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MADONNY
WRACAJ!

Foto. Arkadiusz !awrywianiec

Foto. Jacek Kurek

Pomnik upami!tniaj'cy kardyna#a Augusta Hlonda
– pierwszego biskupa katowickiego, pó(niejszego
prymasa Polski w latach 1926 – 1948, w 135. roczni$
c! jego urodzin, stan'# na placu miedzy Archikatedr',
Wy%szym Seminarium Duchownym a Wydzia#em
Teologicznym Uniwersytetu )l'skiego w Katowicach.
Aktu ods#oni!cia dokonali 5 lipca 2016 r. metropolita
katowicki abp Wiktor Skworc w asy"cie abp. seniora Da$
miana Zimonia, prezydenta Katowic Marcina Krupy, licz$
nie przyby#ych duchownych i zaproszonych go"ci.
Na cokole pomnika wyryto s#owa kardyna#a: „Kto
z Bogiem pracuje, k#adzie fundament pod dzie#a,
które przetrwaj' wieki, bo tylko opieraj'c si! na Bo$
%ym prawie mo%na dokona* wielkich dzie#”.
Autorami ponad 4$metrowego pomnika s' arty"ci
z To ru nia: Zbi gniew Mi kie le wicz i Prze my s#aw
Dudziuk – zwyci!zcy konkursu og#oszonego w 2014
roku przez Urz'd Miasta Katowice.

Statuetka im. B". ks. Józefa Czempiela
dla abpa seniora Damiana Zimonia.
11 czerwca br. w parafii Wniebowzi!cia Naj"wi!tszej
Maryi Panny w Chorzowie po raz pierwszy wr!czona
zosta#a ustanowiona przez Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjació# B#. ks. Józefa Czempiela statuetka cho$
rzowskiego m!czennika. Pierwszym Laureatem wy$
ró%nienia zosta# abp senior Damian Zimo&, spiritus
movens procesu beatyfikacyjnego dwóch pierwszych
kap#anów katowickiego Ko"cio#a: Emila Szramka
i Józefa Czempiela.

Foto. Arkadiusz !awrywianiec

(Wi!cej w Notatniku Kulturalnym)

„Widzia#em M!yn i krzy" Lecha Majowskiego i bardzo
mi si! ten film podoba#. Jestem bardzo szcz!"liwy, %e
mog! pracowa* z takim artyst' – mówi# w Katowicach
John Malkovich, wybitny aktor ameryka&ski podczas
konferencji prasowej zorganizowanej w Muzeum
)l'skim. Powodem przyjazdu jest najnowszy film Le$
cha Majewskiego Dolina Bogów, do którego zdj!cia b!$
d' kr!cone w Katowicach (Muzeum )l'skie i S'd Re$
jonowy), Pszczynie (zamek) i Sosnowcu (pa#ac Dietla).
Poza Polsk' film b!dzie kr!cony w USA i we W#oszech.
Lechowi Majewskiemu uda#o si! zgromadzi* i"cie
gwiazdorsk' obsad!. Prócz Johna Malkovicha w filmie
wyst'pi' tak%e Josh Hartnett, Bérénice Marlohe
i Keir Dullea.
Na zdj!ciu (w "rodku) John Malkovich i Lech Majewski
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Rys. Wojtek !uka

FLORIAN !MIEJA

MARIAN
Zamustrowa!em wraz z Marianem. Wyszed!
z O"wi#cimia, by mi ju$ towarzyszy%
wiernie a$ na front. Prze$y! s&d wojenny
a tak$e zadekowanie w kurniku.
Przys!a! jeszcze list s&$nisty o losie.
Pisany by! mu powrót do Katowic
niewiele lat po$ycia ma!$e'skiego
oraz kilka ja!owych naszych spotka'.

Florian Ludwik !mieja (ur. 1925 w Zabrzu"Ko#czycach) – poeta, t$umacz, ba"
dacz literatury hiszpa#skiej. Podczas okupacji wywieziony na roboty przymuso"
we do Niemiec. W 1944 roku zbieg$ do Anglii. Po wojnie studiowa$ anglistyk%
i iberystyk% na Uniwersytecie Londy#skim, uzyskuj&c stopie# naukowy dokto"
ra, nast%pnie wyk$ada$ iberystyk% na University of Nottingham. Nale'a$ do gru"
py poetów polskich skupionych wokó$ pism „Merkuriusz Polski” i „Kontynenty”,
którego by$ redaktorem naczelnym. W roku 1969 wyjecha$ do Kanady, gdzie
wyk$ada$ w University of Western Ontario. W latach 90. prowadzi$ zaj%cia
na iberystyce Uniwersytetu Wroc$awskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. De"
biutowa$ w 1953 roku zbiorem wierszy Czuwanie u drzwi. W swoim dorobku
ma kilkana(cie tomików poezji. Swoje wiersze, szkice literackie, wspomnienia
publikowa$ m.in. w „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Poezji”, „Wi%zi”. Jest
autorem licznych szkiców, t$umacze# (m.in. J.R. Jimeneza), opracowa$ Poezje
arabsko!andaluzyjskie. Autor Siedmiu rozmów o poezji (1990). Poezja Floriana
!miei kilkakrotnie go(ci$a na $amach miesi%cznika „!l&sk”. Cz$onek Polskiego
Towarzystwa Naukowego na Obczy)nie (od 1965). W 2009 otrzyma$ Srebrny
Medal „Zas$u'ony Kulturze Gloria Artis”. 6 maja 2015 otrzyma$ tytu$ doktora
honoris causa Uniwersytetu Wroc$awskiego oraz Krzy' Komandorski Orderu
Izabeli Katolickiej, odznaczenie Jego Królewskiej Mo(ci Króla Hiszpanii, Filipa VI.
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Grafika: Wojtek #uka

Brexit – uzasadniony
niepokój czy urojona histeria?
MARCIN GACEK
Szukaj"c odpowiedzi na pytanie: dlaczego Brytyjczycy zag#osowali za wyj%ciem z Unii, nale&y przypomnie'
sobie po co do niej przyst"pili. Po prostu im si! to op#aca#o. Dzisiaj dostrzegli inne rozwi"zanie. Wyj%cie z Unii
i zbudowanie z ni" relacji na wzór Szwajcarii. S#owem zje%' ciastko i je mie'. Poddani Królowej El&biety, tyl$
ko za jej &ycia kilkakrotnie udowodnili, &e to, co dla wielu by#o nie do pomy%lenia, dla nich jest oczywiste.
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Brytyjczycy niech!tnie przygl"dali si!
tworzeniu wspólnot na kontynencie.
Wspólny rynek, jedna waluta, ustalona polityka rolna etc. to co! co dla synów Albionu ode z!ego jest od wieków. Tradycja
splendid isolation to element ich to"samo!ci narodowej i historii. W roku 1957
na Downing Street królowa# pogl$d, "e zasady, na których ma opiera% si& przysz#a
EWG s$ absolutnie sprzeczne z warto!ciami i interesami brytyjskimi. Lepiej za#o"y%
konkurencyjne Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu (EFTA) z krajami skandynawskimi. Ale gdy w 1960 roku okaza#o si&,
"e w krajach wspólnoty w ci$gu trzech lat
zmniej szo no c#a o 30%, w la tach
1954 – 1960 w szóstce za!o"ycieli PKB
wzros#o o 50% a w Wielkiej Brytanii tylko
o 20%, brytyjscy dyplomaci i londy'ska elita gospodarcza porzuci#a – nagle przestarza#$ – tradycj& izolacji na rzecz nowoczesnej

otwarto!ci na Europ&. Ju" 9 sierpnia 1961
roku niemo"liwe sta#o si& mo"liwe i rz$d Jej
Królewskiej Mo!ci zg#osi# ch&% przyst$pienia do Wspólnot Europejskich tzn. do ich
rynków zbytu. Niebagateln$ rol& w tej decyzji odgrywa# pogl$d, "e wi&kszy i o wiele dynamiczniej rozwijaj$cy si& rynek zassie kapita# ameryka'ski, który przynosi# nie
tylko inwestycje ale równie" gwarantowa#
dost&p do najnowszego, daleko przewy"szaj$cego mo"liwo!ci Starego Kontynentu
„know how”. Jak si& okaza#o jedyn$ niepodwa"aln$ i wieczn$ tradycj$ brytyjsk$ by#o
i… jest pomna"anie bogactwa swoich obywateli.
Tak wyrachowanej i ch#odnej, ekono$
micznie skalkulowanej polityce, przeciw$
stawi# si! z równ" bezwzgl!dno%ci" i da$
lekowzroczno%ci" Charles de Gaulle. Uzna#,
"e kto nie chcia# ryzykowa% gdy projekt
EWG by# niesprawdzony, ten nie ma prawa

spija% !mietanki, gdy ryzyko okaza#o si&
strza#em w dziesi$tk&. De Gaulle oficjalnie
uwa"a#, "e Brytyjczycy musz$ dojrze%
do podj&cia decyzji czy s$ bardziej atlantyccy czy kontynentalni. Mniej oficjalnie, ja$
sno wskazuj"c kto jest kim w EWG, mówi#,
!e teraz jest we wspólnocie jeden kogut
i pi"# kur, potem mo!e b"dzie kur osiem lub
wi"cej ale za to dwa koguty co jest nie
do zaakceptowania. Dla de Gaulle’a zjednoczenie Europy mia#o by% narz&dziem
do odbudowy mocarstwowej pozycji Pary"a. St$d jego podwójne, w 1963 i 1967 roku, veto blokuj$ce akcesj& Wielkiej Brytanii do wspólnot. Genera#owi przeciwstawili
si& nowocze!ni politycy europejscy z Benelu xu – w szcze gól no !ci ho len der scy
– i z Niemiec, którzy uwa"ali rozszerzenie
EWG o nowe kraje za swoj$ historyczn$ misj& pojednania Europy i oczywi!cie liczyli
na zyski po przyj&ciu wielkiej gospodarki

do – jak ju! okaza"o si# – elitarnego klubu
pa$stw. Istotny by" równie! wp"yw USA,
które w EWG widzia"y gospodarcze wzmocnienie NATO i chcia"y mie% w jej strukturach anglosaskiego przedstawiciela. Racja
by"a po&rodku. B"#dem francuskiego przywódcy by"a ch#% otwierania nowych drzwi
starymi kluczami. W tym miejscu politycy
pozosta"ych krajów prawid"owo wyczuwali konieczno&% poszerzenia Europy o nowych cz"onków. Ostatni niezale!ny Francuz nie myli" si# w jednym. Nale!a"o
twardo rzuci% Londyn na kolana tak, by
skamla" o przyj#cie do EWG a – nie jak
chcieli pozostali Europejczycy – u&cisn'%
wyci'gni#t' nad kana"em La Manche r#k#.
Mo!liwo"# przyst$pienia do Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej poddanych Jej
Królewskiej Mo"ci, nadarzy%a si& zaraz
po tym, gdy wielkiego m&!a stanu zast$'
pi%, instynktownie kreuj!cy si" na zwyk#e$
go Francuza Georg Pompidou. I tak ideali&ci europejscy napotkali po roku 1970,
twardo negocjuj'cych angielskich dyplomatów. Pomimo !e to oni pukali do drzwi
wspólnego rynku. Ich specyficzny angielski humor przejawia" si# np. w tym, !e zaproponowali przysz"ej wspólnocie dziesi#ciu krajów (szóstka plus Wielka Brytania,
Dania, Irlandia i Norwegia), i! wp"ac' 3%
netto (netto to te! wymys" brytyjski) do ca"ego bud!etu wspólnoty. Podsumowu'
j$c, praktycznie role si& odwróci%y. To fran'
cuski prezydent i europejscy politycy
prosili Londyn o przyst$pienie do po'
przedniczki Unii. Wreszcie Wielka Brytania
sta"a si# w 1973 roku cz"onkiem wspólnoty dziewi#ciu krajów (Norwegia odmówi"a akcesji). Wielk' kontynuatork' tego
pragmatycznego my&lenia by"a premier
Margaret Thatcher, która i w kontek&cie europejskim przesz"a do historii. Iron Lady wal'c torebk' w pulpit krzycza"a do (lub na)
europejskich partnerów oddajcie mi moje
pieni"dze.
Dzisiaj Brytyjczykom te! nie op%aca si&
opuszczenie wspólnego rynku i wcale te'
go nie chc$. Zwyci#stwo zwolenników
(niemo!liwe znowu sta"o si# mo!liwe)
Brexitu mia"o pod"o!e psychologiczno-spo"eczne. Specyficzny humor Camerona
objawi% si& w tym, !e wynegocjowa% refor'
my Unii a i tak przegra% swoj$ wielk$ roz'
grywk&. Og%osi% w 2014 roku referendum
po to, by odebra# g%osy skrajnie prawico'
wej Partii Niepodleg%o"ci Zjednoczonego
Królestwa, a w 2016 r. z%o!y% dymisj&
po tym, gdy g%ówny postulat tego ugrupo'
wania zosta% spe%niony. Tym samym auto'
rytet premiera leg% w gruzach. Biez wodki nie rozbieriosz.
Brytyjczycy g"osuj'cy za Brexitem s'
przekonani, !e ich kraj nie opu&ci wspólnego rynku, a oficjalne wyj&cie da mo!liwo&%
negocjowania uprzywilejowanej pozycji
Londynu w UE. Chc', by kraj nad Tamiz'
sta" si# drug' Szwajcari', która oficjalnie nie
b#d'c cz"onkiem Unii praktycznie w niej jest,
b#d'c – prawie !e – rajem podatkowym
w porównaniu z reszt' zjednoczonej Europy. Co prawda w komentarzach francusko-niemieckich i brukselskich mówi si# o twardym stanowisku wobec rz'du brytyjskiego,
ale deklaracje o tym, !e to Londyn musi sam
zdecydowa% o rozpocz#ciu negocjacji wyj&cia wskazuj' na to, !e nikt nie chce Anglików stawia% pod &cian'. Nie s"ycha% o ul-

timatum wobec Londynu, okre&laj'cym
jednoznacznie dat#, do kiedy musz' wyj&%
ze wspólnoty. Wszyscy zdaj' sobie spraw#,
!e referendum nie jest wi'!'ce dla rz'du brytyjskiego. St$d wydaje si&, !e g%oszone
przez polityków namawiaj$cych do Brexi'
tu has%o „odej"#, by pozosta# na lepszych
warunkach” staje si& coraz bardziej realne.
Na miano qui pro quo zas%uguje fakt wy'
korzystania przez wyspiarzy w negocjacjach
emigrantów ekonomicznych. To z ich powodu wi#kszo&% Brytyjczyków zag"osowa"a za wyj&ciem z UE, a teraz stali si& oni
swoistymi zak%adnikami rz$du brytyjskie'
go. Londyn po cichu grozi, !e w przypadku twardego stanowiska Brukseli naka!e
wszystkim obywatelom Unii wyjecha%
z kraju. Po pierwsze gospodarka Zjednoczonego Królestwa raczej tego nie wytrzyma,
po drugie, je&li Brytania jest praworz'dnym
pa$stwem demokratycznym, kwestia praw
nabytych powinna by% w tym przypadku
rozstrzygaj'ca. Je!eli Londynowi uda"oby
si# sta% drug' Szwajcari', rozpocznie si#
efekt domina i zi&ci si# sen konserwatystów
brytyjskich o powrocie UE do stanu wspólnego rynku zrzeszaj'cego wolne pa$stwa.
Gdyby jednak (co ma"o prawdopodobne)
stanowisko Pary!a i Berlina by"o twarde
i do sz"o by do fak tycz ne go Bre xi tu,
a nie – umówmy si# – urojonego, to b#dziemy !y% w ciekawych czasach. Nie s'dz#, by
dosz"o do wyj&cia Szkocji z Zjednoczonego Królestwa. Ale zupe"nie realne jest pozostanie Szkocji i w UE i w Zjednoczonym
Królestwie. Tym samym Anglia i Walia
otrzyma"yby to, czego chcia"y, czyli dost#p
do rynku bez zobowi'za$. Jasne, !e to
uproszczenie. Szwajcaria p"aci danin#
na rzecz Brukseli. Ale, tak jak z Helwetami, trzeba by z tymi dwoma krajami wspólnoty brytyjskiej negocjowa% ka!dorazowo
zmiany w relacjach z Uni'. Francusko-niemiecki tandem, bez hamulcowych znad Tamizy, zacznie lansowa% integracj# kilku
pr#dko&ci z twardym j'drem strefy Euro,
które b#dzie faktyczn' Uni' a reszta pa$stw
stanie si# klubem stowarzyszeniowym. Pa'
rafrazuj$c porównanie de Gaulle’a mamy
do czynienia z sytuacj$, gdzie jest dwadzie'
"cia pi&# kur i trzy koguty (dosz%y Niemcy
i zaj&%y pol position, Francja, Anglia)
przy czym trzeciemu nie podoba si& ta
zmiana kolejno"ci, nazwijmy to elegancko,
dziobania i postanowi% odej"# z kurnika by
wynegocjowa# oddzielny status. I tutaj jest
pies pogrzebany. Czy pozosta%ej dwójce jest
smutno czy wr&cz przeciwnie?
Co jest bezpo"redni$ przyczyn$ Brexitu?
Oderwanie si& elit politycznych od rzeczy'
wisto"ci spo%ecznej. Przecie! Brytyjczycy
zostali oszukani, w momencie gdy rz'd Tony’ego Blaira obiecywa", !e po otwarciu
wolnego przep"ywu ludzi nie przyjedzie wi#cej ni! kilkadziesi't tysi#cy emigrantów
z Europy Wschodniej. Jest ich oficjalnie ponad dwa miliony, a nieoficjalnie o wiele wi#cej. Do tego nale!y doliczy% nap"yw emigrantów z by"ych kolonii brytyjskich,
Afryki, uchod(ców z krajów obj#tych konfliktami etc. Odnosi si# wra!enie, !e obecni politycy europejscy ograniczyli swoje wykszta" ce nie do dys cy plin uty li tar nie
wykorzystywanych w administracji. Je&li pani Kanclerz Merkel nie rozumie, jak to mo!liwe, !e ma"y Liban mo!e przyj'% relatywnie wi#cej emigrantów z krajów islamskich,

ni! pi#%setmilionowa UE, to po co wyci#to hektary lasów by publikowa% liczne
prace naukowe na temat ró!nic kulturowych
i tworz'cych si# w ich wyniku napi#% spo"ecznych?
Brexit udowodni" absolutny brak wiarygodno&ci polityków. Mo!na by rzec, !e pro-unijne wysi"ki Camerona i polityków
wspieraj'cych go, takich jak prezydent
Obama, zmiót" niczym sztorm Wielk' Armad# w szesnastym wieku, huragan emocjonalnych artyku"ów w tabloidach. To nie
wina spo"ecze$stwa, ale sygna" totalnego
p#kni#cia pomi#dzy elitami a szarymi zjadaczami chleba. Zastanawiaj$ce ile czasu
minie, zanim wspó%cze"ni politycy zrozu'
miej$, !e Europa wesz%a w okres, w którym
poparcie nawet najsilniejszych polityków
obcokrajowców dla danej partii czy inicja'
tywy to poca#unek %mierci.
Zupe"nie nieoczekiwan' i dla co poniektórych obrazoburcz' konsekwencj' po-Brexitow' jest wykazanie anachroniczno&ci podzia"u polityków w UE na racjonalnych,
mniej lub bardziej proeuropejskich i na tzw.
radykalnych antyeuropejskich ekstremistów populistycznych. Oto eurosceptyczny,
ale racjonalny Cameron, jako lider niejednoznacznie europejskiej, ale uwa!anej
za przewidywaln' parti# doprowadza do szoku historycznego i najwi#kszego w dziejach
kryzysu Unii. Równocze"nie okre"lani ja'
ko antyeuropejscy, populistyczni i nacjo'
nalistyczni (przynajmniej w oczach niektó'
rych mediów) politycy tacy jak Kaczy(ski,
Orbán czy np. austriacki, prawicowy kan'
dydat na prezydenta Hofer, manifestacyj'
nie deklaruj$ przywi$zanie do UE. Cu'
dom nie ma ko(ca!
Dla Polski raczej wielkich perturbacji nie
b&dzie szczególnie, !e wydaje si#, i! brexitowa histeria zaczyna opada% i w kuluarach
wielkiej polityki, wielcy tego &wiata ju! obmy&laj' jak naj"agodniej wyj&% z tego kryzysu. Pami&ta# nale!y jednak – i to powin'
no by# przes%anie dla elit rz$dz$cych – !e
polityka nie bilansuje si& w tak %atwy
i matematyczny sposób jak buchalteria.
Kszta"tuj' j' w du!ej mierze emocje. Je&li
wezm' gór# nad rozs'dkiem i dojdzie
do odnowienia si# wojny stuletniej we
wspó"czesnym wydaniu pomi#dzy kontynentaln' Europ' a atlantyck' Wielk' Brytani' – oczywi&cie w obszarze gospodarczym – na pewno dotknie to kraj nad Wis"'.
Jaki b#dzie jednak bilans (niew'tpliwych)
zysków i strat, mo!e przewidzie% jedynie nowy Nostradamus.
Literatura:
Zorgbibe Ch.: Historia integracji europejskiej.
)ód( 1998. Instytut Europejski.
Nicol W., Salomon T. C.: Zrozumie# Uni$ Europejsk". Warszawa 2002. Ksi'!ka i Wiedza.
Micha"owska G. pod red.: Integracja Europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Warszawa 2003. Wydawnictwo Naukowe Scholar
http://europa.eu/index_pl.htm
dost#p 10.07.2016.

dr Marcin Gacek – socjolog, adiunkt w Za!
k"adzie Socjologii Ogólnej, Instytutu Socjo!
logii U#. Poza artyku"ami naukowymi pu!
blikowa" w kwartalniku kulturalnym Opcje
i miesi$czniku !l"sk.
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ierw sze go lip ca prze wod nic two
P
w Unii Europejskiej obj!" nasz bliski
s!siad – S"owacja. Bratys"awie przysz"o
kierowa# pracami Rady UE w trud$
nym momencie. Brexit, kryzys imigra$
cyjny, ryzyko rozpadu strefy Schen$
gen – to tylko niektóre spo%ród pilnych
problemów, którymi b&d! musieli za$
j!# si& s"owaccy dyplomaci.
W tej sytuacji na dalszy plan schodz!
tradycyjne cele s"owackiej polityki zagranicznej, takie jak rozszerzenie UE o Ukrain#, Mo"dawi# i kraje ba"ka$skie, przyj#cie Rumunii i Bu"garii do strefy
Schengen czy pomoc rozwojowa dla
Afryki – czyli sprawy, nad którymi S"owacy pracowali ca"ymi latami. Pocz!tek
prezydencji zbieg" si# tak%e z kryzysem
politycznym w samej S"owacji – w kraju trwaj! masowe demonstracje z %!daniami dymisji wicepremiera Roberta
Kaliniaka, oskar%anego o korupcj#.

S"owackie specjalno%ci
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S"owacja jest ma"ym pa'stwem, które
pod wzgl&dem si"y geopolitycznej nie
mo(e si& równa# nie tylko z najwi&kszy$
mi krajami unijnymi jak Niemcy, Fran$
cja czy Polska, ale nawet z takimi %red$
niakami, jak Czechy i W&gry. Dlatego
je&li Bratys"awa ma co& w Europie
i na &wiecie znaczy', musi postawi'
na kilka tematów w polityce zagranicznej i obronno&ci, w których b#dzie absolutnie najlepsza – zdecydowali kilka-

Ma!a S!owacja
rz"dzi Europ"
JAKUB #OGINOW
na&cie lat temu s"owaccy dyplomaci
i eksperci. Tak narodzi"a si# do&' ciekawa koncepcja s"owackich specjalno&ci
w polityce zagranicznej, która mimo kilkukrotnej zmiany rz!dów jest konsekwentnie realizowana od 2004 roku
do dzi&.
Takimi s"owackimi specjalno&ciami s!
przede wszystkim Ba"kany Zachodnie

i NATO oraz demokratyzacja Bia"orusi
i pozosta"ych pa$stw by"ego ZSRR.
Kolejnym s"owackim tematem jest pomoc rozwojowa dla wybranych krajów
Afryki (m.in. Mali, Czad), a w mniejszej
mierze tak%e dla Bliskiego Wschodu, co
jest szczególnie istotne w czasie obecnego kryzysu. Równie% w NATO S"owacja mimo niewielkich rozmiarów swo-

S"owackimi specjalno%ciami s! przede wszystkim Ba"kany Zachodnie (po$
moc w ich stabilizacji i integracji euroatlantyckiej), a w drugiej kolejno$
%ci – polityka wschodnia, czyli integracja Ukrainy, Gruzji i Mo"dawii z UE
i NATO oraz demokratyzacja Bia"orusi i pozosta"ych pa'stw by"ego ZSRR.
(pomoc w ich stabilizacji i integracji euroatlantyckiej), a w drugiej kolejno&ci – polityka wschodnia, czyli integracja Ukrainy, Gruzji i Mo"dawii z UE

jej armii ma co& do zaoferowania. Mowa
o wojskach chemicznych, które s! typowo s"owack! specjalno&ci! w ramach Sojuszu Pó"nocnoatlantyckiego.

Co wa!ne, opisana wy!ej koncepcja
nie jest tylko zbiorem pobo!nych !ycze",
ale ma solidne podstawy naukowe, eksperckie i instytucjonalne, które okazuj# si$ trwalsze ni! zawirowania polityczne. M%ode pa"stwo s%owackie zd#!y%o
ju! uformowa& ekip$ nowoczesnych,
wykszta%conych na zachodnich uczelniach dy plo ma tów, któ rzy pra cu j#
w strukturach MSZ lub w licznych organizacjach pozarz#dowych, z opini#
których w%adze si$ licz#. W efekcie, co
do opisanych wy!ej zasad polityki zagranicznej panuje ogólnokrajowy konsensus – pod tym wzgl$dem mo!emy S%owakom tylko pozazdro'ci&.

a na odpraw$ trzeba czeka& w wielogodzinnych kolejkach, kontrola na granicy
ukrai"sko-s%owackiej idzie sprawnie.
Przej'cia graniczne s# tu rozmieszczone
g$'ciej, ni! na polsko-ukrai"skim odcinku, a Bratys%awa nie sk#pi 'rodków
na nowe inwestycje. W efekcie nawet Polacy podró!uj#cy na Ukrain$ cz$sto wybieraj# okr$!n# drog$ przez S%owacj$ i Zakarpacie, zw%aszcza w ostatnim czasie.

Ba!kany, czyli oczko w g!owie
S!owaków

Jednak to nie polityka wschodnia, ale
stabilizacja Ba!kanów jest najwa%niej$
szym elementem s!owackiej racji sta$
Polityka wschodnia:
nu. Sprzyja temu blisko'& geograficzna i kulturowa, a nawet j$zykowa
zamiast s!ów – konkrety
mi$dzy S%owacj# a krajami by%ej JugoWraz ze zmian" rz"dów zmienia si# tyl$ s%awii. S%owacy czuj# si$ w Serbii,
ko retoryka, g!ównie na u%ytek we$ Bo'ni i Czarnogórze jak u siebie, mown#trzny, a s!owacka racja stanu jest g# si$ z Serbami czy Chorwatami doganiezmienna przez ca!y czas. Wida& to da& ka!dy w swoim j$zyku i lepiej ni!
wy ra( nie na przy k%a dzie po li ty ki inni odnajduj# si$ w ba%ka"skich rewschodniej. Premier Robert Fico nie bez aliach. Zainteresowaniu tym regionem
przyczyny jest uwa!any za polityka sprzyja tak!e fakt, i! na pó%nocy Serbii
wyra(nie prorosyjskiego, wielokrotnie mieszka do'& spora mniejszo'& s%owypowiada% si$ on krytycznie o Ukra- wacka, z kolei w okolicach Bratys%awy
inie, mówi% ciep%o o Putinie i domaga% i w s#siednich regionach Austrii i W$si$ skasowania sankcji wobec Rosji. Gdy gier od stuleci zamieszkuje mniejszo'&
jednak przychodzi do konkretów, S%owa- chorwacka. I wreszcie, S%owacj$ z recja g%osuje w strukturach unijnych tak, gionem Ba%kanów %#czy tak!e Dunaj,
jak tego chce Angela Merkel – czyli który jest g%ówn# osi# transportow#
za sankcjami i za wsparciem Ukrainy, ca%ego regionu. Dla S%owacji, ale tak!e
Mo%dawii i Gruzji. Werbalnie prorosyj- W$gier i Serbii ta pot$!na rzeka jest na-

Werbalnie prorosyjska S!owacja udzieli!a Ukrainie wi#kszego wsparcia
podczas Majdanu i po nim, ni% teoretycznie proukrai)ska Polska.
ska S%owacja udzieli%a Ukrainie wi$kszego wsparcia podczas Majdanu i po nim,
ni! teoretycznie proukrai"ska Polska.
Przede wszystkim to w%a'nie S%owacja
zapewni%a Ukrainie dostawy gazu rewersem w du!ych ilo'ciach, czym uchroni%a wschodniego s#siada przed bankructwem po tym, jak Ro sja za kr$ ci %a
Ukrai"com kurek z b%$kitnym paliwem.
S%owacki rz#d przyj#% te! wi$cej rannych
z Majdanu, ni! polski, a s%owacka pomoc

miastk# morza, a porty w Bratys%awie
i Komarnie s# dla S%owacji tym, czym
Gdynia dla przedwojennej Polski.
I wreszcie, Adriatyk jest !artobliwie
nazywany „s%owackim morzem”. To
w%a'nie w Chorwacji, Czarnogórze
i ostatnio tak!e w Albanii S%owacy tradycyjnie sp$dzaj# swoje letnie urlopy.
Nic dziwnego – z Bratys%awy nad Adriatyk mo!na dojecha& autem w ci#gu zaledwie sze'ciu godzin (nie jad#c za szyb-

Podczas gdy polska granica z Ukrain" jest permanentnie zakorkowana,
brakuje pieni#dzy na nowe przej'cia, a na odpraw# trzeba czeka(
w wielogodzinnych kolejkach, kontrola na granicy ukrai)sko$s!owackiej
idzie sprawnie. Przej'cia graniczne s" tu rozmieszczone g#'ciej, ni% na pol$
sko$ukrai)skim odcinku, a Bratys!awa nie sk"pi 'rodków na nowe inwe$
stycje. W efekcie nawet Polacy podró%uj"cy na Ukrain# cz#sto wybiera$
j" okr#%n" drog# przez S!owacj# i Zakarpacie, zw!aszcza w ostatnim czasie.
humanitarna i rozwojowa dla Ukrainy
w przeliczeniu na mieszka"ca jest ponad
dwa razy wy!sza, ni! nasza.
Identycznie wygl#da porównanie sytuacji na wschodniej granicy naszych krajów. Podczas gdy polska granica z Ukrain# jest permanentnie zakorkowana,
brakuje pieni$dzy na nowe przej'cia,

ko). To mniej wi$cej tyle, ile zajmuje
dojazd ze )l#ska nad Ba%tyk.
Nic dziwnego, !e w s%owackich czasopismach po'wi$conych sprawom mi$dzynarodowym (m.in. „Zahrani*ná Poli ti ka” spra wy ba% ka" skie zaj mu j#
najwi$cej miejsca. S%owaccy dyplomaci w przesz%o'ci byli bardzo aktywni

(i skuteczni) w misjach rozjemczych
mi$dzy Serbami a Chorwatami, do dzisiaj odnosz# sukcesy w misjach ONZ
i UE w Bo'ni i Kosowie. Najlepszym tego przyk%adem jest powszechnie ceniony w Europie by%y wysoki przedstawiciel dla Bo 'ni i Her ce go wi ny
(2007-2009), a obecnie minister spraw
zagranicznych Miroslav Laj*ák.
&ród!em s!owackiego sukcesu na Ba!ka$
nach jest nie tylko podobny tempera$
ment i znajomo'( realiów, ale tak%e fakt,
%e S!owacja jako ma!y kraj nie wywo!u$
je u nikogo %adnych kontrowersji – cze$
go nie mo%na powiedzie( np. o Niem$
czech czy nawet Polsce. S%owacja jest
kojarzona w tym regionie jako kraj prozachodni, ale te! dystansuj#cy si$ nieco
od polityki USA i ze zrozumieniem odnosz#cy si$ do rusofilskich nastrojów Serbów czy Macedo"czyków. A s%owaccy
dyplomaci ciesz# si$ sympati# zarówno
Serbów, jak i Chorwatów czy kosowskich
Alba"czyków, co w tym ba%ka"skim kotle jest naprawd$ du!# sztuk#.
Cele s%owackiej dyplomacji wobec tego regionu s# proste: pomoc w reformach (swego czasu S%owacja by%a wzorem udanej transformacji, wi$c mo!e si$
teraz dzieli& do'wiadczeniem), przyspieszenie procesu integracji europejskiej
i %agodzenie wzajemnych konfliktów
etnicznych. Bratys%awa aktywnie wspiera%a starania Serbii i innych krajów
ba%ka"skich o uzyskanie ruchu bezwizowego z UE oraz zawarcie umów stowarzyszeniowych. Obecnie S%owacy chc#
podczas swojej prezydencji przyspieszy&
proces rozmów akcesyjnych Serbii,
Albanii, Czarnogóry i Macedonii oraz
sfinalizowa& uzyskanie przez Kosowo
ruchu bezwizowego. W przesz%o'ci Bratys%awa usilnie popiera%a tak!e starania
Rumunii i Bu%garii o ich przyst#pienie
do Strefy Schengen, co jednak w 'wietle obecnego kryzysu imigracyjnego
jest na razie nierealne.

Gaszenie po%arów w cieniu kryzysu
Do swego pierwszego w historii prze$
wodnictwa w UE S!owacja przygotowy$
wa!a si# bardzo d!ugo, praktycznie
od wst"pienia do Unii w 2004 roku.
Wszyscy wiedz#, !e druga taka szansa
na odegranie istotnej roli w polityce
mi$dzynarodowej trafi si$ niepr$dko – najwcze'niej po 2030 roku. Co ciekawe, to m.in. zbli!aj#ce si$ przewodnictwo sk%oni%o zwa'nione partie polityczne
do zakopania topora wojennego i utworzenia szerokiej koalicji, która w innych
warunkach by%aby nie do pomy'lenia.
W jej sk%ad wszed% lewicowy Smer
i zwalczaj#ce go do niedawna partie
Siet” i Most-Hid. Ale jeszcze ciekawsze
jest to, !e w jednej koalicji znale(li si$ s%owaccy nacjonali'ci przez wiele lat graj#cy na nucie antyw$gierskiej (SNS) oraz…
Most-Hid, czyli partia mniejszo'ci w$gierskiej – do niedawna tradycyjny ch%opiec do bicia dla narodowców z SNS.
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Rzeczywisto!" jednak sp#ata#a s#owackim
dyplomatom figla. Zamiast wykorzysta"
prezydencj$ do realizacji wy%ej opisanych
priorytetów (Ba#kany, polityka wschod&
nia), Bratys#awa musi gasi" po%ary, takie
jak Brexit czy kryzys imigracyjny. St!d te"
opisane wy"ej tradycyjne „s#owackie specjalno$ci” nie zosta#y w programie prezydencji wyeksponowane – cho% nie zapomniano o nich i umieszczono je w dalszej
cz&$ci tekstu. S#owacka prezydencja ma

pitnej, ogromne ilo$ci wód mineralnych i termalnych znajduj! si& te" w s#owackich górach.
Brzmi ambitnie i ciekawie? Z pewno!ci'
tak, ale wielu s#owackich ekspertów za&
rzuca rz'dowi, %e program s#owackiej pre&
zydencji sk#ada si$ g#ównie z ogólników
u#o%onych tak, by ka%dy si$ pod nimi tyl&
ko podpisa#. Bo komu nie spodobaj! si&
has#a typu: „b&dziemy si& starali skierowa%

Zbli%aj'ce si$ przewodnictwo sk#oni#o zwa!nione partie polityczne
do zakopania topora wojennego i utworzenia szerokiej koalicji, która w in&
nych warunkach by#aby nie do pomy!lenia.
natomiast postara% si& m.in. o utworzenie
Unii Bankowej w ramach strefy euro (co
nie podoba si& Warszawie), czy utworzenie wspólnej europejskiej stra"y granicznej i przybrze"nej. S#owacy chc! te" walczy% z kryzysem imigracyjnym, k#ad!c
nacisk na rozwi!zywanie problemów
u 'ród#a, g#ównie poprzez pomoc rozwojow!. I tu wstyd przyzna%, ale ma#a S#o-

Europ& na tory zrównowa"onego wzrostu
gospodarczego”, „trzeba przezwyci&"a%
kryzys imigracyjny u 'ród#a kieruj!c
wi&ksz! pomoc rozwojow! do pa(stw Bliskiego Wschodu i Afryki Pó#nocnej” czy
wspomniane ju" kwestie ekologiczne,
które w Unii s! zawsze modne? +atwiej
powiedzie%, trudniej zrobi% tak, by co$ konkretnego z tych pi&knych hase# wynik#o.

