzy Austri(
a Prusami, po ich wzajemnych wojnach
o #l(sk. Granica mi$dzy Wis!( Wielk(,
dawniej Polsk(, a magicznym Zarzeczem, cieszy)sk( wiosk(, któr( poch!on$!y w latach 50. dwudziestego wieku
wody zbiornika gocza!kowickiego. O paradoksie – s(siedzi z tego zak(tka
pod pszczy)skiej Wis!y te& podzielili ten
los, te& rozpiechrzli si$ po okolicy
i po "wiecie. Dom Lazarów z Wis!y znikn(! tak samo jak zarzeckie domostwa.
Poch!on$!a je zapora.
Wi$c s!ucham opowie"ci ujka Bronka
Lazara, który chodzi! z drugiego kra)ca
rodzinnej Wis!y na to pogranicze jako
m!ody synek. Odwiedza! mieszkaj(ce tu
ciotki Paul$ i Marysi$, pomaga! w gospo-

darce. I hodowa! ojcowe go!"bie. I tak jak
mój dziadek Jan, jego ojciec Pawe!, on
te# w"drowa! przez most, miyndzy stowami, po wa!ach i przez rzek" na to cysarski Zarzecze – na szumne odpusty,
do radosnych gospód sk$d zawsze dobiega! %piew i muzyka…
– Miyszkali my z mamom, &ucj$ Lazar z domu Nowok, tukyj, kaj stoi staro cha!pa, u dziadków – u Jana Nowoka – spomino ujek Bronek.- Chodzi!ech
do ciotek, Paule i Marysi, tam na Piechówka go!ymbie futrowa', w polu pomoga'… Krowy #ech na Olszyny ganio!… Pamiyntom to tam wszystko,
jak by!o…
Mama ujka Bronka, zmar!a dwie dekady temu &ucja Lazar, chodzi!a z dzie'mi na spacery do ciotek na Piechówce.
Jest jedno takie zdj"cie – dowód takich
niedzielnych, czy %wi$tecznych spacerów. Wida' na nim Marysi" i &ucj"
z dzie'mi – ma!$ Geni$ i jeszcze mniejszym Bronkiem. Czy w!a%nie wtedy
przysz!a informacja o %mierci Paw!a?
Czy ju# wtedy Jonek wróci z Ruslandu,
z niewole?

Ta cha!pa ciotkom rozebra!a zapora.
Pote si" ciotki na Starej Wsi wybudowa!y. Kazik tam teraz miyszko, mój kuzyn,
syn !odJonka, twojigo dziadka. Musza
go ta nawiedzi'…

"ojciec
Ujek Bronek: – &ojciec posze! na wojna w 1944, jak siejusz wojna mia!a ku
ko(cu… A czymu tak po)no posze!? Bo
!on mio! postrza! w rynce (rejmatyka mu
chyci!a), nie !umio!niom rusza'… Ca!o by!a spuchniynto… A wiysz czym to
lyczyli? Nie wiysz – ludzkim gównem… Namiyszali na szmaty i poowijali… I to sie wygoi!o…
No to# mój !ojciec na wojna nie posze!zaroz, tak jak sie nale#a!o… Jak mu
ta rynka wylyczyli, to go potem wziyni… W 1944 posze! na front… Posze!
po)ni ni# Jonek, jego brat… Jonek posze! pryndzy.

A jak pojecho!, tak ju# nie przyjecho! – na #oden urlop… By!y listy, ale
to ich cheba! ojciec nie wys!o!… Bo te
listy by!y w cha!pie potem… Jak te papióry wszytki z Niymiec przysz!y…
Przysz!y – kaj by! pochowany…
Pamiyntom, #e my te papióry z kuzynem z Giszowca wszytki !oglondali…
Mama mia!a je na górze schowane,
w starej cha!pie. Ta tam tesz ksion#eczka wojskowo… Mama !umar!a i nie !osta!o po ni nic… Wszytko sie potraci!o…
Tyla wiym, #e je pochowany na wanielickim cmyntorzu w zachodnim Berlinie, bo by!y ciyszko ranny i umar tam
we szpitalu.

"ostaly go!ymbie we forbale
Bronek: – Go!ymbie by!y forbale... Jo
tam chodzi! ku tym go!ym biom. Chodzi!ech do ciotków na Piechówke je futrowa'. Tyla mi po !ojcu !osta!o… &on

Piechówka by!a ino jedna
Bronek: – Jo ta cha!pa, kajmiyszka!ymoji ciotki, i kajgodali „do Piecha”, jak
dzisiyj widza, boch ta chodzi!... Wiym
jak wyglonda!a... No, tako normalno,
ma!o, ceglano, ze spadzistym dachem,
dachówkom kryto... Mój !ojciec go!ymbie chowo! we forbale, jo tam
do tych go!ybników w!azi!... Zaroz ci to
namaluja, czekej... Tu jest droga, jak
do zapory sie jecha!o... Tu sie skrynca!o... Tukyjteroski mieszkajom Szo!tysy...
Piechówka by!a ostatniom cha!pom,
tak przed zakryntem.
Bronek [szkicuje rozk!ad zabudowa(]: – Tu by!o wej%ci... Tu by!a jedna szopka. Tako szopeczka... A tu sto!a
stodó!ka. A tam by! most. Przed nim by!a tako rozwalono mlyczarnia !od Niymculi. Na dó! tam miyszkali ci – zarozsespomna... Zellnery. Za mostem by!a
droga w prawo. A figura %wiyntego Jona Nepomucyna, !od wielki wody, sto!aza mostem...
A tu by! kanar. My w nim ryby chytali... A tu by!a Kobylarnia... Tu miyszka!y Ziebury... Waliczki... Potem tyn
ksi$dz, co tam by! – jak !on sie nazywo!? Pochodzi! z tej cha!py... Jerona jasnego...
Gospodarki na Piechowym to ta nie
by!o wielki. Krowy tam chowali, %winia ta mieli. Jo tam nie pamiyntom bardzo konia... Niy... No bo tam chopa nie
by!o te# po wojnie... Ciotki gospodarzy!y same. Pole orne by!o wy#y, kaj Ziebury mieszka!y. A krowy #echposo!, tam
kaj zapory jeszcze nie by!o, na tych !$kach na Olszynach... Ciotki mia!y tam
z dwie morgi. My tam siano chodzili suszy' z mojom mamom... Dwa razy
za dziy( siano przewraca'. Ja, tam je
moja ojcowizna... Tam by!a moja ojcowizna...

Brat Paw!a, Jan stoi przed rodzinnym domem w Wi"le Wielkiej. Godali na nich we wsi „!u Piecha”,
to# tymu Piechówka. Wkrótce poch!onie go zapora gocza!kowicka. Ale wcze"niej sko$czy si% wojna,
z której Jan wróci ca!y, a jego brat Pawe! zginie tragicznie w Berlinie.
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Ujek Bronek Lazar razem ze swym koleg! Ludwikiem "miej! przypominaj! sobie, kto ko#o kogo mieszka# na zalanym przez zalew gocza#kowicki
w latach 50. cz$%ci Wis#y Wielkiej.

mio! tak go!ymbie wyszkolone, to by!y
te gar!ocze, to mi te ciotki goda!y, "e jak
by! jeszcze kawalerym, !on !okno !otwar
to tyn go!#b przysze!, bez !okno ifrrr…
A !on mio! w szolce kawa, niy… Przysze!, napi! sie i za$ posze!… Taki mio!
oswojone ty go!ymbie, tyn mój !ojciec…

Za Szo!tysem ju" zalone
Jak wygl#da!a ta downo Wis!a Wielka w tym zalonym koncie miyndzy
szos# na Strumie%, a drog# na Zarzecze?
Siedzymy z ujkiem Bronkiem Lazarem
u jego starszego kolegi, Ludwika &mieji. Za posiad!o$ci# &miejów, gdzie kiedy$ by!o gospodarstwo wolnego so!ty-

mieszka%ców tego zak#tka, wie co robili, czym si' zajmowali, kim byli s#siady Lazarów/Piechów (- &mieje si' tu datuj# od 1817 roku – s!ysz'. By! tu
niejaki Bartecki, który przepiso! si'
na „&mieja”, potwierdzaj# to zreszt# badania Józefa Speka, mi!o$nika dziejów
tego pogranicza, który zaj#! si' spokrewnionym ze &miejami rodem )mijów).
To ju" nie jest ta Wis!a zapami'tana przez ujka Bronka, sprzed zalania – rolnicza, tradycyjna, swojska. Zapora, a i ostatnie czasy, nada!y tej cz'$ci
wsi wybitnie rekreacyjny charakter.
Syn pana Ludwika prowadzi gospodar stwo, wi dzi my jak krz# ta si'
przy chlewie, z którego dobiegaj# pochrz#kiwania g!odnych, oczekuj#cych
karmienia $winiaków. Kawa!ek dalej,

Dom rodzinny Lazarów, na kiery godali „!u Piecha”, sta! na pograniczu
dwóch #wiatów, dwóch $l%sków – pruskiego i austriackiego. Tu"
nad Wis!%, która od po!owy XVIII wieku sta!a si& granic% mi&dzy Austri%
a Prusami, po ich wzajemnych wojnach o $l%sk. Granica mi&dzy Wis!%
Wielk%, dawniej Polsk%, a magicznym Zarzeczem, cieszy'sk% wiosk%, któ(
r% poch!on&!y w latach 50. dwudziestego wieku wody zbiornika gocza!(
kowickiego.
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sa, jest ju" tyl ko skar pa i wo dy
gocza!kowickiego zalewu, który poch!on#! cz'$( Wis!y i Zarzecze. Rozk!adam plan narysowany przez ujka Bronka. Obaj dys ku tu j#, kaj co sz!o,
spiyrajom si'. Wreszcie, postanawiaj#
narysowa( go na nowo, nie na jednej
a trzech kartkach. Rysuje Bronek, Ludwik uzupe!nia, koryguje. Pytam i filmuj' t# ciekaw# relacj'. Pan Ludwik pami'(
ma niesamowit#, wymienia wszystkich

drog# poln# wzd!u" brzegów zbiornika,
przez dawny, rozleg!y ogród &miejów,
zaczyna si' inny krajobraz, równie sielski, cho( bardziej turystyczny. Dwa
rz'dy domków i kampingów, wsz'dzie
wypoczywaj#cy ludzie z rodzinami,
przewa"nie w'dkarze, cho( nie tylko.
Widok, przestrze%, woda i ten widok
na Beskid robi# swoje. – Po co mom jecha( nad morze – s!ysz' od pana Ludwika. – Morze jest tu, gdzie ja tak wypocz-

n'. Cho( po prawdzie, to robota na gospodarstwie zawsze by!a i nigdy czasu
nie by!o na takie „odpoczywanie”, jak
teraz maj# tury$ci.
Dawniej, s!ysz', "y!o si' ci'"ko, wi'cej roboty w polu – gospodorz od rana,
ju" nieraz od szóstej, do wieczora ora!
i sia!, a nie tak jak teraz, maszynami, czy
zlecaj#c prac'. I liczymy, jak wydajnie
pracowa!o si' ko%mi, czy traktorem. Ju"
traktor przy$piesza! znacznie prac'.
A tej by!o sporo. U &miejów, gdzie dawniej by!o wolne so!ectwo, to a" niemal 25
hektarów do obrobienia. By!o co robi(.
Te raz spo r# cz'$( za bra !a za po ra – przy budowie, w latach 50. i pó*niej, bo woda nieraz podmywa!a skarp' brzegu i dopiero jego kamieniowanie
zatrzyma!o ten proces.
Pytam, czy z placu pana Ludwika,
przy niskim stanie wód, mo"na by dojrze( Piechówk', jej fundamenty? Okazuje si', "e jest to mo"liwe. I tak ju" si'
zdarza!o, cho(by w pami'tnych latach 90., kiedy woda ods!oni!a ludzkie
szcz#tki cmentarza cholerycznego w Zarzeczu.
Pan Ludwik pokazuje mi r'k# kierunek, w którym si' znajdowa!a Piechówka, most nad kanarem ze $w. Jonem. Pó* niej spa ce ru j#c brze giem
zbiornika dok!adnie mi umiejscawia
drogi, kolejne zabudowania, nazwy terenowe – to co z ujkiem Bronkiem
umie$cili na mapie. Piechówka by!a bli"ej ni" s#dzi! ujek Kazik ze Starej Wsi,
kuzyn Bronka (nie dwie$cie, ale kilkadzie si#t me trów od brze gu). I nie
na wprost, jak wpada ulica Zalewowa,
ale nieco w lewo, bo droga tu wi!a si',
w kszta!cie „S”-ki, a Lazarówka na Piechowym sta!a na zakr'cie. Id#c prosto
Zalewow# w wody gocza!kowickiego

zbiornika trafi!oby si" w zabudowania
Brudków, gdzie kiedy# sta!a ku$nia
kowala %upy. Przy okazji dowiaduj" si"
(bo przypomnia!o si" ujkowi), &e u Piechów by! ko', na pewno (poza #winiami, krowami i inn( drobnic(). I pewno
sprz"gali go z s(siadowym przy robocie. Zreszt( pola nie mieli wiela, nie byli tak bogaci jak )mije, zreszt( nikt tyle nie mia!. )mieja by! najbogatszym

drogi skr"caj(cej w prawo, odbija!a
dró&ka „Do Przygonu”, prowadz(ca
w stron" stawów i rzeki Wis!y. A g!ówna droga sz!a dalej w kierunku Starej Kobylarni.
A za Zelnerem nie by!o nic, ino Olszyny, !(ki kaj ch!opcy wypasali krowy.
Zapora poch!on"!a w sumie dziesiy'+ cha!pów – tak szacuje pan Ludwik
)mieja. – Brudki to mia!y cztery abo

To ju! nie jest ta Wis"a zapami#tana przez ujka Bronka, sprzed zalania – rol$
nicza, tradycyjna, swojska. Zapora, a i ostatnie czasy, nada"y tej cz#%ci wsi
wybitnie rekreacyjny charakter.
gospodorzem we wsi. Krowy pas!y si"
za cha!pom, do kanaru by!o z kilkadziesi(t metrów, w polu robili Lazarowi
ch!opcy, z ojcem. Po drugim sianie, krowy p"dzi!o si" na Olszynki, sz!y tam
do kupy, wszystkie naroz z s(siadowymi. Laz!y czasem na cesarskie, wi"c
z cesarokami pruskie Wi#lany si" przerzucali kamieniami, patykami. Ot, takie
ch!opi"ce zabawy.
Ciekawy ten spacer, interesuj(cy. Powstanie chyba urocza etiuda filmowa
z tego spaceru #ladami przesz!o#ci tego
uroczego zak(tka Wis!y Wielkiej.
Jak wi"c wygl(da!a dawniej ta Wis!a,
przed zalaniem przez wody zapory?
Tak jak powiedzieli#my, obecnie lustro
wody si"ga do zabudowa' )miejów
i Kubiców (to s(siad z naprzeciwka). Ale
dawniej droga, szutrowa sz!a dalej, zakr"ca!a w lewo, na „!okry'cie” miyszko!
Brudek, przed nim nieco Simka, obok
którego sz!y dwie polne drogi. Przed nim
i zabudowaniami Kubicy prowadzi!a
w prawo droga do Nowej Kobylarni, tam
gdzie hodowano ksi(&"ce konie. Za Simk(, i jeszcze przed Brudkiem wychodzi!a kolejna dró&ka przy której miyszkali
Maindok, Mandla i Oleszka. Za Brudkiem, kiery miyszko! na wspomnianym
ju& „!okryncie”, w pewnej odleg!o#ci
miyszka!y na Piechówce Lazary. Za nimi droga za# skrynca!a w prawo i sz!a
prosto w strona kanaru, mostu na nim i figury #w. Jona, kiery pilnowo!, by wody
z kanaru za bardzo niy wylywa!y. Do kanaru od zabudowa' Lazarów by!o w linii prostej nie wi"cej ni& 80-100 metrów.
Od !uku g!ównej drogi odbija!a w lewo,
w kierunku *(ki, droga prowadz(ca
do gospodarstwa Waliczka. Mieszkali
przy niej Faruga (zaroz skraja za zakryntem], Grygiel i Dziendzielka. Zaraz
przed Waliczkiem bi!o $róde!ko, które zaopatrywa!o w wod" pobliskie stawy
[„ – By!o jakby w ogrodzie, tam by!y sodzowki, stow”). A droga sz!a dali a&
na Pasieki.
Przy kanale, przy g!ównej drodze
miyszka!a Niemcula, do ni nale&a!a
zrujnowana mlyczarnia. Za mostem
od g!ównej drogi odbija!a dró&ka do Celnerów (albo Zellnerów), prowadzi!a
przez krzoki i „ma!y kanarek” (Bronek: – Jo tu w tym miyjscu ryby chyto!,
!okonie tam by!y), a na kolejnym !uku

piyn+ hektarów, Oleszka mia!a 15-20
morgów, Grygry te& tela, Waliczek
mio! 40 morgów. Na te czasy to by!o do#.
– Do Brudka my nazywali „do %upy” – s!ysz" dalej opowie#+ naszego gospodarza – bo !oni do kupy cha!pie
miyszkali. Pawlas, kiery te& tam przy&yni!, to zdiy'cia robi!. *on mio! aparat,

jak downi, roz!o&y! go, przykry! sie tom
szmatom i na placu fotografowo! ludzi,
jak do dowodów zdiy'cia potrzebowali, dziecka… Czy robi! co# jak zalywali – nie umia pedzie+. Pawlas mio!
Marta %upowa. *oni wyprowadzili sie
do Mys!owic i tam pomarli.
– Na Pie cho wym by! #wiyn ty
Jon – potwierdza )mieja. – Ino jak tyn
most szpryngli, to !ona, ta figura, by!a
przewrócono i po!omano. Sto!a przed kanarem po prawej stronie, przed mostem
(ujek Bronek to raz jeszcze potwierdza).
Kto# jom wzion… *ona tu le&a!a chyba kole Kubice. Ale kto to wzion to nie
wiym. By!a tak telo – pokazuje na siedz(co, co daje gdzie# z pó!tora metra. I twierdzi, &e przy niej le&a!a drugo
cz"#+ figury. Czy by!a to g!owa #w. Jona, jak twierdzi! mój dziadek, czy te&
krzy& – nie wiadomo do ko'ca.
Nawet #wiynty Jon nie uchroni! Piechówki od zalanio przez wody zapory.
Ani od tej wojny, na której Pawe!, jak
wielu #l(skich ch!opców, musio! zgin(+...
!

Rekonstrukcja zalanej cz!"ci Wis#y Wielkiej. Plan po#o$enia poszczególnych zabudowa%, jaki narysowali Bronis#aw Lazar i Ludwik &mieja, tutejsi mieszka%cy i dobrzy znajomi.
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MA!GORZATA SKA!BANIA
NIE GRY ZIE
poprawi!o mi si" sumienie
karmione wiedz# o równo$ci pomi"dzy sztucznym
a naturalnie zdeformowanym oceanem mo%liwo$ci (wzi"tym z fali zaoceanicznej szko!y)
odbicia jasnej powierzchni table off face
widz" przenikaj#c# przeze& konstrukcj"
mog" wybra' obrazy
brakowa' myszkowa' upchn#' zaszeregowa' zakwalifikowa'
wyselekcjonowa' typizowa' u!o%y' etykietowa' przebra' dobra' dzieli' oddzieli'
by' albo nie by' ich fragmentacj#
odpowiedzi# na poszukiwane miejsce wolnej woli

***
odebra!am wieczne pióro
by!o ciep!e niesione w wewn"trznej kieszonce kurtki
rozpozna!am z daleka zapach oliwkowej re%yserki kultowej douglasówki
wojskowej prawdziwie kontraktowej ameryka&skiej m-65 nie zestarza!a si"
przed murem oliwkowego teatru

RYB NA POD !WIAT"O
tu mieszka!a pisarka o wielkim sercu czytam kamienn# tablic"
pami"tam moje
zbyt ma!e na b!onie kliszowej
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AL MA

Rys. Ma!gorzata Ska!bania

ujmuj!ca szlachetno"# kadzid$o z %ywicy drzewa dracenowego
flaszka perfum za sto dolarów ameryka&skich starczy do ko&ca i krem
przeciwzmarszczkowy na noc
male&ki pojemnik sko&czy si' za wcze"nie
na pro"b' o list' ksi!%ek dost'pnych w jego sklepie obywatel "wiata
nie odpowiada nie jest bibliotekarzem
ani dramaturgiem którego sta# na w$asny porz!dek "wiata wypowied( w$asnej
starszejpani
who is owns his her
nie jest ju% poet! przejmuj!cym betonow! mównic' w parku rze(b
teraz mów
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Zdj#cia: z archiwum Opery !l%skiej w Bytomiu

By! czas, gdy z Józefem &widrem spotykali'my si" niemal codziennie, b(d% dzwonili'my do siebie, gdy poja#
wia!y si" pytania i w(tpliwo'ci twórcze wymagaj(ce pilnego wyja'nienia. To lata szczytowego nasilenia naszych
kontaktów w okresach nat"$enia wspó!pracy, kiedy rodzi!y si" nasze kolejne utwory sceniczne, oratoria i kan#
taty oraz pracowali'my nad przek!adami librett Belliniego, Donizettiego i Ravela, zleconymi przez Oper" &l(sk(.

Józef !wider „Wit Stwosz”, prapremiera – 1974. Scena fina"owa – ods"oni#cie „$piewaj%cego o"tarza”

Muzyka i przyja!"
TADEUSZ KIJONKA

Warszawska 17
nasze spotkania przerodzi!y
Te
si" z czasem w skromne biesia#
dy (g!ównie z mojej inicjatywy), gdy
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by!o nam po drodze do legendarnej
ju$ Piwniczki w ówczesnym Domu
Pracy Twórczej przy Warszawskiej 37,
gdzie do pó%nych godzin przesiady#
wa!a katowicka cyganeria tamtych
barw nych lat. !wiet na kuch nia,
w miar" tani alkohol, no i okazja by zawsze kogo# spotka$. Kto tam wówczas
nie bywa%, a raczej bywa%, czasem z nawyku, by brata$ si" w aurze artystycznych fascynacji i gruntowa$ przyjacielskie wi"zi w seriach bruderszaftów.
By% to okres, gdy pod tym adresem
funkcjonowa% wcale ruchliwy Klub
M%odych Twórców integruj&cy #rodo-

wiska m%odych twórców i artystów
w klimacie popa'dziernikowych swobód, który wnet nie przetrwa w dawnym nasileniu fatalnych do#wiadcze(
marca 1968 roku, cho$ akurat na !l&sku napi"cia te nie osi&gn& tych dotkliwych politycznych konsekwencji co
w innych #rodowiskach, z Warszaw&
na czele. Tote) przytulna Piwniczka
z barem, gdzie bra$ artystyczna rozsiada%a si" na wysokich krzes%ach, zachowa%a spontaniczny klimat eviva l’arte, cho$ w wersji lokalnej, gdy by%a ku
temu okazja.
Ten adres sta% si" na d%ugo miejscem
popremierowych spotka( i dysput, bo
i z Teatru !l&skiego by%o tu blisko, ledwo te) dwa przystanki po koncercie
z Filharmonii !l&skiej, no a z PWSM,
czyli z konserwatorium, te) ledwo
par" setek metrów. A w%a#nie plastycy

i muzycy liczebnie dominowali, wi"c
te) nie tylko pojawiali si" cz"sto, ale
i mieli wp%yw na klimat biesiadnych
spotka(. Mnie tu zdarza%o si" by$
cz"sto, jako i) wkrótce sta%em si"
g%ów nym orga ni za to rem spo tka(
pod szyldem Klubu M%odych Twórców,
który z czasem sam si" rozwi&za%
i sp%yn&% w niepami"$. Dodam jeszcze,
)e w tym budynku na parterze mia%a
swój pierwszy adres Redakcja „Pogl&dów”, dwutygodnika spo%eczno-kulturalnego utworzonego w po%owie 1962
roku, gdzie ni)ej podpisany, 25-letni
wówczas autor tego tekstu, by% zatrudniony od pierwszych dni powo%ania pisma, za# do Piwniczki mia% w sumie
nie wi"cej ni) dwadzie#cia stopni
schodów. Wspominam o tym dlatego,
jako )e dok%adnie nie pami"tam kiedy
i gdzie dosz%o do pierwszego spotka-

nia z Józefem !widrem, wkrótce jednym z najbli"szych moich przyjació#
i to na d#ugie lata. W ka"dym razie je$li Józek w „Pogl%dach” bywa#, to ju"
gdy zna la z#y si& w Do mu Pra sy
przy rynku. S%dz&, "e raz i drugi pojawia# si& pewnie w Klubie przy Warszawskiej, na imprezie muzycznej sygnowanej przez presti"owe $rodowisko
konserwatorium, gdy prezentowano
na autorskim wieczorze katowickich
kompozytorów, a po$ród m#odych ju"
wybi#a si& czo#owa wówczas czwórka – Górecki, Kilar, !wider i Szalonek – a ka"dy inny o w#asnym rozpoznawalnym ju" wizerunku twórczym.
S#owem – pierwszego naszego spotkania nie pami&tam, a" do momentu podj&cia wspó#pracy, cho' daleko jeszcze
by#o nam do opery.

Nie by! to przypadek
przecie" na pewno musia!bym
A
zapami#ta$ ten moment, cho%
cia"by dlatego, bo Józef &wider je'li
zwraca! na siebie uwag#, to nie tym,
"e w jakikolwiek sposób si# wyró"nia!
czy siebie narzuca!. Wr&cz przeciwnie – a je$li ju" – to wyj%tkow% w ka"dym sensie skromno$ci% a nawet,
rzek#bym, swoist% nieobecno$ci%, "eby nawet w najmniejszym stopniu
nie zwraca' na siebie uwagi. Tak by#o i pozosta#o, bo ten styl obecno$ci sta#
si& swoist% form% bycia Józefa !widra,
jakby zawsze czym$ skr&powanego
i unikaj%cego zauwa"enia. A chodzi
o wybitnego twórc&, $wietnie wykszta#conego, poliglot& i profesora
kon ser wa to rium, a tak "e dzie ka na i prorektora, cz#owieka powszechnie szanowanego, którego autorytet
wynika# z dokona( i zas#ug, a nie
sztucznych pozorów. Mo"na rzec, "e
cechowa#a go zawsze wr&cz programowa prostota i niewspó#czesno$', s#owem – "adnych gestów na pokaz,
pozorów i póz. By#, rzec mo"na, demonstracyjnie zwyczajny, dyskretny
i przyciszony, co uwydatnia# równie"
sposób w jaki si& nosi# i ubiera#, akcentuj%c szaro$' i stopienie z t#em. Uwydatnia#y to tak"e przy'mione okulary,
które nosi# by zatrze' niewielk% skaz& wzroku. No i to jak si& porusza#,
a w#a$ciwie pospiesznie przemyka#, zawsze skupiony i jakby zaj&ty. Wynika#o to równie" z jego cech cz#owieka
bezwzgl&dnie terminowego, sumiennego, który nie tolerowa# zw#oki
i spó)nie( a przede wszystkim protekcji, bo nawet rodzony brat nie móg# liczy' na wzgl&dy.
Do dzi$ nie mog& mimo wszystko
zrozumie' jak to si& sta#o, "e nie za-

Józef !wider (z lewej) i Tadeusz Kijonka podczas pracy nad oper" „Wit Stwosz”

pami&ta#em pocz%tków naszej znajomo$ci ani okoliczno$ci jej zawarcia.
A przecie" nie by# to przypadek. Józef
!wider w tym czasie dzia#a# aktywnie
w Zwi%zku !l%skich Kó# !piewaczych, gdy" przed prac% spo#eczn%
na niwie sztuki i kultury nigdy si& nie
wzbrania#. Ten nurt by# mu zreszt% bliski z racji wra"liwo$ci melodycznej
i znacz%cego ju" dorobku jako autora
wielu pie$ni (wówczas m.in. do wierszy Herberta, Ga#czy(skiego, Staffa
i Tuwima) oraz kompozycji chóralnych, od lat nagradzanych i wykonywanych przez liczne chóry nie tylko
macierzystego regionu. Sam zreszt%
od wczesnej m#odo$ci, a wyrasta#
w kli ma cie mu zy kal ne go do mu,
wspó#pracowa# z amatorskimi zespo#ami chóralnymi. Te do$wiadczenia
mia#y te" znaczenie dla jego dzia#alno$ci twórczej jako kompozytora.
W tym okresie dla ruchu $piewaczego na !l%sku spraw% nader wa"k% sta#o si& odnowienie repertuaru o utwory wspó#czesne, w wi&kszym stopniu
respektuj%ce nowe techniki i $rodki
muzyczne, a napisane specjalnie dla
tych zespo#ów wykonawczych w oparciu o teksty powsta#e dla tych potrzeb.
Józef !wider, który mia# w tym zakresie rozleg#e do$wiadczenie twórcze,
ale i wykonawcze jako praktyk, zaanga"owa# si& wówczas w to zadanie
z du"% energi% i stanowczo$ci%, by zapewni' nowe utwory z tego zakresu
dla potrzeb repertuarowych przede
wszystkim $l%skich zespo#ów $piewaczych. Jako dyrektor artystyczny
Zwi%zku podj%# skuteczne dzia#ania by
stworzy' odpowiednie ku temu wa-

runki. Nale"a#o najpierw pozyska'
teksty o tematyce wspó#czesnej, szczególnie $l%skiej, anga"uj%c do wspó#pracy miejscowych autorów, przede
wszystkim z grona poetów „z nazwiskiem”. Kr%g kom po zy to rów by#
na miejscu wcale spory, g#ównie
z m#odszych roczników, trzeba by#o
im jednak dostarczy' odpowiednie
teksty. I w tych okoliczno$ciach dosz#o zapewne do naszego spotkania zapoznawczego, rozmów i napisania
pierwszych tekstów, co sta#o si& chyba w miar& szybko. *%cznie powsta#o kilkana$cie wspólnych pozycji
wpisanych w temat $l%ski, do których
Józef !wider stworzy# muzyk&. By#y
w$ród nich utwory ró"ne, w tym
o klimacie nostalgicznym, "e przypomn& „Stary szyb”, czy „P#yn% barki
Odr%”. Od tamtego czasu min&#o ju"
ponad pó# wieku i kompozycje te
popad#y z czasem, jak s%dz&, w zapomnienie, bo te" i wyczerpa#a si&
na tym nasza wspó#praca w tym zakresie. I pewnie nie dosz#oby do jej odnowienia, skoro dalsze lata wspó#pracy zdominowa#a przede wszystkim
opera i te dokonania autorskie maj%
odt%d znaczenie.

„Magnus”
na 25%lecie Opery &l(skiej
cz#sto zdarza – na pocz(t%
przypadek, który wp!yn(!
Jnakuaknotoby!wesi#mo"
liwo'ci w naszej autor%
skiej wspó!pracy. Z pocz%tkiem roku 1967 obj%#em funkcj& kierownika
literackiego Opery !l%skiej, o do$'
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Henryk Grychnik jako Zbigniew w „Magnusie”

szerokim zakresie obowi!zków, które sobie sam stale poszerza"em. Gdy
we wrze#niu z nowym sezonem dyrektorem Opery zosta" Boles"aw Jankowski (po kilku sezonach na scenach
zachodnich), jego kadencj$ od pocz!tku wyró%nia"a ogromna dynamika
organizacyjna i repertuarowa. Du%e
nadzieje wi!za" z inicjatyw! og"oszenia ogólnopolskiego konkursu na libretto operowe o tematyce #l!skiej,
powierzaj!c mojej osobie nadzór
nad jego organizacj! i rozstrzygni$ciem. Cho& zasi$g tego specjalistycznego konkursu nie okaza" si$ szeroki,
ale pojawi"a si$ pewna ilo#& prac
godnych uwagi, które zosta"y przekazane #l!skim kompozytorom do swobodnego wyboru. Józef 'wider zainteresowa" si$ jednym z nagrodzonych
tekstów pt. „Magnus” Tadeusza Kasz-
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Eugeniusz Kuszyk jako Wit Stwosz

czuka z K"odzka, którego akcja rozgrywa si$ w XI wieku w #redniowiecznym Wroc"awiu, a jego g"ównym bo ha te rem jest wo je wo da
wroc"awski, tytu"owy Magnus, do którego przyby" syn W"adys"awa Hermana Zbigniew. Lecz historyczny Magnus to pseudonim realnego bohatera,
pogr!%onego w rozpami$tywaniu okupacyjnej przesz"o#ci i %yj!cego w poczuciu winy za #mier& córki, która nie
za"ama"a si$ podczas przes"ucha(.
Rozbudowane relacje pomi$dzy postaciami planu historycznego i wspó"czesnego tworz! paraleln! akcj$ opery a%
do tragicznego fina"u. I w"a#nie to libretto zainteresowa"o Józefa 'widra,
któremu odpowiada"o uj$cie „tematyki #l!skiej w sposób ogólny, nie regionalny; (…) inspiruj!cym pomys"em
wydawa"o mi si$ powierzenie wszystkim postaciom podwójnej roli, stworze nie w pew nym sen sie «ope ry
w operze»”. Lecz libretto T. Kaszczuka wymaga"o gruntownego przepracowania pod wzgl$dem dramaturgicz nym i li te rac kim, w tym
przypadku poprzez dodanie i rozbudowanie kilku scen oraz zmian$ fina"u oraz dopisanie niemal wszystkich
arii. I to zadanie zosta"o mi powierzone, cho& okaza"o si$ nader czasoch"onne, ale i pracoch"onne, za# termin prapremiery napiera", bo mia"o do niej

doj#& ju% w czerwcu 1970 z okazji obchodów 25-lecia Opery 'l!skiej.
Ten okres bardzo zbli%y" nas do siebie i sta" si$ pocz!tkiem nie tylko systematycznej wspó"pracy, ale i oddanej
przyja)ni. Józef 'wider zajmowa"
wówczas z rodzin! mieszkanie na drugim pi$trze w budynku ko#cio"a Garnizonowego, gdzie w zamian za mieszkanie pe"ni" obowi!zki organisty. W tej
roli wyst$powa" od dzieci(stwa, bo
równie% ojciec Józefa, pierwszy nauczyciel muzyki w rodzinnych Czechowicach, by" uznanym organist!. To
pod jego kierunkiem odby" etap domowego samokszta"cenia, nim podj!"
nauk$ w cenionym Liceum Muzycznym w Katowicach (zapami$tany jako absolutny prymus), by odby& nast$pnie studia w katowickiej PWSM
i to w trzech jednocze#nie kierunkach:
w klasie fortepianu, na Wydziale Teorii i Muzyki oraz kompozycji – tu dyplom w klasie prof. Boles"awa Woyto wi cza uzy ska" z od zna cze niem
przedstawiaj!c jako prac$ dyplomow!
w"asny Koncert Fortepianowy, wielokrotnie potem przez siebie wykonywany. Pami$tam to mieszkanie z widokiem z naro%nego pokoju na ulic$
Ko per ni ka i skwer pod cho dz! cy
pod katowickie wi$zienie. Mieszkanie
by"o ciasne, bez wi$kszych wygód, co
mia"o znaczenie dla rodziny z trojgiem
dzieci i stale zaj$t! %on! Krystyn!, dyplomowan! wokalistk! i cenion! dyrygentk! chóraln!, która godzi"a prowa dze nie z pa sj! kil ku chó rów.
W pami$& zapad"a mi wielce zaradna m"odziutka córka Magda, która
przej$"a szereg domowych obowi!zków, a przypad"y jej tak%e zadania
zwi!zane z nadzorem wychowawczym nad najm"odszym bratem, jeszcze w wieku niemowl$cym, który
z trudem usi"owa" wsta& o w"asnych si"ach trzymaj!c si$ por$czy "ó%eczka,
a %e nie znosi" samotno#ci – domaga"
si$ sta"ej uwagi. „Magnus” powstawa"
wi$c w aurze susz!cych si$ pieluch
i p"aczu ha"a#liwego oseska. Bywa"em
tam wówczas cz$sto, bo wi$kszo#& arii
rodzi"a si$ na %ywo, a% do ostatnich
miesi$cy poprzedzaj!cych prapremier$ pod batut! Napoleona Siessa. Przyj$cie nowej opery (Bytom, 13 VI 1970
r.) by"o uznane za wydarzenie sceniczne i muzyczne. Wysoko oceni" Józef
Ka(ski „obdarzon! wspania"ym sopranem Krystyn$ Kujawi(sk! i Ew$ Kara#kiewicz (…) obok #wietnego odtwórcy postaci Zbigniewa Henryka
Grychnika”. A Bogus"aw Kaczy(ski
oceniaj!c muzyk$ stwierdzi", %e „przywodzi na my#l dzie"a Wagnera i Ryszarda Straussa”, by uzna& oper$
„za jedno z ciekawszych dzie" scenicz-

nych skomponowanych w Polsce
po wojnie”. A przecie! pisanie muzyki trwa"o zaledwie 10 miesi#cy i to
w warunkach zapracowanego zawodowo kompozytora.
Trzy lata po bytomskiej prapremierze wystawi"a „Magnusa” Opera Wroc"awska, z rozmachem i wielk$ staranno%ci$, ze %wietn$ wielce urodziw$
Krystyn$ Tyburowsk$ i Januszem
Temnickim. Opera Wroc"awska zaprezentowa"a nast#pnie „Magnusa” w ramach X Festiwalu Polskiej Muzyki
Wspó"czesnej w lutym 1974 roku.
W tym czasie trwa"y ju! zaawansowane próby do premiery naszej drugiej
opery pt. „Wit Stwosz”.

Majestatyczny
„Tryptyk powsta!czy”
ecz wcze"niej doczeka# si$ prawy%
konania „Tryptyk powsta!czy” na%
pisany z okazji 50. rocznicy III powsta%
nia "l& skie go. To by #o dla nas
wydarzenie tak'e dlatego, 'e w Sali
Filharmonii (l&skiej zasiad#o wielu s$%
dziwych weteranów w powsta!czych
mundurach, wszak trzycz$"ciowe
oratorium by#o tak'e wyrazem ho#%
du z#o'onego "l&skim powsta!com.
Do udzia"u w koncercie dyrygent Karol Stryja zorganizowa" du!y aparat
wykonawczy. Obok orkiestry Filharmo nii &l$ skiej wzi# "a w nim
udzia" 150-osobowa Reprezentacyjna Orkiestra Kopalni Walenty Wawel
oraz kilka chórów i dwoje %wietnych
solistów – Stanis"awa Marciniak (sopran) i Eugeniusz Kuszyk (bas) z Opery &l$skiej. Teksty recytowali Zofia
Truszkowska i Henryk Maruszczyk
z Teatru &l$skiego.
Sukces prawykonania spowodowa",
!e na otwarcie Festiwalu Pie%ni Zaanga!owanej „Czerwona Lutnia” zosta"
wybrany w"a%nie „Tryptyk powsta'czy”
w grudniu 1974 roku. W koncercie inauguracyjnym, który odby" si# w Domu Muzyki i Ta'ca w Zabrzu wyst$pi"o pod batut$ Czes"awa P"aczka 1000
wykonawców, w tym 15 chórów mieszanych i m#skich oraz zespó" Filharmonii &l$skiej i ponownie Reprezentacyjna Górnicza Orkiestra D#ta „Wawel”
w Rudzie &l$skiej. Wra!enie by"o imponuj$ce, a pot#!na estrada zabrza'skiego Domu Muzyka „wydawa"a si#
zbyt ciasna dla tej ilo%ci wykonawców”.
„Dzie"o to, ju! w zamierzeniu swoim
pe"ne patosu, zyska"o jeszcze na swej
monumentalno%ci dzi#ki wykonaniu” – napisa" w „Trybunie Robotniczej” Marek Brze(niak. Byli%my z Józkiem pod wra!eniem tej prezentacji,
cho) !yli%my zbli!aj$c$ si# prapremie-
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Po generalnej próbie „Magnusa”. Na zdj!ciu: Józef "wider (w #rodku), Tadeusz Kijonka (drugi z
prawej), Napoleon Siess (pierwszy z prawej), od lewej: Tadeusz Gyglewski – autor scenografii i re$yser
Boles%aw Jankowski

r$ „Wita Stwosza”, do której dosz"o pó"
roku pó(niej. Jest to wi#c czas, gdy dochodzi do spektakli operowych i prezentacji koncertowych naszych dzie",
a jednocze%nie jeste%my poch"oni#ci
tym co piszemy, d$!$c do jedno%ci wizji i muzyki.

„Wit Stwosz”
– rzecz o O#tarzu Mariackim
cze"niej mia#o miejsce wa'ne
W
wydarzenie w 'yciu rodzinnym
(wi drów – zmia na miesz ka nia,
w czym mia#em znacz&cy udzia#. W#a%
"nie przenosi# si$ do wybudowanego
domku w Brynowie Wilhelm Szew%
czyk i wpad#em na pomys#, by spore,
"wiet nie po #o 'o ne miesz ka nie
przy Plebiscytowej 17 przej&# (wider.
Mój naczelny by" !yczliwie nastawiony do tego pomys"u, ale wymaga"o to
jeszcze z jego strony wp"ywowej interwencji, by uzyska) urz#dow$ zgod#. No i zacz#"y si# towarzyskie wizyty &widra w „Pogl$dach”, nie powiem,
!e nacechowane antyalkoholow$ zawzi#to%ci$. I tak stonowany abstynent
delektowa" si# koniakiem nie tylko
w symbolicznych dawkach, bo Szewczyk nie znosi" pod tym wzgl#dem
przesady, tyle !e nie wymaga" si#gania po s"ynne cygara. Ale ju! na obiadki Józef dawa" si# wyci$gn$) i to
w s"ynnej redakcyjnej kompanii. Okaza"o si#, !e czuje si# nawet dobrze jako smakosz %wietnej kuchni g"ównie
pobliskiego Monopolu, a trzeba przyzna), !e cho) bezprzyk"adnie zawsze
oszcz#dny, Józio partycypowa" w kosztach tych niespiesznych biesiad z wzorow$ godno%ci$. Zdarza mu si# nawet
zawadzi), gdy kompania postanawia
pój%) jeszcze do Piwniczki, i o ten
grzeszny adres, by zasi$%) na wysokim

krze%le przy barze z min$ bywalca.
Czego si# jednak nie robi dla szlachetnych celów. A rzecz si# przeci$ga"a, bo
te! i nie by"a do za"atwienia od r#ki.
Biurokratyczne ograniczenie wymaga"o wsparcia samego genera"a Jerzego
Zi#tka, na szcz#%cie !yczliwego artystom, no i szczególnie cenionemu
Wilusiowi, który zreszt$ nie nadu!ywa" przys"ug. A przecie! mieli%my
jeszcze tak wa!ny argument jak „Tryptyk powsta'czy” oklaskiwany przez
honorowego go%cia na prawykonaniu
oratorium w Filharmonii &l$skiej. I tak
sprawa w ko'cu ruszy"a, a s"owo sta"o si# cia"em. Mieszkanie o powierzchni sporo ponad 100 metrów kwadratowych z wszelkimi wygodami, do tego
kwaterunkowe, a wi#c nie tak drogie,
no i niespe"na kilometr od konserwatorium, gdzie sumienny Józef &wider
mia" zawsze sporo obowi$zków, prowadz$c jako mistrz i pedagog w"asn$
klas# kompozytorsk$, ale i pe"ni$c jednocze%nie zawsze odpowiedzialne
funkcje do prorektora w"$cznie.
W tym mieszkaniu rodzi si# „Wit
Stwosz” i to do ostatniej nuty, a Józef
sam przygotuje tak!e z wzorow$ precyzj$ materia"y nutowe wyr#czaj$c
PWP. Tu równie! b#d$ si# pojawiali
soli%ci, by przy fortepianie pod jego
nadzorem opanowa) wzorowo partie.
A &wider który zna wyj$tkowo wymagania sztuki wokalnej i tajniki g"osu,
pisze tak, !e %piewacy dobrze czuj$ si#
wykonuj$c jego kompozycje, wi#c
z satysfakcj$ podejmuj$ si# zada'
wykonawczych. Informacje o nowej
rodz$cej si# operze wnet nabieraj$ rozg"osu, bo i sam tytu" brzmi interesuj$co i chwytliwie: Wit Stwosz, nowa
opera polska katowickiego tandemu
twórczego!
S$ to lata, gdy nowe dzie"a operowe w Polsce rodz$ si# wcale cz#sto, 25

i to przy wsparciu mecenatu pa!stwa,
cho" #rodki wydzielane by$y zawsze
skromnie. Mo%na by wymieni" wiele tytu$ów, które powstaj& niemal
równocze#nie, a spo#ród autorów
m.in. Gra%yn' Bacewiczówn', Tadeusza Bairda, Henryka Czy%a, Piotra
Rytla, Augustyna Blocha, Krzysztofa Meyera, Tadeusza Szeligowskiego,
Witolda Rudzi!skiego, Bernadett'
Matuszczak, Ryszarda Bukowskiego,
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Romualda Twardowskiego,
który zadebiutowa$ w Operze (l&skiej oraz Edwarda
Bogus$awskiego. W tym
okresie objawia tak%e swoje zainteresowanie w dziedzinie opery Krzysztof Pende rec ki, któ ry na pi sze
po tem czte ry po zy cje
od pocz&tku w atmosferze
mi'dzynarodowego rezonansu. A wi'c by$ odpowiedni klimat stymulowany
tak%e przez teatry operowe,
któ re mia $y po win no#"
wspiera" ten gatunek twórczo#ci, rzec mo%na niejako
z urz'du.
By$em autorem pomys$u,
który od razu zafrapowa$
Józka. W krakowskim okresie studiów nie zdarzy$o si'
%ebym min&$ ko#ció$ Mariacki bez spotkania z arcydzie$em Wita Stwosza. A %e
jestem tak%e zafascynowany
#redniowieczem pod wp$ywem wielkiej Ksi'gi Huizingi oraz m.in. powie#ci „)ywe kamienie” Wac$awa Berenta, ka%de spotkanie
z o$tarzem ma tak%e inne aspekty, które o%yj& gdy pojawi si' pytanie o temat nowej opery. Stali#my akurat
pod gmachem Delikatesów, gdzie czeka$em na autobus nr 138 na osiedle Tysi&clecia. Pada$ deszcz, dzie! mrocznia$, au to bus si' spó* nia$, wi'c
we szli #my do #rod ka by utkn&"
przy pustym o tej porze barze. Na pytanie Józka o temat, odpowie dzia $em bez tro sko:
Wit Stwosz, rzecz o O$tarzu
Mariackim. W tym momencie patrzy$em akurat na pó$ki z mozaik& barwnych bute lek, któ re stwa rza $y
szczególn& aur'. No i prowokowany pytaniami, odpowiada$em, i% w scenie fina$o wej po ja wi si' wi zja
#piewaj&cego O$tarza Mariackiego, w którym znajd&
si' so li #ci upo zo wa ni
na wzór postaci z dzie$a
Stwosza. Wszystkie zdarzenia rozgrywaj&ce si' i to
równocze#nie w pejza%u
miasta, a wi'c Krakowa,
b'd& zmierza$y do tej fina$owej sceny, prowadzone
symultanicznie w kilku planach, gdy trwa jeszcze #redniowiecze, a ju% zapowiada swoje nadej#cie renesans.
Od pocz&tku bowiem nie
mia$a to by" opera biograficzna, za# samo libretto na-

rodzi$o si' z wizji poetyckiej o powo$aniu i tworzeniu arcydzie$a, jakim jest
O$tarz Mariacki. I tak te% si' sta$o, za#
scena fina$owa nawi&zuj&ca do realnego o$tarza, okaza$a si' imponuj&cym
zwie!czeniem opery, co znalaz$o potwierdzenie we wszystkich, jak%e licznych recenzjach. Napisa$ Leszek Polony, %e „Ów wspania$y, wznios$y
chór ma zapewne niewiele sobie równych fragmentów w ca$ej literaturze
operowej”. S$owem – w ca$ej…! Spo#ród wielu opinii równie satysfakcjonuj&cych, przytoczmy jeszcze zdanie
Mariana Wallka Walewskiego, który
stwierdzi$, %e jest to „spo#ród oper polskich ogl&danych w ostatnich 30 latach – bodaj%e najlepsza i jak s&dz' – maj&ca przed sob& przysz$o#"
sceniczn&”.
Do prapremiery dosz!o w warunkach
wielkiej mobilizacji, by maksymalnie
wykorzysta" nietypowe tworzywo.
Kompozytor by! obecny na wszystkich
próbach, wcze#niej szlifowa! g!osy
solistów. W realizacji spektaklu uczest$
niczy!a te% Krystyna &wider, która
przej'!a z du%ym powodzeniem kie$
rownictwo chóru Opery &l(skiej. Niemal wszyscy czo$owi soli#ci osi&gn'li
szczyty mo%liwo#ci, a wielu stworzy$o podziwiane kreacje, gdziekolwiek
Opera (l&ska go#ci$a z tym spektaklem,
na czele z Eugeniuszem Kuszykiem,
odtwórc& partii Wita Stwosza. Przyj'cie opery by$o wr'cz owacyjne, a jej
twórcy zostali uhonorowani Wojewódzk& Nagrod& Artystyczn&. Recenzje pojawi$y si' licznie, bo te% spektakl
odby$ w'drówk' przez niejedn& scen',
na czele z presti%ow& prezentacj&
w Warszawie podczas Panoramy Kultury XXX-lecia oraz w Krakowie,
gdzie Opera (l&ska wyst&pi$a na scenie
Teatru im. S$owackiego, a spektakl
ogl&da$a elita kulturalna starej stolicy
królewskiej. Chwalebne recenzje czytane po latach nasuwaj& pytanie dlaczego nie dosz$o do nast'pnych premier,
tak%e po sukcesie na mi'dzynarodowym Festiwalu Maryjskie Lato w S$owenii (wcze#niej Opera (l&ska wyst&pi$a z tym spek taklem tak %e
w Ostrawie) z pe$n& artystyczn& satysfakcj&, a trzeba pami'ta" jak ograniczone by$y w tych latach zagraniczne
kontrakty.
By$a to wyprawa oczekiwana, zorganizowana sprawnie, w klimacie serdecznym i pe$na barwnych epizodów.
Spektakl zaprezentowany na scenie zadaszonego amfiteatru, który mie#ci$ si'
w budowli dawnego zakonu krzy%ackiego, ujawni$ swe nieprzeci'tne walory wokalne w tych wyj&tkowych warunkach akustycznych. Recenzent

dziennika „Delo” uzna! fina! ze "piewaj#cym o!tarzem jako „szczyt operowych mo$liwo"ci”. Tak$e druga prezentacja „Wita Stwosza” w dawnym
cesarskim kurorcie w Portoro%u potwierdzi!a wszystkie walory tej opery
w warunkach spektaklu plenerowego.
Niestety liczne zmiany kadrowe wieloosobowego spektaklu spowodowa!y zawieszenie tej pozycji, okaza!o si&,
$e nieodwracalnie. Nie dosz!o nawet
do pe!nej dokumentacji przedstawienia, nie licz#c muzycznych fragmentów. Takie to jednak by!y wówczas
mo$liwo"ci.
Do kolejnych premier naszych oper
dochodzi!o w cyklu przemiennym.
W rok po „Wicie Stwoszu” ma miej"
sce prawykonanie kantaty na g!osy so"
lowe, chór i orkiestr# symfoniczn$ pt.
„Poemat z tamtych dni”. Utwór ten nie
mia! charakteru opowie"ci epickiej
o ostatniej wojnie, lecz stanowi! jej metaforyczn# wyk!adni&. „Mimo u$ycia
po t&$ ne go sk!a du wy ko naw ców:
sopran, mezzosopran, baryton i a$
3 chóry – $e'ski, m&ski i mieszany
– oraz orkiestra symfoniczna, kantata
(widra nie sprawia wra$enia dzie!a monumentalnego. Kompozytor zastosowa!
tutaj bardzo delikatn# i subteln# instrumentacj&” – napisa! po koncercie
w „Trybunie Robotniczej” Marek
Brze)niak (20 III 1975). W „Poemacie
z tamtych dni” g!os ludzki zabrzmia!
ca!ym swym naturalnym blaskiem jak
w czasach bel canto. Ten sam recenzent
napisa! o wykonaniu: „By!o ono naprawd& doskona!e”.
Rok pó)niej znów w Filharmonii (l#skiej ma miejsce prawykonanie „Poematu stalowego”, równie$ do moich
s!ów, na tenora, bas solo, g!os recytuj#cy, chór i orkiestr&. Rafa! Augustyn
napisa! w „Ruchu Muzycznym” o „niespodziewanym sukcesie utworu pomimo jego programowych akcentów”.
Szczególnie podkre"li! walory interpretacji Ewy Decówny, „która swym niskim d)wi&cznym g!osem recytowa!a
szlachetnie poetyczny tekst Kijonki”.
Nie min#! rok a na scenie Opery (l#skiej pojawi!a si& kolejna, trzecia ju$
nasza pozycja sceniczna okre"lona jako musical-opera dla dzieci, z barwn# akcj# opart# na motywach ba"niowych, z udzia !em naj bar dziej
popularnych postaci z ba"ni, która ju$
w kilka lat po premierze (24 IX 1977)
doczeka!a si& wznowienia w niemal
ca!kowicie nowej obsadzie, ciesz#c si&
nieprzerwanie du$ym powodzeniem.
O przyj&ciu nowego dzie!a scenicznego "wiadczy uhonorowanie autorów
Nagrod# Prezesa Rady Ministrów
za Twórczo"* dla Dzieci. My"l&, $e

o znakomitym porozumieniu mi&dzy
na mi "wiad czy wspól ny do ro bek
tych 12 lat – licz#c od „Tryptyku powsta'czego” – 3 dzie!a operowe, 5 pozycji koncertowych, wliczaj#c „Silesian&” – godzinne oratorium, które
zosta!o zaprezentowane przez Filharmoni& (l#sk# 22 stycznia 1981 r.
w Tychach i dwa dni pó)niej w Katowicach. Pod batut# Karola Stryji
z Orkiestr# i Chórem Filharmonii
(l#skiej wyst#pili: Maria +wiakowska – mezzosopran, Józef Homik – tenor i jak zawsze w ka$dej kolejnej pozy cji bas o ma syw nym g!o sie
Eugeniusz Kuszyk. Wielkie wra$enie
pozostawi! w pe!nej pasji i skupienia
recytacji Ignacy Gogolewski. A by! to
tekst nasycony s!owami oskar$e'
i gniewu, które przylega!y do sytuacji
roku 1981, zanim dojdzie do og!oszenia stanu wojennego. Co istotne z pozycji autora tekstu, jak to precyzowa!a umowa, mia! on zosta* z!o$ony do 8
wrze"nia 1980, a wi&c mia! on w sobie klimat tego pe!nego napi&* czasu
na granicy eksplozji zbiorowej i nieuchronnej konfrontacji.
W tym okresie nasze twórcze drogi
jakby si& rozesz!y. Ja od listopada jestem poch!oni&ty niemal bez reszty,
wraz z Kazimierzem Kutzem, powo!aniem i wspó!prowadzeniem Komitetu Porozumiewawczego Zwi#zków
i Stowarzysze' Twórczych oraz organizacj# ostatecznie nieodbytego Sejmiku Kultury (l#skiej wyznaczonego
na 19 grudnia 1981 roku, Józef raczej
unika! tak zdecydowanego zaanga$owania i ubolewa! nad marnowaniem
czasu. Na ulicy Plebiscytowej pojawia!em si& ju$ teraz rzadko, cho* mog!em
liczy* na spontaniczne wybuchy rado"ci zaciek!ego kundla-znajdy, przypominaj#cego znerwicowanego ratlerka
s!ynnej Amy, której sta!em si& z nieznanych powodów od pocz#tku ulubie'cem, cho* rzuca!a si& na ogó!
na wszystkich by k#sa*, co odstrasza!o go"ci. By! jeszcze jeden wa$ny powód, który nas oddali! od siebie: powa$ny dysonans w $yciu rodzinnym
Józka, w tym czasie przebywaj#cego
wi&cej w Cieszynie, w Filii Uniwersytetu (l#skiego, gdzie jako jedyny profesor zwyczajny na Wydziale Artystycz nym – kie ro wa! In sty tu tem
Pedagogiki Muzycznej bodaj do pó)nej emerytury – by! szczególnie ho!ubiony. Raz i drugi zawadzi!em wówczas o Cieszyn i jego starokawalerskie
gospodarstwo, a nie by! w tej dziedzinie zbyt zaradny; zreszt# potrzeby
Józka by!y raczej mizerne i wystarcza!a mu studencka sto!ówka. Cieszyn dla
synka z tamtych stron by! zawsze adresem sympatycznym, miasto w sam

raz na spacery i przystanki serdeczne.
Oj Józku, Józku… a przecie$ mieli"my
jeszcze zabra* si& za oper&, czego nie
wykluczali"my, cho* $aden temat nas
jako" nie przyku!.
Po raz ostatni byli"my "wiadkami
prezentacji naszego wspólnego dzie!a – „Tryptyku powsta'czego” do czego dosz!o 20 kwietnia 2009 roku,
znów w zawsze przyjaznej Filharmonii (l#skiej, gdzie pod batut# Jana Wincentego Hawela, z chórem
i orkiestr# Filharmonii oraz orkiestr#
d&t# Kopalni Murcki wyst#pili Joanna K"ciuczyk – sopran i Jaros!aw Kitala – bas. Po tylu latach „Tryptyk” zosta! przyj&ty ze sporym uznaniem
i zaprezentowa! wszystkie swoje dowiedzione wcze"niej walory, co sprawi!o nam niema!# satysfakcj&. Gdy
jednak zagadn#!em po koncercie Józka, czy jeszcze zerwiemy si& z martwoty, tylko westchn#! i odes!a! propozycj& z ironi# na tamten "wiat.
***
Zawsze kruchego zdrowia a jednak
do%y! pi#knego wieku. Gdy dokona!
%ywota w Katowicach 22 maja 2014
roku mia! 84 lata. &y! wi#c d!u%ej ni%
jego najbli%si przyjaciele Henryk Mi"
ko!aj Górecki i Wojciech Kilar, któ"
rzy ju% czekali na zawsze bliskiego Jó"
zia na cmentarzu przy Sienkiewicza.
Tak los zdarzy!, %e trzej naj'wietniej"
si kompozytorzy 'l$scy tej wspa"
nia!ej generacji s$siaduj$ ze sob$
w tej cz#'ci s!onecznego cmentarza.
Odeszli kolejno od najm!odszego
Henryka Miko!aja po Józefa (widra,
zawsze zapracowanego i zapartego
w prze sad nej skrom no "ci. Ju$
po okresie studiów jako nauczyciel
przedmiotów teoretycznych by! w latach 1953-55 zwi#zany z Liceum
Muzycznym w Bielsku Bia!ej, nast&pnie do 1961 z macierzystym Liceum
Muzycznym w Katowicach. Pozostawi! po sobie dorobek nadzwyczaj
rozleg!y od pie"ni i utworów kameralnych po 9 mszy z organami lub orkiestr# i Te Deum na g!osy solowe,
chór i orkiestr&. By! kompozytorem
wszechstronnym o w!asnej rozpoznawalnej melodyce i "rodkach ekspresji. Wi&kszo"* jego licznych kompozycji powsta!o na styku muzyki
i s!owa eksponuj#c walory wokalne.
Tworzy! w istocie do ko'ca $ycia, tak$e liczebnie imponuj#co przedstawia si& jego dorobek lat cieszy'skich z do mi na cj# kom po zy cji
wokalnych, bo g!os by! zawsze dla
niego najwa$niejszym instrumentem,
którym potrafi! wyrazi* wszystko.
!
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o Czernicy

zapiski
Z OPOWIADANIA

MARIAN LECH BEDNAREK

hcia!bym napisa" co# o Czernicy, nanosi" na kartk$ d!ugie, pofa!dowane fraC
zy – jak te ba%anty prze!a%& mi przez p!ot, a sarny podgryzaj& wszystkie dookolne trawy. Wiatr czernicki jest porwisty – %e drzewa nieustannie musz& ta'czy" na jego rozkazy, ale i wskazywa" gdzie trzeba i#", jak drogowskazy.
O czym on im gada? Kto wie? Mo%na si$ tylko domy#la".
Wzgórze, na którym znalaz!em mój dom, jest wzgórzem poka(nym i rzucaj&cym wyzwanie. Tu trzeba strzec tajemnicy – mówi& ukryte zio!a i dzikie !&kowe kwiaty, i te inne te%. Bia!e kr$gos!upy brzózek akcentuj& wykrzykniki tej okolicy, ca!e pochody protestuj&cych przeciwko status quo ka%dego za g!o#no
puszczonego b&ka, a mo%e przede wszystkim znaki zapytania?
Gdzie# mi$dzy tymi bia!ymi kr$gos!upami brzózek urodzi! si$ znany kompozytor Henryk Miko!aj Górecki. Podobno, jak mówi Ksi$ga Czernicy – najpierw by!
poka(nym prawdziwkiem, którego przypadkowy zbieracz grzybów znalaz! i zamierza! rzuci" na #wi&teczny stó!. Jednak w noc poprzedzaj&c& #wi$to, anio! stró%
przysz!ego wielkiego kompozytora wykrad! grzyba-artyst$ z domu grzybiarza i zaniós! do prawdziwej rodziny jako niemowl$, gdzie nadano mu imi$ Miko!aj. Tako rzecze Ksi$ga Czernicy. Niedawno, z kilometr od mojego domu wystawiono
mu pomnik – jak siedzi na !awce i czyta partytur$ przed czerwonym, ceglastym
budynkiem szko!y, gdzie zbieraj& si$ codziennie m!odzi arty#ci d!uta i p$dzla, by
"wiczy" b!yskawiczny #wist swojego narz$dzia, przy skrzy%owaniu ulic, podobnych do innych, zakrzyczanych i rozp$dzonych. Nie wiem co to za muzyka, której s!ucha teraz ten odlany z br&zu Miko!aj, czy przerabia te klaksony i warkoty
uliczne na nuty symfonii czernickiej?, a raczej rydu!towskiej? Czy po prostu czyta regionalne „Nowiny”.
Tu na wzgórzu mieszka cisza, bo tylko w ciszy rodz& si$ kompozytorzy. Na moim wzgórzu nikt nic nie mówi, tylko kiwa r$k& i idzie dalej strzec swej tajemnicy. Jedyny pies w okolicy jest weso!y i raczej niechciany przez w!a#cicieli. Ot prezent urodzinowy z ogonem i uszami, masakruj&cy zadbany a% do szale'stwa ogródek.
Barbarzy'cy mieli przyj#" i przyszli, ukryci pod niepozorn& sier#ci& rudawego kundla. Trwa w!a#nie ich najazd. Padaj& strz$pki nerwów w!a#cicieli, ale za siatk& wywalczonej prywatno#ci to ich sprawa. U#miecha si$ tylko poczochrany nicpo'
do wszystkich i my#li %e to niez!a zabawa. A m!ode, tutejsze laski pieszcz& go tylko przez szpary w siatce. Tak wygl&da granica mi$dzy mi!o#ci& a tragedi&. Ja poeta z ulicy Starej, tu% obok – có% to za podnieta?, kto mi przypnie epoleta?, %eby
tak by!o. Bo nikt tu mnie nie zna, bo patrz& na mnie jak na sarn$ na wzgórzu. Ja
o tym nic nie wiem – %e mnie wida". A wiatr ko#cielny niesie d(wi$ki parafialnej piosenki.
Najbardziej jednak obchodz& mnie tutaj chmury. Jak nie mam grosza na nowe
ksi&%ki i gazety literackie to czytam z tych chmur, co si$ dzieje w kulturze, kto kogo kocha a kto kogo nienawidzi?, kto kogo bije?, bo debaty obiektywizmu nie poruszaj& ju% tak ludzkich wn$trzno#ci, a przek!adaj&c to na chmur$, mamy do czynienia z czystym widmem. Chmury ciemnawe i sk!$bione to malarstwo olejne,
malarstwo dojne, a chmury pierzaste i lekkie, tak zwane ob!oczki, to akwarelki i rysuneczki i jakie# haiku wys!ane do mnie w prezencie. W sentymentalizmach nie
mo%na si$ tu zagubi". Chyba %e wierzy si$ jeszcze w rozwój cywilizacji i miejscowy Eden. Porzucone reklamówki fruwaj& na polach. Bunt m!odo#ci ukryty
za #mieciami nie wie w któr& drog$ skr$ci"? W!&cza wi$c na maksa hip-hop, a%
robaki z ziemi wy!a%& i szukaj& swojego ogona. Podekscytowanie budz& jedynie
braki, tak jak w polityce wraki, budowy domów i p!otów, i jazda z górki na rowerze, wprost na ko#ció!, w samo jego centrum, gdzie jak Bóg da, to hamulec zadzia!a. Zielone oczy kota jak ksi$%yce. Oto wielkanocna Czernica.
Nie chcia!bym jednak zako'czy" te zapiski na okr&g!o#ciach jajka, przynajmniej
w literaturze kwadratowo#ci bardziej mnie ekscytuj&. W chaszczach szumi, szele#ci, przeszywa na wylot to Co#. Pchaj& si$ zdania, ca!e stogi zda' jak ubieg!oroczne siano. Przemykaj& nad pofa!dowanym lustrem stawu niczym du%y ptasi cie'.
Szare gospodarstwa na wzgórzach, uzbrojone w kurniki i stare rolnicze maszyny
wymachuj& spokojem, ustalaj&c rytm czernickiego nieba.
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Z zimowego czasu wydobywa si$ ci$%kawo, przygnieciony czym# czas wiosenny. Z!ota smuga na niebie pobudza do my#lenia, by nie opisywa" zachodu s!o'ca, bo pora%ka pewna. Wszystko zachodzi. Ale nie chcia!bym te% stawia" tradycyjnej kropki; tak mnie jako# co# powstrzymuje i buntuje, %e to jeszcze nie koniec.
Niech ona jeszcze gdzie# wiruje mi w tej mojej g!owie, lasuje si$, buzuje, przekszta!ca, fermentuje – jak nadlatuj&ca mucha budz&cego si$ czasu.

okno

Dedykuj! otch"ani smutku i rozpaczy Marii Jose
(z opowiadania „List garbuski do #lusarza” Fernanda Pessoi)

Dla kogo ja to okno robi!? Kto b!dzie przez nie patrzy" na ten lub inny #wiat?,
je#li moje oczy pogr$%$ si! w ciemno#ciach. Jakiej wagi s$ te listwy z modrzewia, które przybijam do boków okna? Czy jest to waga ton$cego statku?, czy
rozkr!conej karuzeli weso"ego miasteczka? Co b!d$ wyra%a"y kwiaty w tym oknie?
Czyj$# wolno#& czy niewol!? I jakie to b!d$ kwiaty, %ywe czy martwe?, które
nikogo nie obchodz$.
Futryny b!d$ jak jastrz$b #wierkowy, otwieraj$cy dzie' i zamykaj$cy noc. Jasny jastrz$b, "owi$cy muchy dla mnie, a w momencie drzemki wpuszczaj$cy zab"$kane osy.
Okno otwiera si! i patrzy na wschód, na m"ode modrzewie i brzózki, i osik!
jedyn$ w tym towarzystwie, wszystkie one rozko"ysane teraz jak przedpotopowe kiedy# pytanie.
Rozbola"e s$ kroki w budowaniu okna, zw"aszcza gdy kto# nigdy w nie nie
spojrzy i nie u#miechnie si!. Tyle narz!dzi na stole, by ich odg"osy mia"y dar
przekonywania w walce o zas"u%ony chleb. Niech wszystkie okna jednym oknem
przemówi$ i roztoczy si! z niego widok na poezj! ulicy, tego z papug$ na g"owie kataryniarza lub innego grajka. I na pary zakochanych trzymaj$cych si! za r!ce, na go"!bie i inne skrzydlaki, dziobi$ce okruszyny tu% przy nogach przechodniów zatrzymanych na chwil! przez katarynk!. Kataryniarza tak naprawd! nie
ma, a inni grajkowie te% nie zawsze si! przed moim oknem pojawiaj$. Prawd!
mówi$c nigdy si! nie pojawiaj$. Tak tylko sobie fantazjuj!, by ulepszy& #wiat.
Jedynie hip-hop spada na moj$ g"ow!, gdy okno otworz! od strony m"odych s$siadów. Tak grzmoc$ jakby chcieli mi szyb! w oknie wybi&, albo w g"owie. Wychodzi na to, %e jedynymi kataryniarzami s$ ba%anty na pobliskiej "$ce. Wykr!caj$ ukryt$ korbk$ wysokotonowe yyyrrrg…, yyyrrrg…, no i sroki, szpaki, kosy,
wróble i inni uliczni arty#ci. A sarny to raczej pó"kataryniarze albo jacy# kataryniarze sp"oszeni, wystraszeni, uciekaj$cy z "$ki, jakby przed podatkami dla Urz!du Skarbowego, z ukryt$ w krótkich ogonach muzyk$. Publiczno#ci$ za# jest
roz"o%ysta czere#nia z rozhu#tanymi, czerwonymi oczami. I to tyle o poezji z mojego okna.

Okno przep"ywu, szansy, nadziei, mój dziennik intymny i osobisty stolarza amatora, pisany ró%nymi narz!dziami, wiertar$, papierem #ciernym, m"otkiem i d"utem sfatygowanym ju% – ich nieprzet"umaczalnym j!zykiem. Mo%e kiedy# go
sko'cz! i b!dzie jak otwarty wiersz okienny, zawsze wpuszcza"o co# nowego
do #rodka. Ale póki co okno jeszcze jest rozbebeszone. Jeszcze nie jest oknem.
Niech zleci si! do niego ca"e #wiat"o #wiata.
!

Rys. Wojtek $uka

Dalej my#l! o oknie Marii. Jest zbola"e od zazdro#ci i wilgotne od "ez. Moje ozdobne listwy okienne w kszta"cie regularnych wzgórz s$ niczym w porównani ze smutkiem tej 19 letniej garbuski ze sparali%owanymi nogami i chorej
na gru(lic!. Nad parapetem zawieszona, ni kobieta, ni m!%czyzna, ni cz"owiek,
stworzenie, które przez ca"y dzie' wype"nia pust$ ram! okna i nawet nie mo%e pope"ni& samobójstwa, bo okno jest za blisko ulicy. A ona jak #cierka w nim
le%y. Wyzna"a to w po%egnalnym li#cie do ukochanego, którego nigdy w %yciu nie spotka"a i nie spotka. Chcia"bym by& tym #lusarzem Antonio, przechodz$cym codziennie pod jej oknem. Spojrza"bym w gór!, w jej b"agaj$ce oczy
i u#miechn$" si! z wdzi!czno#ci$ za t! nauk! przed jej #mierci$. By"bym jej spe"nionym marzeniem.

Marian Lech Bednarek ur. 1956 w Zgierzu, poeta, prozaik, malarz, scenograf, twórca teatralny. Autor tomików poetyckich:
Kawa!ek "yciorysu 1991, Notatki z Prowincji 1998, Granice Graniczki 2004, Kim Jestem? 2007, Obrazowiersze 2008, Rozmo#
wa z Ptakiem 2014, oraz zbioru prozy Sianoskr$t 2012. Publikowa! m.in. w: Czas Kultury, Nowa Okolica Poetów, Elewator,
Topos, PAL, Miesi"cznik Literacki, Strony, Latarnia Morska, Helikopter, Okolice, Radar, #l$sk, Psi Vino (Czechy), antologia
Przewodnik po zaminowanym terenie (O%rodek Postaw Twórczych, Wroc!aw 2016), Plama. Teatr Mariana Bednarka (za!o%
&ony 1992 w Rybniku, obecnie dzia!a przy Fundacji EDF Polska); zrealizowa! 20 spektakli, 3 etiudy, 3 performance, 3 happe%
ningi, które wystawia! na najwa&niejszych festiwalach teatru alternatywnego w kraju (pozna'ska MALTA, Krakowskie
Reminiscencje Teatralne, (ódzkie Spotkania Teatralne, a tak&e w Teatrze Witkacego, na Mi"dzynarodowym Festiwalu Dzia%
!a' Ulicznych LA STRADA w Kaliszu, na Mi"dzynarodowym Festiwalu WERTEP w Hajnówce, oraz za granic$, m.in. we Francji
i na Ukrainie). Autor 20 wystaw indywidualnych, wystawia! w kraju i za granic$, m.in. w Warszawie, Katowicach, Wroc!awiu,
we Francji, Austrii. Uprawia malarstwo, rysunek, grafik", instalacj", poezj" konkretn$. Redaktor naczelny pisma artystyczne%
go „Plama” w latach 1997%2005. Mieszka w Czernicy ko!o Rybnika.
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Foto. z arch. Z. Mygi

Ze ZBIGNIEWEM MYG&, opiekunem Domu Poezji
– Muzeum Haliny Po!wiatowskiej,
bratem poetki, w 81. rocznic" jej urodzin
rozmawia EL#BIETA PISARCZYK

Posiada$a
naturalne
!wiat$o
wewn"trzne
Profesor, do kliniki gdzie przebywa!a, 'ci%gn%! kilku poetów, w'ród nich
Wis!aw" Szymborsk%, aby ocenili poezj" Ha'ki. Ocena by!a pozytywna.
Porównywano j% do Marii Pawlikowskiej$Jasnorzewskiej. Ha'ka si"
oburza!a, bo mia!a przecie# swój w!asny styl. Równie# krytyka entuzja$
stycznie przyj"!a jej wiersze, cho( zdarza!y si" g!osy krytyczne.
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– Jakie zachowa! pan wspomnienia
o siostrze?
– Mi!dzy nami by"o 16 lat ró#nicy.
Kiedy ja si! urodzi"em, Ha$ka (tak j% nazywali$my) mia"a 16 lat, kiedy umar"a – to ja mia"em 16 lat. Powszechnie
znane jest pewne nieporozumienie zwi%zane z dat% jej urodzin oraz z imieniem.
Siostra urodzi"a si! 9 maja 1935 roku,
ale w akcie urodzenia pomy"kowo po-

dano dat! 9 lipca, któr% wielu badaczy
uzna"o za prawdziw%. Interesuj%ca jest
tak#e historia zwi%zana z jej imieniem.
Ksi%dz na chrzcie zaproponowa" imi!
Helena, z tego wzgl!du, #e nie ma $w.
Haliny. W domu wszyscy jednak woleli imi! zasugerowane przez siebie i tak
te# si! do niej zwracali. Sprawa ta zosta"a ostatecznie rozwi%zana w 1961 roku, kiedy na mocy wyroku s%du zmie-

ni"a w dokumentach imi! z Heleny
na Halin!.
By"o nas czworo rodze&stwa. El#biety nie zna "em, po nie wa# zmar "a
przed moim urodzeniem.
Przedwczesna $mier' El#biety oraz
choroba Haliny ma zwi%zek z wydarzeniami z II wojny $wiatowej. Podczas wyzwo le nia Cz! sto cho wy w stycz niu
1945 r., kiedy dzia"ania wojenne obj!"y
miasto, rodzina ukrywa"a si! w piwnicy. Ch"ód i wilgo' sprawi"y, #e obie siostry ci!#ko zachorowa"y. Wkrótce El#bieta zmar"a na zapalenie p"uc, maj%c
zaledwie 3,5 roku. Halina dosta"a ci!#kiej anginy. Choroba nie leczona antybiotykami przerodzi"a si! w zapalenie
stawów, a nast!pnie w zapalenie osierdzia (gor%czka reumatyczna), które zostawia nieodwracalny $lad na zastawkach. Cho ro by tej nie le czy si!
farmakologicznie, to wada mechaniczna. Mo#na j% usun%' tylko operacyjnie.
Halina po wyj$ciu z piwnicy, gdzie razem z rodzin% przebywa"a trzy dni, pó"
roku przele#a"a w "ó#ku, poch"aniaj%c
w tym czasie ogromne ilo$ci ksi%#ek.
W 1948 r. posz"a po raz pierwszy
do szko"y. Niestety, ju# po miesi%cu przezi!bi"a si!. Wprawdzie wyleczy"a si!, ale
stan serca znowu si! pogorszy". Do 1950
r. przez wi!kszo$' czasu znowu le#a"a
w "ó#ku, przyswajaj%c materia" szkolny
w domu lub w szpitalu. Korzysta"a tak#e z leczenia sanatoryjnego.
– Jak to si" sta!o, #e wyjecha!a do Sta$
nów Zjednoczonych? Przecie# w 1958
roku Polska to by! kraj za #elazn% kur$
tyn%...
– Siostra by"a pod medyczn% opiek%
prof. Juliana Aleksandrowicza z krakowskiej III Kliniki Chorób Wewn!trznych
przy ul. Kopernika. Wed"ug mojej wiedzy (jest to informacja niepotwierdzona)
by" nominowany do Nagrody Nobla
przez Polsk% Akademi! Nauk – chocia#
Nobla nie dosta" – za wynalezienie butelki do przechowywania krwi. W $wiecie medycznym mia" wysok% pozycj!.
W 1956 r. do Krakowa na kongres kardiochirurgów przyjecha" prof. Bolton ze
Stanów Zjednoczonych. Prof. Aleksandrowicz, który nie by" kardiochirurgiem lecz hematologiem, pod wp"ywem wyk"adu prof. Boltona o operacjach
na otwartym sercu stwierdzi", #e warto
zainteresowa' profesora chorob% siostry.
Przedstawi" mu Halin!. Profesor powiedzia", #e podejmie si! próby ratowania.
Niestety, pojawi"a si! przeszkoda – potrzebna by"a spora suma pieni!dzy.
W 1958 r. #%dana kwota zosta"a uzbierana, ale pojawi"y si! problemy formalne z opuszczeniem kraju. Ostatecznie
do ameryka&skiej kliniki Halina dotar"a 14 pa(dziernika 1958 r. Operacja
odby"a si! 12 listopada.
G"ówny operuj%cy – profesor Nicols,
rozpocz%" operacj! opieraj%c si! na zdj!ciach rentgenowskich. Kiedy zobaczy"
to serce na w"asne oczy stwierdzi", #e nie
zna techniki operacyjnej, mog%cej naprawi' nieszczeln% zastawk! W pierwszej
chwi li chcia" za bieg prze rwa', ale

pod wp!ywem perswazji dr. Leszka Derenia – opiekuna Ha"ki, postanowi!
kontynuowa# operacj$ metod% intuicyjn%, chyba nigdy wcze"niej, ani pó&niej
nie zastosowan%. Zabieg przyniós! nadspodziewanie dobre rezultaty.
Amerykanie bardzo dobrze „sprzedali” t$ spraw$ – nag!o"nili operacj$,
a Halina sta!a si$ bardzo znan% pacjentk% w ca!ych Stanach Zjednoczonych. My wiedzieli"my wszystko na bie'%co co si$ dzieje z Ha"k% z... Radia
Wolna Europa. Ojciec nastawia! radio
i w"ród trzasków, bo zag!uszano, nas!uchiwa!. W Polsce ukaza! si$ tylko jeden
artyku! na ten temat ( „Serce Poetki” – „Przekrój” z 1959 roku. G!ód tlenowy, jakiego do tej pory do"wiadcza!a, nauczy! jej organizm korzystania
z ma!ej ilo"ci tlenu. Organizm siostry by!
wytrenowany tak, jak wspinacza górskiego. Ope ra cja przy wró ci !a jej ser cu 80%wydolno"ci.
– Co dalej dzia!o si" z siostr# po ope$
racji...?
– Po zabiegu poczu!a si$ bardzo dobrze, jak nigdy dot%d. W „Opowie"ci
do przyjaciela” pisa!a, 'e wsiada!a na rower i zaje'd'a!a si$ do utraty tchu.
Przyznano jej stypendium w Smith College w Northampton, które zawdzi$cza
nie temu, 'e by!a poetk%, nie temu, 'e by!a pi$kn% kobiet%, ale dzi$ki temu, 'e by!a znan% pacjentk%.
Przed rozpocz$ciem studiów jesieni% 1959 r. uda!a si$ w d!ug% podró'
po USA. Pomimo 'e okres studencki by!
dla niej pomy"lny – pozna!a wielu nowych przyjació!, "wietnie si$ uczy!a – po dwóch latach zdecydowa!a o powrocie do Polski.
Podj$!a studia na Uniwersytecie Jagiello)skim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym z nadziej% na zaliczenie
dwóch lat z Smith College. W czerwcu 1963 r. obroni!a prac$ magistersk%.
Mieszkaj%c w Domu Literatów pozna!a wybitnych pisarzy, poetów – elit$ polskiej literatury. W"ród nich S!awomira
Mro'ka, Tadeusza Nowaka, Wis!aw$
Szymborsk%.
W 1964 r. rozpocz$!a prac$ jako asystentka w Katedrze Filozofii Przyrody
i otworzy!a przewód doktorski. Niestety, ju' w listopadzie nast$pnego roku musia!a wzi%# urlop z powodu bardzo z!ego sta nu zdro wia. Na po cz%t ku
stycznia 1966 roku poczu!a si$ lepiej
na tyle, 'e mog!a wróci# na uczelni$. Wakacje sp$dzi!a w Jugos!awii, a w listopadzie by!a tak'e w Pary'u. Po powrocie z Francji podda!a si$ badaniom. Jej
stan zdrowia ulega! stopniowemu pogorszeniu. Poniewa' w mi$dzyczasie wynaleziono i z powodzeniem stosowano
protez$ zastawki, która dawa!a "wietne
wyniki, zakwalifikowano Ha"k$ do ponownej operacji, polegaj%cej na wszczepieniu sztucznej zastawki. Pocz%tkowo
zaplanowano j% na lipiec 1967 r. Ostatecznie odby!a si$ jesieni%. Prof. Aleksandrowicz zadba!, by zabieg wykonywali najlepsi lekarze pod kierunkiem
prof. Sitkowskiego. Operacja odby!a

si$ w In sty tu cie Cho rób P!uc nych
w Warszawie. Mimo 'e operacja zosta!a wykonana perfekcyjnie – serce nie
podj$!o pracy. Niestety, na blizn$ pooperacyjn% powsta!% po pierwszym zabiegu, na!o'y!y si$ kolejne uszkodzenia
tkanki nerwowej w mi$"niu sercowym... 8 dni po zabiegu – 11 pa&dziernika 1967 r. zmar!a. Mia!a zaledwie
32 lata. Jej cia!o spocz$!o obok m$'a
i siostry El'biety na cmentarzu "w. Rocha w Cz$stochowie.
– Wracaj#c do lat dziecinnych... By$
!a niezwykle uzdolniona.
– Z powodu choroby prawie nigdy nie
chodzi!a do szko!y. Z wyj%tkiem po!owy jednego roku sp$dzonego w Liceum im. S!owackiego. Uczy!a si$
externistycznie. By!a niesamowicie
uzdolniona, zw!aszcza j$zyków uczy!a
si$ bardzo szybko. Na przyk!ad j$zyka
angielskiego i hiszpa)skiego nauczy!a si$
sama w ci%gu pó! roku. Zna!a te' francuski, rosyjski i niemiecki.
– Jak mieszka!o si" z poetk# pod jed$
nym dachem?
– W domu wszystko by!o podporz%dkowane Ha"ce. Nie czu!o si$ tego,
'e jest poetk%, ale mieli"my poczucie, 'e
mieszkamy z osob% chor%. O ile ojcu,
matce mo'na by!o czego" odmówi#, tak
jej – nie. Panowa! niepisany obowi%zek,
aby wr$cz uprzedza# jej pragnienia.
Ja maj%c jedena"cie lat wozi!em jej zaopatrzenie do Krakowa. Przy okazji
pozna!em przyjació! Ha"ki z Domu Literatów. Inny przyk!ad z tamtego okresu – zdobywanie miejsca siedz%cego
w autobusie: gdy autobus podje'd'a!,
rozpychaj%c si$ !okciami, wchodzi!em
i zajmowa!em miejsce. Gdy stawa!a
nade mn% zgorszona moim zachowaniem
jaka" starsza pani, t!umaczy!em, 'e to
miejsce dla chorej siostry. Wtedy si$
uspokaja!a. Ale jeszcze gorzej by!o gdy
usiad!a na tym miejscu Ha"ka, bo choroby po niej nie by!o wida#. W dodatku
ta jej nieprzeci$tna uroda... Nale'a!a bowiem do tych kobiet, które, je"li si$
gdzie" pojawiaj%, to robi si$ ja"niej. Posiada!a naturalne "wiat!o wewn$trzne.
Blasku dodawa!y jej modne ciuch od kole'anki z Ameryki.
– Jak pozna!a swojego m"%a i dlacze$
go ich ma!%e&stwo trwa!o tak krótko?
– Halina w 1953 roku, w sanatorium
w Kudowie, pozna!a swego przysz!ego
m$'a Adolfa Po"wiatowskiego ( studenta *ódzkiej Szko!y Filmowej. Oboje byli
bardzo m!odzi. Gdy si$ pobierali ona
mia!a 19 lat, on 23. Ja mia!em trzy lata gdy pojawi! si$ po raz pierwszy
w naszym domu. Mówili"my na niego
Ada", bo nied!ugo po wojnie imi$ Adolf
&le si$ kojarzy!o. Rodzice pocz%tkowo
byli przeciwni temu zwi%zkowi, poniewa' kandydat na m$'a sam mia! powa'n% wad$ uk!adu kr%'enia. W%tpliwo"ci
mia!a zreszt% sama siostra – nie przyj$!a pierwszych o"wiadcze). Obawia!a si$
zarówno o zdrowie swoje, jak i zdrowie
przysz!ego m$'a, a "lub to wydarzenie
pe!ne wzrusze) i mog!oby by# niebezpieczne dla ich s!abych serc. Ostatecz-

Halina Po!wiatowska na tle obrazów swojego
m"#a Adolfa Po!wiatowskiego

nie w czerwcu 1954 r. przypiecz$towali
swój zwi%zek przed o!tarzem. Niestety,
nie cieszyli si$ d!ugo swoim szcz$"ciem. Adolf zmar! po dwóch latach ma!'e)stwa. 23 marca 1956 r. znaleziono go
w pokoju hotelowym w Krakowie martwego, gdzie wówczas mieszka!. Prawdopodobnie si$ga! po fiolk$ z lekami.
Gdyby kto" si$ nim opiekowa!, to by mu
t$ fiolk$ poda!. Ha"ka przebywa!a wtedy w sanatorium i o tragicznym wydarzeniu dowiedzia!a si$ od ojca, który
po ni% przyjecha!.
– Dzi"ki poezji znalaz!a si" w elitar$
nym gronie literatów polskich i nie tyl$
ko polskich... Jak wygl#da!a droga sio$
stry do sukcesu?
– Istnieje powszechne przekonanie, 'e
poetk% zosta!a dzi$ki chorobie. Nic bardziej mylnego. Pisanie proz% sprawia!o
jej trudno"#. „Opowie"# dla przyjaciela”, która mia!a by# proz% a do ko)ca
proz% nie jest, przepisywa!a kilka razy.
Natomiast wierszem mówi!a od dziecka. Po "mierci m$'a profesor Aleksandrowicz zaleci! jej, jako terapi$ zaj$ciow%, pisanie wierszy. Wtedy jeszcze nie
istnia!o poj$cie terapii zaj$ciowej. Profesor, do kliniki gdzie przebywa!a, "ci%gn%! kilku poetów, w"ród nich Wis!aw$
Szymborsk%, aby ocenili poezj$ Ha"ki.
Ocena by!a pozytywna. Porównywano j% do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ha"ka si$ oburza!a, bo mia!a przecie' swój w!asny styl. Równie' krytyka
entuzjastycznie przyj$!a jej wiersze,
cho# zdarza!y si$ g!osy krytyczne.
Zadebiutowa!a w 1958 r. na !amach pisma Politechniki Cz$stochowskiej „Lewary”. Kolejny wiersz ukaza! si$ w „Gazecie Cz$stochowskiej”.
W tym samym roku ukaza! si$ pierwszy tomik jej poezji. Przebywaj%c w Stanach Zjednoczonych otrzyma!a z Polski,
od matki, paczk$ z „Hymnem ba!wochwalczym”. Drugi tomik „Dzie) dzi-
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Poetka podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych

Zdj!cia: ze zbiorów Zbigniewa Mygi i Domu Poezji

siejszy” wyda!a w 1963 r. po obronie
pracy magisterskiej. W nast"pnych latach
ukazywa!y si" kolejne...
W sumie opublikowa!a 521 wierszy,
4 opowiadania, oraz powie#$ autobiograficzn% pt. „Opowie#$ dla przyjaciela”. Jej utwory ukaza!y si" w wielu krajach: Niemczech, Szwajcarii,
Austrii, W!oszech, Bu!garii, Czechos!owacji, Iranie oraz na Ukrainie jako wydania samodzielne. Obecnie w przygoto wa niu jest wy da nie bia !o ru skie
wierszy. Inne, wyró&niane s% przez za-
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Dom Poezji – Muzeum Haliny Po"wiatowskiej

mieszczanie w licznych antologiach.
Przyk!adem jest „Protest potrójny”
o wojnie w Wietnamie, opublikowany
w antologii „Poeci #wiata Wietnamowi”, przet!umaczonej na 200 j"zyków,
m.in. wietnamski.
– Kiedy i z czyjej inicjatywy powsta!
Dom Poezji – Muzeum Haliny Po"wia#
towskiej?
– Muzeum powsta!o 10 lat temu. Pomys! by! mój. Prezydent Cz"stochowy
Tadeusz Wrona b"d%c w Stanach Zjednoczonych dowiedzia! si" o nagrodzie
im. Haliny Po#wiatowskiej, przyznawanej poetom w jednym z miast Ameryki. Gdy wróci! pomy#la!, &e skoro tam
daleko w USA poetka jest tak znana
i honorowana, dlaczego nie uczci$ jej
w Cz"stochowie, z której pochodzi.
Dom ten by! w bardzo z!ym stanie.
Po restauracji budynek po!o&ony przy
ul. Jasnogórskiej 23, który by! domem
rodzinnym jednej z najwi"kszych polskich poetek sta! si" muzeum. Muzeum
Cz"stochowskie w ten sposób, dzi"ki
&yczliwo#ci rodziny, otrzyma!o w depozyt szereg oryginalnych fotografii,
pami%tek, r"kopisów i dokumentów.
W#ród eksponatów zwiedzaj%cy mog%
zobaczy$ takie dokumenty jak: metryka urodzenia i chrztu wydan% przez parafi" #w. Barbary w Cz"stochowie,
odpis skrócony aktu ma!&e'stwa Haliny i Adolfa Po#wiatowskich, dyplom
uko'czenia studiów w Smith College,
dyplom uko'czenia studiów na UJ
Wydz. Filozoficzno-Historycznym, list
ze Zwi%zku Literatów Polskich do Haliny Po#wiatowskiej z 18 czerwca 1962

roku, ale te& elektrokardiogram wykonany w Krynicy 17 grudnia 1965 roku.
Szcze gól nie cen ne s% fo to gra fie,
zw!aszcza te z okresu pobytu w Stanach
Zjed no czo nych. Na zdj" ciach jest
przede wszystkim Ha#ka z rodzin%
i Poloni% ameryka'sk%, osobami, dzi"ki którym wyjazd na operacj" sta! si"
mo&liwy. Znajdziemy tak&e takie pere!ki jak r"kopis wiersza „Dla mojej Mamy” z oko!o 1959 roku, jak równie& inne r"kopisy i tomiki ju& wydanej poezji.
Wiersz „Dla mojej Mamy” jest tym cenniejszy, &e jeszcze niepublikowany,
mimo powstawania wci%& nowych wyda' twórczo#ci siostry. Pami%tki wzbogacaj% maszynopisy i notatki z czasu
studiów w Smith College i na Uniwersytecie Jagiello'skim. O licznych podró&ach #wiadcz% kartki pocztowe, telegramy i listy adresowane do rodziny,
przy ja ció !ek ( An ny Or !ow skiej
i Caroline Karpi'ski. Oprócz pami%tek
ofiarowanych przez rodzin", muzeum
ma w swoich zbiorach list Ha#ki do kuzyna Jerzego Romana, medale pami%tko we przed sta wia j% ce jej po sta$,
plakaty wg projektu plastyka cz"stochowskiego Jerzego Sztuki oraz szkic
portretowy (o!ówek) wykonany wed!ug
fotografii, sygnowany „K. Orzechowska 12 IX 1975 r.”.
Dom Poezji jest nie tylko izb% pami"ci po samej Ha#ce, ale miejscem spotka' pisarzy, poetów oraz wszystkich
tych, którym nie jest oboj"tna literatura i sztuka.
– Dzi$kuj$ za rozmow$.
!

przedstawicieli w"adz i Urz!du Miasta
w Chorzowie tocz% si! rozmowy o powstaniu miejsca, które sta"oby si! Domem Bluesa, Centrum Bluesa czy mo$e najbardziej
w"a#ciwie… Grub% Bluesa. Albo: Blues
Gruba. To rzecz jasna nazwy robocze, ale
przytaczam je wszystkie, bo ka$da akcentuje inne niuanse warto#ci, które sta"y si!
dla narodzin owej idei kluczowe i o które chcieliby#my dba&, tworz%c w Chorzowie „Kopalni! Bluesa”. W tym mie#cie
dzia"a"y kiedy# trzy kopalnie (gruby), dzisiaj wszystkie zamkni!te. A jedno z najbardziej no#nych dzisiaj chorzowskich hase"
promocyjnych brzmi: „Chorzów miastem
bluesa”. Jest realna szansa na to, $e powstanie przestrze' sprzyjaj%ca praktykowaniu
dba"o#ci o kulturowe dziedzictwo regionu
zwi%zane z muzyk% bluesow% i rockow%
oraz bli$szymi i dalszymi ich okolicami.
Odbywaj% si! w Chorzowie trzy festiwale bluesowe: Bluestracje, Blues Alive
i Lauba Pe"no Bluesa. By" do niedawna legendarny Festiwal im. Ry#ka Riedla „Ku
Przestrodze”, przeniesiony swego czasu
z Tychów. Tutaj te$ w Chorzowie wychodzi renomowany kwartalnik „Twój Blues”,
tu dzia"a Dom Pracy Twórczej „Le#niczówka”, z którym od lat zwi%zany jest Leszek
Winder i gdzie rozbrzmiewa muzyka, jest
„Szuflada 15”, i w ko'cu te$ „Sztygarka”,
#wietnie dodaj%ca owego ujmuj%cego #l%skiego waloru architektonicznego s"owu
„blues” (które w m"odo#ci pó(niejszy lider zespo"u The Animals Eric Burdon pisa" w notatkach o rock’n’rollu w"asn%
krwi%), bo umiejscowiona w bezpo#redniej
blisko#ci Szybu „Prezydent”, w dawnych
pokopalnianych budynkach. A przecie$
wskaza"em tylko niektóre „bluesowe”
przejawy wspó"czesnego $ycia miasta,
bo miejsc, w których grano (np. wci%$
wspominany Klub „Kot"ownia”) i gra si!
w Chorzowie bluesa, jest wi!cej (MDK
„Batory”, Chorzowskie Centrum Kultury,
Teatr Rozrywki itd. itp.).
Gruba Bluesa powinna by& miejscem
spotkania wokó" muzyki i )l%ska, przestrzeni%, w której powstanie miarodajna,
sta"a ekspozycja muzealna, ale tak$e biblioteka, czytelnia (mediateka), archiwum, o#rodek zdarze' towarzyskich, arty stycz nych i na uko wych, miej sce
gromadzenia i inwentaryzacji zasobów historycznych #l%skiej muzyki rockowej
i bluesowej, ich poszerzania i digitalizacji. Powinny tu znale(& dla siebie miejsce
skatalogowane materia"y (ród"owe – opisuj%ce genez! powstania na )l%sku tego ruchu muzycznego – w postaci: dokumentów, wy cin ków pra so wych, za pi sów
muzyki na wszelakich no#nikach, zapisu
relacji radiowo-telewizyjnych wydarze'
muzycznych, koncertów, materia"u filmowego z wydarze' oraz archiwum gromadz%cego pami%tki, instrumenty, p"yty, gad$ety promocyjne, bilety z koncertów,
festiwali itp.
Powinno by& to miejsce, w którym
schronienie znalaz"yby wszelkiego rodzaju dokumenty i pami%tki, (ród"a historyczne. Ufamy, $e ju$ w tym roku Gruba
Bluesa zainauguruje dzia"alno#&, a wspo-

Zdj#cia: ze zbiorów autora

kilku miesi!cy w gronie artystów,
Od
animatorów kultury, mi"o#ników
i znawców bluesa, a tak$e z udzia"em

W sta!ej ekspozycji Blues Gruby znajd" si# m.in projekty rze$biarskie Tomasza Wenklara (na zdj#ciach:
Bob Dylan, Jimi Hendrix)

Blues Gruba
JACEK KUREK
mniany kompleks Sztygarka zdaje si!
w"a#ciw% lokalizacj% dla tej inicjatywy. Tak
pomy#lana Gruba Bluesa (Blues Bruba)
ma wszelkie podstawy, by sta& si! – niezale$nie od tego, jak górnolotnie to zabrzmi – )wiatowym Centrum )l%skiego
Bluesa & Rocka, popularyzuj%cym zarówno histori!, jak i aktualne wydarzenia oraz
zwi%zanych ze )l%skiem twórców, którzy – jak wiemy – rozsiani s% po ca"ym
#wiecie. Jest to bowiem projekt maj%cy
na celu trosk! o histori! bluesa i rocka
na )l%sku, o dost!pne materia"y ka$dego
rodzaju i na wszelkich no#nikach. Ca"o#&
powinna by& naukowo skatalogowana
i postawiona do dyspozycji naukowców,
studentów, doktorantów i wszelkich zainteresowanych z ca"ego #wiata, a to dzi!ki cyfryzacji zbiorów i ich udost!pnieniu
w Internecie.
Z po$ytkiem dzia"a& móg"by – nazwijmy roboczo jeszcze – Klub Muzyczny, za"ó$my na przyk"ad o nazwie Silesian
Music Pub albo Ho"da Bluesa, a mo$e Muzyczna Ho"da czy te$ Ho"da Muzyki,
w ka$dym razie technicznie przygotowany do organizacji koncertów, projekcji filmowych, produkcji teatralnych, pokazów mul ti me dial nych, wy k"a dów,
rejestracji wydarze' oraz transmisji radiowo-telewizyjnych „na $ywo”. Za"o$y&
warto, $e klub wyposa$ony by"by we w"asny sprz!t muzyczny (backline, instrumenty muzyczne, w tym tak$e pianino) tak, by
muzycy tu goszcz%cy mogli ad hoc uczestniczy& w jam sessions. W klubie mo$na
by"oby organizowa& wszystko, na co tylko pozwala& b!dzie wyposa$enie techniczne, a wi!c wyk"ady tematyczne, warsztaty, prze gl% dy twór czo #ci, be ne fi sy
muzyków, spotkania z artystami, koncerty promuj%ce nowe wydawnictwa, tak, by
ka$dy zespó" czy solista wydaj%cy p"yt!
móg" cieszy& si! huczn% premier% z udzia"em mediów. Wszak to da"oby po$%dan%
„moc” starym i nowym kapelom na star-

cie. Blues Gruba to tak$e w za"o$eniu Galeria Sztuki, a wiec przestrze' przystosowana (zaprojektowana) do organizacji
wystaw zwi%zanych z muzyk% i ró$norodnymi #l%skimi twórcami np.: fotografii,
rze(by, malarstwa, ok"adek p"yt, znaczków,
gad$etów, bibelotów, pami%tek itp. W Galerii oczywi#cie sklep, w którym mo$na
naby& publikacje, ksi%$ki, wydawnictwa
muzyczne, p"yty kolekcjonerskie, pami%tki itp. Gruba Bluesa to tak$e mo$liwo#& zaistnienia, przypu#&my, Radia
„)l%ski Blues” – internetowego, a mo$e
nawet cyfrowego. No i… Galeria Muzyków (nazwa oczywi#cie tak$e robocza) – miejsce przewidziane dla upami!t nie nia nie $y j% cych mu zy ków
(p"askorze(by) oraz $yj%cych – odciski
d"oni wraz z atrybutem muzyka za szybk% (kostka do gry na gitarze, pa"eczki perkusyjne). Przed pierwszym wyst!pem
danego artysty w Grubie Bluesa organizowa& mo$na by"oby wydarzenia medialne w postaci uroczystego ods"oni!cia poszczególnych miejsc czy otwarcia drzwi
do „pokoju spotka' z muzykami” (nazwa
i tym razem bardzo robocza), w którym
za pomoc% s"uchawek i monitora mo$na
wys"ucha& opowie#ci.
Pewnie niektórzy z Pa'stwa dotar"szy
do tego passusu w tek#cie, pomy#leli
o marzeniach #ci!tej g"owy i zbyt mocno
popuszczonych wodzach fantazji. Pojawi"y si! oczywiste w my#lach niektórych
Czytelników pytania o pieni%dze, bez
których mowy by& nie mo$e o ziszczeniu
si! nawet niewielkiej cz!#ci tych marze'
dotycz%cych celebracji bluesa w jednym
górno#l%skim mie#cie, w dodatku o stosunkowo w%t"ej kondycji finansowej. A jednak, prosz! mi zaufa&: g"!boko wierzymy
nie tylko w to, $e wszystko to jest mo$liwe, ale wr!cz oczywiste, by nie powiedzie&, $e na )l%sku i w Chorzowie po prostu konieczne.
!
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rzygotowuj!c wystaw" „#l!sk na wiP
nylu” my$leli$my o dwóch warto$ciach – #l!sku jako miejscu muzycz-

Czarna p!yta
– czarny w"giel,
czyli
o #l$sku na winylu
ANNA PIONTEK
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Ponad rok temu Adrian Karpeta wespó% z Miejsk& i Powiatow& Bibliotek& Pu!
bliczn& zorganizowa% w Rybniku ekspozycj' „Rybnik na winylu”. Zainspirowani t&
my(l& i #yczliwo(ci& Adriana (prywatnie kolekcjonera i wielkiego mi%o(nika czar!
nych p%yt) zastanawiali(my si' wspólnie z Jackiem Kurkiem, jaki wybra$ klucz dla
opowiedzenia s%owem, obrazem i d)wi'kiem „*l&ska na winylu” – temat to bo!
wiem do nieograniczonych poszukiwa" i skojarze", a tak#e przestrzeni nam naj!
bli#szej – „Chorzowa na winylu”. Owocem naszych poszukiwa" sta%a si' wysta!
wa w Muzeum w Chorzowie, któr& otwarli(my w tegoroczn& Noc Muzeów.

nych spotka% – ludzi, gatunków, s&ów,
d'wi"ków, a tak(e o czarnej p&ycie – b"d!cej warto$ci! sam! w sobie, ale i no$nikiem okre$lonych tre$ci i rytua&ów.
Wystawa „#l!sk na winylu” jest ide!
otwart!. Opowie$ci i obiektów przybywa i zdajemy sobie spraw", (e zawsze
pozostanie niedosyt niedopowiedzenia,
(e zawsze to mniej lub bardziej arbitralny wybór. W mnogo$ci w!tków i narracji wybrali$my te, które wydaj! nam si"
najwa(niejsze i najbardziej reprezentatywne dla „#l!ska na winylu”.
XIX-wieczne rewolucje technologiczne przynios&y równolegle do wielkich
przemian gospodarczych swoiste odpryski w postaci wielop&aszczyznowych
rewolucji kulturalnych – w tym zmian"
w postrzeganiu i odczuwaniu d'wi"ku
i mo(liwo$ci jego zachowania za spraw!
czarnej p&yty. Opracowanie technologii
prze twa rza nia kau czu ku po zwo li &o
na produkcj" opon, ale i no$ników do zapisu d'wi"ku. Zaistnia&a mo(liwo$), by
ludzki g&os i muzyka pozostawa&y nie tylko w pami"ci, ale zachowane przez lata. Wraz z wizerunkiem utrwalonym
na fotografii pozwoli&o to cz&owiekowi
w pewnym sensie przekroczy) w&asn!
$miertelno$) i rozpocz"&o fascynacj"
ludzkim g&osem, To dlatego do pierwszych (obecnie kolekcjonerskich rarytasów) nale(! rejestracje wyst"pów artystów ope ro wych (w tym Ada ma
Didura – zwi!zanego po II wojnie $wiatowej z Oper! #l!sk!). Dzi$, odtwarzaj!c zap"tlone „mp3”, cz"sto zapominamy, (e jeszcze 40 lat temu za&!czenie
na gramofonie p&yty ulubionego zespo&u (zdobytej z niema&ym trudem) by&o
wyj!tkowym misterium, wymagaj!cym
czasu, uwagi i mo(liwo$ci delektowania
si" muzyk!, a tak(e jej graficzn! opraw! – ok&adki albumów nieraz stanowi&y prawdziwe dzie&a sztuki. My$l!c
w ten sposób o warto$ci p&yty winylowej
rozpocz"li$my podró( po jej $l!skich,
a zw&aszcza górno$l!skich, kontekstach.
Kluczem do „odczytywania” regional!
nych znacze" winylu mo#e by$ kompo!
zytor, wykonawca, utwór, s%owo, miej!
sce, wizerunek, wytwórnia… W ten
sposób obecno$) #l!ska na czarnych
kr!(kach zauwa(alna jest od ich „ebonitowych” pocz!tków, by przywo&a)
chocia(by nagrania rejestrowane dla
Syreny Record (Syreny Electro) czy
bardzo rzadkie wydawnictwa bli(ej nam
nieznanej wytwórni Gong. Kariera czarnej p&yty na masow! skal" rozpocz"ta
po II wojnie $wiatowej, zaowocowa&a
licznymi wydawnictwami, które mo(emy lokowa) tak(e w kontek$cie #l!ska.
#l!sk na winylu mo(emy odczytywa)
z perspektywy gatunków. To: klasyka,
jazz, blues, rock, muzyka filmowa i popularna, a tak(e ludowa, w tym górnicza.
To tak(e pocztówki d'wi"kowe, cz"sto
prezentuj!ce wizerunki b!d' herby
#l!skich miast, w czym wyró(nia&a si"

O muzyce nie mo!na jedynie mówi"…
Przede wszystkim nale!y j# us$ysze".
Wystawa w Muzeum w Chorzowie
jest okazj#, by pos$ucha" brzmienia
czarnych p$yt – dla wielu z nas, by je so%
bie przypomnie"… To równie& wyraz naszego sposobu my$lenia o muzeum jako przestrzeni ocalaj#cej pami(' nie
tylko o odleg!ych wiekach i wydarzeniach „wielkiej historii”, ale przede
wszystkim o nas samych i naszej codzienno$ci. Muzeum winno by' tak&e
jedn# z wielu przestrzeni nie tylko obcowania, ale spotkania z kultur# – spotkania opartego na interakcji Chcieliby$my, by by! to tak naturalny stan, jak
s!uchanie muzyki ulubionego wykonawcy. Z t# my$l# zapraszamy Pa%stwa
do zwiedzania…
!