Ma#a S#owacja przyk#ada do pomocy rozwojowej i humanitarnej dla
pa(stw Bliskiego Wschodu i Afryki wi$ksz' uwag$ i przeznacza na to wi$&
cej !rodków, ni% o!miokrotnie wi$ksza Polska.
wacja przyk#ada do pomocy rozwojowej
i humanitarnej dla pa(stw Bliskiego
Wschodu i Afryki wi&ksz! uwag& i przeznacza na to wi&cej $rodków, ni" o$miokrotnie wi&ksza Polska.
Ciekawym pomys#em s#owackiej prezy&
dencji jest te% walka z zagro%eniami cy&
bernetycznymi i utworzenie pi'tego
wspólnego rynku unijnego – do ju% ist&
niej'cych swobód, czyli wolnego prze&
p#ywu towarów, us#ug, ludzi i kapita&
#u ma doj!" po stu lo wa na przez
Bratys#aw$ swoboda przep#ywu da&
nych. W ogóle s#owacka prezydencja jest
do$% „zinformatyzowana”, co ma swoje odzwierciedlenie w symbolice: logo
przewodnictwa to sympatyczny „smajlik”. Bratys#awa k#adzie te" nacisk
na utrzymanie dotychczasowego kszta#tu polityki spójno$ci, utworzenie unii
energetycznej oraz na ekologi& – w tym
rozwój energetyki odnawialnej, efektywniejszego wykorzystywania surowców
wtórnych i wi&kszej dba#o$ci o zasoby
wody pitnej. W tej ostatniej kwestii

Cho% z drugiej strony S#owaków mo"na
zrozumie%: po wej$ciu w "ycie Traktatu Lizbo(skiego rola prezydencji zosta#a powa"nie ograniczona. Mo"e to wi&c dobrze, "e
Bratys#awa nie stawia sobie nierealnych celów, z góry ustawiaj!c si& w roli sympatycznego moderatora dyskusji, który ka"demu powie co$ mi#ego? Je$li przy tej
okazji S#owacji uda si& tylnymi drzwiami
przeforsowa% który$ ze swoich sztandarowych postulatów, na przyk#ad w kwestii
przyspieszenia integracji europejskiej Ba#kanów czy pomocy rozwojowej dla Bliskiego Wschodu, prezydencj& mo"na b&dzie uzna% za udan!, równie" z polskiej
perspektywy.

Kryzys wewn$trzny
i %'dania dymisji premiera
S#owacki rz'd musi jednak zmaga" si$
nie tylko z problemami natury global&
nej, takimi jak Brexit czy kryzys imigra&
cyjny, ale te% z kryzysami wewn$trzny&
mi. Pierwszy z nich – wzrost nastrojów

Bratys#awa k#adzie te% nacisk na utrzymanie dotychczasowego kszta#tu
polityki spójno!ci, utworzenie unii energetycznej oraz na ekologi$ – w tym
rozwój energetyki odnawialnej, efektywniejszego wykorzystywania su&
rowców wtórnych i wi$kszej dba#o!ci o zasoby wody pitnej.
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S#owacja jest prawdziwym potentatem – tak zwana Wyspa )ytnia na po#udniu S#owacji (mi&dzy Dunajem a Ma#ym Dunajem i Wagiem) to najwi&kszy
w Europie *rodkowej zasobnik wody

ekstremistycznych – ujawni# si& ju"
w marcu, podczas wyborów parlamentarnych, na których neofaszystowska Ludowa Partia Nasza S#owacja Mariana
Kotleby uzyska#a znakomity wynik

8 proc. g#osów. Kotleba jest co prawda
w parlamencie izolowany, ale problem
pozostaje. Komentatorzy s! zw#aszcza
przera"eni faktem, "e neofaszy$ci maj!
ogromne poparcie w$ród m#odych S#owaków, a tak"e… w$ród nauczycieli,
w tym akademickich.
Zdaniem s#owackiej prasy to efekt
wieloletniego ignorowania narastaj!cych problemów spo#ecznych przez
rz!dz!cy ju" ponad 8 lat Smer Roberta Ficy. Partia jest krytykowana za populizm, post&puj!c! oligarchizacj& kraju i tuszowanie afer korupcyjnych
na du"! skal&. Dotyczy to zw#aszcza
s#u"by zdrowia, prokuratury i s!downictwa, które w powszechnej opinii s!
najbardziej skorumpowane i poddane
wp#ywom oligarchów zale"nych zarówno od Smeru, jak i równie skompromitowanej centroprawicowej opozycji
(st!d kryzys zaufania do partyjnego establishmentu i popularno$% antysystemowców).
To, o czym si$ mówi#o „od zawsze”, czy&
li niejasne powi'zania wp#ywowych po&
lityków Smeru, wybuch#o niedawno ze
zdwojon' si#' w zwi'zku z afer' z udzia&
#em wicepremiera Roberta Kaliniaka.
Wp#ywowy wicepremier i minister
spraw wewn&trznych, prawa r&ka Roberta Ficy, jest oskar"any o udzia# w powa"nej aferze korupcyjnej. W kraju trwaj!
masowe (jak na s#owackie warunki)
demonstracje inspirowane przez opozycyjne partie SaS i OLaNO-Nova z "!daniem dymisji Kaliniaka i Ficy. Na to drugie si& raczej nie zanosi, zw#aszcza
podczas prezydencji. Bardziej prawdopodobne jest, "e premier swoim zwyczajem przys#ucha si& nastrojom spo#ecznym i stop nio wo od su nie swo je go
wiernego zast&pc& w cie(, przesuwaj!c
go na mniej eksponowane stanowisko.
Dla S#owacji b&dzie to oczywi$cie wyra'na zmiana na lepsze, kolejny drobny
krok w stron& deoligarchizacji kraju, ale
dla wielu S#owaków taki rozwój wypadków mo"e zosta% uznany za niewystarczaj!cy.
Co dalej? Czy czeka nas powtórka z cze&
skiego scenariusza? Przypomnijmy – podczas czeskiej prezydencji w 2009 roku
upad# rz!d Mirka Topolanka, a nowy premier techniczny Jan Fischer móg# jedynie
ratowa% honor kraju, ale niczym szczególnym si& nie ws#awi#. W efekcie, mimo
pewnych sukcesów, czeska prezydencja
jest okre$lana jako czas straconych szans
i niespe#nionych nadziei.
Czy taki sam los spotka s!siedni!
S#owacj&? Nie mo"na tego wykluczy%, bo sytuacja polityczna nad Duna jem jest wy j!t ko wo nie sta bil na.
Z drugiej strony, ch&% maksymalnego
wykorzystania tych s#owackich pi&ciu
minut zdaje si& przewa"a%. Niewykluczone, "e mimo problemów S#owacja
pozytywnie nas wszystkich zaskoczy.
Czy tak si& stanie, przekonamy si& ju"
za kilka miesi&cy.
!

n! taktyk" zdaj! si" przyjmowa& terrory$ci z tzw. Pa'stwa Islamskiego
(ISIS). To zbrodnicza organizacja,
która na zaj"tych przez siebie terytoriach w Iraku i Syrii utworzy%a Kalifat o bardzo restrykcyjnie zorganizo wa nym po rz!d ku praw nym
i spo%ecznym. Fundamentali$ci islamscy siej! strach, rz!dz! w sposób
niezwykle brutalny i maj! aspiracje
na kolejne podboje, si"gaj!ce daleko
poza obszar Syrii, czy nawet LewanNotatnik tu. Organizacja doskonale zna si%" mespó$nionego dialnego przekazu i szybko opanowa%a media spo%eczno$ciowe, zacz"%a
przybysza wy
dawa& w%asne magazyny, produkowa& filmy i muzyk". Od proklamacji
MAREK S. SZCZEPA%SKI Kalifatu (29.06.2014 r.) wci!# zach"ca muzu%manów z ca%ego $wiata, by
stali si" obywatelami utworzonego
na terenach nale#!cych do Syrii i Iraku quasi pa'stwa. Oficjalne publikacje ISIS pe%ne s! zapewnie' o duchowych ko rzy $ciach p%y n! cych
z przybycia na tereny Kalifatu, a tak#e doskona%ej organizacji pa'stwa
i jego instytucji. Terrory$ci tak#e odwo%uj! si" do jako$ci s%u#by zdrowia,
która ma by& miernikiem komfortu
#ycia w rz!dzonym przez nich pa'stwie. W dziewi!tym numerze magazynu Dabiq zamieszczono obszern!
charakterystyk" funkcjonowania s%u#by zdrowia na terenach ISIS; „Pa'stwo Islamskie dostarcza muzu%maGra o zdrowie i gra zdrowiem
nom rozleg%ej opieki zdrowotnej,
prowadzi szpitale i kliniki we wszystdebacie politycznej i dyskursie kich g%ównych miastach i oferuje
publicznym powtarzaj! si" cy- szeroki zakres us%ug medycznych:
klicznie w ramach ka#dej kampanii od powa#nych operacji chirurgicznych
wyborczej pewne tematy. W$ród nich po stawianie baniek. Te instytucje
poczesne miejsce zajmuje s%u#ba wspomaga sie& aptek prowadzonych
zdrowia. Kolejki do specjalistów, przez wykwalifikowanych farmaceuczas oczekiwania na operacje, dost"p- tów […]”.
no$& bada' – w!tków mnóstwo, zainteresowanie publiczno$ci gwarantowane, uwaga wyborców zdobyta. Lekarz Brodaty i dializy
Zd!#yli$my si" ju# przyzwyczai&,
#e temat „wyp%ywa” automatycznie,
artykule zamieszczono tabele
gdy trzeba zdoby& g%osy wyborców,
z danymi pokazuj!cymi ilo$&
udowodni& tez" o fatalnej kondycji ró#nego rodzaju $wiadcze' medyczkraju, b!d( indolencji aktualnie rz!- nych wykonywanych miesi"cznie
dz!cej partii, jakakolwiek by ona w dwóch tylko szpitalach w prowinnie by%a. Nie ka#dego obywatela in- cji Aleppo (Halab). W wykazie znajteresuj! spó%ki skarbu pa'stwa, poli- dziemy mi"dzy innymi: badanie USG
tyka energetyczna, czy poziom inwe- (400), porody (576), testy laboratoryjstycji, a zdrowie to ta kategoria, ne (15.688), sesje dializ (442), transktóra #ywo zajmie ka#dego. Tym fuzje krwi (1.151), operacje – chirursamym, tematem mo#na umiej"tnie gia ogólna (140). Uzupe%nieniem
„gra&” na emocjach obywateli, czy artyku%u s! zdj"cia. Pierwsze z nich,
niezdecydowanych wyborców.
wykonane w formacie A4 pokazuje
brodatego lekarza w nienagannie
wyprasowanym fartuchu i masce
Logika Kalifatu
chirurgicznej, kolejne pokazuj! bardzo nowoczesne wn"trza, inkubatociekawe, zachowuj!c wszel- ry, sprz"t medyczny i pacjentów
kie proporcje i dystanse, podob- w trakcie zabiegów fizjoterapii. Trud-

S!u"ba
zdrowia
i terrory#ci

W

W

Co

no orzec, czy zdj"cia pokazuj! realnie istniej!ce placówki medyczne, czy
to po prostu fragment skopiowanego
folderu reklamowego jakiej$ kliniki.
Razem, ale osobno
nne oficjalne publikacje terroryIISIS
stów informuj!, #e administracja
maj!c na wzgl"dzie ci!g%y na-

p%yw emigrantów, a tak#e sta%e poszerzanie swego terytorium, zadba%a,
by lekarzy nie zabrak%o. W tym celu
stworzono nowy program studiów
medycznych. Studia na kierunku lekarskim trwaj! 3 lata (6 semestrów),
ucz! tylko praktycznych, przydatnych
na co dzie' umiej"tno$ci, eliminuj!
teoretyczne przedmioty nie maj!ce
nic wspólnego z leczeniem, a tak#e
przedmioty ogólnokszta%c!ce (tzw.
pseudo-nauki), które s! po prostu
zb"dne. Uniwersytety w mie$cie Raqqa i Mosulu przyjmuj! zarówno
kobiety, jak i m"#czyzn, nauka odbywa si" jednak oddzielnie. Pa'stwo Islamskie wspiera swoich obywateli,
dlatego studenci nie p%ac! czesnego,
maj! zapewnione wy#ywienie, ubranie, mieszkanie, transport i ksi!#ki,
poza tym, dostaj! stypendia. Jak wynika z wywiadu z koordynatorem
spraw studenckich, na 300 z%o#onych
poda', 100 zosta%o rozpatrzonych
pozytywnie. Po%owa z zakwalifikowanych studentów to obcokrajowcy,
którzy wyemigrowali w niedawnym
czasie do Syrii i Iraku.
Rajskie pokusy

ho& obecna kadra profesorska jest
C
wykszta%cona i ma wysokie kwalifikacje, w%adze uniwersyteckie licz!
na przyjazd nauczycieli akademickich
z innych krajów muzu%ma'skich.
Równie gor!co oczekiwani s! muzu%ma'scy studenci, a szczególnie ci,
którzy studiuj! w krajach niewiernych
czerpi!c ze wszystkich zakazanych
przyjemno$ci, jakie oferuje Zachód.
Je$li naprawd" chc! si" przys%u#y&
muzu%ma'skiej spo%eczno$ci, powinni przyjecha& do Syrii i Iraku, gdy#
tutaj czekaj! ich $wietne warunki
i wci!# relatywnie %atwo jest tu przyjecha&; „Pa'stwo Islamskie oferuje
wszystko, czego potrzebujesz, wi"c
na co jeszcze czekasz?” – pyta retorycznie anonimowy autor.
Felieton napisany we wspó!pracy
z dr Karolin" Wojtasik z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu #l"skiego

9

Fot. Arkadiusz !awrywianiec

Z ADAMEM PASTUCHEM
p.o. dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
rozmawia TADEUSZ SIERNY

Regionalny
Instytut Kultury
„bankiem wiedzy”
o regionie

10

– We wrze!niu minionego roku Sejmik
Województwa "l#skiego poda$ do pu%
blicznej wiadomo!ci informacj& o zamia%
rze i przyczynach po$#czenia dwóch in%
sty tu cji kul tu ry funk cjo nu j# cych
dotychczas w Katowicach: Regionalne%
go O!rodka Kultury w Katowicach (ROK)
oraz "l#skiego Centrum Dziedzictwa
Kulturowego ("CDK) i utworzenia woje%
wódzkiej instytucji kultury pod nazw#
Regionalny Instytut Kultury w Katowi%
cach (RIK). Jakie przes$anki sk$ania$y ini%
cjatorów tego przedsi&wzi&cia do sfor%
mu$owania okre!lenia nowej instytucji
kultury – nazw# Instytutu Kultury? Czy
jest to mo'e próba kontynuacji dzia$a(
organizacyjnych podejmowanych swe%
go czasu przez Tadeusza Kijonk&, maj#%
cych na celu stworzenie w przysz$o!ci
w Katowicach Pa(stwowego Instytutu,
podobnie jak to si& sta$o ostatnio w Po%
znaniu?

– Zaznaczmy ju# na wst"pie, #e Regionalny Instytut Kultury ustanowiony
zosta' jako instytucja kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym. Kluczem zatem do odczytania
misji RIK s% przede wszystkim dwa
s'owa: kultura i upowszechnianie. Prace
naukowo-badawcze traktowa! nale#y
w tym uj"ciu jako niezb"dn% baz" wiedzy i to baz" profesjonaln%, tworzon%
w kooperacji z zewn"trznymi wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi.
Wiem, #e pan Tadeusz Kijonka jest
rozgoryczony niepe'nym powodzeniem
swoich stara) w sprawie restytucji w Katowicach samodzielnej $l%skoznawczej
placówki naukowo-badawczej. My$l", #e
nies'usznie. No$na idea wszak#e pozosta'a. Dzi$ powiedzie! mo#na tyle, #e 'atwo
jest instytucj" zlikwidowa! i zdyskredytowa! (przypadek &l%skiego Instytutu Naukowego z 1992 roku), jednak bardzo trudno

zbudowa! od nowa i przyda! jej niezb"dnego presti#u. Przy tym jeszcze – koszt takiej odbudowy zawsze wielokrotnie przerasta korzy$ci kosztowe odniesione
w trakcie likwidacji. Zauwa#my, #e i obowi%zuj%cy stan prawny w sferze organizacji polskiego #ycia naukowego i mo#liwo$ci finansowe Województwa &l%skiego
(bo przecie# to samorz%d wojewódzki
by'by pewnie na pocz%tku promotorem
tworzenia nowego instytutu), praktycznie
i obiektywnie uniemo#liwiaj% teraz my$lenie o wielkim instytucie $l%skim. Mówi"
o „wielkim”, bo na dobr% spraw" wy'%cznie o taki warto by toczy! boje. A za tym
sformu'owaniem kryje si" nowoczesna infrastruktura, spe'niaj%ca wymogi parametryzacyjne, kadra naukowa, powa#ne nak'ady finansowe na pierwsze projekty
badawcze. Ale – i tu optymistycznie – wszystko przed nami! Województwo
&l%skie zrobi'o ju# pierwsze kroki, mam tu
na my$li IBR i RIK; $rodowiska akademickie wyra(nie, tak#e w sferze humanistyki,
nauk spo'ecznych i ekonomicznych, wchodz% w faz" rozkwitu, coraz dynamiczniej
d%#%c do kreowania przedsi"wzi"! interdyscyplinarnych; pr"#ny jest oko'okulturowy ruch mi'o$nictwa regionalnego. S%dz", #e to w'a$nie – nawet wbrew temu, co
sam mówi – dobra wiadomo$! dla Tadeusza Kijonki na osiemdziesi%te urodziny.
Narasta grunt pod przysz'e zasiewy i dobre plony. A kultura to przecie# uprawa…
Wracaj%c do kwestii samego nazwania
nowej instytucji mianem „Instytut”. Mamy tu do czynienia z odwo'aniem do dobrych, sprawdzonych rozwi%za) zastosowanych wcze$niej przez samorz%dy
silnych kulturotwórczo o$rodków – Gda)ska, Krakowa i Warszawy. Na Pomorzu
dzia'a bowiem Instytut Kultury Miejskiej,
w Krakowie – Ma'opolski Instytut Kultury, w Warszawie – Mazowiecki Instytut Kultury. Dodajmy jeszcze dla porz%dku, #e funk cjo nu je tak #e In sty tut
Kaszubski. Warto przypomnie!, #e Regionalny O$rodek Kultury w Katowicach
w ostatnich latach, na wielu polach,
wspó'pracowa' z wymienionymi Instytutami, a najsilniej, co poniek%d oczywiste,
z Ma'opolskim Instytutem Kultury.
Zwró!my tak#e uwag" na fakt, #e
na poziomie pa)stwowym, w minionej
dekadzie, ukszta'towa' si" model realizowania polityki kulturalnej poprzez wyspecjalizowane instytuty sektorowe, b"d%ce
agendami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tak zbudowanym uk'adzie funkcjonalnym minister odpo wie dzial ny za spra wy kul tu ry
i dziedzictwa narodowego zachowa' dla
siebie prerogatywy zwi%zane z zarz%dzaniem bud#etowym $rodkami krajowymi
i zagranicznymi, administrowaniem legislacyjnym oraz nadzorem nad narodowymi instytucjami kultury, powierzaj%c
jednocze$nie wykonywanie zada) merytorycznych na obszarze kraju sprofilowanym instytutom – Instytutowi Ksi%#ki, Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa
Raszewskiego, Instytutowi Adama Mickiewicza, Polskiemu Instytutowi Sztuki
Filmowej, Narodowemu Instytutowi

Dziedzictwa, Instytutowi Muzyki i Ta!ca, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.
Ko!cz"c ten nurt rozwa#a!, chc$ powiedzie%, #e w moim rozumieniu Regionalny Instytut Kultury w Katowicach b$dzie za rów no „ban kiem wie dzy”
o kulturze regionu, dziedzictwie materialnym i niematerialnym, problemach kultury wspó&czesnej, jak i nowoczesnym,
sprawnym, efektywnym popularyzatorem
tej wiedzy, wykorzystuj"cym do tego celu dobrodziejstwa najnowszych technologii informatycznych. Stanie si$ by% mo#e tak#e promotorem i przeka'nikiem
strategicznych tre(ci polityki kulturalnej
Województwa )l"skiego w samorz"dach lokalnych.
Kultura dialogu i wspó!pracy
– Do jakiej klasy zespo!ów definicji
kultury odwo!ywa" si# b#dzie w swej co$
dziennej praktyce badawczej i realiza$
cyjnej Instytut?
– Definiowanie kultury by&o przedmiotem nieustannego sporu wewn"trz
Regionalnego O(rodka Kultury w Katowicach. Mog$ tylko przypuszcza%, #e b$d" optowa% za uwypukleniem material ne go, cy wi li za cyj ne go aspek tu
kultury. Teraz przecie# wszyscy potencjalnie mo#emy by% „twórcami kultury”,
znikn$&y granice mi$dzy kreowaniem
a odbiorem kultury, ba – obra'liwe jest
pokazywanie rozgraniczenia mi$dzy
wybitn" osobowo(ci" a wytworem popkulturowym. Poprawno(% polityczna nakazuje nam sprytne dryfowanie
w „p&ynnej ponowoczesno(ci”. Podam
prosty przyk&ad z naszego regionalnego
podwórka. W moim odbiorze regionalizm jest naturaln", czyst" i oczywist" reakcj" na globalizm i unifikacj$. Wyrazist" spo&eczn" reakcj" kulturow". Ale
je(li na&o#ymy na to siatk$ polityczn",
to co dostaniemy? Prosty odruch kulturowy dostanie „g$b$” niepo#"danego aktu odszczepie!czego. Jaki „zespó& defini cji kul tu ry” do te go przy &o #y%?
A #aden. Nie da si$. Prosz$ wybaczy%.
Mog$ powiedzie% tyle – jak d&ugo
przyjdzie mi kierowa% Regionalnym Instytutem Kultury, tak d&ugo b$d$ obstawa& przy kulturze dialogu, kulturze
wspó&pracy, kulturze szacunku, kulturze
#ywej, otwartej. B$d$ or$downikiem
humanistycznego nurtu kultury – bez
uprzedze! traktuj"cego odmienno(ci,
poszukiwania to#samo(ciowe, my(li odmienne od obowi"zuj"cego standardu. Nigdy nie powiem o tym, #e wype&niam misj$ obrony jakiej( „racji stanu”. Cz&owiek
buszuj"cy w ró#nych „klasach zespo&ów
definicji kultury” nie mo#e bowiem tak
post"pi%. W moim odczuciu mo#e jedynie diagnozowa% i definiowa% niedostatki czy deficyty wspó&czesne – takie
cho%by jak wszechogarniaj"cy brak zaufania spo&ecznego – i podejmowa% próby redukowania z&ych zjawisk. Mo#e tak#e, przy u#y ciu do st$p nych mu
instrumentów, stara% si$ przeciwdzia&a%

zjawiskom wyniszczaj"cym tkank$ kultury – ubóstwu, wykluczeniu, osamotnieniu, l$kowi, atomizacji.
Dla mnie definicja kultury sprowadza
si$ do rozumnego i przyjaznego obcowania ze sob" ludzi takimi, jacy s", i bez
wzgl$du na to, sk"d przychodz". Minimalizm? By% mo#e.
– Sejmik Województwa %l&skiego
w kwietniu br. podj&! uchwa!# o po!&cze$
niu od 1 czerwca 2016 roku ROK i %CDK
w jedn& instytucj# pod nazw& Regional$
ny Instytut Kultury. Okre'li! tak(e zakres
dzia!a) Instytutu, precyzuj&c te zadania
w Statucie RIK nadanym w dniu 18
kwietnia 2016 roku. Zakres obowi&zków
na!o(onych na Instytut jest wyj&tkowo
szeroki i ró(norodny. Dzia!alno'" kultu$
ralna, w my'l przepisów ustawy o orga$
nizowaniu i prowadzeniu dzia!alno'ci
kulturalnej, sprowadza si# do trzech
zagadnie): tworzenia, upowszechniania
i ochrony kultury. Która z tych dziedzin
b#dzie dominowa" w pracach RIK?
– Otó# tera'niejsza „dzia&alno(% kulturalna”, #eby mia&a sens i znaczenie, musi by% w najwy#szym stopniu kreatywna. Jej cech" immanentn" musi by%
zatem nieustanne weryfikowanie granic,
ich przekraczanie, &amanie barier. Sukces
RIK-u upatruj$ w tym w&a(nie, #e funkcjonowa& b$dzie w uk&adzie „hybrydowym” – testuj"cym zastane regu&y dzia&ania i proponuj"cym, nawet za cen$
b&$du, koncepcje nowe, odpowiadaj"ce
faktycznym potrzebom spo&ecznym. Organizator RIK – Województwo )l"skie – oczekuje od nowej instytucji nowej jako(ci. My(l$, #e bezpowrotnie
mija czas instytucji kultury, instytucji artystycznych – „wie# z ko(ci s&oniowej”.
Drastycznie zmienia si$ otoczenie spo&eczne, aktywne kulturalnie staj" si$ kolejne generacje, a wraz z nimi pojawiaj" si$ odmienne od dotychczasowych

w ró#nych formach sektora kultury w d"#eniu do pomna#ania owego kapita&u.
– Jest pan zobowi&zany do przygoto$
wania planu finansowego instytucji
kultury, z zachowaniem wysoko'ci do$
tacji organizatora instytucji. Jaki bud(et
dla RIK$u projektuje pan na rok 2017. Ja$
ka jego cz#'" przeznaczona b#dzie
na prowadzenie bada) nad kultur&?
– Tak, obowi"zkiem dyrektora jest
przygotowanie planu rzeczowo-finansowego instytucji kultury. Pracujemy
ju# nad tym. My(l$, #e momentem w&a(ciwym dla konkretyzacji takiego planu
na 2017 rok b$dzie prze&om sierpnia
i wrze(nia tego roku. Nie b$d$ ukrywa&,
#e jest to kwestia delikatna. Bud#et kultury Województwa )l"skiego – cho%
w liczbach bezwzgl$dnych systematycznie wzrastaj"cy – dla mniejszych instytucji szczególnie &askawy nie jest. B$d$
zabiega& o to, by Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, jako instytucja nowa
w strukturze bud#etowej Województwa
)l"skiego, pierwsza powsta&a z po&"czenia dwóch instytucji wojewódzkich,
w pewien sposób pionierska wi$c, przynajmniej na starcie uzyska&a pewne preferencje dotacyjne. Tym bardziej #e
w #adnym wypadku nie b$d$ artyku&owa&
wygórowanych oczekiwa!. Zale#y mi tylko na tym, #eby standing finansowy
RIK -u na po cz"t ku by& po praw ny,
uwzgl$dniaj"cy elementarne potrzeby
programowe i kadrowe. Celowo nie podaj$ konkretnych liczb, bo na to za wcze(nie. Trzeba dopiero rozmawia%.
Dla ostatecznego kszta&tu finansów
instytucji, ale tak#e dla rozleg&o(ci dzia&a! programowych, wa#ny jest tak#e
format pozyskiwania (rodków spoza bud#etu Organizatora. W naszej dotychczasowej pracy wielokrotnie aplikowali(my o pieni"dze z programów Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Teraz przecie( wszyscy potencjalnie mo(emy by" „twórcami kultury”, znik$
n#!y granice mi#dzy kreowaniem a odbiorem kultury, ba – obra*liwe jest
pokazywanie rozgraniczenia mi#dzy wybitn& osobowo'ci& a wytworem
popkulturowym.
aspiracje i preferencje. Ludzie zaczynaj" si$ inaczej organizowa%, inaczej komunikowa%, inaczej reagowa% na globaln"
unifikacj$. Wreszcie, dlatego, #e cyfryzacja bezpowrotnie zmiot&a wspó&zale#no(% mi$dzy porz"dkiem organizacyjnym
kul tu ry a po rz"d kiem es te tycz nym.
Wszystko to nie mo#e pozosta% bez
wp&ywu na sposób istnienia instytucji, b$d"cych przecie# – mimo wszelkich
zmian – fundamentem #ycia kulturalnego. Instytucje publiczne nie mog" nie dostrzega% r$ki darczy!cy – r$ki podatnika.
Nie mog" lekcewa#y% jego woli.
Powo&aniem Regionalnego Instytutu
Kultury jest przede wszystkim gromadzenie wszelkich danych opisuj"cych stan regionalnego kapita&u kulturowego, czytaj – kapita&u spo&ecznego, mo#liwie
szerokie upowszechnianie pozyskanej
wiedzy, a w (lad za tym – wspieranie

wspó&organizowali(my przedsi$wzi$cia
kulturalne z partnerami w samorz"dach
lokalnych czy bratnich instytucjach kultury, kooperowali(my z komercyjnymi
podmiotami gospodarczymi. Dzi$ki takiemu nastawieniu realizowa% mo#emy
na przyk&ad przez najbli#sze lata projekt
OperatorKultury.pl, stworzony w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury Bardzo M!oda Kultura. To niezwykle (mia&e przedsi$wzi$cie badawcze,
szkoleniowe i animacyjne, s&u#"ce &"czeniu wysi&ków animatorów kultury i kadry nauczycielskiej w budowaniu nowoczesnych form edukacji kulturowej. RIK
wykonywa& b$dzie ten projekt jako jeden
z szesnastu w kraju, wy&onionych w drodze konkursu, wojewódzkich operatorów
Bardzo M!odej Kultury. Jesieni" tego roku finalizowa% b$dziemy wieloletnie etnologiczne prace projektowe pod tytu&em
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Tropem badaczy Zag!"bia D#browskiego. To równie! projekt unikatowy – ROK
Katowice jako pierwszy w historii rozpocz"# kompleksowe badania zag#$biowskiego dziedzictwa kultury niematerialnej, uzyskuj"c na ten cel pieni"dze
z MKiDN.
Z tego, co mówi$, do%& jasno wynika,
!e po pierwsze – inicjowanie i prowadzenie zna cz" cych prac ba daw czych
w kulturze b$dzie z ca#" pewno%ci" kontynuowane, po drugie – jeste%my przygotowani na tworzenie no%nych propozycji
badawczych, interesuj"cych i dla naszego Organizatora, i dla donatorów
w skali ogólnopolskiej.
Innowacyjny Klaster Kultury Regionu
– W Katowicach, w uczelniach publicz!
nych i prywatnych, a przede wszystkim
w Uniwersytecie "l#skim i Uniwersyte!
cie Ekonomicznym, Akademii Sztuk Pi$k!
nych, Akademii Muzycznej, muzeach,
pracuje liczne grono zarówno samo!
dzielnych pracowników nauki, jak i dok!
torów, zajmuj#cych si$ problematyk#
kultury. Jaki b$dzie mechanizm wspó%!
pracy RIK z tymi i innymi o&rodkami na!
ukowymi i edukacyjnymi?
– Kszta#towanie sieci partnerstw traktujemy jako przysz#o%ciow", podstawow" metod$ prowadzenia dzia#alno%ci.
Podobne nastawienie mamy wobec pracy metod" projektu.
Chc$ zaproponowa&, by Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zmierza#
do stworzenia swoistego klastra kultury
%l"skiej. Klaster Kultury Regionu chc$
widzie& jako innowacyjn", nowoczesn"
i efektywn" struktur$ organizacji !ycia
kulturalnego. W moim zamy%le RIK
wype#nia#by rol$ punktu koncentracji
i lidera d#ugiego procesu budowania
sieci powi"za' formalnych i nieformal-

tak(e w ramach instytucji kultury tego(
samego Województwa "l#skiego?
– Przysz#o%& jest wy#"cznie we wspó#pracy. Ale jest i przesz#o%&. W przesz#o%ci
pan profesor Jan Malicki, dyrektor Biblioteki (l"skiej, by# przewodnicz"cym Rady
Programowej Regionalnego O%rodka Kultury w Katowicach. Pan profesor Ryszard Kaczmarek, zast$pca dyrektora Biblioteki (l"skiej do spraw Instytutu Bada'
Regionalnych, by# i jest autorem wspó#pracuj"cym z naszym kwartalnikiem „Fabryka Silesia”. Nie wymaga to chyba szerszego komentarza. To s" fakty.
– Wewn#trz RIK, jako wyspecjalizowa!
na jednostka wewn$trzna Instytutu – jak
sformu%owano to w Statucie RIK – funk!
cjonowa) b$dzie "l#skie Centrum Dzie!
dzictwa Kulturowego, którego dzia%alno!
&ci# kierowa) b$dzie wskazany przez
Zarz#d Województwa zast$pca dyrekto!
ra RIK. Czy taki dualizm organizacyjny
i kompetencyjny w strukturze Instytutu
nie b$dzie przeszkod# w sprawnym za!
rz#dzaniu nowym instytutem?
– Nie jest pan jedynym wypowiadaj"cym w"tpliwo%&, co do zasadno%ci takiego zapisu organizacyjnego w Statucie
RIK. Co wi$cej, w dniu 20 maja 2016 roku powsta#o „Rozstrzygni$cie nadzorcze”
Wydzia#u Nadzoru Prawnego Wojewody
(l"skiego, stwierdzaj"ce niewa!no%& tego w#a%nie paragrafu Statutu Instytucji. Informacja o tym rozstrzygni$ciu zosta#a
nam przekazana 31 maja 2016 roku,
w przededniu inauguracji dzia#alno%ci
Regionalnego Instytutu Kultury, kiedy to
z r"k dyrektora Wydzia#u Kultury Urz$du Marsza#kowskiego Województwa (l"skiego, pana Przemys#awa Smyczka, odbierali%my powo#ania dyrektorskie. Nie
musz$ chyba mówi&, !e znale)li%my si$
w sytuacji – mówi"c delikatnie – trudnej.
Pozwoli#em sobie wtedy zaproponowa&,
co uzyska#o aprobat$ Zarz"du Województwa (l"skiego, by w trybie pilnym

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach b$dzie zarówno „bankiem wie!
dzy” o kulturze regionu, dziedzictwie materialnym i niematerialnym, pro!
blemach kultury wspó%czesnej, jak i nowoczesnym, sprawnym, efektyw!
nym popularyzatorem tej wiedzy, wykorzystuj#cym do tego celu
dobrodziejstwa najnowszych technologii informatycznych.
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nych instytucji kultury, o%rodków akademickich, edukacyjnych i o%wiatowych,
organizacji pozarz"dowych, podmiotów
gospodarczych, pojedynczych, aktywnych w kulturze, osób. W tak zarysowanym zamy%le kooperacyjnym ujawnia si$
przestrze' wspó#pracy dla wszystkich innowacyjnie o kulturze my%l"cych osób.
O koncepcji tworzenia Klastra Kultury Regionu mówi$ po raz pierwszy.
Na razie to mój autorski pomys#. Wymaga on dalszego namys#u i dopracowania,
szczegó#owej analizy w zespole RIK.
Wierz$ jednak, !e zostanie przyj$ty pozytywnie i rozwini$ty.
– Czy przewiduje pan wspó%prac$ lub
rywalizacj$ z Instytutem Bada' Regional!
nych Biblioteki "l#skiej, utworzonym

przygotowa& „Regulamin organizacyjny
RIK”, a wi$c wewn$trzny ju! dokument
Instytucji, uwzgl$dniaj"cy funkcjonaln"
specyfik$ (l"skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego i przynajmniej na tym
poziomie chroni"cy warto%ciow" mark$
tego podmiotu. „Regulamin organizacyjny RIK” ustanawia dzia#anie pi$ciu
dzia#ów programowych – (l"skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Regionalnego Obserwatorium Kultury, Regionalnego Laboratorium Kultury, Akademii
Kadr Kultury oraz Fabryki Silesia. Nie ma
zatem mowy o dualizmie organizacyjnym
czy kompetencyjnym. Niezmiernie zale!y mi na tym, by mo!liwie bezkonfliktowo doprowadzi& do integracji dwóch
odmiennych %rodowisk instytucjonal-

nych, ale tak!e odr$bnych kultur zarz"dczych. Je%li pozwoli mi pan na odrobin$
prywaty, to chc$ publicznie podzi$kowa&
za profesjonalizm wszystkim moim
wspó#pracownikom, a szczególnie – koordynuj"cej finanse pani Iwonie Wy!golik i „ogarniaj"cej” kadry oraz wszystko wokó# pani Agacie Zybek. Dzi$ki
wniesionemu zaanga!owaniu, %mia#o powiedzie& mog$, !e Regionalny Instytut
Kultury w Katowicach – po miesi"cu zaledwie istnienia – dzia#a normalnie, jest
gotów do podejmowania wszelkich wyzwa' programowych.
„Mapa drogowa” i nowa strategia
– Dotychczas Regionalny O&rodek
Kultury w Katowicach zajmowa% si$ mo!
nitoringiem „Strategii Rozwoju Kultury
w Województwie "l#skim na lata 2006!
2020”. Zapewne prace te b$dzie konty!
nuowa) RIK. Czy wobec nasilaj#cych
si$ tendencji dezintegracyjnych w woje!
wództwie &l#skim, sporów wokó% rozu!
mienia tre&ci poj$cia to(samo&ci regio!
nal nej, hi sto rii "l# ska, per spek tyw
regionu, zarysowanych np. w „Strategii
Rozwoju Regionu Po%udniowego”, oraz
innych aktach planistycznych Woje!
wództwa, nie nale(a%oby otworzy)
na nowo dyskusji nad koncepcj#, tre&ci#
i priorytetami „Strategii Rozwoju Kultu!
ry” naszego województwa w bie(#cej
i przysz%ej perspektywie lat 2021 !2027,
oraz obowi#zuj#cej „Strategii Rozwoju
Kapita%u Spo%ecznego”?
– Tym pytaniem trafia pan w mój
czu#y punkt. Razem pracowali%my przecie! do%& intensywnie przy organizacji
Kongresu Kultury Województwa (l"skiego w 2010 roku, razem ostatecznie przygotowywali%my redakcyjnie jego konkluzje i re ko men da cje. No i te raz
mogliby%my wiele, wiele godzin strawi&
na rozmowie o rzeczywistych efektach
Kongresu, a po%rednio tak!e – o realnym
wymiarze zapisów „Strategii Rozwoju
Kultury w województwie %l"skim na lata 2006-2020”. Na wszelki wypadek nie
zaczynajmy takiej rozmowy…
Powiem za to o czym% innym. W minionym miesi"cu, mimo ob#$du reorganizacyjnego, znale)li%my w RIK-u czas
na wst$pne rozpatrzenie idei perspektywicznej wspó#pracy Instytutu z w#adzami Województwa (l"skiego. Chcemy
nak#oni& Województwo (l"skie do tego,
by Regionalnemu Instytutowi Kultury
w Katowicach powierzy#o ca#o%& prac organizacyjnych i merytorycznych zwi"zanych z syntez" monitoruj"c" obowi"zuj"cej „Strategii”, a dalej – kompleks
dzia#a' przygotowuj"cych now" strategi$ na lata 2021-2030.
Bardzo skrótowo rzecz ujmuj"c, zaproponujemy, !eby Województwo (l"skie
da#o nam mo!liwo%& sprawdzenia odmiennej od dotychczasowych metodologii budowania strategii rozwoju kultury
w regionie. W metodologii tej zamierzamy %ci%le powi"za& dzia#ania „parakongresowe” z przybli!aniem tre%ci finalnej

strategii. B!d! intensywnie zabiega"
o aprobat! dla takiego w"a#nie rozwi$zania. Decyzje organizacyjne potrzebne b!d$ jednak ju% teraz. Przekracza granice
mojej wyobra&ni, %eby – w sytuacji powo"ania Regionalnego Instytutu Kultury – mo%na by"o powierzy' opracowanie
nowej regionalnej strategii rozwoju kul-