Zdj"cia: Marian Drosdzol

zw!aszcza Ruda "l#ska. W$ród oczywistych muzycznych $l#skich skojarze%
twórców wydaj#cych w „epoce czarnej
p!yty” – Wojciech Kilar, Henryk Miko!aj Górecki, Jerzy Milian, SBB, Józef
Skrzek, Leszek Winder, Zygmunt Wichary – odnajdziemy tak&e wspomnienia, rarytasy, kolekcjonerskie bia!e kruki, autografy, projekty ok!adek czy twórczo$'
$l#skich aktorów (Aleksandra "l#ska,
Hanna Schygulla)… Osobny rozdzia!
w tej opowie$ci stanowi# dokonania
(zw!aszcza w przestrzeni jazzu) wyk!adowców i absolwentów Pa%stwowej Wy&szej Szko!y Muzycznej w Kato wi cach, dzi siej szej Aka de mii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Wszystkie przytoczone przyk!ady s#
okazj# do spojrzenia na kultur( (nie tylko folklor) regionu i jego przesz!o$'
przez pryzmat muzyki i obrazu – bowiem ka&da sztuka jest $wiadectwem
czasów, w których powstaje, i )ród!em
do ich odczytywania. Przytoczmy na dowód przyk!ad jednej z prezentowanych
przez nas p!yt Józefa Skrzeka – Wojna !wiatów. Nast"pne stulecie (1982).
Wydawnictwo nie ukaza!oby si(, gdy&
zabrak!o papieru na sporz#dzenie ok!adek. Pracownicy Muzy si(gn(li do magazynów po niewykorzystane albumy innych wykonawców. Tym samym ka&dy
nabywca p!yty Skrzeka, zagl#daj#c
do $rodka obwoluty, móg! zobaczy'
ok!adk( longplaya innego wykonawcy
np. Wandy Warskiej... Ot, jedno z artystycznych $wiadectw ówczesnej sytuacji
gospodarczej kraju. Analizuj#c z kolei
stosunek w!adzy socjalistycznej do powsta% $l#skich i regionu nie sposób nie
si(gn#' do piosenki i teledysku Czerwone s#oneczko z p!yty zespo!u 2 plus 1
– Nowy wspania#y !wiat (1972). St#d ju&
niedaleko do ludycznej twórczo$ci zespo!u No To Co i ok!adki p!yty Kol"dowe !piewanki (1975), na której zamieszczo no re pro duk cj( ob ra zu Teo fi la
Ociepki. A skoro ju& poruszamy temat
ok!adek, to nale&y pami(ta', &e wiele
z nich zaprojektowa! nie kto inny, jak
wspó!twórca polskiej szko!y plakatu,
urodzony w Katowicach, Waldemar
"wierzy. Przyk!ady obecno$ci "l#ska
na winylu mo&na mno&y'…

„&L'SK NA WINYLU” – wystawa w Muzeum w Chorzowie.
Scenariusz: dr Jacek Kurek, Anna Piontek.
Scenariusz powsta! w ramach warsztatów animacji kultury prowadzonych
w Muzeum w Chorzowie dla studentów kulturoznawstwa U" w Katowicach.
Aran!acja: Krystian Banik
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„To miasto le!y na szczycie wzgórza panuj"cego nad ca#" okolic". Prowadzi do niego d#uga, #agod$
nie podnosz"ca si% i wij"ca w&ród pól droga. Z pocz"tku droga wysadzana jest po obu stronach drze$
wami, potem biegnie w&ród pustych #"k. Ale tam, w mie&cie, do którego id%, jest du!o rozmaitych
drzew, rosn" k%pami, z daleka wygl"daj" jak bukiety u#o!one r%k" cz#owieka.
Wej&cie do tego le!"cego w&ród drzew i otoczonego murami miasta prowadzi przez wysok", pó#$
kolisto sklepion" bram%. Przekraczam j" i oto jestem w mie&cie umar#ych”. (Jak dmuchawiec)

Wielko!" i niezwyk#o!" Cieszyna niejako wyrasta z jego przesz#o!ci, wi$c z cmentarza, który dokumentuje jego histori$ i kultur$. Widok z alei g#ównej
na bram$ cmentarza.

Z Kornelem Filipowiczem
w!drówka
po cieszy"skim
cmentarzu
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KRYSTYNA HESKA#KWA$NIEWICZ

Jest to niemal fotograficznie wierny
opis drogi wiod!cej na cieszy"ski
cmentarz.
Jak dmuchawiec, jedno z najpi!kniejszych opowiada" Kornela Filipowicza
jest w ca#o$ci po$wi!cone opisowi tego miejsca. Narrator zna tu doskonale
ka%d& $cie%k! i ka%dy kamie". Wraz
z nim zwiedzamy cieszy"skie miasto
zmar#ych, mijamy nagrobki i zapadaj&ce si! ju% mogi#y. I w#a$nie tutaj, w scenerii nadchodz&cego zmierzchu, narrator rozmawia z cieniem swego ojca, by
zada' mu w ko"cu przejmuj&ce pytanie:
„jak spo%ytkowa' te lata, które mi jeszcze zosta#y?”
Ten opis cechuje swoisty dynamizm, którego cech& jest #agodno$'.
Czasowniki oddaj& spokojny ruch,
„rozk#adaj&cy si!” na dwie strony
w trakcie #agodnej i lekko wij&cej si!
alei, któr& prowadzi nas narrator
po cieszy"skim cmentarzu. Ten ruch
zosta# rozsnuty w czasie i przestrzeni,
jego #agodno$' odbiera cmentarzowi
smutek, a kolorystyczna dominanta
zieleni, sprawia, %e nie ma w nim beznadziei. Cmentarz jest dla bohatera
ostatecznym powrotem do punktu
wyj$cia, zamyka ko#o czasu i przestrzeni. Pisarz sp!dzi# tutaj lata dzieci!ce
i wczesn& m#odo$', st&d, z Cieszyna
wyruszy# w $wiat, na studia do Krakowa, ale powrotom do Cieszyna nie by#
ko"ca. Kto raz przeczyta# opowiadanie Filipowicza b!dzie je wspomina#
ilekro' wejdzie na cieszy"ski cmentarz. Dzisiaj to autor Profilów moich
przyjació! b!dzie naszym przewodnikiem po tej nekropolii.
Cmentarz Komunalny w Cieszynie
jest jedn! z najpi#kniejszych nekro$
polii polskich. Zapewne du%e znaczenie ma jego po#o%enie, dzi!ki któremu nie tylko góruje on nad miastem,
ale jednocze$nie wita i %egna osoby
wje%d%aj&ce lub wyje%d%aj&ce st&d.
Najszczegó#owiej jego histori! opisa#a Irena Kwa$ny, historyk sztuki,
wcze$niej Miejski Konserwator Zabytków. Jej to zawdzi!czamy wiele precyzyjnych ustale" oraz napisanie bardzo profesjonalnego przewodnika
Cmentarz komunalny w Cieszynie.
To stary cmentarz, pami!taj&cy dawne dzieje miasta i jego wybitnych
mieszka"ców. Powsta# w roku 1891
i rozci&gni!ty jest na 6, 94 ha, na planie nieregularnego wieloboku. Prowadzi do niego monumentalna brama
w stylu austriackiego baroku, w której znajdowa# si! do II wojny $wiatowej dzwon oznajmuj&cy swym d(wi!kiem pogrzeb.
Autorami planu najdawniejszej cz!$ci za#o%enia cmentarnego byli in%y-

nierowie miejscy z ko"ca XIX wieku
Leonard Hulek i Markus Dalf. W latach oko#o 1970 i 1990 cmentarz zosta# powi!kszony w kierunku pó#nocnym, za$ autorami projektu rozbudowy
byli w 1993 roku architekt Ma#gorzata Tyrna i Zbigniew Hucza#a.
Teren nieregularnego wieloboku,
zlokalizowanego na znacznym spadku terenu w kierunkach po#udniowym i wschodnim, podzielono na dzia#y, w celu uzyskania symetrycznych
pól, #atwych do podzielenia na kwatery grobowe. Najw!%szy, po#udniowy
bok cmentarza zajmuje nieomal w ca#o$ci budynek bramy. W symbolice
chrze$cija"skiej brama oznacza przej$cie ze $wiata %ywych w $wiat zmar#ych, a S!ownik Symboli W#adys#awa
Kopali"skiego dodaje do znacze"
jeszcze „chwa#!, wojn!, cierpienie, stan
mi!dzy %yciem a $mierci&, dobrem
a z#em”. W Cieszynie brama cmentarna zbudowana jest na rzucie wyd#u%onej litery E. Cz!$' centraln&, najwy%sz&, stanowi przejazd na cmentarz,
nakryty kopu#&, z o$mioma oknami
zwie"czonymi pó#koli$cie. Kopu#!
zamyka krzy%. Po obu stronach bramy
przejazdowej znajduj& si! drzwi wej$ciowe. Boczne $ciany udekorowane
s& sy me trycz nie p#a sko rze( ba mi,
przedstawiaj&cymi z#o%enie do grobu
i zmartwychwstanie, obie sygnowane
s& nazwiskiem znanego rze(biarza
z Bia#ej „Jos. Scheuerer Biala”. Pozosta#e $ciany dekoruj& cztery p#askorze(by wype#nione symbolami chrze$cija"skimi.
„Cmentarz jest wi!c rozleg#y, obszerny, podzielony na kwatery, ma swoje
dzielnice i ulice. G#ówne arterie, niby
aleje w Nowym Jorku, s& ponumerowane: XI, XII, XIII – i tak dalej. Zapewne i to tak%e zrobiono z my$l&
o przysz#o$ci, w trosce o porz&dek i #atwo$' orientacji.” – pisze Filipowicz.
Dodajmy do tego, %e wzd#u% alei
g#ównej zlokalizowane zosta#y groby
i grobowce, na których ty#ach zosta#y zaprojektowane groby dzieci!ce. Irena Kwa$ny informuje, %e pocz&tkowy
uk#ad grobów zachowa# si! do dnia
dzisiejszego. Naprzeciw grobowców
arkadowych postawiono symboliczny
grobowiec Burmistrza Cieszyna Johanna Demla von Elswehr, w kszta#cie sarkofagu na wysokim postumencie.
Na dole zosta#a dodana wspó#cze$nie
tabliczka z napisem „dr Johann Demel
von Elswehr, 1825-1892, burmistrz
Cieszyna 1861-1875 i 1876-1892”.
Przez $rodek za#o%enia cmentarnego prowadzi aleja g#ówna, z której odchodz& aleje poprzeczne, rozdzielaj&ce te ren cmen ta rza na dzia #y,
oznaczone tabliczkami %eliwnymi od-

lanymi w hucie w Trzy"cu. Prawie
równolegle do alei g#ównej biegn& aleje boczne, a% do dzia#u IX i X.
„Wracam na g%ówn! alej# i id# powoli
w stron#, gdzie wznosi si# okaza%a bu$
dowla, b#d!ca, stosownie do po$
trzeb prowincji, miniatur! greckiego
Panteonu”$ informuje Filipowicz.
Panteon Alei Zas#u%onych zaprojektowany przez znanego cieszy"skiego architekta, Alfreda Wiedermanna wybudowany zosta# w po#owie lat 30.
XX wieku.
Ma on kszta#t pó#kolisty, a tworzy go
siedem komór grobowych, obro$ni!tych bluszczem, przed nim znajduje si!
pó#kole ozdobione niskim bukszpanem. Poszczególne grobowce wykonane zosta#y z ró%nego materia#u:
granitu, alabastru, piaskowca i z marmuru. Na $rodku kolumny zosta#y
podwojone, coko#y ozdobione s& lampami z br&zu.
W pierwszej kwaterze od strony le$
wej pochowany zosta% Gustaw Mor$
cinek. Na p#ycie nagrobnej znajduje si!
napis:: „Gustaw Morcinek, syn i piewca Ziemi )l&skiej, ur. 25.VIII.1891
w Karwinie, zm. 20.XII.1963 w Krakowie”. Gustaw Morcinek postrzegany jest g#ównie jako wybitny prozaik,
pisarz który tematyk! $l&sk& wprowadzi# w ogólnopolski obieg literacki
i stworzy# swoist& mitologi! )l&ska,
a tak%e wszed# do wszystkich podr!czników historii polskiej literatury. Pisarz
by# równie% nauczycielem, dzia#aczem spo#ecznym i górnikiem. Najbardziej heroicznym okresem w jego
%yciu by# pobyt w obozach koncentracyjnych, w Sachsenhausen i Dachau
(1939-1945); w roku bie%&cym nak#adem Katowickiego Oddzia#u Instytutu Pami!ci Narodowej ukaza#y si! listy pi sa rza z obo zów wy sy #a ne
do siostry Teresy, stanowi&c niezwyk#e $wiadectwo jego prawo$ci
i odwagi.
Morcinek urodzi# si! w Karwinie
na Zaolziu, a dok#adnie w *abkowie,
górniczej dzielnicy tej miejscowo$ci,
zmar# w I Klinice Chorób Wewn!trznych w Krakowie; przyczyn& $mierci
by#a bia#aczka limfatyczna. Pochowany zosta# na koszt pa"stwa w Cieszynie, pogrzeb odby# si! 23 grudnia
w Cieszynie i mia# charakter $wiecki,
a rodzin! z Zaolzia w#adze wojewódzkie wpu$ci#y w ostatnim momencie. Joanna Jurga#a-Jureczka napisa#a:
Maciej Kuglin pami!ta, %e w kondukcie za trumn& Gustawa Morcinka
szed# je den z przy ja ció# pi sa rza – ksi&dz Ludwik Kojzar proboszcz
z Ustronia – równie% wi!zie" Dachau,
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który cicho wypowiada! s!owa katolickiego obrz"du pogrzebowego, ta# autor ka do tar !a do in for ma cji, #e
„…pierwszy nagrobek z krzy#em
na cieszy$skim cmentarzu zosta! czym
pr"dzej zast%piony okaza!ym grobowcem”. Jan Pierzcha!a – niezbyt pisarzowi przychylny – doda!: „Odprowadza!
go niepoliczony t!um górników i p!acz%ca rzesza ludzka”. Jeszcze dzisiaj
mo#na tam odnale&' p!on%ce znicze
i (wie#e kwiaty.
W drugiej kwaterze spoczywa prof.
Franciszek Popio!ek (1868 – 1960),
dr h.c. Uniwersytetu Jagiello$skiego
w Krakowie. Wybitny historyk i nauczyciel, dyrektor Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej Ksi"stwa Cieszy$skiego. Popio!ek jako pierwszy
polski historyk opracowa! histori"
)l%ska Cieszy$skiego i by! autorem
wielu wa#nych ksi%#ek i artyku!ów.
W trzeciej kwaterze na zmartwych"
wstanie czeka ks. Józef Londzin – znakomity polihistor cieszy$ski. Na p!ycie nagrobnej napisano: „Ten ci jest
mi!o(nik Braci i Ludu, II Mach. 15.14.,
ks. Pra!at Józef Londzin, ur. 3.II.1862,
zm. 21.III.1929, kap!an, patriota, niestrudzony pracownik, d!ugoletni katecheta gimn., pose!, senator, burmistrz
miasta Cieszyna i b. prezes Rady Na-
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rodowej. *yj w Panu i wstawiaj si"
za nami”. Miejsca by brak!o na wymienienie wszystkich zas!ug ks. Londzina, odegra! tak wielk% rol" w rozwoju kul tu ry )l% ska Cie szy$ skie go.
Napiszmy wi"c tylko, #e oprócz pos!ugi kap!a$skiej oraz pracy naukowej
wspó!tworzy! w roku 1918 Rad" Narodow% Ksi"stwa Cieszy$skiego, by!
pos!em do Sejmu Polskiego, a od 1927
roku burmistrzem Cieszyna. Wcze(niej
(1907 i 1911) bra! udzia! w pracach
Rady Pa$stwa we Wiedniu. Wincenty Ogrodzi$ski napisa! o nim: „Dla
rozwoju ruchu polskiego i u(wiadomie nia na ro do we go, in te li gen cji,
zw!aszcza katolickiej, ma dzia!alno('
Londzina wielkie znaczenie”.

ludu (l%skiego, nieustraszony bojownik
w obronie praw narodu, pe!en po(wi"cenia dziennikarz, ur. 13.VIII.1824
w Ba#anowicach, zmar! 13.XI.1891
w Cieszynie”. I Miarka i Stelmach ponie(li wielkie zas!ugi dla odrodzenia narodowego na ca!ym Górnym )l%sku
i nie sposób tu przedstawi' ich pe!nych
biografii i wszystkich dokona$.
Szcz%tki doczesne Karola Miarki, Józefa Londzina i ks. Ignacego )wie#ego wcze(niej spoczywa!y na cmentarzu przy ko(ciele p.w. (w. Jerzego,
do panteonu przeniesiono je dopiero
po wybudowaniu.

Kolejna p!yta grobowa dedykowana
jest ks. Ignacemu %wie#emu i czytamy na niej: „Ks. Msgr. Ignacy )wieKwatera czwarta jest po!o#ona central" #y, Prof. Gimn. za!o#yciel Zwi%zku
nie, z!o#ono w niej Karola Miark$ )l%skich Katolików i Dziedzictwa b!.
i Paw!a Stalmacha. Znajduje si" tam ala- Ja na Sar kan dra, d!u go let ni po se!
bastrowy obelisk z krzy#em a pod nim do Rady Pa$stwa i na Sejm )l%ski.
na tle li(ci laurowych herb Cieszyna i na- Ur. 12.X.1839 w Ko$czycach Wielpis: „Zas!u#onym miasto Cieszyn, mieli kich, zm. 22.X.1902 w Cieszynie”. Ks.
piecz" o lud i wiar"”; „M"#owie wiel- )wie#y za!o#y! katolickie stowarzyszekiej mocy i m%dro(ci% obdarzeni (EK- nie wydawnicze „Dziedzictwo b!. JaKLI. 44.3.) Karol Miarka, nieugi"ty na Sarkandra dla Ludu Polskiego
obro$ca i przewodnik ludu górno(l%skie- na )l% sku”, któ re wy da !o w la go, niestrudzony publicysta i wydawca tach 1873-1902 ponad 40 wysokonapism, ur. 22.X.1825 w Pielgrzymowi- k!a do wych ksi% #ek re li gij nych,
cach zmar! 15.VIII.1882 w Cieszy- a po (mierci za!o#yciela rozwija!o
nie”. O Pawle Stalmachu natomiast si" dalej. )wie#y sam by! autorem wieczytamy „Pawe! Stalmach – budziciel lu cennych publikacji i ksi%#ek, a na-

Panteon Alei Zas!u"onych zaprojektowany przez znanego cieszy#skiego architekta, Alfreda Wiedermanna wybudowany zosta! w po!owie lat 30.
XX wieku. Ma kszta!t pó!kolisty, a tworzy go siedem komór grobowych, obro$ni%tych bluszczem.

wet dwóch powie!ci. Tak"e #wie"y doprowadzi$ do otwarcia Gimnazjum
Polskiego w Cieszynie i pe$ni$ wa"n%
rol& w Macierzy Szkolnej dla Ksi&stwa
Cieszy'skiego.
W nast!pnej kwaterze, ju" pi#tej
spoczywa: „dr Leonard Demel von El$
swehr, 6.IV.1856-17.I.1915, Burmistrz
Cieszyna 1892-1908 i 1913-1915.” By$
on synem burmistrza Cieszyna Johanna Demla, którego sarkofag znajduje
si& naprzeciw panteonu.
W kwaterze szóstej pochowano „dr.
W%adys%awa Michejd!, adwokata
i burmistrza miasta Cieszyna, ur.
w Nawsiu 14 marca 1876, zm. w Cieszynie 1 kwietnia 1937”. #mia$o or&dowa$ za zjednoczeniem ca$o!ci ziem
polskich i po$o"y$ powa"ne zas$ugi
dla sprawy polskiej na #l%sku Cieszy'skim. Przyczyni$ si& w du"ym
stopniu do powstania Muzeum Ziemi
Cieszy'skiej. Napisa$ wiele wa"nych
artyku$ów o historii i kulturze cieszy'skiej.
W ostatniej kwaterze zosta% pocho$
wany dr Ludwik Bro"ek (1907$1976).
„Urodzony 25. VIII. 1907 w Karwinie
zmar$ 7.VI.1976 roku w Cieszynie. Badacz !l%skiego folkloru, bibliograf.”
Niezwykle skromny, wielki cz$owiek
zwany #l%skim Estreicherem. Ca$e
"ycie po!wi&ci$ ratowaniu polskich
ksi%"ek, a o historii i kulturze #l%ska
Cieszy'skiego wiedzia$ wszystko.
Najpowa"niejszym opracowaniem jego dorobku jest ksi%"ka dr Jadwigi
Mi&kiny-Pindur Ludwik Bro!ek – "l#ski Estreicher. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty.
Ten panteon pe$en powagi, majestatu, ale i pi&kna stanowi zarazem jakby kwin te sen cj& hi sto rii tej zie mi – znaczon% nazwiskami osób, które
przyczyni$y si& do jej niezwyk$o!ci.
Nieopodal panteonu spoczywa Tadeusz Reger, zmar$y przedwcze!nie
po !mierci jedynego syna, Witolda, zabitego przez wojska czeskie w 1938
w czasie zajmowania Zaolzia. Filipowicz by$ nim urzeczony. O Regerze
wi&c czytamy: „By$ to stary, dziewi&tnastoletni socjalista, ju" wtedy w latach mojej m$odo!ci, nieco zabytkowy
i groteskowy w swojej szarej rozwianej na wietrze pelerynie, w szerokoskrzyd$ym kapeluszu, w srebrnym
cwikierze na nosie. Stawiam na marmurowej kraw&dzi p$yty trzy znicze
i zapalam”
Opu!ciwszy panteon w&drujemy
dalej z Kornelem Filipowiczem:
„Id& g$ówn% alej% po!ród masywnych budowli z czarnego marmuru. Ich

fasady wyposa"one s% w trwa$e ozdoby: kute w br%zie i "elazie kraty i latar nie, to czo ne w ka mie niu urny
na kwiaty, wie'ce zrobione z blachy.
Skamienia$e anio$y obejmuj% skrzyd$ami kolumny, pochylaj% si& nad umar$ymi, za$amuj% r&ce, p$acz%. Ale ich
rozpacz nie jest przejmuj%ca, jest tylko $agodnym smutkiem i jakby wyrzutem, i zwraca si& raczej w stron& nas,
jeszcze "ywych. Mijam szerokie, wygodne rezydencje, zamieszkane przez
ca$e pokolenia, i warowne, niby pancerne kasy, siedziby ludzi samotnych
i ma$"e'stw bezdzietnych”.
Taka jest ca$a g$ówna aleja.
Tu" obok, nieopodal Panteonu, cho&
po prze ciw nej stro nie, przy alei
g%ównej, stoi tzw. Socjalistyczna
Aleja Zas%u"onych. Zosta$a zbudowana z pionowych p$yt lastrykowych
i p$yt nagrobnych. W cz&!ci !rodkowej tablicy znajduje si& p$askorze(ba przedstawiaj%ca herb Cieszyna
w tondzie, z napisem „Zas$u"onym
Miasto Cieszyn”. Twórc% monumentu by$ Jan Herma. Pochowano tam
pi&) osób. Na p$ytach nagrobnych
czytamy:
„Maria Wardas, 5.7.1907-17.4.1986,
Jan Foltyn 17.9.1903-24.6.1986, Bronis$aw Czuma, 14.9.1918-19.6.1976,
Wincenty Zaj%c, 28.3.1903-16.2.1975,
Aurelia Zaj%c 20.10.1904-8.1.1983.”
Maria Wardas to pisarka cz&!ciowo
pisz%ca cieszy'sk% gwar%, jej najbardziej znan% ksi%"k% by$a Mary"ka ze
$l#ska, by$a te" nauczycielk%, narciark%, lotniczk%, w pewnym sensie jako
autork& wypromowa$ j% Gustaw Morci nek. Po woj nie przy ja( ni $a si&
z Zofi% Na$kowsk% i by$a sekretark%
w sejmie PRL, podobno do pracy
chodzi$a w stroju !l%skim. Nast&pny
jest grób Jana Foltyna, nauczyciela,
dzia$acza Macierzy, wieloletniego
dyrektora Teatru w Cieszynie i powsta'ca !l%skiego. Nast&pnie jest
grób Bronis$awa Czumy, dyrektora
fabryki Celma, po nim ma mogi$&
Wincenty Zaj%c, nauczyciel, Przewodnicz%cy Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, bibliofil, którego
bardzo cenne zbiory zasili$y bibliotek& Muzeum #l%ska Cieszy'skiego
oraz dzia$acz PTTK i Aurelia Zaj%c,
jego "ona znana dzia$aczka ruchu kobiecego.
Najwa"niejszym punktem alei g%ów$
nej jest krzy" erekcyjny na przeci&ciu
alei g$ównej z boczn% na poziomie
dzia$ów IX, X, XI, XII. Krzy" erekcyjny z czarnego granitu zosta$ postawiony w 1891 roku. Jest na nim posta)
Chry stu sa wy ko na na z ce ra mi ki,

a do postumentu przytwierdzono tablic& z napisem: „Jam jest zmartwychwstanie i "ywot, kto we mnie wierzy
cho)by umar$ "y) b&dzie”. Ca$o!)
otacza plac obsadzony przez drzewa li!ciaste.
Od krzy"a w!drujemy dalej alej#
g%ówn#. W Dziale IV znajduj% si& groby sióstr zakonnych Boromeuszek,
gdzie po cho wa no 202 za kon nic.
Nad podobnymi mogi$ami stoi marmurowy krzy" z napisem „S. Caroli B. Sorores Misericordia, U Pana jest Mi$osierdzie i obfite u niego odkupienie”.
W pobli"u jest kwatera 39 sióstr El"bietanek, gdzie spoczywa 39 sióstr
w identycznych lastrykowych mogi$ach, a pomi&dzy nimi wznosi si&
krzy" identyczny jak w kwaterze sióstr
Boromeuszek, ró"ni go tylko symbol
zakonu El"bietanek.
Groby ojców Bonifratrów s% równie" pokryte lastrykiem. 23 mogi$y
u$o"one s% w dwóch rz&dach. Jak
w poprzednio opisanych zespo$ach
w centrum stoi krzy", taki sam jak
u sióstr, lecz z jab$kiem granatu – symbolem bonifraterskim i napisem „F.F.
Misericordie”.
Na ko'cu alei znajduje si& du"y
zbiorowy grobowiec z piaskowca
brenne'skiego. Na tylnych !cianach s%
marmurowe tablice, a w !rodku wysoka stella z napisem „Z ich m&cze'stwa
i krwi nasza wolno!)”, nad napisem
jest p$askorze(ba przedstawiaj%ca
or$a bez korony. Na prawej stelli czytamy: „Ofiarom faszyzmu hitlerowskiego w 20 rocznic& wybuchu II wojny !wiatowej ufundowa$ Zwi%zek
Bojowników o Wolno!) i Demokracj&”. Na to miast na stel li le wej
napisano: „W mogile tej spoczywa 81
m&czenników zamordowanych w latach 1944-45 na cmentarzu "ydowskim
w Cieszynie” – tak upami&tniono
!mier) 65 Polaków, 15 Czechów i jednego W$ocha.
Id%c dalej dochodzimy do dzia$u
XXVI, gdzie z$o"ono znajduje si& "o$nierzy poleg$ych w latach 1914-1939.
Stoj%c nad grobami z pierwszej wojny !witowej narrator opowiadania
Filipowicza, my!li: „…groby "o$nierzy nieaktualnych. Ich rola jest nam
ju" oboj&tna, ich bohaterstwo wydaje si& zupe$nie bezsensowne, ich "ycie i !mier) nikomu niepotrzebne.
Krzy"e zapadaj% si&, wci%ga je w siebie ziemia, która po"ar$a ju" dawno
ich cia$a, mundury "o$nierzy i poch$on&$a pami&) o nich. *o$nierze nie maj% ju" nazwisk ani narodowo!ci. Pami&tam, "e za moich czasów le"eli tu
Polacy, Serbowie, Niemcy, Rosjanie,
ale czas zrówna$ ich wszystkich i po-
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Zdj$cia: Katarzyna Kuroczka
Tu! obok, nieopodal Panteonu, cho" po przeciwnej stronie, przy alei g#ównej, stoi tzw. Socjalistyczna Aleja Zas#u!onych
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miesza!. Zapalam "wiec# na pierwszym z brzegu grobie, który jest ju$
tylko ma!ym, ledwo widocznym, poro"ni#tym g#st% traw% garbkiem ziemi. Odchodz# z uczuciem, jakbym
zrobi! co" niestosownego”.
Do tego wiej%cego smutkiem i zadum% nad przemijaniem obrazu Irena
Kwa"ny dodaje, $e
„Nagrobki pochowanych tutaj wojskowych austriackich, zmar!ych w cieszy&skich szpitalach w latach 19141918, wy ko na ne zo sta !y dzi# ki
fundacji: hr Gabrieli Thun z Ko&czyc
Wielkich, katolickiego Stowarzyszenia M#skiej M!odzie$y Polskiej i korpusu podoficerskiego 4 PSP w Cieszynie oko!o 1930 roku”.
Od tej autorki wiemy te$, $e by!y tutaj te$ szcz%tki $o!nierzy w!oskich internowanych w latach 1944-45. Ekshumowano ich po wojnie i przewieziono
do W!och.
Po przeciwnej stronie znajduj% si#
mogi!y zbiorowe oznaczone betonowymi krzy$ami $o!nierskimi. To groby milicjantów, lecz pró$no na nich
szuka' nazwisk, czy$by milicjanci
byli bezimienni?
W dziale XV spoczywa!y szcz%tki
$o!nierzy niemieckich, które ekshumowano w roku 1997 i pochowano w Siemianowicach (l%skich i Wroc!awiu.

Z autorem Krajobrazu niewzruszonego odwiedzamy wiele miejsc na cieszy&skim cmentarzu.
„Mijam groby coraz mniej "wietne,
coraz bardziej zapomniane, id# teraz
po"ród starych drzew, chodnikiem
us!anym poczernia!ymi le$%cymi p!asko li"'mi”, przechodzimy przez obszar na którym odbywaj% si# prace
ziemne zmierzaj%ce do poszerzenia
„stanu posiadania zmar!ych”, dochodzimy do najstarszej cz#"ci cmentarza. I czytamy: „Zbli$am si# do niej,
poznaj# z daleka $elazne, pordzewiale krzy$e na szarych, piaskowcowych
postumentach, z blaszanymi klepsydrami w kszta!cie owalnych tarcz albo odwini#tych rulonów. Niektóre napisy
by!y ju$ nieczytelne, by!y to groby
osób samotnych albo takich, na których sko&czy!a si# seria rodzinna i dla
których wi#) z $ywymi raz na zawsze
zosta!a zerwana. W"ród tych ubogich
nagrobków jest kilka okazalszych.
Napisy na nich kiedy", przed wojn%
wykute by!y w j#zyku obcym, ale nikogo to nie dziwi!o, gdy$ by!o wiadomo, $e ludzie tu spoczywaj%cy nie byli
Polakami.”
Razem z pisarzem przew#drowali"my wiele "cie$ek i dróg na cieszy&skim cmentarzu. Motyw drogi pojawia
si# w opowiadaniach Filipowicza nie-

ustannie. Poniewa$ przewa$nie zatacza ona kszta!t kolisty i wyznacza perspektyw# powrotu. W doros!ym $yciu
ta ka dro ga wy pro wa dzi !a au to ra
w "wiat, daleko od stron cieszy&skich. Ale i stamt%d tu powraca!. Tylko $e przesuni#ty zostanie w przestrzeni jeden punkt: zamiast domu pojawi!
si# cmentarz, na którym znajduje si#
grób ojca. I b#dzie to punkt ostateczny, gdy$ zamykaj%cy widnokr%g miasta. Przed wyj"ciem z nekropolii jeszcze raz powracamy wi#c na grób ojca
pisarza: „Kiedy powracam i staj#
znów nad grobem mojego ojca, jest ju$
noc. Ciemno"' osun#!a si# ju$ na ziemi# i po!%czy!a j% z czarnym pustym,
bezgwiezdnym niebem”.
Po wyj!ciu z cmentarza, widzimy
w dole Cieszyn, o zmroku miasto roz"
!wietla #una bij$ca od latar% i !wiate#
w oknach. Miasto o tej porze wydaje
si& odleg#e i nierealne. To inny !wiat.
Ale te dwa !wiaty #$czy pami&'. Wiel"
ko!' i niezwyk#o!' Cieszyna niejako
wyrasta z je go prze sz#o!ci, wi&c
z cmentarza, który dokumentuje jego
histori& i kultur&. I tak dwa miasta: (y"
wych i zmar#ych tworz$ ca#o!', harmo"
nijn$, pi&kn$ i refleksyjn$. Jest w niej
szacunek dla zmar#ych i memento
dla (ywych.
!

Z HEN RY KIEM KON WI( SKIM, choreografem i re!yserem
rozmawia ALAN MISIEWICZ
Foto. Tomasz Griessgraber/Opera !l"ska

T.K. – To czego ma dotyczy! nasza obdukcja dziennikarska?
A.M. – Pa!skich przemy"le! na temat
ta!ca i #ycia w ogóle
– A napije si" pan ze mn# kawy… rozpustnej?
– Ch$tnie.
– Moje przemy$lenia na temat %ycia
s# takie, %e wszystko coraz bardziej przyspiesza. Dzie& trwa tyle samo godzin, ale
czu! p"d.
– Co si$ odbywa szybciej?
– Na przyk'ad to, %e po spektaklach
wszyscy rych'o rozchodz# si" do swoich domów, spraw, sprawunków i ju%
rozmy$laj# o zarabianiu kolejnych pieni"dzy. Czasy, gdy ca'e rodziny pracowników przychodzi'y do Opery, integrowa'y si", dawno min"'y; dzisiaj jest
na odwrót.
– Ale pa!ski m%odzie!czy duch we&
wn$trzny chyba niezbyt p$d #ycia od&
czuwa…
– Bardziej odczuwa go cia'o ni% mój
duch; ono ju% wiotczeje. Gdy mo%na robi!, co si" kocha, to jest w porz#dku,
a gdy wszystko, co si" robi, udaje si", to
jeszcze lepiej. Dzisiaj mnie ju% nikt nie
nagania do tego czy tamtego, nie mam
przymusów zewn"trznych. Wszystko
bierze si" z chcenia. Nie my$l" o sobie
w kategoriach „emeryt”. Dopiero niedawno zosta'a rozwi#zana moja sta'a umowa o prac" z Oper# (l#sk#. B"d#c cz'owiekiem do wynaj"cia, jako$ – Bogu
dzi"ki – jestem wynajmowany. Mam nadziej", %e tak zwane s'odkie nieróbstwo
jest jeszcze daleko. A ile pan s'odzi?
– Te# pó%torej %y#eczki.
– Jedna… Pó'.
Codziennie funduj" sobie ma'# dawk# !wicze& – one nieco stopuj# naturalne procesy cia'a. No i powoduj#, %e
wci#% jestem do$! sprawny fizycznie.
Ka%dy tancerz ma ten moment w %yciu,
gdy cia'o odmawia wspó'pracy, wi"c
trzeba pomy$le!, co dalej. Ja na przyk'ad
nigdy nie czeka'em, a% cia'o mi odmówi – po prostu we w'a$ciwym momencie wskoczy'em na kolejny poziom.
Wszystko odby'o si" u mnie w sposób
naturalny.
– Kiedy pan wskoczy%?
– Gdy „Konwi&ski” sta' si" nazwiskiem wystarczaj#co rozpoznawalnym
w $rodowisku. Wtedy mog'em zaj#! si"
uk'adaniem ruchu dla innych, prowadzeniem lekcji – a nie wy'#cznie ta&czeniem. Ka%d# now# rzecz, któr# robi",
traktuj" jak prywatny egzamin, sprawdzam si". Ci#gle czego$ szukam, obserwuj" ludzi, ruch, poszukuj" energii,
wymy$lam co$ nowego, bo ka%dy cz'owiek to osobista tajemnica. Umiem
wi"cej, ale te% do zada& podchodz"
z wi"ksz#, nie pozbawion# emocji odpowiedzialno$ci#.
– Niektórzy zadaj' proste pytanie:
czym jest balet?
– B"d# rozczarowani – „balet” troch"
zaw"%a spraw". On jest tre$ci# sam#
w sobie, wi"c to u'atwienie, bo wiadomo, w któr# stron" trzeba i$!. Tutaj trzeba pyta! o taniec, gdy% balet jest za-

Cudne dziecko
Drzewieckiego
mkni"ty w jego ramach. Poprzez ruch
w technice, która jest zale%na od muzyki, chc" wyrazi! co$, co osobi$cie odczytuj" w d)wi"kach. Jest wi"c w ta&cu
utrudnienie.
– Balet nie jest utrudnieniem?
– Bywa, bo je$li chc" powiedzie! co$
od siebie w temacie, który zosta' ju% wyra%ony przez wcze$niejszych chore-

ografów, to trzeba si" nie)le nabiedzi!.
Gdy s'ysz" now#, frapuj#c# muzyk", to
wiem jedno: chc" zrobi! co$, ale najzwyczajniej w $wiecie jeszcze nie wiem co.
Notuj" lu)ne zdanka, aby pomys'y nie
umar'y. Potem zarys roboczy si" zmienia i robi si" g"stszy, muzyka nie opuszcza moich my$li. S'uchanie muzyki bywa przyjemno$ci#, ale i ci"%k# prac#, gdy
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Foto. arch. Opery !l"skiej
„Ad Montes – Balety tatrza#skie” z muzyk" Wojciecha Kilara. Chjoreografia – Henryk Konwi#ski, premiera 1994.
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trzeba t! muzyk! zobaczy". Wszyscy
choreografowie to potwierdzaj#. Potwierdzaj#. Potwierdzaj#.
– Inni zapytaj!: czym si" ró#ni chore$
ografia od ruchu scenicznego?
– Ruch sceniczny to zadanie maj#ce zobrazowa" cz!sto nieu$wiadomiony zamys%
re&ysera, poruszy" grupy chóru, pomóc
$piewakowi, aktorowi, uzewn!trzni"
emocje, podkre$li" akcj!. Choreografia
z kolei to widzenie ca%o$ci muzyki – od pocz#tku do ko'ca. Choreografia to zawsze – niezale&nie od tematu
– wyra&aniem siebie. Bywa skrywanym
pragnieniem, miewa w sobie te& co$
z ekshibicjonizmu. Nawet tak zwana „czysta forma” jest o czym$, s# relacje, s# emocje.
– Gdy prze%ledzi&em pana #ycie,
uzna&em, #e jest ono podobne do Bil!
ly Elliota.
– Wiele biografii ludzi zajmuj#cych si!
sztuk# ma zbli&one proweniencje. Ci#gle mówi!, &e nikt mnie do niczego nigdy nie zmusza%, nic mi nie zosta%o dane – oprócz tylko jednego: spotkania
wspania%ych ludzi, od których wiele si!
nauczy%em. Reszta wynika%a z mojego
wewn!trznego chcenia.
– Tak samo jak w filmie.
– Billy pochodzi% z angielskiego $rodowiska górniczego, a ja – z ma%ego miasteczka z Wielkopolski.
– Pan nie wychowywa& si" w Pozna$
niu?
– Urodzi%em si! w%a$nie tam, ale wychowywa%em w Mie$cisku. Mia%em trzy
lata, moja siostra trzy tygodnie, gdy wybuch%a wojna. Mama – jak wielu s#siadów – ucieka%a z nami na wschód, by t!
wojn! przeczeka" – przecie& Niemcy
szybko zostan# odparci. Tata w wojsku.
Dotarli$my a& pod Warszaw!. Czas
okupacji trudny, ci!&ko by%o mamie
z nasz# dwójk#. Tata w niewoli. Znala-

z%em si! u dziadków we Wrzeszczynie
nad Noteci#. Babcia Zosia – anio% dobroci; dziadek Antoni – le$niczy, hodowa%
pszczo%y, zna% si! na zio%ach, a jego purpurowe ró&e by%y s%awne, zdobi%y o%tarze w niedalekim klasztorze. Wrzeszczyn
to by%a najprawdziwsza wie$ polska
z krystalicznie czyst# wod# z podmok%ymi %#kami, bocianami, nietkni!ta przez
pazur wojny. Dom dziadków by% kryty
strzech#, w $rodku lampy naftowe, troch! jak w Konopielce Edwarda Redli'skiego. W ko'cu powrót taty z niewoli – i nasza rodzina w komplecie znajduje
si! w Mie$cisku. Mimo trudów, biedy,
z których zreszt# nie zdawa%em sobie
wtedy sprawy, dzieci'stwo wspominam jako czasy szcz!$liwe.
Po wojnie mogli$my przenie$" si!
do Poznania. Rodzice jednak woleli
spokój ma%ego miasteczka. Tam uko'czy%em szko%! podstawow# jako jeden
z lep szych uczniów we wszyst kim – z wyj#tkiem matematyki. W tej
dziedzinie jestem do dzi$ niedostatecznie zorientowany. Du&o czyta%em, wr!cz
poch%ania%em ksi#&ki, szczególnie te
dla doros%ych.
Potem ojciec powiedzia%: „Pójdziesz
do technikum budowlanego, by$ w przysz%o$ci mosty budowa%”. By%o to wbrew
mojej malarsko-plastycznej duszy, która wyrywa%a si! do $wiata sztuki, ale musia%em s%ucha" ojca. W tamtym czasie
w Poznaniu pani Olga S%awska-Lipczy'ska – przedwojenna balerina, która
na olimpiadzie w Berlinie zdoby%a z%oty medal dla polskiego baletu – w pi!knym, klasycystycznym Odwachu za%o&y%a szko%! baletow#. Mia%em 15 czy 16
lat. Zaobserwowa%em, jak tamte podrostki pi!knie si! poruszaj#, zapragn#%em tego samego…
– Ojciec Billy’ego powiedzia&by: „Ba$
let jest dla dziewczyn, nie dla m"#czyzn.

Faceci graj! w pi&k", uprawiaj! boks
lub… zapasy! Nie pieprzony balet!”.
– A mój ojciec powiedzia%: „Skacz#,
ta'cz# i nazywaj# to prac#?”.
– Sk!d pani S&awska$Lipczy'ska bra$
&a uczniów do zespo&u?
– Pocz#tkowo rekrutowali si! g%ównie
z rodzin pozna'skich. Pó(niej dominowa%y dzieci z dalszych, a czasem bardzo
dalekich miejsc w Polsce. Ja nale&a%em
do grupy nastolatków, których pani Olga potrafi%a zach!ci" do ucz!szczania
do tzw. ogniska baletowego. Aby uczestniczy" w tych zaj!ciach, wagarowa%em
tak intensywnie, &e szko%a niemal zawiesi%a mnie w prawach uczniowskich.
Wtedy ciocia Mania powiedzia%a: „Zrób
matur!, a potem b!dziesz móg% robi" co
zechcesz!”.
Po maturze anio%y wci#& nade mn#
czuwa%y, bo dosta%em nakaz pracy
do Ko$cierzyny w Pomorskiem, gdzie
dzia%a% Zespó% Pie$ni i Ta'ca Ziemi
Kaszubskiej. Poniewa& wypracowa%em
ju& w sobie solidn# baz!, to w zespole
Aleksandra Napory nawet mog%em prowadzi" rozgrzewki. On te& szerzej otworzy% mi oczy – by% tancerzem w Operze
Ba%tyckiej. Z jego zespo%em wyta'czy%em si! ludowo, a folklor kaszubski sta%
si! moj# mi%o$ci# m%odzie'cz#. Potem
uda%o mi si! zwolni" z nakazu pracy,
wróci%em do Poznania, zda%em audycj!
do zespo%u baletu opery. Zrobi%em te&
eksternistycznie dyplom w Pa'stwowej )redniej Szkole Baletowej w Warszawie. W Poznaniu osi#gn#%em swoje
apogeum jako tancerz,
– To by& czas, gdy edukacja baletowa
raczkowa&a?
– Tak. Pocz#tkowo nie by%o akademickiej kadry ucz#cej zawodu. Istnia%y inicjatywy oddolne – co$ w rodzaju kursów,
na które sprowadzano $wietnych rosyjskich pedagogów. Do dzisiaj mam no-

Foto. arch. Opery "l#skiej
L. Delibes „Coppelia”. Premiera – 1998. Choreografia – Henryk Konwi$ski.

tatki z zaj!" z nimi. Barbara Kasprowicz – „Baja” – pó#niejsza szefowa baletu pozna$skiego – namówi%a mnie, by
spróbowa" swoich si% na pedagogicznej
niwie. Olga S%awska te& by%a za. Baja potrafi%a pchn'" cz%owieka w kierunku najw%a(ciwszym, u Conrada cieszy%a si!
opini' znakomitego pedagoga i repetytora.
– Jakiego Conrada?
– Drzewieckiego. On wówczas prowadzi% balet dzia%aj'cy w Operze Pozna$skiej im. Stanis%awa Moniuszki, której
dopiero pó#niej przywrócono nazw!
Teatr Wielki. Conrad po zdobyciu nagrody w Vercelli wyjecha% za granic!.
Wróci%, zosta% szefem, by% ju& innym artyst' – o wiele bogatszym w do(wiadczenie.
– Jaki to by! cz!owiek?
– To by% tancerz niebywale sprawny
fizycznie i technicznie, s%ysza% muzyk!
doskonale. Gdy nikomu nie (ni%o si!
o nieklasycznych ekscesach, on chodzi%
na zaj!cia do pozna$skiej Akademii
Wychowania Fizycznego, gdzie nauczy% si! robi" np. ze sto%u salto do ty%u. Wykorzysta% to w roli Diab%a w Panu Twardowskim Ludomira Ró&yckiego.
Pod tym sto%em, z którego on robi% salto, siedzieli tancerze, a w(ród nich
ja – ma%y Diabe%ek. Relacje mi!dzy nami a nim by%y pe%ne szacunku, ale
i swobody. Conrad miewa% pomys%y
szalone, do których potrzebowa% absolutnego skupienia. Wystarczy%o, &e
kto( – gdy on intensywnie my(li, rozwa&a, kombinuje – zaproponowa% swoje
rozwi'zanie, to wpada% we w(ciek%o(",
jakiej ta Ziemia nie widzia%a.
– Jak nowa technika dzia!a!a na pa"#
skie wyobra$enie ta"ca?
– Nowa tajemnica, nowa inspiracja,
nowa mo&liwo(", nowa nowo(". Dla nas
m%odych by%o to podniecaj'ce li#ni!cie

(wiata, wej(cie nogami w nowoczesn'
sztuk!. Czy Conrad jest we mnie? Niew'tpliwie to on ukszta%towa% moje widzenie muzyki.
– Co panów !%czy!o?
– By% czas, gdy mieszka%em w zaadaptowanej garderobie w teatrze, tak samo
jak on. To by%y momenty dobre, radosne,
z iskrami Z uwagi na podobn' inteligencj! i poczucie humoru dobrze rozumieli(my si! w najró&niejszych sytuacjach. Mia% dowcipy (nie powtórz!, bo
s' nieprzyzwoite) i z%o(liwo(ci na ka&d' sytuacj!, co bardzo nas bawi%o.
W dodatku zarazi% mnie wspania%' sztuk' Marii Callas. O Conradzie mówi%o si!,
&e „zag!szcza%” scen!, bo do uko$czonego zdawa%o by si! uk%adu, dodawa% nowe elementy. „Zag!szczanie” przej'%em
po nim. To by% wspania%y, cudowny artysta.
– Potrafi pan wypowiedzie& jak%'
my'l bez u$ywania przymiotników
w rodzaju „cudny”, „wspania!y”?
– Przepraszam, pana to jako( razi?
– Wr(cz przeciwnie. Mnie to za#
chwyca, ciekawi.
– Takimi przymiotnikami honoruj! ludzi, którzy s' dobrzy; w których podoba mi si! ich stosunek do drugiego
cz%owieka; z których a& rado(" bije; którzy ca%ym sob' zapraszaj' do wspó%pracy. Conrad mia% wiele wspania%ych
cech.
– W powojennej Polsce Pozna" i By#
tom wiod!y operowo#baletowy prym.
Co w pana mie'cie mówiono o górni#
czym )l%sku?
– Pozna$ mia% bogate samochody, &ycie (wiatowe, Mi!dzynarodowe Targi,
Powiew zachodu. W Poznaniu snuto niesa mo wi te opo wie (ci o at mos fe rze
w Operze )l'skiej – &e cudowna i rodzinna, niektórzy stamt'd zach!cali:
„Przyjed# do nas do Bytomia, zoba-

czysz”. I w%a(nie tak by%o – rodzinnie.
Za dyrekcji Napoleona Siessa wszystko stawa%o si! mo&liwe. Nawet sto%ówka, która by%a stara i brzydka, mia%a swój
klimat, bo (ci'gali do niej ca%e rodziny
artystów. *ycie by%o biedne, ale mia%o
kolor.
– Kiedy pan tu przyjecha!?
– W 1971 r. przed premier' Fausta.
W Poznaniu o godzinie 6 wsiad%em
do poci'gu, wtuli%em si! w oparcie, spa%em cudownie. Gdy konduktor obudzi%
mnie, by sprawdzi" bilet, popatrzy%em
przez okno: niebo deszczowe, ciemne,
Bytom. Wysiad%em o godzinie 10, poszed%em do teatru, pozna%em Napoleona
Siessa i Tadeusza Kijonk!, prób! zacz'%em o 11.
– Wysiada pan z poci%gu o godzi#
nie 10 i idzie do Opery. Jak wygl%da
miasto?
– Brukowane ulice, chodniki po obu
stronach, tramwaje. Dziwna mg%a w powietrzu. Wyro(ni!ci faceci z cudacznie
podmalowanymi oczami (to górnicy,
którzy nie mogli domy" tego py%u w!glowego). Pó#niej Bolek Bolewicz, Jurek Domaga%a, Marian *muda, Kaziu Jacak opro wa dza li mnie po )l' sku,
a zw%aszcza po wielkim parku z kolejk' linow'. Pami!tam dymy buchaj'ce
z wielkim kominów hut, koledzy mówili: „Im bardziej kolorowe p%omienie, tym
niebezpieczniejsze dla zdrowia”. Dosta%em mieszkanie s%u&bowe w Katowicach
przy uli cy Pia stow skiej i gdy tam
– do Katowic – pojecha%em pierwszy
raz, zobaczy%em ol(niewaj'ce reklamy, wielkie neony. Pami!tam sklepy
z dobrze skrojonymi koszulami m!skimi; obowi'zywa%a moda na bia%e skarpetki (powietrze by%o takie, &e one
szybko przechodzi%y mutacj! w szare).
Miasto z ca%' swoj' modern' sprawia%o wra&enie Eldorado. Gdy wraca%em
do Poznania, to zawsze z zapasami
atrakcyjnej &ywno(ci.
Tymczasem przygotowywa%em Noc
Walpurgii w Fau!cie. Chcia%em zrobi"
j' w innej technice, pokaza" (l'skiej publiczno(ci co(, co j' by" mo&e zachwyci i… onie(mieli. Wykorzysta%em technik!, któr' przywióz% nam z Zachodu
Conrad.
– Cudne dziecko Drzewieckiego…
– [u(miech] Tak, tak, to „dziecko” to
by% taniec nowoczesny, a wi!c co( zupe%nie innego ni& obowi'zuj'cy ruch klasyczny, w którym zakochana by%y (l'ska
publiczno(". Onie(miela% niektórych
tancerzy, zw%aszcza dziewcz!ta. Osobom, które by%y klasycznie uformowane, kaza" pracowa" l!d#wiami, rozlu#nia" po(ladki, to by% problem. Do dzi(
pami!tam chichocz'c', maj'c' frywolne uwagi Danusi! W'sowicz. Mi%o by%o patrze" na Joann! Szabelsk', El!
Mickiewicz, Sylwi! Herok. Ta ostatnia
na co dzie$ wygl'da%a niepozornie, ale
kiedy wchodzi%a na scen!, ja(nia%a jak
brylant; Ela – doskonale ukszta%towana klasycznie, z niezwyk%' osobowo(ci',
porz'dna, pracowita, ch!tnie wspó%pracuj'ca, ale jak i wszyscy do(" odleg%a
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Ch. W. Gluck „Orfeusz i Eurydyka”, inscenizacja, re%yseria i choreografia Henryk Konwi&ski.
Premiera 2007 r., wznowienie sceniczne 2015.

44

od techniki Drzewieckiego. Jednak wyuczy!em tej techniki.
Wprowadzi!em zaj"cia z akrobatyki.
Sprowadzi!em mi!ego cz!owieka z katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, by pokaza!, jak si" robi salta
na matach i inne ewolucje. W sali baletowej zainstalowali#my drabiny. Nasz zespó! liczy! 60 osób, rozwija! si" wielostronnie.
– Jak pu blicz no!" za re ago wa #a
na Walpurgi!?
– Okre#lam j$ s!owami: szczypta szoku, odrobina oniemienia. Na scenie panowa!a nago#% przykryta klejnotami
i g"stymi z!oceniami. Kostiumy Wies!awa Lange, materia! na trykoty znale&li#my w Czechos!owacji. Zrobili#my odlewy twarzy Mariny Hristovej-Klimek.
Publiczno#% tylko ch!on"!a wra'enia. To
by! miód na moje serce i huragan braw
za Walpurgi!.
– Pan by# miodem na serce – a w#a$
!ciwie ostatni% desk% ratunku – gdy
przygotowywali!cie Czarodziejski flet
Mozarta…

– To znaczy?
– Oficjalnie re&yserowa#a Olga Lipi'$
ska. Przypomnie" panu?
– Prosz".
– Przygotowania przebiega#y u niej
pod znakiem my!lenia. Wchodzi#a
na scen(, podpiera#a si( i tak sta#a dzie$
si(", pi(tna!cie, trzydzie!ci minut, a&
w ko'cu mówi#a: „Przerwa, przerwa! Ja
musz( to przemy!le"!”. A gdy nast(p$
nego dnia arty!ci przyszli na prób(, oka$
za#o si(, &e Lipi'skiej nie ma, wyjecha$
#a. Na premier( oczywi!cie przyjecha#a
i swoj% twarz% da#a do zrozumienia, &e
to ona wyre&yserowa#a Flet.
– To krzywdz$ce. Olga – niezwykle
muzykalna, z wielk$ wyobra&ni$, przyzwyczajona do pracy ze znakomitymi
aktorami, w lot chwytaj$cymi jej my#li – a tu spotkanie ze #piewakami,
chórem, którym trzeba krok po kroku pokaza%, wyt!umaczy% gest, spojrzenie,
wszystko. Ja to wszystko chwyta!em
w lot. Tak to by!o. Dodam, 'e pó&niej Olga zaproponowa!a: „Moja inscenizacja, re'yseria Henryka”. Dlatego staram

si" tak post"powa%, by stworzy% dobry
kontakt, wypracowa% wspóln$ my#l,
wskrzesi% co#, co jest we mnie i w drugiej osobie. Prawda – ja Flet wskrzesi!em.
– Tata dziwi# si(, &e „skakanie i ta'$
czenie” to praca, a jak PRL widzia# ba$
let?
– W sensie odbioru spo!ecznego nie
by!o wówczas &le. Jedyne co, to to, 'e
cz"#% spo!ecze(stwa patrzy!a na nas
– tancerzy – jak na kogo#, kto jest daleko od codziennych, ludzkich spraw
i problemów. )e to, co nas zajmuje, to
ocho cze ob !a py wa nie tan ce rek. )e
wszystko, co si" dzieje na scenie, to jakie# bieganie mi"kkich m"'czyzn poprzebieranych za motylki i paniu# jak
stokrotki.
Jest prawd$, 'e wszystkim 'y!o si"
ci"'ko, ka'dy musia! pracowa%, a praca
w balecie to przecie' praca fizyczna.
W pewnym momencie przyj$!em zasad", 'e na wszelkie pod#miewuszki i docinki odpowiadam s!owami: Moja praca to ci"'ka robota, nie ma w niej
jakiego# fiu-b&dziu. Kto nie wierzy,
niech spróbuje podnie#% tancerk", która czasem bywa ci"'sza od niego.
– To by# czas, kiedy zak#ady pracy ma$
sowo wysy#a#y do Opery swoich pra$
cowników, by lizn(li sztuki.
– Wtedy reakcje najprostszej widowni by!y najcenniejsze, bo prawda o sztuce jest w g!owach normalnego ludu.
Opowiem na przyk!adzie. Przygotowywa!em premier" W gór! – w dó"; to rzecz
o niemo'no#ci bycia sob$, z której dwoje m!odych usi!uje si" wyrwa%. Na scenie skrzynia z masztem pe!nym reflekto rów omia ta j$ cych sce n" ostrym
#wiat!em, a wszystko, co z niej wy!azi!o, by!o szare, oblaz!e, byle jakie i zawsze
przeciwko m!odym. Na koniec, gdy
skrzynia si" otworzy!a, i sun$c do przodu, ma poch!on$% tych dwoje, opadaj$ca kurtyna przecina ruch. M!odzi sami
przed kurtyn$. Wtedy w#ród tamtej prostej, górniczej widowni zapanowa!a
#miertelna cisza. Przerazi!a mnie, cholera, balet okaza! si" klap$. I nagle… Wie
pan co si" nagle sta!o?
– Brawa?
– I to ogromne, szczere! By!em wzruszony. Ludzie, ogl$daj$cy balet, my#l$,
co chc$ – albo ich zachwyc", albo
wzrusz", albo odrzuc$ mnie jako choreografa. Daj" im taniec, oni robi$ z nim
to, co czuj$.
– Wojciech Kilar pisa#: „W sztuce
Henryka Konwi'skiego szczególnie ce$
ni( to, co bliskie mi jest w sztuce
w ogóle. Zdolno!" tego artysty do prze$
kazywania najistotniejszych, skompli$
kowanych znacze' w formach bogatych
i wyrafinowanych, lecz w sposób pro$
sty, bezpo!redni i przekonywuj%cy (…).
W gór! – w dó" to jakby pocisk precy$
zyjnie trafiaj%cy w sedno wspó#cze$
snej wra&liwo!ci my!lowej i estetycznej.
Je&eli pocz%tkowo projekt realizacji
mojej muzyki wyda# mi si( ryzykowny,
to obecnie nie tylko nie waha#bym si(
odda" w r(ce Henryka Konwi'skiego ja$

Foto. Tomasz Griessgraber/Opera &l$ska
Wznowienie sceniczne, podobnie jak premiera „Orfeusza i Eurydyki” by"o wielkim sukcesem zarówno artystów Opery &l$skiej, jak i twórcy spektaklu.
Na zdj!ciu (od lewej) Henryk Konwi'ski i Jurek Dyba" – dyrygent prowadz$cy spektakl.

kiegokolwiek, innego mojego utworu,
lecz uczyni!bym to z pe!nym zaufaniem
i najlepszymi nadziejami”.
– Jego rekomendacja pomog!a mi
dosta" stypendium w Brukseli, gdzie
mia!em szcz#$cie dotyka" pracy Maurice’a Béjarta w jego Balecie XX wieku.
Powiem panu, %e pan Wojciech Kilar to
by! dobry, normalny cz!owiek wielkiej
kultury, delikatno$ci, skromny nies!ychanie. Zawsze my$l# o nim w kategoriach
u$miechni#tych.
– Kiedy pierwszy raz pan go spotka!?
– W!a$nie przed W gór! – w dó". Pó&niej dla telewizji mia!em przygotowywa"
balet Tr!dowata z jego muzyk'. Wszystko by!o gotowe, pani Gawro(ska zrobi!a przepi#kne projekty kostiumów, ale nagle zabrak!o pieni#dzy. Tr!dowata nie
ukaza!a si# i wszystkim by!o niemi!o. Kiedy pan Wojciech pierwszy raz zobaczy!
przygotowania do wieczoru baletowego,
powiedzia!: „Nie waham si# powierzy"
panu swojej muzyki do realizacji”.
– Bywa! pan u niego na salonach?
– To by!o skromne mieszkanie. By!
problem z s'siadami, bo to byli ludzie
niemuzyczni. D&wi#ki fortepianu rodzi!y afery, wi#c nast'pi!a przeprowadzka
do s!ynnej willi na Ko$ciuszki.
Wie pan, istnieje przekonanie, %e gdy
jest si# w domu s!ynnego kompozytora,
to nale%y rozmawia" o rzeczach zwi'zanych ze sztuk' i – jak w moim przypadku – o muzyce do baletu. Ale on da! mi
swobod#, mówi!, co mu w duszy gra, dopowiada! moje pomys!y, ale nigdy nie
fundowa! mi stresu. Pan Wojciech mia!
w sobie aur# i ciep!o, wiedzia!, czym jest
taktowne zachowanie.
– Co pan wtedy robi! u niego w do"
mu?
– To by! czas, gdy moj' g!ow# zaprz'ta!o powa%ne pytanie: Jak zako(czy"

pierwsz' cz#$" do Ad Montes? Powinno to by" co$, co mimo dramatyzmu budzi nadzieje. Siedz'c w salonie jego willi, patrzy!em na obraz Ko#cielec Jerzego
Dudy-Gracza. Na ramie dostrzeg!em ma!y p!omyczek, tak' kropk# rozja$niaj'c'. Ona mnie o$wieci!a. Balet uko(czy!em, dosta!em ró%ne nagrody, w tym
Z!ot' Mask#. Potem dostawa!em stypendia – by!em w Indiach, Belgii, Etiopii,
Na Kubie. )ycie ostro przy$pieszy!o, by!o pe!ne rumie(ców.
– Pani Basia taka urocza, jak o niej
mówi#?
– Pa ni Ba sia za wsze by !a cud na i u$miechni#ta. Na jedno ze spotka(
jecha!em do Kilarów samochodem. By!o lato, !adnie si# ubra!em, wioz!em
kwiaty dla pani Basi, gdy nagle widz#,
%e spod maski samochodu wychodzi jaki$ dymek. Zatrzyma!em si#, podnios!em
mask#, i dmuchn'!em w to, co tam si#
tli!o. Jak buchn#!y we mnie piekielne j#zyki ognia, to a% osmoli!o mi twarz! Ale
gdy stan'!em w drzwiach Kilarów, a pani Basia zobaczy!a mnie spó&nionego,
osmalonego i z tymi kwiatkami, to tylko si# u$miechn#!a i zach#ci!a mnie
do umycia si#. Zawsze cz#stowa!a kaw' albo herbat'. Odwiedzanie Kilarów
to jak branie k'pieli w cieple z dodatkiem aromatu.
– Gdyby za pomoc# ruchu mia! pan
przedstawi$ aromat, to co by pan po"
kaza!?
– Powiem po$rednio, na przyk!adzie.
Czasy pozna(skie, Janusz Nyczak re%yseruje sztuk# „A jak królem, a jak katem
b#dziesz”. Jeden z aktorów ma by" niby-$mierci'. Aktor ma k!opot, jak zagra",
mówi# mu: „B'd& jak !za”. *za nie ma
konturu, jest czym$ mi#kkim, smutnym. Aktor to dobrze zrozumia!, cudownie odnalaz! si# w temacie, by! $wietn'

niby-$mierci'. Uruchomi" mo%na nie tylko przez gest, ale przez s!owo. No, mam
nadziej#, %e jako$ to panu wyja$ni!em.
– A jak zagra$ „Henryka Konwi%"
skiego”?
– Zagra" innych jest !atwiej, siebie – trudno, a obejrze" „Konwi(skiego” – ma!o interesuj'co [$miech]. O nie,
nie, takiej anegdotki choreograficznej widzom bym nie proponowa!. Czytelnikom
te% nie [$miech].
– Nie? To niech pan pos!ucha tego:
„Henio Konwi%ski to cz!owiek rozta%"
czony, u!o&ony, delikatny, operuj#cy
mi'kkim ruchem scenicznym. Re&yse"
rzy nie zawsze wiedz#, jak przekaza$
sposób poruszania si' po scenie, a on
to potrafi”. Tak powiedzia!a o panu
pewna znakomito($ (ale nie Kilar).
– Cudne s!owa. Wi#c jak wymy$l#, jak
zagra" tego „Konwi(skiego”, to b#dzie
pan pierwsz' osob', któr' o tym poinformuj#.
!
Niniejszy wywiad jest fragmentem powstaj$cej ksi$%ki o sztuce operowej
na &l$sku. Planowana publikacja (nak"adem Wydawnictwo „&l$sk”) – grudzie' 2016 r.

Henryk Konwi%ski – tancerz, choreograf i re%yser urodzony w 1936 r.
w Poznaniu. Z Oper' +l'sk' zwi'zany od 1971 r. Jego partnerkami by!y
najwi#ksze polskie primabaleriny.
Zrealizowa! ponad 200 inscenizacji,
spo$ród których wiele by!o nagradzanych. Na $l'ski grunt ta(ca zaszczepi! technik# Conrada Drzewieckiego.
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KINGA KO!CIAK
NOC

PO LE

JAK DAW NIEJ

Mój ojciec ju% si# nigdy nie zdarzy
a z nim znikaj' cienie
wysokie i suche
i szare mg!y
duchów trac' ostro"&

Wracamy z pola
bitwy
umazani
!zami
trupów tyle
us!ane nimi kojce
pe!ne futra

Mog!abym ci gotowa&
kraja& w paski
meduzie parzy&
parzyde!ka

Na wysokiej !'ce ogl'damy
Oriona. Trawa zi#bi
wypatrujemy strza!.
Wiemy, %e w!a"nie tam
spotykaj' si#
nasze (renice

nie"li"my na sztandarach
pokój
falowa! ciep!o
iskrzy! si#
w pe!nym s!o$cu
przeszli"my
niezauwa%eni

w k!#bach pary
znad !'ki
w wielkim kotle
warzy& zupy g#ste
w których falach
p!ywaj' szczupaki
!owi!abym je
jedn' d!oni'
dla ciebie
g!aska!a drug'
od spodu
mog!abym ci rozpala& ogniska
i w szerokiej spódnicy
jak w maku
szuka& snu
na !'ce
ju% nas nie ma
ciche ptaki
szepcz'
o burzy

Rys. Wojtek !uka

z !y%k'
wystrugan' jak Pinokio
wci'%
czekam
na twój g!ód
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Kinga Ko!ciak, rocznik 1985, krytyk literacki i teatralny, pisze doktorat z literaturoznawstwa na U!, t"umaczy sny.
Niegdy# redaktor dzia"u teatr w magazynie Reflektor – Roz!wietlamy kultur", publikowa"a w Neurokulturze, Pomy!le,
nagodzona Przepustk# Literack# przez magazyn Zwierciad$o. Pisze poezj$ oraz krótkie formy dramatyczne.

LIST
my rozbitkowie z wysp odroczonych zdani
na "askawo!$ zwierz%t zza granicy
na ich !lepe oczodo"y
na pokruszone czasem z#by
na zdr#twia"e od zimna pazury
czekamy
na przesuni#cie granic
postulujemy demokracj# ducha
prosimy o przyj#cie na "ono monotonii
barbarzy&ców i zapomnianych
niekochanych i niekochaj%cych
szale&ców i pokalane dziewice
to my
jeste!my tym cichym szumem zza oceanu
(kojarzysz?)
czekamy na przyj#cie
a nasze cia"a rosn% rosn% rosn%
a nasze my!li pot#'niej%
bo nasze drobne grzechy buduj%
ros"e postumenty
prosimy o przesuni#cie granic
my i nasze zwierz#ta

BA NI CI
Idziemy banici
odarci ze !wiat"a
w"ócz#dzy
mijamy s"onie, kozice, lamparty
i nikt nas nie chce
skosztowa$
bia"e k"y
b"yszcz% w s"o&cu
nie musimy pos"ugiwa$ si#
wcale
sztuczkami ewolucji
przechodzimy jak dusze
–
widzisz
jeste!my
doszcz#tnie
niejadalni
zupe"nie
nie do przetrawienia

PLECY

(polemika z H. Po!wiatowsk%)
boj# si#
twoich czarnych pleców
na nich nosisz
g"odn% paszcz#
nocy
si# boj#
i twoich jadowitych w#'y
co bez namys"u
bez oczu
zasklepione w twardym pancerzu
w skórze
zaci!ni#te
odlane
karmi%c je
moim strachem
co rano
nocy si# boj#
w#'y si# nie hoduje
na mleku

(...)
W!ród tej czeredy
nie by"o miesza&ców
wszyscy byli!my bia"ej krwi i bia"ej skóry
i wo"ali!my
Miserere nostri, Domine
wewn%trz nocy nie by"o
!wiat"a i nikt nam nie otwar"
wrót a na niebie nie by"o ani jednej
gwiazdy proch wype"nia"
usta a' do mia"ko!ci
'uli!my skargi, b"agania i pasje
podobno mia"o tak by$
bez ko&ca ci%gn#"o si# wszystko
na bardzo wysokich rejestrach
niewykrywalnych nawet dla nietoperzy nocy
I wtedy –
suchy karaluch przeszed" wzd"u' stopy
a prawe, ma"e ucho wype"ni" przeci%g"y
gwizd –
odwróci"a si# na pi#cie i odesz"a.
Mówi% 'e widzieli j% na pstrym koniu
i 'e nie doczeka"a "aski.
Ale my wiemy, 'e przys"owia nie k"ami%.
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„Drabina Jakubowa” Anny Kowalczyk!
Kluss zwyci"#y$a tegoroczn%, jubileuszo!
w%, 25. edycj" konkursu „Praca Roku” or!
ganizowanego przez Okr"g Katowicki
Zwi%zku Polskich Artystów Plastyków.
O przyznaniu Grand Prix tej pracy zdecydowa!o jury, któremu przewodniczy!
prof. Stanis!aw Tabisz – rektor ASP w Krakowie.
I na pewno ocena jurorów by!a zbie"na
z ocen# odwiedzaj#cych wystaw$ prezentowan# w galerii przy ulicy Dworcowej.
Niew#tpliwie by!a to nie tylko najlepsza
praca tej edycji konkursu, ale tak"e godna jubileuszu. Anna Kowalczyk-Kluss
jest artystk# o ogromnym dorobku twórczym, wysoko ocenian# nie tylko w %rodowisku artystycznym, ale tak"e przez odbiorców sztuki. Jej perfekcja warsztatowa
zawsze s!u"y przedstawieniu wa"kiego tematu. Tym razem si$gn$!a do wersetów biblijnych mówi#cych o „drabinie Jakubowej”, ale zaprezentowa!a ich indywidualn#
interpretacj$. Odnosz#ce si$ do d#"enia
cz!owieka do doskona!o%ci i !#czno%ci
z Najwy"szym s!owa, prze!o"y!a na wspó!czesn# codzienno%&, na zmagania z otaczaj#c# rzeczywisto%ci#. Pokazana nie wprost
„dra bi na Ja ku bo wa” jest zja wi skiem
umownym w obrazie Kowalczyk-Kluss.
Stoj#ca w jej cieniu drobna posta& kobiety czy dziewczyny, jest jakby zaprzeczeniem owego d#"enia, symbolem niemo"no%ci osi#gania celów, a mo"e to strach
przed wej%ciem w %wiat nieznany, %wiat,
który zamyka si$ przed obcymi. Ledwo
roz%wietlone "ó!tym – mo"e z!otym kolorem niebo jest nieosi#galne. Nie warto, zdaje si$ sygnalizowa& drobna posta&, wychyla& z kr$gu w!asnych, niewielkich marze'.
Po co si$ga& tak wysoko, skoro i tak jest
to nierealne. Mo"e lepiej pozosta& ze
swoimi bliskimi sprawami? Drabina Jakubowa sta!a si$ w obrazie Anny Kowlaczyk-Kluss zaprzeczeniem wspinania si$, szczeble zlewaj# si$ w jedn# mas$, pn#c# si$ ku
górze, w przestrze', której i tak ta niepozorna posta& nie pozna, nie dotknie. Czy
owa drabina jest tylko dla wybranych? Czy
wbrew s!owom biblijnego patriarchy Jakuba u szczytu tej drabiny nikt nie czeka?
Wszak jak powiada Biblia, u zwie'czenia
drabiny mia! by& Pan, Opatrzno%&, zapewniaj#cy, "e droga mi$dzy Niebem a Ziemi#
jest dla ka"dego. Posta& z szarego, zamkni$tego, przyt!aczaj#cego k#ta obrazu
zdaje si$ przeczy& idei „drabiny Jakubowej”. Czy to nasze, jak"e cz$sto wybuja!e, ambicje ka"# wspina& si$ po drabinie
kariery, awansu, si$ga& po nieosi#galne?
A mo"e „drabina Jakubowa” nie jest dla
przeci$tnej kobiety, bo sen przytrafi! si$
m$"czy(nie, który przez wieki potrafi lepiej wspina& si$ szczebel po szczeblu,
do celu, nie wa"#c cz$sto na koszty tej
wspinaczki. Szara posta& kobiety – dziewczyny nie pasuje do %wietlanej przysz!o%ci. Tak przedstawiony motyw biblijny
otwiera drog$ do dyskusji – nie tylko
nad obrazem. A mo"e to nie brak ambicji
jest przeszkod# we wspinaniu si$,, ale otaczaj#ca j# spo!eczno%&?
W%ród nagrodzonych prac s# jeszcze
i inne, podejmuj#ce tematy publicystyczne, jak chocia"by barwny linoryt Ewy Jaworskiej „Grassobie” przedstawiaj#cy
bezwoln#, bezsiln# kobiet$ poddaj#c# si$

Damian Pietrek, Nr 12 serii „P!aszczyzny i rzeczywisto"ci równoleg!e”, 95x140, rysunek

25. Praca Roku – refleksje
w czas jubileuszu
nurtowi wody, w której jest zanurzona. Czy
wody, czy rzeczywisto%ci zdominowanej
przez wszechobecn# polityk$ – czy to ocena sytuacji kobiety dnia dzisiejszego?
Pytania o miejsce, w którym si$ znajdujemy zdaj# si$ zadawa& tak"e autorzy innych
prac: Ewa Sycha w „V” czy Piotr B#k
w „Osamotnieniu”. „V” to symbol wolno%ci, kojarzony z czym% pozytywnym,
oczekiwanym. Tu zdominowa! w agresywny sposób, czarnym poci#gni$ciem p$dzla powierzchni$ obrazu. To ocena naszej,
polskiej 25-letniej wolno%ci? Gdzie% poza owym „V” toczy si$ w#t!e kolorowe "ycie… A w „Osamotnieniu”, w wiruj#cej,
osaczaj#cej machinie, zwanej codzienno%ci# jeste%my my, a raczej „ja” lub inny pojedynczy cz!owiek. Takie bezduszne, bezrozumne miastopolis – dla kogo?
Mo"e w nim mieszka dziewczyna z „Drabiny Jakubowej” Anny Kowalczyk-Kluss…
A „Wie"a Babel” Teresy Bryning-Kalinowskiej pokazuje skre%lon# subteln#
kresk# nasz dramat dzisiejszy – niegdysiejsza Wie"a Babel – symbol ró"norodno%ci
ale i tolerancji chwieje si$. Jak wida& odniesienia do biblijnego uniwersum pojawi!o si$ nie tylko u Kowalczyk-Kluss. Si$gn$!a po nie Teresa Bryning-Kalinowska
i Ireneusz Botor zestawiaj#c w obrazie
dzie!o Banksy’ego – artyst$ wpisanego
w nasz# miastow# codzienno%&, konfrontuj#c jego malowid!o na%cienne z kolejnym
motywem biblijnym – Jezusem nauczaj#cych aposto!ów w !odzi p!yn#cej po jeziorze Genezaret. Interpretacja i pytania narzucaj# si$ same: w jednym obrazie brak
porozumienia burzy wielowiekowe zwi#zki mi$dzy lud(mi, a wspó!czesny uchod(ca nie spotyka si$ z mi!osierdziem bli(niego. W postawione pytania wpisali si$
tak"e Czes!aw Ga!u"ny obrazem z cyklu

„Miasto” i Katarzyna Gielecka-Grzemska
„Modlitw#”. Z kolei Damian Pietrek pokaza! rysunek „Nr 12” z cyklu „P!aszczyzny i rzeczywisto%ci równoleg!e”. To k!$bowisko %wiata rzeczywistego i tego
gdzie% tam, nieosi#galnego. Podobnie
Weronika Siupka w akwaforcie „Dzienne
%wiat!a” uchyla jedynie drzwi do innej, ja%niejszej rzeczywisto%ci.
Trudno dopatrzy& si$ w pracach zaprezentowanych podczas 25. Pracy Roku
optymizmu. W!a%ciwie rzec mo"na: jaka
rzeczywisto%&, takie jej odzwierciedlenie
w sztuce. I czy"by ono przek!ada!o si$
na ma!o od%wi$tn# atmosfer# wernisa"u?
Pomijaj#c fakt, "e niezbyt licznie przybyli
sami arty%ci, a przecie" niegdy% bywa!y t!umy, bo to w ko'cu najwa"niejszy konkurs
katowickiego ZPAP.
Mo#e uda$oby si" przygotowa& wystaw"
z$o#on% z prac nagrodzonych podczas te!
go &wier&wiecza? Kto dzi% pami$ta laureata pierwszej edycji konkursu, a mo"e warto by by !o po ka za& i opi sa& ca !e
25-lecie. Przecie" to setki nazwisk artystów – dzi% to ca!e pokolenia, to dziesi#tki spojrze' jurorskich i ocen. Jak sprawdzaj# si$ po latach? Co przetrwa!o prób$
czasu, jakie nazwiska utrwali!y si$ w sztuce )l#ska, pozosta!y na trwa!e w jej historii, czy tamte prace by!yby dzisiaj tak
samo ocenione? Warto chyba podj#& trud
zebrania w jedn# ca!o%& znacz#cego przecie" dorobku tego konkursu.

WIES!AWA KONOPELSKA
Praca Roku 2015. Galeria ArtNova2
Katowice, wernisa" odby# si$ 5 maja
2016 r. Komisarz konkursu: Katarzyna
Gawrych%Olender.

Nagroda Prezesa ZPAP
Okr!gu w Katowicach.
Jakub Zdejszy, „Dekonstrukacja”,
40x50, technika w"asna.

Praca
Roku
2015
Grand Prix. Nagroda Urz!du Marsza"kowskiego Województwa #l$skiego.
Anna Kowalczyk%Kluss, „Drabina Jakubowa”, 70x100 cm, technika w"asna.

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice.
Ewa Jaworska, „Grassobie”, 70%100 cm, linoryt

ZPAP Katowice

Piotr B$k, „Osamotnienie”, 100x100 cm,
rysunku, p"yta mdf.
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Foto: Zbigniew Sawicz

JERZY MOSKAL

Foto. Sonia Szel!g

(1930 – 2016)
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„Jerzy Moskal… na dobry pocz!tek”, fragment ekspozycji, Centrum Scenografii Polskiej Muzeum "l!skiego w Katowicach, 2014

skich artystów teatru, a zbiory Centrum to
nieprzebrana skarbnica, bowiem obejmuj! prace powsta"e po 1945 roku, a skupione w nich projekty odzwierciedlaj! rozwój
polskiej scenografii od okresu powojennego do czasów wspó"czesnych. Kolekcja liczy ponad 10 tysi#cy autorskich projektów
scenograficznych, rysunków, lalek, makiet,
kostiumów, obrazów, a swoje prace przekaza"o ponad 120 artystów. Kompletowana jest tak$e dokumentacja teatralna w postaci programów, plakatów, afiszy, druków,
korespondencji, r#kopisów i innych pami!tek, zwi!zanych z powstawaniem i realizacj! spektakli. Kolekcj# uzupe"niaj! fotosy z wystawie% scenicznych oraz recenzje
i artyku"y, nawi!zuj!ce do prezentowanych
w zbiorach CSP muzealiów.
Najliczniejsz! grup# prac w zbiorach
stanowi! projekty dekoracji, kostiumów,
lalek i rekwizytów. Na szczególn! uwag#
zas"uguj! kolekcje dzie" takich artystów,
jak Otto Axer, W"adys"aw Daszewski, Zofia Wierchowicz, Andrzej Kreutz-Majewski czy Lidia i Jerzy Skar$y%scy. Prace te, pochodz!ce z najs"ynniejszych
inscenizacji, s! fundamentalne nie tylko
dla historii samej scenografii, ale tak$e ca"ej polskiej sceny teatralnej. M"odsze poSt. Wyspia$ski „Noc listopadowa’, re%. J. Zegalski, scenografia Jerzy Moskal, 1981, fot. nieznany
kolenie twórców, wyznaczaj!cych wspó"czesne kierunki rozwoju scenografii,
reprezentuj! w zbiorach CSP arty&ci tej
miary, jak Zofia de Ines, Ma"gorzata S"oniowska, Barbara Hanicka czy Jadwiga
Mydlarska-Kowal.
W&ród zgromadzonych muzealiów znajduj! si# tak$e prace twórców teatru autorskiego – Tadeusza Kantora i Józefa Szajny, a tak$e unikatowe projekty Jerzego
Gurawskiego do inscenizacji spektakli Jerzego Grotowskiego, jednego z najwybitlatach 1956-57 by" redaktorem gra- a"aj!cy od 1985 roku, Dzia" Plastyki Te- niejszych reformatorów powszechnie
ficz nym „Prze mian”, od 1957 atralnej. W Centrum Scenografii Polskiej przyj#tej konwencji teatru iluzjonistyczdo 1960 naczelnym scenografem o&rodka realizowa" autorsk! koncepcj# spektaklu- nego.
Kolekcj# projektów w zbiorach CSP
TVP w Katowicach, a w latach 1962-1983 -wystawy. By" autorem przestrzeni ekspoby" redaktorem graficznym „Pogl!dów”. zycyjnych wystaw takich postaci jak Li- uzupe"niaj! kostiumy i nakrycia g"owy.
Przez pi#( lat (1984-89) by" naczelnym dia i Je rzy Skar $y% scy, Fran ci szek Najliczniejsz! grup# stanowi! prace zregrafikiem Wydawnictwa „)l!sk”. By" au- Starowiejski, Jerzy Zitzman, Tadeusz alizowane zgodnie z ide! projektów Zofii
torem koncepcji i szaty edytorskiej m.in.: Kantor czy Józef Szajna. Realizowa" pol- Wierchowicz i Andrzeja Kreutza-Majew„Albumu pisarzy &l!skich” 1972 i 1975, skie wystawy na Mi#dzynarodowym Qu- skiego. Posiadane w zbiorach kostiumy pochodz! nie tylko ze spektakli dramatycz„Ilustrowanego s"ownika dziejów )l!s- adriennale Scenografii w Pradze.
Centrum Scenografii Polskiej sw! sie- nych, ale tak$e operowych i baletowych.
ka” 1991, monografii Katowic „BoguciKolejn! grup# prac zgromadzonych
ce, Za"#$e et nova villa Katowice”. Cz"on- dzib# mia"o przez lata – a$ do chwili
kiem ZPAP zo sta" w 1954 ro ku, otwar cia no we go Mu zeum )l! skie- w Centrum Scenografii Polskiej stanowi!
a w latach 1997-99 by" cz"onkiem Zarz!- go – w Centrum Kultury przy placu Sej- lalki i kuk"y. Najliczniej reprezentowane
mu )l!skiego w Katowicach. To tam pre- s! dzie"a zrealizowane wed"ug projektów
du G"ównego ZASP.
Jednak prawdziw! s"aw# i wiele laurów zen to wa ne by "y wy sta wy do ko na% i pod nadzorem artystycznym Jerzego
przynios"a mu scenografia. Artysta zwi!- scenograficznych najwybitniejszych pol- Zitzmana.
Za spraw! Jerzego Moskala Katowice
zany by" z Teatrem )l!skim, gdzie tworzy"
sta"y si# stolic! scenografii polskiej.
scenografie do spektakli m.in. Lidii ZamW 2005 roku tak pisa" twórca CSP: „Jekow, Kazimierza Kutza, Jerzego Zegalskieste!my instytucj" nietypow" – rozpi#t" pogo czy Józefa Pary. Za swoj! twórczo&( temi#dzy muzeum, a teatrem. Duchem nie
atraln! by" wielokrotnie honorowany
w sali muzealnej, lecz na scenie, któr" zawa$nymi nagrodami, m.in. za scenografi#
mieniamy w widowni#”.
do „Wyzwolenia” 1977, „Króla IV” 1977,
Centrum Scenografii Polskiej odzwier„Ko%cówki” 1988. By" laureatem Z"otych
ciedla"o &wiat Jerzego Moskala – jego spoMasek, nagród specjalnych i wyró$nie%
sób widzenia i rozumienia teatru.
za spektakle i wystawy. Na festiwalu filBy" laureatem Nagrody Prezydenta
mów Interwizji w Pradze (nagroda zespoMiasta Katowice (1992), Honorowej Od"owa) otrzyma" Grand Prix za filmow!
znaki Miasta Katowice za plenerowe wiwersj# „Jutra” T. Bairda 1975.
dowisko o historii Katowic „Na pocz!tku
Do najwa$niejszych jego osi!gni#( naby"a ku'nia”, Nagrody Ministra Kultury
le$y utworzenie Centrum Scenografii Poli Dziedzictwa Narodowego (2006), Nagroskiej Muzeum )l!skiego – jedynej tego rody im. Karola Miarki (2006) i Srebrnego
dzaju instytucji w kraju\, którym kierowa"
do 2006 roku. Oficjalnie CSP pojawi"o si#
Kola% autorstwa Jerzego Moskala, „Pogl"dy”, Medalu „Gloria Artis” (2008).
(Oprac. wk)
w 1991 roku, lecz jego zal!$kiem by", dzi- nr 17 z 1981

Zdj#cie: z arch. Teatru &l"skiego w Katowicach

19 maja 2016 roku odszed! Jerzy Moskal (1930"2016) – wybitny artysta pla"
styk, scenograf teatralny i filmowy, innowator w zakresie nowoczesnej eks"
pozycji muzealnej i wystawiennictwa, scenarzysta. Urodzi! si# w Drohoby"
czu, ale swoje $ycie zwi%za! z Katowicami.

Teatr swój
widzia! ogromny…
W
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Zdj"cia: Wies$awa Konopelska

Pod patronatem „!l#ska”

„Duet kwiatów” w wykonaniu Ma$gorzaty Idzik (z lewej) i Eweliny Szybilskiej.

Ewa Vesin (sopran) i Mirella Malorny-Konopka (fortepian).

Cztery damy zaw!adn"!y sercami
fes#walowej publiczno$ci
WIES%AWA KONOPELSKA
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Brawurowym popisem wokalnym w wyko!
naniu czo"owych polskich #piewaczek ope!
rowych: Ewy Vesin (sopran), Eweliny Szy!
bil skiej (so pran) i Mag da le ny Idzik
(mezzosopran), którym przy fortepianie
towarzyszy"a znakomita pianistka Mirella
Malorny!Konopka, zako$czy" si%, trwaj&cy
cztery dni (19!22 maja 2016 r.) XVII Festi!
wal Ave Maria w Czeladzi.
Podekscytowana pi!knymi g"osami i niezrównanymi interpretacjami wielu arii operowych, operetkowych i musicalowych publicz no#$, z pew no #ci% za pa mi! ta "a
przejmuj%c% ari! Santuzzy z opery Cavalleria rusticana, wy#piewan% przez Ew! Vesin,
urokliw% piosenk! Somewhere over the rainbow, czyli popularny !wiat ponad t"cz#
w interpretacji zjawiskowej Eweliny Szybilskiej, czy de Curtisa Non ti scordar di me
w dynamicznej interpretacji Magdaleny
Idzik. A ju& na pewno w historii tej edycji festiwalu zapisze si! zachwycaj%ce wykonanie
Duetu kwiatów Delibes’a. Jedno jest pewne:
w tym momencie, nad Galeri% Sztuki Wspó"czesnej „Elektrownia”, w której odbywa" si!
festiwalowy koncert, musia"o uchyli$ si! niebo – ale na ten temat z pewno#ci% mogli wi!cej powiedzie$ prowadz%cy ten koncert ks.
Pawe" Sobierajski, zwykle zajmuj%cy miejsce w szeregu znakomitych tenorów, który
tym razem wyst%pi" w roli konferansjera
i – znajduj%cy si! na widowni – ks. kan. Jaros"aw Wolski, wspó"organizator festiwalu.
Cztery damy oczarowa"y i porwa"y czeladzk% publiczno#$. Obserwuj%c wszystkie
dotychczasowe edycje festiwalu przyzna$
musz!, &e koncert ten nale&a" do najpi!kniejszych w ca"ej jego historii. Niejednokrotnie

wyst!powa"y znakomite #piewaczki, jak
chocia&by Barbara Kubiak, Iwona Hossa,
Agnieszka Dondajewska, Ma"gorzata Olejniczak czy Anna Noworzyn, ale nigdy podczas jednego wieczoru!
Zanim jednak rozpocz!"a si! sopranowa
uczta, melomani mieli ju& za sob% trzy wieczory koncertowe. Pierwszy – kameralny, którego organizatorem by"a 'l%ska Izba Lekarska, odby" si! w Muzeum Saturn, gdzie
wyst%pi"a #piewaj%ca sopranem koloraturowym... pani doktor nauk medycznych, genetyk Anna Kutkowska-Kass, a przy fortepianie towarzyszy" jej wytrawny i utytu"owany
pianista Robert Morawski z Uniwersytetu Fryderyka Chopina. Swój recital rozpocz!"a jak&e znan% pie#ni% – Ave Maria Charles’a Gounod’a. W przebogatym programie znalaz"a si!
i ta najbardziej oczekiwana – popisowa dla sopranów koloraturowych aria Królowej Nocy
z opery Czarodziejski flet Mozarta.
'l%ska Izba Lekarska – wspó"organizator
festiwalu od pierwszej jego edycji – przygotowa"a jeszcze jeden koncert – w ko#ciele #w.
Stanis"awa B.M., w którym wyst%pi"y chóry: „Cames” reprezentuj%cy w"a#nie 'l%sk%
Izb! Lekarska i „Medicanto” zwi%zany
z Opolsk% Izb% Lekarsk%.
Niewtajemniczonym nale'y si% wyja#nienie,
sk&d udzia" #l&skich lekarzy w gronie wspó"!
organizatorów tego wydarzenia muzyczne!
go. Otó&, przed siedemnastu laty, ówczesny
prezes Okr!gowej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wraz z dr. Cezarym Kucio, a tak&e z zaprzyja(nionym z nimi S"awomirem Pietrasem – wtedy dyrektorem
Teatru Wielkiego w Warszawie, urodzo-

nym w B!dzinie, a zwi%zanym z Czeladzi%
poprzez chrzest w ko#ciele #w. Stanis"awa
B.M. (co przy ka&dej okazji z dum% podkre#la), postanowili zainicjowa$ wydarzenie muzyczne, jakiego w Zag"!biu jeszcze nie by"o – Fe sti wal Ave Ma ria. Isto t% te go
przedsi!wzi!cia by" fakt, &e „sercem” festiwalu mia"a by$ „czeladzka Notre Dame”,
czyli ko#ció" #w. Stanis"awa, a pozosta"e mia"y odbywa$ si! w okolicznych miastach: Sosnowcu i B!dzinie. Taka koncepcja festiwalu re ali zo wa na by "a przez dwa na #cie
kolejnych lat. Ale jak to w samorz%dach bywa, nowe w"adze miasta mia"y inny pomys"
na festiwal, który swym zasi!giem obj%" wy"%cznie Czelad(, za to koncerty zacz!to organizowa$ zarówno na rynku – koncerty plene ro we, jak i w zre wi ta li zo wa nym,
pokopalnianym obiekcie Galerii Sztuki
Wspó"czesnej „Elektrownia”. Nowe miejsca
koncertowe poci%ga"y za sob% zmian! pierwotnej koncepcji Festiwalu Ave Maria. Odt%d w ko#ciele odbywa" si! wy"%cznie Turniej Tenorów – &elazna pozycja festiwalu, bez
ma"a od pocz%tku jego istnienia. Zaniechanie koncertów poza Czeladzi% doprowadzi"o ostatecznie do upadku idei festiwalu, jako znacz%cego wydarzenia muzycznego
w Zag"!biu. Sprawy programowe i wykonawcze przez kolejne dwa lata powierzano
agencji impresaryjnej Polska Opera Kameralna Kazimierza Kowalskiego. Wprawdzie
na rynku wystawiono skrócon% wersj!
„Strasznego Dworu”, jednak spektakl nie
wzbudzi" entuzjazmu. Podobnie by"o z koncertami w latach 2013 i 2014.
O ma"o co, nie zaprzepaszczono dorobku
festiwalu, który przez lata go#ci" najwybit-
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Turniej Tenorów z udzia!em (od lewej) Aleksandra Kruczka, Paw!a Ska!uby, Macieja Komandery
i Adama Zdunikowskiego

W 2015 roku, po kolejnych wyborach samo!
rz"dowych, podj#to prób# reanimacji ze!
pchni#tego na margines $ycia muzycznego
festiwalu. Obecny burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, funkcj$ dyrektora artystycznego powierzy! S!awomirowi Chrzanowskiemu, szefuj#cemu Filharmonii Zabrza%skiej,
a w tym roku powo!a! Rad$ Festiwalu Ave
Maria. Przywrócona zosta!a tak'e wspó!praca Miasta ze "l#sk# Izb# Lekarsk#, jako
wspó!organizatorem festiwalu. Pozostawiono jednak zasad$, 'e festiwal odbywa si$ wy!#cznie w Czeladzi: w ko(ciele, na rynku
i w galerii „Elektrownia”.
Podczas XVII edycji festiwalu „czeladzka Notre Dame” rozbrzmiewa!a g!osami
Adama Zdunikowskiego i Macieja Komandery, którzy nie pierwszy raz go(cili w Czeladzi, a tak'e Paw!a Ska!uby i Aleksandra
Kruczka. Czwórka wspania!ych tenorów
by!a uczestnikami Turnieju Tenorów. Solistom towarzyszy!a orkiestra symfoniczna Filharmoników Zabrza%skich pod dyrekcj#
S!awomira Chrzanowskiego. Wieczór ten
mia! szczególny charakter, bowiem dedyko-

Solistom podczas Turnieju Tenorów towarzyszy!a orkiestra symfoniczna
Filharmonii Zabrza%skiej pod dyrekcj# S!awomira Chrzanowskiego

Foto: Wies!awa Konopelska

Koncert Grzegorza Turnaua na czeladzkim Starym Mie$cie

Chór „Cames” "l#skiej Izby Lekarskiej

niejsze polskie zespo!y artystyczne m.in. Teatru Wielkiego w Poznaniu, Filharmonii
Krakowskiej, Opery "l#skiej w Bytomiu, plejad$ wybitnych solistów, jak: Bogdan Paprocki, Wies!aw Ochman, Sylwester Kostecki,
Adam Zdunikowski, Adam Szersze%, Dymitr
Fomenko, Czes!aw Ga!ka, Bartosz Urbanowicz, Aleksander Teliga, zespo!y „"l#sk”
i „Mazowsze”, znakomitych dyrygentów, by
wymieni& tylko Warcis!awa Kunca, Piotra
Warzech$, Eraldo Salmieriego czy Kazimie-

rza Kryz$. Nie doceniono, chocia'by z promocyjnego punktu widzenia, faktu, 'e
w 2012 roku najwa'niejszym koncertem Festiwalu Ave Maria by! ten przygotowany
z okazji 75. urodzin Wojciecha Kilara z osobistym udzia!em Kompozytora, podczas
którego zabrzmia!y Orawa oraz I Koncert
fortepianowy w genialnym wykonaniu Grzegorza Niemczuka z towarzyszeniem Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcj# Paw!a
Przytockiego.

wany by! pami$ci Bogus!awa Kaczy%skiego – wielkiego mistrza s!owa i wybitnego
znawcy opery i operetki, który w przesz!o(ci kilkakrotnie by! go(ciem festiwalu.
W zgo!a odmiennej atmosferze przebiega!,
odbywaj#cy si$ w plenerowej scenerii Starego Miasta, trzeci dzie% festiwalu, który rozpocz#! si$ koncertem b$dzi%skich licealistów.
M!odzi arty(ci zaproponowali wys!uchanie
fragmentów oratoriów Piotra Rubika.
Kiedy nad Starym Miastem zawis!a szarówka wiosennego, pó)nego popo!udnia, na scenie
rozpocz#! si$ i(cie magiczny koncert Grzegorza Turnaua. Krakowski bard wraz z zespo!em
znakomitych muzyków zaprezentowa! zarówno nowe, jak i dobrze znane mi!o(nikom jego
sztuki poetyckiej i wokalnej utwory. By!o wi$c
wiele muzycznych pretekstów do dialogu artysty z t!umnie zgromadzon# publiczno(ci#.
W mrokach (wiate! i w pachn#cej Krakowem
atmosferze, wszyscy znakomicie si$ bawili. Wieczór móg!by nie mie& ko%ca...
XVII Festiwal Ave Maria zako%czy! koncert „Cztery Damy” w GSW „Elektrownia”.
Ledwo wybrzmia!y ostatnie d)wi$ki festiwalu, jeszcze publiczno(& i organizatorzy nie
och!on$li z wra'e%, a ju' rozpocz$!y si$ rozwa'ania nad przysz!oroczn# edycj# festiwalu. Sukces zawsze dodaje skrzyde!, a niew#tpliwie tegoroczny, XVII Festiwal Ave Maria
pokaza!, 'e warto do!o'y& wszelkich stara%,
by na powrót by!o to wa'ne dla ca!ego Zag!$bia, a nie tylko dla Czeladzi, wydarzenie
muzyczne. Dorobek festiwalu zobowi#zuje.
!