– Katalog zada( najbli%szych jest niebezpiecznie obszerny. Zawieraj$ si!
w nim i sprawy wewn!trzne Instytutu,
i sprawy jego publicznego funkcjonowania. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zapowiedzianego przez Zarz$d Województwa )l$skiego konkursu na stanowisko
dyrektora Instytutu. Wiem, %e nie zabrzmi

Cyfryzacja bezpowrotnie zmiot#a wspó#zale&no%' mi)dzy porz!dkiem
organizacyjnym kultury a porz!dkiem estetycznym.
tury jakiemukolwiek podmiotowi zewn!trznemu, a tak by"a zrobiona tera&niejsza strategia.
Nakre#lili#my ju% w RIK, wspólnie
z kolegami z Regionalnego Obserwatorium Kultury, „map! drogow$” tworzenia nowej strategii dla kultury województwa #l$skiego. Na jej podstawie
mo%emy stwierdzi', %e do prac koncepcyjnych trzeba przyst$pi' ju% jesieni$ tego roku. W latach nast!pnych, pocz$wszy od dru giej po "o wy 2017 ro ku,
uruchamia' b!dziemy w cyklu pó"rocznym, wielkie fora problemowe, „parakongresowe” w"a#nie, s"u%$ce bardzo szczegó"owemu omówieniu rudymentarnych
zagadnie( rozwoju kultury w województwie. My#limy o forach problemowych,
nie za# bran%owych – takie przecie% ju%
dzia"aj$ jako efekt Kongresu 2010. Wed"ug naszej koncepcji – nie b!dzie jednego wielkiego kongresu kultury. B!d$
za to roz"o%one w czasie (2017-2020) kolejne, zwarte merytorycznie, powa%ne
debaty, spotkania, seminaria diagnostyczno-konkluzywne, przeprowadzane w ró%nych miejscach województwa #l$skiego.
Chcemy zapewni' przy tym pe"n$ publiczn$ otwarto#' prowadzonych prac. Dla
osta tecz ne go opra co wa nia stra te gii – na bazie zgromadzonego wcze#niej
wiarygodnego materia"u analitycznego – zamierzamy powo"a' interdyscyplinarny zespó" ekspercki (by' mo%e zal$%ek Regionalnego Klastra Kultury?),
który dokonana syntezy zgromadzonej
wiedzy i doprecyzuje ostateczny format
strategii.
W RIK-owskiej „mapie drogowej”
roboczo wyznaczyli#my pi!' pól rozwa%a( strategicznych i nadali#my im umowne nazwy: !l"skie dla wspó#pracy samorz"dowej, !l"skie dla integracji kultury,
!l"skie dla mecenatu, !l"skie dla sieci kooperacji i !l"skie dla Europy. Gotowa
propozycja do dyskusji i weryfikacji. Regionalne Obserwatorium Kultury RIK jest
dost!pne. Mamy na ten etap czas do jesieni. Zapraszamy!
#kultura_slaskie 3.0
– Zarz!d Województwa "l!skiego
w dniu 24 maja 2016 roku powierzy# pa$
nu pe#nienie obowi!zków dyrektora RIK.
Jest pan do%wiadczonym, kompetent$
nym, o d#ugim sta&u profesjonalnym me$
ned&erem kultury. Jakie zadania planuje
pan zrealizowa' w najbli&szym czasie?

to dobrze, ale staram si! szczerze odpowiada' na Pa(skie pytania, wi!c zaryzykuj! – jestem w tym konkretnym kontek#cie w sytuacji do#' szczególnej i mocno
niekomfortowej. Moim celem najbli%szym jest wskazanie jasnej perspektywy
rozwoju, perspektywy korzystnej dla
ka%dej osoby w Instytucie. Nie jest to proste, ufam jednak, %e spokojny dialog przyniesie z czasem w"a#ciwy skutek.
Trzeba popracowa' pilnie nad rozpoznawalno#ci$ nowej marki. Robimy konkurs na logo Regionalnego Instytutu
Kultury w Katowicach oraz pe"nego wizualnego otoczenia tej marki. Liczymy
na wsparcie ze strony katowickiej Akademii Sztuk Pi!knych.
Wspólnie z moimi zast!pcami: Ma"gorzat$ Mazur i Jackiem Owczarkiem koncypujemy, jak najefektywniej wype"ni'
plany programowe „z"amanego” 2016 roku, a jednocze#nie wytworzy' spójny plan
roku przysz"ego; w ci$gu najbli%szych
dwóch miesi!cy musimy ostatecznie zamkn$' bilansowo i rzeczowo dzia"alno#'
Regionalnego O#rodka Kultury w Katowicach oraz )l$skiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Zacz!-

cze. Uka%e si! ósmy tom Wiadomo%ci konserwatorskich województwa %l"skiego
dopieszczanych przez urz$d Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Jacka
Owczarka i Ew! Caban, czwarty tegoroczny numer kwartalnika Fabryka Silesia
pod has"em, tak to przynajmniej przewidu je re dak tor na czel ny kwar tal ni ka
Krzysztof Karwat, „Nowi )l$zacy”, publikacja projektowa Tropem badaczy Zag#$bia D"browskiego firmowana przez
Roberta Garstk!, autorski album fotograficzny Arkadiusza Goli po#wi!cony zlikwidowanej kopalni Kazimierz Juliusz
w Sosnowcu, z Muzeum w Sosnowcu
przygotowany. Przecie% wymusza to
wr!cz potrzeb! silnej inwazji promocyjnej. B!dziemy to robi'. To te% zadanie
na najbli%szy czas. Chc! mocno promowa' fantastyczn$ publikacj! Anny Syski
Podró& ku nowoczesno%ci. Architektura XX wieku w województwie %l"skim.
Maciej Zygmunt, Aleksander Lysko
i *ukasz Dziuba z Regionalnego Obserwatorium Kultury pracuj$ nad regrantingiem w projekcie OperatorKultury.pl,
Ma"gorzata Mazur tworzy Akademi$
Kadr Kultury RIK, Jacek Kowalski-Krawczyk z Tomaszem Molitorem w Regionalnym Laboratorium Kultury zaczynaj$ wysy"a' ofert! uczestnictwa
w opracowanym przez siebie podwójnym
teatralnym projekcie warsztatowym,
Hanna Kostrzewska z Mart$ Rosó" zastanawiaj$ si!, jak negocjowa' ze mn$ afiliowanie przy RIK ogólnopolskiego pisma internetowego rodem z Katowic
Reflektor – roz%wietlamy kultur$. I tak dalej, i tak dalej. Katalog zada( – powiedzia"em – jest niebezpiecznie obszerny.
I jeszcze %yczenie na koniec. Pracujemy.
Regionalny Instytut Kultury b!dzie si! roz-

Wed#ug naszej koncepcji – nie b)dzie jednego wielkiego kongresu kul$
tury. B)d! za to roz#o&one w czasie (2017$2020) kolejne, zwarte mery$
torycznie, powa&ne debaty, spotkania, seminaria diagnostyczno$konklu$
zywne, przeprowadzane w ró&nych miejscach województwa %l!skiego.
li #my pra ce nad przy go to wa niem
poka&nego unijnego projektu, którego celem jest usta bi li zo wa nie obec no #ci
wszystkich instytucji kultury Województwa )l$skiego w przestrzeni cyfrowej.
RIK wzi$" na siebie zobowi$zanie wytworzenia warto#ciowego projektu cyfrowego. Nazwali#my go na roboczo i #licznie po etyc ko #kul tu ra_sla skie 3.0.
Znacznik 3.0 wskazuje przy tym na preferowanie informacji publicznej w dost!pie cyfrowym. I g"owimy si! teraz, czy
wpisywa' w ten projekt nasze inne koncepcje cyfrowe – Okna kultury i Kultura znaczy…, czy te% szuka' dla nich
innych &róde" finansowania. Na przyw"aszczenie pomys"u Okien kultury mam
przyzwolenie jego twórcy, Ryszarda Mo#cickiego. O Kultur$ znaczy… nie musz!
si! martwi', bo sam j$ wymy#li"em.
Tylko, jak to wszystko zrobi'? Oto dylemat.
W perspektywie najbli%szych miesi!cy
mamy jeszcze obszerne plany wydawni-

wija". Prosz!, by miesi!cznik „)l$sk”
czynnie partnerowa" naszym przedsi!wzi!ciom. Rozwija" si! wraz z nami. Kultura regionu potrzebuje wielu umys"ów
i r$k. Mo%e razem z Górno#l$skim Towarzystwem Literackim b!dziemy tworzy'
Regionalny Klaster Kultury? A je#li nie,
mo%e pomy#limy o nowoczesnym konsorcjum wydawniczym?
Nie wspomnieli#my dot$d – w kontek#cie ró%norodnych poszukiwa( wspó"pracy – o Górno#l$skim Zwi$zku Metropolitalnym ani o Obserwatorium Procesów
Miejskich i Metropolitalnych Uniwersytetu )l$skiego. Mo%e powinni#my porozmawia' z pani$ prezydent Ma"gorzat$
Ma(k$-Szulik i panem rektorem Tomaszem Pietrzykowskim? Czy nie?...
– (ycz) powodzenia w realizacji tych
ambitnych planów, deklaruj) najdalej
id!c! ch)' wspó#pracy i wspó#dzia#ania
GTL i RIK. Dzi)kuj) za bardzo inspiruj!$
c! rozmow).
!
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FLORIAN !MIEJA
NESTOR POETÓW?

Rys. Wojtek !uka

Pisanie wierszy po dziewi!"dziesi#tce
widocznie jest niezwyk$# propozycj#
korespondenci pisz# do mnie „zacny”.
To sprawa m$odego ducha, fantazji
brawurowej ostentacji, wymowy
oparcia o bogat# bibliotek!
wieszcz# wen!, kaznodziejskie zapa$y
a ja z motyk# na s$o%ce, cho" gro&#
demencja i alzheimer, zapominam
s$ów, czekam na nie d$ugo, ale ufam
&e przyjd# i cierpliwym warowaniem
umiem uzbiera" wierszyk do'" sensowny.
A mo&e pobij! rekord Guinnessa
mo&e zostan! Nestorem poetów?
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RAPORT O STANIE UNII
Pisz! wierszyki, aby si! upewni"
#e umys$ jeszcze zdolny jest rozró#nia".
O wiele gorzej jest ju# z mobilno%ci&
bo nogi mi si! pl&cz&, kiedy chodz!.
Nie nadaj! si! zupe$nie na „stacza”
tak wi!c mog& by" spokojni stoicy
gdy# nie stanowi! #adnej konkurencji.

DYLEMAT HAMLETA
Obserwujemy regularno%" zjawisk
by ustanowi" prawa i mie" pewno%" orientacji w otaczaj&cym %wiecie.
Wszelkie odchylenia od normy zaraz
nas niepokoj& i burz& przyj!ty
$ad akceptowany przez bystry rozum
i jego do%wiadczone stypulacje.
Na jarz!binie za oknem zosta$y
dojrza$e owoce, które innymi
laty znika$y wcze%nie w orgii ptaszej
inwazji, tajemniczego najazdu.
Czy#by tu niezbadany instynkt zawiód$
zaistnia$y inne motywy, gra$y
odmienne uwarunkowania, cechy
nieobliczalne, nieuchwytne ludzkiej
percepcji i poj!tno%ci? Horacja
Hamlet próbowa$ o tym u%wiadomi".
A my po latach pilnego szukania
nie odkryli%my lepszej filozofii.
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Zdj!cia: Grzegorz Sztoler

Jak !l"zacy relikwie
z domu !wi#tego Jana
z K#t zabierali
GRZEGORZ SZTOLER
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Cofniemy si! nieco w czasie, by opowiedzie" o rosn#cym kulcie Jana Kantego,
który pochodzi$ z po$o%onego na pograniczu &l#sko'ma$opolskim miasteczka K!ty, a tak%e roli,
jak# odegrali tu &l#scy pielgrzymi. Bo przecie% tak%e oni tu docierali.

profesorów, m#odzie'y, studentów, „Caritas”, szkó# katolickich. W ikonografii
przedstawia si" go jako kap#ana w ornacie, czy te' jako teologa i profesora, w todze i birecie doktorskim na g#owie,
z ksi"g! w d#oni.
I Kraków, i K!ty kochaj" Kantego
imo 'e w XVII stuleciu od $mierM
ci Jana Kantego up#ywa#o dwie$cie
lat, pielgrzymki do miejsca jego urodze-

rzypomnijmy dla porz!dku pewne
P
fakty. Urodzony – jak si" podaje – 23
lub 24 czerwca 1390 roku w K"tach

przysz#y polski $wi"ty, maj!c 23 lata podejmuje studia w Krakowie, które ko%czy w 1418 roku w stopniu magistra
sztuk. &wi"cenia kap#a%skie przyjmuje
w ko$ciele Nawiedzenia Naj$wi"tszej
Marii Panny w Tuchowie aktualnie b"d!cym sanktuarium ojców redemptorystów. Nast"pnie prowadzi szko#" klasztorn! u miechowskich bo'ogrobców,
gdzie m. in. przepisuje (kopiuje) dzie#a
religijne (szczególnie $w. Augustyna), co
staje si" pasj! jego 'ycia podobnie jak
g#oszenie kaza%. Od 1429 roku zaczyna wyk#ada( na Akademii Krakowskiej
równocze$nie studiuj!c teologi" – magisterium z niej otrzyma# w 1443 roku.
W tym te' czasie zosta# kanonikiem
i kustoszem w Olkuszu. Pielgrzymuje
kilkakrotnie do Rzymu. Zmar# 24 grudnia 1473 roku w Krakowie. Beatyfikowany zosta# 27 wrze$nia 1680 roku
przez papie'a Innocentego XI, a jego kanonizacji dokona# 16 lipca 1767 roku papie' Klemens XIII.
Liturgiczne wspomnienie $w. Jana
Kantego przypada na dzie% 20 pa)dziernika. &wi"ty Jan Kanty jest patronem Polski, g#ównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa,

nia – a wi"c do K"t, a tak'e do miejsca
jego $mierci – do Krakowa, nie ustawa#y. Janina Bieniarzówna badaj!c ówczesny fenomen popularno$ci krakowskiego profesora, wyja$nia, i' „w $wietle
badanych materia#ów, zw#aszcza akt
procesu kanonizacyjnego 1667 r. i zezna% $wiadków mówi!cych o ci!g#o$ci
kultu, Jan Kanty jawi si" jako kto$
trwale obecny w pami"ci ludzkiej, jako
m!' wielkiego mi#osierdzia, jako potencjalny or"downik w sprawach trudnych
i nieraz beznadziejnych”1. Do K"t – jak
czytamy w aktach procesowych – przybywali licznie pielgrzymi, zw#aszcza ze
s!siedniego &l!ska, ofiaruj!c pielgrzymk" do miejsc narodzin $wi"tego w zamian za cudowne uzdrowienie. Poza tym
„lud $l!ski powracaj!c si" z Kalwariey,
i z Krakowa, od grobu tego' $wi"tego,
nawiedzali dom ten w K"ciech, w którym si" urodzi#, i tam si" modlili, i z nabo'e%stwa przeciwko temu $wi"temu
za relikwie z drzewa trzasku #upali,
i z sob! brali”2. Zreszt! na tym'e procesie z 1667 roku, o zasi"gu kultu Jana
z K"t za$wiadczy# starosta gniewkowski Jan Koryci%ski „wymieniaj!c w$ród
pielgrzymów do jego grobu Litwinów,
&l!zaków, Niemców, przybyszów z Prus,
Moraw i W"gier”3. Wielu z nich dociera#o te' do miejsca narodzin $wi"tego
m"'a.
Wkrótce te' w K"tach zadecydowano
o postawieniu patronowi miasta kaplicy. Pisze Jan Rodak, i' „st!d na skutek
dzia#a% oddolnych i popularyzacji kultu $wi"tobliwego m"'a zaistnia#a w K"tach realna potrzeba stworzenia miejsca,
gdzie ten kult móg#by si" rozwija(.
Skromny domek, gdzie wed#ug tradycji
narodzi# si" przysz#y $wi"ty, nie zabezpiecza# rosn!cego z czasem zapotrzebowania dewocyjnego. Sam budynek [rodzinny dom Jana z K"t], wzniesiony
jeszcze w XIV wieku, na skutek >#upania trzasek< stawa# si" zapewne z biegiem lat ru in! i ju' w po cz!t kach XVII stulecia grozi# nie tylko
zawaleniem, ale tak'e pielgrzymom”4.
Przy$pieszenie, zdynamizowanie spraw
zwi!zanych z oficjalnym zatwierdzeniem
kultu Jana z K"t mia#o miejsce w#a$nie
w XVII stuleciu.
Cuda i #aski wiod" na o#tarze

rzypomnijmy, i' kult wokó# osoby teP
go $wi"tobliwego m"'a, profesora
Akademii Krakowskiej, zrodzi# si" za-

raz po jego $mierci 24 grudnia 1473 roku. Utrwala#y ten stan rzeczy doznane
cuda i #aski za wstawiennictwem Jana
z K"t, wypraszane u jego grobu w kolegiacie akademickiej $w. Anny w Krakowie. By#o ich tyle, 'e zacz"to je spisywa(, a nieco pó)niej – poniewa' kult
Jana z K"t zatacza# coraz szersze kr"gi – podj"to starania o wyniesienie krakowskiego uczonego na o#tarze. Wspomina o tym po raz pierwszy arcybiskup
gnie)nie%ski Jan *aski w swoim li$cie
skierowanym do ojców soboru latera%skiego V z 20 kwietnia 1514 roku,
gdzie znalaz#a si" wzmianka o zamierzonej kanonizacji Jana z K"t i kilku innych
otoczonych powszechn! $wi"to$ci! Polaków. Arcybiskup wystosowa# te',
w czasie trwania obrad soborowych,
pro$b" datowan! na 20 pa)dziernika 1514 roku, adresowan! do papie'a
Leona X w sprawie kanonizacji Kingi
(Kunegundy), Jacka, królewicza Kazimierza, syna króla Kazimierza Jagiello%czyka oraz Jana Kantego. Niestety, inicjatywa ta nie znalaz#a pocz!tkowo
wsparcia ani w$ród elit politycznych ówczesnego Królestwa Polskiego, ani
w$ród episkopatu. Nawet krakowska Alma Mater, jak podaje J. Rodak, „której
wychowankiem, a pó)niej dziekanem
Wydzia#u Artium by# Jan Kanty, nie czyni#a 'adnych stara% wokó# wyniesienia
ma o#tarza swego profesora”5. Dopiero
wszcz"ta w II po#owie XVI w. batalia
z jezuitami m.in. o wp#ywy w szkolnictwie $rednim zmieni#a nastawienie Akademii Krakowskiej. Dlatego w 1627 roku bp krakowski Marcin Szyszkowski,
na pro$b" krakowskich akademików,
roz po czy na pra ce przy go to waw cze
do wszcz"cia procesu beatyfikacyjnego
na szczeblu diecezjalnym. Przewód
otwarto uroczy$cie 3 kwietnia, zako%czono ju' 13 lipca 1628 roku, a zgromadzone akta przes#ano do Rzymu. I cho( pocz!tkowo – z powodu bli'ej nieznanych
b#"dów proceduralnych – proces nie uzyska# akceptacji Stolicy Apostolskiej,
ju' w nast"pnym roku Kongregacja
Obrz"dów wyda#a biskupowi krakowskiemu zgod" na kontynuowanie procesu partykularnego. W mi"dzyczasie jednak, w 1634 roku, zaostrzono przepisy
dotycz!ce post"powa% przy procesach
beatyfikacyjnych. Tak wi"c w efekcie
proces Jana z K"t nale'a#o przeprowadzi( od pocz!tku, wedle nowych zasad,
by udowodni( ci!g#o$( jego kultu, co
sz#o – co tu ukrywa( – niezmiernie opieszale. Nawet misja wys#annika Akademii Krakowskiej do Rzymu, Jana Waxma na, ka no ni ka ka te dral ne go
krakowskiego i sekretarza królewskiego, w sprawie beatyfikacji Jana Kantego z 1641 roku, nie przynios#a niczego
kon kret ne go 6 . Do pie ro roz po cz" ty
w 1667 roku na szczebli diecezjalnym
kolejny, drugi ju' proces beatyfikacyjny przyniós# prze#om. Janina Bieniarzówna pisze:
„Prace komisji kierowanej przez biskupa Miko#aja Oborskiego trwa#y do
5 marca 1668. Protoko#y obrad i prze-
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W tym miejscu w!a"nie, gdzie wznosi si# kaplica "w. Jana Kantego, sta! dawniej jego rodzinny dom, z którego pielgrzymi zabierali ma!e fragmenty na pami$tk#. Mo%e jeszcze w niektórych "l$skich domach zachowa!y si# takie relikwie?

s!ucha" #wiadków, z których ka$dy odpowiada! na 30. identycznych pyta", prowadzone by!y bardzo starannie. Materia!y przes!ano do Rzymu, gdzie sprawa
utkn%!a znowu na kilka lat i dopiero
21 marca 1676 roku Kongregacja Obrz%dów zatwierdzi!a opini% biskupa Oborskiego odno#nie do trwaj&cego od niepami%tnych czasów kultu Jana Kantego.
Przeto 28 marca t.r. [tego$ roku] papie$
Klemens X potwierdzi! postanowienie
Kongregacji”7.
Natomiast J. Rodak doprecyzowuje:
„W dniu 21 marca 1676 roku Kongregacja Obrz%dów wyda!a >Dekret zatwierdzaj&cy kult Jana z K%t od niepami%tnych
czasów< (Decretumapprobationiscultus
ab immemorabili tempore b. IoannisCantii), zatwierdzony nast%pnie przez
papie$a Klemensa XIII (28 marca 1676),
co by!o równoznaczne z aktem beatyfika cji” 8 . Ta de cy zja by !a prze !o mem – prze!omem na który czekano, zarówno w Krakowie, jak i K%tach. Mo$e
nawet bardziej w K%tach.
Ukochany przez mieszka!ców
Patron miasta
%czanie czekali, ale byli od dawien
K
dawna pewni, $e Jan jest #wi%ty.
Modlili si% do niego, otrzymywali !aski,
widzieli innych – pielgrzymów, którzy

18 tu, do K%t, do miejsca narodzenia #wi%-

tobliwego Jana, przychodzili od dziesi%cioleci, od pokole". Wzrusza lektura akt
procesowych i tego co mówi& na nim k%czanie. Tkacz Jan M!ynarski, przedstawiciel popularnej w K%tach profesji, podkre#la rzecz dla niego – i wszystkich
ów cze snych miesz ka" ców mia sta
– oczywist&: „wzdy' nie masz tego
cz!eka w K%ciech, ba i oko!o nich
po wsiach i miasteczkach, $eby si%
do niego nie uciekali i !aski wielkiej nie
doznawali”9. Nic dziwnego Sacra Rituum Con gre ga tio wy da !a 17 wrze #nia 1680 roku decyzj% beatyfikacyjn&
przychylaj&c si% tym samym do pro#by
króla polskiego Jana III Sobieskiego kierowanej do papie$a10.
22 pa(dziernika 1702 roku mia!o
miej sce rów nie do nio s!e wy da rze nie – za spraw& ksi%dza Marcina O#li"skiego (ok. 1647-1720), profesora teologii i rektora Akademii Krakowskiej,
prowizora ówczesnej kaplicy #w. Jana Kantego w K%tach – do rodzinnego
miasta Kantego sprowadzono jego relikwie: „ksi&dz Marcin O#li"ski… jako
patriota tameczny [tamtejszy], relikwi&
#wi%tego Jana Kantego do K%t i kaplice Narodzenia jego z Krakowa z sob&
przywióz! i tam j& z!o$y!. Co dopiero
[miasto] K%ty ten to skarb najpierwszy
raz otrzyma!o i nim si% zaszczyca”11.
Natomiast w 1714 roku #wi%towano
#wi%to Patrona K%t po raz pierwszy
21 pa(dziernika, a nie 6 pa(dziernika jak

dot&d (t& dat% naznaczy! od Innocentego III, obchodzono j& od 1680 roku).
Powód tej zmiany t!umaczy Komoniecki decyzj& synodu biskupów krakowskich z 6 pa(dziernika 1711 roku,
na którym postanowiono „aby do Stolice Apostolskiej suplikowa', $eby to
#wi%to ze dnia 19 Octobris [19 X] przemienione i przeniesione bywa!o na niedziel% zawsze trzeci& Octobris [pa(dzier ni ka]. Ja ko$ tak sta !o si%
z pozwoleniem Ojca )wi%tego papie$a
Klemensa XI, i najpierwej to #wi%to tego roku 1714 zacz%!o si% celebrowa'
w t% niedziel%…”12
"wi#tobliwa Ludowika,
te$ rodem z K#t by%a
le nie tylko kultem Jana Kantego s!yA
n%!y XVII-wieczne K%ty. Wiele !ask
tutejsi obywatele doznali dzi%ki wsta-

wiennictwu swojej rodaczki, której po#wi%cono nawet ulic%:
„Roku Pa"skiego 1623 dnia 25 kwietnia pobo$na i b!ogos!awiona Ludwina,
rodziczka z miasta K%t z u'ciwych rodziców, ojca Mateusza i matki pobo$nej
matrony obywatelów k%tckich narodzona, maj&c lat wieku swego 60,
w Rzymie #wi&tobliwie i cudownie
umar!a – opisuje j& na !amach $ywieckiej kroniki Andrzej Komoniecki. – Ta
w m!odo#ci swojej w K%tach przy rodzi-

cach b!d"c, byd#o pasa#a, i gdy j" na polu nadesz#y pielgrzymki do Rzymu id"ce, wzi!#y j" z sob". Gdzie ona $wi"tobliwie %yj"c przez lat trzydzie$ci, statie
ko$cio#ów rzymskich obchodz"c, groby
$wi!tych bo%ych nawiedza#a, modlitwy $wi!te z p#aczem odprawowa#a, a lubo by#a ucze$niczk" habitu zakonu trzecie go $wi! te go Fran cisz ka, jed nak
przy ko$ciele a la Minerva Ojców Dominikanów najcz!$ciej bywa#a i tam ró%aniec $wi!ty, kl!cz"c przy drzwiach,
z modlitwami odprawowa#a i z ja#mu%ny %y#a i przez swoje pobo%ne uczynki
i doskona#y %ywot $wi"tobliw" i b#ogos#awion" si! sta#a i dusz! swoj" Panu Bogu, jako oblubie&cowi swemu odda#a.
Po $mierci do cia#a jej wszytek Rzym
z wielkim t#umem przychodzi#, bo wielom by#a [znana] wiadomo$' jej $wi"tobliwo$ci; któr" trudno pogrz!$' by#o, a%
dnia trzeciego. A t! pogrzebiono z wielk" u'ciwo$ci" w ko$ciele $wi!tego Stanis#awa, po lewej stronie o#tarza $wi!tego Jacka. Do której uciekaj"cy [si!]
wiele #ask za jej przyczyn" doznawaj"
i za $wi!t" poczytaj".”13
Do $wi!tobliwej Ludowiki z K!t
pielgrzymuj" i dzisiaj k!czanie. Jedn"
z takich relacji osobistych jest refleksja zamieszczona w „Allmanachu K!ckim” przez ksi!dza Piotra Le$niaka, który poszukiwa# $ladów swej rodaczki
w Rzymie w ko$ciele Naj$wi!tszego
Zbawiciela i $w. Stanis#awa biskupa
przy via delle Botteghe Oscure. To miejsce – jego zdaniem – powinno si! sta'
„celem pielgrzymek nawiedzaj"cych
Wieczne Miasto” 14. Poniewa% ka%dy
europejski, i dodajmy chrze$cija&ski,
naród zabiega#, by mie' w Rzymie
w#asny ko$ció#, i Polacy, a konkretnie
kardyna# Stanis#aw Hozjusz wspomagany ofiarno$ci" króla Stefana Batorego i jego %ony królowej Anny Jagiellonki, czyni# podobne starania – z efektem.
Polski ko$ció#, wzniesiony na ruinach
antycznego teatru Balbusa, w 1591
roku konsekrowa# kardyna# Jerzy Radziwi## z Krakowa. Tutaj w#a$nie mieszcz" si! dwa k!ckie akcenty: $w. Janowi Kan te mu – „de dy ko wa ny jest
pó(nobarokowy obraz znajduj"cy si!
w bocznym o#tarzu. )w. Jan z K!t
przedstawiony jest jako ja#mu%nik rozdaj"cy szaty ubogim. Jest to dzie#o Salvatore Monosilio. Wizerunek naszego
$wi!tego widnieje tak%e na sklepieniu
$wi"tyni w$ród wielu polskich $wi!tych. (Jak podaj" zapiski, $w. Jan Kanty pielgrzymowa# pieszo do Rzymu)”15.
Drugim „k!ckim akcentem” w rzymskiej $wi"tyni ufundowanej dzi!ki zabiegom kardyna#a Hozjusza jest w#a$nie
$wi"tobliwa Ludowika – „przy przej$ciu
z nawy do prezbiterium natkniemy si!
na tablic! ku czci pobo%nej Ludowiki
z K!t, zmar#ej w 1623 roku, która tak%e pielgrzymowa#a do Wiecznego Miasta i pozosta#a tam do ko&ca %ycia.
Przez lud rzym ski uzna na zo sta #a
w swoim czasie za $wi!t"”.16
Tak%e i k!czanie, w uznaniu jej cnót
i pobo%nego %ycia, nadali jednej z ulic

Wn!trze kaplicy

jej imi!. Niew"tpliwie – miasteczko to
z uwagi na sw" niezwyk#" histori! zas#uguje na wi!cej uwagi. Mo%e jeszcze
przyjrzymy si! K!tom i ich dziejom ze
$l"skiej perspektywy.
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Foto. Jaros!aw Mokrzycki
Laureat tegorocznej nagrody Towarzystwa Przyjació! "l#ska w Warszawie: profesor Stanis!aw S!awomir Nicieja ze „"l#zaczk#” – rze$b# prof. Piotra
Gawrona. Nagrod% wr%czy! laureatowi Franciszek Pieczka.

LAUDACJA

s!aw S!awomir Nicieja przyszed!
Sdziernatanini"wiat
pod znakiem Wagi – 4 pa#ka 1948 roku w Strzegomiu na Dol-
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nym $l%sku. Znawcy horoskopów powiadaj%, &e urodzeni pod tym znakiem
kochaj% ksi%&ki i prowadz% badania naukowe, s% koneserami muzyki i sztuki, zawsze
elegancko ubrani, wykazuj% dobre maniery i takt, zwracaj%c równie& uwag' na zachowanie tych cech przez innych ludzi. Zapew niam, &e nie jest to wst'p
do panegiryku, ale szkic przybli&aj%cy osobowo"( honorowanego dzisiaj Laureata.
Kiedy Stanis!aw S!awomir Nicieja
w 1968 roku rozpoczyna studenck% przygod' w Opolu, rozpo"ciera nad nim dyskretnie swoje skrzyd!a Fortuna, z ga!%zk%
oliwn% i rogiem obfito"ci. M!ody adept historii pomaga szcz'"ciu, pracowicie zdobywa wiedz' i rozwija talenty, aktywnie
uczestniczy w &yciu akademickim i po magisterium w 1973 roku w macierzystej
Wy&szej Szkole Pedagogicznej, rozpoczyna b!yskotliw% karier', wspinaj%c si' coraz wy&ej po stopniach naukowych awansów, uzyskuj%c w roku 1993 tytu! profesora
zwyczajnego, zwie)czeniem tej drogi staj% si' insygnia rektorskie Uniwersytetu
Opolskiego, którymi spo!eczno"( akademicka honoruje profesora Stanis!awa Niciej' przez cztery kadencje od 1996
do chwili obecnej. W swoim dorobku prof.
Nicieja posiada ponad 800 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 26
ksi%&ek po"wi'conych: tematyce kresowej,
dziejom nekropolii oraz historii opolskich uczelni. Jego monografia Cmentarza *yczakowskiego we Lwowie zosta!a
sprzedana w rekordowym nak!adzie 250
tys. egzemplarzy, Stanis!aw Nicieja jest
równie& autorem 25 filmów dokumental-

ku czci
Stanis!awa S!awomira Nicieji – historyka, profesora, doktora habilito"
wanego nauk humanistycznych, rektora Uniwersytetu Opolskiego, sena"
tora Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji, kustosza pami#ci Lwowa
i miast kresowych, wizjonera i budowniczego Alma Mater Opoliensis
i Wzgórza Uniwersyteckiego – Mons Uniwersitatis, kreuj$cego uniwer"
saln$ i wyj$tkow$ przestrze%, poszukiwania prawdy i piel#gnowania &l$"
sko"kresowej pami#ci, stanowi$cej wa'n$ cz#&( dziedzictwa kulturowe"
go wspó!czesnej Europy.
nych dla Telewizji Polskiej, ukazuj%cych
histori' i wspó!czesne oblicze kresowych
zamków, cmentarzy i miast. Za swoje dokonania uzyska! tak wiele wyró&nie),
laurów i nagród, &e nie sposób wymieni(
wszystkich w krótkim wyst%pieniu, ale
warto wspomnie( o nagrodzie Karola
Miarki, Glorii Artis i o Nagrodzie KLIO
(zwanej polskim Noblem dla historyków), któr% Profesor otrzyma! w ubieg!ym
roku wspólnie ze swoim wydawc% Bogus!awem Szybkowskim za seri' „Kresowa
Atlantyda – historia i mitologia miast
kresowych”, wielotomowe dzie!o, ocalaj%ce od zapomnienia dzieje blisko 200
miast II Rzeczypospolitej, które pozosta!y za wschodni% granic% Polski po drugiej
wojnie "wiatowej.
Pe!ni%c funkcje rektora doprowadzi!
do rozkwitu Uniwersytet Opolski wzno-

sz%c lub remontuj%c kilkadziesi%t obiektów
uczelnianych na czele z Collegium Maius,
Collegium Civitas, Collegium Minus oraz
Collegium Pedagogicum, bo jak powiedzia! w jednym z wywiadów:
– Uniwersytet powinien by( czynnikiem
miastotwórczym, daj%cym mieszka)com
miasta prac' i wiedz', ale musi te& emanowa( potencja!em intelektualnym na region i kraj, dawa( szanse i wyzwala( ludzkie ambicje, powinien by( magnesem
przyci%gaj%cym wszystkich tych, którzy
maj% predyspozycje do tworzenia nauki,
kultury, o"wiaty, rozwijania gospodarki.
Utworzenie Uniwersytetu Opolskiego nie
by!o zadaniem !atwym, wielu nie &yczliwych ironizowa!o „A po co uniwersytet
w takim ma!ym Opolu?”, wówczas Profesor Nicieja odpowiada! niedowiarkom, &e
Opole mo&e by( w Polsce silnym miastem

akademickim na miar! uniwersyteckich
miast europejskich: Heidelbergu, Fryburga, Uppsali czy te" Getyngi. Aby zrealizowa# dzie$o swojego "ycia potrafi$ zgodnie
wspó$pracowa# z wieloma osobisto%ciami
"ycia spo$eczno-politycznego naszego kraju, a wszyscy wiemy jak o to trudno w naszej skomplikowanej rzeczywisto%ci. Dzi!ki zaanga"owaniu ksi!dza arcybiskupa
Alfonsa Nossola realny stawa$ si! pomys$, aby w Opolu po zmianach systemowych dokona# odwa"nego eksperymentu
i po$&czy# Wy"sz& Szko$! Pedagogiczn&
w Opolu z fili& KUL – na wzór klasycznego uniwersytetu z teologi& i prawem.
Ostatecznie Jan Pawe$ II da$ swoje pozwolenie na realizacj! tego pomys$u i spe$ni$y si! marzenia wielu Opolan, aby na w$asnym Uniwersytecie m$odzie" 'l&ska
Opolskiego mog$a studiowa# „doma”.
Rektor nie spocz&$ po tym sukcesie
na laurach, oprócz wielkiej inwestycji jak& by$o zbudowanie Collegium Maius,
przyst&pi$ do tworzenia intelektualnej
oraz duchowej formacji m$odego Uniwersytetu, który Jego zdaniem ma by# miejscem spotkania, dialogu i wspó$pracy
%rodowiska akademickiego z wybitnymi
postaciami ze %wiata sztuki, kultury i polityki. Wkrótce wiele znakomito%ci zostaje obdarzonych i z rado%ci& przyjmuje tytu$y doktorów honorowych UO: s& w%ród
nich m. in.: pisarze: Stanis$aw Lem, Tadeusz Ró"ewicz, naukowcy: Dorota Simonides, Zbigniew Religa, Bogdan Suchodolski, Jan Miodek, Janusz Tazbir, Henryk
Samsonowicz, arty%ci i ludzie kultury:
Adam Hanuszkiewicz, Wojciech Kilar, Kazimierz Kutz, Jerzy Janicki, Krzysztof Zanussi, Daniel Olbrychski, politycy: Ryszard