53

Ukaza!y si"
listy z Dachau
Gustawa Morcinka
KATARZYNA TA#U$
kwietnia w Centrum Edukacyj27
nym Instytutu Pami!ci Narodowej
w Katowicach przy ul. "w. Jana odby-
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#a si! promocja ksi$%ki pod tytu#em Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. Spotkanie z prof.
Krystyn$ Hesk$-Kwa"niewicz i dr Lu-

cyn$ Sadzikowsk$, które opracowa#y
edytorsko listy i przygotowa#y do ksi$%ki wst!p, poprowadzi# naczelnik Oddzia#owego Biura Edukacji Publicznej katowickiego oddzia#u Instytutu Pami!ci
Narodowej dr hab. Adam Dziurok.
Podczas rozmowy, tak%e z go"&mi, po-

ruszono kilka w$tków dotycz$cych bezpo"rednio ksi$%ki – okoliczno"ci jej powstania, wykorzystanych metod w opracowaniu materia#ów epistolograficznych
czy wreszcie samej zawarto"ci. Dyskutowano równie% na tematy, które zosta#y niejako wywo#ane przez bohatera
ksi$%ki. Interesowano si! np. wp#ywem prze%y& obozowych na pó'niejsz$
twórczo"ci autora Wyr!banego chodnika, na jego postaw! %yciow$. Krystyna
Heska-Kwa"niewicz wspomina#a, %e
pomys# opublikowania listów obozowych narodzi# si! ju% dawno, gdy%, znaj$c materia#y b!d$ce spu"cizn$ po pisarzu zgro ma dzo ne w je go mu zeum
w Skoczowie, zdawa#a sobie spraw!, i%
by#yby one doskona#ym uzupe#nieniem
Listów spod morwy – ksi$%ki pisanej tu%
po wyzwoleniu, tego pierwszego, pe#nego zapisu prze%y& obozowych, swoistego rodzaju katharsis.
Profesor nakre"li#a drog!, jak$ wraz
z Lucyn$ Sadzikowsk$ odby#y, a której
zwie(czeniem jest prezentowana dzisiaj
ksi$%ka. Wspomina#a o innych instytucjach wyra%aj$cych wprawdzie zainteresowanie opublikowaniem materia#ów, ale
tylko dyrekcja Instytutu Pami!ci Narodowej od razu zaakceptowa#a projekt
i udzieli#a niezb!dnej pomocy. Dzi!ki temu powsta#a ksi$%ka, zawieraj$ca zespó# 119 listów Gustawa Morcinka adresowanych do siostry pisarza Teresy
Morcinek. Na materia#, b!d$cy podstaw$ tekstow$, z#o%y#y si! kserokopie
oraz fotokopie autografów, przechowywanych w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie. Listy obejmuj$
okres od 10 grudnia 1939 r. do 10 grudnia 1944 r., kiedy pisarz przebywa#
w obozach Sachsenhausen i Dachau. Ze
wzgl!du na to, %e korespondencj! prowadzono w j!zyku niemieckim, co nakazywa# regulamin obozowy, dokonano profesjonalnego t#umaczenia. Translacji
podj$# si! Micha# Szalonek. Podkre"lono tak%e ró%nice mi!dzy przek#adem
za sto so wa nym w ni niej szej edy cji
a wcze"niejszymi t#umaczeniami Jana
Kuglina, znajduj$cymi si! w skoczowskim muzeum. Zadbano, jak podkre"la#a Lucyna Sadzikowska o dok#adne,
wyczerpuj$ce opracowanie faktograficzne listów, starano si! wyja"ni& wszelkie w$tpliwo"ci, w czym pomaga#o szereg osób.
Autorka wst!pu do wydawnictwa
IPN-u w trakcie spotkania mówi#a
o wspólnych cechach materia#ów z najnowszej ksi$%ki z Listami spod morwy
wydanymi w 1945 r., a mianowicie
o literacko"ci obu zespo#ów. Wyznacznik ten "wiadczy o oryginalno"ci i wyj$tkowo"ci zachowanej korespondencji obo zo wej, pod po rz$d ko wa nej
przecie% formalnie "cis#ym regu#om,
co ostatecznie dzisiaj pozwala traktowa&
listy z Dachau zarówno jako materia#
biograficzny, "wiadectwo kulturowe,
jak i istotny element wspó#tworz$cy
obraz warsztatu literackiego i to nie tylko Morcinka. Nale%y bowiem podkre"li&,
chocia% nie wybrzmia#o to g#o"no na spo-

tkaniu, !e publikacja IPN-u otwiera nowe pole badawcze do tej pory nie do"#
spenetrowane, a obejmuj$ce korespondencj% osób osadzonych w obozach
koncentracyjnych, &agrach – owego
przejawu !ycia w strasznej rzeczywisto"ci, który &$czy& wi%'niów ze "wiatem
spoza drutów. Nasuwaj$ si% pytania: ile
do naszych czasów tego rodzaju materia&ów przetrwa&o, gdzie s$ przechowywane i wreszcie o czym pisali nadawcy,
czego oczekiwali od adresatów, jakich
szyfrów u!ywali, aby obej"# cenzur%
obozow$. Ta ostatnia kwestia zosta&a tak!e poruszona na kwietniowym spotkaniu w Centrum Edukacji. Doktor Lucyna
Sa dzi kow ska
opo wia da &a
o trudno"ciach w rozszyfrowaniu niektórych partii dotycz$cych osób, zdarze(,
faktów, o których Morcinek nie móg& pisa# wprost. Czytelnik, dzi%ki obszernym
przypisom do&$czonym do ka!dego listu a tak!e ze wst%pu i noty edytorskiej,
mo!e sam stworzy# katalog owych s&ów
kluczy powtarzaj$cych si% w 119 zachowanych listach. Morcinek pisz$c o sobie, cz%sto u!ywa& trzeciej osoby. Nazywa& siebie „ch&opakiem” Tereski, dzi%ki
czemu móg& przekaza# wi%cej informacji o przede wszystkim samopoczuciu,
nie nara!aj$c si% przy tym na represje ze
strony w&adz obozowych. Zofi% )lósarsk$, z któr$ pisarza &$czy&a przyja'(, nazywa& „cioci$”, aby ta mog&a przesy&a#
do obozu paczki. Zgodnie bowiem z regulaminem osadzeni mogli otrzymywa#
korespondencj% tylko od cz&onków rodziny. Jak autorki opracowania listów zaznaczy&y, wiele wysi&ku, pracy wr%cz
detektywistycznej wymaga&o rozszyfrowanie inicja&ów imion przewijaj$cych
si% w korespondencji, w czym pomagali
m.in. pracownicy muzeum Morcinka
w Skoczowie czy dr Katarzyna Bereta,
znawczyni twórczo"ci pisarza. Mnogo"# osób, o których pisze Morcinek, to
"wiadectwo, jak podkre"li&a Krystyna
Heska-Kwa"niewicz, przyj%cia okre"lonej strategii przetrwania. Pisarz interesuj$c si% losami osób najbli!szych, znajomych, dopominaj$c si% informacji
o nich, zag&usza& poczucie odosobnienia,
stara& si%, mimo uwi%zienia i koszmarnej rzeczywisto"ci naznaczonej "mierci$ oraz upodleniem godno"ci cz&owieka, pami%ta# o tym, !e jest inny "wiat i !e
on do tego pozostawionego !ycia wkrótce powróci. Listy od siostry pomaga&y
pisarzowi prze!y# i pozosta# wiernym
idea&om wyznaczaj$cym hierarchi% jego warto"ci.
prócz otrzymywanej korespondencji
O
dla Morcinka niezmiernie istotna by&a tak!e lektura ksi$!ek. W$tek czytanych przez pisarza w obozie lektur, to
drugi najcz%"ciej poruszany podczas
promocji wydawnictwa temat. Prowadz$cy spotkanie Adam Dziurok zwróci&
uwag% na intryguj$cy, zw&aszcza dzisiaj,
przejaw funkcjonowania obozów – !ycie kulturalne – element, skrz%tnie wykorzystywany przez propagand% hitlerowsk$ w celu wykreowania fa&szywego

obrazu obozów jako tylko miejsc odosobnienia, w których osadzeni maj$
szereg praw i mo!liwo"ci rozwoju swoich zainteresowa(. W obozie w Dachau
istnia&a biblioteka, oczywi"cie z wyselekcjonowanym ksi%gozbiorem, z której
Morcinek i inni wi%'niowie korzystali.
Czytano równie! ksi$!ki przemycone
oraz nadsy&ane w paczkach. Profesor Heska-Kwa"niewicz akcentowa&a, !e w listach pisarz cz%"ciej ni! o !ywno"ci prosi& w&a"nie o ksi$!ki: o swoje, np.
In!yniera Szerud", Po kamienistej drodze, ale i innych autorów. Ich lektura dzisiaj staje si% "wiadectwem z jednej strony recepcji tekstu literackiego, z drugiej
to znak warto"ci przypisywanych w owej
nieludzkiej rzeczywisto"ci s&owu. Listy
pe&ne s$ wzmianek o uczuciach, doznaniach towarzysz$cych czytaniu, np.
Ksi"gi ubogich Jana Kasprowicza, Dziejów duszy Teresy z Lisieux. Tre"ci p&yn$ce z tych lektur, ich interpretacje, a tak!e rozmowy o ksi$!kach z innymi
wspó&wi%'niami wzmacnia&y wiar% pisarza w prze!ycie i przekonanie, !e
mimo realiów, w jakich si% znalaz&,
„ludzie s$ dobrzy”. O miejscu ksi$!ek
w !yciu Morcinka, roli, jak$ odgrywa&y, zw&aszcza w czasie uwi%zienia,
"wiadczy forma zachowanych listów.
Morcinek pisa& o ksi$!kach jak o osobach, martwi& si% o ich los, a trosk% t%
wyra!a& w cz%stych pytaniach o stan
swojego ksi%gozbioru. Pisarz, prosz$c
o przes&anie jakiej" pozycji czy zwierzaj$c si%, co w tej chwili czyta, zawsze podkre"la& tytu&y. Tym samym dawa& wskazów ki do in ter pre ta cji tre "ci li stu,
do odczytania tego, czego ze wzgl%du
na cenzur% nie móg& napisa# otwarcie.
rzecim w$tkiem poruszonym przez
Tzenpro
wadz$cego i Autorki podczas pretacji ksi$!ki by&a postawa Morcinka

w obozie. Krystyna Heska-Kwa"niewicz
zwróci&a uwag% na pomoc w wymiarze
materialnym, jak$ pisarz niós& wspó&wi%'niom, dziel$c si% z nimi !ywno"ci$ z paczek oraz t$ wyniesion$ potajemnie
z kuchni, w której pracowa&. Nie mniej
istotne by&o s&owo, umacnianie innych
w przekonaniu, !e prze!yj$ obóz. Ta duchowa si&a i p&yn$cy z niej optymizm, spowodowa&y, i! pisarz zosta& zaanga!owany we wspó&tworzenie spektakli
obozowych oraz pogadanek – „parole”.
Z obydwu zada( (scenariusze spektakli
starano si% tak skomponowa#, aby zawiera&y wiersze, fragmenty prozatorskie,
pie"ni podbudowuj$ce wi%'niów i przemycaj$ce jak najwi%cej akcentów patriotycznych oraz narodowych; natomiast
zadaniem „parole” – swoistego rodzaju
proroctw, przepowiedni – by&o umacnianie przekonania w rych&e wyzwolenie), jak
podkre"la&y Autorki, Morcinek wywi$zywa& si% doskonale, co przysparza&o mu
przyjació&. Oni te! ju! po wojnie dawali
"wiadectwa o postawie pisarza. Na przemian%, jaka zasz&a w autorze Wyr#banego chodnika, z czego sam pisarz zdawa&
sobie spraw% i pisa& o tym do siostry,
wp&yw mieli równie! inni wspó&wi%'nio-

wie, z którymi zetkn$& si% w Sachsenhausen, pó'niej w Dachau. Byli to profesorowie Uniwersytetu Jagiello(skiego oraz
ksi%!a. Morcinek z kontaktów, rozmów
zw&aszcza z ksi%!mi: Jerzym Michalskim, Stefanem Zielonk$, Franciszkiem
Cegie&k$, czy wreszcie z przyjacielem ks.
Leopoldem Bi&k$, czerpa& si&y duchowe,
pozwalaj$cemu wierzy# w opiek% Opatrzno"ci. Wiara ta sta&a si% g&%boka, wyp&ywa&a bowiem z do"wiadcze( osobistych
wzmocnionych lektur$ pism filozoficznych, mistycznych oraz tekstów literackich. Wzmianki w listach, niekiedy zaszyfrowane o wspó&wi%'niach, ich losach, to
kolejny dyskutowany na spotkaniu temat.
Przypomniano nie tylko eksterminacj% kadry naukowej, duchowie(stwa, ale tak!e osoby, które, nara!aj$c w&asne !ycie,
stara&y si% nie"# pomoc. Wymieniono
m.in. Zofi% Kossak oraz pastora Andrzeja Wantu&%. Osoba wi"la(skiego duchownego, który podpisa& volkslist%
i jednocze"nie ratowa& Polaków przed wywózkami do obozów, zainicjowa&a kolejny w$tek rozmów, dotycz$cy krzywdz$cych i do dzisiaj rozpowszechnionych
opinii o zdradzie narodowej )l$zaków
w czasie wojny. Sam Morcinek by& zach%cany przez siostr% do tego, aby, podobnie
jak Wantu&a, podpisa& volkslist%, co prze&o!y&oby si% na jego uwolnienie. Profesor Krystyna Heska-Kwa"niewicz, przybli!aj$c ów epizod zaznaczy &a, !e
jednoznaczna odmowa pisarza to jeszcze
jedno "wiadectwo niez&omnej postawy,
wierno"ci przekonaniom nawet w obliczu
"mierci.
odczas spotkania pada&y tak!e pytania
P
o inn$ korespondencj% Morcinka, jej
stan zachowania. Autorki, odpowiadaj$c
na te pytania, przypomnia&y, !e pisarz
przez ca&e !ycie prowadzi& bardzo o!ywion$ korespondencj% z ró!nymi osobami, czego dowodem s$ tak!e nadsy&ane
odpowiedzi, przechowywane m.in. w skoczowskim muzeum. Analiza tego typu
materia&ów z pewno"ci$ wzbogaci&aby
portret pisarza, a dzisiaj w dobie zaniku
epistolografii, czy jej sprowadzenia
do SMS-ów, ukaza&aby nie tylko bogactwo tematyczne, ale tak!e ró!norodno"#
formaln$, stylistyczn$ listów. Korespondencja Morcinka wyró!nia si% na tym tle,
nawet ta obwarowana rygorami cenzury
obozowej. Jego listy bez wzgl%du na okoliczno"ci by&y pisane j%zykiem literackim
i nasycone silnymi emocjami.
Spotkanie zako(czy& Naczelnik z katowickiego oddzia&u IPN-u, dzi%kuj$c
wszystkim za przybycie i daj$c wyraz satysfakcji z tego, !e to w&a"nie miejscowy oddzia& przyczyni& si% do opublikowania listów, b%d$cych materia&em
historycznym, wzbogacaj$cym wiedz%
o II wojnie "wiatowej w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym. Jednocze"nie wyrazi& przekonanie, i! Listy z Dachau przyczyni$ si% do poszerzenia
obszaru bada( nad biografi$ i twórczo"ci$ Gustawa Morcinka – jednego z najbardziej znanych pisarzy pochodz$cych
ze )l$ska.
!
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W Polanicy!Zdroju
tóra forma jest poprawna: zawody odK
b&d" si& w Polanicy Zdrój czy w Polanicy Zdroju?

W zasadzie !adna z wymienionych
form w pe" ni po praw na nie jest.
Po pierwsze: w nazwach dwucz"onowych odmieniaj# si$ oba sk"adniki, jak
np. w Czechowice-Dziedzice (D. Czechowic-Dziedzic, C. Czechowicom-Dziedzicom, N. Czechowicami-Dziedzicami,
Ms. Czechowicach-Dziedzicach). W nazwach miej sco wo %ci uzdro wi sko wych – jak np. Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Duszniki-Zdrój,
Gocza%kowice-Zdrój – cz"on Zdrój jest
wi$c tak!e obowi#zkowo odmienny.
Cechy gramatyczne nazw wielocz"onowych mog# sprawia&, !e ka!dy element odmienia si$ w inny sposób, np.
w nazwie D%ugopole-Zdrój cz"on D%ugopole odmienia si$ wed"ug deklinacji
nijakiej, cz"on Zdrój natomiast przybiera zgodnie ze swym rodzajem gramatycznym ko'cówki deklinacji m$skiej.
Iwonicz ma odmian$ m$sk#, a Polanica – !e'sk#, dlatego te! odmieniamy
nazw$ uzdrowiska nast$puj#co: M. Po-

la ni ca -Zdrój, D. Po la ni cy -Zdro ju,
C. Polanicy-Zdrojowi, B. Polanic&-Zdrój, N. Polanic"-Zdrojem, Ms. Polanicy-Zdroju, W. Polanico-Zdroju! Podobnie jest z innymi nazwami miast,
a tak!e dzielnic. Bielsko-Bia%a czy Skar!ysko-Kamienna maj# odmian$ mieszan#, poniewa! elementy Bielsko, Skar!y sko s# rze czow ni ka mi ro dza ju
nijakiego, a Bia%a, Kamienna przymiotnikami rodzaju !e'skiego (Bielska-Bia%ej, Bielsku-Bia%ej, Bielskiem-Bia%";
Skar!yska-Kamiennej, Skar!ysku-Kamiennej, Skar!yskiem-Kamienn").
Po drugie: trzeba podkre%li& tak!e
aspekt ortograficzny. Jeszcze kilka lat temu obowi#zywa"a pisownia rozdzielna
dwucz"onowych nazw miejscowych z"o!onych z cz"onów wzgl$dem siebie znaczeniowo nierównorz$dnych. Trudno
jednak wymaga& od ka!dego u!ytkownika j$zyka wiedzy o genetycznej, administracyjnej i znaczeniowej równorz$dno%ci czy nierównorz$dno%ci nazw,
dlatego w 2006 roku wprowadzono
w drugim wydaniu Wielkiego s%ownika
ortograficznego j&zyka polskiego pod red.

Edwarda Pola'skiego (w regule 184)
ujednolicenie pisowni nazw miejscowych z"o!onych z dwóch lub wi$cej cz"onów, które wspólnie identyfikuj# jednostk$ administracyjn# lub/i geograficzn#
(czyli miejscowo%& lub jej cz$%&, np.
dzielnic$). W zwi#zku z tym piszemy
z "#cznikiem nazwy typu Bielsko-Bia%a-Lipnik, Warszawa-Ok&cie, Warszawa-'ródmie$cie, Warszawa-Praga-Pó%noc,
Kalwaria-Lanckorona, Golub-Dobrzy(,
Kraków-Bronowice, Katowice-D"b,
Gda(sk-Wrzeszcz, Wroc%aw-Krzyki, Pozna(-Je!yce itd.
Istniej# jednak nazwy wielocz"onowe, których z "#cznikiem nie piszemy:
s# to mianowicie nazwy odmienne
w budowie od wymienionych wy!ej,
w których jeden z cz"onów (przymiotnik) po zo sta je w zwi#z ku zgo dy
z g"ównym cz"onem nazwy (rzeczownikiem), np. D"brówka Nowa, Nowy
S"cz, Nowy Tomy$l, Przewóz Stary.
(#cznika nie stosuje si$ tak!e w nazwach, w których pierwszym cz"onem s# wyrazy Kolonia, Osada, Osiedle, jak np. Kolonia Ostrów, Kolonia
Wronów, Osiedle Wilga, Osada Konin,
Osada Le$na itp.
Warto doda&, !e kwestie pisowni i odmiany nazw miejscowych precyzuje
"atwo dost$pny w internecie dokument
Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych pt. Wykaz urz&dowych nazw miejscowo$ci i ich cz&$ci.

KATARZYNA WYRWAS

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

awers

rewers

W czerwcu 1983 roku papie! Jan Pawe% II odwiedzi% Katowice. Na katowickim lotnisku wyg%osi% homili&
o godno$ci pracy, w Katedrze spotka% si& z chorymi. Na pami"tk& swojej wizyty przekaza% w%adzom miasta
z%oty medal, który dzi$ znajduje si& w zbiorach Muzeum Historii Katowic.
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rowadzone nami!tnie od XIX wieku
P
dyskusje o "l#sku i "l#zakach ju$
na starcie obci#$ane by%y emocjami

wynik%ymi z ró$nic politycznych i ideolo gicz nych, ja kie na ra sta %y wraz
z kszta%towaniem si! ruchów narodowo&ciowych i pa'stw budowanych na idea%ach nowoczesnej ideologii narodowej. Od drugiej po%owy XIX w. Górny
"l#sk w retoryce naukowej, politycznej,
kulturowej i spo%ecznej traci% spójno&(.
Wiel ka Woj na 1914-1918 stan ten
jeszcze bardziej pog%!bi%a. A pó)niej nie
by%o lepiej... Dzisiaj dyskusja w tej
przestrzeni zdaje si! najwa$niejszym wyzwaniem nie tylko dla &wiata polityki
i kultury oraz pracy lokalnych samorz#dów. To zadanie dla wszystkich, którzy
o "l#sku si! wypowiadaj#, a zw%aszcza
dla samych jego mieszka'ców. "l#zacy
prze$ywali i – co zadziwiaj#ce – nadal
prze$ywaj# gehenn! niezrozumienia.
Maj# za sob# kilka pot!$nych exodusów,
a i dzi& zdaj# si! pozostawa( na jakim&
wewn!trznym wygnaniu.
Jedni powsta'cy &l#scy gin!li w niemieckich obozach koncentracyjnych
II wojny &wiatowej, inni doczekali czasów powojennych, kiedy to na jednej
z konferencji &l#skiej Polskiej Akademii
Nauk uznano, $e I powstanie &l#skie wywo%a% wywiad niemiecki, II powstanie
okre&lono mianem prowokacji skierowanej przeciw mi!dzynarodowemu ruchowi robotniczemu, a w III dopatrzono si!
godzenia w solidarno&( robotników
Niemiec i Polski. Dzisiaj w&ród samych "l#zaków dyskusje o powstaniach przyjmuj# nowe kszta%ty, bo wielu uwa$a, $e w ogóle by%y one zwyk%#
domow# wojn#, i stawia znak równo&ci
mi!dzy obydwoma stronami powsta'czych barykad. Inni nie mog# na to przysta(, a wszyscy razem coraz bardziej
emocjonalnie daj# temu wyraz.
Co gorsza, "l#zacy z czasem coraz
mocniej przywi#zali si! do przekonania
o w%asnym cierpieniu jako wyró$niaj#cym ich swoistym kulturowym stygmacie. Ma%o tego, zjawisko to zdaje si!
przybiera( na sile. Coraz bardziej dobitnie artyku%owana jest kwestia odr!bno&ci etnicznej cz!&ci spo&ród wspó%czesnych Górno&l#zaków, domagaj#cych si!
uznania swoich praw jako mniejszo&ci
narodowej i okre&lenia statutu politycznego w ramach autonomii. Gor#co dyskutowana jest kwestia j!zyka &l#skiego
oraz przywo%ania idei autonomii województwa &l#skiego z okresu mi!dzywojennego z jej bud$etem oraz sejmem.
Wiele kwestii zwi#zanych z wewn!trznymi sprawami województwa by%o
wówczas rozstrzyganych przez jego organy (m.in. szkolnictwo ogólnokszta%c#ce i zawodowe, lokalne koleje, kwestie
sanitarne, dzia%anie policji i $andarmerii, zaopatrzenie w energi! elektryczn#
itd.). Zwolennicy autonomii ufaj# w dobroczynne skutki powrotu do niej. Inni
podkre&laj#, $e wspó%cze&nie dysponujemy narz!dziami instytucjonalnymi

To"samo#$
i polifonia
JACEK KUREK KAMIE ! D RO GO C E NNY

pozwalaj#cymi na kszta%towanie rozwoju województwa &l#skiego bez konieczno&ci postulowania autonomii. Ko'ca
dyskusji nie wida(. I uwa$am, $e samo
w sobie nie jest to niczym niepokoj#cym,
podobnie jak to, $e &l#sko-polsko-niemieckie kwestie narodowo&ciowe nadal
s# mocno zawi%e, a pod pewnymi wzgl!dami mo$e nawet bardziej ani$eli niegdy&... Codzienno&( przynosi te$ niezliczone przyk%ady na wielobarwno&(
obecno&ci "l#ska w umys%ach jego
mieszka'ców. Bia%o-czarne podzia%y
nigdy do niego nie pasowa%y.
Cztery lata temu, podczas odbywaj#cych si! w Polsce Mistrzostw Europy
w Pi%ce No$nej na jednej z chorzowskich ulic zobaczy%em samochód dostawczy, który przy obu bocznych lusterkach mia% bia%o-czerwone chor#giewki,
a za szyb# przedni# $ó%to-niebieski
szalik z napisem „Oberschlesien”. *ród%a in ter ne to we nie s# zgod ne co
do miejsca urodzin znanego piosenkarza i instrumentalisty Zbigniewa Wodeckiego. Niejednokrotnie (za samym zain te re so wa nym) po da j# Kra ków...
Tymczasem powinien by( to Godów,
którego jednak muzyk wskazywa( nie
lubi, bo, jak sam nieraz przyznawa%, ma
z tym problem i woli by( z... Krakowa
(inna rzecz, $e nie przeszkadza mu to regularnie odwiedza( Godowa np. podczas do$ynek). Katarzyna Gärtner, artystka o pokr!tnej sk#din#d biografii
i ciekawym dorobku, na &wiat przysz%a
w My&lenicach, ale podkre&la zawsze
swoje przywi#zanie do "l#ska, silnie si!
z nim uto$samia, mimo $e tu nie mieszka. Babcia, któr# cz!sto odwiedza%a
w Zabrzu, nauczy%a j# &l#skiej gwary
i niemieckiego j!zyka. Od wielu lat kapitu%a Nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa w Dziedzinie Kultury zastanawia
si!, czy nie przyzna( jej urodzonemu
w Chorzowie dramaturgowi Grzegorzowi Jarzynie. Na przeszkodzie wci#$ jednak staje ta sama prosta konstatacja, $e
z Chorzowem jako miejscem urodzenia
artysta si! najzwyczajniej nie identyfikuje, a nawet &ci#gn#( go z przedstawieniem do rodzinnego miasta nie sposób.
Pozostaj#c przy tej samej Nagrodzie, jedynym do dzi&, który – mimo przyzna-

nia jej – nie przyjecha% na uroczysto&(,
jest wybitny dramaturg z Chorzowa Ingmar Villqist (Jaros%aw "wierszcz). Tyle tylko, $e po kilku latach od tamtego
wydarzenia pisze &l#skie i na "l#sku
umiejscowione dramaty, zrealizowa%
taki$ film i podpisuje si!, $e jest z Królewskiej Huty (cho( mieszka na terenie
dawnych Wielkich Hajduk, a urodzi% si!,
gdy Królewska Huta nazywa%a si! Chorzów). Do Chorzowa (Starego) wraca
z sentymentem i wzruszeniem bodaj najwybitniejsza niemiecka aktorka powojenna Hanna Schygulla, która sp!dzi%a
w mie&cie urodzenia zaledwie pierwsze
trzy lata $ycia, ale przez ca%y czas jej aktorskiej kariery zauwa$a%o si! – w doborze ról – owo wielokulturowe i &l#skie
pochodzenie. Oczywi&cie móg%bym poda( bardziej spektakularne przyk%ady,
ale po co? Wymieniaj#c dalej, otrzymaliby&my, zachwycaj#cy kolorami i odcie nia mi, im po nu j# cy ka lej do skop
wspó%czesnych postaw, bo przecie$ pos%u$y%em si! jedynie gar&ci# egzemplifikacji. Nie s#dz!, by ta to$samo&ciowa
polifonia by%a sama w sobie z%a. Niebezpiecze'stwo ma )ród%a gdzie indziej:
w agresji, piel!gnowanym poczuciu
krzywdy i kompleksach. Nie w dyskusjach czy sporach, a tym bardziej ró$nicach tkwi problem... Oczywi&cie
wszystko, co tu napisa%em zaliczy( by
mo$na do oczywistych truizmów, gdyby nie nasza pe%na gorsz#cych k%ótni, inwektyw, wzajemnych $alów i oskar$e'
coraz bardziej nas osaczaj#ca rzeczywisto&(.
I jeszcze jedno... Zadziwia mnie czasami pewno&(, z jak# my wspó%cze&ni
mówimy o przesz%o&ci, s#dz#c, $e dobrze
j# rozumiemy i wiemy wystarczaj#co
wiele, by za pokolenia, które by%y
przed nami, si! wypowiada(. W dodatku widz#c na ka$dym niemal kroku, jak
z%o$ona jest i niemo$liwa do jednoznacznego zdefiniowania tera)niejszo&(...
Czy$by przesz%o&( – dost!pna jedynie
z pomoc# mocno ograniczonych, niepe%nych i nieraz )le, a nawet tendencyjnie
interpretowanych )róde% – by%a bardziej oczywista ni$ zupe%nie nieoczywista wspó%czesno&(?
!
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!L"SKA#
OJCZYZNA
POLSZCZYZNA
JAN MIODEK
ój dawny student, a dzi! instytutowy przyjaciel prof. Wojciech Soli"ski, który dzieci"stwo i szkol n# m$o do!% prze &y$
w Pyskowicach, podsun#$ mi przed paroma dniami takie oto dwa fragmenty ze
zbio ru Wie cha „'miech !mie chem”
(„Czytelnik”, Warszawa 1986): „(adn#
mamy jesie" – nie mo&na powiedzie%.
Troszkie chicuje, czyli &e jest ch$odnowato, ale pada ma$owiela” (str. 257),
„Gieniuchna, na taki deszcz, na taki
chic? – Deszcz, nie deszcz, chic, nie
chic, zobaczy% to trzeba” (str. 278). Znaj#cy !l#skie gwary nie b)d# zaskoczeni,
je!li powiem, &e!my obydwaj z Wojciechem przeczytali przytoczone zdania
z chicem i chicowaniem z ogromnym
zdumieniem. Wynika z nich przecie&
jednoznacznie, &e w gwarze warszawskiej wyrazy te s# okre!leniem zimna,
wilgoci, deszczu, a takie ich funkcjonowanie potwierdza wielu moich znajomych z tym regionem Polski zwi#zanych.
W gwarach !l#skich natomiast hica, hic,
hyc to „gor#co, skwar, upa$”: Ale hica,
idzie na dachu jajca usma!y". Taki hic, !e
po bosoku sie niy do stanó#" na piosku – czytamy na str. 85 „Ma$ego s$ownika gwary Górnego 'l#ska” z roku 2000
Bo&eny Cz#stki-Szymon, Jerzego Ludwiga i Heleny Synowiec. Oczywi!cie,
wszystkie te brzmieniowe warianty s# zaadaptowanymi do systemu morfologicznego polszczyzny odpowiednikami niemieckiego rzeczownika die Hitze „upa$,
skwar, gor#co”.
'l#sko-warszawska konfrontacja tych
form przypomina od strony znaczeniowej,
zachowuj#c odpowiednie proporcje, sytuacj) angielskiego z pochodzenia handicapu: dla niektórych u&ytkowników polszczyzny to synonim „utrudnienia”, dla
innych....”u$atwienia, korzystniejszej sytuacji”, a wspó$czesne s$owniki musia$y
ten stan zaakceptowa% i zarejestrowa%.
Prosz) si) natomiast nie przejmowa%
wariantami pisownianymi hicy – chicy.
Pierwszy z nich przylega do orygina$u nie-

M

Ale hica!
mieckiego z „h”, drugi jest dopuszczalnym spolszczeniem graficznym (por. np.
ang. hooligan – chuligan, tur., ar. halva – cha$wa, hebr. Ham – cham; w leksykonach !l#skich gwar te& si) dopuszcza
pary hadra – chadra, haderlok – chaderlok, hamster – chamster, harbo$y – charbo$y, hasie – chasie, hasiok – chasiok, hatrusi" sie – chatrusi" sie; tylko w tych
wyrazach, gdzie by$o i jest do dzi! w innych j)zykach s$owia"skich „g”, u nas
musi by% „h”, np. u&ywana do dzi!
na 'l#sku ga#ba – w j)zyku ogólnym
ha#ba).
Wracaj#c za! do pary wyrazowej Hitze – hica, trzeba powiedzie%, &e nale&y ona
do typowego ci#gu substytucyjnego,
w którym wyg$osowemu niemieckiemu
„e” odpowiada nasze „a”: Hitze – hica jak
Kerze – kerca „!wieca”, Gardine – gardina „firanka”, Glatze – glaca „$ysina”,
Hexe – heksa „j)dza, wied*ma, czarownica, z$o!liwa kobieta”, Apfelsine – apelzina „pomara"cza”, Pille – pila „pigu$ka”,
Tomate – tomata „pomidor”, Tasche – tasza, tasia „torba”, Weste – westa „kamizelka”, Sosse – zo$za „sos”, Liebste – libsta
„na rze czo na,
ko chan ka”,
Halbe – halba „pó$ litra”, Buechse – biksa „puszka”, Blase – blaza „d)tka, p)cherz”, Schnitte – sznita „kromka”, Kette – k (i) eta „$a"cuch, naszyjnik”,
Kruecke – kryka „laga, laska”, Kaese – kyjza, kejza „ser”, Strecke – sztreka „odcinek, trasa, szlak, droga, tor kole jo wy”, Wel le – we la „fa la, lok”,
Binde – binda „banda&, opaska, przepaska”, Pflaume – flauma „!liwka”, tak&e
pogardl. „dziewczyna”, Ziege – cyga
„koza”, Geleise – glajza „tor, szyna”, Grube – gruba „kopalnia”, Laube – lauba
„weranda, przedsionek, domek w ogródku, podcie"”, Hebamme – hebama „po$o&na”, Pistole – pistola „pistolet”, Platzpatrone – placpatrona „kapiszon”, Mitte,
Miete – mita „!rodek”, „czynsz”, Muetze – myc (k) a „czapka”, Karre – kara
„taczka”, Kiste – kista „skrzynia”, Kappe – kapa „szpic buta”, Matratze – madraca „materac”, Zigarette – cygareta „pa-

pieros”, Decke – deka „sufit, powa$a”,
Brieftasche – briftasza „portfel”, Spritze – szpryca „zastrzyk”, Terrine – terina „waza”, Tuete – tyt (k) a „torba papiero wa”, Tin te – tin ta ‘atra ment”,
Fahne – fana „chor#giew, sztandar”,
Baumwolle – baumwola bawe$na”, Jacke – jakla „marynarka, rozpinany sweter”.
To z ca$# pewno!ci# jedna z najliczniejszych grup zapo&ycze" morfologicznych
gwar !l#skich.
Par substytucji (odpowiednio!ci) niemiecko-polskich przywo$a% mo&na wiele. I tak np. wyrazy z wyg$osowym –ung
przyswajali!my z zamian# tej cz#stki
na –unek, w której w dodatku po polsku
gubimy „e” w odmianie: Rechnung – rachunek, Meldung – meldunek, Schaetzung – szacunek, Werbung – werbunek,
Ordnung – ordunek, ordynek (por. Ordunek Gorny z r. 1528 wydany przez ksi)cia opolskiego Jana II Dobrego i ksi)cia
karniowskiego Jerzego Pobo&nego Hohenzollerna-Ansbacha dla gwarków tarnogórskich, reguluj#cy warunki pracy
i p$acy w kopalniach srebra i o$owiu; tak&e pocz#tek „Katowickiej ballady” Aleksandra Baumgardtena po!wi)conej bohater skim
har ce rzom
ka to wic kim
z wrze!nia 1939 roku: „W Katowicach
na rynku stoj# ch$opcy w ordynku, stoj#
ch$opcy, harcerze, panienki, karabiny im
ci#&#, a z zachodu z Za$)&a idzie echo
wrze!niowej piosenki”).
Kolejna niemiecko-polskia para substytucyjna to –er-: -ar-, np. Kerbe – Karb,
wert – wart, Vorwerk – folwark, Gewerk – gwarek. Ostatni za! przyk$ad
odkrywa jeszcze jedn# prawid$owo!%
w morfologicznych relacjach niemiecko-polskich, a mianowicie ge-: g-, bo nie tylko Gewerk – gwarek, ale i Gemeinde
– gmina, Gewinde – gwint, Gewalt – gwa$t.
(ad i porz#dek w odpowiednio!ciach
panuje tak&e w nazwach miejscowych:
Kreut zburg – Klucz bork, Ma rien burg – Malbork, Frauenburg – Frombork.
Niemieckiemu cz$onowi – burg konsekwentnie odpowiada polski –bork.
!
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Zdj!cia: z archiwum Aktorki

19 maja zmar!a aktorka teatralna i filmowa
STANIS!AWA !OPUSZA"SKA

S!awa
nie umiera
MARIA SZTUKA
wiadomo'& musia#a kiedy' naTa
dej'&, cho& wszystkim nam si! wydawa#o, %e Stanis#awa *opusza(ska ni-
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gdy nas nie opu'ci. Wielka aktorka,
wielka dama, wielki cz#owiek. Kiedy
przed rokiem przygotowywa#am si!
do wywiadu z niezwyk#$ warszawiank$,
która przed pó#wieczem zadomowi#a si!
w Katowicach staj$c si! chlub$ 'l$skich
i zag#!biowskich scen, nie przypuszcza#am, %e nie b!dzie to zapis rozmowy,
ale… tekst jubileuszowy. Na spotkanie
umawia#y'my si! przez kilka miesi!cy,
ale ci$gle co' stawa#o na drodze. A to nag#y wyjazd pani S#awy do Warszawy, to

znów zbyt wielkie upa#y, a kiedy ju% prawie by#y'my umówione na „sto procent”,
niespodziewana niedyspozycja aktorki
przekre'la#a nadziej! na wywiad.
W zamian jednak toczy#y'my d#ugie
rozmowy telefoniczne. Niemal o wszystkim, nie wy#$czaj$c kapry'nej pogody,
na któr$ pani S#awa by#a szczególnie
wra%liwa. Niecierpliwie czeka#a na telefon po ka%dej premierze, od Gliwic
po Cz!stochow! i Bielsko. Wszystkie teatry by#y bliskie jej sercu. Takie recenzje „na gor$co” sta#y si! w ostatnich latach nasz$ tradycj$, poniewa% pani S#awa
coraz rzadziej bywa#a na premierach. Do-

jazd na Ligot! w pó"nych godzinach nocnych nastr!cza# jej wiele problemów
a nade wszystko nie chcia#a nikogo obci$%a& swoj$ osob$. Ale% potrafi#a si! cieszy&, kiedy spektakl okazywa# si! by&
sukcesem. By#a nocnym markiem, tak jak
ja, najcz!'ciej wi!c rozmawia#y'my pó"nymi wieczorami. Mia#a niezwyk#$ pami!&. O przedstawieniach, które zapad#y
jej w pami!& (a by#o ich wiele) wiedzia#a wszystko – kto re%yserowa#, kto projektowa# kostiumy, kto wymy'li# scenografi!, kto w jak$ posta& si! wcieli#. Nie
przypominam sobie, aby o kimkolwiek
powiedzia#a co' z#ego. Poniewa% by#a
perfekcjonistk$, niezwykle szanowa#a
prac! innych, wiedzia#a, %e aktor na scenie daje z siebie wszystko, a je'li co' mu
nie wysz#o tak, jakby mo%na by#o oczekiwa&… najch!tniej obwini#aby za to si#y nieczyste, ale z pewno'ci$ nie aktora
czy re%ysera.
Ostatecznie nie spotka#y'my si!, cho&
te nasze godzinne rozmowy okaza#y si!
niezwykle cenne, nie mówi$c ju% o materia#ach, recenzjach, zdj!ciach archiwalnych, fragmentach wspomnie(, które
pani S#awa przesy#a#a mi poczt$ grzeczno'ciow$ na portierni! Teatru )l$skiego.
Kiedy artyku# by# ju% prawie gotowy,
pewnego wieczoru, podczas kolejnej
naszej %arliwej dyskusji teatralnej, tym
razem o „Czarnym ogrodzie” w Teatrze
)l$skim, wariacji scenicznej na motywach powie'ci Ma#gorzaty Szejnert,
w re%yserii Jacka G#omba (nie wybaczy#aby mi, gdybym nie poda#a tych nazwisk), pani S#awa doda#a mimochodem – nie wiem, czy to jest wa"ne, ale
przyznam, "e spotka#a mnie w tym roku
du"a przyjemno$%. Dosta#am list od prezesa Zwi&zku Artystów Scen Polskich
Olgierda 'ukaszewicza z gratulacjami
z okazji jubileuszu 70-lecia pracy scenicznej. Nie mog#a wyj'& z podziwu… "e te"
pami!tali.
Taka by#a w#a'nie Stanis#awa *opusza(ska. Setki ról w teatrach, pocz$wszy
od Cz!stochowy, gdzie trafi#a w tu#aczej
podró%y po upadku Powstania Warszawskiego i gdzie zadebiutowa#a w 1945
roku Modlitw& z „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima w Teatrze Miejskim, pó"niej sceny w Kielcach, Bielsku-Bia#ej,
Wroc#awiu, Poznaniu, Gda(sku, Opolu,
Katowicach… Znakomite kreacje filmowe, m.in. w „Diable” – przeniesionej
na du%y ekran noweli Guy de Maupassanta wyre%yserowanej przez Tomasza
Szafra(skiego, Z#ote Maski (za rol!
Dutkowskiej w „Lamencie” M. Choroma(skiego, Eugenii w „Tangu” S. Mro%ka), medal „Zas#u%ony Kulturze Gloria
Artis”… to wszystko wyda#o jej si! jednak zbyt ma#o, aby zas#u%y& sobie na pami!& o jubileuszu. Nie oczekiwa#a hucznego benefisu, pewnie dlatego, %e kobiet,
a dam szczególnie, o wiek nikt nie pyta,
a siedem artystycznych dekad stawa#o si!
a% nazbyt wymowne. Nie mog#am jednak tej wr!cz sensacyjnej rocznicy pomin$& milczeniem, na szcz!'cie nie mia#a
mi tego za z#e. Przeciwnie, by#a zadowolona za przypomnienie ról, w których za-

Foto. A 'mieta(ski

Ksi!"niczka Eboli w „Don Carlosie” F. Schillera, Teatr Ziemi Opolskiej, 1957

***
20 maja, pi#tek. Kiedy w s$uchawce
rozleg$ si' g$os Reny Rolewicz-Juraszowej (przyjació$ki pani S$awy „od zawsze”), wiedzia$am, %e za chwil' us$ysz' wia do mo!", któ rej tak bar dzo
us$ysze" nie chcia$am. Jednak Rena nie
pozostawi$a mi z$udze&: Staszka umar#a przed pó#noc$.
Miesi#c po swoich urodzinach zmieni$a teatr, tym razem na niebia&ski,
wieczny i niesko&czony…
Na fanpage`u Stanis$awy (opusza&skiej wczesnym rankiem pojawi$ si' poruszaj#cy wpis Marty Fox, serdecznej
przyjació$ki, i jak obie potwierdza$y,
ukochanej przybranej córki pani S$awy:
Umar#am przed pó#noc$.
Nareszcie.
Bo có" to za "ycie,
w którym nie ma "ycia.
I w którym si#y ju" nie ma,
by zagra% ostatni$ rol!
z dba#o&ci$ o ka"dy gest.
A potem wsta%
i sk#oni% si! przed publiczno&ci$,
moj$ ostatni$ nagrod$.

Foto. Krzysztof Lisiak

pewne publiczno!" !l#ska nie mia$a
okazji jej ogl#da", a by$o ich tak wiele,
warto przywo$a" chocia%by Solange
w „Lecie w Nohant” J. Iwaszkiewicza
(Teatr Polski O!rodka Bielsko-Cieszyn),
Ruth w „Seansie” N. Cowarda (Teatr Popu lar ny we Wro c$a wiu), Ma ri k!
w „Niemcach” L. Kruczkowskiego,
Ismen! w „Fedorze” J. Racine’a (Teatr
Polski w Poznaniu), tytu$ow# Balladyn!
J. S$o wac kie go, Ksi!" nicz k! Ebo li
w „Don Carlosie” F. Schillera (Teatr Ziemi Opolskiej)… Niezapomniana, wspania$a Alice („Wszystkie dni, wszystkie
noce” M. Garpe, Teatr Bez Sceny) by$a
efektem do!wiadcze& warsztatowych
wszystkich tych postaci.
W poszukiwaniu swojego miejsca podró%owa$a niemal po ca$ej Polsce. Opolski przystanek okaza$ si' zarówno dla Stanis$awy (opusza&skiej jak i jej m'%a
Eugeniusza (awskiego miejscem szczególnym. Znudzeni hu!tawk# repertuarow# otworzyli tam… w$asn# instytucj':
„Teatr 13 Rz'dów”, pierwsz# tego typu
scen' w Polsce. Zaczynali skromnie
od wieczorów poetyckich i monta%y literackich, aby wreszcie 16 maja 1958 r.
premier# sztuki „Freuda teoria snów” Antoniego Cwojdzi&skiego w re%yserii Stanis$awa Igara zainaugurowa" dzia$alno!" prawdziwego teatru, który krytycy
ocenili jako ciekawy eksperyment i prób' szukania nowych form pracy. W niepokornym teatrze zapachnia$o awangard#, co niestety nie wszystkim si'
podoba$o, nic wi'c dziwnego, %e wkrótce w „13 Rz'dach” zago!ci$ komornik.
Sen o w$asnym teatrze zako&czy$ si' wiosn# 1959 r., jego kierownictwo przej'li
wówczas Jerzy Grotowski i Ludwik Flaszen… ale by$ to ju% zupe$nie inny teatr.
Po Opolu przyszed$ czas na kolejny
przystanek. Tym razem by$y to Katowice, jak si' pó)niej okaza$o dla Stanis$awy i Eugeniusza (awskich by$a to stacja ko&cowa. Ligota sta$a si' baz#
wypadow# na sceny w Katowicach,
Sosnowcu, Chorzowie, Gliwicach, a tak%e do filmu i seriali telewizyjnych. Ju%
nie szuka$a kolejnych przystanków,
po !mierci ukochanego m'%a, którego
pochowa$a na panewnickim cmentarzu, wiedzia$a, %e *l#ska ju% nie opu!ci,
cho" ucieczek do rodzinnej Warszawy,
miasta uwielbianego nigdy nie zaprzesta$a. Wraca$a stamt#d z zapasem nowych si$, gotowa do najwy%szych wyzwa&. Dla S$awy (opusza&skiej %adna
rola nie by$a mniej lub bardziej wa%na.
Do najmniejszego nawet epizodu przygotowywa$a si' z najwy%sz# staranno!ci#, czyta$a, szpera$a, zg$'bia$a konteksty, wcho dzi $a w ro l' z ba ga %em
do!wiadcze& %yciowych swoich bohaterek. Ksi#%ki poch$ania$a, z uwag#
czyta$a angloj'zyczne dramaty w orygina$ach. Uwielbia$a nowoczesny teatr, nie
stroni$a od eksperymentów, z uwag#
a nawet podziwem !ledzi$a poczynania
Krzysztofa Warlikowskiego i póki si$
starczy$o, je)dzi$a wsz'dzie, gdzie w teatrze dzia$o si' co! wa%nego, bez tego
nie wyobra%a$a sobie %ycia.

Albertyna w „5 razy Albertyna”, Teatr 'l$ski, 2010

24 maja po%egnali!my Wielk# Dam'
polskiego teatru, spocz'$a obok m'%a
na panewnickiej nekropolii.
!
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Foto. Grzegorz Lancucki

Dni Muzyki Organowej w Gliwicach

Wojciech Ró%ak, dyrektor festiwalu Dni Muzyki Organowej w Gliwicach

Organowa
mapa !wiata
MAREK LYSZCZYNA
liwicki festiwal Dni Muzyki Organowej,
G
który odbywa! si" w tym roku ju# po raz
dwudziesty siódmy, to okazja to zapoznania si"
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ze spektrum organowego instrumentarium nie
tylko Gliwic, ale ca!ego Górnego $l%ska.
Cho& na festiwal sk!adaj% si" nie tylko solowe
recitale organowe, to bez w%tpienia stanowi%
one rdze' tego przedsi"wzi"cia. W tym roku,
tradycyjnie ju# koncert otwarcia oraz zamkni"cia festiwalu wype!ni!a muzyka kantatowo – oratoryjna, pozosta!e dni mogli(my
us!ysze& wielu znanych solistów, takich jak Florian Pagitsch czy Sebastian Adamczyk.
Przed jednym z koncertów poprosi!em Wojciecha Ró#aka, dyrektora festiwalu, aby opowiedzia! o historii instrumentów, które mogli(my us!ysze& podczas tegorocznej edycji
festiwalu. Rozmow" odbyli(my w gliwickiej katedrze, a rozpocz"li(my j% od opowie(ci o historii znajduj%cych si" w niej organów. – Instrument tutejszej katedry pod wezwaniem !w.
Aposto"ów Piotra i Paw"a zosta" zbudowany
przez gliwick# firm$ Ernsta Kurzera. By" to
wówczas instrument dwumanua"owy – mówi
Wojciech Ró#ak. W 1935 roku rozbudowa"a go
firma Gebruder Ruger Siegendorf. Pierwsza
substancja tych organów by"a typowo postromantyczna, natomiast ich rozbudowa nast#pi"a w duchu Orgelbewegung. By" to ruch, który narodzi" si$ podczas zjazdu organologów we
Freiburgu im breisgrau w 1927 roku. Sprecyzowano wówczas pewne za"o%enia estetyczne
w zakresie budowy instrumentów. W skrócie
chodzi"o o powrót do wzorców neobarokowych.
Romantyczne, ciemne brzmienie próbowano rozja!ni& poprzez do"o%enie nieco ja!niej brzmi#cych mikstur i g"osów wysokostopowych. I w"a!nie w takiej, niemal nienaruszonej postaci, ten
instrument funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W tym roku, wzorem lat ubieg!ych, koncerty organowe odbywa!y si" w trzech gliwickich
ko(cio!ach. Oprócz wspomnianej ju# katedry,
melomani wys!ucha& mogli instrumentu w ko(ciele pod wezwaniem $w. Bart!omieja. – Znajduj#ce si$ tam organy to instrument zbudowany przez Paula Berschdorfa z Nysy – precyzuje
dyrektor festiwalu. Instrumenty te s# typowymi instrumentami postromantycznymi, o ciemnej barwie brzmienia. Dopiero syn Paula
Berschdorfa, Carl, budowa" organy w zupe"nie innym stylu, a by" to czas, kiedy rozpowszechni"y si$ idee powsta"e podczas wspomnianego zjazdu organologów we Freiburgu.
Jego instrumenty tak%e znajduj# si$ w Gliwicach, na przyk"ad w ko!ciele pod wezwaniem
!w. Antoniego oraz pod wezwaniem Chrystusa Króla. Niestety nie mo%emy z nich skorzysta&, cho& by"oby to moim wielkim %yczeniem. Przyczyna jest bardzo prozaiczna – ich
stan techniczny nie spe"nia wymogów instrumentu koncertowego – dodaje Wojciech Ró#ak.
Kilka chwil uwagi po(wi"cili(my w trakcie
naszej rozmowy instrumentowi znajduj%cemu
si" w ko(ciele pod wezwaniem Wszystkich
$wi"tych, w którym zazwyczaj odbywa si"
koncert inauguracyjny. – Nad tym instrumentem zaci#%y" jaki! z"y omen. Zosta" oddany
do u%ytku w 1944 roku, kiedy wojna wchodzi"a ju% w ko'cow#, najtrudniejsz# faz$. Wi#za"o si$ to z likwidowaniem zak"adów przemys"owych, co odbi"o si$ równie% na budowie tego
instrumentu. Mimo i% jego koncepcja by"a bardzo przemy!lana, musimy sobie zda& spraw$,
jakie by"y wówczas trudno!ci z jego budow#,
bo musiano u%ywa& materia"y zast$pcze. Nawet kontuar, czyli stó" gry, w dokumentach by"
wymieniany jako zast$pczy. Przez wiele lat,
a wiadomo, %e prowizoryczne rozwi#zania s#

najtrwalsze, próbowano go reanimowa& i poprawi& tak, aby móg" funkcjonowa& wedle pierwotnych za"o%e'. Wszystkie te próby ko'czy"y
si$ fiaskiem, a na dodatek w latach siedemdziesi#tych dosz"o do po%aru ko!cio"a. Ca"y zespól
steruj#cy pierwszego manua"u sp"on#". Dopiero przed dwoma, trzema laty zosta" zmieniony
stó" gry. Reszta czeka na lepszy czas, gdy b$dzie mo%na ten pi$kny, ale wymagaj#cy wielkiego nak"adu pracy i czasu, instrument przywróci& do takich za"o%e', w jakich mia" by&
zbudowany, ale nigdy nie by"o mu dane – podsumowuje Wojciech Ró#ak.
Tegoroczna edycja by!a jednak szczególna
z jeszcze jednego wzgl"du – bohaterem recitali Wojciecha Ró#aka oraz Sebastiana Adamczyka by! bowiem Feliks Nowowiejski, którego z racji 70. rocznicy (mierci, Sejm RP
uczyni! jednym z patronów roku 2016. Wojciech Ró#ak tak skomentowa! znaczenie tego
kompozytora dla polskiej organistyki: – Feliks
Nowowiejski to posta& niezwyk"a – przyszed"
na !wiat na ówczesnej Warmii w miejscowo!ci Wartembork, obecnie nazywaj#cej si$ Barczewo. Ucz$szcza" do szko"y w (wi$tej Lipce,
gdzie znajduj# si$ przepi$kne organy. Pó)niej
kszta"ci" si$ na Zachodzie, mi$dzy innymi
w s"ynnej szkole muzyki ko!cielnej w Ratyzbonie oraz w berli'skiej Królewskiej Akademii Talentów, której szefowa" sam Max Bruch. Dlaczego staramy si$ podkre!li& i niejako wydoby&
z zapomnienia tego kompozytora? Przede
wszystkim wiele spo!ród jego kompozycji jeszcze nie ukaza"o si$ drukiem. Wykonane podczas
tegorocznej edycji festiwalu In paradisium
zosta"o zagrane z mikrofilmów, cho& akurat ta
kompozycja zosta"a dwukrotnie wydana. Chcieliby!my t$ posta& przybli%y& przeci$tnemu
s"uchaczowi, który kojarzy go wy"#cznie z kompozycj# Roty, napisanej na 500 – lecie bitwy
pod Grunwaldem, nota bene wykonanej podczas uroczysto!ci ods"oni$cia pomnika w Krakowie pod dyrekcj# samego kompozytora.
Gliwicki festiwal jest bez w%tpienia unikatow% i cenn% inicjatyw%, nie tylko w naszym
regionie, ale w tej cz"(ci Europy. Jego pierwsz% edycj" zorganizowa! w!a(nie Wojciech Ró#ak, który od 27 lat pe!ni funkcj" dyrektora,
a jednocze(nie jest organist% w ko(ciele pielgrzymkowym Matki Bo#ej z Lourdes w Zury chu. Tak wspo mi na po cz%t ki fe sti wa lu: – Pierwsza edycja Festiwalu odby"a si$
w 1990 roku i by"a bardzo spontaniczna – jak
wiele rzeczy wówczas w Polsce. By" to czas
zmian, a nam z pomoc# przysz"a agencja artystyczna „Silesia” z Katowic, dzi$ki czemu
festiwal móg" zaistnie&. Wówczas kr#g wykonawców by" zaw$%ony do !rodowiska katowickiego. Od drugiej edycji rozpocz$li!my wspó"prac$ z Towarzystwem Przyjació" Gliwic,
wtedy te% pojawi" si$ pierwszy go!& z zagranicy. Ma"ymi krokami starali!my si$ stworzy&
jak najszersz# ofert$ dla publiczno!ci, i dzisiaj festiwal funkcjonuje w takiej formie: inauguracyjny i fina"owy koncert to muzyka kantatowo – oratoryjna, a !rodek programu
wype"nia to, co jest sednem festiwalu – muzyka organowa i recitale solowe. Niestety,
wszelkie zamys"y s# weryfikowane przez finanse. Niezmiennym elementem jest równie% wycieczka szlakiem górno!l#skich organów, która cieszy si$ wielk# popularno!ci#. Jej ide#
jest pokazanie najciekawszych instrumentów
w ca"ym regionie. Prawie zawsze prowadzi j#
prof. Julian Gembalski. Od pewnego czasu
cz$!ci# Festiwalu s# równie% koncerty promocyjne studentów, które maj# zapewni& im
dobry start i pozwoli& im si$ pokaza& w dobrym towarzystwie najlepszych europejskich
wykonawców muzyki organowej.
!

spania#ym osi!gni$ciem grupy
pedagogów i studentów InW
sty tu tu Mu zy ki Wy dzia #u Ar ty -

stycznego U* w Cieszynie by#o
doprowadzenie do tego, i" w samym
sercu Wiednia, w katedrze *wi$tego Stefana, 13 maja bie"!cego roku zabrzmia#a muzyka trzech pokole& kompozytorów %l!skich, którzy
"yli w XX wieku. Pomys#odawc!
koncertu i jego „si#! sprawcz!” by#
Hubert Mi%ka, a wyst!pili wiolonczelistka Urszula Mizia, skrzypek
Adam Wagner, organista Tomasz
Orlow oraz Uniwersytecki Chór
„Harmonia” pod dyrekcj! Izabeli
Zieleckiej-Panek. Stosown! prelekcj$ wyg#osi# Zenon Moj"ysz.
G#ównym organizatorem przedsi$wzi$ cia by #a pol ska am ba sa da
w Wiedniu.
Koncert nosi# tytu# Sztwiertnia
neu ent deckt (No wo od kry ty
Sztwiertnia), jego to bowiem utwory stanowi#y dominant$ koncertu.
Nale"y doda), "e z podobnym programem cieszy&scy muzycy wyst!pili we wrze%niu ubieg#ego roku
w Sankt Georgen w Austrii – miejscowo%ci le"!cej w pobli"u obozu
koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, by uczestniczy) w przygotowanych przez Parafi$ Ewangelicko-Augsbursk! w Wi%le uroczysto%ciach
upami$tnienia wi$zionych i zam$czonych tam polskich ewangelików. Uroczysto%) zbieg#a si$ z obcho da mi 75. rocz ni cy %mier ci
Jana Sztwiertni, w czasie których
w Memoriale w Gusen ods#oni$to tablic$ upami$tniaj!c! kompozytora
i polskich ewangelików.
Z twórczo%ci Sztwiertni s#uchaczom zgromadzonym w Stephansdom (a byli w%ród nich przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
#!cznie z polskim ambasadorem Arturem Lorkowskim, oraz w#adz ko%cielnych) przedstawiono Modlitw!
i Cantabile na wiolonczel$ i organy
i dwie pie%ni chóralne (Cosik w lesie i Psalm 23. „Pan jest moim pasterzem”). Cieszy&ski twórca zosta# te" zaprezentowany poprzez
rekonstrukcje i parafrazy autorstwa
Tomasza Orlowa – wykona# on improwizowan! Introdukcj! i Passacagli! c-moll „w stylu Sztwiertni”,
Romantyczn" fantazj! na tematy
Sztwiertni oraz zrekonstruowan!
przez siebie na podstawie r$kopisu
pi$ciocz$%ciow! Symfoni! organow".
Drug! po#ow$ programu wype#ni#y
dzie#a kompozytorów %l!skich repre-

Mi!dzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK

Muzycy
!l"scy
w Wiedniu
zentuj!ce blisk! Sztwiertni duchowo%) – religijn! i „ojczy(nian!”:
pie%& chóralna Jana Gawlasa Szumi
dolina, dwa skrzypcowe Romanse Jana Podoli (urodzonego w 1933 roku
kompozytora i organisty, ucznia Karola H#awiczki), pie%& Mój Ojcze
Szymona Godziemby Trytka (bielszczanina rocznik 1888, niedawnego
absolwenta Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy w zakresie kompozycji) oraz Józefa *widra pie%ni Lux
perpetua, Pater noster i Cantus gloriosus.
Koncert wiede&ski by# wielkim
sukcesem cieszy&skich instrumentalistów, chórzystów i kompozytorów. W pewnym sensie tak"e tych
nie"yj!cych. Wykonania utworów
Sztwiertni w sercu Austrii mo"na bowiem traktowa) jako symboliczne dope#nienie jego losu. Gdyby
prze"y# wojn$, z pewno%ci! osi!gn!#by sukces na skal$ (co najmniej)
%rod ko wo eu ro pejsk!, do #!czaj!c
do kompozytorskiej elity. Chocia",
z drugiej strony, mo"na by si$ zastanowi), czy móg#by trafi) do Wiednia? Kilkana%cie lat starsi od niego
koledzy z grona muzyków cieszy&skich, którzy osi!gn$li doros#o%)
jeszcze przed pierwsz! wojn! %wiatow!: Karol H#awiczka czy W#adys#aw Macura wybrali Wiede& ju"

na miejsce studiów, pod!"aj!c tropami mas inteligentów z terenów podleg#ych Habsburgom, szukaj!cych
dla siebie miejsca w stolicy. Sztwiertnia dorós# ju" w wolnej Polsce, a ta
zaopiekowa#a si$ nim wed#ug w#asnego programu, proponuj!c mu
wyjazd stypendialny do Pary"a,
oczywi%cie do Nadii Boulanger, nauczycielki zast$pów kompozytorów
ze wschodniej Europy i Stanów
Zjednoczonych. Z Pary"a wróci#by
nasz dzielny twórca do kraju jako
zdeklarowany neoklasyk, zapewne
wielbiciel Strawi&skiego. Gdyby
jednak wybra# Wiede&, albo Prag$?
W tym ostatnim mie%cie spotka#by
grup$ niezwykle aktywnych rówie%ników – czeskich 'ydów, którzy
po szu ki wa li w#a snych %rod ków
wyrazu poza dwoma skrajnymi kierunkami: epigoniczn! postaci! pó(noromantycznego kierunku Mahlerowskiego, jak i dodekafoniczn!
awangard!. Od Strawi&skiego i Bartóka przej$li upodobanie do eksponowania rytmu, od Niemców Schulhoffa i We il la przy zwo le nie
na w#!czanie do muzyki elementów
jazzu i muzyki popularnej. Pisali
muzyk$, któr! mo"na by okre%li) s#owami berli&skiego socjologa muzyki Christiana Kadena jako „zarówno
#atw!, jak i powa"n!”. Jak by wygl!da#a historia muzyki XX wieku,
gdyby owi m#odzi czescy 'ydzi:
Pavel Haas, Hans Krása, Victor Ullmann, Walter Süsskind nie zako&czyli, jak Sztwiertnia, przedwcze%nie
"ycia w nazistowskich obozach koncentracyjnych? Dzi% z pewno%ci!
nazwiska ich figurowa#yby w podr$cznikach historii muzyki w rozdziale „prekursorzy postmodernizmu”.
Podstawowym kontekstem (na razie
skromnego) renesansu muzyki wymienionych twórców, a tak"e naszego Sztwiertni, jest odczuwana dzi%
przez twórców kultury potrzeba upora nia si$ ze s#yn nym py ta niem
Adorna: „czy mo"liwa jest kultura
po Auschwitz?”. Ów renesans mo"e
tak "e po wa" nie przy czy ni) si$
do zmiany perspektywy, z której
powszechnie „ogl!da si$” muzyk$ XX wieku, jako aren$ walki pozosta#o%ci romantycznych z awangard!. Pomi$dzy skrajno%ciami rozci!ga
si$ bowiem „trzeci %wiat” muzyki
obywaj!cej si$ zarówno bez szczude#, jak i miecza – %wiat muzycznej
normalno%ci. Takiej, jaka jest w muzyce Sztwiertni.
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Las powraca
do... natury
JOLANTA KARMA!SKA
Beskidzkie lasy iglaste coraz szybciej zmieniaj" swoj" szat#. Na bardziej li$cia%
st". Powracaj" do swoich korzeni prastarej Puszczy Karpackiej, w której przez
wieki ros&y g&ównie jod&y i buki. I $wierczyny. W mniejszo$ci. Do czasu, a' cz&o%
wiek zacz"& brutalne zmienia( scenariusz le$nej przyrody.
Wida( to wyra)nie po s&abn"cej kondycji tych lasów. Po wielokro( r"bane i sa%
dzone od nowa, w czasach nam wspó&czesnych przebudowywane i ratowane,
bezustannie wymagaj" pomocy i szczególnej piel#gnacji. Ich powrót do natury
poprzez m.in. wymian# gatunków le$nych drzewostanów, wymuszan" przez sa%
m" przyrod#, jest ostatni" szans", by mog&y trwa( dalej.
zisiejszy las beskidzki zachwyca i pora!a jednocze"nie tych turystów, którzy
D
nie bywaj# tu cz$sto. Mo!na w nim zoba-

Foto. Micha# Chojecki

czy% z bliska i z oddali, cz$sto obok siebie,
okaza&e, zielone "wierczyny i ponure puste
gniazda z powalonymi kikutami i pniakami
po wycince drzew z kornikiem i po innych
kl$skach. Ogromne enklawy martwych, suchych, ja&owych drzewostanów, ale i soczyste m&odniki, nowe podsadzenia pod starymi "wierczynami. I one nadal s# cenne, bo
pod swoimi okapami chroni# kolejne pokolenia le"ne.
To dzi" typowy krajobraz beskidzkiego
lasu, który od kilkudziesi$ciu lat jest
w przebudowie. Mocno w ostatnich latach
przy"pieszanej. Z wielu powodów. M.in.
os&abienia go zanieczyszczeniami przemys&owymi; zniszczenia biologii le"nej gleby

i rozprzestrzenienia si$ w niej patogenicznego grzyba – opie'ki miodowej, niszcz#cej korzenie drzew; ocieplania si$ klimatu,
zabójczych susz dla "wierczyn w okresie
wegetacyjnym; nasilenia si$ huraganów
i niepohamowanych ataków szkodników
owadzich. W rezultacie gradacji kornika
drukarza, który przypiecz$towa& wyrok
na monokulturowy las "wierkowy.
Nie by& to atak przypadkowy. W ten sposób przyroda gwa&townie skorygowa&a
wszystkie, nieu"wiadomione na przestrzeni wieków b&$dy hodowlane, pope&nione
wobec lasu w Beskidach. Mówi o tym jego historia. Karczowany w nadmiarze
przez plemiona wo&oskie w XIV i XV wieku pod pastwiska, hale, &#ki jako" trwa&.
Dopiero naruszenie równowagi i struktury
gatunkowej sk&adu jego drzewostanów, ge-

64

Gniazdo pokl!skowe na szczycie Skrzycznego (1257 m. npm.), gdzie warunki s" najtrudniejsze

netycznie zwi#zanych z Puszcz# Karpack#,
zawa!y&o mocno na przysz&o"ci tego lasu.
Rozwijaj#cy si$ w XIX wieku przemys&
hutniczy i górniczy potrzebowa& du!o
drewna. Zacz$to wi$c sadzi% na wykarczowanych przestrzeniach i zr$bach szybko
rosn#ce "wierki. Z nasion obcego pochodzenia, bo rodzimych brakowa&o.
Tylko w latach 1860-1880 przyby&o tysi#ce hektarów nie lasu, lecz upraw "wierkowych. Jednowiekowych i jednopi$trowych.
(wierk ostatecznie zdominowa& lasy Beskidu (l#skiego i )ywieckiego. Na wi$kszo"ci
ich powierzchni by&o go od 70 – 98 procent!
Jeszcze ca&kiem niedawno w sk&adzie gatunkowym lasów wi"la'skich – udzia& "wierka
wynosi& a! 95 procent, w ustro'skich
– 90 procent! Wed&ug dzisiejszej wiedzy naukowej, nie powinien on przekracza% granicy 35 – 40 procent!
!wierk w odwrocie
Taki monokulturowy las "wierkowy, cho%
dochowa& si$ równie! imponuj#cych okazów z rodzimych nasion (dorodnych "wierczyn istebnia'skich) rosn#cy w nieprzyjaznym mu "rodowisku, nie móg& by%
nie"miertelny. W po&owie minionego wieku
osaczony cywilizacj# z ca&# bezwzgl$dno"ci# ods&oni& swoj# s&abo"%. Nie potrafi& si$
obroni% przed zanieczyszczeniami, urbanizacj# górskich terenów, nadmiern# turystyk#, grzybami patogenicznymi, inwazjami
szkodników owadzich: zasnuj# i zawodnic#, które czyni&y spustoszenia w aparacie
asymilacyjnym drzew. Ani tym bardziej
przed kornikiem. Ten owad rozpocz#& eliminowanie "wierczyn z narzuconego beskidzkim lasom sk&adu jego drzewostanów.
Sztucznie sadzone, os&abione "wierczyny
pozbawione by&y zakodowanej w genach
si&y przetrwania, oczywistej w naturalnych
dla siebie siedliskach. Mimo to, sadzono je
dalej. I dalej pozyskiwano ich drewno metod# zr$bów zupe&nych, pozostawiaj#c niemal puste pola do zagospodarowania "wierczynami od nowa! Przy narastaj#cych
zagro!eniach, kondycja takiego lasu nie
mog&a by% dobra.
W takich warunkach kilkadziesi#t lat temu "l#scy le"nicy rozpocz$li przebudow$
zagro!onych drzewostanów. Najwcze"niej,
bo ju! w latach 50. ub. wieku w lasach ówczesnego Nadle"nictwa Andrychów, gdzie
opie'ka miodowa dos&ownie „wykosi&a”
dawniej sadzone "wierczyny obcego genotypu. Zast#piono je bukiem, jod&#, jaworem
czyli pierwotnymi gatunkami Puszczy Karpackiej i tylko z domieszk# rodzimego
"wierka, który ro"nie do dzi". Ten kierunek
przebudowy lasu, wspierany przez le"n#
nauk$, obowi#zuje nadal.
Problemem pozostaje czas, jaki maj#
obecnie do dyspozycji le"nicy na przebudow$ lasu, wpisan# w scenariusz beskidzkiej
przyrody. Zanim, sprowokowane ocieplaniem si$ klimatu plagi lasu im w tym przeszkodz#.
Tak mog&o si$ sta%, gdy os&abione beskidzkie "wierczyny nawiedzi&a w niespotykanej skali gradacja kornika – drukarza.
Ten szkodnik, nie jest, jak si$ powszechnie uwa!a, bezwzgl$dnym zabójc# drzew
le"nych. Jest równocze"nie sanitariuszem
natury. Eliminuje z niej wszystko to, co

Leon Mijal, nadle!niczy Nadle!nictwa Ustro" przybli#y$ dziennikarzom
metody przebudowy drzewostanów beskidzkich

ni% inne, zmierzy#o si! z rozpadem "wierczyn, takie gatunki li"ciaste, jak buk, d$b,
jesion, brzoza, olsza i inne ich domieszki
przekroczy#y magiczn$ granic! 51 proc.
sk#adu lasu. Iglaki, w"ród nich "wierk,
sosna, ciep#olubna jod#a, modrzew stanowi$ 49 procent drzewostanów.
Uda#o si! te% korzystnie ograniczy' liczebno"' szkodników owadzich. Bezustannie przybywa nie tylko buka i jod#y.
Wyra)nie obecny jest modrzew, jesion
i jawor. Dalej te% rosn$ ocala#e "wierczyny. Pod ich okapami bezpieczniej kie#kuje i pnie si! w gór! nowy, rodem z matecznika karpackiego, las. To nic, %e
sadzonki d!bów trzeba ogradza', a p!dy
jod#y zabezpiecza' specjalnym "rodkiem
przed zwierzyn$. Nowy, wielopi!trowy
las radzi sobie coraz lepiej.
To budzi nadziej!. Chocia% miejscami
np. na szczycie Skrzycznego pora%aj$ widoki le"nej zag#ady, spowodowanej nie tylko przez zasnuj! czy kornika, ale i inne
naturalne %ywio#y, z huraganami na czele.
Tu przebudowa lasu, ze wzgl!du na wysoko"', warunki atmosferyczne i krótki okres
wegetacyjny, trwa wolniej i jest znacznie
trudniejsza. Ale udaje si!!

Dzi" na beskidzki, odnawiany zgodnie ze
scenariuszami natury las trzeba patrze' inaczej ni% jeszcze cho'by 20, 30, 50 lat wcze"niej. Z trosk$ i zrozumieniem dla jego
wielkiej, konsekwentnej, cho' trudnej czasem dla lokalnej spo#eczno"ci, przebudowy.
Zw#aszcza %e efekty pracy le"ników, wspieranych przez nauk!, ju% wida' po jego m#odych, %ywotnych pokoleniach. S$ silniejsze
i pewnie wkraczaj$ na górskie stoki. Trzeba by' cierpliwym. Dzi" zagro%ony las nie
ro"nie sam. Nie ro"nie te% szybko. Wymaga ogromnej wiedzy, pracy, bezustannej
pieczy i spo#ecznego wsparcia.
Te idee by#y tematem studyjnego wyjazdu dziennikarzy w ostatnich dniach maja br. do lasów beskidzkich. Jego organizatorem by#a Regionalna Dyrekcja Lasów
Pa&stwowych w Katowicach i Wojewódzki Fundusz Ochrony (rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wspieraj$cy
finansowo najpotrzebniejsze le"ne projekty oraz edukacj! ekologiczn$, dedykowan$ zarówno dzieciom jak i doros#ym. Lasy w Polsce s$ szeroko otwarte dla ludzi.
Wszyscy zatem mamy niepisany obowi$zek, by je poznawa', zrozumie' i wspiera', je"li zajdzie taka konieczno"'.
!
Foto. Gra#yna Kurowska

w niej chore, obce i nie przystosowane
do siedliska. Pojawia si! w w lasach w tzw.
cyklu gradacyjnym, "rednio co 150 lat. Jest
zatem nieod#$cznym elementem le"nego
ekosystemu.
Le"nicy tak to t#umacz$: kornik, który
towarzyszy "wierczynom od zawsze, jest
szkodnikiem wtórnym. Wkracza na %erowisko wówczas, gdy z innych powodów
drzewo jest ju% os#abione. Dlatego nie boi
si!, %e drzewo go zaatakuje. Nie doprowadza wi!c do zag#ady "wierka, który jest jego %ywicielem. Bo sam by zgin$#.
O rozpadzie czy trwaniu ka%dej formacji ro"linnej decyduje ca#y ekosystem lasu. Cz#owiek z natur$ nie wygra. Kornik
w lasach beskidzkich tylko doko&czy#
dzie#a nieuchronnego rozpadu coraz s#abszych "wierczyn. Jego zabójcz$ gradacj!
mo%na porówna' do wielkiej powodzi,
która przerywa wa#y. Gdyby pó# wieku
temu le"nicy pozostawili chore "wierczyny przyrodzie i nie rozpocz!li przebudowy
lasu, dzi" by "wierka w Beskidach w ogóle by nie by#o. Ostatni, kl!skowy atak kornika tej przebudowie przeszkodzi#. Stawk$ walki z nim by#o wi!c ograniczenie
jego liczebno"ci (ca#kowicie wyeliminowa' go nie mo%na!) i spowalnianie rozpadu drzewostanów "wierkowych. Po to, by
zyska' kilka lat czasu na dalsze odnawianie lasu, lepsze przystosowywanie go
do siedliska i do zmian klimatu.
(l$scy le"nicy, wspierani przez nauk!,
zyskali ten czas. W ka%dym z beskidzkich
nadle"nictw "wierka znacz$co ubywa.
Na coraz wi!kszych po#aciach rosn$ ju%
lasy bardziej mieszane, ró%nowiekowe,
odporniejsze na niekorzystne zjawiska
i kl!ski. Adaptuj$ si! lepiej do ocieplania
si! klimatu i korzystnych dla struktury lasu zmian, które wymusi# w#a"nie kornik.

Andrzej Pilot, prezes WFO% i GW w Katowicach, mówi$ o finansowym
wspieraniu le!nych projektów i edukacji

Przebudowa trwa
I przy"piesza. Wida' to go#ym okiem
w lasach wi"la&skich, w których szybko
i korzystnie zmieniaj$ si! proporcje gatunkowe drzewostanów: "wierk nie przekracza 75 proc., wyra)nie przyby#o buka
(do 16 proc.) i jod#y pospolitej z domieszkami, do ponad 10 procent. B!dzie ich jeszcze wi!cej. Co roku sadzi si! tu ponad
1,5 mln nowych sadzonek.
W le"nictwie Le"nica, najwi!kszym
w Nadle"nictwie Ustro&, które wcze"niej

Kazimierz Kawik, le!niczy z le!nictwa Le!nica dogl&da swój odnowiony las z jode$kami
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gi czas przechodzi!a ona wiele
ró#nych przeobra#e$ – zarówno strukturalnych, jak i zwi%zanych z jej dodatkow% aktywno"ci%.
W ostatnich latach ewolucja
dzia!a$ kulturalnych realizowanych przez biblioteki przybra!a
wyra&ny kierunek, zwi%zany
z promowaniem nowoczesnych
technologii. Wydawa' by si(
mog!o, #e wszystko, co dotyczy
upowszechniania wiedzy o komputerach, tabletach i Internecie,
zosta!o ju# powiedziane, a szko!a w pe!ni przejmuje zadania
w zakresie kszta!cenia IT. Jednak
s% w tej dziedzinie obszary wymagaj%ce uzupe!niaj%cych dzia!a$ edukacyjnych.
Zabawa robotami – sposób na nauk! podstaw programowania
W cieszy$skiej bibliotece prowadzimy nietypowe zaj(cia dla
Biblioteka Miejska w Cieszynie
osób z biegunowych grup wiekowych – dla dzieci i m!odzie#y, jak równie# seniorów – ró#ni%cych si( od siebie w zasadzie
wszyst kim oprócz jed ne go – ch(ci poznawania "wiata.
Zapewne wielu z nas uwa#a,
#e m!ode pokolenie – oswojone
z elek tro nicz ny mi ga d#e ta mi – jest ju# przygotowane
do wej"cia w cyfrowy "wiat
i pe!nego korzystania z jego
dobrodziejstw. Niestety, tak nie jest. Umie- wytrwa!o"ci%, kiedy widz(, jak o"miolatki
j(tno"' obs!ugi danego urz%dzenia nie jest broni% si( przed za"ni(ciem – a# do momenjeszcze to#sama z posiadaniem kompeten- tu przyj"cia rodzica.
Roboty, którymi dysponujemy w naszej
cji cyfrowych. Dlatego staramy si( pokaza',
#e smartfon lub tablet uruchomiony na lek- pracowni, s% tym ciekawsze, #e mo#liwa jest
cji mo#e s!u#y' tak#e do wyszukiwania od- ich dowolna rozbudowa. Niejednokrotnie
powiedzi na pytania zadawane przez na- uczestnicy warsztatów po raz pierwszy
uczyciela, a zyskuj%ce na popularno"ci w #yciu u#ywaj% "rubek, nakr(tek i "ruboaplikacje rzeczywisto"ci rozszerzonej mo- kr(tów. Oczywi"cie prace techniczne s% tylg% dostarczy' dobrej zabawy. Cz(sto widzi- ko wst(pem do programowania, kiedy to
my, jak dzieci instaluj% na swoich urz%dze- trzeba u#y' ca!ej pot(gi swojej wyobra&ni,
niach proponowane przez nas aplikacje, tak aby stwo rzo ny pro gram po zwo li!
wymieniaj% si( spostrze#eniami na ich te- na zwyci(stwo w organizowanych cykliczmat, emocjonuj% si( czym" nietypowym, in- nie walkach lub meczach robotów.
Komputer, Internet, urz%dzenia mobilne
nym ni# gry lub Facebook.
Pr(#nie i intensywnie zajmujemy si( ro- to s!owa, które u jednych wywo!uj% zabotyk%. Zaj(cia z konstruowania i progra- chwyt, a u innych – panik(. Cz(sto bywa tak,
mowania w!asnych robotów ciesz% si( #e osoby ze starszego pokolenia nie mog%
w naszej bibliotece nies!abn%c% popularno- nad%#y' za tempem zmian, przez co staj% si(
"ci%. Co wi(cej, organizujemy ca!onocne cyfrowo wykluczone.
Dla seniorów mamy specjaln% ofert(. Prozmagania (Cieszy$ska Noc Robotów), podczas których dzieci w wieku szkolnym za- wadzimy zaj(cia na ró#nych poziomach zamieniaj% si( na 8 godzin w nocnych in#y- awansowania, od oswajania si( z komputenie rów – sam by wam zdzi wio ny ich rem po bankowo"' elektroniczn%, ePUAP

i zakupy w sieci. Widok grupki seniorów z iPadem w r(ku
na rynku naszego miasta mo#e
by' dla niektórych zaskakuj%cy,
ale jest nader cz(sty. Dodam tylko, #e na samych chodzeniu
z urz%dzeniem w r(ku si( nie
ko$czy, bo robimy zdj(cia, przesy!amy je mailowo, kupujemy
pendrive w Hongkongu czy te#
zamawiamy zabawk( dla wnuka w serwisie Allegro, co akurat znajduje odzwierciedlenie
w na zwie orga ni zo wa nych
warsztatów – „Zaskocz wnuka”.
Ale wró'my raz jeszcze
do dzieci. Zainteresowanie okolicznych szkó! dodatkowymi zaj(ciami jest bardzo du#e, dlatego
staramy si( szuka' „luk rynkowych” i wype!nia' je warsztatami, które maj% przyjazn% i ciekaw% formu!(. W kwietniu i maju
zrealizowali"my pierwsze z cyklu trzech warsztatów naukowych: biologicznych, chemicznych i fizycznych. Na pocz%tek
przygotowali"my zaj(cia z mikrobiologii pt. „By!o sobie
#ycie”.
Mikroskopy z kamerami cyfrowymi, szk!o laboratoryjne,
preparaty i odczynniki – to niestandardowe wyposa#enie biblio te ki. A jed nak! Sko ro
do programu telewizji wróci!a
„Sonda”, my tak#e postanowili"my zaprosi' naszych uczniów do "wiata
nauki. Pokazali"my, dlaczego nie nale#y pi'
niefiltrowanej wody, sprawdzili"my, kto
umy! dzisiaj r(ce, a tak#e rozwik!ali"my zagadk( muchy chodz%cej po suficie. O popularno"ci zaj(' najlepiej "wiadcz% moje palce, z których ka#dorazowo pobierana by!a
krew, dzi(ki temu uczestnicy warsztatów zobaczyli, jak wygl%daj% czerwone krwinki.
A wygl%daj% jak podwójna kluska "l%ska – z dziurk% po obu stronach.
Aby podkre"li', jak wa#n% rol( odgrywa
w naszej bibliotece edukacja medialna,
powinienem wspomnie' jeszcze o kursach
fotograficznych dla seniorów, zaj(ciach
z programowania aplikacji systemu Android i wielu innych ciekawych wydarzeniach – jednak zaprosz( tylko do "ledzenia
naszej strony internetowej: www.biblioteka.cieszyn.pl oraz profilu na Facebooku
lub – do czego szczególnie zach(cam – odwiedzenia nas osobi"cie.
Zdj!cia: z arch. BM w Cieszynie

tym roku mija 70 lat dziaW
!alno"ci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Przez ten d!u-

Roboty, mikroskop
i kluski !l"skie
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„By"o sobie #ycie” – o mikrobiologii w bibliotece

DAWID STANIEK

Uczestnicy kursu komputerowego „Zaskocz wnuka” na cieszy$skim rynku

Zdj"cia. UM Katowice

Foto. Tomasz !ak/BP

Katowice
na Europejskim Kongresie
Gospodarczym
A

ran!acje utworów Henryka Miko"aja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Ir#
ka Dudka i rapera MIUOSHA by"y t"em prezentacji Katowic i tytu"u Mia#
sta Kreatywnego UNESCO podczas Europejskiego Kongresu Gospodarcze#
go, odbywaj$cego si% w Mi%dzynarodowym Centrum Kongresowym
w dniach 18#20 maja 2016.
W VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wzi%"o udzia"
blisko 8 tys. go&ci, w&ród których znale'li si%: Beata Szyd"o, premier RP,
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodnicz$cy Komisji Europejskiej, premier (o#
twy, Günther H. Oet)nger, komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Spo"e#
cze*stwa. Katowice wykorzysta"y okazj%, by go&ciom Europejskiego Kon#
gresu Gospodarczego pochwali+ si% tytu"em miasta kreatywnego UNESCO
w dziedzinie muzyki. W ci$gu trzech dni kongresu na stoisku Katowic za#
prezentowano fragment bogactwa muzycznego, jakiego mo!na do&wiad#
czy+ w Katowicach.
Otwarte stoisko Miasta sta"o si% scen$ dla muzyków Satellite Orchestra
oraz solistów, którzy podj%li si% zaprezentowania utworów ró!nych gatun#
ków muzycznych. Prezentacj% muzyki podczas EKG otworzy"a „Orawa”
Wojciecha Kilara. W kolejnych wyst%pach zaprezentowano utwory zwi$#
zane z wydarzeniami takimi jak: OFF Fes)val Katowice czy Rawa Blues Fe#
s)val# z utworem Irka Dudka, przy wsparciu grupy tanecznej anga!uj$cej
go&ci Kongresu. Podczas wykonania utworów Henryka Miko"aja Góreckie#
go orkiestr% poprowadzi" wnuk wielkiego katowickiego kompozytora Jan
Sta*czyk. Na prezentacji nie mog"o tak!e zabrakn$+ &l$skich standardów
ludowych odegranych przez orkiestr% d%t$. Zwie*czeniem prezentacji by"
wyst%p MIUOSHA, popularnego w ca"ym kraju rapera.
Katowice obecne by"y tak!e podczas European Start Up Days, gdzie po#
za ofert$ skierowan$ do kreatywnych twórców na pocz$tku swojej drogi
biznesowej, zaprezentowano projekty artystyczne realizowane przez In#
stytucj% Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. K. Bochenek, takie jak
„Najmniejsze Kino ,wiata” czy „Media Lab”.

Znaki i twarze miasta
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1.

KUSTOSZ MADONN KRESOWYCH
TADEUSZ KUKIZ IN MEMORIAM
adeusz Kukiz (1932–2015) urodzi! si" w D"bowicach
Tnariusz
k. #opatyna, woj. tarnopolskie II RP. Jego ojciec, funkcjo$
Policji Pa%stwowej, zosta! aresztowany przez NKWD

!
2.

i zamordowany w czerwcu 1941 r. w wi"zieniu „Brygidki”
we Lwowie. Rodzin" deportowano do pó!nocno$wschodnie$
go Kazachstanu. Powróci!a do kraju w 1946 r. i zamieszka$
!a na &l'sku Opolskim. Po szkole (redniej w Prudniku, stu$
diowa! medycyn" (Uniwersytet w O!omu%cu, Akademie
Medyczne: Zabrze, Lublin, Warszawa). Przez trzydzie(ci lat
prowadzi! oddzia! chorób wewn"trznych w szpitalu w Nie$
modlinie i kierowa! miejscowym Ko!em Polskiego Towarzy$
stwa Lekarskiego. Uczestniczy! w pracach Zwi'zku Sybira$
ków oraz Towarzystwa Mi!o(ników Lwowa i Kresów Po!udniowo$Wschodnich
od pocz'tku ich dzia!alno(ci. Na !amach czasopism i na antenach radiowych popula$
ryzowa! histori" i kultur" Kresów. Dzie!em )ycia doktora Tadeusza Kukiza sta!o si" opi$
sanie losów kresowych obrazów sakralnych (maryjnych), przywiezionych po II wojnie
(wiatowej do Polski w jej nowych granicach. Zaowocowa!o ono licznymi artyku!ami
w prasie krajowej i emigracyjnej, seri' sze(ciu ksi')ek Madonny Kresowe i inne obra!
zy sakralne z Kresów (1997–2002), oraz tomem Wo"y#skie Madonny (1998). Autor oca$
li! od zapomnienia dla nowych pokole% histori" wizerunków Madonn Kresowych, któ$
re odegra!y donios!' rol" w )yciu religijnym, kulturowym i spo!ecznym mieszka%ców
polskich Kresów. Opisa! równie) histori" rodzinnych miejscowo(ci: $opatyn. Dzieje i za!
bytki (2004), Ziemia Radziechowska i ludzie stamt%d (2008), Uhnów. Kresowe miastecz!
ko nad So"okij% (2010), Kukizów. Miasteczko ko"o Lwowa. Kustosz Madonn Kresowych
powraca do czytelnika z najnowsz' publikacj' Madonny Polskich Losów w XXI wieku,
która na podstawie ostatnich r"kopisów, dzi"ki staraniom Marianny Kukizowej
(wdowy po Autorze) ukaza!a si" we Wroc!awiu (Wydawnictwo I$BIS, 2016). Publika$
cja zwiera szkice o dziejach Madonn zwanych – Madonnami Wojennymi lub Madon!
nami Polski Walcz%cej. Historie wizerunków m.in.: Matki Boskiej Kozielskiej, Matki
Boskiej Armii Krajowej, Matki Boskiej #agrów i Obozów, stanowi' (wiadectwo i testa$
ment doktora Tadeusza Kukiza – Kustosza Madonn Kresowych, któremu zawdzi"cz$
my przywracanie kresowej pami"ci, niezb"dnej do poznania dziejów ojczystej
historii i kultury.
(jiw)
OPISY ILUSTRACJI: 1. Matka Boska Bolesna z Wykusu (patronka &wi'tokrzyskich Zgrupowa# Party!
zanckich AK, autor: Halina Wierzejska); 2. Matka Boska Wysiedlona (patronka Polaków wysiedlonych
przez okupantów, autor: Stanis"aw Miedza!Tomaszewski); 3. Matka Boska obozów koncentracyjnych
(autor: Tadeusz Pietrzykowski, wi'zie# KL Auschwitz); 4. Ok"adka ksi%(ki; 5. Matka Boska Irkucka.

3.

68

4.

5.

Województwo fotogeniczne
Tytu! mo"na zweryfikowa#
przegl$daj$c album
Obiektywnie !l"skie
zawieraj$cy prace pokazywane
podczas pi%ciu edycji konkursu
na fotoreporta"
organizowany z inicjatywy
europos!a dr. Marka Migalskiego
oraz stowarzyszenie „Projekt &l$sk”.
Zamieszczone w tej publikacji
fotografie s$ bardzo ró"ne
– czarnobia!e i kolorowe,
przedstawiaj$ce ludzi, architektur%,
pejza"e z uwzgl%dnieniem
tych poprzemys!owych,
dynamiczne i statyczne.
Prace wybierali
bardzo kompetentni jurorzy,
m.in. Magdalena 'azarkiewicz,
Lech Majewski, Antoni Cygan,

Marek Locher: Dobry lot

Katarzyna Turos: Zbli#enie na $l"sk

Marian Oslislo, Adam Sikora.
Autorzy starali si% uchwyci#
na swoich zdj%ciach &l$sk
tradycyjny, odchodz$cy coraz
bardziej w przesz!o(#, ale te" ten
nowoczesny, który powstaje
na naszych oczach.
Reprezentowany jest region,
g!ównie Górny &l$sk, ale i cz%(#
cz%stochowska. Zabrak!o mi troch%
&l$ska Cieszy)skiego, by# mo"e
pojawi si% w kolejnych edycjach
konkursu. Wychodz% z za!o"enia,
"e zamiast opowiada#
o fotografiach, lepiej je pokaza#.
Wi%c zapraszam do ogl$dania.
BOGDAN WIDERA

Robert Garstka: Rado!% chasyda
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„Dziady”, Adama Mickiewicza, w re%yserii K. Suszka, 2001

O Scenie Polskiej T!"ínského divadla
(Teatru Cieszy#skiego)
w $eském T%"ín% (Czeskim Cieszynie)
MIROS&AWA PINDÓR
„Pracuj!c w tym teatrze trzeba mie" #wiadomo#",
gdzie si$ pracuje, z kim i dla kogo si$ gra…”.
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Kiedy powstawa!a wró"ono jej maksy#
malnie pi$% – dziesi$% lat. W pa&dzier#
niku 2016 roku 'wi$towa% b$dzie sze'%#
dziesi$ciopi$ciolecie. Scena Polska
T()ínského divadla (Teatru Cieszy*#
skiego) w +eském T,)ín, (Czeskim Cie#

szynie), wyros!y z ruchu amatorskiego
teatr ludno'ci polskiej autochtonicznej
na czeskim -l.sku – „co', co by!o ska#
zane na zanikni$cie – trwa i dzia!a” (K.
Suszka, wypowied! jubileuszowa, 60 lat
Sceny Polskiej TD. Kronika lat 1951-

2011, Czeski Cieszyn 2011, red. J. Wania). Co wi"cej – „zbiera znakomite recenzje niezale#nie od tytu$u ani miejsca
wystawianej sztuki” (zob. Przes$anie
Przewodnicz%cego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka z oka-

„inscenizacja ma$o znanego wr&cz zapomnianego tekstu klasycznego, odznacza
si& niezwyk$ymi walorami integracyjnymi dla spo$eczno'ci )l#ska Cieszy!skiego” (warto doda%, "e Zegad$owicza
grano w SP ju" w kwietniu 2009 r., a by$
to G!az graniczny). Nale"y zamkn#% ten
rejestr docenie! uhonorowaniem szczególnym, zgo$a niedawnym, bo z 2 maja 2016 roku: w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, zarazem Dniu Polonii
i Polaków za Granic#, Scena Polska
otrzyma$a Flag& Rzeczpospolitej Polskiej. Z r#k prezydenta RP Andrzeja Dudy przyj#$ j# dyrektor TC Karol Suszka.
W uzasadnieniu zaszczytnego wyró"nienia podkre'lono fakt, i" „Scena Polska
Teatru Cieszy!skiego jest jedynym polskim teatrem zawodowym dzia$aj#cym
poza granicami Polski”. Doceniono jej
wysoki poziom artystyczny i „dzia$anie
na rzecz zbli"enia obu narodów”. Zas$ugi Sceny Polskiej dla polskiej kultury teatralnej motywowa$y zapewne tak"e
decyzj& 50. Walnego Zjazdu Delegatów
Zwi#z ku Ar ty stów Scen Pol skich
– 2 kwietnia 2010 roku dzia$aj#cemu
na )l#sku za Olz# teatrowi nadano
godno'% Cz$onka Honorowego Stowarzyszenia.

zji 60-lecia Sceny Polskiej Teatru Cieszy!skiego w Czeskim Cieszynie, 60 lat
Sceny Polskiej TD. Kronika lat 19512011). Zbiera tak"e znacz#ce wyró"nienia i nagrody, by przywo$a%: odznak&
„Zas$u"ony dla Kultury Polskiej” (1971),
„Z$ot# Mask&” „za kultywowanie wysokich warto'ci literackich” (1992), dyplom Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP za „wybitne zas$ugi dla kultury polskiej w 'wiecie” (1993), nagrod& „Br#zowego Polonusa”, nadan# przez Klub
Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich RP (1996),
czy te" najnowsz# – z listopada 2015 roku nagrod& specjaln# za spektakl Powsinogi beskidzkie Emila Zegad$owicza
(re". i scenogr. Bogdan Kokotek) przyznan# w Konkursie na Inscenizacj&
Dawnych Dzie$ Literatury Polskiej „Klasyka (ywa”, zorganizowanym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP oraz Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie dla uczczenia jubileuszu 250-lecia
teatru publicznego w Polsce. Jury uzasadniaj#c swój werdykt, a wyboru dokonano spo'ród 83 przedstawie! konkurso wych z 31 miast, wska za $o, "e

Te na der cen ne do wo dy uzna nia
od polskich w!adz pa"stwowych, pol#
skich placówek dyplomatycznych, pol#
skich instytucji, polskich stowarzysze",
wreszcie polskich krytyków teatral#
nych za$wiadczaj%, &e Scena Polska
w Czeskim Cieszynie od swego zarania,
tj. od 14 pa'dziernika 1951 roku (dat(
t( – dzie" premiery Wczoraj i przed!
wczoraj Aleksandra Maliszewskie#
go – przyjmuje si( za oficjalne rozpo#
cz(cie dzia!alno$ci, kierowanego przez
W!adys!awa Niedob(, zespo!u) przyna#
le&y do ogólnego niepodzielnego obsza#
ru sztuki teatru polskiego, a zarazem ze
wzgl&du na specyfik& swego funkcjonowania – wspó$istnienie „pod jednym dachem” na zasadach organizacyjnego
partnerstwa (jedna dyrekcja, jedna administracja, jedne pracownie, jedna przestrze! sceniczna, ale: dwa samodzielne
kierownictwa artystyczne i kierownictwa literackie, dwa odr&bne systemy abonamentowe, obejmuj#ce: jeden – czesk#,
drugi – polsk# spo$eczno'%) z teatrem inno j& zycz nym: Sce n# Cze sk# – ma
ogromne znaczenie dla "ycia kulturalnego pogranicza polsko-czeskiego w Cieszy!skiem. Jest pomostem pomi&dzy
pol sk# i cze sk# kul tu r# te atral n#.
Wszak – cytuj#c wypowied* z pa*dziernika 2011 roku ówczesnego przewodnicz#cego Parlamentu Europejskiego Je rze go Buz ka skie ro wa n#
do dyrekcji TC, kierownictwa SP i ca$ego zespo$u artystycznego – „w pewnym sensie, rozszerzenie Unii Europejskiej dokona$o si& na deskach Teatru
Cieszy!skiego zanim jeszcze decyzj& tak# podj&li politycy. […] to w$a'nie
z Cieszyna, z polsko-czeskiego pogranicza dajecie Europie jasny sygna$, "e
kultura nie zna granic”.

Na model funkcjonowania Sceny Pol#
skiej wp!yn(!a i wp!ywa autentycz#
na potrzeba i zaanga&owanie rdzennej
grupy polskiej z terenu Zaolzia (przecie"
w pespektywie historycznej SP jest jej
wytworem), zgodnie zreszt# z wyznacznikiem polskich teatrów pozakrajowych, gdzie sens ich istnienia i sposób
dzia$ania okre'la „zwykle bez reszty widownia”, na co zwróci$ uwag& Emil
Orzechowski w artykule Jak bada" teatr polski na obczy#nie (zob. Koniec Polonii w Ameryce? O kulturze polskiej
i polonijnej w Stanach Zjednoczonych:
szkice i materia!y, Kraków 1996, s. 91.)
i z którym to spostrze"eniem koreluje,
b&d#ca tytu$em niniejszego szkicu, wypo wied* Ka ro la Susz ki (dy rek to ra
TC – od 2000 roku, kierownika artystycznego SP w latach 1979-1988, re"ysera i aktora). Ten czynnik podstawowy
dla scen poza krajem nie jest jednak"e
w wypadku Sceny Polskiej jedynym.
Drugim – nader wa"nym – jest polityka wewn&trzna pa!stwa czechos$owackiego/ czeskiego, charakter stosunków
polsko-czechos$owackich / polsko-czeskich i, b&d#ca ich pochodn#, polityka
kulturalna i narodowo'ciowa pa!stwa
czechos$owackiego/ czeskiego wobec
polskiej mniejszo'ci narodowej. Wszak
Scena Polska od pocz#tku swego istnienia jest w pe$ni finansowana przez
urz#d pa!stwa, na terenie którego istnieje (ak tu al nie Urz#d Wo je wódz ki
w Ostrawie). Nadto niektóre projekty
sceniczne powstaj# przy wparciu Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej
oraz Miasta Czeski Cieszyn (tak by$o
chocia"by w wypadku realizacji Powsinóg beskidzkich). Doda% nale"y, "e tak"e polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzic twa Na ro do we go oka zjo nal nie
wspiera niektóre szczególnie wa"kie
dla kultury polskiej przedsi&wzi&cia artystyczne SP.
Model repertuarowy SP (do tej pory
zespó$ przygotowa$ 453 premiery, zwyczajowo 6-7 w sezonie) zasadza si&
na klasyce, dramaturgii wspó$czesnej
oraz twórczo'ci regionu cieszy!skiego
(rozumianego w jego historycznych
granicach). „Zawsze staramy si&, by
spektakle by$y zró"nicowane, by ka"dy
móg$ znale*% w repertuarze Sceny Polskiej co' dla siebie” – stwierdza kierownik literacki Sceny Polskiej Joanna Wania. Przy czym geneza i specyfika
funkcjonowania tego teatru, w tym kontekst polityczno-spo$eczno-kulturowy
sprawiaj#, "e swojego widza Scena Polska „musi nieustanne zdobywa% jako widza teatralnego w ogóle, i jako widza
polskiej sceny i polskiego repertuaru
w szczególno'ci” – pisa$a Wanda Cejnar
(wieloletni kierownik SP) z okazji jubileuszu czterdziestolecia zespo$u (zob.
Kalendarium czterdziestolecia Sceny
Polskiej TD, Scena Polska Td. 40 lat,
red. R. Putzlacher, +esk, T-.ín 1991).
S$owa te zachowuj# w pe$ni swoj# aktualno'%. Niezmienna jest bowiem misja Sceny Polskiej: ochrona w$asnej
narodowej to"samo'ci w warunkach
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obcego pa!stwa (wyra"aj#ca si$ równie"
poprzez podtrzymywanie wi$zi z Polsk#
i jej kultur#), z jednoczesnym zachowaniem szacunku dla kultury kraju (przejawem uwzgl$dnianie w repertuarze
pozycji z zakresu literatury czeskiej
i s%owackiej) w którym przysz%o zespo%owi (aktualnie szesnastoosobowemu)
i jego wiernej od lat publiczno&ci "y',
kszta%ci' si$ i pracowa'. „Scena Polska
doskonale zdaje sobie spraw$ ze swojej
roli i funkcji, któr# okre&l$ krótko jako
funkcja patriotyczna” – powie Karol
Suszka w Krakowie w grudniu 2015 roku podczas mi$dzynarodowej konferencji naukowej nt. Edukacja dla teatru
a pedagogika teatralna. Idee i praktyka.
„Scena Polska dla spo%eczno&ci Zaolzia
jest okr$tem flagowym polsko&ci, doskonale zdaje sobie spraw$, sk#d wyros%a,
dla kogo – dla jakiej publiczno&ci gra,
jakie s# jej si%y twórcze, czyli to wszystko co tworzy mocn# wi$( mi$dzy teatrem a widzem. Wi$(, gdzie arty&ci mog# powiedzie', "e to nasza widownia,
a widz – to nasz teatr. I ten stan ju"
trwa 65 lat (…) dopóki b$dzie istnia%a SP
j$zyk polski na Zaolziu nie zaginie”.
Realizacja tej funkcji, de facto przynale"nej teatrowi narodowemu, dokonuje si$ przede wszystkim poprzez repertuar. W SP jego 40 % stanowi# pozycje
z obszaru literatury polskiej. Ró"ne by%y na przestrzeni lat determinanty repertuarowych wyborów. Niew#tpliwie si%#
sprawcz# niektórych byli arty&ci z Polski – re"yserzy i scenografowie okazjonalnie zapraszani przez kierownictwo
Sceny Polskiej na realizacj$ jednego
b#d( kilku tytu%ów. Tak"e aktorzy sezonowo zatrudnieni w zaolzia!skim teatrze.
Spo&ród blisko sze&'dziesi$ciu nazwisk
polskich re"yserów wspó%pracuj#cych
z polskoj$zycznym teatrem na Zaolziu
nale"y przywo%a' bodaj: Danut$ Baduszkow#, Henryka Bouko%owskiego, Bohdana Cybulskiego, Józefa Czerneckiego,
Stanis%awa Daczy!skiego, Halin$ Gry-
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glaszewsk#, Mari$ Malick#, Zygmunta
Marka Mokrowieckiego, Alojzego Nowaka, Marka Okopi!skiego, Marka Perepeczk$, Monik$ Strz$pk$, Jerzego
Uklej$, Józefa Wyszomirskiego, Andrzeja Zi$bi!skiego. Ze scenografów
mi$dzy innymi: Jana Banuch$, Mariana Jarnuszkiewicza, Jerzego Jele!skiego, Wies%awa Langego, Andrzeja )abi!ca, Jana Polewk$, Teres$ Poni!ska,
Barbar$ Ptak, Ann$ i Tadeusza Smolickich.
Zapoznanie si! z rejestrem tytu"ów
inscenizowanych utworów z zakresu li#
teratury polskiej wskazuje, $e oblicze
artystyczne Sceny Polskiej na prze#
strzeni sze%&dziesi!ciu pi!ciu lat ma cha#
rakter wspó"czesny. Z polskich dramaturgów najcz$&ciej przywo%ywani w SP
byli, jak dot#d, Jerzy Szaniawski i S%awomir Mro"ek. Zagrano tak"e Ró"ewicza, Gombrowicza. Przy czym zainteresowanie polsk# literatur# wspó%czesn#,
niekoniecznie dramatyczn#, wyra(nie
wzrasta w rzeczywisto&ci spo%eczno-politycznej wolnej od cenzury i politycznych uwik%a! tj. po listopadzie 1989 roku. Ten wspó%czesny pod wzgl$dem
wyborów repertuarowych wizerunek
Sce ny Pol skiej zo sta je za bu rzo ny
przy okazji premier jubileuszowych,
dawanych b#d( to z racji jubileuszu Sceny Polskiej, b#d( te" z racji jubileuszu
T*+ínského divadla. Na dwana&cie takich
premier osiem stanowi# wystawienia tytu%ów przynale"nych do polskiej klasyki. S# to realizacje: Zaczarowanego
ko!a Lucjana Rydla (1956), Henryka IV na !owach Wojciecha Bogus%awskiego (1961), Zemsty Aleksandra Fredry (1970), Kra ko wia ków i gó ra li
Bogus%awskiego (1971), Marii Stuart Juliusza S%owackiego (1975), Pana Tadeusza (1991; tytu% przygotowano ju"
na jubileusz 30-lecia zespo%u tj. w pa(dzierniku 1981, do premiery jednak
niestety nie dosz%o – spektakl zosta% zdj$-

Wiosn# 2010 roku podczas VII Prezentacji Teatrów Województwa (l#skiego w Teatrze Zag!)bia
w Sosnowcu Scena Polska zagra!a spektakl „Viva Verdi” w re*yserii Michaela Taranty

ty z teatralnego afisza przez cenzur$ ze
wzgl$du na „antyradzieckie” skojarzenia i zbyt narodowy charakter), Dziadów
Ada ma Mic kie wi cza (2001, re".
K. Suszka), Dam i huzarów A. Fredry
(2006, re". B. Kokotek). Z polskiej literatury wspó%czesnej wystawiono w ramach jubileuszy: Ballady i romanse
Aleksandra Maliszewskiego (1955),
Janosika, czyli na szkle malowane Ernesta Brylla (1976, powtórzenie w r. 1981),
Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego
(1986; ten jubileuszowy wybór jawi
si$ jako szczególnie trafny „ze wzgl$du
na dos%owny w tym przypadku sens tytu%u”, na co zwróci% uwag$ Tadeusz Kijonka w artykule Dwa teatry pod jednym
dachem, „Tak i Nie” 1987, nr 7), Go"cia
oczekiwanego Zofii Kossak (1996).
Ten ostatni tytu% przynale"ny do pi&miennictwa regionu cieszy!skiego (Zofia Kossak by%a mieszkank# Górek
Wielkich) obrazuje dostrzegaln# w Scenie Polskiej po 1989 roku now# tendencj$ – nader cenn# – poddawanie scenicznej konkretyzacji twórczo&ci literackiej
,l#ska Cieszy!skiego. Na teatralnym afiszu SP znalaz%y si$ zatem: Przednówek
Paw%a Kubisza, Czarna Julka i Bajki "l#skie Gustawa Morcinka, Most nad $ucyn# Wies%awa Adama Bergera, T%&ínské
niebo – Cieszy'skie nebe z muzyk#
i tekstami pie&ni Jaromira Nohavicy
i scenariuszem R. Putzlacher, Ondraszek-Pan $ysej Góry – efekt pracy zespo%owej R. Put zla cher, B. Ko kot ka,
Tomá+a Ko-ko. Spektakle te (za wyj#tkiem Go"cia Oczekiwanego) dawa%y
jasne wyrozumienie historii i wspó%czesno&ci pogranicza polsko-czeskiego
w Cieszy!skiem. Z jego urazami, narodowymi animozjami, narodowo&ciowymi d#"eniami, ale i wielokulturowo&ci#, tolerancyjno&ci#, wspólnotowo&ci#,
zdolno&ci# do prze%amywania spo%ecznych i kulturowych uprzedze!. Inscenizacje wizualizuj#ce historie lokalne
mo"na okre&li' tak"e jako „spektakle
miejsca”, miejsca silnie zindywidualizowanego (a takim wydaje si$ ,l#sk Cieszy!ski), realnego i mitycznego zarazem,
miejsca, które emocjonalnie nosi si$
w sobie, do którego si$ wraca i które si$
twórczo spo"ytkowuje, a które zwyczajowo zwyk%o si$ nazywa' „ma%# ojczyzn#”. W ten kr#g wpisuje si$ tak"e
przygotowana w polskoj$zycznym zespole dekad$ temu adaptacja teatralna powie&ci urodzonego w Wi&le Jerzego Pilcha Inne rozkosze (spektakl zosta%
mocno osadzony w cieszy!sko-wi&la!sko-ewangelickich klimatach). Podobnie Obora Helmuta Kajzara – re"ysera
teatralnego, dramaturga, eseisty, miejscem urodzenia, wzrastania oraz ostatecznego powrotu zwi#zanego ze ,l#skiem Cieszy!skim. Przedstawienie
w opisywanym nurcie ostatnie (prem.
stycze! 2016, re". Janusz Klimsza),
powsta%o w ramach projektu wtw: //strefy_kontaktu 2016 realizowanego przez
Wroc%awski Teatr Wspó%czesny jako
cz$&' programu Wroc%aw – Europejska
Stolica Kultury 2016. Poszukiwania re-

Zgodnie z prze!wiadczeniem, i" Sce#
na Polska winna „by$ w Europie i jej
Unii” (pojawi%o si& ono w wydawnictwie
jubileuszowym teatru z 2006 roku do#
okre!laj'c poniek'd dotychczasow'
jego misj&) zespó% na swoje 60#lecie od#
st'pi% od tradycji i przygotowa% insceni#
zacj& Romea i Julii Williama Szekspira,
rzecz spoza narodowego kanonu, lecz
przynale"n' do rejestru arcydzie% euro#
pejskich. Dla Jerzego Buzka wybór ten
jawi' si" jako szansa sprowokowania publiczno#ci do „refleksji nad szekspirowskim przes'aniem, które w trudnych
dla Europy czasach kryzysu i zw!tpienia
w ponadczasowe warto#ci – takie jak mi'o#(, tolerancja i przewaga dialogu
nad sporem – powinno przy#wieca(
nam wszystkim”. Spektakl w swej wymowie nader aktualny, nadal utrzymuje
si" w repertuarze Sceny Polskiej. Tak jak
Makbet (prem. 2006), grany od 2008 roku z niezmiennym powodzeniem w scenerii Wzgórza Zamkowego w Cieszynie.
(Gwoli #cis'o#ci doda( nale&y, &e z pomieszczenia zamkni"tego na teren otwarty, co oczywi#cie wymaga'o modyfikacji danego scenariusza i kszta'tu danej
inscenizacji, przeniesione zosta'y nadto:
Cyrano de Bergerac Edmunda Rostanda, Ondraszek i Powsinogi beskidzkie).
„Warto wystawi( Szekspira co kilka lat,
poniewa& zawsze jest to wyzwanie i okazja do sprawdzenia, w jakiej kondycji
znajduje si" zespó'” – stwierdza kierownik artystyczny SP Bogdan Kokotek
(re&yser obu Szekspirów). W ostatnim
dziesi"cioleciu SP zmierzy'a si" tak&e
z arcydzie'em wszech czasów – Hamletem (prem. 26 XI 2009, re&. M. Tarant).
Spektakl by' benefisem dyrektora Teatru
Cieszy%skiego Karola Suszki, rol! Poloniusza obchodz!cego 50-lecie pracy artystycznej. Przywo'ane spektakle szekspirowskie dotycz! ostatniej dekady,
pami"ta( jednak nale&y, &e po twórczo#(
Szekspira si"ga'a SP ju& znacznie wcze#niej.
Widownia Sceny Polskiej obj"ta jest
od pocz!tku swego istnienia systemem
abonamentowym, co sprawia, &e poza w'asn! – czeskocieszy%sk! siedzib!
(od 1961 roku jest to nowoczesny gmach
przy ul. Ostrawskiej) zespó' wyst"powa'
i wyst"puje tak&e w innych miejscowo#ciach czeskiej cz"#ci $l!ska Cieszy%skiego: Trzy%cu, Hawierzowie, Karwinie, Or'owej, okazjonalnie w Górnej
Suchej i W"dryni. (W pocz!tkowym
okresie dzia'alno#ci SP grywa'a na ca'ym Zaolziu – od Bogumina po Mosty
k. Jab'onkowa.) Widzom z miejscowo#ci zaolzia%skich w których nie odbywaj! si" przedstawienia teatr zapewnia
transport autobusowy do najbli&szych
miejsc prezentacji. Istniej! nadto szkolne grupy abonamentowe. Co bardzo cen-

Zdj!cia: pochodz" z archiwum teatru

pertuarowe podejmowane przez Scen!
Polsk! w obr"bie pi#miennictwa $l!ska
Cieszy%skiego niew!tpliwie za#wiadczaj! o potrzebie budowania w#ród zaolzia%skiej i nadolzia%skiej publiczno#ci
poczucia to&samo#ci regionalnej.