Kaczorowski, Lech Wa$!sa, Hans Gerd
Pottering, W$adys$aw Bartoszewski, duchowni: Jan Pawe$ II, arcybiskup Alfons
Nossol, Karl Lehmann biskup Moguncji
i Miroslav Vlk – arcybiskup praski, prymas Czech. Podnios$ym uroczysto%ciom
wr!czenia laurów, za ka"dym razem podczas %wi!ta uczelni, towarzysz& liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne i naukowe. Nazwiska laureatów wyryto z$otymi
literami na marmurowej tablicy w Collegium Maius.
Kiedy przechodzimy %cie"k& otulaj&c&
Mons Uniwersitatis pozostawiamy zgie$k
miasta i zwalniamy na chwil!. W tym miejscu, gdzie czas przybiera od wieków
kszta$t granitu, br&zu i piaskowca – powraca z oddali sentencja Cycerona: Cum tacent,
clamant – Kiedy milcz!, krzycz! – ods$aniaj&c przed nami sekretn& natur! gwiazd
i kamieni. Na mostku po prawej stronie kolumna z figur& %w. Krzysztofa, %wiadectwo
%wietno%ci pa$acu w Kopicach, dawnej siedziby Karola Goduli i jego przybranej córki – %l&skiego kopciuszka Joanny Gryzików ny – hra bi ny von Scha fgotsch.
W pobli"u mo"emy zobaczy# Agnieszk!
Osieck& z plikiem rozsypanych wierszy,
Grotowskiego spogl&daj&cego za horyzont, Niemena stoj&cego z gitar&, Marka
Grechut! i wytwornych Starszych Panów
w cylindrach na g$owach. Wszyscy znieruchomieli w br&zowych figurach, tylko Jonasz Kofta spó(niony, wchodzi po schodach do gmachu uczelni, na zaj!cia.
Mijamy panteon polskiej piosenki i podchodzimy do ko%cio$a na Górce oraz studni %w.
Wojciecha. Przechodnie mijaj& w po%piechu przyko%cielny skrawek ziemi, nad którym wznosz& si! horyzontalnie dwie p$y-

ty nagrobne i kapliczka. Pod pierwszym
epitafium spocz&$ Edmund Jan Osma)czyk
(1913–1989), a pod drugim ks. pra$at Wac$aw Kucharz (1931–2006) urodzony
w Stanis$awowie. Dwa epitafia, dwa kamienie opolskiego mikrokosmosu, ukazuj&ce
%l&sko-kresow& przestrze) owocuj&cej pami!ci, której kustoszem od lat jest prof. Stanis$aw S$awomir Nicieja.
Baltazar Gracjan hiszpa)ski jezuita siedemnastego wieku w „Brewiarzu dyplomatycznym” wypowiada maksym!: S!owa
!"cznie z czynami tworz" doskona!o#$
cz!owieka stanowi&c& sum! dokona) "yciowych Profesora, coraz cz!%ciej umykaj&cego do wiejskiej Niciejówki w P!picach,
gdzie w zaciszu murów dawnej pastorówki scala lekkim piórem rozbity witra"
kresowej pami!ci, wype$niaj&c testament
Jerzego Janickiego, który usynowi$ Pisarza mianem – najm$odszego dziecka miasta Lwowa – i tak oto powstaj& kolejne tomy „Kresowej Atlantydy” – dzie$a, które
ju" dawno przekroczy$o wymiar literacki
i stanowi dzi% ogólnopolski fenomen spo$eczno-kulturowy, zwi&zany z przywracaniem pami!ci, stanowi&cej sum! biografii kresowych rodzin, zarówno znanych, jak
te" ju" zapomnianych na kartach historii.
Na spotkania autorskie z Profesorem
do re pre zen ta cyj nych sal me tro po lii
i do wiejskich %wietlic przychodz& t$umy
czytelników, przynosz&c rodzinne pami&tki i opowie%ci. Powi!ksza si! archiwum kresowe Pisarza – tysi&ce zdj!#, dokumentów, teczek, filmów i listów, o które
troszczy si! Pani Halina, "ona, sekretarz,
kierowca a przede wszystkim pi!kna i m&dra Muza u boku Profesora – kustosza %l&sko -kre so wej pa mi! ci, po d& "a j& ce go
za s$owami %l&skiego mecenasa nauki
i sztuki – ksi!cia Jerzego II Piasta, który
w sali 'l&skiego Wawelu, gdzie 400 lat
po jego %mierci zrodzi$a si! idea powo$ania Uniwersytetu Opolskiego, powtarza$
potomnym $aci)sk& dewiz!: Straverunt alii
nobis nos posteritati.... Jedni buduj& dla
nas – my dla nast!pnych pokole) – a nam
wszystkim Chrystus drog! do gwiazd....”
tak zaprawd! profesor Stanis$aw S$awomir
Nicieja – romantyk w poszukiwaniu pi!kna i pozytywista w dzia$aniu, stoj&c
na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu po%ród kamiennych %wiadków %l&skiej historii si!ga coraz wy"ej do gwiazd.
Laudacj! wyg"osi"

JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK
Warszawa, 26 kwietnia 2016 roku, Muzeum Kolekcji im. Jana Paw$a II Carroll-Porczy)skich, uroczysto%# wr!czenia tegorocznych nagród Towarzystwa Przyjació$
'l&ska w Warszawie.

Profesor Stanis"aw S"awomir Nicieja i autor laudacji Janusz Ireneusz Wójcik

Janusz Ireneusz Wójcik – cz"onek Zarz#$
du Górno%l#skiego Towarzystwa Literac$
kiego w Katowicach, wspó"pracownik
miesi!cznika spo"eczno$kulturalnego
„&l#sk”, d"ugoletni dyrektor departa$
mentu kultury Urz!du Marsza"kow$
skiego Województwa Opolskiego, obec$
nie doradca Marsza"ka Województwa
Opolskiego.
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Foto. Katarzyna Kuroczka
Panorama Cieszyna

Kornela Filipowicza
wojny religijne
Bracia od#$czeni w oczach dziecka
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KRYSTYNA HESKA!KWA"NIEWICZ

„Na parterze, na szarej, okopconej
!cianie, zawieszony wysoko pod sufi"
tem wisia# ogromny Chrystus na krzy"
$u. Drzewo by#o poczernia#e, ale Chry"
stus by# nie daw no po la kie ro wa ny
na bia#o; na twarzy, r%kach i nogach
mia# czerwon& krew. Rana w boku by"
#a g#%boka i tak$e czerwona w !rodku.
Prze$y#em chwil% niepewno!ci – czy
prze$egna' si%, czy nie, bo to móg# by'
Chrystus ewangelicki. Ostatecznie po"
skroba#em si% po piersiach, tak jak to
robi#a moja matka, kiedy mija#a ko!ció#.
Potem obejrza#em si% – nie by#o niko"
go”. (Ziemia obiecana).
Ten krzy! b"d#cy znakiem w$asnej,
a tak!e cudzej wiary dostrzeg$o dziewi"cioletnie dziecko, które w wyniku zawirowa% dziejowych, po utracie domu rodzinnego na Kresach, znalaz$o sw#
„ziemi" obiecan#” w Cieszynie. Oczarowa$ on od pocz#tku ma$ego przybysza

pi"knym, urozmaiconym górzystym
pejza!em, uk$adaj#cym si" w pewnej
opozycji do równinnego kraju lat najm$odszych:
„Okolica, w czasie wyrzuci$o mnie
w czasie snu morze – by$a zupe$nie niepodobna do krajobrazu mojej ojczyzny,
to jest miejsca, gdzie si" urodzi$em. Ziemia nie by$a tutaj p$aska, jak w moich
stronach, tylko pofalowana. By$a jakby
w ci#g$ym, bardzo powolnym, niewidocznym dla oka ruchu. Wznosi$a si"
i opada$a, tworzy$a doliny i wzgórza.
Wzgórza, pokryte by$y kolorowymi pasami zagonów alby poro&ni"te lasem.
Daleko, poza i ponad nimi, wznosi$y si"
góry, by$y granatowe, a dalej wida' by$o jeszcze wy!sze góry – niebieskie. Ponad górami wznosi$y si" chmury, bardzo
do gór podobne” (Odkrycie nowego l!du). Bardzo znamienne wydaje si" to zestawienie: „coraz wy!ej” z p$asko&ci#
i nizinno&ci# – od razu zapowiada ono
atrakcyjno&' owej ziemi obiecanej, jej
nie tylko przeno&n# ale i dos$own#
„wy!szo&'” nad po!egnanym pejza!em. Nowa przestrze% b"dzie co krok
czym& zaskakiwa$a: czystymi, jakby
&wie!o wysprz#tanymi ulicami, wodoci#gami i elektryczno&ci#, lud(mi, którzy mo!e mieli mniej poczucia humoru – a „wi"cej poczucia rzeczywisto&ci”,
byli bardzo uczciwi i solidni, cho' ich
mowa czasem bywa$a niezrozumia$a.
By$a to te! kraina zró!nicowana kulturowo i wyznaniowo; !yli tu obok siebie
katolicy i protestanci, z którymi rodzina mieszkaj#ca na Kresach Wschodnich
wcze&niej si" nie zetkn"$a.
T" odmienno&' i zró!nicowanie pojmowane jako bogactwo w opowiadaniach Kornela Filipowicza, (g$ównie
z tomu Bia"y ptak) jednego z najwybitniejszych polskich prozaików powojennych, mistrza krótkich form, b"dziemy pocz#tkowo postrzega' trojako:
oczyma matki i babki, ojca – i dziecka,
a w miar" jego dorastania, prezentowany b"dzie ju! tylko m$odzie%czy punkt
widzenia. Bohater, a zarazem narrator – najpierw kilku- a potem kilkunastoletni ch$opiec jest wra!liwym, nie
uwik$anym w !adne stereotypy i konwenanse, dzieckiem ogl#daj#cym &wiat
z wielk# &wie!o&ci# i w zadziwieniu.
Cz"sto to zadziwienie wyra!a si" w podstawowych pytaniach egzystencjalnych,
na które z niezwyk$# dojrza$o&ci# – przewa!nie sam odpowiada.
Rodzina, w której dorasta# ch#opiec nie
by#a zreszt& jako! $arliwie religijna,
wprawdzie babka wieczorami odma"
wia#a nowenn% do Matki Boskiej i ona
te$, gdy by#a wielka cisza mówi#a „anio#
dom przelecia#” (Fortepian), co ogrom"
nie dzia#a#o na wyobra(ni% dziecka, pró"
bu j& ce go so bie wy obra zi' anio #a.
W czasie wigilii &piewano kol"dy W#ród
nocnej ciszy, Bóg si$ rodzi, Lulaj%e Jezuniu, chodzono czasem na pasterk",
wzywano te! imienia Bo!ego w nadzwyczajnych okoliczno&ciach – ale w sumie
robi$o to wszystko wra!enie pewnego

obyczaju, a nie prze!ycia. Jednak takie
wychowanie wystarczy$o, by ch$opiec
rozumia$, co oznacza krzy!, cho' nie bez
znaczenia by$a te! zapewne jego g$"boka wewn"trzna wra!liwo&'.
Dla matki i babki bulwersuj#cy by$
fakt, „…!e ci ewangelicy nie zdejmuj#
kapeluszy i nie !egnaj# si" przed ko&cio$em ani przed krzy!em” (Ziemia obiecana) i !e jest ich tak du!o, prawie po$owa mieszka%ców miasta! Wstrz#saj#ce
jest dla nich i to, !e religia protestancka, z któr# si" na Kresach nie zetkn"$y,
jest tak bardzo podobna do katolickiej:
wiara w tego samego Chrystusa, chrzest,
spowied(, komunia – przy równoczesnym nie uznawaniu papie!a i surowo&ci wystroju ko&cio$ów; ch$opcu zreszt# te! ko&ció$ protestancki wydawa$ si"
zimny.
Bardzo podejrzane i „dwuznaczne”
wydawa$o si" matce i babce te! to, !e ludzie wyznaj#cy t" religi" przewa!nie
uwa!ali si" za Polaków, modlili si"
po polsku i &piewali psalmy t$umaczone przez Kochanowskiego (Odkrycie nowego l!du, Wojny religijne). Wszak!e
!adnej z nich nie przysz$a do g$owy
my&l, by o to zapyta' ksi"dza, czy si"gn#' do jakiej& ksi#!ki i jako& w ten sposób próbowa' zrozumie'. Ich troch" plotkarskie dyskusje toczone przy stole,
w obecno&ci dziecka mog$y w jego g$owie spowodowa' chaos poj"ciowy i sta'
si" (ród$em uprzedze%.
Dla ojca – nie mia$o to !adnego znaczenia, ale tylko pozornie, bo przecie!
z pewnym upodobaniem, a mo!e i przekor# odwiedza$, ubrany ze szczególn#
staranno&ci#, ko&ció$ ewangelicki, a nawet bó!nic". To powodowa$o jeszcze
wi"ksz# bezradno&' dziecka, zmagaj#cego si" z problemem: nasz Bóg i cudzy
Bóg?
Przy stole w czasie dysput na te tema"
ty ojciec przewa$nie milcza# lub w spo"
sób bar dzo rze czo wy wska zy wa#
na wy$szo!' cywilizacyjn& $ycia prote"
stantów i demokratyzm cieszy)skiej
ludno!ci. Natomiast, gdy zacz"$y si"
w mie&cie rodzi' nastroje antysemickie – ojciec (ale tak!e pastor! jak informuje narrator) zdecydowanie broni$
)ydów i wszystkie oskar!enia pod ich
adresem okre&la$ jako zdziczenie i g$upot" (Suchy piorun). To dawa$o ch$opcu, dla którego ojciec by$ najwi"kszym
autorytetem i przewodnikiem po &wiecie, wiele do my&lenia. W$a&nie ojciec
uczy$ tolerancji i surowo pi"tnowa$
wszelkie fanatyzmy. Bardzo istotne dla
tego problemu jest opowiadanie Mój ojciec milczy w ca$o&ci po&wi"cone problemowi antysemityzmu, którego motto stanowi# s$owa ze starego Testamentu:
„B"dzie li przechodzie% mieszka$ w ziemi waszej, a b"dzie przebywa$ mi"dzy
wami, nie ur#gajcie mu, ale niech b"dzie
jako syn ziemi waszej; i b"dziecie go mi$owa' jako sami siebie, bo&cie i wy byli
przechodniami w ziemi egipskiej...”.
To kluczowy cytat, ujawniaj#cy g$"bsze
pok$ady wiedzy religijnej narratora,
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który teraz przemawia jako kto! doros"y,
odwo"uj#cy si$ me tylko do autorytetu
ojca ale i !wi$tej Ksi$gi i chrze!cijan
i %ydów. W tym opowiadaniu w"a!nie
padn# bardzo wa&ne s"owa: „Ró&ne paskudne rzeczy w historii zaczyna"y si$
od bicia %ydów”. Ojciec wie, &e dziecko w swej istocie prawe, powtarza tylko zas"yszane potoczne i niem#dre opinie – ale lekcja, której udziela jest dla
delikatnego i uczuciowego ch"opca,
do!' surowa – polega na lekcewa&#cym
milczeniu.
Przemy!lenia i odczucia ch"opca zasadniczo s# efektem tego, co odczuwali
rodzice i babka. Jednak tak jest tylko
do pewnego stopnia, bo poza zaniepokojeniem, w którym odczu' mo&na troch$ poczucia obco!ci i troch$ zachwytu, jest czyste, intuicyjne dzieci$ce
zrozumienie, &e Chrystus jest tylko jeden i, &e krzy& jest znakiem wspólnoty – a nie podzia"u, i to odczucie b$dzie
powraca"o, czasem nawet kilkakrotnie
w jednym opowiadaniu.
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Ch!opiec wie, "e krzy" stanowi sacrum,
"e Chrystus do niego przybity ma jed#
nak$ moc bez wzgl%du na to, gdzie si%
znajduje i jaka jest jego zewn%trzna po#
sta&. Nie prze&egna' si$ przed nim – to
tyle, co go obrazi', poza tym narusza"oby to porz#dek religijnego, kulturalnego
i spo"ecznego universum, w którym
ch"opiec zosta" wychowany. Ch"opiec nie
chce zdesakralizowa' postaci Chrystusa – a jest zbyt m"ody i niedo!wiadczony, by podj#' jak#kolwiek prób$ zrozumienia sytuacji; gest prze&egnania b$dzie
wi$c ukradkowy, ale równocze!nie taki,
jaki wykonuj# matka i babka, przechodz#c po!piesznie przed ko!cio"em. Ta refleksja ch"opca wskazuje jak uwa&nym
by" obserwatorem i pewn# bylejako!' aktu wiary wyt"umaczy – te& na wszelki
wypadek – w"a!nie odniesieniem do wysokich autorytetów rodzinnych.
Tego „ewangelickiego Chrystusa”
ch"opiec b$dzie odt#d spotyka" wychodz#c i wracaj#c do domu i b$dzie problem rozwi#zywa" po swojemu: zdejmuj#c czapk$ lub &egnaj#c si$ ukradkiem.
Zawsze jednak przechodz#c ko"o
krzy&a i Chrystusa, który b$dzie go
wita" przy wej!ciu staj#c si$ znakiem
przestrzeni oswojonej i bezpiecznej,
odda mu cze!'.
Mo&na te& przypuszcza', &e jako!
po swojemu uzgodni" t$ spraw$ z Panem
Bogiem, co tak pi$knie wyrazi" narrator-bo ha ter w opo wia da niu Pi sto let:
„Przed wisz#cym na krzy&u Chrystusem
prze&egna"em si$ mimo &e do tej pory
nie zosta"o jeszcze wyja!nione, czy jest
to Chrystus katolicki, czy ewangelicki.
Kiedy si$ &egna"em, robi"em to zupe"nie nieoficjalnie, by"a to moja prywatna umowa z Panem Bogiem”.
Pierwsze spotkanie musia"o mie' jednak szczególne znaczenie skoro po wielu latach potrafi" tak dok"adnie odtworzy' tamten widok: stare, poczernia"e
drzewo i bielej#ce !wie&ym lakierem cia"o Chrystusa – ostro skontrastowane

z czerwieni# krwi na r$kach, nogach
i g"$boko przebitym boku. Sam Krzy&
ma bardziej charakter symboliczny – figura Chrystusa realistyczny. Ca"e otoczenie wydaje si$ dziecku szare, mroczne,
okopcone, charakterystyczny jest te&
uk"ad przestrzenny owej sceny: ch"opiec
jest ma"y – Chrystus na krzy&u zawieszonym wysoko na !cianie jest ogromny lub taki si$ dziecku wydaje, bo
z perspektywy widzenia ch"opca dziewi$cioletniego wi$kszo!' rzeczy i spraw
jest ogromna, i taki krzy& zapada w pami$': „Dzieci(stwo – napisa" Jerzy
Cie!likowski – jest bowiem najbardziej
otwarte na wszystkie tre!ci, ch"onie je
"apczywie i pami$tliwie”.
Ró"nice 'wiatopogl$dowe – jak si%
okaza!o – nie przenikn%!y w "adnym
stopniu w codzienne "ycie dziecka,
które szybko znalaz!o porozumienie
z rówie'nikami i odnalaz!o w nich zna#
komitych kolegów (pó(niej nawet przy#
jaciela – W!adka), z którymi razem
tworzyli tzw. bandy. Bandy ch"opców
by"y wielowyznaniowe, powstawa"y
w ró&nych dzielnicach Cieszyna i od nich
przybiera"y swoje nazwy: by"y wi$c
bitwy, ataki, rokowania, pakty i sojusze,
wojna – &ywio" ch"opi$cych zabaw – nigdy nie toczy"a si$ na tle religijnym –ale
sama dla siebie, by"a potrzeb# ch"opi$cego &ycia, w którym nie istnia"a !wiadomo!' &adnej odr$bno!ci poza t#, &e
jedna banda nazywa"a si$ „Ulica Górna” – a inna „Ulica Srebrna”, czy „Plac
Teatralny”, jeszcze inna „Koszary” lub
„Ma"a "#ka”. Wyró&nia"o je „terytorium”, inna dzielnica Cieszyna.. Taka
„wojna” mie!ci"a si$ w strukturze „dzieci$cej zabawy w na!ladowanie” np.
w Indian, w bandytów i &o"nierzy, kowbojów: by" w niej po!cig i schwytanie – jako podstawowy element gry.
I tak by"o na co dzie(, o ró&nicach
przypomina"y natomiast !wi$ta: „nagle
w!ród najlepszej wojny lub zabawy
w Wielki Pi#tek, gdy ewangelicy opuszczali nas, czy!cili buty, myli pod studni# twarze i r$ce i biegli do domu
po kancjona"y, za chwil$ widzieli!my
ich, jak (niektórzy kulej#c i zakrywaj#c
r$kami dziury w spodniach i podrapane
kolana) potulnie maszeruj# do ko!cio"a
w towarzystwie swoich wystrojonych
i nad#sanych sióstr i od!wi$tnie ubranych rodziców” (Odkrycie nowego l!du, Wojny religijne]. W dzieci$cym
ogl#dzie tej sytuacji zna' pewne wspó"czucie: wyczyszczone buty, nad#sana siostra, od!wi$tni rodzice i potulno!' – to do!' kl$sk jak na dziewi$cioczy dziesi$ciolatka. Katolicy te& zreszt# mieli za swoje, gdy np. ósmego grudnia, w !wi$to Niepokalanego Pocz$cia
Naj!wi$tszej Marii Panny, zamiast szale' na nartach musieli i!' do ko!cio"a.
By"o wi$c jako! podobnie – i sprawiedliwie, wida' wyra)nie, &e w umys"owo!ci dzieci$cej nie ma ani !ladu !wiadomo!ci istoty religijnego prze&ycia owych
!wi#t, s# one jedynie smutn# konieczno!ci# przerwania zabawy, dotykaj#c#

jednako bole!nie wszystkich ch"opców – bez wzgl$du na !wiatopogl#d.
Dostrzeganie ró&nic zacznie si$ w"a!ciwie dopiero w okresie m"odo!ci,
gdzie! w okolicach czwartej lub pi#tej
klasy gimnazjum. Nie by"y to jednak ró&nice typu teologicznego i w"a!ciwie
z istot# religii nie mia"y nic wspólnego.
Chodzi"o po prostu znów o ulubion#
ch"opi$c# zabaw$ – o wojn$. Tym razem
nazywa"a si$ religijna ale w g"$bi rzeczy
nie ró&ni"a si$ niczym od walk toczonych
przez „Plac Teatralny” przeciw „Srebrnej *#ce”. Przed rozpocz$ciem lekcji religii ch"opcy z dwóch równoleg"ych
klas "#czyli si$ w porz#dku wyzna(
i nauka odbywa"a si$ wed"ug dwóch obrz#dków, prowadzi"o j# dwóch katechetów: katolicki i protestancki.
„Chwila ta by"a zawsze okazj# do bijatyk, które odbywa"y si$ przy lada
okazji i nie mia"y absolutnie nic wspólnego z religi#. Podzia" stwarza" tylko
jeszcze jedn#, dodatkow# okazj$ do rozróby – a to by" przecie& nasz &ywio". Kiedy wi$c ksi#dz Brzuska wchodzi" do klasy, w powietrzu unosi" si$ jeszcze
bitewny kurz, chwia"y si$ lampy, a niedo bit ki «lu trów» prze my ka "y si$
pod !cianami w kierunku drzwi (Odkrycie nowego l!du)”.
Nie trudno uchwyci' cechy stylistyczne przytoczonego fragmentu, jego
dominant# jest s"ownictwo batalistyczne: „bitewny py"”, „niedobitki”, „przemyka"y si$”, etc – jest w tym troch$ &artobliwego dystansu do opisywanych
wydarze( ale jest wspomniana te& ju&
powy&ej – zabawa w wojn$. To okre!lenie padnie zreszt# z ust uczniowskich,
gdy za którym! razem katecheta zapyta o przyczyn$ zamieszek. Us"yszy
wówczas: „walki religijne, prosz$ ksi$dza... [...] Tak, prosz$ ksi$dza z ewangelikami. K"ócimy si$ o dogmaty i w ten
sposób dochodzi do walk...”.
Tylko pierwsze s"owo w przytoczonej
wypowiedzi jest prawd# – reszta stanowi sprytne i obliczone na wymierny
efekt – odroczenie w"a!ciwego toku
lekcyjnego – dorobienie ideologii. Zawsze si$ to sprawdza"o: katecheta – poczu" si$ momentalnie &o"nierzem ko!cio"a wojuj#cego – i ani nie pyta", ani „nie
nudzi"” lecz mówi" o szkodliwo!ci reformacji, konieczno!ci nawracania i modlitwy za tych, którzy b"#dz#”. A uczniowie udaj#c „!wi$ty gniew”, brali odwet
za wszystkie ograniczenia szkolnego &ywota, uwalniaj#c na moment swój instynkt walki d"awiony przez szko"$
i cywilizacj$, czuj#c si$ na moment wyzwoleni z zakazów narzuconych im
przez zwyczaj i wychowanie. Narrator
zreszt# wyzna bardzo szczerze, &e owe
walki religijne „bardzo urozmaica"y” nauk$ religii. Ale katecheta tego nie rozumia"; nie posiada" takiej wiedzy psychologicznej, ani w swej prostoduszno!ci
i dobroci nie zdolny jest do podobnego
sposobu my!lenia, nie by"o te& w nim
cienia podejrzliwo!ci wobec intencji
uczniowskich, wi$c "atwo go by"o wyprowadzi' w pole.

Foto. Katarzyna Kuroczka

Sytuacja zmieni!a si" radykalnie, gdy
nasta! drugi katecheta, kapelan wojsko#
wy, który „nosi! rogatywk" i by! niby
w mundurze, ale bez pasa i bez odznak,
tylko na patkach mia! trzy gwiazdki”,
który w lot przejrza! swych wychowan#
ków i da! im surow$ lekcj" tolerancji re#
ligijnej oraz jednoznacznie pojmowanej
mi!o%ci bli&niego. Dla zilustrowania tej
zmiany warto przytoczy! obszerniejszy
fragment wspomnienia Odkryciu nowego l!du (w Wojnach religijnych jest prawie taki sam fragment jest):
„[…]... a" raz ksi#dz Brzuska zachorowa$ i na zast%pstwo przyszed$ – ze
znacznym opó&nieniem – kapelan wojskowy, ksi#dz Pog$ódek. Walki religijne z powodu nieobecno'ci ksi%dza Brzuski mia$y tego dnia szczególnie zaci%ty
charakter i nie usta$y nawet po wyj'ciu
ewangelików. Kiedy do klasy wkroczy$,
kolebi#c si% na zdefektowanych w czasie I wojny 'wiatowej nogach, ksi#dz Pogódek, nie omieszkali'my go poinformowa!, "e wst%puje na pobojowisko,
na którym przed chwil# w$a'nie rozegra$a si% wojna religijna katolików z ewangelikami. Ksi#dz Pog$ódek w$o"y$ na nos
binokle, model 1905, powiód$ zdumionym wzrokiem po klasie i przemówi$:
– zwariowali'cie? Jaka wojna religijna?
Komu wy chcecie urz#dza! wojny religijne? Ja, jak obchodzi$em pole walki, to nie
patrzy$em – katolik, prawos$awny czy
ewangelik, ka"dy dostawa$ $yk wódki
i rozgrzeszenie. Raz nawet przez pomy$k% namaza$em olejami 'wi%tymi, jak si%
pó&niej okaza$o, (yda – ale sk#d mog$em
wiedzie!, jak nic nie gada$, tylko cicho j%cza$, a ca$# twarz mia$ we krwi? I wy mnie
chcecie robi! wojny religijne? Ty tam,
pod piecem, jak si% nazywasz – zmów
„Ojcze nasz” i „Zdrowa'” …”.
I tak m$odzie)cza zabawa w wojn% zosta$a skonfrontowana z prawdziwie "o$nierskim prze"yciem w jego wstrz#saj#cym wymiarze, którego prawdziwo'!
dodatkowo podkre'la$ wygl#d i sposób
bycia katechety. W relacji ksi%dza kapelana jest krew, cierpienie, umieranie – nie
ma zabawy. Jego wypowied& jest ostra,
pe$na nietajonego oburzenia, nazywaj#ca bez ogródek g$upot% zabawy w wojn%, ka"d# wojn%. Zarazem jest to najprawdziwsza lekcja religii i braterstwa:
$yk wódki dla u'mierzenia bólu i rozgrzeszenie – dla "ycia wiecznego w sytuacji
najwi%kszego cierpienia ludzkiego. Taka lekcja w pami%! m$odzie)cz# zapad$a
na ca$e "ycie, staj#c si% zarazem wzorem
postawy moralnej wobec innowierców.
Zmów „Ojcze nasz” i „Zdrowa'”
– a nie os#dzaj cudzej wiary! To mocne, g$%boko prawe i jak"e m%skie postawienie problemu – ko)czy „wojny religij ne”. Ci dwaj ka te che ci to: ks.
Eugeniusz Brzuska i ks. Konstanty Pogódek, wspomnia$ o nich sam Kornel Filipowicz w pi%knym wspomnieniu Odkrywanie nowego l!du, w którym jeszcze
doda$: „Niech im obu ziemia lekk# b%dzie…Jeden umar$ w obozie koncentracyjnym, drugi zgin#$ zdaje si% we wrze'niu 1939”. I tu pisarz by$ w b$%dzie,

Ko$ció# i klasztor oo. Bonifratrów w Cieszynie

gdy" ks. Brzuska zmar$ w pa&dzierniku 1938 roku, a ks. Pogódek w czasie II wojny 'wiatowej by$ kapelanem
Polskich Si$ Zbrojnych na Zachodzie;
zmar$ w 1944 w Szkocji. Ale od tych
ustale) wa"niejszy jest autentyczny szacunek z jakim pisarz wspomina$ swoich
cieszy)skich katechetów.
W!a%nie od lekcji z ks. Pog!ódkiem za#
cz"!o si" doros!e i dojrza!e traktowanie
spraw wiary. Powraca w nim jak echo
wizja tamtego krzy"a, przed którym
prze "e gna $o si% dziec ko, zna ku
przed którym zgina si% ka"de kolano,
a który w istocie swej nie jest ani katolicki, ani prawos$awny, ani ewangelicki i swymi ramionami obejmuje tak"e
(yda, co wynika jasno z wyk$adu kapelana – katechety, a co zbie"ne jest
z przekazanymi wcze'niej przez ojca
uwagami na ten temat. By$a to zreszt#
z punktu widzenia psychologicznego lekcja niezwykle trafna, bo sformu$owana przez dojrza$ego m%"czyzn%, który
sam wojny do'wiadczy$ i zosta$ przez ni#
okaleczony. Adresowana do m$odych,
w których "adnych uprzedze) religijnych
w gruncie rzeczy nie by$o, a którzy bawi#c si% w wojn%, skierowali sw# zabaw% na teren niebezpieczny, w wieku dojrza$ym mog#cym przynie'! prawdziwie
gro&ne owoce. Nauka ta przemówi$a
prawd# osobistego prze"ycia, wspartego autorytetem wiary. To, co kapelan wyczu$ znakomicie – pisarz potwierdzi$
w jeszcze innym opowiadaniu pt. Gutmann albo ostatnia przed wakacjami lekcja j"zyka niemieckiego (Kot w mokrej
trawie) wspominaj#c, "e jedynego starozakonnego, jaki ucz%szcza$ do klasy,
Zygfryda Gutmanna, traktowali bez
cienia antysemityzmu, z onie'mieleniem i dum#, jako kogo' wyj#tkowego:
„W naszej klasie, w po$owie katolickiej,
w po$owie ewangelickie], by$ Gutmann

zjawiskiem dziwnym, jak przelotny,
zb$#kany ptak”. B%dzie te" w tym refleks
ojcowej nauki, o której by$a ju" wcze'niej mowa.
W pejza" dzieci)stwa i m$odo'ci Kornela Filipowicza zosta$y wpisane ró"ne
lekcje: zetkni%cie z mrowiskiem b%dzie lekcj# o wolno'ci (Formikarium),
z za!mieniem s$o)ca b%dzie wi#za$a si%
lekcja o przemijaniu i zmienno'ci,
z opo wia da niem Ku li fant, na uka
o wzgl%dno'ci i nietrwa$o'ci naszych rado'ci, jeszcze z innym Miód, czyli o nadmiarze, jak sam tytu$ wskazuje lekcja
na temat, "e ka"da rzecz – nawet najzdrowsza, w nadmiarze jest szkodliwa.
Nie ma w tych lekcjach wszak"e ani cienia goryczy czy sarkazmu a tak"e natr%tnej dydaktyki. Jest natomiast wielki $adunek wzruszenia i 'wiadomo'!, "e to
niezwyk$e bogactwo do'wiadcze) "yciowych, wyniesionych z dzieci)stwa -jest
warto'ci#, która procentuje przez ca$e "ycie. W'ród tych wszystkich lekcji, chyba najwa"niejsze by$y lekcje religii – odbywane nie tylko w szkole ale tak"e
w ró"nowierczym 'rodowisku rówie'niczym cieszy)skiej szko$y. Ich 'lad odnajdziemy w ca$ym pisarstwie autora
Portretów moich przyjació#, pisz#cym
o ludziach odmiennej wiary zawsze
z ogromnym szacunkiem.
Im te" po'wi%ci$ wzruszaj#ce opowiadanie pt. Temat prawie bez komplikacji
w ostatnim wydanym za "ycia tomie pt.
Rozmowy na schodach. Jest ono w ca$o'ci pochwa$# protestanckiej pracowito'ci, gospodarno'ci i dobrej znajomo'ci
Pisma *wi%tego oraz „mocno ugruntowanych podstawowych nakazów moralnych”. W wielkim uniwersalizmie tych
lekcji tkwi nieprzemijalna warto'! pisarstwa Kornela Filipowicza, b%d#ca zarazem wielk# pochwa$# urody cieszy)skiego 'wiata i m#dro'ci jego mieszka)ców.
!
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Foto. z arch. dom. J. Rymarkiewicza.

Znajduje si# w Katowicach
pod adresem 3. Maja 34
– pierwsza obok „Galerii Katowickiej”.
S"siaduje z ni" przez $cian#
i podwórze. Zdobi j" skromna
elewacja w pastelowych barwach,
w$ród których pojawiaj" si#
czekoladowe odcienie.
Jeszcze w 1910 r. mia%y tu
swoje biuro Oberschlesische
Elektrizität Werke – Górno$l"skie
Zak%ady Elektryczne,
jedyny dystrybutor energii w mie$cie
i okolicy. W 1913 r. na drugim pi#trze
zamieszka% Erich Bernhardt,
mechanik a potem kupiec,
jeden z udzia%owców „Ebeco”
Oberschlesische Fahrradfabrik
– Górno$l"skiej Fabryki Rowerów;
w czekoladowej kamienicy
przetrwa%a wojn# $wiatow"
i powstania $l"skie.
na w 1868 r., by!a dwupi"troZwaw#bunydomikawamie
niczk# z lokalami wynajmojako mieszkania albo pomiesz-

czenia handlowo-us!ugowe. Wzniós! j#
Karol Haussler na zamówienie Salo
Schefera. Na pocz#tku XX wieku sta!a
si" w!asno$ci# znanego katowickiego architekta Antoniego Zimmermanna – budowniczego stylowej willi przy ulicy
Stalmacha. Wtedy by!a ju% wi"kszym domem o trzech pi"trach i z trzema oficynami. W la belle epoque, dzi"ki Angeli
Neugebauer, która na parterze prowadzi!a du%y sk!ad wyrobów czekoladowych,
katowiczanie zapami"tali j# jako „schokoladenhauss” – „czekoladowy dom”,
gdzie prócz pralinek, !omu czekoladowego, czekolady w proszku i batoników kupowa!o si" te% pyszne pierniki. Po 1922
r. s!odko pachn#ce tradycje przez kilka
lat piel"gnowa!a Fryda Susmann, ale
w latach 30. ze wzgl"du na wiek, wci#%
ciesz#c si" liczn# klientel#, robi!a ju% tylko smaczne konfitury.
Jeszcze w 1910 r. mia!y tu swoje
biuro Oberschlesische Elektrizität Werke – Górno$l#skie Zak!ady Elektryczne, jedyny dystrybutor energii w mie$cie
i okolicy. W 1913 r. na drugim pi"trze zamieszka! Erich Bernhardt, mechanik
a potem kupiec, jeden z udzia!owców
„Ebeco” Oberschlesische Fahrradfabrik – Górno$l#skiej Fabryki Rowerów; w czekoladowej kamienicy przetrwa!a wojn" $wiatow# i powstania
$l#skie.

W!adys!aw Strza!kowski

„Czekoladowy
dom”
Strza"kowskiego W

Pierwsze na polskim !l"sku
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kilka miesi"cy po powrocie Katowic do Polski, jesieni# 1922 r., W!adys!aw Strza!kowski i Wilhelm Schützer,
obydwaj z Bielska Bia!ej, zakupili czekoladow# kamienic" nale%#c# do radcy
budowlanego Zimmermanna a wraz
z ni# ruchomo$ci i nieruchomo$ci stanowi#ce w!asno$& „Ebeco”, nale%#cej
do spó!ki Erich Bernhardt & Company.