„Czarna Julka” Gustawa Morcinka – dzie#o z kr!gu twórczo$ci literackiej %l"ska Cieszy&skiego znalaz#a si! w repertuarze Sceny Polskiej

ne – kil ka abo na men tów za ku pi li
w ostatnich teatralnych sezonach widzowie cze sko j" zycz ni. W se zo nie
2002/2003 pozyskano tak&e abonentów z prawobrze&nej strony Olzy. Od kilku lat, gdy unicestwieniu uleg'y graniczne szlabany, do macierzystej siedziby SP
przybywaj! widzowie z polskiego $l!ska: Ustronia, Wis'y, Bielska-Bia'ej,
a nawet Katowic.
SP wyst"powa'a i wyst"puje go#cinnie
w Polsce (zawita'a mi"dzy innymi do takich miast, jak: Bydgoszcz, Bytom, Cz"stochowa, Gda%sk, Gdynia, Chorzów, Jas'o, Kielce, Kraków, Lublin, )ód*,
Rzeszów, Warszawa, Wroc'aw, Zielona Góra), tak&e w ramach festiwali,
przegl!dów (przyk'adowo wiosn! 2010
roku podczas VII Prezentacji Teatrów Województwa $l!skiego w Teatrze Zag'"bia
w Sosnowcu zagra'a spektakl Viva Verdi, re&. Michael Tarant). Polskoj"zyczny
teatr z Zaolzia zaznaczy' tak&e sw! obecno#( w miastach Czech (w#ród nich
miedzy innymi: Praga, Brno, Hradec
Kralové, O'omuniec) i S'owacji (Bratys'awa, Ba%ska Bystrzyca, Bojnice, Martin, Nitra). Bawi' na Litwie (Wilno)
i w Austrii (Wiede%), tak&e w by'ej
NRD (Budziszyn). W 2010 roku na za-

proszenie Konsulatu Generalnego RP
we Lwowie wyst!pi' w ramach projektu „Polska Wiosna Teatralna” w historycznym budynku Teatru Skarbkowskiego.
Liczba spektakli granych przez Scen" Polsk! za granic! systematycznie wzrasta
(przyk'adowo w latach 1991-2001 by'o
to 284 301 przedstawie%, w latach 20012011 ju& 345 986). Przyczyn! pierwsz!
zaistnia'ego stanu rzeczy jest stale malej!ca liczba przedstawie% na Zaolziu, jako pochodna coraz mniej korzystnej dla
spo'eczno#ci polskiej sytuacji demograficznej (wg czeskiego spisu ludno#ci
z 1991 roku na terenach etnicznie polskich
mieszka'o 43 479 Polaków, spis z marca 2001 roku informuje o 36 157 osobach
deklaruj!cych narodowo#( polsk!, spis
z 2011 roku o 28 430). Przyczyn! drug!
jest stopniowe znoszenie barier granicznych, celnych, prawnych pomi"dzy s!siaduj!cymi ze sob! pa%stwami.
Zmienia si" zatem otoczenie polityczne, spo'eczne i kulturowe Sceny Polskiej, modyfikuje si" jej misja, nie
zmienia si" jednak&e potrzeba jej istnienia w#ród i dla polskiej spo'eczno#ci,
gwarantuj!ca trwanie – mocne i pozytywne, w potencjale kulturowym ziemi
za Olz! osadzone.
!
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Przezwyci!"aj#c
milczenie
KSI$%KI

KATARZYNA NIESPOREK

oto mamy kolejne 33 strz!py Andrzeja Szuby. Poeta rok po roku wydaje nowy tomik. Nie zaskakuje nas. Pozostaje wierny wypracowanemu stylowi, poetyce krótkich form lirycznych.
Jego pisanie jest rozpoznawalne. Wielokrotnie zwracano uwag!, "e
autor Postscriptów w swojej poezji odwo#uje si! do regu#y antynomii. Nie inaczej jest w 33 strz!pach. Na pierwszy plan wysuwa si!
tu opozycja obecno$ci i nieobecno$ci Boga. Absolut w tych wierszach
jednocze$nie jest-i-nie-jest. Kiedy istnieje, poeta nie odbiera mu jego boskich przymiotów: „wszechmocny kiedy udajesz / "e jeste$ / gdy
przecie" ci! nie ma” (Postscriptum DCXLV, s. 19). Im cz!$ciej autor
Strz!pów my$li o niebyciu Boga, tym wyra%niej przekonuje si! do je-

I

go obecno$ci: „jeste$ od kiedy / opatrzy#o si! nam / twoje nieistnienie” (s. 24). Bóg, który jest, ma w tych utworach swoje u#omno$ci.
Po pierwsze, istnieje „nie$mia#o / jakby od niechcenia” (s. 30), po drugie jest g#uchoniemy. Poeta nie ma pewno$ci, czy Bóg s#ucha cz#owieka, kiedy ten do niego mówi. Wie, "e Stwórca nie odpowiada. Podmiot
nie omieszka tego milczenia wypomnie&: „nasz b#agalny monolog / którego nie chcesz / przerywa&” (s. 9), „nic / bardziej wyrazistego / od twojego milczenia” (s. 16). Ale autor Strz!pów stara si! by& wyrozumia#y
dla Absolutu. Nawet wtedy, kiedy Bóg s#ucha i nie mówi, znajduje usprawiedliwienie: „ju" dobrze / je$li twoja g#uchota i niemota / nie s' nie"yczliwe” (s. 34). Alternatyw' w tych miniaturach dla istnienia Boga
jest nico$&. Zdarza si!, "e przekonuje ona poet! bardziej od samego Stwórcy: „nic / bardziej wyraziste / od twojego milczenia” (s. 15). Do$wiadczenie pustki – daj'ce o sobie zna& dobitniej ni" istnienie Absolutu – prowokuje do nieustannego poszukiwania prawd ontologicznych na temat
$wiata, stawiania pyta( o ludzk' kondycj! i metafizyczne sensy. Nie pozwala zatem cz#owiekowi na ostateczne i jedyne poznanie. Sprawia, "e
b#'dzi. Kluczy od Boga do nico$ci, od nico$ci do Boga. Wlewa w pró"ni! jedno i drugie. Przeczytamy: „ile ciebie / ile nico$ci / by wype#ni&
pustk!” (Postscriptum DCXXXVI, s. 10). To zwrócenie si! w stron! kwestii egzystencjalnych, prowadz'cych do pytania o miejsce cz#owieka
w rzeczywisto$ci. Jest on nie tylko elementem nieistotnym, ale tak"e
kim$, kto obni"a warto$& $wiata, degraduje go i niszczy. Istota ludzka
nie obdarzy#a si! jednak tak' natur'. Podmiot nie$mia#o obwinia za to
wy"szy byt: „zrani#e$ nami $wiat / który teraz / ropieje” (s. 12). Powodem niedoskona#o$ci cz#owieka jest jego – jak napisze poeta w Postscriptum DCLXIII – „solidna krucho$&” (s. 37). Do tych, która prawda o umieraniu dociera za pó%no, zwróci# si! s#owami: „trwasz
w oniemieniu / "e i tobie przydarzy# si! / cud nietrwa#o$ci” (s. 17). Cz#owiek przeminie wraz z pytaniami o Boga i nico$&. To, co jest po $mierci, poeta nazywa w 33 strz!pach „niebytem” (s. 32). Bez przestrzeni
i czasu (s. 31). „Oddech b!dzie tam / niepotrzebny i b!dzie / mo"na go
rysowa&” (s. 22). Andrzej Szuba zd'"a w swojej poezji w stron! milczenia. Zachowuje dystans nie tylko do Boga, etycznych schematów,
pogl'dów na rzeczywisto$&, ale tak"e do w#asnej twórczo$ci. Oddaje
g#os „postscriptom” i „strz!pom”. One mówi' tak: „nie musia#e$ nas
zaraz drukowa& / mog#e$ pisa& nas / do szuflady” (s. 5). I prosz' czytelnika: „nie doczytuj / nas / %le si! ko(czymy” (s. 35). Ale s#owa same wymykaj' si! spod pióra i przezwyci!"aj' milczenie.
Andrzej Szuba: 33 strz!py. Kraków 2016, ss. 40.

Siostra
KSI$%KI

BOGDAN WIDERA

bardzo, bardzo dawna nie czyta#em "adnej powie$ci dla
kobiet. Ksi'"k! We troje mo"na do tego rodzaju literatury zaliczy&. I nie jest to "aden zarzut, bo w#a$ciwie dla kogo maj' pisarze pisa&, je$li – co od d#u"szego czasu pokazuj' wszelkie badania czytelnictwa – faceci praktycznie niczego nie czytaj'. Lata
temu nabra#em mniemania, "e powie$ci dla pa( ko(cz' si! albo marszem weselnym albo pogrzebowymi dzwonami, przy czym obie te mo"liwo$ci wywo#ywa#y wzruszenie. Powie$& Hanny Dikty ko(czy si! %le
(do ko(ca nie jestem tego zdania pewien). W ka"dym razie dzi!ki jej
lekturze przekona#em si!, jak bardzo zmieni#a si! literatura dla kobiet
i to pod wieloma wzgl!dami. Przede wszystkim przesta#a by& senty-

Od
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mentalna. Po drugie – zmieni#y si! bohaterki. S' wyzwolone (cokolwiek to znaczy) i nowoczesne. G#ówn' postaci' powie$ci jest Agata.
Z urodzenia )l'zaczka z Piekar, z wykszta#cenia polonistka. Kiedy tylko nadarzy#a si! okazja, ona – nauczycielka, z wielk' ulg' rzuca nauczanie w szkole, ponadto (te" z rado$ci') opuszcza )l'sk. Zostaje wspó#w#a$cicielk' pensjonatu „Wi$niowy sad” (mi#o$niczka ksi'"ek musia#a
nazwa& swój nowy dom literacko) nad morzem. Ma m!"a, Jacka, z którym prowadzi swój kameralny biznes, on za$ w czasie wolnym uprawia malarstwo. W rodzinnych stronach mieszka jej siostra Joanna z m!"em Piotrem. Ca#' czwórk! mo"na zaliczy& do – jak si! dawniej
mówi#o – „wy"szych sfer” (dzi$ to „klasa $rednia”). Ka"da osoba ma
w#asny samochód, w#asne pieni'dze (niema#e, ale te" nie ogromne),
ma#"e(stwa si! kochaj'… Jednak pewnego dnia w tej sielankowej rzeczywisto$ci pojawia si! widmo tragedii. Katastrofa wydaje si! nieunikniona i jest tylko kwesti' czasu, kiedy nast'pi. Autorka jednak nie buduje fabu#y liniowo. Realizuje postulat Durenmata, który napisa# kiedy$,
"e dzie#o jest sko(czone dopiero wtedy, kiedy sprawy przybior' najgorszy mo"liwy obrót. Dikta umie pisa&, budowa& interesuj'c' akcj!,
zaskakiwa& czytelnika. My$l! o jej g#ównej bohaterce Agacie. Zastanawiam si!, czy autorka j' lubi, czy wr!cz przeciwnie, i czy chce, "eby czytaj'cy czuli do niej sympati!. To inteligentna m#oda kobieta, du"o czyta, podobaj' si! jej „krymina#y” Mi#oszewskiego, wspomina
równie" innych wspó#czesnych pisarzy. Padaj' nazwiska, ale nie dowiadujemy si! nic o tym, jak któr'$ z przeczytanych ksi'"ek prze"y#a. Opowiada o m!"u-malarzu, czasem si! d'sa, "e wyje"d"a na warsztaty, plenery, wernisa"e, ale s#owem nie wspomina o tym, co on
na swoich obrazach przedstawia, jak ona jego twórczo$& odbiera. A jest
spostrzegawcza, krytyczna, ma gust, tylko "e dowiadujemy si! o tym
jedynie dlatego, i" opisuje dok#adnie strój ka"dej osoby, która si! pojawia w danej chwili (d"insy, koszulka, sukienka, buty itd.). Opowiada te" o tym, w co sama si! ubra#a. Zastanawia mnie tak"e tytu# We troje. Mo"e co$ przeoczy#em, ale wybór tej akurat liczby jest dla mnie
zagadk'. Powie$& czyta si! $wietnie, cho& obraz kobiet nowoczesnych
(m!"czyzn zreszt' te") jest ma#o krzepi'cy. Mnie ksi'"ka zach!ci#a
do poznania innych pozycji nowej literatury dla pa(.
Hanna Dikta: We troje. Wyd. Zysk i Ska, Pozna! 2016, s. 304.

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

Karel Czapek:
Rozmowy z Tomaszem Gariguem
Masarykiem.
[Prze!. Andrzej Czcibor"Piotrowski,
Leszek Engelking] Wyd. „Ksi#$kowe
Klimaty”, Wroc!aw 2015, s. 592.

Reprezentatywna mikroskala?
Rozwa!ania o to!samo"ci lokalnej
mieszka#ców Czeladzi z racji udzia$u
ich przedstawicieli w bitwie
o Monte Cassino.
[Red. Ma!gorzata Krakowiak
i Aleksandra D%bska"Kossakowska]
Wyd. Uniwersytetu &l#skiego,
Katowice 2016, s. 384.

bitwie o Monte Cassino uczestniczy!o kilkunastu czeladzian. Iwozi" to rzecz zwyk!a, #e zamówiony dziennikarz pisze politykowi, spornie Szaleniec uda!o si% do tej pory opracowa& biogramy szesnaW
D
towcowi albo po prostu celebrycie wywiad-rzek%, przedstawiaj$cy
stu z nich. Do armii Andersa trafili bardzo ró#nymi drogami, po zajego bohatera w atrakcyjny sposób. Czapek by! przede wszystkim "wietnym pisarzem. Rozmowy…nie s$ te# wywiadem-rzek$. Ich autor spisywa! wypowiedzi Masaryka nie na bie#$co, pogrupowa! je ponadto w odpowiednich dzia!ach, niektóre odnosz$ si% do biografii, niektóre do wyrazistych pogl$dów filozoficznych, politycznych czy spo!ecznych, jeszcze inne s$ przemy"leniami na temat lektur (naukowych, ale równie# literackich) itd. Te zapiski autor przedstawia! swojemu bohaterowi, który je korygowa!, uzupe!nia! i znacznie rozszerza!. W rezultacie powsta!
szczegó!owy portret intelektualisty, polityka, dziennikarza i wizjonera.
Urodzony w 1850 roku Masaryk by! synem niepi"miennego s!owackiego „ch!opa pa'szczy(nianego”. Przysz!y prezydent Czechos!owacji zdoby! wykszta!cenie ogromne, zna! wiele j%zyków, zosta! profesorem Uniwersytetu w Pradze, zwiedzi! kawa! "wiata, zak!ada! czasopisma, publikowa! ksi$#ki, by! pos!em do parlamentu wiede'skiego, za!o#y! w!asn$
parti% (istniej$ce mu nie odpowiada!y). W imi% prawdy nara#a! si% Niemcom, Austriakom, ale g!ównie swoim rodakom. Zacz%!o si% od wyst$pienia przeciwko uznaniu rzekomo XIII-wiecznych R"kopisów – "wiadectwie istnienia czeskiego pi"miennictwa w "redniowieczu. Kiedy dowodzi!, #e to falsyfikat wyprodukowany w XIX wieku, okrzykni%to go
zdrajc$. Walczy! te# z rusofilami, którzy bez g!%bszej wiedzy g!osili panslawizm. On nauczy! si% rosyjskiego, je(dzi! do tego kraju, trzy razy odwiedzi! Lwa To!stoja. Popiera! równouprawnienie kobiet (po #onie przyj$! nazwisko Grigue), zwalcza! antysemityzm… W 1918 roku kaza! zaj$& Zaolzie. Pasjonuj$ca ksi$#ka, kawa! historii Europy.

ko'czeniu II wojny "wiatowej w wi%kszo"ci powrócili do swojego miasta. Ich dzieje by!y reprezentatywne dla typowych losów Polaków z tamtych czasów. Cenne jest to, #e Aleksandrze D%bskiej-Kossakowskiej
uda!o si% dotrze& do relacji bohaterów ksi$#ki, do"& mocno zró#nicowanych w formie, cz%sto zachowanych tylko w rodzinnych archiwach
albo w pami%ci bliskich, bo te materia!y s$ znacz$cym (ród!em historycznym dla badaczy. Jednak materia!y zwi$zane z Monte Cassino to
tylko jedna cz%"& (druga, z tym, #e najbardziej obszerna) omawianej
publikacji. W cz%"ci pierwszej znalaz!y si% teksty dotycz$ce w ogóle to#samo"ci, historycznej "wiadomo"ci lokalnej i troski o lokalne dziedzictwo. Ksi$#k% zamykaj$ rozwa#ania na temat tego, ile zosta!o patriotyzmu w ogóle, ze szczególnym uwzgl%dnieniem mi!o"ci do czeladzkiej „ma!ej ojczyzny”. W tej cz%"ci wiele miejsca po"wi%cono literaturze (O Czeladzi napisano… Literatura przedmiotowa dotycz#ca miasta – Marii Rusek-Cabaj, Wies!awa Konopelska, redaktor naczelna naszego miesi%cznika napisa!a artyku! Literacka Czelad$. W"drówka przez dziesi"ciolecia po czasy najnowsze, a Antonina Szybowska zaj%!a si% wspomnieniami czeladzian z czasów okupacji hitlerowskiej). W zako'czeniu publikacji Ma!gorzata Krakowska, Pawe! Matyjaszkiewicz i Wies!awa Konopelska omawiaj$ "wiadomo"& historyczn$ najm!odszego pokolenia czeladzian. Wnioski wyp!ywaj$ce z tego
swoistego podsumowania buduj$ce bynajmniej nie s$. Sformu!owane zosta!y na podstawie ankiet przeprowadzonych w starszych klasach
szkó! podstawowych i w gimnazjach po wystawie dotycz$cej bitwy
o Monte Cassino w czeladzkim Muzeum Saturn. Pytano w niej o wiedz% na temat II wojny "wiatowej, samej bitwy, ale tak#e o poj%cia „patriotyzm” – w tym lokalny, o „honor”, „pacyfizm”, „odpowiedzialno"&”
itd. Paradoksalnie im starsi byli ankietowani, tym ich wyniki by!y gorsze. Du#a cz%"& odpowiada!a, #e historia (w tym ich miejsca) jej nie
interesuje i nic o niej nie chc$ wiedzie&. My"la!em o tym, dlaczego
tak jest. Wydaje si%, #e to wina nauczania. Ani metoda suchych faktów i licznych dat, ani bogoojczy(niany sentymentalizm do m!odych
nie trafiaj$ (a do nas trafia!y?). Mówi si% bardzo du#o o edukacji regionalnej, #e trzeba, #e ma!e ojczyzny, #e patriotyzm… Tylko kto to
ma robi&, bo tu nie wystarcza wiedza, potrzebni s$ nauczyciele z charyzm$. Mo#e si% kiedy" pojawi$.

Kochaj mnie mocniej…
Czeskie Opowie"ci.
Wyd. „Good Books”,
Wroc!aw 2011 (?), s. 180.
eden z trzech tomików z czeskimi opowiadaniami bardzo poczytnych
w Czechach autorów. Pozosta!e to Weso!ych, zdrowych… i O kobieJtach.
W"ród pisarzy publikowanych w tym cyklu prezentowani ju# w tej

rubryce Michal Vievegh i Petr Szabach, co dla czytelników ju# jest swoistym „znakiem jako"ci”. O czym s$ te czeskie historie? Najpro"ciej – o sprawach damsko m%skich, cz%sto to taka „literatura familijna”, ale raczej dla odbiorców doros!ych. Opowiadania s$ bardzo ró#ne, je#eli chodzi o nastrój, bo s$ i smutne, przygn%biaj$ce, i pe!ne czeskiego humoru, który te# nie zawsze jest tak zupe!nie „do "miechu”, niektóre s$ niemal sensacyjne. Z tej trzytomowej antologii wybra!em tomik Kochaj mnie mocniej… bo zawiera moj$ ulubion$ opowie"& Alice Nellis Chcesz herbat"? Format ksi$#eczek sprawia, #e to "wietna lektura dla podró#uj$cych komunikacj$ miejsk$.
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„Rasa. Pie#ni antracytu” na fina" Industriady
KATOWICE. W powstanie tego spektakularnego widowiska zaanga!owano ponad 150 osób. W dzie" premiery, 11 czerwca podczas
fina#u tegorocznej Industriady, na specjalnie zaprojektowanej scenie wyst$pi# zespó# licz$cy 75 muzyków, m.in. orkiestra górnicza,
chór gospel, kwartet smyczkowy, soli%ci. „Rasa” konfrontowa#a odbiorców z pytaniem o to, co obecnie wiemy o kulturze górniczej i sk$d
czerpiemy wiedz& o niej. Dobór utworów sk#ania# do refleksji nad tym,
czym dzi% jest górnictwo, co si& sta#o z jego mitami, legendarnym
poczuciem wspólnoty i jak obraz górnika i górnictwa kszta#towa#y
piosenki oraz media. Podczas koncertu zaprezentowano m.in. stare pie%ni, odtwarzaj$ce znikaj$cy obraz %wiata, fragmenty „Górnika polskiego” Jaros#awa J. Szczepa"skiego oraz „Listów z Rzymu”
Zbigniewa Kad#ubka. Realizatorzy widowiska si&gn&li równie!
po piosenki z Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych.
Monumentalne przedsi&wzi&cie muzyczne dope#ni#a warstwa wizualna autorstwa Matyldy Sa#ajewskiej, która przygotowa#a kostiumy, wideo oraz wyj$tkow$ scenografi&, powsta#$ m.in. przy wykorzystaniu 16,5 km rurek PCV. Pomys#odawc$ projektu jest Adam
Kowalski, zast&pca dyrektora Muzeum 'l$skiego. „Rasa. Pie%ni antracytu” by#a koprodukcj$ Muzeum 'l$skiego i Katowic Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

Najlepsze muzea nagrodzone
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KATOWICE. W tym roku w kategorii wystawa roku przyznano dwie
nagrody g#ówne, otrzyma#y je Muzeum w Tarnowskich Górach za wystaw& W cieniu wielkiej wojny. %ycie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914–1918 oraz Muzeum 'l$skie w Katowicach
za wystaw& Lech Majewski. Podziemne s&o"ce. Wr&czenie nagród
i wyró!nie", w którym uczestniczy# cz#onek zarz$du województwa
%l$skiego Henryk Mercik, odbywa#o si& w Muzeum 'l$skim. Nagrody tradycyjnie przyznano w czterech kategoriach. Obok wystawy roku wyró!niono tak!e publikacje ksi$!kowe, dokonania w dziedzinie konserwacji oraz dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych
i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Celem przyznawania nagród jest wyró!nienie najwybitniejszych osi$gni&( z zakresu dzia#alno%ci muzealnej w regionie dla podkre%lenia wagi ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. W trakcie uroczysto%ci swoje nagrody wr&czy# tak!e 'l$ski Oddzia# Stowarzyszenia Muzealników Polskich, a uroczysto%( u%wietni# wyst&p zespo#u „Ch#opcy kontra Basia”.
Nagrody Marsza#ka Województwa 'l$skiego za wydarzenie muzealne roku 2015: W kategorii WYSTAWY prócz nagród g#ównych
przyznano wyró!nienia: Muzeum Historii Katowic za wystaw& Witkacy i kobiety. Nienasycenie, Muzeum w Sosnowcu za wystaw& Kobieta jest jak Sosnowiec, Muzeum w Rybniku za wystaw& Huta Silesia Design; kategoria PUBLIKACJE KSI)*KOWE: nagroda
g#ówna dla Muzeum w Gliwicach za przygotowany przez Damiana Rec#awa katalog Przemys& Górnego #l$ska na dawnej fotogra-

„Rasa. Pie!" antracytu” w Muzeum #l$skim
na zako"czenie tegorocznej Industriady

fii (do 1945 r.), wyró!nienia: Muzeum Miejskie w *orach: Polskie
poznawanie !wiata. Kolekcja pozaeuropejska Muzeum Miejskiego
w %orach. Red. Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, Muzeum Historyczne w Bielsku-Bia#ej #$cznie za dwie publikacje: Kinga
Kawczak: Te co skacz$ i fruwaj$. Przedstawienia zwierz$t w sztuce ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia&ej oraz Bielscy
ksi$'(ta Su&kowscy jakich nie znacie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie: Ch&od ny po wiew wa chla rzy. Wa chlarz eu ro pej ski
od XVII do XX wieku. Katalog wystawy, Muzeum Historii Katowic:
Zofia Szota: Anna Chojnacka. Fotografie, Muzeum Miejskie w Tychach: Patryk Oczko: Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta. W kategorii DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH
ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
(w tym wydawnictwa multimedialne) nagroda g#ówna przypad#a Muzeum Miejskiemu w *orach za projekt edukacyjny #l$ski rok obrz(dowy skarbnic$ wiedzy o regionie i rodzinie oraz Muzeum 'l$skiemu w Katowicach za Festiwal otwarcia nowej siedziby Muzeum
#l$skiego, natomiast wyró!nienia otrzymali: Muzeum w Gliwicach
za projekt edukacyjny Jak dziecko do obrazu, Muzeum Powsta" 'l$skich w 'wi&toch#owicach za projekt edukacyjny Zrozumie) powstania, Muzeum Górno%l$ski Park Etnograficzny w Chorzowie za projekt edukacyjny Od ko&owrotka do kabotka. Edukacja regionalna
w skansenie. W dziedzinie KONSERWACJI nagrody marsza#ka trafi#y do Muzeum 'l$ska Cieszy"skiego w Cieszynie za projekt: Konserwacja zabytkowego wozu pogrzebowego ze zbiorów muzeum oraz
do Muzeum w Raciborzu za Konserwacj( !ciany wschodniej zakrystii w dawnym ko!ciele sióstr dominikanek pw. #w. Ducha w Raciborzu, obecnie muzeum. Wyró!nienie w tej kategorii otrzyma#o Muzeum Górno%l$ski Park Etnograficzny w Chorzowie za projekt:
Konserwacja o&tarzyka domowego ze zbiorów muzeum (wraz z wydarzeniami towarzysz$cymi: wystaw$ „Drewno polichromowane – kilka s#ów o konserwacji” oraz sesj$ konserwatorsk$ „Drewno polichromowane. Konserwacja, badanie, zachowanie”).

Jubileusz Muzeum Zamkowego
PSZCZYNA. W Pa#acu w Pszczynie odby#y si& oficjalne uroczysto%ci obchodów 70-lecia placówki, która otwar#a swe podwoje dla
publiczno%ci 9 maja 1946 r. Dwa dni (12 i 13 maja 2016 r.) trwa#a
w Stajniach Ksi$!&cych konferencja naukowa pt. „Za wytworn$ fasad$. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych”, za% oficjalne uroczysto%ci jubileuszowe odby#y si& w Sali Lustrzanej
pszczy"skiego zamku. W spotkaniu udzia# wzi$# cz#onek zarz$du województwa %l$skiego Henryk Mercik.
„Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest gwiazd$ na mapie muzeów nie tylko naszego województwa, ale Polski i Europy. Cudownie
ocalona rezydencja %l$ska zachowa#a swój autentyczny charakter i to
sprawia, !e odwiedzaj$ j$ ch&tnie setki tysi&cy turystów. Jest to miejsce, które pokazuje górno%l$sk$ histori&, niezwykle skomplikowan$ i trudn$, ale te! wielokulturow$ i przez to niezwykle atrakcyjn$.
Nie b&dzie przesad$ je%li powiem, !e o to muzeum troszcz$ si& ca#e rodziny od pokole" i w niezwyk#ej sztafecie przekazuj$ nam to
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Nagrod" odbiera Halina Bieda,
dyrektor Muzeum Powsta# $l%skich w $wi"toch!owicach

Jubileusz 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie

dziedzictwo, za co sk!adam serdeczne podzi"kowania” – powiedzia! Henryk Mercik.
W czasie uroczysto#ci wr"czone zosta!y odznaczenia zas!u$onym
i wieloletnim pracownikom. Odznaczenia za d!ugoletni% s!u$b" przyzna! Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, odznaki za opiek" nad zabytkami przyzna! Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaki za zas!ugi dla województwa #l%skiego przyznane przez
Sejmik Województwa &l%skiego wr"czy! przewodnicz%cy Grzegorz
Wolnik. Wr"czono równie$ dwie statuetki „Ró$a ksi"$nej Daisy” jako specjalne podzi"kowanie dla osób szczególnie zas!u$onych, serdecznych przyjació! Muzeum. Z okazji 70-lecia muzeum wyró$nienie to otrzymali: pianista prof. Józef Stompel i tenor Ka!udi
Ka!udow. Statuetk" wykona! bielski artysta Bronis!aw Krzysztof, którego prace mo$na zobaczy' na ekspozycji w Stajniach Pa!acowych.
Jest to jedna z dwóch wystaw przygotowanych specjalnie na jubileusz. Drug% jest ekspozycja 45 obrazów ze zbiorów Muzeum Pa!ac Herbsta, oddzia!u Muzeum Sztuki w (odzi. „To arcydzie!a malarstwa polskiego od XVIII do XX w., 25 najwi"kszych nazwisk sztuki
polskiej z tego okresu takich jak Marcello Bacciarelli, W!adys!aw
&lewi)ski, Jacek Malczewski, Wojciech Weiss, Henryk Rodakowski i wielu innych” – powiedzia! dyrektor Maciej Kluss, otwieraj%c
wystaw".
Dyrektor Kluss wspomnia! tak$e szereg wydarze) kulturalnych,
które odby!y si" 14 i 15 maja w ramach Jubileuszowej Majówki z Muzeum. Ide% przedsi"wzi"cia realizowanego przez muzeum we
wspó!pracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina by!o przypomnienie dawnych gier i zabaw dworskich z ko)ca XIX i pocz%tku XX wieku. W czasie tych dwóch dni
odbywa!y si" mi"dzy innymi warsztaty ta)ca dawnego prowadzone przez instruktorów, popo!udnie z grami i zabawami towarzyskimi, a tak$e zaj"cia dla dzieci ilustruj%ce, jak wygl%da! dawny pokój
szkolny. Integralnym elementem by!a miniwystawa prezentuj%ca dawne gry, jakie zachowa!y si" w zbiorach Muzeum Zamkowego
w Pszczynie, w tym mi"dzy innymi sto!y do gry w Trou Madame
(XVIII w.), Bagatelle (XIX/XX w.) czy halm" (pocz. XX w.).
Obchody Jubileuszu 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie
zosta!y obj"te Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

ga j% ce go ewo lu cji warsz ta tu, !% czy! je den wspól ny mo tyw – ko) – symbol romantycznej wolno#ci. Kadrowany b%d* portretowany by! w ca!ej okaza!o#ci, ukazany w galopie czy – jak na namalowanej w 1882 r. akwareli Nauka polowania z soko!em (stale
prezentowanej w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Górno#l%skiego w Bytomiu) – jako towarzysz cz!owieka w trakcie !owów. Mistrzowskie wyobra$enia tych zwierz%t by!y pok!osiem bezcennych
kontaktów Kossaka z Piotrem Micha!owskim oraz studiów dzie!
Théodore’a Géricaulta w paryskim Luwrze. Kontemplacja prac niderlandzkich mistrzów znalaz!a swoje odzwierciedlenie w partiach
krajobrazów. Po pi"'dziesi"ciu dwóch latach od nabycia wy$ej wymienionej pracy (obraz zakupiono 12 grudnia 1964 r. z prywatnych
zbiorów w Warszawie), w maju 2016 r. do zbiorów Muzeum Górno#l%skiego trafi! szkic doskonale obrazuj%cy drog" artystycznej wyobra*ni – od pomys!u do dzie!a. Szkic zosta! zakupiony w Domu Aukcyjnym DESA w Krakowie za cen" 8000 PLN.
Juliusz Kossak (1824 Nowy Wi#nicz – 1899 Kraków) jest najstarszym przedstawicielem artystycznej rodziny Kossaków. Sw% przygod" ze sztuk% rozpocz%! w latach 40. XIX stulecia, kiedy to równolegle do studiów prawniczych pobiera! lekcje rysunku w lwowskiej
pracowni Jana Maszkowskiego. Kolejne lata sp"dzi! na samodzielnych studiach, kopiuj%c prace mistrzów malarstwa i odwiedzaj%c
w trakcie artystycznych podró$y europejskie galerie sztuki. Do ko)ca $ycia pozosta! wierny obszernym narracyjnie kompozycjom ukazuj%cym polskie tradycje. Spadkobierc% idei Juliusza Kossaka by!
jego syn Wojciech, który autentyczno#' obu prac prezentowanych
w Muzeum Górno#l%skim w Bytomiu potwierdzi! lakow% piecz"ci%
z herbem rodu Kossaków „Kos” wraz z adnotacj% o autorstwie jego #p. ojca.
Premierowy pokaz szkicu do obrazu Nauka polowania z soko!em
Juliusza Kossaka w Muzeum Górno#l%skim trwa! 13 dni (7 – 19
czerwca).

Premierowy pokaz szkicu do obrazu
Nauka polowania z soko!em Juliusza Kossaka
BYTOM. Warszawa, Petersburg, Pary$, Monachium… W wielu zak%tkach Europy przez lata kszta!towa!a si" twórczo#' jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Juliusza Kossaka. Ten mistrz
akwareli, rysownik i ilustrator na sta!e zapisa! si" w historii malarstwa polskiego jako romantyk z pasj% oddaj%cy si" batalistyczno-rodzajowym tematom. Fascynowa! go #wiat polskiego dworu, obrazowa! obyczaje ziemia)stwa, a tak$e temperament mieszka)ców
Kozaczyzny. Ka$d% podró$ Juliusz Kossak piecz"towa! tek% wspania!ych ilustracji, b"d%cych efektem wnikliwych obserwacji otaczaj%cego go #wiata. Poruszan% problematyk", na ró$nych etapach ule-

Teatr !l"ski w Gdyni
KATOWICE!GDYNIA. Obrazy Erwina Sówki, spektakl na podstawie prozy Szczepana Twardocha, sceniczny Rysiek Riedel, modernistyczny spacer po Katowicach czy &l%sk w obiektywie najlepszych fotografów-reporta$ystów znalaz!y si" w programie
11. Festiwalu Sztuk Wspó!czesnych R@Port w Gdyni. Teatr &l%ski zosta! zaproszony na festiwal jako go#' specjalny. Wydarzenie zainaugurowa! spektakl „Morfina” w re$. Eweliny Marciniak,
a zako)czy! „Skazany na bluesa” w re$. Arkadiusza Jakubika. Wa$nym wydarzeniem by!a debata o teatralnym cyklu „&l%sk #wi"ty/&l%sk przekl"ty”, w której wzi%! udzia! Robert Talarczyk, dyrektor katowickiej sceny. W Gdyni odby! si" tak$e wyk!ad
o sztuce naiwnej, a dzi"ki uprzejmo#ci katowickiej Galerii Szyb
Wilson pokazane zosta!y obrazy Erwina Sówki. W Muzeum Miasta Gdyni, które promuje tamtejszy szlak architektury modernistycznej, odby!o si" spotkanie o bli*niaczej inicjatywie z Katowic – spacerowniku po modernie ze &l%ska. W Teatrze im.
W. Gombrowicza zosta!y tak$e udost"pnione fotografie teatralne
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Foto. materia!y Muzeum Górno$l%skiego

Foto. materia!y Muzeum Górno$l%skiego
Juliusz Kossak, Nauka polowania z soko!em, 1882, akwarela, papier

i reporta!owe dotycz"ce takich sztuk jak „Czarny ogród” czy „Pi"ta strona #wiata”. Istotn" cz$#ci" festiwalu by% Konkurs o Gdy&sk" Nagrod$ Dramaturgiczn", w której jednym z jurorów w tym
roku jest Artur Pa%yga, wcze#niejszy laureat tego wyró!nienia, dramaturg Teatru 'l"skiego. Przez tydzie& Teatr 'l"ski by% ambasadorem kultury regionu, w którym lokalno#( od lat jest niezwykle
wa!nym tematem podejmowanym przez wspó%czesnych twórców. 11. Organizatorem Festiwalu Sztuk wspó%czesnych w Gdyni by% Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza.

Wi!cej edukacji regionalnej w szko"ach
KATOWICE. Sejmik Województwa 'l"skiego przyj"% rezolucj$
w sprawie edukacji regionalnej w nowej „Podstawie programowej
kszta%cenia ogólnego”. Zdaniem radnych problemem polskiego systemu o#wiaty jest brak mo!liwo#ci kompleksowej realizacji edukacji regionalnej. Szans" na popraw$ sytuacji s" zainicjowane przez
MEN prace nad podstaw" programow" kszta%cenia ogólnego.
„Kszta%towanie obywatelskiej odpowiedzialno#ci za region i poczucia zakorzenienia, potrzebnego dla prawid%owego rozwoju osobowego, powinno sta( si$ jednym z wa!nych zada& polskiej szko%y. Konieczno#( zmian u#wiadamiaj" wyniki bada& przeprowadzonych
w województwie #l"skim, gdzie 90% uczniów nie potrafi wskaza(
ani jednego wydarzenia lub postaci z historii regionu” – czytamy w rezolucji.

Premiera w Teatrze „Ateneum”
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KATOWICE. 28 maja na afiszu 'l"skiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum pojawi% si$ nowy i zarazem ostatni w tym sezonie tytu%. „Mi%o#( do trzech pomara&czy” powsta%y na motywach ba#ni XVIII-wiecznego weneckiego dramaturga, Carla Gozziego. Jego tekst nie mia%
jednak charakteru sztuki teatralnej; autor zostawi% jedynie tzw. „Analisi riflessiva” („Analiz$ refleksyjn"”), czyli zapis gotowego ju! przedstawienia, a raczej prób$ opisu tego, co dzia%o si$ na scenie w teatrze
improwizacji. Na podstawie tego w%a#nie w%oskiego dokumentu Zbigniew G%owacki napisa% w%asn" wersj$. Ta fantastyczna historia znana z wielu przeróbek (m.in. z opracowania Wsiewo%oda Meyerholda
czy libretta do opery Sergiusza Prokofiewa pod tym samym tytu%em),
w inscenizacji katowickiego teatru przeznaczona jest dla dzieci od 7
lat, ale atrakcyjna forma powinna zaciekawi( równie! m%odzie! i doros%ych widzów. Spektakl %"cz"cy !ywy plan, maski i lalki, nawi"zuje bowiem do w%oskiej komedii dell’arte. Interesuj"ce b$dzie spojrzenie na ni" z podwójnego dystansu – czasowego i kulturowego. Autor
i zarazem re!yser z tradycj" tej konwencji zetkn"% si$ bezpo#rednio
(ma za sob" kilkuletni epizod w s%ynnym rzymskim teatrze Nuova Opera dei Burattini), realizacja zapowiada si$ zatem szczególnie interesuj"co. Tym bardziej !e jej wspó%twórcami s" Eva Farka)ova (scenografia), Bogdan Szczepa&ski (muzyka) i Ewelina Ciszewska (ruch
sceniczny), arty#ci, których rekomendowa( nikomu nie trzeba.
Inscenizacja „Mi%o#ci do trzech pomara&czy” zamyka sezon jubileuszowy i obchody 70-lecia Teatru Ateneum.

Juliusz Kossak, Nauka polowania z soko!em
– szkic, przed 1882, akwarela (fragment)

Oblicza sztuki
KATOWICE. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddzia% Górno#l"ski w Katowicach by%o organizatorem sesji naukowej pt. „Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa #l"skiego w latach 1945–1975”. Miejscem konferencji by% katowicki Pa%ac
M%odzie!y – jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów dla
powojennej architektury miasta.
W dwudniowej konferencji (2-3 czerwca) uczestniczyli m.in.
dr hab. Irma Kozina, dr Ryszard Nakonieczny, Anna Syska,
ks. dr Henryk Pyka, dr Jerzy Gorzelik, ks. dr Leszek Makówka i Irena Kontny.
Podczas sesji dyskutowano równie! o wybitnych scenografach
na scenie Teatru 'l"skiego w latach 1955–1975 (Jolanta Niedoba),
dorobku fotograficznym Anny Chojnackiej (Zofia Szota), malarstwie
Urszuli Brol i Andrzeja Urbanowicza (Ewelina Krzeszowska),
o dzia%alno#ci Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia%ej
(Patryk Oczko), architekturze Tychów i urbanistyce osiedli
z lat 50. i 60. XX wieku (dr Maria Lipok-Bierwiaczonek).

Wystawa Micha"a Cygana
KATOWICE. 'l"ski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprosi% do Galerii Ateneum na wystaw$ malarstwa i grafiki Micha%a Cygana. Micha% Cygan ko&czy w tym roku Wydzia% Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pi$knych w Katowicach. Zajmuje si$ g%ównie
malarstwem, grafik" tradycyjn" oraz cyfrow"; próbuje swoich si% równie! w plakacie i ilustracji, od niedawna tworzy te! instalacje oraz
prace przestrzenne, trójwymiarowe. Obecnie swoje prace realizuje
w pracowni grafiki cyfrowej prof. Adama Romaniuka oraz pracowni malarstwa pod okiem prof. Kazimierza Cie#lika. Bra% udzia% w wystawach zbiorowych, m.in. Masa Per!owa w EMDES Gallery we
Wroc%awiu, Instynkt Lalki w Muzeum Historii Katowic, w wystawach pokonkursowych: Biennale Malarstwa Bielska Jesie" 2015,
Mi$dzynarodowego konkursu Ex Libris Varna 2014 w Bu%garii, Grand
Prix M%odej Grafiki Polskiej Kraków 2015, Mi$dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, 2015. Ma za sob" równie! wystaw$ indywidualn" w Klakier Gallery w Katowicach (2014).
Laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie im. Vincenta Van
Gogha w Rybniku (2014), I nagrody w konkursie na plakat 150 lat
hodowli #ubrów w Pszczynie (2015), II nagrody w konkursie Ulica
Themersonów w P%ocku oraz wyró!nienia w Mi$dzynarodowym
Triennale Mediów Cyfrowych w Radomiu (2014). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomaga# muzyk$
KATOWICE!B"DZIN. Grzegorz Majzel – muzyk, ale równie! wokalista, twórca, artysta, organizator i producent. Pe%en energii, optymizmu, pomys%ów i wytrwa%o#ci. Wszystko, czym si$ zajmuje, robi z pasj" i pe%nym zaanga!owaniem oraz dba%o#ci" o ka!dy

Foto. Tomasz Zakrzewski
„Mi#o%& do trzech pomara$czy” – najnowsza premiera Teatru „Ateneum”

Micha# Cygan, Noc", druk pigmentowy na srebrnym podk#adzie, 50x70

szczegó!. Jako muzyk ma w swoim dorobku wiele projektów muzycznych. Inspirowany "yciem i tym, co go fascynuje i otacza, tworzy coraz to nowe utwory, które wykonuje na koncertach i nagrywa na p!y ty. Jest lau re atem wie lu na gród, w#ród któ rych
najwa"niejszymi s$: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Dzia!alno#% kulturaln$ na terenie Polski”, Z!ota
Odznaka Honorowa za zas!ugi dla Województwa &l$skiego, Nagroda Prezydenta Miasta B'dzina za ca!okszta!t twórczo#ci i upowszechnianie kultury, odznaka honorowa „Zas!u"ony dla Kultury Polskiej”.
Koncertuje z gwiazdami polskiej sceny, takimi jak: Ewa Bem, Micha! Bajor, Marcin Daniec, Kabaret Rak i Kabaret D!ugi, Cezary
Pazura, zespó! D"em. Ostatnio Dawid Podsiad!o, Grupa MoCarta
i Orkiestra symfoniczna Sinfonietta Cracovia.
W Studio 3 Programu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie z Grup$ MoCarta nagra! utwór „Chi(skie ogrody” (muzyka Marcin Janus, tekst Grzegorz Majzel) – utwór, który powsta! by pomóc dzieciom chorym na dystrofi' mi'#niow$. Samodzieln$ karier' rozpocz$!
autorskim projektem „Grzegorz Majzel Lirycznie”, w którym pokazuje si' w nieco innej muzycznej ods!onie. Ciekawy koncert zagrany w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu z gitarzyst$ Piotrem
Radeckim z formacji KAT zosta! zarejestrowany na p!ytach. W wydarzeniu tym uczestniczyli równie" Jan Ga!ach oraz sopranistka Olimpia Karbownik. W Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu we wrze#niu 2015 r. mia!a miejsce premiera kolejnego utworu: dedykowanego
wspania!emu sportowcowi, polskiemu olimpijczykowi, snowboardzi#cie Mateuszowi Ligockiemu, który zmaga! si' z powa"n$ chorob$. St$d tytu! „TEO-MA Sny o zwyci'stwie”. Na premierze teledysku zrealizowanego przez Adama Jurowskiego utwór zabrzmia!
po raz pierwszy z kwartetem smyczkowym Grup$ MoCarta w pi'knej sali koncertowej MUZA w Sosnowcu. Utwór ten szybko znalaz!
si' na antenie radiowej a teledysk w programach telewizyjnych. Poza cz'stym wykonywaniem tego utworu na "ywo na koncertach, pojawi!o si' kolejne ciekawe wykonanie tego utworu. Tym razem by!o to w Krakowie na dobroczynnym koncercie dla „Milcz$cych
Anio!ów”. Wy#mienit$ aran"acj' na orkiestr' symfoniczn$ napisa!
Micha! Rus. Po TEO-MA Grzegorz Majzel znowu si'gn$! po inspiracj' do #wiata sportu. Feliks Stamm, zwany Pap$ Stamm to wyj$tkowa posta% sportu z lat 50., legendarny trener bokserski, ikona boksu. Cz!owiek, który jako trener siedmiokrotnie uczestniczy!
w Igrzyskach Olimpijskich (od 1939 r. do 1968 r.) i 14 razy prowadzi! Polsk' w turniejach o mistrzostwo Europy. Utwór, który Grzegorz Majzel stworzy! to energetyczna, rockowa muzyczna opowie#%
o kulturze, o sporcie i o kim# wyj$tkowym.

specjali#ci i trenerzy z regionu opowiedz$ uczestniczkom wydarzenia o tajnikach budowania marki osobistej, sposobach motywacji zawodowej, godzeniu obowi$zków pani domu z prac$, czy prowadzeniu w!asnego biznesu. Panie porozmawiaj$ równie" o wyzwaniach
kobiecej przedsi'biorczo#ci w zetkni'ciu ze wspó!czesn$ gospodark$, za# najbardziej aktywne i zas!u"one osobisto#ci regionu odbior$ Nagrody „Kobieta Humanitas”.
Konwent Kobiet Sukcesu koncentruje si' na tematyce przedsi'biorczo#ci kobiet oraz ich istotnej roli w rozwoju lokalnego biznesu. W programie tegorocznej edycji nie zabraknie prelekcji uznanych
trenerek i pa(, którym prowadzenie w!asnej firmy znane jest
od podszewki. To one zdradz$ co zrobi%, by prowadzenie biznesu
korespondowa!o jednocze#nie z budowaniem marki osobistej, czy
te" w jaki sposób kreowa% swój wizerunek, by zosta! on doceniony przez pracodawc'. Uczestniczki znajd$ tak"e odpowied) na pytanie, jak frustracj' przeku% w motywacj', a swoj$ prac' zamieni%
w prawdziw$ pasj'.
Jednym z jego kluczowych punktów b'dzie uroczysto#% wr'czenia Nagród „Kobieta Humanitas”, maj$cych na celu promowanie postaw przedsi'biorczych oraz wspieranie rozwoju zawodowego
i osobistego kobiet aktywnie zaanga"owanych w dzia!alno#% lokalnej (i nie tylko) spo!eczno#ci. Nagrody w trzech kategoriach: Biznes, Kultura i Spo#ecze$stwo oraz nagrod' honorow$, przyzna kapitu!a sk!adaj$ca si' z przedstawicieli lokalnych samorz$dów,
w!adz WSH, dziennikarzy, przedstawicieli stowarzysze(, organizacji bran"owych, instytucji kultury, nauki etc.

Pod patronatem „!l"ska”

Cienie z Italii
BIELSKO!BIA"A. Teatr Cieni Gioco Vita zdoby! Grand Prix XXVII
Mi'dzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, który od 18
do 22 maja odby! si' w Bielsku-Bia!ej. Arty#ci z Italii wystawili
na scenie TL Banialuka „Rycerza nieistniej$cego” wedle Italo Calvino. Nagrod' za najlepszy spektakl dla dzieci otrzyma! Charkowski Akademicki Teatr Lalek im. W. Afanasjewa z Ukrainy za spektakl pt. „Je" z mg!y”. Nagrod$ specjaln$ za mistrzowskie operowanie
d)wi'kiem i ruchem w przedstawieniu pt. „Szepty” uhonorowano
teatr Cie Mossoux-Bonte z Brukseli. Drug$ nagrod' specjaln$ otrzyma! Michai! Sze!omiencew z rosyjskiego Teatru Karlsson Haus
za umiej'tno#% opowiadania #wiata j'zykiem zarówno wra"liwym,
jak i okrutnym, w jego spektaklu pt. „Opowie#ci o Wani i tajemnicach rosyjskiej duszy”. M. Sze!omiencew zosta! te" laureatem nagród pozaregulaminowych – ZASP oraz POLUNIMA. Dyplom honorowy przypad! teatrowi Hitomi-za Otome Bunraku z Kawasaki
za wyj$tkow$ lekcj' "ywego mistrzostwa tradycji w przedstawieniach „Sanbaso” i „Yoshitsune i tysi$c kwitn$cych wi#ni”.

II Konwent Kobiet Sukcesu
SOSNOWIEC. O tym, "e ka"da kobieta mo"e odnie#% sukces – i to
na wielu p!aszczyznach "ycia prywatnego i zawodowego – 30 czerwca (pocz$tek o godz. 9.00) b'd$ przekonywa!y panie z Centrum Rozwoju Kobiet Wy"szej Szko!y Humanitas w Sosnowcu, podczas II edycji Konwentu Kobiet Sukcesu. Po raz kolejny najlepsi

Nie tylko cienie
BIELSKO!BIA"A. Jedn$ z ciekawszych imprez, które towarzyszy!y XXVII Mi'dzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej, by!a
wystawa w Galerii Bielskiej BWA, w której zgromadzono lalki arty-
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Foto. Beata K#pska/z arch. ROK w Cz#stochowie

Foto. Jurowski Adan / WowFilm.pl

Koncert Grzegorza Majzla

XIX Mi#dzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO

styczne grupy POLA. W Ksi!"nicy Beskidzkiej widzieli#my natomiast
prace litewskiej scenografki Julii Skuratowej, inspirowane starymi ksi!"kami dla dzieci. W kinie Studia Filmów Rysunkowych prezentowano
natomiast filmy animowane twórcy bielskiej Banialuki Jerzego Zitzmana. Odby$y si% tak"e rozmowy nt. wybitnego twórcy Henryka Jurkowskiego. Spo#ród dzia$a& dost%pnych szerokiej publiczno#ci wra"enie
zrobi$y akcje holenderskiego artysty Toona Maasa oraz widowisko berli&skiego teatru Dundu pt. „Dundu ta&czy z gwiazdami”.

znale(li si% badacze – socjolog Juliusz Gardawski (prawnuk biskupa)
i historyk Aleksander *upienko (praprawnuk).

Nocny horror
BIELSKO!BIA"A. Tegoroczna „Noc Muzeów” w Bielsku-Bia$ej odbywa$a si% podczas festiwalu lalkowego, co stanowi$o dodatkow! ciekaw! sceneri% dla w%drówek mi$o#ników kultury po muzealnych obiektach. W Galerii Bielskiej BWA mo"na by$o ogl!da' m.in. hotel dla
pszczó$ samotnic zbudowany przez artyst% Jaros$awa Koziar%,
a w Ksi!"nicy Beskidzkiej program pn. „Kryminalna noc w bibliotece”. Przest%pcy, którzy zbyt d$ugo przetrzymywali ksi!"ki, zostali
obj%ci amnesti!. Zwiedzano historyczne obiekty s!siedniego Bielskiego Syjonu – wn%trze i wie"% ko#cio$a Zbawiciela, dawn! szko$% ewangelick! (obecnie Wy"sza Szko$a Administracji). Przy d(wi%kach „Upiora w operze” zwiedzano po zmroku stary ewangelicki cmentarz.

Miasto odczytane?
BIELSKO!BIA"A. „Czytanie miasta. Bielsko-Bia$a jako kulturowy
palimpsest” to tytu$ ksi!"ki pod red. pomys$odawców tej monografii Marka Bernackiego i Roberta Pysza, któr! wyda$o Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej przy wspó$udziale Wydzia$u Kultury i Sztuki UM w Bielsku-Bia$ej. 9 maja w DK
„Kubiszówka” odby$a si% promocja ksi!"ki, która jest plonem konferencji naukowej pn. „Bielsko-Bia$a: historia – kultura – sztuka”.
– Mieszka&cy Bielska-Bia$ej, czuj!c si% coraz bardziej rodowitymi
bielszczanami, krok po kroku odkrywaj! nie$atw! przesz$o#' swojego miasta, wspó$tworzonego niegdy# przez wieloetniczn! i wielowyznaniow! wspólnot% – powiedzia$ podczas promocji ksi!"ki prof.
ATH, dziekan Marek Bernacki.

Dwie ksi!"ki
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CIESZYN. Wydawnictwo Augustana opublikowa$o dwie ksi!"ki
o dziejach wybitnych postaci "ycia ewangelickiego na )l!sku Cieszy&skim. „Nios$a mnie rado#' s$u"by” to „wspomnienia z czasów przemian” bielszczanina, lutera&skiego duchownego i biskupa Ko#cio$a
Ewangelicko-Augsburskiego w RP (w latach 1991–2001) Jana Szarka. Ks. biskup nie szcz%dzi czytelnikom wielu anegdot i interesuj!cych opowie#ci o latach PRL i przemian ustrojowych w naszym kraju. „Rodzina Burschów. Opowie#ci o polskich ewangelikach” to ksi!"ka
po#wi%cona losom pokole& ewangelików, którzy na ziemie polskie trafili w XIX w. Traktuje m.in. o biskupie Juliuszu Bursche, który w 1942
r. zosta$ zamordowany w obozie w Sachsenhausen. W#ród autorów

Pe#noletni
CIESZYN. Jak zwykle w d$ugi majowy weekend rekordy popularno#ci bi$ mi%dzynarodowy festiwal „Kino na Granicy” w Cieszynie
i Czeskim Cieszynie. Miasto po obu stronach granicznej Olzy odwiedzi$o podczas osiemnastego festiwalu ponad 1,5 tys. kinomanów
oraz kilkudziesi%ciu twórców z Polski, Czech i S$owacji. – Cieszyn
to pi%kne miasto. Lubi% atmosfer%, która tutaj panuje. Nie kroczymy po czerwonych dywanach, jest bardzo naturalnie – powiedzia$a Agata Kulesza. W!tkiem przewodnim tegorocznej edycji by$ cykl
„Osiemnastka na osiemnastk%”, dlatego zobaczyli#my „Niewinnych
czarodziejów” A. Wajdy, „Ostatni dzwonek” M. *azarkiewicz czy
„Baby Bump” K. Czekaja oraz wieczorne pokazy filmów dla pe$noletnich – „Parno nie porno” ze „Sztuk! kochania” J. Bromskiego i „Porno” M. Koterskiego. Wa"nym punktem programu by$a retrospektywa *ódzkiej Szko$y Filmowej. Zobaczyli#my kilkadziesi!t
etiud, a tak"e „Krolla” W. Pasikowskiego, „Rysopis” J. Skolimowskiego czy „)piewaj!cy obrusik” cieszynianina M. Grzegorzka.
4 czerwca w Parku im. J. S$owackiego w Bielsku-Bia$ej odby$
si% XIII Mi%dzynarodowy Festiwal Orkiestr D%tych „Z$ota Tr!bka”,
a nast%pnego dnia w tym samym miejscu byli#my #wiadkami Festiwalu Baniek Mydlanych.

Cyfrowe to"samo$ci
CZ#STOCHOWA. W tym roku na XIX Mi%dzynarodowy Konkurs
Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO wp$yn%$o 230 prac 45 autorów.
Jury w sk$adzie: Krzysztof Jurecki, Krystyna Ma$gorzata Do$owska,
Antoni Kreis oraz S$awomir Jod$owski, nagrodzi$o nast%puj!ce osoby: Marzen% Kolarz z Krakowa za cykl Bestiariusz, Judyt% Berna#
z B%dzina za cykl Jednia 7,10,13, Ann% Andrzejewsk! z B%dzina
za cykl Who Am I. Wyró"niono tak"e: Jolant% Krawiec, Franciszka
Kluczy&skiego, Jacka Szczerbaniewicza, Tadeusza Dudzi&skiego oraz
Kamil% Rosi&sk!. Konkurs zosta$ zorganizowany przez Regionalny O#rodek Kultury w Cz%stochowie, Zwi!zek Polskich Artystów
Fotografików Oddzia$ )l!ski, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Patronat nad konkursem obj%li Marsza$ek Województwa )l!skiego oraz Prezydent Miasta Cz%stochowy.
Na wystaw% pokonkursow! wybrano 92 prace 38 autorów. Mo"na je by$o ogl!da' do 2 czerwca w Galerii Art-Foto ROK.

Metafizyka i przyroda
CZ#STOCHOWA. 6 maja w OPK Gaude Mater odby$o si% spotkanie z poet! Tadeuszem Chabrowskim. G$ównym tematem rozmowy,
któr! prowadzi$a profesor El"bieta Hurnik, by$ tomik Nitka niesko!czono"ci w wyborze i opracowaniu Izabeli J. Barry, polonistki, bi-

bliotekarki, a przede wszystkim animatorki kultury w dzielnicy Greenpoint w Nowym Jorku, gdzie twórca mieszka od lat. Tomik wyda!a Ludowa Spó!dzielnia Wydawnicza w 2014 r., a obecnie przygotowywane jest drugie wydanie. Na zbiór z!o"y!y si# wiersze
z poprzednich zbiorów oraz utwory b#d$ce zapisem choroby i %mierci "ony. Uk!ad podkre%la refleksyjno%& i poszukiwania religijne Tadeusza Chabrowskiego. Jednym z w$tków rozmowy by! sposób utrwalania w poezji przestrzeni wa"nych biograficznie – Cz#stochowy (autor
urodzony w Z!otym Potoku przez wiele lat by! paulinem na Jasnej
Górze), Pensylwanii czy Nowego Jorku, a tak"e zachwytu przyrod$, obecnego m.in. w Zielniku Sokratesa. Tadeusz Chabrowski odwiedza nasze miasto do%& regularnie. Kolejne spotkanie z poet$, dyrektor OPK Gaude Mater, Tadeusz Piersiak, zapowiedzia! na jesie'.

przygotowano: Pasj& wg "w. Mateusza J.S. Bacha w wykonaniu Die
Kölner Akademie, muzyk# ze zbiorów jasnogórskich (Zespó! Muzyki Dawnej La Tempesta), utwory W.A. Mozarta (Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis oraz Ensemble Sans Souci Berlin), a na fina! koncert Historia Polski – losami "wi&tych opowiedziana,
na który z!o"y!y si# utwory K. Pendereckiego, W. Kilara, M.M. Góreckiego, P. +ukaszewskiego oraz P. Sydora. W sale koncertowe przemieni!y si# tak"e inne ko%cio!y, które od lat wspó!pracuj$ z festiwalem. By!o wspó!cze%nie i tradycyjnie. Szczególnie uczczono w tym
roku 90. urodziny Juliusza +uciuka.

Kantor inspiruje

GÓRA "W. ANNY. Pod Pomnikiem Czynu Powsta'czego z asyst$ wojskow$ odby!y si# obchody 95. rocznicy III powstania %l$skiego z udzia!em mieszka'ców województwa opolskiego i %l$skiego,
na które licznie przybyli przedstawiciele w!adz pa'stwowych i samorz$dowych obu regionów, delegacje organizacji kombatanckich
wraz z pocztami sztandarowymi, s!u"by mundurowe i harcerze m.in.
z G!ubczyc, Grodkowa i Kietrza. Po hymnie narodowym i modlitwie g!os zabrali m.in. wojewoda opolski Adrian Czubak i marsza!ek województwa opolskiego Andrzej Bu!a, który w swoim wyst$pieniu okoliczno%ciowym powiedzia!: Spotykamy si& na Górze 'wi&tej
Anny, $eby odda( ho!d bohaterom powsta) "l#skich. Czyn i ofiara
s# wpisane na zawsze w to miejsce. Jednocze"nie s# naszym wspólnym dziedzictwem, które zobowi#zuje nas nie tylko do pami&ci, ale
wspólnego dzia!ania w imi& ca!ej spo!eczno"ci 'l#ska. Nast#pnie Marsza!ek poinformowa! zebranych, "e samorz$d województwa opolskiego wspólnie z samorz$dem województwa %l$skiego b#d$ wspiera& wydanie Leksykonu Powsta' (l$skich, tak aby ta wa"ne
publikacja dla historycznej pami#ci i edukacji m!odego pokolenia
mog!a ukaza& si# na setn$ rocznic# I powstania %l$skiego. – Jestem
przekonany, $e tutaj, na tej pi&knej górze pami&ci, ka$dy pochyli g!ow& w zadumie i z szacunkiem dla naszych przodków. Bowiem Góra
'wi&tej Anny to historia, ale wspó!cze"nie dla 'l#zaków to tak$e góra cennych warto"ci. A warto"( najwy$sza, to wspólnota 'l#ska oraz
g!&boko zakorzeniony szacunek dla odmienno"ci i wielokulturowo"ci, ekumenizm i dialog ponad podzia!ami – powiedzia! marsza!ek
województwa opolskiego. Na zako'czenie uroczysto%ci, po apelu pami#ci i salwie honorowej, z!o"ono wie'ce i wi$zanki kwiatów,
po czym harcerze zaprosili uczestników obchodów do zdj#cia zbiorowego na stopniach Pomnika Czynu Powsta'czego.

CZ!STOCHOWA. W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cz#stochowie 13 maja mo"na by!o zobaczy& spektakl przygotowany w ramach
projektu Kantor_Tropy. To Najlepszy spektakl OFF-OFF w rankingu „Gazety (wi#toja'skiej”, obejmuj$cym kulturalne wydarzenia Pomorza. W spektaklu teatru Amareya Katarzyny Pastuszak we wspó!pracy z Misako Uedem pojawi!y si# nawi$zania do teatru Tadeusza
Kantora, przepuszczone przez tradycj# sztuki japo'skiej – elementy teatru but) (arty%ci wyst$pili jednak bez typowego makija"u), oraz
kultur# nowoczesn$ (elektroniczna muzyka na "ywo Joanny Dudy).
W projekcie wzi#li udzia! go%cie z Japonii, a kostiumy przygotowa!
Daisuke Tsukuda. W przedstawieniu mo"na rozpozna& klisze z przedstawie' Tadeusza Kantora, a przede wszystkim typowy dla niego namys! nad budowaniem scenicznego obrazu, uzupe!nionego zniekszta!conymi s!owami – m.in. pojawi!o si# zdanie jest sztuka dobra i jest
sztuka z!a oraz fragment o „spadaniu poziomym” zaczerpni#ty z wiersza Tadeusza Ró"ewicza Spadanie. Pokazana na scenie historia cz!owieka wspó!czesnego jest do%& przygn#biaj$ca i przera"aj$ca,
zw!aszcza posi!ek z ko%ci czy zawieszony na p#tli oskubany kurczak.

40 lat min!"o
CZ!STOCHOWA. Marian Panek %wi#towa! w MGS jubileusz pracy twórczej wystaw$ Ewokowanie obrazu. Artysta uko'czy! Akademi# Sztuk Pi#knych w Krakowie (na Wydziale Malarstwa, potem
Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej), obecnie
jest pracownikiem akademickim, performerem, dbaj$cym o wizualn$ i teatraln$ kultur# Cz#stochowy. Marian Panek jest artyst$ wielowymiarowym, ma na swoim koncie happeningi, performance, instalacje, malarstwo i rysunek. Jest te" krytykiem sztuki i poet$. Si#ga
do tradycji modernizmu – secesji, dadaizmu, abstrakcjonizmu czy
malarstwa gestu. Inspiruje si# tak"e unizmem W!adys!awa Strzemi'skiego. Na wystawie pokazano rysunki, malarstwo oraz filmy rejestruj$ce dzia!ania artystyczne Panka, m.in. Autoportret rytualny. Jednym z wa"nych motywów na obrazach s$ trójk$ty – to nawi$zanie
do S. I. Witkiewicza (Witkacego) i jego Ma!ego dworku, czyli niepodleg!o"ci trójk#tów albo twórczo%ci Tadeusza Kantora? By!a wi#c
Wojna trójk#tów czy Przemarsz trójk#tów. Cz#sto pojawia si# lokomotywa (równie" bia!a z wiersza Edwarda Stachury). Szczególnie
ciekawy jest cykl Artykulacje, zwracaj$cy uwag# ju" tytu!ami kolejnych prac, np. Ska$enie przestrzeni, Rozsuwanie przestrzeni czy
%apacze chmur, oraz Obrazy medytacyjne. Obok nich pojawi!y si#
tak"e prace zaanga"owane, np. Nike, a zw!aszcza Czarna Nike Solidarno"ci (1983). Podczas wernisa"u Marian Panek zrekonstruowa!
happening Tadeusza Kantora Lekcja anatomii wedle Rembrandta.

Cz!stochowskie Gaude Mater
CZ!STOCHOWA. W tym roku 26. Festiwal Muzyki Sakralnej odbywa! si# od 30 kwietnia do 6 maja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematem przewodnim by!y formy
liturgiczne – msza, pasja czy nieszpory. Koncerty odbywa!y si# w Cz#stochowie, Radomsku, Nowej Brze*nicy, Wrzosowej, a tak"e Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie oraz Brauweiler. W naszym mie%cie
g!ównym miejscem festiwalowym by!a Bazylika Jasnogórska. Tu

Obchody 95. rocznicy III powstania #l$skiego
na Górze %w. Anny

Jubileusz 70&lecia PSM im. Józefa Elsnera w Brzegu
BRZEG. W lecie 1945 roku do miasta zniszczonego przez dzia!ania
wojenne przyby! Edward Olszewski w celu utworzenia Prokuratury S$du Okr#gowego i wspólnie z Adamem Noworyt$ dyrektorem Fabryki Pianin i Fortepianów (pó*niej pierwszym dyrektorem szko!y) podj$! pionierskie dzia!ania na rzecz utworzenia szko!y muzycznej
w Brzegu. Wspomina! on po latach: Profesorowie nie bacz#c na nies!ychane trudno"ci i ci&$kie warunki pracy, porwani zapa!em przyst#pili do tworzenia szko!y, na lekcje przynosili w!asne $arówki, uczyli w nieopalonych pokojach, bez sta!ych poborów, dzi&ki ofiarno"ci tej garstki
entuzjastów szko!y, rozpocz&!a ona dzia!alno"( ju$ w marcu 1946 roku. Obecnie PSM im. Józefa Elsnera kierowana przez dyrektor Gra"yn# Koteck$ mie%ci si# w odnowionej siedzibie i %wi#tuje rok jubileuszowymi okoliczno%ciowymi koncertami, które odbywaj$ si#
w auli szko!y i w sali koncertowej Muzeum Piastów (l$skich z udzia!em absolwentów i uczniów szko!y. Podczas galowego koncertu wie'cz$cego 70-lecie wyst$pi!a Orkiestra Kameralna „Camerata-Wroc!aw”,
któr$ dyrygowa! absolwent szko!y Jan Pogany. Jako soli%ci wyst$pili: Midori Ahmed – solistka Opery w Monachium oraz absolwenci
i uczniowie szko!y – Oliwia Lis (gitara), Barbara Trzonkowska, Barbara Hnat, Marzena Kowalska (fortepian), %piewacy: Agnieszka
Sobczk (sopran), Krzysztof Ko!odziejczyk (baryton), Magdalena
Chudzikiewicz (flet) i +ukasz Kotecki (saksofon). Jubileuszowy koncert by! okazj$ do uhonorowania nauczycieli i pracowników Szko!y
odznaczeniami pa'stwowymi i resortowymi, które wr#czali: przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wicewojewoda
opolski Violetta Porowska. Okoliczno%ciowe listy i wi$zanki kwiatów
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przekazali jubilatom burmistrz Brzegu Jerzy Wr!biak, starosta brzeski Maciej Stefa"ski i marsza#ek województwa Andrzej Bu#a. Mury brzeskiej szko#y muzycznej opu$ci#o blisko tysi%c absolwentów, wielu podj!#o nauk! w $rednich szko#ach muzycznych, akademiach muzycznych,
koncertuj% w kraju i zagranic%. Na estradzie szkolnej auli fortepian podarowany przez urodzonego w Brzegu maestro Kurta Masura, przypomina utalentowanej m#odzie&y, &e z tego miasta mo&na zawsze wyruszy' w szeroki $wiat artystycznej przygody.

W SKRÓCIE…
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! Muzeum Historii Katowic, dzia# teatralno-filmowy zaprosi# na wystaw! grafiki Natalii Romaniuk – absolwentki katowickiej ASP, laureatki licznych nagród i wyró&nie". Artystka uprawia fotografi!, grafik! warsztatow% – akwafort!, grafik! cyfrow% i grafik! projektow%.
! Na wystaw! malarstwa Edyty Rutkowskiej zaprasza galeria ArtNova2 ZPAP w Katowicach.
! W ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek na spotkanie z czytelnikami zaprasza#a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w B!dzinie. W programie znalaz#a si! projekcja przedpremierowego filmu „(ledztwo. The Inquest” Ewy Kielskiej, koncert „Pytania
do &ycia” Grzegorza Majzla, Spotkanie z Wiktori% Szumiat% i promocja jej debiutanckiego tomiku „Pod Wiatr”, spotkanie z Wojciechem Grabowskim – akcja „Book Truck” oraz prezentacja teatrzyku „Zielona G!$” Konstantego Ildefonsa Ga#czy"skiego.
! Towarzystwo Mi#o$ników Ziemi Pszczy"skiej przygotowa#o spotkanie z okazji 40-lecia istnienia jednej z najs#ynniejszych imprez – „Spotkania pod Brzymem”, odbywaj%cej si! w Zagrodzie Wsi
Pszczy"skiej, a gromadz%cej artystów plastyków i zespo#y regionalne – podczas Folklorystycznych Spotka". Wspomnieniami ze
„Spotka" pod Brzymem” dzieli# si! Aleksander Spyra – wieloletni
prezes TMZP i twórca Spotka".
! Zespó# Pie$ni i Ta"ca „(l%sk” im. St. Hadyny zaprasza#
na Koncert Galowy II Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich Ta"ców
Narodowych dla uczniów Ogólnokszta#c%cych Szkól Baletowych,
który odby# si! 13 maja w Kosz!cinie.
! W galerii „Na )ywo” Radia Katowice odbywa#a si! wystawa
pedagogów Zespo#u Szkó# Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich
Górach.
! W ramach Nocy Muzeów w Muzeum Miejskim Siemianowicach (l%skich odbywa#a si! wystawa malarstwa Jana Jo"czyka, koncert Józefa Skrzeka, pokaz „(wiat#o-d*wi!k” przygotowany przez
pracowni! Intermedialn% i technik Cyfrowych ASP w Katowicach,
promocja tomu poetyckiego Janiny Partyki-Poj!tej, prezentacja wierszy siemianowickich poetów a tak&e recital gitarowy Adama Bula.
! Panel dyskusyjny wokó# ksi%&ki Augusta Scholtisa „Wiatr
od Wschodu. (l%sk opowie$' sowizdrzalska” z udzia#em prof. dr hab.
Gra&yny Barbary Szewczyk, dr. hab. Zbigniewa Kad#ubka, prof. dr.
hab. Mariana Kisiela oraz t#umacza Aloisa Smolorza przygotowa#o Muzeum (l%skie w Katowicach.
! Na koncert klawesynistki Ma#gorzaty Klajn w ramach „Wieczorów klawesynowych w Muzeum Archidiecezjalnym. Marek Toporowski przedstawia” zaprasza#a Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
! W ko$ciele pw. Podwy&szenia Krzy&a (w. i $w. Herberta w Katowicach wyst%pili laureaci I Mi!dzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej: Nicole Wodzi"ska (sopran), Szymon Szymik (baryton), Barbara Lorenc (organy).
! Galeria „5” Miasta Ogrodów w Katowicach zaprasza#a na wernisa& fotografii Marcina Górskiego „Noc Fado/Noite do Fado”. Jest
to fotograficzna opowie$' o ludowej wersji fado – Fado vadio, cz!sto #%czonej z fado z Coimbra, które kontestowa#o re&im Salazara.
Marcin Górski jest fotografem, kuratorem i popularyzatorem fotografii. Wspó#za#o&yciel i prezes Gliwickiego Domu Fotografii,
wspó#autor The F Blog i blogu Miejsce Fotografii, cz#onek portugalskiego stowarzyszenia Fotoalternativa i Kolektywu KGF, cz#onek redakcji Fotoindexu, wspó#pracownik magazynów Dilema i Camera.
Jego prace by#y pokazywane na ok. 40 wystawach indywidualnych
i zbiorowych we Francji, Portugalii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, W#oszech, Japonii i Czarnogórze. Autor i wspó#autor kilku ksi%&ek fotograficznych w Polsce, Portugalii i Iranie.
! Zwi%zek Polskich Artystów Fotografików Okr!g (l%ski zaprasza# na wernisa& zbiorowej fotografii „Zapomniany (l%sk”.

! W Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach mo&na by#o ogl%da' wystaw! grafik „Fragmenty $wiata” Weroniki Siupki.
! 4 czerwca w Parku im. J. S#owackiego w Bielsku-Bia#ej odby#
si! XIII Mi!dzynarodowy Festiwal Orkiestr D!tych „Z#ota Tr%bka”,
a nast!pnego dnia w tym samym miejscu byli$my $wiadkami Festiwalu Baniek Mydlanych.
! Z okazji XVIII Mi!dzynarodowego Festiwalu Filmowego „Kino na Granicy” w Cieszynie odby#y si! liczne spotkania z twórcami. O swoich filmach opowiedzieli m. in. Kuba Czekaj, Marek Koterski, Kinga D!bska, Du+an Tran,ík, Grzegorz Królikiewicz,
Agnieszka Smoczy"ska, Tomasz Wasilewski i Magdalena -azarkiewicz. Mo&na by#o tu spotka' tak&e bohaterki retrospektyw aktorskich:
Agat! Kulesz!, Magd! Vá+áryov%, Ann! Geislerov%, Mariana
Dzi!dziela, Jolant! Fraszy"sk% czy Mart! Nieradkiewicz.
! Podczas tegorocznego „Kina na Granicy” po raz pierwszy zago$ci# teatr. Ogólnopolsk% premier! mia# monodram „Nie lubi! pana, Panie Fellini” w wykonaniu Ma#gorzaty Bogda"skiej i w re&yserii Marka Koterskiego. Widzowie spotkali si! tak&e z autorami
ksi%&ek Jerzym Kronholdem i -ukaszem Maciejewskim, który do rozmowy o swym dziele „Aktorki. Portrety” zaprosi# Jolant! Fraszy"sk% i Ma#gorzat! Zaj%czkowsk%.
! W pejza&u muzycznym Bielska-Bia#ej pojawi# si! nowy klub
muzyczny – Matrum Jazz Club. Otwarcie u$wietni# 14 maja Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet. 22 maja wyst%pili natomiast Silberman,
Jan Peszek and Three of a Perfect Pair.
! 9 maja w Klubie Nauczyciela w Bielsku-Bia#ej swój talent prozatorski prezentowa#a pisuj%ca gwar% buczkowick% Stanis#awa
Kopaczka. 16 maja natomiast odby# si! tam wieczór autorski cieszy"skiego poety Stanis#awa Józefa Malinowskiego, który przedstawi#
wiersze ze swej nowej ksi%&ki „Prace domowe”.
! 13 maja w Ksi%&nicy Beskidzkiej odby#o si! spotkanie autorskie z najlepsz% bielsk% autork% ksi%&ek dla dzieci i m#odzie&y – Renat% Pi%tkowsk%.
! 16 maja w $wie&o otwartym po remoncie klubie Bazyl (d. Bazyliszek) w Bielsku-Bia#ej Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne
zaprezentowa#o osobowo$' twórcz% Lucyny Brzozowskiej, która swoje wiersze ilustrowa#a zdj!ciami.
! W Filharmonii Cz!stochowskiej wyst%pi# Maciej Male"czuk,
w klubie Rura: Natalia Nykiel; w kwadratach: Lech Dyblik, Mikser i Instrumenty a w MDK: Zespó# Pie$ni i Ta"ca Cz!stochowa
i Ch#opcy z Placu Broni.
! Wystawa Tadeusza )aczka Duchowe pogranicze go$ci#a OPK
Gaude Mater w Cz!stochowie.
! W ramach Multimedia Symfonia Gwiazd wyst%pi# w Cz!stochowie dyrygent Grigor Palikarow z Bu#garii.
! W klubokawiarni Ironia (Cz!stochowa) odby#y si! pokazy IV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji.

Sprostowanie
W artykule pt. „Prof. Edward M!kosza – wielka posta" „muzycznej
Cz#stochowy” opublikowanym w „$l!sku” nr 4/2016 znalaz%a si#
b%#dna informacja. Otó& pan Edward M!kosza by% ojcem dwóch
córek i syna, a nie, jak napisano – dwóch synów i córki. Bardzo
serdecznie przepraszam rodzin# pana Edwarda M!koszy za ten niezamierzony b%!d.
EL)BIETA PISARCZYK

Z wielkim &alem przyj!li$my wiadomo$' o $mierci

JERZEGO MOSKALA
wielkiego przyjaciela teatru, ludzi pióra,
wybitnego scenografa, twórcy Centrum Scenografii Polskiej
w Katowicach, grafika czasopism katowickich:
Przemian i Pogl!dów a tak&e wieloletniego grafika
Wydawnictwa „(l%sk”.
Rodzinie i najbli!szym
przekazujemy szczere wyrazy wspó"czucia.
Zarz%d Górno$l%skiego Towarzystwa Literackiego
i redakcja miesi!cznika „(l%sk”

PASA!EROWIE KZK
GOP w poniedzia!ek
2 maja rano bezskutecznie próbowali do!adowa" kart# $KUP.
Na kilka godzin system kompletnie si# zawiesi!. To ju% kolejna
wpadka systemu $l&skiej Karty Us!ug Publicz nych. Je sie ni&
ubieg!ego roku, 'wie%o po uruchomieniu
wiesza!y si# czytniki
zamontowane w autobusach. Niezadowolenie
pasa%erów wzbudzi!a
decyzja przewo(nika
o wycofaniu papierowych biletów krótkoi d!ugookresowych.
Pasa%erowie skar%& si#
tak%e m.in. na niewygod# korzystania z karty.
Nawet je'li ma si# biZapis wydarze" let miesi#czny, kart#
z miesi#ca $KUP trzeba kasowa"
poprzedzaj#cego przy wej'ciu i wyj'ciu
zamkni$cie z autobusu. Nie jest
numeru to zbyt funkcjonalne
rozwi&zanie.
CZ"STOCHOWSKI samorz&d wyliczy!, %e na zabezpieczenia lipcowej papieskiej pielgrzymki potrzebuje 20 milionów z!otych i o tak& kwot#
zwróci! si# do rz&du. Pieni&dze mia!yby pochodzi" z puli 180 mln z!, któr& dysponuje województwo ma!opolskie na $wiatowe
Dni M!odzie%y. W zwi&zku z przyjazdem papie%a na b!oniach w Cz#stochowie oczekuje si# na ok. 400 tys. osób. Co najmniej drugie ty le wier nych b# dzie w par kach
podjasnogórskich, w alei Naj'wi#tszej Maryi Panny.
PORA!AJ#CE s& wyniki audytu w Katowickim Holdingu W#glowym – to kolejna w#glowa spó!ka, która potrzebuje bud%etowej
(czytaj naszej) pomocy. Zad!u%enie spó!ki
si#ga ju% 3 miliardów z!otych, co stawia
pod znakiem zapytania jej p!ynno'" ekonomiczn&. Ponadto Holding musi zosta" dokapitalizowana kwot& pó! miliarda z!otych. By ratowa" spó!k#, konieczne jest
!&czenie kopal), trzeba przyjrze" si# tak%e
firmom zewn#trznym – to g!ówne wnioski
z audytu przeprowadzonego przez zespó!
ekspercki pod kierownictwem senatora
Prawa i Sprawiedliwo'ci, Wojciecha Piechy.
SPO$RÓD 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast Unii Europejskiej a% 33 le%y w Polsce. To dane WHO, czyli $wiatowej Organizacji Zdrowia, która opublikowa!a raport
dotycz&cy zanieczyszczenia miast na 'wiecie. Wyniki s& zatrwa%aj&ce, bo w'ród
50 miast, które zosta!y wymienione w raporcie (wszystkie przekraczaj& normy WHO co
najmniej trzykrotnie), a% 33 le%& w naszym
kraju. Niechlubnym rekordzist& jest *ywiec,
który w zestawieniu znalaz! si# na pierwszym miejscu. Tu% za nim jest Pszczyna.
W czo!ówce s& tak%e: Rybnik (4. miejsce),
Wodzis!aw $l&ski (5.), Opoczno (6.), Sucha
Beskidzka (7.) i Godów (8.). Z miast województwa 'l&skiego w zestawieniu znalaz!y
si# tak%e: Knurów, Zabrze, Katowice, Gliwice, Bielsko-Bia!a, a tak%e – pod koniec zestawienia – Tychy oraz *ory.
WSPÓ%PRACOWA%A z najwi#kszymi polskimi re%yserami. Teraz wyda!a ksi&%k# ze

MIESI!C

wspomnieniami z sze'"dziesi#ciu lat pracy – chodzi o publikacj# Barbary Ptak
„Moje fascynacje filmem i teatrem”, w której wspomina swoj& wieloletni& karier#.
16 maja w Teatrze $l&skim odby!o si# spotkanie promuj&ce ksi&%k#. Go'"mi specjalnymi byli m. in. Tomasz Konior, Krzysztof
Korwin-Piotrowski, Jakub Lewandowski,
Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski. Barbara Ptak to wybitna autorka kostiumów filmowych i teatralnych.
ROZPOCZ"%Y si# zdj#cia do „Doliny Bogów”, nowego filmu Lecha Majewskiego.
Katowicki re%yser znów skompletowa! hollywoodzk& obsad# – graj& m.in. John Malkovich, Josh Hartnett i John RhysDavies.
29 maja gwiazdorska ekipa przenios!a si#
z Dolnego $l&ska do naszego regionu:
do Katowic, Pszczyny i Sosnowca. „Film”
b#dzie opowie'ci& o najbogatszym cz!owieku 'wiata. Jak podkre'la re%yser, b#dzie to
rodzaj moralitetu i wspó!czesnej ba'ni dla
doros!ych.
PRAWIE 8 tys. go'ci, ponad 100 paneli
i debat, kilkuset panelistów, ponad pó! tysi&ca akredytowanych dziennikarzy i oko!o 300 osób obs!ugi – to liczby trzydniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
który trwa! do 20 maja w Katowicach. Dominowa!y nast#puj&ce tematy: przysz!o'"
gospodarki, energetyka i klimat, zarz&dzanie szpitalami, przedsi#biorczo'" spo!eczna, wp!yw m!odych na zmiany gospodarczo-polityczne w Europie. W otwarciu obrad
wzi#li m.in. udzia! premier Beata Szyd!o
oraz wicepremier Mateusz Morawiecki.
PODCZAS drugiego dnia EKG mia!y sw&
premier# biurowce KTW, które zast&pi&
zburzony budynek DOKP. Wy%szy z nich
ma mie" 133 m, ni%szy: 55 m. Autorami
projektu ochrzczonego ju% „przesuni#tymi kostkami” s& architekci Przemo +ukasik i +ukasz Zaga!a (wraz z zespo!em)
z pracowni Medusa Group z Bytomia.
Ci sami, którzy w Katowicach zaprojektowali Tiramisu, czyli biurowce firmy
Skanska na D#bie oraz wn#trza dworca
PKP. Dodajmy, %e architekt starego DOKP,
w miejscu którego stanie KTW, Jerzy
Gottfried, nie by! zachwycony wizj& architektów, cho" przyznawa!, %e czas wreszcie na zmian#.
CZ"STO CHOWA jest margi na li zo wa na
w nowej kampanii promocyjnej „$l&skie.
Tu pasuj#” – twierdz& radni z klubu Mieszka)cy Cz#stochowy, którzy chcieli nawet
przeforsowa" specjalne stanowisko w tej
sprawie. Ich zdaniem nie powinno by" tak,
%e ambasadorowie tej kampanii s& zwi&zani tyko z Górnym $l&skiem i Zag!#biem.
Ostatecznie stanowisko zosta!o odrzucone
g!osami koalicji PO i SLD. Prezydent
miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, apelowa!
o tak& decyzj#, by nie psu" dobrych kontaktów ze $l&skim Urz#dem Marsza!kowskim.
TYLKO w trzy dni urz#dnicy gliwickiego magistratu wydali mieszka)com miasta ponad
3 tysi&ce pilotów viaAuto. Rozdawane s&
za darmo. To urz&dzenia, które pozwalaj&
przejecha" przez bramki na autostradzie A4
bez zatrzymywania si#. Urz#dnicy rozdaj&
je, by u!atwi" mieszka)com darmowy przejazd lokalnym odcinkiem A4, który jest te%
ob wod ni c& Gli wic. Gdy ak cja ru szy !a – w czwartek, 19 maja – trzeba by!o sta"
w tasiemcowej kolejce oko!o 40 minut,
w pi&tek – pó! godziny. W!adze miasta przygotowa!y 10 tys. urz&dze) dla mieszka)ców.

SFRUN#% na $l&sk orze! bia!y. Tak brzmi tytu! wystawy po'wi#conej III powstaniu
'l&skiemu otwartej 23 maja w polskim
Sejmie. Pierwotnie planowano j& uruchomi"
na pocz&tku maja, dok!adnie w 95. rocznic# tego zrywu, jednak zablokowa! j& marsza!ek Sejmu, Marek Kuchci)ski. T!umaczy!
wówczas, %e mo%na j& by!o ogl&da" w zesz!ym roku w Senacie. Dopiero po petycji
podpisanej przez 'l&skich samorz&dowców
marsza!ek raczy! zmieni" zdanie.
NOWY komendant wojewódzki policji
w Katowicach, insp. Krzysztof Justy)ski, zosta! 22 ma ja ofi cjal nie wpro wa dzo ny
na swoje stanowisko. Insp. K. Justy)ski jest
absolwentem Uniwersytetu Wroc!awskiego
(Wydzia!u Prawa i Administracji) oraz
Wy% szej Szko !y Po li cji w Szczyt nie.
Przez ostatnie cztery lata by! komendantem
po wia to wym w Wo dzi s!a wiu $l& skim. – Najwa%niejsz& jest dla mnie kwestia zabezpieczenia $wiatowych Dni M!odzie%y w Cz#stochowie – mówi! nowy
szef 'l&skiej policji. – Wbrew pozorom, czasu jest niewiele.
QUBUS Hotel Prestige pod koniec roku wyprowadza si# z Altusa, najwy%szego budynku Katowic. W jego miejsce pojawi si# nowa hotelowa marka. 4-gwiazdkowy hotel
Qubus dzia!a w wie%owcu Altus w Katowicach od momentu jego otwarcia, czyli
od 2004 roku. Zajmuje 11 najwy%szych kondygnacji w 27-pi#trowym wysoko'ciowcu,
w tym dziewi#" pi#ter to pokoje i apartamenty (!&cznie 150). Do tego s& tu jeszcze sale
konferencyjne i Sky Bar, czyli najwy%ej po!o%ona restauracja w Katowicach, na ostatnim pi#trze wie%owca.
MIASTA aglomeracji 'l&sko-d&browskiej
oraz +ód( powinny zosta" obj#te krajowym
programem rewitalizacji – to postulat Unii
Metropolii Polskich. Wniosek w tej sprawie
zostanie z!o%ony u premier Beaty Szyd!o.
Argumenty? Skutki najpierw wieloletniej
eksploatacji przemys!owej, a nast#pnie likwidacji tego przemys!u bez dzia!a) pomocowych. Zdaniem samorz&dowców z UMP,
dzisiejsza sytuacja $l&ska, Zag!#bia oraz +odzi przypomina... powojenn& Warszaw#
i zniszczony powodzi& tysi&clecia Wroc!aw.
Czy to nie przesada?
RE!YSER Roman Pola)ski oraz kompozytor
Alexandre Desplat go'cili 24 maja w Katowicach w gmachu NOSPR, gdzie odby! si#
koncert Scoring4Polanski w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, na którym us!yszeli'my nowe aran%acje muzyki do najs!ynniejszych filmów Pola)skiego. Desplat, który
skomponowa! muzyk# m.in. do „Autora
widmo” i „Wenus w futrze”, odebra! nagrod# im. Wojciecha Kilara. Pola)ski odwiedza!
Katowice przy okazji wizyt u Kilara. – Tam
w jego okolicy by!a knajpa, zdaje si# Szopen, i nasza wspó!praca odbywa!a si#
na tamtym terenie – wspomina!.
SMOG niskiej emisji mo%e nam zaszkodzi",
tym bardziej %e – jak si# okazuje – nie b#dzie ju% dop!at do wymiany kopc&cych kot!ów w#glowych. Na li'cie priorytetowych
programów Narodowego Funduszu Ochrony $ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
na 2016 rok zabrak!o bowiem programu
„Kawka”. Pomaga! on finansowa" wymian# urz&dze) grzewczych i cieszy! si# coraz
wi#ksz& popularno'ci& zarówno w'ród
w!adz gmin, jak i ich mieszka)ców.
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by to wykry!
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matyce, najkrócej mówi%c, estetycznej. Tak si# nie sta"o. By" pó&ny wieczór, na rynku jednak wielka gromada m"odzie$y podskakiwa"a w rytmie
tego, co m"odzi dzi! uwa$aj% za muzyk#. Moim zdaniem (ale za to bym
g"owy nie da") z wzniesionej na potrzeby tego koncertu (?) estrady dobiega"a mieszanka techno z disco a mo$e nawet polo. Wieczór by" ciep"y.
Ze zdumieniem zauwa$y"em, $e naukowiec pilnie przypatruje si# m"odym
panienkom, odzianym w krótkie spodenki albo spódniczki oraz podkoszulki niemal bez r#kawów. Jest estet% – to prawda, ale jednak w wieku, no
có$ – dosy' dojrza"ym. Min#li!my rozta(czony rynek i po chwili znale&li!my si# w strefie, w której ha"as sta" si# bardziej umiarkowany.
– Czy nie uwa$a pan, $e ludzko!' zrobi"a w ty" zwrot i si# cofa? – zapyta" profesor bez ostrze$enia.
– Dlaczego?
– Nie widzia" pan t"umu tych m"odych? Co druga osoba ma tatua$. Na r#kach, na nogach, spod bluzki wystaj% fragmenty obrazów wyk"utych
na brzuchu lub plecach, my!l#, $e na pla$y by"oby wida' jeszcze wi#cej.
W czasach prymitywnych tatuowano si# dla oznaczenia wspólnoty plemiennej. Równie$ niektóre religie oznakowywa"y tak swoich wyznawców. Wykonanie tatua$u nie jest bezbolesne a – jak pan widzi – ogromna liczba m"odych funduje to sobie, i to nie jaki! ma"y pó"ksi#$yc, czy
inicja"y swojej aktualnej sympatii, ale wielkie, kolorowe kompozycje, których nie powstydzi"yby si# ludy pierwotne. Dawniej tatua$e kojarzy"y si#
z marynarzami, ale te$ kryminalistami, którzy odpowiednimi wzorami informowali wtajemniczonych o wysoko!ci wyroku i miejscu w hierarchii
wi#ziennej. To wszystko mnie sk"ania do takiego przypuszczenia, $e wracamy do kultur prymitywnych, w których bolesne rytua"y – wyk"uwanie
rysunków, zranienia powoduj%ce widoczne blizny by"y form% „pasowania” na dojrza"ego cz"owieka. W dodatku wielko!' tych „ozdób” jest te$
informacj%, $e patrzymy na jednostk# heroicznie znosz%c% ból, tward%,
mocn% i tak dalej.
– Czy pan profesor wie, ile kosztuje taki tatua$? – zapyta"em.
– Nie mam poj#cia – przyzna" naukowiec.
– Ja te$ nie, ale s%dz#, $e to nie s% sprawy tanie. Zw"aszcza te malunki
wielkoformatowe i kolorystycznie bogate. Mo$e wi#c jest to tak$e sygna"
informuj%cy otoczenie o stanie konta wytatuowanego.
– My!l#, $e to przede wszystkim owczy p#d, uleganie g"upiej modzie
z Zachodu – stwierdzi" profesor.
– Czyta"em, $e w biznesie chodzi o to, $eby trafi' z produktem, który
si# sprzeda. Ma"o tego – zanim si# jeszcze zacznie dzia"a' w dziedzinie
produkcji albo i us"ug dobrze jest wmówi' odbiorcy, $e w"a!nie czego!
takiego potrzebuje. Herkules Poirot odkrywa" wiele zbrodni rozwa$aj%c,
kto na tym przest#pstwie zarabia. I on by na pewno wykry", która to firma wyprodukowa"a masow% potrzeb# tatuowania si#. Powiem wi#cej: za jaki! czas, kiedy tym m"odzie(com urosn% brzuchy a panienkom pomarszczy si# skóra, ich tatua$e stan% si# karykaturalne i brzydkie. Jestem pewien, $e ju$ jakie! firmy wynajduj%ce dla nas potrzeby wchodz% w kontakt z placówkami medycyny estetycznej, które zajm% si# usuwaniem tatua$y nowoczesnymi metodami – jakie! lasery albo inne wynalazki.
Profesor uzna" moje wywody za spiskow% teori# i w autobusie, który wióz"
nas do domu, zaj%" si# kolczykami w nosie, j#zyku i innych fragmentach
ludzkiego cia"a wspó"czesnych Europejczyków.

Foto. z arch. artystki

racali!my z pewnego wydarzenia artystycznego, spodziewa"em si#
W wi#c,
$e mój s%siad, profesor i humanista rozpocznie rozmow# o te-

Ewa
Zawadzka
Urodzi"a si# w Kolumnie Las ko"o
)odzi. Studia uko(czy"a na Akademii Sztuk Pi#knych w Krakowie.
Obecnie prowadzi pracowni# dzia"a(
multigraficznych w Katedrze scenografi i intermediów na Akademii
Sztuk Pi#knych w Katowicach.
Jest jedn% z najbardziej znanych
polskich artystek grafików, zajmuje
si# malarstwem i fotografi%. Pos"uguje si# w"asn%, oryginaln% technik%
graficzn% i równie indywidualnym
warsztatem malarskim. G"ównym
tematem jej twórczo!ci jest !wiat
postindustrialnego krajobrazu, budowanie iluzyjnych przestrzeni – wizyjnych i realnych zarazem.
Artystka wielokrotnie nagradzana:
nagroda regulaminowa Mi#dzynarodowego Triennale Grafiki, Kraków, 1986, 1994; Grand Prix Mi#dzynarodowego Triennale Grafiki,
Fredrikstad, Norwegia, 1992; Z"oty
Medal Mi#dzynarodowego Triennale Grafiki, Giza, Egipt, 1993, Medal 40 lecia Mi#dzynarodowego
Triennale Grafiki w Krakowie,
Kurator Triennale Grafiki Polskiej
i cz"onkini rady programowej Mi#dzynarodowego Triennale Grafiki
w Krakowie. Cz"onek Rady Programowej Centrum Sztuki Zamek Sielecki w Sosnowcu oraz Stowarzyszenia Ars Cameralis w Katowicach.
W swoim dorobku posiada liczne wystawy indywidualne oraz zbiorowe
w kraju i za granic%
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