Dba! o swoj$ kamienic". Pami"taj$c,
#e jej elewacja jest równie wa#na jak dobrze skrojony garnitur na szanuj$cym si"
obywatelu, usun$! staro%wieckie dekoracje bur#uazyjnego frontonu i nadbudowa! czwart$ kondygnacj". Zafundowa! elegancki i bardziej wspó!czesny
wystrój fasady. W jej murach znalaz! siedzib" zarz$d Zwi$zku Cyklistów i Motocyklistów Województwa (l$skiego.
Strza!kowskiemu i jego firmie s!awy
przysparza!a popularna, niedzielna impreza organizowana pod has!em „biegi
rowerowe” na dystansie 105 km. Patronowa!a jej katowicka Fabryka Rowerów
„Ebeco”, sponsoruj$ca klub sportowy

W warsztatach zlokalizowanych w podwórzu czekoladowej kamieni#
cy przyszed! na $wiat pierwszy $l%ski rower wyprodukowany w Pol#
sce Odrodzonej. Zaprojektowa! go W!adys!aw Strza!kowski – utalen#
towany wynalazca i konstruktor.
go kó!, toczy! wed!ug oryginalnej w!asnej tech no lo gii. By! pa sjo na tem
o wszechstronnych zainteresowaniach.
Osobi%cie nadzorowa! personel. Cz"sto
widywano go w fartuchu roboczym
przy obrabiarkach, imad!ach i kowad!ach. Wiele czynno%ci wykonywa! w!asnor"cznie. Zatrudnia! co najwy#ej kilku na stu pra cow ni ków. W%ród nich
wyró#nia! si" Franciszek Mrozek, tokarz
z Za!"#a, który wraz z firm$ doczeka!
ostatnich jej dni w Polsce Ludowej.
– Z tego okresu pami"tam, #e warsztat by! pod nadzorem pana Mrozka,
który mi dawa! pierwsze lekcje sk!adania roweru i pokaza!, jak napina si" szprychy. – wspomina pan W!adys!aw Ró#ycki, wnuk W!adys!awa Strza!kowskiego,
od wielu lat mieszkaj$cy w australijskim
Melbourne. – Przestrze& produkcyjna by!a bardzo ograniczona. Po wojnie by!y
dwie „hale” fabryczne, po dwóch stronach podwórka. W jednej by!a tokarka,
czy frezarka, to wszystko. Tylna cz"%' posesji mia!a dwie oficyny z mieszkaniami do wynaj"cia. Siod!a, peda!y, prace
malarskie itp. by!y robione przez kontraktorów. Nie by!o #adnych mo#liwo%ci rozwoju produkcji na tej posesji.
Tutaj Strza!kowski pod szyldem „Ebeco” wyprodukowa! pierwsz$ na polskim
(l$sku, maszyn" do szycia a w jaki% czas
potem – gramofon tej samej marki.
Cz"%' podzespo!ów wytwarza! u siebie
a pozosta!e nabywa! u renomowanych
krajowych i zagranicznych producentów.
Ka#de urz$dzenie by!o r"kodzie!em.
Nie produkowa! masowo a raczej na zamówienie. Jego wyroby cieszy!y si" s!aw$ solidnych i bezawaryjnych.
Nowoczesne, luksusowe i kosztowne
urz$dzenia marki „Ebeco” katowiczanie
ogl$dali w witrynie firmowego sklepu
przy ulicy 3. Maja 34, najkorzystniej usytuowanym punkcie handlowego centrum
ówczesnych Katowic. Podobne sk!ady
Strza!kowski mia! w Bielsku Bia!ej
przy Zamkowej 2 oraz w Chorzowie
przy Wolno%ci 22.

z jej firmow$ nazw$. W jej barwach je)dzili m.in.: bracia Erwin i Ewald Ligoniowie, Erwin Czech i Muller. Zrzeszeni i nie zrze sze ni cy kli %ci wal czy li
o puchar i medale fundowane przez pana W!adys!awa i jego #on" Wilhelmin".
Jubileuszowe publikacje z 1929 r.
informowa!y, #e polskie „Ebeco” pocz$tkowo zatrudnia!o 20 robotników. Po pi"ciu latach pracowa!o ich ju# 60. Na pocz$tku lat 30. Strza!kowski, jako uznany
fachowiec zosta! radc$ Izby Przemys!owo-Handlowej.
Tym cza sem, s$ siad i wspól nik
Schützer, s!ysz$c co nazi%ci robi$ z jego #ydowskimi rodakami, tu# za poblisk$ granic$, wycofa! si" ze spó!ki. To
zmusi!o Strza!kowskiego do sp!aty kosztownego udzia!u. Wszystko posp!aca!.
Zmar! w 1937 r. Gdy do Katowic wkroczyli hitlerowcy, firm" prowadzi!a jego
#ona i córki.
– Kiedy niemieccy okupanci zapytali
j$, jakiej jest narodowo%ci, to odpowiedzia!a, #e m$# by! Polakiem, córki s$ Polkami, to ona te# czuje si" Polk$. Wtedy Niemcy opiecz"towali jej mieszkanie
i kazali si" wynosi'. Musia!a jeszcze
udowodni', #e nie ma pochodzenia #ydowskiego, o czym do dzi% jako pami$tka %wiadczy jej metryka urodzenia, wy-

Foto. Z Ksi!gi pami"tkowej Rzemios#a $l"skiego, 1932

Pod dawnym znakiem firmowym poszerzyli zakres produkcji i us!ug. Teraz
ich firma nosi!a nazw": „Ebeco” Fabryka Rowerów, Gramofonów i Wyrobów
Metalowych.
Pan W!adys!aw z #on$ Wilhelmin$
i córkami zamieszka! w obszernym
apartamencie na pierwszym pi"trze.
Obok ulokowa! si" jego wspólnik.
Jeszcze tego roku, w warsztatach zlokalizowanych w podwórzu czekoladowej kamienicy przyszed! na %wiat pierwszy %l$ ski ro wer wy pro du ko wa ny
w Polsce Odrodzonej. Zaprojektowa! go
W!adys!aw Strza!kowski – utalentowany wynalazca i konstruktor. Piasty do je-

Reklama firmy Ebeko

chomo%ciami. W gabinecie jej prokurenta mo#na obejrze' historyczne eksponaty w postaci roweru „Ebeco”, maszyny
do szycia, gramofonu i firmowej koperty na p!yt".
Niezwyk!e dzieje W!adys!awa
i jego "ony
rodzi! si" w okolicach galicyjskiego
U
Tarnowa, wtedy w granicach zaboru austriackiego. Jego przodkowie wy-

wodzili si" ze szlachty za%ciankowej.
Gdy pytano jaki klejnot ma w herbie, to
z ironicznym u%mieszkiem odpowiada!
„wielka wesz na d!ugim !a&cuchu”.
Mia! natur" nonkonformisty. By! barwn$ postaci$, %mia!kiem i ekstrawagantem, nie pozbawionym zmys!u praktycznego. Poci$ga!a go in#ynieria, ekonomia
a nawet polityka.
Jako czternastolatek uciek! z domu, ale
policja ciupasem dostarczy!a go rodzinie. W 2 lata pó)niej wymkn$! si" a#
do Szwajcarii. Tam pozosta! przez nast"pne 4 lata.
– Gdzie pra co wa! te go nie
wiem – mówi jego wnuk W!adys!aw
Ró#ycki z Australii – zapami"ta!em
natomiast, #e pracowa! gdzie% w warsztatach mechanicznych, i #e wynalaz!
sk!adane !ó#ko polowe. Poniewa# tego

Strza!kowski pod szyldem „Ebeco” wyprodukowa! pierwsz% na pol#
skim &l%sku, maszyn' do szycia w jaki$ czas potem – gramofon tej sa#
mej marki.
dana w czasie wojny, przechowana
w rodzinnym archiwum jednej z wnuczek – wspomina pan Ró#ycki.
W latach 80. minionego stulecia,
spadkobiercy dawnych w!a%cicieli firmy
i domu za!o#yli spó!k" i reaktywowali
dawn$ nazw". Nie produkuje rowerów,
gramofonów ani maszyn do szycia.
Dba o dobr$ kondycj" kamienicy i dobrze prosperuje na rynku obrotu nieru-

nie opatentowa!, kto% to skopiowa!,
a on nic z tego nie mia!. W Szwajcarii
do!$czy! si" do kr"gu socjalistów. I bardzo si" do idei socjalistycznych zapali!.
W Zurichu pozna! swoj$ pó)niejsz$ #on" Wilhelmin" Gull. Po jakim% czasie
zabra! j$ do Tarnowa (jeszcze za czasów
au striac kich), aby si" z ni$ o#e ni' i przedstawi' swojej matce. Ta jak
si" dowiedzia!a, #e narzeczona jest
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Foto. z arch. dom. J. Rymarkiewicza.
W!adys!aw Strza!kowski z "on# Wilhelmin#

W latach 80. minionego stulecia, spadkobiercy dawnych w#a$cicieli fir%
my i domu za#o&yli spó#k! i reaktywowali dawn' nazw!. Nie produ%
kuje rowerów, gramofonów ani maszyn do szycia. Dba o dobr' kon%
dycj! kamienicy i dobrze prosperuje na rynku obrotu nieruchomo$ciami.
W gabinecie jej prokurenta mo&na obejrze" historyczne eksponaty
w postaci roweru „Ebeco”, maszyny do szycia, gramofonu i firmowej
koperty na p#yt!.
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protestantk!, to go wyrzuci"a z domu razem z jego przysz"! #on!. To by" ostatni raz jak widzia" swoj! matk$, no
i kontaktu z rodzin! wi$cej nie mia".
Tym razem Tarnowa nie opu%ci".
Z mechanika i konstruktora przemieni"
si$ w ogrodnika. Za"o#y" plantacj$ ró#.
Jednak, kwiaty cho& pi$kne i dorodne,
kiepsko si$ sprzedawa"y. M"odzi karmili
si$ mi"o%ci! i z trudem wi!zali koniec
z ko'cem. Odnalaz" miejscowych socja-

listów. Koleg$ z rekomendacjami szwajcarskich towarzyszy przyj$li z otwartymi ramionami. Zygmunt (u"awski, ówczesny przywódca i teoretyk polskiego
socjalizmu, zosta" ojcem chrzestnym ma"ej Wilhelminki, pierworodnej córki
Strza"kowskich.
Towarzysz W"adek by" dobrym mówc!. Gdy wybuch"a pierwsza wojna %wiatowa, partyjni koledzy powierzyli mu
wyg"aszanie przemówie' na pacyfi-

stycznych manifestacjach. Wznieca" antywojenne nastroje i niech$& do cesarza
militarysty. Narazi" si$ austrow$gierskiej
#andarmerii. Trafi" do aresztu a potem
do wi$zienia, gdzie sp$dzi" dwa lata. Pani Strza"kowska, cudzoziemka z gromadk! swoich córek, zosta"a bez %rodków
do #ycia. Jej osamotnieniem nie zainteresowali si$ partyjni towarzysze uwi$zionego m$#a.
– Gdy przysz"o Bo#e Narodzenie,
na wigilijnym stole postawi"y talerz
z jednym %ledziem. – wspomina pan Ró#ycki. – Pomagali jej tylko ubodzy murarze. Gdyby nie oni, to wraz z dzie&mi
zgin$"aby z g"odu
Po wyj%ciu z wi$zienia, Strza"kowski
zra#ony oboj$tno%ci! socjalistycznych
kompanów, po#egna" si$ z Galicj! i zamieszka" na terytorium Rzeszy Niemieckiej w Bielsku nad Bia"!. Razem
z #on! i dzie&mi urz!dzi" si$ w centrum
miasta, w dawnym zamku Su"kowskich. Tutaj, tak jak dawniej w Zurychu,
zaj!" si$ wytwarzaniem urz!dze' metalowych. Ze Szwajcarii sprowadza" podzespo"y mechaniczne firmy His Masters
Voice. Robi" drewniane szafki do gramofonów i maszyn do szycia, które sk"ada"
z cz$%ci produkowanych przez czesk!
„Lad$”. Dobrze uprzemys"owione Czechy nale#a"y wtedy do Austrii. Na przedsi$biorców Galicji mia"y wp"yw znacznie wi$kszy ni# cesarskie Niemcy. Ju#
w Bielsku Strza"kowski zacz!" sk"ada&
pierwsze rowery.
– W Australii pozna"em starszego
pana, który w czasach pierwszej wojny
%wiatowej, memu dziadkowi sprzedawa"
farby do rowerów i twierdzi", #e ju# wtedy dziadek sk"ada" te pojazdy w ca"o%ci – dodaje pan W"adys"aw Ró#ycki.
Strza"kowski nale#a" do polskiego
Towarzystwa (elaza i Metali. Rodzinna legenda podaje, #e nie zabrak"o go
w gronie za"o#ycieli najstarszego w mie%cie – kina „Wanda”. Po kl$sce wilhelmi'skiego cesarstwa by" jednym z dzia"a czy Pol skiej Ra dy Lu do wej
przejmuj!cej w"adz$ nad miastem.
W domu Strza"kowskich przez pewien
czas, ze wzgl$du na pani! Wilhelmin$
mówi"o si$ po niemiecku. Pó)niej opanowa"a j$zyk swego m$#a i do ko'ca #ycia czu"a si$ Polk!. W mi$dzyczasie córki podros"y i trzeba by"o zapisa& je
do gimnazjum. – W Bielsku, bardziej
zniemczonym ni# inne okolice *l!ska,
polskiego gimnazjum jeszcze nie by"o.
Do wyboru pozostawa"o niemieckie albo #ydowskie. Poniewa# Strza"kowski
nie cierpia" Niemców, to wys"a" córki
do #ydowskiego – wyja%nia W"adys"aw Ró#ycki.
PI!" panien na wydaniu
1922 r. w czekoladowej kamieniOd
cy na pierwszym pi$trze mieszka"o pi$& panien Strza"kowskich: Wilhelmina, Zofia, Klara, Irena i Jadwiga.
Ka#da marzy"a o %lubnym welonie i weselnym przyj$ciu.

Foto z arch. dom J. Rymarkiewicza

Wilhelmina, najstarsza z nich, absolwentka szko!y handlowej w Bielsku
wysz!a za m"# za in#. Gustawa Ró#yckiego, specjalist$ w dziedzinie budowy maszyn górniczych i w!a%ciciela fabryki w Za!$#u. Jego firma, prócz
urz"dze& dla kopal& wyprodukowa!a
te# pierwszy polski motocykl na 'l"sku. Na cze%( swego konstruktora,
tak jak i fabryka przy obecnej ulicy Tokarskiej, otrzyma! nazw$: „MOJ” – tak
bowiem brzmia! pseudonim Ró#yckiego, pod którym znali go koledzy ze studiów akademickich i pracy w %l"skich
kopalniach. Wcze%niej by! przedstawicielem niemieckiego koncernu maszyn górniczych „Erickhoff” (obecnie:
Eickhoff). Tam dorobi! si$ ma!ej fortuny. Odkupi! podupad!" i zad!u#on"
fabryczk$ w Za!$#u. Rozbudowa! j"
i uruchomi! produkcj$. Oferowa! maszyny górnicze i wiert!a, wentylatory
do schronów wojskowych, silniki elektryczne, a nawet motocykle. Z firm"
„Ebeco”, zwi"za! si$ dopiero po %mierci swego te%cia.
Zofia wysz!a za m"# za Wies!awa Baluka, oficera Wojska Polskiego, po z!amaniu kr$gos!upa w czasie (wicze&
na poligonie przeszed! w stan spoczynku i zosta! pensjonariuszem si! zbrojnych.
Klara zdoby!a dyplom in#yniera chemika, zamieszka!a w Warszawie i pracowa!a w bran#y kosmetycznej. Zosta!a #on" metalurga in#. Witolda Sznuka.
Po 1945 r., gdy „Ebeco” odrodzi!o si$ jako sklep z gramofonami i ma!y warsztat naprawy rowerów, zaj$!a si$ jego prowadzeniem a po kilku latach oficjaln"
likwidacj".
Na pocz"tku lat 50. minionego stulecia, u swego stryja Witolda, mieszkaj"cego na II pi$trze czekoladowej kamienicy, bywa! wtedy nastoletni Tadeusz
Sznuk, po latach znakomity dziennikarz,
prezenter i radiowiec.
– W domu mego stryja sta!y dwa szafkowe gramofony firmy „Ebeco”. Z takich „odtwarzaczy” s!ucha!o si$ wtedy
dobrej muzyki podczas gimnazjalnych
prywatek. Wtedy Katowice by!y krain"
ekscytuj"cych staroci z czasów okupacji. Jednym z niezwyk!ych trofeów jakie przywioz!em stamt"d by!a maska
przeciwgazowa. – wspomina Sznuk.
Dzisiaj to miejsce jest jednym z pomników upami$tniaj"cych historyczne
dokonania polskiej techniki i pi$knym
motywem z!otej legendy miasta.
Irena uko&czy!a ekonomi$ w Warszawie i wysz!a za W!odzimierza Rymarkiewicza, absolwenta Szko!y Morskiej
w Antwerpii, kapitana #eglugi wielkiej, oficera marynarki handlowej, który po latach s!u#by na okr$tach powróci! do Gdyni i mia! obj"( stanowisko
morskiego attaché polskiego konsulatu
w australijskim Sydney. Plany pokrzy#owa! wybuch wojny. Do 1938 r. mieszkali w Katowicach, gdzie W!odzimierz
by! przedstawicielem firmy „Bergtrans”.
Potem przenie%li si$ do Gdyni. Rymarkiewiczowi powierzono jedno z kierow-

W!adys!aw Strza!kowski z córkami

niczych stanowisk w firmie maklerskiej M Z. Cedro i S-ka
– Mieszkali w pi$knej willi w Oliwie.
Odwiedza!em ich jako student gda&skiej
politechniki. W!odzimierz by! wtedy
wa#n" osob" – nadzorowa! za!adunek
broni i amunicji na statki wychodz"ce
w morze. Przystojny m$#czyzna, fantastyczny kontaktowy facet, by! dusz" towarzystwa i sypa! kawa!ami. – wspomina jego powinowaty, Krzysztof Sznuk,
pu!kownik Wojska Polskiego i doktor
Wojskowej Akademii Technicznej, wybitny specjalista w dziedzinie balistyki
dalekiego zasi$gu i strzelania artyleryjskiego, który po 1945 r. bywa! tak#e
u swego stryja Witolda w katowickiej kamienicy Strza!kowskiego.
Jadwiga, romanistka z dyplomem
wysz!a za in#. Stefana Nowosielskiego,
metalurga krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, trzykrotnego mistrza
Polski w biegach przez p!otki i wielokrotnego wicemistrza w kilku dyscypli-

nach lekkoatletycznych. Wyst$powa!
w barwach katowickiej „Pogoni”. Jako
znany sportowiec mia! przyjació! w wielu krajach Europy. Pomogli mu gdy
w czasie okupacji zbieg! z Polski na W$gry. Po wojnie wraz z #on" mieszka!
na II pi$trze czekoladowej kamienicy
Strza!kowskiego. Jako ch!opiec odwiedza! go red. Tadeusz Sznuk. Z mistrzem p!otkarstwa przedwojennej Polski, chodzi! na stadion, gdzie bra! lekcje
sportowego biegania i lekkoatletyki.
Go%ciem Nowosielskich i Sznuków by!
kuzyn Tadeusza, Krzysztof Sznuk – pó)niejszy pu!kownik i pedagog WAT.
W!adys!aw i Wilhelmina Strza!kowscy, rodzice pi$ciu pi$knych panien
z czekoladowej kamienicy, zostali pochowani na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Spoczywaj" tam
wspólnie z córkami i zi$ciami. Ich kwatera znajduje si$ w tym samym rz$dzie
co grobowiec Korfantego.
!
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BARBARA JANAS*DUDEK
WIESZCZ BA
wszyscy wyszli!my z wody, wi"c cztery lata deszczu nie powinny wyrz#dzi$ nam wi"kszej krzywdy. tymczasem dom obraca si" w dryfuj#cy statek po!rodku oceanu, do którego tak trudno by%o nam si" dosta$. Rebeka
nadal &ywi si" ziemi#, pó'niej wymiotuje. nigdy nie urodzi dziecka. Urszula wegetuje upstrzona wst#&kami i farb#. niebo wyrzuca ostanie krople.
s%o(ce cicho wynurza si" z wody. jeszcze wszystko mo&na naprawi$. otworzy$ okiennice i drzwi. przejd# zmarli i utrapieni nie z tego !wiata. odmalujemy !ciany, odymimy k#ty, rozlejemy wosk. nikt nie powie, &e
wszystko zosta%o zapisane i b"dzie toczy$ si" w ko%o bez ratunku dla kogokolwiek, z przepowiedni# obrócenia si" w py%.

RE ZO NANS
uwa&aj na usta. mog# powiedzie$ za du&o lub napi$ si" trucizny. jeste!
tym co powiesz. nie zawrócisz rzeki kijem. nie obronisz domu cho$by!
u&y% celtyckich zakl"$. uwa&aj na !ciany, które przeby%y d%u&sz# drog" ni&
twoja wyprawa do wn"trza i z powrotem. s%ysza%y nami"tno!$, p%acz i gruchotanie ko!ci, zanim dotar%e! do tego miejsca. na%o&y%e! tynk i rozwiesi%e! firanki co pi"!$. uwa&aj na usta. wszystko co powiesz zapami"taj#.
pó'niej opowiedz# innym jak zakwita%y konwalie za oknem gdy miota%e!
si" w wyrzutach i podnosi%e! g%os.

karmi" si" piaskiem. brzuch jest ci"&ki, wi"c nie dotykaj go przed zachodem. zwykle bywa nas za du&o. ka&dy wypowiada g%o!no swoje chce, pragnie, nie lubi. piasek jest mokry. popo%udniu miewam zaparcia i migren",
a tu nale&y uporz#dkowa$ g%osy, histori" i budow" komórki. po angielskim wychodzi si" %atwiej. z konieczno!ci susz" %zy, wieszam pranie. piasek wietrzy si" z po!ciel# na s%o(cu. deski na pod%odze odkszta%caj# twoj#
obecno!$. nie pójd" sprawdzi$, bo twoje cia%o pochowa%am przed miesi#cem. mia%a! g%adk# twarz i lodowate r"ce. nie ca%uj – szeptali. mówili, &e
ba%a! si" !mierci. ty si" nie ba%a!. ja si" nie boj". oni si" boj#. chcia%abym
le&e$ obok ciebie w piasku pod d"bem, którego ju& nie ma. piorun strzeli% w jasne przedpo%udnie kiedy odchodzi%a! maj#c za du&o lat do zapami"tania.
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Barbara Janas!Dudek (1976) – uko!czy"a Wy#sz$ %l$sk$ Szko"& Zarz$dzania. Pasjonatka sztuki, psychologii, podró#y i s"o'
wa. Zwi$zana z Klubem Promocji Poetyckich Macieja Szczawi!skiego. Laureatka kilku konkursów poetyckich. Go() „Ar'
tystycznych Spotka!” w Radiu Katowice. Zadebiutowa"a w 2009 r. tomem wierszy Oczy na uwi!zi, z którego ju# dawno
przesta"a by) dumna. W 2011 r. nak"adem Zau"ku Wydawniczego Pomy"ka ukaza" si& arkusz poetycki Alfabet L!ku. W ro'
ku nast&pnym ta sama oficyna wyda"a ksi$#k& poetyck$ Zak"ad Pracy Chronionej. Jej teksty ukaza"y si& równie# w kilku
almanachach poetyckich, ArtPub, %l$skiej Strefie Gender, „Toposie”, „Nieregularnym Pi(mie Kulturalnym – Kwartalnik”
i „Szafie”. Redaktor dzia"u poezji w Kwartalniku Literacko'Artystycznym Szafa oraz „Szko"y poetów” na stronie Górno'
(l$skiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Wspó"organizator chorzowskich imprez literackich Port Poetycki.

Rys. Leszek Górka

EWA OD NAJ D"U# SZEJ DRO GI.

JACEK DUDEK
ISTOTA
w ha!asie czuj" si" bezpieczny
zdarzy si" wdzi"k reklama
towar którego nie mo#na sprzeda$
banalna historia rozpisana
w pstrokaty bestseller
kolejny raz po rozmowie z filologiem
wynios!em #e wszystko ju# by!o
t!um prowokacja dar empatii
szczegó!
Rys. Leszek Górka

trudno mi przyj%$ z godno&ci%
wczesny anachronizm faktów i wi"zi
ogl%dam dok!adnie linie papilarne
prawdziwe imiona tkanek

JA KI TAM CHO RZOW SKI PIES

DOTYCZY KOLEJNEJ „50tki”

i po bólu strza!y ucich!y
ostatnio tylko szcz"k zamka
wieczne wchodz"
i wychodz"

obraz dr#y i si" wybrzusza
naczynia lec% z r%k
neurologia dotyczy przymierza z wiekiem
ch"tniej wchodz" w mechanizmy
niedowierzam je&li na nic nie mam wp!ywu

#e po bólu to wiem
szukanie jest wpisane
w ka#d% stron" drzwi
póki co straci!em w"ch
s!owo-chmurny wsta!
od&wie#y! strony
za plecami cie'
nie chce dotyczy$

deptanie przynale#no&ci
nie posiada cech zachwytu
tatua#e nie pomog% ale niech maj% motyw
jak krzyk zanosi si" na patos
broni" si" wielokropkiem
nie !api" dok!adnie przerw
tam jest &wiadomo&$

Jacek Dudek – od urodzenia mieszka w Chorzowie. Zadebiutowa! w roku 1999 w pokonkursowym tomiku wierszy Zmrok
to jeszcze nie ciemno!". Jego wiersze znajduj" si# w almanachach Klubu Literackiego „Barwy” (2002, 2004, 2005). Utwo$
ry poetyckie ukaza!y si# tak%e w prasie regionalnej i lokalnej. Jest uczestnikiem spotka& warsztatowych Klubu Literackie$
go „Barwy” w Rudzie 'l"skiej oraz Klubu Promocji Poetyckich w Chorzowie Batorym. Wspó!autor i wydawca ksi"%ek
poetyckich Druid Bar (2004) i Ziemia Druid (2006). W 2008 r. wyda! tom wierszy Bia#a Ryba. W 2013 r. nak!adem Zau!$
ka Wydawniczego Pomy!ka ukaza!a si# ksi"%ka poetycka Homo Silesius. Go() audycji „Poczta Poetycka” Macieja Szcza$
wi&skiego w Polskim Radiu Katowice. Pomys!odawca, kreator i organizator cyklicznych prezentacji poetyckich Port
Poetycki w Chorzowie.

31

Nie ma morza
w Bagdadzie!?
!cz. III"
WITOLD TURANT

32

Niezno!ny ale niezast"piony
Cz!owiek, który mia! na bliskowschodnim, a wi"c drugorz"dnym teatrze wojennym odegra# kluczow$ rol" urodzi! si" w 1888 roku w Anglii w rodzinie niezbyt
zamo%nej, ale wystarczaj$co zasobnej w &rodki, by wys!a# go na studia do Oxfordu. Archeologia uchodzi!a wtedy za nieco snobistyczny kierunek studiów, odpowiedni dla m!odych kandydatów na gentleman of leisure, obdarzonych %y!k$ podró%nicz$ lub zgo!a awanturnicz$. Niewielki odsetek absolwentów tego kierunku
po&wi"ca! si" pracy badawczej i naukowej na uczelni i poza ni$. Thomas Edward
Lawrence zdecydowanie zalicza! si" do tej niewielkiej, lecz przynosz$cej chlub"
uczelni grupy. Od wczesnych ch!opi"cych lat zafascynowany by! histori$, etosem
rycerskim oraz tym, co dzi& nazywamy survival. Z czasem do tych zainteresowa'
do!$czy!a si" sztuka, kultura i przesz!o&# Bliskiego Wschodu.
Pierwszy jego kontakt z Orientem zakrawa! na szale'stwo. Absolwent renomowanej uczelni zawzi$! si", by spory szmat syryjskiej pustyni pokona# pieszo, co
odradzali mu najwytrawniejsi podró%nicy i znawcy zagadnienia. Postawi! jednak
na swoim. Oto co pisze jego biograf: „Ka%dego, kto na pocz$tku wrze&nia 1909
roku znalaz!by si" na rozpalonej od s!o'ca nizinie na zachód od Aleppo w pó!nocnej Syrii, widok ten musia!by zaskoczy#: oto przez pustyni" szed! sobie m!ody, %a!o&nie chudy Anglik z plecakiem na ramionach, a tu% za nim ci$gn$! szwadron tureckiej kawalerii.
Kilka dni wcze&niej T.E. Lawrence zawita! do podgórskiej miejscowo&ci Sahjun, aby zbada# ruiny jednego z zamków pozosta!ych po krzy%owcach. Miejscowy kajmmakam, gubernator osma'ski, by! tak zdumiony widokiem m!odego podró%nika, %e potraktowa! go jak dygnitarza. Ugo&ci! u siebie, karmi!, poi!,, a pó(niej
przydzieli! mu eskort" kawaleryjsk$ na pi"ciodniow$ wypraw" do Aleppo. (…)
Ta w!a&nie podró% mia!a zmieni# jego %ycie. Wsz"dzie, dok$d dociera!, tubylcy witali go ze zdumieniem, ale te% z niezwyk!$ serdeczno&ci$. W ka%dej wsi i wiosce okazywano mu wielk$ go&cinno&#. Karmiono, dawano schronienie i mimo widocznej n"dzy odmawiano przyj"cia zap!aty. „co za wspania!y kraj – zachwyca!
si" Lawrence w li&cie do ojca w po!owie sierpnia. – Go&cinno&ci nie da si" wprost
opisa#.” (…)
W jednym z listów do matki z ko'ca sierpnia jest zdanie jakby wyj"te ze zwierze' dzisiejszego studenta, który %ywi przekonanie, %e oto podró% odmienia ca!e
jego %ycie: „B"dzie mi bardzo trudno znowu by# Anglikiem”.
Zaiste, w dniu kiedy Lawrence rozpoczyna! swoje oxfordzkie studia na wie%y
ko&cio!a St. Michael’s musia! siedzie# Anio! Dziwnych Przypadków, taki jakim
opisa! go E. A. Poe, i wygrywa# na skrzypcach ognistego jiga. Kiedy absolwent
Jesus College postawi! stop" na arabskiej ziemi, Anio! by! zapewne wi"cej ni% ukontentowany. W nieca!e dwa lata pó(niej T. E. Lawrence do!$czy! do ekipy prowadz$cej wykopaliska w Karkemiszu, dzi& le%$cym na pograniczu turecko-syryjskim.
Oddajmy ponownie g!os jego biografowi: „O szczególnej pozycji Lawrence’a w&ród miejscowych, o tym, %e sta! si" autentycznym przywódc$, decydowa!a bardziej jego sympatia do Wschodu, podziw dla miejscowej kultury. Arabskim
pos!ugiwa! si" ju% ca!kiem swobodnie, ale w Karkemiszu pilnie pog!"bia! znajomo&# j"zyka, wypytuj$c robotników z ekipy wykopaliskowej, odwiedzaj$c ich w domach, prowadz$c systematyczne notatki. Ws!uchiwa! si" w ludowe opowie&ci, pyta! o pogl$dy, docieka! powi$za' klanowych, które decydowa!y o lokalnych sojuszach
i wi"zach lojalno&ci. Stopniowo poznawa! okolice i wkrótce wiedzia! wi"cej o pó!nocnej Syrii, ni% ktokolwiek z Europejczyków.
Nic tak nie zjednuje ludzi jak okazywana im uwaga i szacunek. (…) Postrzegano go wi"c bardziej jak swojego ni% jak przybysza z Europy i zgodnie z arabsk$
tradycj$ rewan%owano mu si" wierno&ci$ i przywi$zaniem. Ka%dy medal ma dwie
strony: im d!u%ej Lawrence przebywa! w Syrii, im bardziej wnika! w miejscow$
spo!eczno&#, tym mniej w nim zostawa!o z Brytyjczyka.”
Zamach w Sarajewie zasta! Lawrence’a w Oxfordzie. Kiedy wybuch!a wojna,
zamierza! zg!osi# si" do s!u%by wywiadowczej w!a&nie na Wschodzie, ale
w sierpniu 1914 roku na takich jak on nie by!o jeszcze zapotrzebowania. Poradzono mu, by czeka! a% Turcja przyst$pi do wojny, co jak przewidywano, powinno
wkrótce nast$pi#. W ko'cu w pa(dzierniku tego roku zaanga%owano go jako cywilnego kartografa przy sztabie w Londynie. Zabawnie przebieg! proces jego przeobra%enia si" z cywila w oficera. Po prostu kiedy jeden z genera!ów zacz$! domaga# si", by na tym stanowisku znalaz! si" oficer, polecono Lawrence’owi uda# si"
do magazynu i wyfasowa# mundur podporucznika. I to by! w!a&ciwy pocz$tek jego wojskowej kariery, któr$ zako'czy! w randze pu!kownika. Jednak mundur nigdy nie sta! si" jego „drug$ skór$”. Kiedy ju% zdarzy!o mu si" pojawi# w pe!nym
umundurowaniu, wygl$da! jak przys!owiowa oferma batalionowa, mi"dzy innymi z uwagi na nietypowy wzrost; najcz"&ciej jednak podczas swej bliskowschodniej s!u%by wyst"powa! w kombinacji brytyjskiego munduru i elementów ubioru

arabskiego, czym doprowadza! stuprocentowych zawodowców do bia!ej gor"czki. Zdarza!o mu si# tak$e pojawia% w kompletnym arabskim ubiorze.
Na razie jednak mamy jesie& 1914 roku i nasz bohater pochylony jest nad mapami frontu w Belgii, gdzie sytuacja przedstawia si# coraz mniej ciekawie. Wreszcie 2 listopada marzenie 'wie$o upieczonego oficera spe!ni!o si#: Turcja przyst"pi!a do wojny po stronie pa&stw centralnych. Pojawi!a si# szansa na spe!nienie
postanowienia z czasów pobytu w Syrii – wyrzuci% stamt"d Turków, którzy dla Arabów byli naje(d(cami i okupantami, cho% !"czy!o oba narody wyznanie. Dawny
prze!o$ony i wspó!pracownik Lawrence’a, który zosta! oficerem sekcji bliskowschodniej wywiadu, wzywa go do siebie, czyli do Kairu. Pierwszy krok zosta! zrobiony. Jednak na kolejne przyjdzie mu jeszcze d!ugo poczeka%.
G!ówny ci#$ar zmaga& wojennych w tym rejonie wzi#!y na siebie Dardanele i zatoka Suvla, która sta!a si# cmentarzem wielu australijskich i nowozelandzkich ch!opców, których tam wys!ano, by stworzy% drugi front i odci"$y% Rosj#. Nikt nie zdawa! sobie sprawy z tego, $e Rosji nie mo$na by!o ju$ pomóc, a Turcy wspierani
przez niemieckich dowódców i doradców zatrzymaj" t# mo$e ze wzgl#dów strategicznych konieczn", ale (le przeprowadzon" operacj#. W rejonie Kana!u i Palestyny, a tak$e dalej na po!udniowy wschód panowa! spokój. Obie strony, to znaczy Brytyjczycy i Niemcy przewidywali, $e kiedy' w przysz!o'ci arabski zryw
niepodleg!o'ciowy mo$e sta% si# ich atutem, Je'li tylko karta arabska zostanie umiej#tnie rozegrana. Wygl"da na to, $e Niemcy nie byli w zbyt zr#cznej sytuacji, bowiem takie powstanie, nawet je'li b#dzie skierowane przeciw Brytyjczykom, postawi ich wobec konieczno'ci os!abienia Turcji, co by nie powiedzie%, sojusznika.
Brytyjczycy nie musieli mie% takich skrupu!ów. Dla nich wa$ne by!o, by powstanie mia!o ograniczony zasi#g i nie zaszkodzi!o ich interesom. Niemcom nie sz!o
najlepiej, ale nie mo$na powiedzie%, $eby si# nie starali. W imieniu cesarza na Bliskim Wschodzie dzia!a! Kurt Prüfer, poniek"d kolega po fachu Lawrence’a z przedwojennych czasów. Jednak o ile w Egipcie taki plan antybrytyjskiej rewolty mia!
jakie' szanse, to znacznie gorzej przedstawia!a si# sytuacja w Palestynie, Syrii, Iraku i na Pó!wyspie Arabskim. Tam by!a ona znacznie bardziej korzystna dla Brytyjczyków, poniewa$ tamtejsi Arabowie mieli ju$ powy$ej uszu pomiatania nimi
przez Osmanów i nie byli 'lepi – zacz#li zauwa$a%, i$ imperium tureckie goni w przys!owiow" pi#tk#. Jednak Niemcom nie uda!o si# nigdzie, natomiast Brytyjczycy...
No w!a'nie. Musieli najpierw przekona% si# o tym, $e ofiara pod Gallipoli by!a bezsensowna, a nast#pnie utkn"% ze swoj" ofensyw" w okolicy pó!wyspu Synaj, ale to zabra!o im ponad dwa lata. Kiedy to wreszcie nast"pi!o, nadszed! czas
dla Lawrence’a. Przysz!y bohater arabskiej rewolty najpierw przez niemal dwa lata porz"dnie wynudzi! si# w Kairze, ale te$ mia! czas by przemy'le% plan przysz!ych
dzia!a&, a tak$e ich cel, który, o czym ju$ wspominali'my, nie zawsze by! ca!kiem
zbie$ny z celami polityki brytyjskiej w tym regionie. Warto tak$e przypomnie%,
$e sytuacja na froncie zachodnim by!a od pocz"tku wojny ustabilizowana. Obie
strony wykrwawia!y si# w niespotykany dotychczas sposób w wojnie pozycyjnej
i jedynie front wschodni przynosi! zmiany, ale zdecydowanie niekorzystne dla Rosji, która by!a przecie$ cz!onkiem Ententy. Gdyby dzia!ania Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie nie przynios!y oczekiwanego rezultatu, by!oby dwa do jednego
dla pa&stw centralnych w tej krwawej rozgrywce. Na razie nikt nie przewidywa!,
i$ bolszewicy w drodze przewrotu przejm" w!adz# w Rosji i zawr" pokojowy uk!ad
z Niemcami, podobnie jak i Stanom Zjednoczonym daleko by!o do frontowych okopów we Francji.
16 pa(dziernika rozpocz#!a si#, kiedy stan"! na ziemi Hid$azu, arabska przygoda T.E. Lawrence’a. Niebawem mia!o si# okaza%, czy rzeczywi'cie by! tym jednym z nielicznych Europejczyków, którym uda!o si# przenikn"% zas!on# bliskowschodniej tajemnicy i poj"% mentalno'% oraz kultur# arabsk", a tak$e sposób
prowadzenia wojny przez ludy pustynne, bo to by!o teraz najwa$niejsze. Trudno
nam dzi' zrozumie%, jakimi cechami, poza ogromn" inteligencj", musia! wykaza%
si# ten brytyjski oficer, $eby jego misja odnios!a zamierzony skutek.
Mo$e najpierw kilka s!ów o charakterze tej rozpoczynaj"cej si# kampanii, takiej, jak" j" widzia! Lawrence: „Wojna hid$aska powinna tymczasem sta% si# czym'
w rodzaju walki derwiszów z armi" regularn". Powinna to by% batalia skalistego,
górzystego i ja!owego kraju (wzmocnionego hord" na wpó! dzikich górali) przeciwko nieprzyjacielowi posiadaj"cemu takie mnóstwo niemieckiej broni, $e prowadzenie wojny partyzanckiej sta!o si# dla niego niemo$liwo'ci". Strefa gór stanowi!a raj dla strzelców wyborowych, a Arabowie byli w tej dziedzinie
prawdziwymi artystami. (…)
Gdy patrzy!em na ten obcy mi krajobraz, wyda!o mi si# niemo$liwe, aby bez zdrady cz#'ci plemion górskich Turcy odwa$yli si# na przemarsz przez ten teren. Ale
nawet w przypadku zdrady próba przeforsowania pasma górskiego by!aby zbyt niebezpieczna. (…)
Jedyn" niepokoj"c" stron" by! paniczny l#k, jaki budzi!a w Arabach turecka artyleria. (…) Arabowie 'wi#cie wierzyli, $e bro& jest tym gro(niejsza, im wi#cej
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robi ha!asu. Nie bali si" kul karabinowych ani nie l"kali zbytnio #mierci, ale #mier$
od szrapnela wydawa!a im si" nie do wytrzymania. Doszed!em do wniosku, i% jedynym sposobem przywrócenia im wiary we w!asne si!y jest da$ im armaty, dobre lub z!e, byle g!o#ne. Wszyscy, od dostojnego Fajsala do nagiego wyrostka, marzyli tylko o jednym: artyleria, artyleria i jeszcze raz artyleria.”
Jak wida$, Lawrence nie tylko dobrze zna! psychik" %o!nierzy, czy raczej wojowników, którymi mia! dowodzi$, ale tak%e wiedzia!, jakie kroki podj&$, by ich
walka okaza!a si" skuteczna. Cz"sto mawia!, i% Arabowie s& dobrymi %o!nierzami, je#li s& dobrze dowodzeni. Có% to jednak znaczy: dobrze dowodzi$? Na to z pozoru proste pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Z perspektywy czasu mo%na #mia!o powiedzie$, %e gdyby arabsk& rewolt& dowodzi! nawet najbardziej
utalentowany i do#wiadczony absolwent Sandhurst, istnia!aby tysi&c i jedna przes!anka nie tylko kl"ski, ale by$ mo%e ten zryw nie doszed!by w ogóle do skutku.
Prawdopodobnie ów hipotetyczny oficer zacz&!by wdra%a$ Beduinów do pojmowanej po europejsku wojskowej dyscypliny. Ponadto stara!by si", zgodnie z duchem tamtych czasów, zachowa$ i podkre#la$ swe oficerskie prerogatywy, %e nie
wspomn" o eksponowaniu inno#ci czy wr"cz obco#ci – kulturowej i wszelkiej innej. Jako zawodowy wojskowy z pewno#ci& dba!by o nieskazitelno#$ wszystkich
szczegó!ów swojego umundurowania. Ponadto jako cz!owiek Zachodu ceni!by sobie %ycie, przede wszystkim w!asne, i nie potrafi!by tego ukry$. Mo%na by t" list" jeszcze znacznie wyd!u%y$, cho$ by$ mo%e nie wszystkie zawarte na niej pozycje zmaterializowa!yby si" w jednej osobie. Jednak i tego, co ju% mamy
wystarczy!oby, %eby, jak to si" mówi, po!o%y$ spraw".
Jak wygl&da!a droga do wojskowo#ci Lawrence’a ju% wiemy. Wiemy te%, i% potrafi! ludziom w#ród których przebywa! okaza$ zainteresowanie i zrozumienie. To
by! ju% jaki# fundament. Poza tym sam niespecjalnie ho!duj&c wojskowej dyscyplinie, nie zamierza! poddawa$ jej swoich towarzyszy broni. To chyba najw!a#ciwsze okre#lenie, bowiem bardzo dba! o to, aby jego podkomendni czuli si" w!a#nie
w pierwszym rz"dzie towarzyszami broni, a nie podkomendnymi, z którymi !&czy go jedynie zale%no#$ s!u%bowa. Kiedy by!o trzeba, sam podejmowa! si" arcyryzykownych zada', jak cho$by wysadzanie poci&gów i mostów kolei bagdadzkiej. Brytyjskie dowództwo nie by!o, rzecz jasna, zachwycone tym „zarabizowaniem”
swojego podkomendnego, jednak tolerowa!o i nieregulaminowy strój i powa%ne
braki w wojskowej etykiecie, takie jak nieoddawanie honorów i g!o#ne komentowanie rozkazów, a nawet epitety pod adresem wy%szych rang& wypowiadane na g!os
w ich obecno#ci. Uwa%ano, %e jest okropny, ale jedyny do tej roboty. Szczytem jego ekstrawagancji by!o zameldowanie si" w sztabie gen. Allenby’ego w kompletnym arabskim stroju nie pierwszej czysto#ci. Co bardziej ograniczeni oficerowie
sugerowali odes!anie go do kraju, a bezpo#redni prze!o%eni udzielali mu od czasu do czasu reprymend, natomiast wy%si prze!o%eni oraz Whitehall dostrzegali jego u%yteczno#$ i rozgrzeszali go z tych ekscesów. Jednak takie zachowanie nie by!o jedynie podkre#laniem w!asnej indywidualno#ci i nie wynika!o ze sprzeciwu wobec
jednolito#ci i monotonii mundurowych dni. By!o to co# znacznie wi"cej.
Ryzyko zwi&zane z prowadzeniem akcji bojowych na terenach Hid%azu ros!o wraz
z przy!&czeniem si" do oddzia!ów Fajsala, przysz!ego w!adcy cz"#ci wyzwolonych
terenów, nowych plemion, które cz"sto bywa!y ze sob& sk!ócone. Jednak ta dziwna posta$ na czele oddzia!ów, które w szczytowym momencie dzia!a' liczy!y ponad 10.000 Beduinów, oddzia!ywa!a magicznie. Lawrence móg! sobie pozwoli$
na zaatakowanie i wyzwolenie tak wa%nego strategicznie dla Turków punktu, jakim by!a Akaba. Móg! sobie pozwoli$ tak%e na zignorowanie zalece' dowództwa
i przeniesienie dzia!a' zaczepnych na Irak i zacz&$ powa%nie planowa$ marsz na Damaszek. Zalecenia dowództwa wynika!y z umowy Sykes-Picot (16), o której Lawrence nie móg! mie$ poj"cia, a ich realizacja zak!ada!a ca!kowite ubezw!asnowolnienie pa'stw arabskich, w ka%dym razie na terenie dzisiejszej Syrii, która mia!a
dosta$ si" w stref" wp!ywów Francji, co zreszt& po wojnie nast&pi!o, oraz na terenie Palestyny, która mia!a znale($ si" pod protektoratem brytyjskim. Trudno dzi#
by!oby stworzy$ map" marze' Lawrence’a, poniewa% on sam pisa! na ten temat
do#$ mgli#cie, a biografowie nie maj& umiej"tno#ci czytania w my#lach, zw!aszcza osób nie%yj&cych. Zarówno jednak on sam jak i jego angielscy podkomendni wspominaj&, %e gdy nadchodzi!y wynikaj&ce z niej instrukcje, zacz&! miewa$
samobójcze my#li i ze strace'cz& determinacj& podejmowa! najbardziej ryzykowne akcje. Do jednaj z nich nale%a! marsz na Damaszek, który z jednej strony stanowi! bardzo istotne wsparcie dla ofensywy Allenby’ego w Palestynie, ale by! tak%e ra%&cym pogwa!ceniem wspomnianej umowy. Rzecz inna, %e trudno dzi# ustali$,
gdzie widzia! granic" pomi"dzy brytyjskim interesem politycznym, a d&%eniami
swoich arabskich przyjació!. Jedno jest pewne – na interes Francji w jego politycznej wizji nie by!o miejsca. A sprawa osadnictwa %ydowskiego w Palestynie? – wypada!oby zapyta$. Otó% problem ten, jak zdaj& si" #wiadczy$ jego wspomnienia w ogóle nie wchodzi! w zakres jego zainteresowa'. B!&d? Z pewno#ci&.
Jednak jakim# wyja#nieniem mo%e by$ fakt, i% kiedy idea syjonizmu dopiero za-

czyna!a starania o uwag" Parlamentu i rz#du Jego Królewskiej Mo$ci, Lawrence,
by! o ca!e tysi#ce mil od politycznego zgie!ku.
Tymczasem nadszed! rok 1918. Walki usta!y tak%e na Biskim Wschodzie. Lawrence opuszcza Arabi", by ju% tam nigdy nie powróci&. Centrum akcji przenios!o
si" do Wersalu i Pary%a, gdzie T. E. Lawrence przez pewien czas by! kim$ w rodzaju eksperta czy doradcy arabskiego przedstawiciela, Fajsala. Dopiero wtedy,
szukaj#c sojusznika dla arabskich roszcze' w stosunku do Palestyny, wraz z Fajsalem zwrócili si" o poparcie do przywódcy ruchu syjonistycznego, pó(niejszego prezydenta Izraela, Chaima Weizmana, który im poparcia udzieli! i w przeddzie' konferencji opublikowali wspólny dokument. Dzi$ brzmi to jak ba$', ale tak
by!o. Jednak konferencja pokojowa ostatecznie pogrzeba!a jego marzenia, a wizja dzielnych Arabów upominaj#cych si" o swoje coraz bardziej zmierza!a w kierunku szafy z tematami dla Hollywood, podobnie jak i posta& samego Lawrence’a,
do której w pó(niejszych czasach kilkakrotnie si"gano. Dla publiczno$ci by! kim$
w rodzaju wspó!czesnego lorda Byrona, postaci# rodem z romantycznej tradycji.
On sam pragn#! usun#& si" w cie'. By! cz!owiekiem wypalonym i g!"boko rozczarowanym. Przez krótki czas pracowa! w Urz"dzie do spraw Kolonii, którym
kierowa! Winston Churchill. W 1922 roku zg!osi! si" do dowództwa RAF z pro$b# o przyj"cie do s!u%by w stopniu szeregowca. Przypomnijmy, i% zako'czy! sw#
bliskowschodni# s!u%b" w stopniu pu!kownika. Zmieni! tak%e nazwisko na John
Hume Ross, a nast"pnie na Thomas Edward Shaw. W 1929 roku zamieszka! na wsi
i odda! si" spisywaniu wspomnie'. Sta! si" odludkiem i unika! spotka' nawet z przyjació!mi, tak%e arabskimi, z wojennych czasów. Je$li bra! w nich udzia!, to bardzo
niech"tnie. Oto jego wypowied( na temat spotkania z Fajsalem, jakie mia!o miejsce w 1925 roku: „Zmieni!em si" – pisa! po spotkaniu do swej przyjació!ki Charlotte Shaw. – Lawrence, który przyja(ni! si" z takimi lud(mi, ju% nie %yje. Wi"cej
ni% nie %yje. Jest obcym cz!owiekiem, którego kiedy$ zna!em.”

A Bliski Wschód? Zarówno Brytyjczycy jak i Francuzi zbierali gorzkie %niwo
umowy Sykes-Picot. Jak przewidzia! Lawrence, najpierw zbuntowa!y si" i wyst#pi!y zbrojnie plemiona syryjskie, a nast"pnie dosz!o do rewolty w Iraku. Sytuacj"
komplikowa!y dodatkowo dwa czynniki. Pierwszy z nich, to w!#czenie si"
do gry o surowce, a co za tym idzie do polityki bliskowschodniej olbrzyma, który do tej pory trzyma! si" na uboczu, a w!#czywszy si" w 1917 roku do wojny,
w znacznym stopniu przechyli! szal" zwyci"stwa na korzy$& Ententy i teraz nie
mia! zamiaru rezygnowa& z udzia!u w podziale !upów. Mowa oczywi$cie i Stanach
Zjednoczonych, które odchodz#c od polityki izolacjonizmu, nie mia!y ochoty do niej
powraca&. Drugim wa%nym elementem by! nap!yw %ydowskich osadników i d#%enie syjonistów do utworzenia w Palestynie %ydowskiego pa'stwa. Fajsal swoim podpisem pod wspomnianym dokumentem, og!oszonym wspólnie z Weizmanem narazi! si" islamskim fundamentalistom, a brytyjska polityka w tym rejonie
wywo!ywa!a zamieszanie i poczucie niepewno$ci. Dochodzi!o do star& zbrojnych
i wydawa!o si", %e protektorzy nie robi# nic, aby sytuacj" uspokoi&. Brakowa!o politycznej wizji oraz kogo$, kto móg!by za!agodzi& konflikty, o których rozwi#zanie w latach dwudziestych ani trzydziestych minionego stulecia nikt si" nie stara!. Sytuacja zaczyna!a si" zaognia& zw!aszcza w drugiej po!owie lat trzydziestych,
kiedy przybiera! na sile exodus )ydów europejskich, zw!aszcza z krajów dotkni"tych brunatn# czy czarn# zaraz#.
Druga wojna okaza!a si" jeszcze bardziej $wiatow# dam# ni% jej poprzedniczka. Dzia!ania wojenne i ruchy wojsk obj"!y niemal wszystkie zak#tki $wiata. Polska epopeja wojenna rozgrywa!a si" tak%e na Bliskim Wschodzie. Polscy %o!nierze, a wraz nimi spora grupa cywilów, dotarli tam przez Zwi#zek Sowiecki i Iran.
Jednak góry perskie czy pustynia iracka oraz wspania!e zabytki kultury materialnej i duchowej tych krajów, jak równie% Palestyny by!y jedynie t!em. Tak%e w literaturze. W „Karabeli z Meschedu” czy „Tr"baczu z Samarkandy”, jak w wielu
innych utworach, tak%e reporta%owych, uwaga autora skupia si" na sprawach polskich. Czasy nie by!y po temu, %eby rozkoszowa& si" wspania!o$ciami krajów przez
które wiod!a droga polskich %o!nierzy.
Po zako'czeniu wojny sytuacja na Bliskim Wschodzie okaza!a si" nie mniej zapalna i niestabilna ni% w 1939 roku. Przede wszystkim powsta!o pa'stwo Izrael,
które rodzi!o si" w niezwykle bolesny sposób. Poza tym pojawi! si" nowy gracz
przy stoliku naftowego pokera – Zwi#zek Sowiecki. Ponadto w samym $wiecie arabskim sytuacja by!a do$& p!ynna. Brak stabilizacji ustrojowej, spory graniczne, spory dynastyczne powodowa!y przekonanie chyba wszystkich mocarstwowych partnerów, i% o ryby naj!atwiej w m"tnej wodzie. Co prawda idea kolonii czy
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protektoratów mocno si! ju" wtedy prze"y#a, jednak jej zej$cie z politycznej sceny odbywa#o si! w sposób niezbyt elegancki. Zapiera#a si! nogami i rekami, chwyta#a kurtyny, ale duch czasów, cokolwiek pod tym poj!ciem rozumiemy, by# nieub#agany. Znakomicie ilustruje to zjawisko uwaga Winstona Churchilla poczyniona
jeszcze przed wojn%, w czasach gdy sta# na czele Urz!du do spraw Kolonii; zauwa"y# on mianowicie, "e pieni%dze p#yn% nie w t! stron!, co trzeba. Recz w tym,
"e utrzymanie kolonii i zarz%dzanie nimi w taki sposób, by si! nie burzy#y, kosztuj% wi!cej, ni" kolonie daj% pa&stwu przychodu. To przes%dzi#o spraw!, nawet w tych
pa&stwach, które zarz%dza#y swoimi koloniami w sposób wybitnie rabunkowy. I tak
sobie ta idea schodzi#a ze sceny przez kilkadziesi%t lat. Oczywi$cie nikt nie mia#
zamiaru rezygnowa' z wp#ywów w tych postkolonialnych rejonach.

Dwuznaczne uroki Zachodu
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Trzeba jednak zauwa"y', "e poza ruchem gotówki, zaobserwowano z czasem tak"e ruch ludno$ci, tak"e, z punktu widzenia niektórych dzi$ dzia#aj%cych ugrupowa&
czy partii politycznych, w niew#a$ciwym kierunku. Niemo"liwe by#o, i to z wielu
przyczyn, zarówno etycznych, jak i ekonomicznych, odci!cie wszelkich kontaktów
z krajami, które si! kiedy$ eksploatowa#o. Tak na przyk#ad wielu prominentnych
mieszka&ców Indii czy krajów arabskich posiada#o tytu#y szlacheckie, nadane np.
rodzinie Tata jeszcze przez królow% Wiktori!. By#y tak"e osoby, które mia#y ju" obywatelstwo dawnych metropolii, jeszcze inni po prostu nie dowierzali stabilno$ci politycznej i gospodarczej swego kraju, który dopiero co wybi# si! na niepodleg#o$',
czego przyk#adem mog% by' rodzice $wiatowej s#awy pisarza Salmana Rushdie. Byli
ludzie, którzy zdobyli wykszta#cenie we Francji czy w Anglii i pragn!li tego samego dla swoich dzieci. Uczelnie krajów arabskich wci%" nie mog#y dotrze' w tamtych czasach do poziomu bagdadzkiej Mustansirii. Po 1956 roku dla studentów z tzw.
krajów trzeciego $wiata otwar#y tak"e swoje podwoje uczelnie krajów wschodniej
Europy, ze s#ynnym uniwersytetem Lumumby w Moskwie. Dlaczego ów uniwersytet by# s#ynny? Z pewno$ci% nie dla swojego poziomu nauczania, o którym we
sumie niewiele wiemy. Jego „produktem flagowym” byli komunistyczni agenci, dzia#aj%cy nast!pnie jako pi%ta kolumna komunizmu w swoich ojczystych krajach, g#osz%c chwytliwe has#a i siej%c tyle zam!tu, ile si! tylko da#o i krzy"uj%c w ten sposób plany pozosta#ych mocarstwowych i niekoniecznie mocarstwowych graczy, tak"e
na Bliskim Wschodzie. Trudno powiedzie', czy ludzie ci odgrywali jak%$ rol! w procesie zbli"ania si! czy przenikania kultur. Raczej postawi#bym ich w jednym szeregu z playboyami z bogatych czy nawet naznaczonych koron% rodzin bliskowschodnich, którzy zape#niali kasyna Europy i Ameryki w czasach naftowego boomu,
a zapewne i teraz nie brakuje ich w Monte Carlo czy Las Vegas. Podejrzewam, "e
jedyny ich kontakt ze s#owem drukowanym to gie#dowe notowanie ropy brent i temu podobne. Tamci natomiast, zorientowawszy si!, i" ich czas mo"e nie by' d#ugi, jako "e socjalizm na tej szeroko$ci geograficznej, podobnie jak demokracja, ma
jeszcze d#ug% drog! przed sob%, napychali kieszenie sobie, krewnym i cz#onkom
swego klanu i nie stronili od dyktatorskich metod rz%dzenia, jak np. Saddam Hussein. Kultura i zabytki by#y jedynie chor%giewk%, która mia#a przyci%gn%' turystów
i sprawi' wra"enie o$wieconych rz%dów. Nie jest przypadkiem i fanaberi% z ich strony, i" wielu pisarzy, poetów i artystów tego kr!gu kulturowego przebywa i tworzy
na emigracji. Buland Al. Haydari, kurdyjski poeta z Iraku, którego wp#yw na poezj! j!zyka arabskiego by# znacz%cy, wi!ksz% cz!$' swojego "ycia sp!dzi# na wygnaniu i zmar# w Londynie. Podobnie wielu pisarzy i intelektualistów, g#ównie z Pó#nocnej Afryki, szuka#o azylu we Francji. Propaganda w ich krajach rodzinnych
przedstawia#a ich jako odst!pców od w#asnej kultury i zdrajców. Ich oddzia#ywanie na kultur! zachodni% by#o bardzo zró"nicowane, ale w sumie raczej niewielkie.
Ta sytuacja zacz!#a si! zmienia' w latach osiemdziesi%tych ubieg#ego stulecia. By#o to skutkiem m. in. zwrócenia uwagi na tych twórców przez komitet literackiej
nagrody Nobla, ale te" i sukcesami czytelniczymi u zachodniej publiczno$ci takich
autorów jak Salman Rushdie, egipski noblista Nagib Mahfouz oraz turecki laureat Orhan Pamuk. Nie nobli$ci znacznie liczniej s% reprezentowani w naszych ksi!garniach, jak cho'by afga&sko-ameryka&ski pisarz Khaled Hosseini, autor g#o$nej
powie$ci „Ch#opiec z latawcem”. Przebijaj% si! przez barier! j!zykow%, cho' cz!sto nie musz%, gdy" potrafi% równie dobrze pisa' w j!zyku angielskim czy francuskim, autorzy z Palestyny, Syrii czy Iraku. Zainteresowanie ich twórczo$ci% wynika z tego, i" niezale"nie od sytuacji politycznej, maj% nam wiele do powiedzenia,
a my wbrew naszym fobiom i uprzedzeniom, chcemy tego wys#ucha'. To ju" nie
jest sprawa gadaj%cych ryb, b%d( wyimaginowanych pere# w Zatoce. Po prostu $wiat
si! kurczy, a my $wiadomie lub nie, korzystamy z tej sytuacji.
(Koniec)

wczesnym dzieci!stwie, przez
We
kil ka lat – w ocze ki wa niu
na mieszkanie w bloku – mieszkali"my

z rodzicami na Biadaczu, tajemniczym
i budz#cym uzasadniony l$k zak#tku
dawnych Wielkich Hajduk, dzisiaj nazywanych Chorzowem Batorym. Jaki"
czas temu w jednym z tekstów nazwa%em pochodz#cego z Hajduk krakowskiego filozofa Jana Kie%bas$ „synkiem
z Biadacza”. Mama uczonego przyj$%a
to z niet%umion# dezaprobat#, twierdz#c, &e Biadacz zaczyna si$ „za torami”
(mia%a na my"li do dzi" istniej#ce wewn$trzne, zak%adowe tory kolejowe %#cz#ce Hut$ „Batory” z lini# kolejow#
Gliwice–Katowice oraz okolicznymi
zak%adami pracy). Nie myli%a si$, Kie%basowie bowiem mieszkali na rogu ulic
Szpitalnej i 'elaznej. Ta ostatnia prowadzi%a wprawdzie do samego serca Biadacza, ale zaczyna%a si$ jakie" dwie"cie
metrów przed torami. Zatem w rzeczy
samej nie mieszkali na Biadaczu.
Moja niefrasobliwo"( dotycz#ca granic Biadacza zburzy%a intryguj#c# – jak
naiwnie mniema%em – my"l, wedle której laureat III miejsca polonistycznej
olimpiady na szczeblu ogólnopolskim
z III LO w Chorzowie (1977/1978),
a po latach t%umacz Jeana-Paula Sartre’a,
znawca i komentator filozofii "redniowiecznej, pochodzi z Biadacza. B%#d wynika% z mojej oczywistej pomy%ki natury topograficznej wprawdzie, ale jego
skutki bra%y si$ st#d, &e – jak si$ okaza%o – mieszka( w Hajdukach a mieszka(
na znajduj#cym si$ w ich obr$bie Biadaczu czyni%o jednak ró&nic$, przynajmniej dla niektórych.
Jednak historia, któr# chc$ tu opowiedzie(, nie dotyczy samego Biadacza
czy samych Hajduk, ale ka&dego, nawet
najbardziej niepozornego i niewielkiego zak#tka Górnego )l#ska, a pewnie
i ka&dego ze "wiatów najmniejszych.
Znajduj#ce si$ w Hajdukach liceum, które ko!czy%em w 1985 roku, kilka lat
wcze"niej wypu"ci%o w "wiat paru energicznych ch%opców, którzy w wi$kszo"ci mieszkali zaledwie kilkaset metrów
od niego (ze mn# rzecz mia%a si$ zreszt# nie inaczej). By% w"ród nich wspomniany Jan Kie%basa (matura 1978), ale
tak&e Jaros%aw )wierszcz, znany szerzej
jako Ingmar Villqist – jedna z najbardziej
interesuj#cych postaci we wspó%czesnej "rodkowoeuropejskiej dramaturgii. Tutaj si$ urodzi% i tutaj uko!czy%
w 1979 roku wspomniane III LO im. Stefana Batorego. Matur$ zdawa% w klasie
z Piotrem Naliwajk# – malarzem uznanym i cenionym, jedn# z artystycznych
indywidualno"ci we wspó%czesnej Polsce. Dodajmy, &e w otoczeniu )wierszcza, Kie%basy i Naliwajki znale*li si$ tak&e inni koledzy z „Batorego”, m.in.
publicysta i poeta Krzysztof Karwat
(matura 1977) – autor ciesz#cego si$
od wielu lat niezmienn# popularno"ci#,
prezentowanego w chorzowskim Teatrze Roz ryw ki, cy klu „Gór ny
)l#sk – )wiat Najmniejszy”. W klasie

Ch"opcy
z ferajny
JACEK KUREK KAMIE ! D RO GO C E NNY
Janka i jego &ony Lilki (lektorki i t%umaczki) znalaz% si$ tak&e nie&yj#cy ju&
Tomasz Chmiel – talent wielki i autor
najlepszej pracy maturalnej (wedle oceny Kuratorium O"wiaty) w roku 1978.
By% w tej pokoleniowej grupie tak&e poeta Piotr Zaczkowski, który szko%y tej nie
uko!czy%, ale po latach napisa% ksi#&k$
znamienn# Szko!a z!udze". Dziennik,
gdzie tamte szkolne czasy, rzecz jasna,
przywo%uje. Wróci% pó*niej, po latach, by
prowadzi( nieraz ekstremalnie niekonwencjonalne zaj$cia. Dzi" jest dyrektorem instytucji „Katowice Miasto Ogrodów”. Byli i inni…
Szczególne pokolenie? Wyj#tkowa
szko%a?, a mo&e to miejsce – Hajduki
– szczególnie naznaczone?... Albo najzwyczajniej... &ycie i jego niespodzianki.
Piotr Naliwajko mimo intratnych propozycji i kuszenia przez Holendrów
nie opu"ci% Hajduk do dzi". Jaros%aw
)wierszcz w licznych wypowiedziach
wyra&a swoje najg%$bsze przywi#zanie
do lokalnego "wiata, z którego pochodzi,
a Chorzów konsekwentnie nazywa Królewsk# Hut#. Jednak gdy w 2004 roku
zosta% laureatem Nagrody Prezydenta
Chorzowa w dziedzinie Kultury, nie
przyjecha%, by j# odebra( (to jedyny taki przypadek w historii nagrody). Nie
znalaz% wówczas powodu, by na ten jeden wieczór opu"ci( Gdyni$, w której
w tamtym czasie wystawia%. Dzi" znowu mieszka w Hajdukach. Jest autorem
dramatów Mi!o#$ w Königshütte (2012)
i Ch!opiec z !ab%dziem (2015). Dla niewtajemniczonych rze*ba (fontanna)
o takiej nazwie – autorstwa królewskohuckiego rze*biarza Teodora Kalidego – zdobi chorzowski plac Matejki,
a w jednej z tamtejszych kamienic rozgrywa si$ akcja dramatu. Villqist zrealizowa% te& (wraz z Adamem Sikor#)
film Ewa, kr$cony m.in. w Chorzowie
i )wi$toch%owicach.
Jest w"ród ch%opców z ferajny tak&e
dziewczyna. Z tego samego kr$gu pokoleniowego pochodzi przecie& Alina
Paw%owska-Zampino (matura 1980)
– mieszkaj#ca w Rzymie znakomita
t%umaczka literatury w%oskiej i wyk%adowczyni praktyki i teorii t%umacze!,
a tak&e muzyk. Wcze"niej szko%$ ko!czyli m.in. Jacek Maziarski (matu-

ra 1954) czy Jerzy Cnota (matura 1960),
a ju& w latach dziewi$(dziesi#tych
XX w. Wojciech Kuczok (matura 1993).
W"ród absolwentów pierwszego rocznika w 1951 znalaz% si$ Józef Stompel, by
poprzesta( tylko na wybranych artystach
i ludziach pióra. Wszyscy wymienieni
to – rzecz jasna – laureaci Honorowej
Statuetki Batorego, wi$kszo"( tak&e
Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie Kultury.
Czasy, w których matur$ zdawali Naliwajko, )wierszcz czy Kie%basa, gromadzi%y w III LO tych, którzy do tej szko%y mieli najbli&ej, m%odzie& robotniczej
dzielnicy Chorzowa Batorego i bardzo
bliskich )wi$toch%owic. Dopiero po latach mia%o si$ to zmieni(. Co zatem mog# znaczy( tak cz$sto wyra&ane opinie
w rodzaju: „szko%a niczym si$ wtedy niewyró&niaj#ca”, bo „dzielnica robotnicza”, bo „Biadacz”? Jakie znaczenie mo&e mie( przekonanie, &e z pewnych
miejsc na pewno nic dobrego nie wyjdzie? A mo&e w%a"nie przede wszystkim
z nich… St#d. Znik#d indziej…
Dzi" chorzowski „Batory” to szko%a renomowana, „dobrze jest chodzi( do „Batorego”, „dobrze jest widziane chodzenie do «Batorego»”. Snobizm? Jak
najbardziej! Je"li wzi#( pod uwag$ pochodzenie s%owa „snob”: sine nobilitate (bez szla chec twa) wpi sy wa no
w XVIII i XIX wieku w dokumentach
uniweryteckich tym chc#cym si$ uczy(,
którzy nie byli szachetnie urodzeni. Sine nobilitate. W skrócie s. nob. Z czasem znikn$%a znacz#ca kropka. Ale nigdy nie znikn$%a potrzeba kszta%cenia
si$. I ci, którzy nieraz wbrew wszelkim
przeciwno"ciom, gotowi byli wykorzysta( swoj# szans$. A do wielkich osi#gni$( – takich na miar$ sukcesu wspomnianych tu osób – idzie si$ przez
w#skie, krzywe czasem, biadackie,
chodniki... Warto o tym pami$ta( w dobie szale!stwa elitarnych szkó%, ogradzanych osiedli i mno&#cych si$ zakazów
wst$pu, wjazdu czy przej"(... Fenomenu samobójczych dla lokalnego "wiata
segregacji i podzia%ów, zaniku wspólnot
i idei s#siedztwa, w naszych miastach,
w których coraz wi$cej „gorszych”
dzielnic.
!
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Zdj"cia: ze zbiorów Jerzego Szczakiela.

Wszystko przez siostry
Urodzi! si" 28 stycznia 1949 roku
w Grudzicach pod Opolem, gdzie jego rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Ojciec Alojzy mia! g!ow" do interesów
wi"c ich wielodzietna rodzina nie cierpia!a biedy. W domu panowa!a dyscyplina i Eda, jak do niego mówili w domu,
od male#ko$ci mia! ró%ne obowi&zki.
Po latach wyzna, %e jego motocyklowa pasja zrodzi!a si" za spraw& sióstr, g!ównie
listonoszki Renaty, która wygrywa!a liczne zawody kolarskie, zdobywaj&c cenne
nagrody, w tym motocykle WFM. W!a$nie WFM- emk", gdy nikogo nie by!o
w domu, uruchamia! ju% jako siedmiolatek. By! zbyt ma!y by na ni& wsi&$', podprowadza! wi"c j& pod murek, odpala!,
i z tego murku wskakiwa! na siode!ko. Pocz&tkowo je(dzi! po podwórku, z czasem
wypuszcza! si" dalej, o czym s&siedzi informowali ojca, od którego za to obrywa!.
Kiedy mia! 15 lat spytano go w „zawodówce” w Opolu do której ucz"szcza!, kim
chce by', odpar! bez wahania: %u%lowcem.
Pocz!tki
Kiedy uko#czy! 16 lat poszed! na kurs
prawa jazdy, by po jego zdobyciu zapisa'
si" do wymarzonej szkó!ki %u%lowej Kolejarza Opole, w której od razu wykazywa! niez!e umiej"tno$ci. Najwi"kszym jego kibicem by!a matka. Nawet kiedy
na pi&tym treningu z!ama! obojczyk.
Wymusi!a jednak przyrzeczenie, %e nie
tknie, jako zawodnik, alkoholu. Kiedy$
jednak napi! si" szampana, bo postawi! go
sam Ivan Mauger, takiemu mistrzowi
nie wypada!o odmówi'. Wierzy! w Szczakiela trener Jan Stormowski obiecuj&c, %e
zrobi z niego mistrza oraz szef G!ównej
Komisji )u%lowej p!k Ro$cis!aw S!owiecki, który wstawi! go do reprezentacji
Polski w dwóch najwa%niejszych dla
niego „z!otych” zawodach.

Jerzy Szczakiel mistrz $wiata na #u#lu 1973 r.

Nieoczekiwany
mistrz !wiata
JAN COFA"KA
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To by"a wielka sensacja, która 2 wrze#nia 1973 roku zaskoczy"a stu$
tysi%czn! widowni% zgromadzon! na Stadionie &l!skim w Chorzowie.
Nikt prawie nie liczy", 'e 24$letni Jerzy Szczakiel z Opola, jako
pierwszy Polak w historii, zdob%dzie tytu" indywidualnego mistrza
#wiata na 'u'lu.

Eda – walczak
W 1967 roku Eda, zast"puj&c koleg",
debiutuje w meczu drugoligowego wówczas Kolejarza Opole ze Stal& Toru#, zdobywaj&c pierwsze trzy punkty. Potem,
z meczu na mecz, spisywa! si" coraz lepiej. W nast"pnym roku by! jednym
z najlepiej punktuj&cych zawodników
w dru%ynie. Pierwszy komplet 15 punktów, za wygranie wszystkich wy$cigów
w czasie zawodów, zdoby! w 1969 roku.
Mówiono o nim walczak, bo nigdy nie
odpuszcza! na torze wykazuj&c du%& waleczno$'. Nawet zarzucano mu, %e je(dzi!
za ostro, wtedy odpowiada!, %e nikogo nie
wsadzi! w dechy, czyli w drewnian& band" okalaj&c& wówczas tor %u%lowy, cho'
zdarzy!o mu si" raz samemu pojecha'
na !uku jednym ko!em po niej. Wtedy popularne sta!o si" powiedzenie: wyrobi! si"
jak Szczakiel na wira#u. Lubi! si" wy%y',
ale nie by!o to %adne wariactwo. Kiedy$
jednak $cigaj&c si" z Janem Much& przez
ca!y !uk jecha! trzymaj&c nog" na jego ha-

ku, bo Mucha mia! szybszy motocykl i by
mu uciek!.
Kibice nie przepadaj" za mi#czakami
wi#c go lubili. Potrafi! wcisn"$ si# motocyklem w najmniejsz" szczelin# mi#dzy
walcz"cych zawodników. W %u%lu –jak
twierdzi- najwi#cej zale%y od motocykla,
ale niektórzy cho$ maj" doskona!e maszyny nie potrafi" ich wykorzystywa$, bo brakuje im odpowiedniej techniki. Trzeba te%
mie$ szcz#&cie i sporo trenowa$. Szczakiel jako zawodnik zawsze by! bardzo
obowi"zkowy. Potrafi! przyj&$ na stadion
nawet o pi"tej rano, by popracowa$
nad motocyklem.
W czasach kiedy by! czynnym zawodnikiem otrzymywa! w klubie dwa motocykle rocznie, które musia!y mu wystarczy$
na ca!y sezon, odpowiednio przysposobione przez mechanika i niego samego. Sporo musieli si# nag!ówkowa$, by odpowiednio doregulowa$ ró%ne cz#&ci, by silnik
pracowa! tak, jak sobie %yczyli.
Na silnik motocykla, na którym zdoby!
tytu! mistrza &wiata trafi! przypadkowo.
Kiedy&, zm#czony treningiem, chcia! ju%
pój&$ pod prysznic, ale mechanik b!aga!
go, %eby przejecha! si# motorem klubowego kolegi, któremu jazda na na nim nie
wychodzi!a. Szczakielowi nie bardzo si#
chcia!o, lecz dla &wi#tego spokoju uleg!,
wsiad!, zrobi! par# kó!ek i odesz!o mu
zm#czenie, bo silnik w tym motorze nie
spada! na !uku z obrotów, a to by!o to, czego od dawna poszukiwali. Jego mechanik
Witold Banik okaza! si# tak%e szcz#&liwym prorokiem, bo przed wyjazdem
do Chorzowa powiedzia! mu, %e wygra
tam z!oto i tak si# sta!o.
O ma!o si" nie za!apa!

ny. Czeka! jednak spokojnie na decyzj#,
zawsze bowiem by! skromny i nie lubi! si#
pcha$ tam, gdzie go nie proszono.
O tym, %e zosta! zakwalifikowany dowiedzia! si# na tydzie) przed startem.
Uczestniczy! wi#c w tych mistrzostwach
bez wi#kszego psychicznego obci"%enia,
bo nikt specjalnie na niego nie liczy!. Nie
nale%a! te% do faworytów mediów, których
ulubie)cem by! najm!odszy z Polaków, 20-letni Zenon Plech ze Stali Gorzów. Dzie) przed fina!em w Chorzowie
telewizja pokaza!a film Mariusza Waltera „Wira%e nadziei” po&wi#cony Plechowi, a „Przegl"d Sportowy” zamie&ci! jego zdj#cie na stronie tytu!owej.
Do tego na stadionie wita! Plecha transparent „!wiat przyjecha" do Chorzowa,
mistrz pojedzie do Gorzowa!”. Oprócz Zenona Plecha i Jerzego Szczakiela w polskiej reprezentacji znale*li si#: Pawe!
Waloszek, Jan Mucha i Edward Jancarz
i – jako rezerwowy – Andrzej Wyglenda.
Nadziej# kibiców na zwyci#stwo Polaka mocno podsyci! podwójny sukces naszych kolarzy Ryszarda Szurkowskiego
i Stanis!awa Szozdy, którzy dzie) wcze&niej w Barcelonie zdobyli mistrzostwo
i wicemistrzostwo &wiata w wy&cigu
amatorów. Teraz kibice %u%la, ciesz"c si#
z pierwszego mistrzostwa naszych kolarzy, oczekiwali podobnej niespodzianki
w Chorzowie.
Przed startem
By!a niedziela. Jerzy Szczakiel, jak
na 'l"zaka – katolika przysta!o, ogoli! si#,
ubra! od&wi#tnie i poszed! rankiem z mechanikiem na msz# &wi#t" do drewnianej
kapliczki znajduj"cej si# przy stadionie.
Po mszy przyprowadzili pod zakrysti#
motocykle, które ksi"dz po&wi#ci!. Potem
zamiast przygotowanego lekkostrawnego obiadu wywalczy! przyzwoity, z ulubionym kotletem schabowym i kapust",
a przed wyjazdem na stadion uci"! sobie
ma!" drzemk#.

Faworytem 37 Indywidualnych Mistrzostw 'wiata na (u%lu w Chorzowie
by! Nowozelandczyk Ivan Mauger, cztero krot ny mistrz &wia ta w la tach
1968, 1969, 1970, 1972, który na dodatek przywióz! nowo&$ techniczn" z czechos!owackiej fabryki Java, w której testowa! motocykle dominuj"ce wówczas
na torach %u%lowych. Dosta! tam silnik
z tzw. d!ugim skokiem t!oka w cylindrze,
czym pochwali! si# na treningu. Ale bardzo szybki motocykl Maugera, co zd"%yli
z mechanikiem zauwa%y$, mia! drobn",
lecz istotn" wad# – nie najlepiej wychodzi! ze startu.
Niesamowite zawody
Jerzy Szczakiel rozpocz"! od zwyci#stwa nad koalicj" skandynawsko -angielsk". Z Ivanem Maugerem zmierzy! si#
w ósmym wy&cigu i cho$ przypad!o mu
niezbyt korzystne miejsce przy bandzie,
zdo!a! obj"$ prowadzenie i go nie odda!.
Tu% za nim p#dzi! Pawe! Waloszek a Ivanowi Maugerowi nieoczekiwanie przysz!o
walczy$ o jeden punkt z Rosjaninem Walerym Gordiejewem.
W kolejnym wy&cigu Eda walczy! ze
Szwedem Andersem Michankiem oraz
Zenonem Plechem i Janem Much". Szwed
zerwa! ta&m# startow" i zosta! wykluczony z walki, tym sposobem pozosta!a
na torze trójka Polaków. Zenon Plech
spó*ni! start i potem ju% tylko móg!
ogl"da$ oddalaj"cego si# coraz bardziej,
niesamowicie dobrze usposobionego tego dnia, Szczakiela. Do pi#tnastego wy&cigu przyst"pi! ju% jako lider z trzema
zwyci#stwami na koncie, ale przegra!
z Rosjaninem Grigorijem Ch!ynowskim,
a w kolejnym da! si# wyprzedzi$ Du)czykowi Ole Olsenowi. W rezultacie okaza!o si#, %e Szczakiel i Mauger zgromadzili
po 13 punktów i o mistrzostwie &wiata
mia! zdecydowa$ dodatkowy wy&cig,
do którego móg! jeszcze do!"czy$ Plech
lub Ch!ynowski, lecz pojedynek mi#dzy

Szcz#&liwym okaza! si# dla niego
rok 1971, w którym najpierw wywalczy!
awans do fina!u mistrzostw &wiata w Goeteborgu, a potem w Rybniku, w parze ze
starszym o osiem lat Andrzejem Wyglend", z kompletem 30 punktów, si#gn#li
po z!oty medal Mistrzostw 'wiata Par
(u%lowych, pokonuj"c takie s!awy jak:
Barry Brigs i Ivan Mauger z Nowej Zelandii oraz Anders Michanek i Bernt
Person ze Szwecji. Przy czym start Szczakiela nie by! pewny. Spodziewano si# raczej wystawienia pary klubowej rybnickie go ROW: An drze ja Wy glen dy
i Antoniego Woryny, obeznanej z miejscowym torem, w ko)cu jednak zdecydowano si# na Szczakiela, który &wietnie sobie tu radzi!.
Najwi#kszy osobisty %yciowy sukces
osi"gn"! Jerzy Szczakiel dwa lata pó*niej.
Ka%dorazowo fina! indywidualnych
mistrzostw &wiata na %u%lu poprzedzany
by! cyklem turniejów eliminacyjnych
dla wy!onienia najlepszej na &wiecie
szesnastki. Gospodarzowi mistrzostw
przys!ugiwa!o prawo wystawienia 5 zawodników oraz rezerwowego.
Jerzy Szczakiel przed tym, ju% 37 fina!em Indywidualnych Mistrzostw 'wiata
w Chorzowie, nie by! w najwy%szej formie, mniej trenowa! ucz"c si# do matury
i mocno prze%ywa! &mier$ matki Jadwigi, z któr" by! bardzo uczuciowo zwi"za- Jerzy Szczakiel walczy na torze Stadionu !l#skiego z Peterem Collinsem z Wielkiej Brytanii
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nimi okaza! si" niezwykle
dramatyczny. Plech prowadzi! do ostatniego okr#$enia,
lecz w%cie kle ata ko wa ny
przez Ch!ynowskiego wywróci! si" z nim. S"dzia nie
przerwa! wy%cigu i jego zwyci"zc# zosta! jad#cy za nimi
na trzeciej pozycji Anglik Peter Collins. Plechowi przyznano, co prawda, za ten wy%cig
dwa punkty, razem 12, ale
wystarczy!y jedynie do br#zowego medalu.
Ostatecznie wi"c do rozstrzygaj#cego o mistrzostwie
%wiata pojedynku stan"li: czterokrotny mistrz %wiata Ivan
Mauger z Nowej Zelandii
i dziesi"& lat od niego m!odszy opolanin Jerzy Szczakiel.
A jednak Szczakiel!

40

wy medal w dru$ynowych mistrzo stwach %wia ta. Po tem
szcz"%cie go opu%ci!o.
W dniu 22 maja 1977 roku,
podczas meczu Kolejarza Opole z W!ókniarzem Cz"stochowa, znany showman $u$la Józef Jarmu!a, nazywany te$
„sza lo nym Józ kiem”, ju$
w pierwszym wy%cigu, chc#c
si" popisa&, jak walczy z mistrzem %wiata, doprowadza
do szczepienia si" ich motocykli, wskutek czego obaj wyl#dowali na bandzie. Jarmu!a
po!ama! sobie $ebra, u Szczakiela nast#pi!o z!amanie ko%ci
skokowej w nodze. Uraz okaza! si" tak skomplikowany, i$
wymaga! rocznego leczenia.
W 1978 roku by! w stanie
wzi#& udzia! w za le d wie
w trzech zawodach, nadal odczuwaj#c skutki kontuzji. Wróci! na tor 6 maja 1979 roku
i by! to jego ostatni sezon. Powodem zako)czenia kariery
sportowej w 30. roku $ycia, by!a kontuzja kr"gos!upa.

Zacz"!a si" – jak wspomina Jerzy Szczakiel – niezb"dna przed takim pojedynkiem
celebra: – Jeszcze przed startem wiedzia!em, "e mam ju"
pewny srebrny medal. Nie spodziewa!em si#, "e b#dzie mnie
Czterdzie!ci lat pó"niej
sta$ na pokonanie, po raz drugi tego dnia, takiego asa jak
Je rzy Szcza kiel miesz ka
Jerzy Szczakiel na podium, na Stadionie 'l&skim w Chorzowie 2 wrze%nia
Ivan Mauger, dlatego zgodzi- 1973 r., po zdobyciu tytu!u indywidualnego mistrza %wiata na "u"lu, z lewej w rodzinnych Grudzicach, dzi%
!em si# by to on losowa! tory. Ivan Mauger( Nowa Zelandia) z prawej Zenon Plech (Polska)
dzielnicy Opola, w domu któMauger wylosowa! pierwsze
ry wybudowa! w czasie kariepole, ja mia!em si# ustawi$ na mniej ko- to co si# sta!o, i ja przy og!uszaj&cym do- ry sportowej. Sukces nie przewróci! mu
rzystnym zewn#trznym trzecim. Teraz pingu kibiców zmierza!em samotnie do me- w g!owie, cho& ka$dy ch!opak chcia! by&,
wszystko mia!o zale"e$ od startu. Wystar- ty, po pierwsze w dziejach polskiego "u"- jak on, mistrzem %wiata. Legenda tamteczy!o, "e obaj ruszymy spod ta%my równo la indywidualne mistrzostwo %wiata.
go mistrzostwa %wiata, kiedy to opustoNiektórzy twierdz#, $e stoj#c na po- sza!y Grudzice i okoliczne wsie, bo
i b#dzie po ptokach, bo Mauger posiadaj&c szybszy motocykl, wejdzie przede mn& dium p!aka!em, a w rzeczywisto%ci p!a- wszyscy, albo pojechali mu kibicowa&
ka! prezes polskiego $u$la, który na mnie do Chorzowa, albo siedzieli przy telewiw pierwszy wira" i ju" go nie dogoni#.
Mauger pierwszy podjecha! do ta%my postawi!. Ja, p!aka!em tylko na pogrzebie zorach, ci#gle jest tu $ywa. Co roku
i w sku pie niu, nie ru cho mo, cze ka! matki. W Chorzowie by!em po prostu bar- wi"c organizuje dla m!odych $u$lowców
na zwolnienie mechanizmu j& przytrzymu- dzo szcz"%liwy.
zawody „Jerzy Szczakiel zaprasza”.
j&cego, nie zauwa"aj&c, "e ja podje"d"aW czterdzie%ci lat po jego wielkim sukj&c, ca!y czas przesuwa!em si# nieznaczcesie, miejscy radni i dzia!acze Kolejarza
nie motocyklem do przodu i kiedy ta%ma Wymuszony koniec kariery
Opola postanowili nazwa& ruchliwe ronwystrzeli!a w gór#, wygra!em start,
do wylotowe z Opola do Strzelec OpolJerzy Szczakiel jeszcze raz, rok pó'niej, skich jego imieniem.
po czym mocno %ci&!em do kraw#"nika
i przed Maugerem, wszed!em w pierwszy stanie na Stadionie (l#skim na podium,
Na rondzie stan#! motocykl $u$lowy,
!uk (dzi% s#dziowie nie pozwalaj& na tzw. kiedy z Janem Much#, Zenonem Plechem ofiarowany przez jego macierzysty klub,
lotne starty i nakazaliby powtórk# wy%ci- i Andrzejem Jurczy)skim zdob"d# br#zo- z przy mo co wa n# z bo ku ta blicz k#:
gu, wówczas na to nie reago„JERZY SZCZAKIEL 1973
wano). Stary mistrz jednak
Chorzów”.
nie odpuszcza!. Na prostej
Rondo przypomina czas najrozp#dzi! maszyn# i zbli"y!
wy$szej jego %wietno%ci, gdy
si# chc&c mnie, na kolejnym
tak nie ocze ki wa nie zo sta!
!uku, wypchn&$ pod band#
pierwszym Polakiem, indywii wyprzedzi$. Wyczu!em ten
du al nym mi strzem %wia ta
manewr i – jak mi radzi! mena $u$lu. Na kolejny tytu! kicha nik - nie ogl& da j&c si#
bice musieli czeka& znowu 37
do ty!u p#dzi!em do przodu pillat, do 2010 roku, kiedy to najnuj&c kraw#"nika, bo to by!
bardziej utytu!owany polski
klucz do sukcesu. Doganiaj&$u$lowiec Tomasz Gollob zocy mnie Mauger przeszar"osta! ponownie mistrzem %wiata. Pierw szym po zo sta nie
wa!, dotkn&! przednim ko!em
na zawsze Jerzy Szczakiel.
ty!u mojego motocykla i upad!.
!
O tym, "e si# przewróci! zorien to wa !em si# do pie ro
Powy$szy tekst zosta! przyna nast#pnym wira"u.
gotowany do nowej ksi#$ki
Trudno dzi% orzec, czy gdyJana Cofa!ki pt. Legendy sporby nie upad!, pokona!by mnie
tu %l&skiego.
na dystansie, czy nie? Sta!o si# Rondo im. Jerzego Szczakiela w Opolu

ZENON DYTKO
GRA
we wspó!czesnym "wiecie nie warto
si#ga$ dna kielicha je"li ju% to tylko
muska$ p!atki korony czyli %e nie ma
sensu anga%owa$ si# w co" lub w kogo"
dog!#bnie zostanie si# bowiem tylko
zranionym i zdradzonym taki jest "wiat
zdradzasz lub jeste" zdradzony
czy ty te% w to grasz

LU CY FER I PRO ME TE USZ
lucifer czyli „nios&cy "wiat!o”
podobnie Prometeusz da! ludziom
ogie' i zosta! pot#piony przez Zeusa
Lucyfer da! ludziom jab!ko z drzewa
wiadomo"ci dobrego i z!ego i
otworzy! ludziom oczy to mo%e
on jednak nie jest taki z!y ten Lucyfer
nawet Bóg uzna! %e mamy woln& wol#
i z!o jest potrzebne by"my mogli
wybiera$ wi#c mo%e Lucyfer jest równie
potrzebny jak Bóg i nie mo%na go
pot#pi$ tak jak i z!a które jest na "wiecie
mo%e wi#c wszystko co si# dzieje w %yciu
trzeba akceptowa$ i podda$ si# losowi

o ile mi wiadomo Kub&-Rozpruwaczem
w Anglii by! zas!u%ony lekarz który
wynalaz! metod# leczenia która
uratowa!a %ycie tysi#cy istnie' ludzkich
jednocze"nie mordowa! prostytutki
czy F. Dostojewski zgodnie z jego
powie"ciami np. ze „Zbrodni& i kar&”
uzna!by go za nadcz!owieka który
mia! prawo mordowa$ kobiety lekkich
obyczajów skoro ratowa! %ycie tysi#cy
innych ludzi? czy %ycie jest wymierne:
jednych po"wi#ca$ na o!tarzach
innych chroni$ za wszelk& cen#?

Zenon Dytko (1962) – absolwent II LO w Chorzowie. W latach 1982–1983 by! studentem wydzia!u psychologii Uniwer"
sytetu #l$skiego. Publikowa! w ró%nych czasopismach, m.in.: „#l$sku”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Zachodnim”, „Wia"
domo&ciach Zag!'biowskich” i „Hajduczaninie”. Jego wiersze by!y czytane na antenie Radia Katowice w Poczcie Poetyc"
kiej Macieja M. Szczawi(skiego i nie tylko. Jest laureatem wielu nagród poetyckich. Od zawsze mieszka w Chorzowie.
Wyda! zbiory wierszy: Grymas „O” (2007), D. i inni (2010), Prysznic (2011), Ty i ja (2012), Zmiany klimatyczne (2013), )uk
gnojarz i gwiazdy (2014).

Rys. Adam Dutkiewicz

O TAR GOWA NIU SI! "Y CIEM
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Z dyrektorem Pa!acu Schoena – Muzeum w Sosnowcu

PAW!EM DUSZ"
Foto. Pawe! Wi"c!awek

rozmawia MARIA SZTUKA

Kod miasta
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– Muzea w XXI wieku maj# nie$a%
twy orzech do zgryzienia, szczegól%
nie trudne zadanie stoi przed pla%
cówkami regionalnymi, miejskimi.
Czy muzeum powinno by& nowocze%
sne i 'ci#ga& t$umy zwiedzaj#cych?
– Nasze muzeum jest m!ode, w ubieg!ym roku obchodzi!o 30-lecie. To

krótka historia, ale barwna. U zarania
by!o to Muzeum Historii Ruchu Robotniczego Górnego "l#ska i Zag!$bia
D#browskiego, funkcjonowa!o jako filia Muzeum Górno%l#skiego w Bytomiu. Po uzyskaniu w 1989 r. samodzielno%ci, czyli przej$ciu go przez
sosnowiecki samorz#d, z nazwy pozo-

sta !o: mu zeum i miej sce. Kie dy
przed ponad rokiem przejmowa!em
dyrekcj$ obiektu, stan#!em przed decyduj#cym pytaniem – jakiego typu to
ma by& muzeum, skoro nawet nie nosi przymiotnika – miejskie. Zadanie
podstawowe spoczywa oczywi%cie
na dziale historii kultury miasta, który gromadzi i opracowuje wszelkie pami#tki zwi#zane z tym miejscem.
Równie wa'ne s# jednak pozosta!e
dzia!y: sztuki i szk!a. Zdecydowa!em
wi$c, zachowuj#c odpowiednie proporcje – pokaza& histori$ miasta…
przez sztuk$. Pierwsz# decyzj# by! powrót do (róde!, czyli przywrócenie temu miej scu je go pier wot nej na zwy – Pa!ac Schoena i id#c tropem
w!a%ciciela obiektu, wykorzystanie
tra dy cji w!ó kien ni czych, któ re
w znacznym stopniu tka!y miejsk#
tkank$. Zacz$li%my od remontu, zmiany nazwy, któr# uzupe!nili%my o „Pa!ac Schoena”, nowego systemu wizerunkowego, w tym nowej szaty strony
internetowej, któr# nadal uzupe!niamy.
– Zacz($o si( dosy& szokuj#co, wy%
staw# „Kobieta jest jak Sosnowiec”.
– Inspiracj# wystawy by! tom wierszy Marcina Barana zatytu!owany
„Sosnowiec jest jak kobieta”. Ekspozycja by!a opowie%ci# o Sosnowcu,
o mie%cie i jego kobiecej stronie, pisana dzia!alno%ci# artystyczn# ludzi,
którzy tu 'yli, b#d( pozostawili trwa!e %lady, mimo 'e tylko przez miasto
przemkn$li. Pojawi!y si$ wi$c prace
takich postaci jak: Andrzeja Tobisa, Janiny Kraupe, Judyty Berna%, Jadwigi
Maziarskiej czy Dominiki Kowyni,
zobaczyli%my tak'e filmy z udzia!em
Poli Negri, wys!ucha& mo'na by!o
równie' opowiadania Sylwii Chutnik
„Pola”, która kilka lat temu rezydowa!a w Sosnowcu. W narracj$ wystawy
%wietnie wkomponowa!y si$ prace artystów spoza Sosnowca – Zofii Kulik, Andrzeja Urbanowicza i wielu innych artystów. Kurator wystawy
Marek Zieli)ski nak!ania! widzów
do przebudzenia, zmiany my%lenia
o mie%cie i otaczaj#cej nas rzeczywisto%ci. Wystawa zosta!a wyró'niona
nagrod# Marsza!ka Województwa
"l#skiego za wydarzenie muzealne roku 2015 w kategorii najlepszych wystaw.
– Ta wystawa mia$a dodatkow#
symbolik(, by$a nie tylko pierwsz#
po remoncie budynku, ale tak)e
pierwsz# za pana dyrekcji. Powia$o
zmianami.
– "wiadomo%& w jakim miejscu si$
znajduj$ wywo!a!a szereg konotacji.
Otoczony romantycznym parkiem
pa!ac XIX-wiecznych przemys!owców nie by! stref# odosobnienia, wokó! niego wiedli 'ycie w!ókniarze za-

trudnieni w pobliskich zak!adach,
pó"niej wrza!a rewolucja 1905 r.
a za kilkana#cie lat rozci$ga!y si% mury getta, tu& obok pa!acu rozwija!a si%
kolej warszawsko-wiede'ska – jest to
wi%c miejsce szczególne, naznaczone niezwykle wa&nymi wydarzeniami nie tylko w skali lokalnej, ale
i ogólnokrajowej. Takie postrzeganie
obiektu w decyduj$cy sposób ukszta!towa!o moj$ wizj% muzeum. To oczywiste, &e musi ono s!u&y( mieszka'com, przywo!ywa( histori% miasta,
dba( o zabezpieczenie pami%ci zarówno w materialnym jak i duchowym
wymiarze, nie mo&e jednak zamyka(
si% tylko na to, co by!o, ale musi tak&e patrze( #wie&ym okiem na to, co
jest. Dzi%ki takiemu podej#ciu powsta!a we wn%trzach pa!acu pierwsza instalacja Matyldy Sa!ajewskiej pod nazw$ Kuszenie, inspirowana tradycjami
prz%dzalniczymi, instalacja ta ma
swoj$ kontynuacj% w tym roku w postaci realizacji landartowej. Dlatego
chc%, aby w muzeum go#ci!y wystawy zwi$ za ne ze sztu k$, przede
wszystkim wystawy tematyczne, nie
boj% si% powiedzie( – niszowe, nie
schlebiaj$ce popkulturze.
– Wystawa „Trójk!t w kole” by"a
ekspresow! powtórk! z historii mia#
sta.
– M!odzi to pokolenie esemesów
i chc$c zach%ci( ich do zwiedzania
wystawy pos!u&yli#my si% ich najpopularniejsz$ form$ komunikacji. Krótkie notki, niczym zwi%z!e esemesy zawiera!y to, co najwa&niejsze, reszt%
zobrazowali#my ciekawymi eksponatami.
– Wystawa Kossaków by"a fre#
kwencyjnym sukcesem.
– B%dziemy oczywi#cie sprowadza( do Sosnowca ekspozycje z ró&nych dziedzin sztuki i nie musz$ by(
one tematycznie zwi$zane z miastem.
Kr$&$c$ po kraju wystaw% Kossaków,
któr$ przejmowali#my od Muzeum
w Toruniu nieco wzbogacili#my, maj$c na uwadze m!odych odbiorców.
Do poszczególnych eksponatów do!$czyli#my fiszki z informacjami na temat kontekstu historycznego wydarzenia zobrazowanego przez twórców,
w#ród nich znalaz!y si% opisy bitwy
pod Rac!awicami, pod Laskami, Cudu nad Wis!$, bitew napoleo'skich itd.
To swoiste po!$czenie lekcji historii
z lekcj$ sztuki okaza!o si% pomys!em trafionym.
– Odnosz$ wra%enie, %e duma so#
snowieckiego muzeum – kolekcja
szk"a wspó"czesnego wci!% nie mo#
%e doczeka& si$ godnego jej warto#
'ci zainteresowania.
– To jedyna w Polsce taka kolekcja
i rzeczywi#cie zainteresowanie ni$ da-

leko odbiega od oczekiwa', wina
nie le&y jednak po stronie muzeum,
s$dz%, &e jest to wynikiem braku
rynku sztuki w Polsce. Bardziej doceniaj$ warto#( tego zbioru Czesi
czy Francuzi, którzy z ogromnym pietyzmem traktuj$ swoje kolekcje szk!a
artystycznego, Polacy maj$ do' dosy( oboj%tny stosunek. To nie jest jednak problem lokalny, to dotyczy ca!ego kraju. Ca!e szcz%#cie kilka lat
temu mój poprzednik zadba! o dotacj% z Ministerstwa Kultury i dzisiaj
cz%#( tej kolekcji jest dobrze prezentowana.
– Po raz pierwszy w rezydencji
Schoenów zago'ci"a Idustriada.
–To by!o widowiskowe wydarzenie,
i jak stwierdzi! Adam Hajduga z Wydzia!u Promocji Urz%du Marsza!kowskiego podczas podsumowania
In du stria dy – po wrót So snow ca
na szlak w wielkim stylu (kiedy#
na Szlaku Zabytkow Techniki znajdowa! si% Dworzec G!ówny). Projekt artystyczny Matyldy Sa!ajewskiej nie
tylko o&ywi! park okalaj$cy pa!ac, ale
tak&e za spraw$ kilometrów kolorowej w!óczki produkowanej niegdy#
w Domu Handlowym „C.G. Schön”
obudzi! zlikwidowany po wojnie
staw. Starali#my si% przywo!a( namiastk% atmosfery XIX-wiecznego
osiedla i #wietno#ci rezydencji przemys!owców, którym nie tylko Sosnowiec, ale ca!e Zag!%bie D$browskie
zawdzi%cza!o rozkwit przemys!u w!ókienniczego. Wywo!ali#my duchy
tamtej epoki, pojawi!y si% mi%dzy innymi opowie#ci Fanny Lamprecht,
która przemówi!a przez stare drzewa
znajduj$ce si% w parku.
– Czas muzealnych gablot przemi#
n!".
– Zdecydowanie. Obejrza!em kilkadziesi$t europejskich i polskich muzeów, w tym tak&e Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum
Historii )ydów Polskich POLIN,
wszystkie one wr%cz bombarduj$
multimedialnymi prezentacjami a jednak najwi%ksze wra&enie pozostawiaj$ przedmioty oryginalne. I to
moim zdaniem si% nie zmieni. Podobnie jak nieprawdziwym okaza! si%
wieszczony koniec ksi$&ki czytanej,
a jednak biblioteki nadal s$ nam potrzebne i mam nadziej%, &e tak pozostanie. W muzealnictwie jest podobnie. Najwa&niejsze s$ oryginalne
pami$tki.
– Czym nas pan jeszcze zaskoczy?
– Jednym z najwa&niejszych zada',
jakie sobie postawi!em jest przygotowanie sta!ej wystawy obrazuj$cej
dzieje miasta. Musi mie( ona jednak
nowoczesn$ form%, która przyci$gnie niech%tnie czytaj$c$ m!odzie&,

nie mo&emy ich zanudza( statycznymi obrazami. To musi by( nie tyle historia miasta, co opowie#( o nim,
chcemy pokaza( jego specyfik%, przywo!a( pewne legendy miejsc, tak, aby
ka&dy, kto wejdzie móg! odczyta( kod
miasta, który jest zapisany nie tylko
w pami$tkach materialnych.
– Taka wystawa wymaga du%ej po#
wierzchni wystawienniczej, czy to
oznacza rezygnacj$ z wystaw czaso#
wych?
– Nie, z niczego nie zamierzamy rezygnowa(. Jednak sprowadzanie dzia!alno#ci muzeum jedynie do wystaw
czasowych jest krótkowzroczn$ koncepcj$. Planujemy odzyskanie pomieszcze', w których mie#ci si%
obecnie restauracja. W nied!ugim
czasie w Pa!acu Wilhelma otworzy
swoj$ dzia!alno#( centrum konferencyjne i tam z pewno#ci$ znajdzie si%
miejsce dla restauracji. Pomieszczenia, które powróc$ do pa!acu s$ niezwykle inspiruj$ce. Kr%te korytarze
i liczne zau!ki – to wyzwanie, które
uruchamia wyobra"ni%. Katedralnymi malowid!ami Tetmajera mo&na
na przyk!ad opowiedzie( o historii
Królestwa Polskiego, ja t% wystaw%
mam przed oczami… O czasach
PRL-u i systemowej propagandzie
mo&na opowiedzie( poprzez mroczn$ histori% Zdzis!awa Marchwickiego, ale na przyk!ad o muzyce nie mo&na snu( opo wie #ci tyl ko przez
pryzmat Ch!opaka z Sosnowca, mamy tak wiele do opowiedzenia. W najbli&szych miesi$cach chc% powo!a(
grup% inicjatywn$, w sk!ad której
zostan$ zaproszeni fachowcy z ró&nych dziedzin, nie tylko naukowcy, historycy, ale tak&e cz!onkowie rozmaitych stowarzysze', przewodnicy,
pasjonaci. Zadaniem tej grupy b%dzie
wypracowanie tematów wystawy sta!ej o mie#cie. Dopiero wtedy b%dzie
mo&na zleci( napisanie jej scenariusza, podj$( rozmowy z architektami
i scenografami. Licz%, &e uda si% to
zrealizowa( w najbli&szych latach.
– Po wielu latach oczekiwa( poja#
wi"a si$ monografia Sosnowca.
– Dobrze, &e to w!a#nie muzeum zosta!o obarczone tym zadaniem, nie widz% w!a#ciwszej instytucji, która mog!aby by( za to odpowiedzialna.
Monografia cieszy si% du&ym zainteresowaniem, to znaczy, &e by!a potrzebna.
– Mo%emy oczekiwa& kolejnych
ciekawych publikacji?
– Plany mamy ogromne. Przede
wszystkim chcemy zbli&aj$c$ si% jubileuszow$ edycj% Sosnowieckich Spotka' Artystycznych uhonorowa( obszer n$ pu blikacj$, któ ra b%dzie
zawiera( prace pozyskane na plene-
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rach. Niemal wszystkim dyrektorom
muzeów sen z oczu sp!dza "wiadomo"#, $e wielu ludzi ocenia nasze zasoby wy%&cznie na podstawie prezento wanych wy staw, tymczasem
magazyny kryj& prawdziwe skarby. My
tak$e w naszych zasobach mamy si!
czym pochwali#, chocia$by malarsk&
wersj& horoskopu Tadeusza Kantora
autorstwa Janiny Kraupe. Chcia%bym
upami!tni# tak$e odr!bnymi monografiami cz%onków Grupy Zag%!bie. W zesz%ym roku prywatnymi kana%ami, dowiedzia%em si!, $e zmar% Jakob
Zim – sosnowiczanin, artysta niezwykle szanowany na "wiatowym rynku artystycznym, który po powrocie z obozu w Buchenwaldzie na stale osiad%
w Palestynie. Polsk! i swój rodzinny Sosnowiec odwiedzi% dopiero w 1990
roku, pó'niej jego prace go"ci%y w warszawskiej Zach!cie, sosnowiczanie
mogli je podziwia# w 1993 r. w Galerii Extravagance a w 2003 r. w naszym
muzeum. Posiadamy niestety zaledwie
dwie jego prace. W planowanych publikacjach chcemy przywo%a# pami!#
o ludziach, którzy w historii miasta zajmuj&, nale$ne im poczesne miejsce.

– Co zobaczymy wkrótce?
– Najbli$sz& wystaw! po"wi!camy
Ro ma no wi Chru "cie lo wi, so sno wieckiemu grafikowi, autorowi m.in.
znakomitego cyklu pejza$y zag%!biowskich. Co do kolejnych planów, nie zosta%y one wprawdzie
jeszcze upublicznione, uchyl! jednak
r&bek tajemnicy. Pod koniec pa'dziernika w ramach festiwalu Ars
Cameralis zago"ci u nas wystawa
Planeta Topor, b!dzie to prezentacja
dzie% trzech pokole( Toporów. Najsilniejszy akcent skierowany b!dzie
na Rolanda – pisarza, rysownika, grafika, aktora, re$ysera, scenarzyst!
i scenografa, poka$emy tak$e dzie%a malarskie Abrama-nestora oraz
naj m%od sze go, $y j& ce go obec nie
w Pary$u – Nikolai. Wystaw! przygotowujemy wspólnie z Francusk&
Bibliotek& Narodow&, pojawi si!
ona tylko w Sosnowcu i w Pary$u,
w dwóch miejscach, ale zachowajmy
nut! tajemnicy. Nie wiem czy b!dzie
to sukces podobny Kossakom, ale nie
chcia%bym, aby miar& dobrej popularno"ci muzeum by% wy%&cznie rachunek ekonomiczny.

– Historia miasta to nie tylko !wie"
tlane postaci i bohaterskie wydarze"
nia, jak ka#de miasto, tak#e i Sosno"
wiec ma swoje wstydliwe daty.
– Artystom, którzy wzi!li udzia%
w 19. Sosnowieckich Spotkaniach Artystycznych zaproponowali"my temat „Czarny potok”, jego inspiracj&
by%a powie"# Leopolda Buczkowskiego. Sosnowiec lat mi!dzywojennych przypomina% kocio% kulturowy.
Na ulicy Modrzejowskiej mo$na by%o obok polskiego us%ysze# tak$e j!zyk rosyjski, niemiecki, francuski, jidysz, przez lata ludzie ci mieszkali
obok siebie, wspierali si!, go"cili…
a po kilkunastu latach nie wytrzymali
próby cz%owiecze(stwa, zacz!li na siebie donosi#, grabi# s&siadów, strzela#… to tak$e jest historia naszego
miasta. Cho# znacznie ch!tniej wspominamy pi!kn& posta# Matki Zag%!bia – heroiczn& karmelitank! siostr!
Teres! Janin! Kieroci(sk&, nie powinni"my przemilcza# $adnych tematów, nawet tych dra$liwych, poniewa$
wszystkie te historie, i te szlachetne,
i te niechlubne sk%adaj& si! na genius
loci tego miasta.
!

O jeszcze jednym
!L"SKA#
OJCZYZNA kazaniu pastora
POLSZCZYZNA
Bartelmusa
JAN MIODEK

styczniu 2005 roku napisa!em
szkic zatytu!owany „Staropolszczyzna w Kazaniu przeciwko pija!stwu Zygmunta Bartelmusa
z r. 1765”, który w charakterze wst"pu
ukaza! si" w bibliofilskim wydaniu tego
tekstu – edytorskim dokonaniu Artystycznej Oficyny Drukarskiej Aleksandra
i Zdzis!awa Spyrów w Pszczynie.
Po 11 latach mam przed sob# kolejny
odnaleziony tekst pastora Bartelmusa – kazanie wyg!oszone z okazji za!o$enia ko%cio!a w Golasowicach w tym$e
roku 1765, cudownie wydane przez t" sam# – jak$e zas!u$on# dla ca!ego naszego
regionu – oficyn".
I o tym j"zykowym zabytku mog" powiedzie&, $e jego lektura sprawi!a mi
ogromn# filologiczn# satysfakcj". Odznacza si" on równie bogat#, ekspresyjn#
polszczyzn# i jest przy tym !atwy w odbiorze, w pe!ni zrozumia!y, co nie mo$e
dziwi&, gdy si" we'mie pod uwag" czas
jego powstania mierzony kategoriami
historycznoj"zykowymi – nieodleg!y
wspó!czesno%ci.
Nie znaczy to, $e w kazaniu Bartelmusa nie ma form ró$ni#cych si" od dzisiejszego j"zyka. Owszem – s#, ale ich
obecno%& i morfologiczno-znaczeniowa
przejrzysto%& dodaje recepcji czytelniczej
sztafa$u archaizacyjnego, a ten ostatecznie s!u$y uatrakcyjnieniu ca!ego tekstu.
Czy$ nie jest swoi%cie pi"kny chocia$by k"sek pola – z typowym do dzi% dla
gwar %l#skich k"skiem „kawa!kiem”?
Mamy i drzewiany budynek, a nie drewniany jak w j"zyku ogólnym, a tak$e
po %l#sku brzmi#ce przec#, dzi% cz"stsze
jako przeca, odpowiadaj#ce standardowemu przecie$. Wierny jest Bartelmus
jak i wspó!cze%ni (l#zacy staremu dope!niaczowi liczby pojedynczej mi"kkotematowych rzeczowników $e)skich
z ko)cówk# –e: do ziemie syryjskiej, Panie nieba i ziemie, ze ziemie wychodz"ce,
nie pok%adajcie nadzieje. Jak %l#szczyzna-staropolszczyzna brzmi# formy ch#tliwie „ch"tnie”, nadgrodzi&, nadgradza&
„nagrodzi&, nagradza&”, spomina&
„wspomina&”, krom „bez, poza, oprócz”,

W

w postrzód „w po%rodku”, onego „jego,
tego”, duszny „duchowy”, przytomny
„obecny, b"d#cy tutaj”, wobec „w ogóle”,
uwa$anie „rozwa$anie”, nazda& „nawymy%la&, nagada& komu%”, m%ód „m!odzi
ludzie, m!odzie$”, $"do'& „pragnienie”,
forytowa& „popiera&”, ulubi& sobie
„upodoba& sobie”.
Nasienie jest u Bartelmusa siate, a nie
siane i co% jest spolepszane, a nie ulepszane, polepszane.
Mamy i star# sk!adni": na nas nie zapomnisz „o nas nie zapomnisz”, bójcie$
si# w nim „bójcie$ si" go”, panujesz
wszystkim pa!stwom „panujesz nad
wszystkimi pa)stwami”, a tak$e stare
syntagmy z krótkimi zaimkami: za ci#
„za ciebie”, na si# „na siebie”. Wreszcie – charakterystyczne dla gwar %l#skich
konstrukcje z ale: Pan Bóg ale os"dzi%
celnika, Którzy'cie ale ten grunt jeszcze
nie dali po%o$y&, Gotujcie$ te$ ale wy. Jest
i charakterystyczne bez noc „przez noc”,
ale najbardziej %l#sko-swojsko brzmi#
frelki, siostry ich Mo'ci!
Bardzo cennym uzupe!nieniem bibliofilskiego druku jest „Dyskurs na temat
jednego kazania” dr Jadwigi Badury. Autorka informuje, jak szczególnie uroczy%cie ewangelicy obchodzili pami#tk"
po!o$enia kamienia w"gielnego pod budow" ko%cio!a oraz rocznic" jego po%wi"cenia. Data nabo$e)stw rocznicowych
z regu!y zbiega!a si" z dat# pierwszego
po%wi"cenia %wi#tyni tu$ po jej wybudowaniu i oddaniu do u$ytkowania liturgicznego. W tym dniu zje$d$ali do danej
parafii ewangelicy z s#siednich okolic,
zapraszane te$ by!y chóry ko%cielne,
szczególnym za% go%ciem by! kaznodzieja „po%wi#ckowy” – taki jak Zygmunt
Bartelmus, do którego na d!ugo
przed uroczysto%ciami proboszcz i rada
parafialna kierowali oficjalne zaproszenie.
Historia budowy ko%cio!ów ewangelickich rozpocz"!a si" wraz z zako)czeniem
wojny trzydziestoletniej i zawarciem pokoju westfalskiego 24 pa'dziernika 1648
roku (na ratusz w Muenster, w którym
traktat ten podpisano, mog!em 40 lat te-

mu patrze& codziennie, gdy na tamtejszym uniwersytecie by!em wyk!adowc#
j"zyka polskiego). To wtedy cesarz wyda! zgod" na budow" trzech %wi#ty)
na (l#sku – w G!ogowie, w (widnicy
i w Jaworze – i to dlatego zw# si" one
do dzi% ko%cio!ami Pokoju (s# to obiekty
wyj#tkowej urody architektonicznej – dopowiedzmy).
W 1707 roku w Altranstadt zosta!a zawarta konwencja, która przynios!a równouprawnienie religijne, a uk!ad zawarty
mi"dzy królem szwedzkim Karolem XII a cesarzem austriackim Józefem I sprawi!, $e ewangelikom wolno
by!o wybudowa& 6 ko%cio!ów *aski (bo
z !aski cesarza!): w Ko$uchowie, +aganiu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze,
Miliczu i w Cieszynie.
W roku 1742 król Fryderyk II wyda!
ewangelicko-lutera)ski „Porz#dek inspekcyjny i prezbiterialny”, na mocy którego ewangelicy otrzymali zgod"
na budow" 172 ko%cio!ów na (l#sku.
Pierwszy zosta! wybudowany w roku 1746 ko%ció! w Pszczynie. Od 26 maja 1764 roku trwa!y starania o zgod"
na budow" ko%cio!a w Golasowicach.
Ewangeliccy mieszka)cy tej miejscowo%ci oraz Jarz#bkowic, Pielgrzymowic,
Bzia, Ruptawy i Cisówki chcieli mie&
swoj# %wi#tyni". Zadeklarowali nawet
zbiórk" 200 talarów rocznie na ten cel,
a wsparcia finansowego udzieli! w!a%ciciel Golasowic – baron Otto Traugutt von
Marklowski.
16 stycznia 1765 roku Fryderyk II wyda! koncesj" na budow" %wi#tyni, a miesi#c pó'niej da! prawo do powo!ania
duchownego. 10 sierpnia 1765 roku odby!a si" uroczysto%& po!o$enia kamienia w"gielnego, w czasie której kazanie wyg!osi!
pastor Zygmunt Bartelmus. Pochodzi! on
z Bielska. W roku 1749 zosta! zatrudniony
w Pszczynie jako drugi kaznodzieja i rektor miejscowej szko!y ewangelickiej.
W latach 1767-1797 by! g!ównym
proboszczem parafii. Ja za% – powtórz" – dowiedzia!em si" tego wszystkiego
z pos!owia dr Jadwigi Badury.
!
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Zdj#cia: Muzeum Historii Katowic
„Sacra Conservazione”– Matka Boska z Dzieci!tkiem i "". Katarzyn! i Barbar!. Fragment tryptyku w trakcie konserwacji.

Madonny wracaj!
EWA LISZKA

Dzi!ki wiedzy, umiej!tno"ciom konserwatorów dzie# sztuki i ich wr!cz detektywistycznej precyzji oraz wspó#$
czesnej technice wielu obiektom uda#o si! przywróci% pierwotny wygl&d i tchn&% w nie drugie 'ycie, a w nie$
których przepadkach nawet odkry% „prywatne 'ycie” dzie# sztuki. W Muzeum Historii Katowic mo'na
ogl&da% niezwyk#& wystaw! zatytu#owan& „Sztuka konserwacji”.
ka konserwacji pokonuje czas
skutki, ale te! nieodpowiedzialSne,iztuzajegomie
rzone, b"d# nie, ludzkie dzia-

46

$ania. Struktura technologiczna zabytków to materia$y, które w miar% up$ywu
czasu i zale!nie od warunków, w jakich
si% znajduj" lub gdzie by$y przechowywane, starzej" si% i ulegaj" niszczeniu.
Podstaw" podj%cia w$a&ciwych dzia$a'
konserwatorskich jest wnikliwie opracowany autorski program prac dla ka!dego rodzaju przedmiotów, umo!li-

wiaj"cy wej&cie w tkank% materii obiektu – starodruków, map, obrazów, grafik,
do ku men tów, rze#b, po li chro mii
oraz wielu innych zabytków. Cz%sto
przedmiot bada' kryje wiele nieoczekiwanych niespodzianek. (elaznymi
zasadami obowi"zuj"cymi w sztuce
konserwacji s": minimalna interwencja
(zastosowanie jak najskromniejszych
&rodków, maj"cych wp$yw na istniej"c" tkank% zabytkow") oraz odwracalno&) interwencji (zawsze powinna ist-

nie) mo!liwo&) zlikwidowania skutków
zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistnia$a potrzeba powrotu do stanu
sprzed interwencji).
Wystawa Sztuka konserwacji ma
na celu pokazanie pracy ludzi, którzy
na co dzie' walcz" o przywrócenie pierwotnego wygl"du wyj"tkowych dzie$
o znaczeniu historycznym i artystycznym, oraz jej efek tów. Mu zeum
Historii Katowic ju! po raz drugi podejmuje ten temat. W 2014 roku prezen-

towali!my dokonania Pracowni Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA Aleksandry i Marka Ciesielczyków, którzy
od wielu lat sukcesywnie poddaj" konserwacji spu!cizn# po Pawle Stellerze.
Dzi#ki przeprowadzonym zabiegom
konserwatorskim mo$na je ogl"da%
na ekspozycji sta&ej w Dziale Grafiki im.
Paw&a Stellera Muzeum Historii Katowic. Obecnie prezentujemy kunszt konserwatorów dzie& sztuki z pracowni
konserwatorskich znajduj"cych si#
na 'l"sku, a tak$e konserwatorów spoza regionu, ale wspó&pracuj"cych ze !l"skimi muzeami.
Konserwatorzy dzie& sztuki to zazwyczaj bardzo zapracowani ludzie, których
wy si &ek prze ku wa si# na oca lo ne
od zniszczenia, degradacji i zapomnienia dzie&a. Stale si# spotykamy z dokonaniami konserwatorskim mniej lub
bardziej spektakularnymi, ale nigdy
nie zastanawiamy si#, ile wysi&ków
i wnikliwej, fachowej wiedzy wymagaj". Podziwiamy ko(cowe efekty, niejednokrotnie z niedowierzaniem, $e by&o
to w ogóle mo$liwe i wykonalne. Prezentowana wystawa to wyj"tkowa sposob no!% uho no ro wa nia wy si& ków
konserwatorskich. Dzi#ki wiedzy, umiej#tno!ciom konserwatorów dzie& sztuki i ich wr#cz detektywistycznej precyzji oraz wspó&czesnej technice wielu
obiektom uda&o si# przywróci% pierwotny wygl"d i tchn"% w nie drugie „$ycie”,
a w niektórych przepadkach nawet odkry% „prywatne $ycie” dzie& sztuki.
Szczególn" dum" napawaj" uhonorowania dla konserwatorów – Nagrody Marsza&ka Województwa 'l"skiego: dla
Jana Ga&aszka za wieloletni" dzia&alno!%
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego (2010) oraz dla Renaty Dubiel-Bia &as (2011), Ad ria na Po locz ka
(2013), Jaros&awa Szpakowicza (2014)
i Danuty Skrzypczyk (2015) za wybitne osi"gni#cia w dziedzinie konserwacji zabytków.
Chc!c pokaza" uwie#czenie zabie$
gów konserwatorskich, jakim jest
zwyci%stwo materii nad up&ywaj!$
cym czasem, na wystawie prezento$
wane s! bardzo ciekawe i trudne
w wykonaniu zabiegi konserwatorskie
na przyk&adach ró'nych zabytków ze
zbiorów muzeów, ko(cio&ów i pry$
watnych kolekcji. Pokazywane s" wyj"tkowe i unikatowe obiekty, takie jak:
Biblia... w t&umaczeniu Jakuba Wujka
z 1599 roku i Statut... Jana )askiego
z 1506 roku ze zbiorów Oddzia&u Starych Druków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. S&owackiego w Tarnowie, The Bo ok of Be au ty wy da n"
w Londynie w 1896 roku z Muzeum
Zamkowego w Pszczynie, Biblia Sacra
z 1726 roku i Atlas z 17 mapami
ksi!stw "l#skich z 1802 roku z Muzeum
w Chorzowie, Panorama dóbr Henryka Dietla z II po&owy XIX wieku
z Muzeum w Sosnowcu, drewniany

„SACRA CONVERSAZIONE” – Matka Boska z Dzieci!tkiem i "". Katarzyn! i Barbar!,
ok. 1480 r., tempera na drewnie, wym. 200 x160 cm. Ko"ció$ parafialny p. w. Podwy%szenia Krzy%a &wi!tego w Starej Wsi ko$o Wilamowic.
Obraz umieszczony jest w o$tarzu g$ównym ko"cio$a w niszy zamkni!tej $ukiem. Postaci &wi!tych Niewiast przedstawione s# w lekkim sk$onie w stron! Matki Boskiej. Podczas przystosowywania obrazu do nowego o$tarza, musiano zmieni' uk$ad g$ów i nimbów &wi!tych, gdy% zwie(czona $ukiem nisza je zas$ania$a. Zamalowano wi!c g$owy &wi!tych i wykonano nowe, bardziej
pochylone, tak, aby rama niszy ich nie zas$oni$a. Zmieniono tak%e uk$ad nimbów, a rze)bione korony i barokow# sukienk! po odpowiednich modyfikacjach umieszczono ponownie na malowidle.
Podj!to decyzj! o usuni!ciu podczas prac konserwatorskich wszystkich wtórnych warstw przemalowa( wykonanych w latach 70. XIX wieku, $#cznie z namalowanymi wtedy g$owami "". Katarzyny i Barbary. Obraz ten eksponowany jest obecnie w Muzeum Parafialnym, natomiast kopia o uk$adzie z lat 70. XIX wieku umieszczona zosta$a w o$tarzu g$ównym ko"cio$a. Dzi!ki
przeprowadzonym pracom konserwatorskim przywrócony zosta$ pierwotny kszta$t malowid$a,
które by$o w pocz. XVI wieku najwa%niejszym elementem wyposa%enia "wi#tyni starowiejskiej.
W zwie(czeniu o$tarza znajduje si! gotycki obraz ze scen# Ukrzy%owania.

Biblia... w t$umaczeniu Jakuba Wujka z 1599 roku. Stan przed konserwacj#.
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Konserwacja – nieustanna sztuka wyboru
roblemy zwi"zane z pracami konserwatorskimi nie dotycz" jedynie doP
boru metod i echnik. Zupe#nie inn" grup" zagadnie$ s" kwestie zwi"zane z renowacj" i restauracj" obiektów b%d"cych w kulcie, wzi%tych do kon-

serwacji z ko!cio#ów i tam maj"cych powróci*. Konserwatorzy staj"
wówczas cz%sto wobec trudnych wyborów: odczuwaj" presj% inwestorów – zazwyczaj proboszczów reprezentuj"cych wspólnoty wiernych, które oczekuj", &e oddany do konserwacji obiekt b%dzie „jeszcze pi%kniejszy”
(cokolwiek to znaczy), musz" jednak pozosta* wierni etyce konserwatorskiej nie pozwalaj"cej na przekroczenie pewnych granic w przywracaniu
blasku dzie#a sztuki. Nie chodzi o krytyk% podej!cia inwestorów, jest ona
zrozumia#a.
Konserwacja zachowawcza, a taki charakter ma zawsze konserwacja, jest
oczywista w przypadku obiektów muzealnych. Maj"c jednak do czynienia
z obiektami kultu, nie sposób nie dostrzec, &e maj" one zupe#nie inne funkcje, wr%cz „&yj"” w swoim naturalnym !rodowisku (w przeciwie$stwie
do niezliczonej ilo!ci ko!cielnych dzie# sztuki wyrwanych z miejsc swego przeznaczenia i przechowywanych w muzeach). Wobec takich obiektów konserwator musi wybiera*: na ile prace zachowawcze s" wystarczaj"ce, na ile trzeba rekonstruowa* dzie#o, doprowadzaj"c w interwencji
do restauracji dzie#a? Czy mo&na zdj"* wszystkie przemalowania i powróci* do pierwotnej warstwy malarskiej, czy po takich zabiegach wierni rozpoznaj" jeszcze „swój” obraz czy rze(b%? Znane s" przypadki, &e obrazy
uznawane za cudowne, zosta#y poddane g#%bokiej konserwacji, #"cznie z usuni%ciem warstw przemalowa$. W efekcie obraz umieszczony z powrotem
w nastawie o#tarzowej nie przypomina# malowid#a funkcjonuj"cego
w zbiorowej !wiadomo!ci wiernych, co doprowadza#o do ca#kowitego zaniku kultu.
Innym jeszcze rodzajem zagadnie$ zwi"zanych z pracami konserwatorskimi czy nawet bardziej restauracyjnymi w obr%bie stref kultu s" rekonstrukcje historycznych retabulów, a tak&e wprowadzanie o#tarzy posoborowych
w prezbiteriach ko!cio#ów zabytkowych. Czy prace przy rekonstrukcjach retabulów s" pod wzgl%dem etycznym w#a!ciwe? Przecie& tak naprawd% s" przek#amaniem, udaj" tylko swoje historyczne pierwowzory i to nie zawsze w sposób zupe#nie wierny. Ale czy mo&e by* to zarzutem w kraju, którego
dziedzictwo kulturowe by#o w ci"gu ostatnich czterystu lat regularnie niszczone? Odpowiedzi na te problemy znajduj" si% gdzie! pomi%dzy oczekiwaniami inwestorów a etyk" konserwatorów, pomi%dzy ekspozycj" muzealn"
a funkcj" kultow", ale tak&e pomi%dzy kiczem a sztuk".
ks. dr LESZEK MAKÓWKA
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego
w Katowicach
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!wiecznik wisz"cy w stylu eklektycznym z I po#owy XIX wieku z Muzeum
w Gliwicach, chor"giew organizacji powsta$czej z Czu#owa z 1919 roku
z Muzeum Miejskiego w Tychach,
dokument pergaminowy, pisany r%cznie br"zowym atramentem z 1579 roku z Muzeum w B%dzinie itd. W!ród
prezentowanych dzie# sztuki na szczególn" uwag% zas#uguj" te wyró&nione
Nagrod" Marsza#ka Województwa 'l"skiego za Wydarzenie Muzealne Roku
w kategorii „dokonania z zakresu konserwacji”: zespó# zabytkowych obrazów z cho r" gwi ce cho wych
XVIII/XIX wieku pochodz"cych z Muzeum w Raciborzu (2009), kolekcja
malarstwa zachodnioeuropejskiego ze
zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach (2011), obraz Portret króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II z oko#o 1790 ro ku z ko lek cji Mu zeum
w Gliwicach (2012), oleodruk z przedstawieniem Matki Boskiej Kode$skiej
z Muzeum „Górno!l"ski Park Etnogra-

ficzny” w Chorzowie (2014) oraz te,
których konserwacja sta#a si% tematem
prac dyplomowych: !w. Wac"aw z Muzeum 'l"ska Cieszy$skiego (praca
ma gi ster ska Ja ro s#a wa Szpa ko wi cza, 1983), Portret Emericha barona von Mattencloit z Muzeum 'l"ska
Cieszy$skiego (praca magisterska Tomasza Trzosa, 1996), Rze# niewini$tek
z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach (praca dyplomowa Anny Zadory, 1997), obrazy z kolekcji ksi%dza
infu#ata dra Micha#a Lewka z Muzeum w Tarnowskich Górach (praca
doktorska Aleksandry Holi, 2011).
Ze wzgl%du na bardzo ró&norodn"
specyfik% obiektów i ró&ne specjalizacje dotycz"ce przeprowadzanych zabiegów konserwatorach wystaw% podzielono na wybrane dzia#y: malarstwo,
tkanina, papier, rze(ba. Oddzielnie zapre zen to wa no po li chro mie (m.in.
na przyk#adzie odkrytych polichromii
w ko!cio#ach w )ernicy, Sierakowicach
i Lubecku oraz rekonstrukcji polichro-

mii w Pa#acu Mieroszewskich i Domu
Modlitwy „Mizrachi” – obiektach Muzeum Zag#%bia w B%dzinie) oraz tak
znacz"ce dokonania, jak: konserwacja
i renowacja pocysterskiego Zespo#u
Klasztorno-Pa#acowego w Rudach Raciborskich, odnowienie elewacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie i remont ele wa cji we wn%trz nej oraz
zadaszenie dziedzi$ca Zamku ksi"&"t
Su#kowskich Muzeum Historycznego
w Bielsku-Bia#ej.
Obiektami o szczególnej warto!ci, któ"
re uda#o si$ sprowadzi% na wystaw$,
s&: Drzewo Jessego – dwudzielny, p#a"
skorze'biony fragment nastawy o#ta"
rzowej z Rzymskokatolickiej Parafii
(wi$tych Aposto#ów Filipa i Jakuba
w )orach oraz obraz Sacra Conversa!
zione – fragment gotyckiego tryptyku
pochodz&cego z o#tarza g#ównego ko"
!cio#a parafialnego p. w. Podwy*szenia
Krzy*a (wi$tego w Starej Wsi ko#o
Wilamowic. Jednak najwi%ksz" dum"
napawa fakt, i& uda#o si% zrealizowa* pocz"tkowy zamys# wystawy. Dzi%ki
szczególnemu zaanga&owaniu ks. dr.
Leszka Makówki, dyrektora Muzeum
Archidiecezjalnego w Katowicach,
&yczliwo!ci ks. proboszcza Krystiana Janko z Parafii Wszystkich 'wi%tych
w Pszczynie, S#awomira Kulpy, dyrektora Muzeum w Wodzis#awiu 'l"skim,
oraz ca #e go ze spo #u ba daw cze go – przede wszystkim dr hab. Ma#gorzacie Grupie z Uniwersytetu Miko#aja Kopernika w Toruniu, umiej%tno!ciom
i wytrwa#o!ci konserwatorów Agnieszki i Tomasza Trzosów z Pracowni Konserwacji Zabytków w Tychach mo&emy
zaprezentowa* niezwyk#y obiekt, jakim
jest sarkofag wydobyty z krypty grobowej Promnitzów, a tak&e z#ote precjoza i odzie& grobowa Zygfryda II Promnitza z XVI wieku.
Wszystkie prezentowane na wystawie
ocalone obiekty maj" bardzo dok#adn"
dokumentacj% opisowo-fotograficzn"
po st% po wa nia kon ser wa tor skie go,
przedstawiaj"c" szczegó#owy proces
prowadzonych dzia#a$ przed podj%ciem prac konserwatorskich, w ich
trakcie oraz po zako$czeniu renowacji.
Fotografie ilustruj" zró&nicowany charakter i rodzaj zniszcze$ obiektów zabytkowych, a tak&e zastosowanie ró&norodnych technik i technologii przy ich
konserwacji, dzi%ki czemu mog" cieszy* oko wspó#czesnych i s#u&y* potomnym.
W przedsi%wzi%ciu wzi%#o udzia#:
15 pracowni konserwatorskich, 24 muzea, 5 !l"skich parafii oraz pracownicy
uniwersytetów z Katowic, Krakowa
i Torunia.
!

Ewa Liszka – starszy kustosz w Mu!
zeum Historii Katowic, kurator wysta!
wy „Sztuka konserwacji”.

Zdjcia: Muzeum Historii Katowic

Muzeum Historii Katowic

SZTUKA KONSERWACJI

Chrystus Ecce Homo – rzeba drewniana polichromowana, zocona.
Koció pw. Wszystkich witych w Pszczynie. Autor: nieznany, II po. XVII w.
Rzeba przed i po konserwacji. Wykonawcy: Agnieszka i Tomasz Trzosowie.

Polichromia w kociele pw. w. Michaa Archanioa w ernicy k. Gliwic. Autor: Fryderyk Leopold. II poowa XVII wieku.
Autor prac: Adrian Poloczek
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Zdjcia z mat. Muzeum lskiego i Muzeum lska Cieszyskiego

Ikona wielodzielna, XIX w.

Smoleska Ikona Matki Boej, pocz. XX w. Rosja, Moskwa

IKONY

ze zbiorów Muzeum lskiego w Katowicach
i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie
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Ikona Ukrzyowania z Kazask ikon Matki Boej
i ikon w. Mikoaja Cudotwórcy, XIX w., maniera wenecka

Ikona w. Pantelejmona Mczennika,
2 po. XIX w.

Fot. Witold Kociski

Obrazy wiatem pisane

Bóg mówi…
na w muzeum nie jest t sam ikon co
Isawkocrum
cerkwi, czy w domu. Pozbawiona sfery
staje si malarsk byskotk. Uboe-

je jej niezwyka i niepowtarzalna warto
witej rzeczy, zmniejsza si sia oddziaywania na ludzkie zmysy. Dlatego tak wane jest
zapewnienie prezentowanym na wystawach
ikonom odpowiednio zaaranowanego wntrza. Piknie udao si to w salach budynku
Muzeum lskiego przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach, gdzie eksponowana jest wystawa „Obrazy wiatem pisane.
Ikony ze zbiorów Muzeum lskiego w Katowicach i Muzeum lska Cieszyskiego
w Cieszynie”. Poraajcy efekt uzyskano prostymi i szlachetnymi rodkami – za pomoc
kolorystyki cianek, na których w czarnych
ramach, przypominajcych pókolicie zamknite okienka zawieszono obrazy malowane temper, olejem, czasem dodatkowo okryte srebrn ryz wzbogacon o klejnoty,
koraliki i hafty…
Zwiedzajcych witaj cichutkie piewy
cer kiew ne, zmu sza j ce do zo sta wie nia
wszystkich zych emocji na zewntrz i wielka fotografia ikonostasu z najbliszej czynnej cerkwi prawosawnej w Sosnowcu. Kuratorki katowickiej wystawy Katarzyna
Jarmu i Henryka Olszewska-Jarema susznie uwaaj, i zatrzymujc si przed ikon,
nigdy nie wolno zapomnie, e uroda tego
dziea sztuki to tylko jedna z jej cech. Naley te posucha, co ikona ma nam do powiedzenia przez swoje milczenie… Ikony nie tylko s zna ko mi cie wy eks po no wa ne,
wykorzystujc waciwe owietlenie i muzyk, udao si stworzy doskonae warunki
do rozmowy z Bogiem i Jego Matk.
Dziki subom celnym, które udaremniaj nielegalny wywóz zabytków za granic,
Dzia Sztuki Muzeum lskiego od 1999 roku poszerza swój profil zbiorów o malarstwo
ikonowe. Przejmowane przez celników dziea przechodz na wasno Skarbu Pastwa
i na mocy wyroków sdowych s przekazywane do zbiorów muzealnych, take do Mu-

zeum lskiego. W kolekcji liczcej 200 ikon
znajduj si ikony powstae na terenie Rosji od XVIII do XIX wieku, o rónym poziomie artystycznym: chrystologiczne, „prazdniki”, czyli ikony witeczne, hagiograficzne,
ikony kalendarzowe, krzye oraz ikony
zwane podrónymi. Najliczniejsze na wystawie s oczywicie przedstawienia maryjne,
co jest zwizane z silnym kultem Matki Boej na Rusi.
Przy wejciu zatrzymuje nas na duej Ikona Chrystusa Pantokratora z pocz. XX w.,
sprawia ona wraenie fragmentu wikszej caoci, by moe jest ocala czci ikonostasu. Tu obok ikona w „manierze weneckiej”, czyli doskonaoci rysunku postaci
przywoujca najlepsze woskie wzorce.
Nasz uwag przykuwaj zwaszcza ikony
Mandylionu, gdy oblicze Boga, który sta si
czowiekiem, stanowi ideowy fundament
kadej ikony. Maleka ikona Mandylionu
z 1865 r. zachwyca, chocia to oleodruk, ale
w jake piknej srebrnej ryzie (koszulce).
Najciekawsza ikona ze scenami starotestamentowymi ma bogat histori – deska
jest XVII-wieczna, okad z XIX wieku.
Maleka, ale jake urokliwa jest ikona Sofii Mdroci Boej. Przed kad z ikon
mona sta bez koca i czyta to, co jest
w niej napisane, bo przecie ikon si nie maluje, ikony si… pisze. Ciekaw grup tworz barwne ikony powstae w tzw. szkole
wietkowskiej, gdzie yli i pracowali staroobrzdowcy. Nie mona oderwa wzroku
od dominujcych na wystawie przepiknych ikon maryjnych, jak choby urzekajcej kolorami Smoleskiej Ikony Matki Boej z przeomu XIX i XX w. (deska, tempera,
srebro, metal, emalia). Matka Boska Smoleska naley do najbardziej czczonych ikon rosyjskich. Powstanie pierwowzoru przypisywane jest witemu ukaszowi Ewangelicie,
którego dzieo z Bizancjum na Ru przywioza ksiniczka Anna, córka bizantyjskiego
wadcy Konstantyna IX Monomacha. Jak zauwaymy przygldajc si ikonom z wize-

runkiem Matki Boskiej Smoleskiej jest to
typ zwany Hodegetria – dziecitko o twarzy
dorosego trzyma w lewej rce zwinity
zwój, praw wykonuje gest bogosawiestwa.
Na ekspozycji mona równie obejrze
liczne wizerunki chrystologiczne, m.in. wspomnianego ju Chrystusa Pantokratora, ale
i ikony kalendarzowe i witeczne, o charakterze narracyjnym. Warto zwróci uwag
równie na niewielkich rozmiarów ikony podróne, dekorowane motywem Deesis (Chrystus-Pantokrator, Maryja i w. Jan Chrzciciel).
Ostatnia cz wystawy powicona jest
wizerunkom witych. S tu popularne i lubiane w Polsce ikony ze w. Jerzym walczcym ze smokiem, ikony ze w. Mikoajem
Cudotwórc, jest tutaj moja ulubiona ikona
w. Pantelejmona Mczennika, jest te niezwyka ikona przedstawiajca motyw odnalezienia gowy w. Jana Chrzciciela oraz dwie
kioty, czyli ozdobne drewniane szafki, w których umieszczano ikony (na wystawie mona obejrze wersje z pojedynczymi ikonami,
cho bywao, e znajdowao si tam równie
kilka ikon). Kioty, zwane te kiwotami,
znajdoway si nie tylko w wityniach, ale
i w domach prywatnych, w tzw. piknych kcikach (zajmoway wówczas wschodni róg
gównej izby).
Poznawanie tak obfitego zestawu ikonograficznego (ikony wielopostaciowe, trójrzdowe, czteropolowe itp.) uwiadamia ich wielk rónorodno, przypomina, e nie s to
jedynie wizerunki maryjne, z jakimi najczciej bywaj kojarzone (najpopularniejsz
ikon jest bez wtpienia cudowny obraz
Czarnej Madonny, czyli Matki Boskiej Czstochowskiej w klasztorze paulinów na Jasnej
Górze).
Synna Matka Boska Wodzimierska, jak w kilku wersjach mona obejrze na katowickiej wystawie, reprezentuje typ Eleusy (Mat ka Bo ska obej mu je i przy tu la
do policzka dziecitko o powanej twarzy).
Pierwowzorem by XV-wieczny wizerunek
wykonany przez sawnego rosyjskiego twórc
ikon Andrieja Rublowa, kopiujcy ukad
z XII-wiecznej ikony przywiezionej z Bizancjum i umieszczonej w Soborze Zanicia
na Kremlu.
Podziwiajc ikony prezentowane na wystawie „Obrazy wiatem pisane” warto pamita, e to tylko cz z udaremnionego przemytu. Wiele dzie sztuki zostao uratowanych,
ale niemao utracilimy na zawsze…
Katowicka prezentacja zostaa wzbogacona dzieami z najwikszej na lsku, liczcej ponad 400 eksponatów, kolekcji w Muzeum lska Cieszyskiego, tam równie
wiele z nich trafio z rk suby celnej operujcej na pobliskiej granicy. Ikony poddano kon ser wa cji w Mu zeum l skim,
gdy – jak dowiadujemy si z materiaów prasowych – cieszyska placówka nie ma odpowiednich specjalistów, którzy mogliby
przywraca je do dawnej wietnoci. Kuratorki tego artystyczno-duchowego wydarzenia Katarzyna Jarmu i Henryka Olszewska -Ja re ma wspó pra co wa y przy je go
przygotowaniu z Iren Prengel-Adamczyk
z Muzeum lska Cieszyskiego. Ekspozycja bdzie czynna do 25 wrzenia. Trzeba j
zobaczy bezwarunkowo!

WITOLD KOCISKI
Wystawie towarzyszy piknie wydany
katalog i co bardzo wane w przystpnej cenie, jak na tego rodzaju albumowe wydawnictwo. Bdzie wspania pamitk z wystawy i ozdob domowej biblioteki.
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Midzy lskiem
a Wileszczyzn
JOANNA JANUSZEWSKAJURKIEWICZ
KRYSTYNA HESKAKWANIEWICZ
W rodowisku katowickiego Oddziau Towarzystwa Mioników Lwowa i Kre
sów PoudniowoWschodnich a take lskich pracowników nauki (gównie
z Uniwersytetu lskiego) zwizanych z Duszpasterstwem Akademickim, je
sieni 2010 roku narodzia si idea upamitnienia profesorów lwowskich za
mordowanych przez hitlerowców w nocy z 3 na 4. lipca 1941 na Wzgórzach
Wuleckich we Lwowie.
roku 2011 mijao siedemdziesit lat
W
od tej tragicznej w skutkach dla nauki polskiej zbrodni i t dramatyczn
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rocznic naleao koniecznie przypomnie
i uczci. Pocztkowo mylano o wmurowaniu tablicy ze stosown inskrypcj
w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, ale w trakcie licznych spotka
i dyskusji postanowiono zorganizowa
take konferencj naukow powicon
wiziom Lwowa z Górnym lskiem,
sigajc czasu powsta lskich i plebiscytu, a moe nawet wczeniej. Pomys
wspar natychmiast J. M Rektor Uniwersytetu lskiego prof. zw. dr hab. Wiesaw
Bany jako przedstawiciel lskich rodowisk akademickich oraz J. E. Arcybiskup
Metropolita katowicki ks. dr Damian Zimo – tak wic idea zrazu szczupego grona osób znalaza instytucjonalne wsparcie.
Konferencja odbya si 27. maja 2011
w auli Wydziau Teologicznego Uniwersytetu lskiego gromadzc nadspodziewanie spore grono suchaczy i tym samym
potwierdzajc suszno przedsiwzicia.
Referaty wygosili przedstawiciele caego
lskiego rodowiska naukowego i artystycznego (Uniwersytetu lskiego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Sztuk Piknych,
lskiej Izby Lekarskiej, Towarzystwa
Mioników Lwowa i Kresów Poudniowo-Wschodnich, jak równie Uniwersytetu Jagielloskiego). Objli oni swymi zainteresowaniami zasadniczo wszystkie
aspekty ycia naukowego, a take artystycznego na Górnym lsku po roku 1945, na którym swój znak wycisnli
przybysze ze Lwowa. Dynamiczna i merytoryczna dyskusja wniosa wiele nowych
wtków i uzupenie. W nastpnym dniu
w Krypcie Katedry Chrystusa Króla uroczycie odsonito tablic upamitniajc
pomordowanych profesorów lwowskich.
W roku nastpnym, 2012, wydano
ksik Niezwyka wi Kresów Wschodnich i Za chod nich. Wpyw lwo wian
na rozwój nauki i kultury na Górnym lsku po roku 1945. Zawieraa ona teksty
referatów oraz wystpienia z dyskusji,

oraz bogaty materia ilustracyjny. W trakcie promocji ksiki, zapytywano organizatorów, kiedy przybysze z Wileszczyzny doczekaj si podobnej konferencji,
a take ksiki. Konferencja, na któr
Pastwa zapraszamy jest odpowiedzi
na te proby.
***
Górny lsk i Wileszczyzna – dwa regio
ny II Rzeczypospolitej na przeciwlegych
kracach pastwa – odlege i tak róne,
a przecie, co wydawa by si mogo nie
moliwe – jednak podobne. Gdy przyjrze
si wnikliwiej dostrzeemy wielu ludzi,
którzy poczyli te ziemie, wiele spraw
wspólnych i dowiadcze historycznych,
które nie dziel, lecz zbliaj.
Na pierwszy rzut oka wydawa by si
mogo, e poza odlegoci mierzon

Obraz Piknej Madonny z Ostrej Bramy

w kilometrach jeszcze wikszy dystans
dzieli te ziemie w wyniku odrbnych dowiadcze historycznych, kracowo rónych realiów gospodarczych, odmiennej
struktury spoecznej. A przecie, gdy
w 1922 roku ksztatoway si ostatecznie
granice pastwa polskiego, a w jego obszar niemal równoczenie wchodziy i ziemia wileska, i cz Górnego lska, to
wartoci wnoszone do Rzeczypospolitej
przez mieszkaców tych ziem miay wiele wspólnego. Byy nimi dowiadczenia
pogranicza kultur, wyzna i jzyków,
gorce przywizanie do wasnej, a jak powiedzieliby wilnianie „bliszej” ojczyzny,
umiowanie wasnej mowy, szczególny
stosunek do religii. Specyficzne dla obu
regionów byo nakadanie si identyfikacji religijnej i narodowej. I lzacy,
i mieszkacy Wileszczyzny nie naleeli zazwyczaj do ludzi gonych, poszukujcych poklasku, pragncych skupia
na so bie uwa g, rzu ca j cych so wa
na wiatr. Czsto milkliwi i nie od razu
otwierajcy si przed obcymi, obdarzeni
byli uporem, staoci i ambicj. Cho
przed pierwsz wojn wiatow ani lzacy nie znali z autopsji ziem dawnego
Wielkiego Ksistwa Litewskiego, ani
mieszkacy Wileszczyzny nie bywali
na odlegym lsku, wi midzy nimi
tworzya poezja romantyczna, tak silnie
zwizana z Wilnem, a trafiajca do uczu
lzaków. Dziaacz narodowy i dziennikarz Jan Przybya, urodzony w powiecie
gliwickim, jako mody els lski ten kontakt z literatur, tworzon przez wychowanków wileskiej Alma Mater uzna
za istotny dla swych wyborów yciowych.
Pisa póniej: „Dla nas lzaków dziea
wieszczów […] miay w sobie co tak czarujcego, e […] do dzi czuj te pierwsze wraenia, które w cikich chwilach
yciowych byy mi nieraz balsamem, bo
jak cudowne tony muzyki odzyway si
w duszy, budziy rozumienie tych pierwszych orlich lotów ducha, tych silnych postanowie, by sta si czowiekiem dobrym i mdrym”.
A Karol Miarka w Mikoowie wydawa
monumentaln seri poetów romantycznych, tak bardzo popularnych na lsku.
O specjalnym kulcie Mickiewicza na lsku pisa przed laty Jacek Koraszewski.
W okresie midzywojennym kontakty
naukowe, turystyczne, pielgrzymkowe
midzy lskiem w Wileszczyzn staway si coraz czstsze, harcerska modzie
lska wyjedaa na obozy w urokliwe zaktki Wileszczyzny, modzi wilnianie
odwiedzali egzotyczny dla nich przemysowy lsk i wdrowali po Beskidzie lskim. Gustaw Morcinek po wycieczce
do Wilna napisa, e jest to najpikniejsze
polskie miasto.
lzacy wnieli niebagatelny wkad
w rozwój Uniwersytetu Stefana Batorego.
Cieszyniak, dr Kornel Michejda stworzy
od podstaw Katedr Chirurgii USB, kierowa uniwersyteck klinik chirurgiczn
w Wilnie, przez dwie kadencje by dziekanem Wydziau Lekarskiego. Jego postawa
w latach wojny, przeytych na Wileszczynie, uhonorowana zostaa tytuem „Sprawiedliwy wród Narodów wiata”. Urodzony w Le gni cy ab sol went Wy dzia u
Filozoficznego Uniwersytetu Wrocaw-

Program Konferencji Naukowej
„MIDZY LSKIEM A WILESZCZYZN”
2223 wrzenia 2016 r.
Miejsce: Aula im. Walerego Paki, Wydzia Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu lskiego, Katowice, ul. Bankowa 14
 22 wrzenia 2016 r.

Pawe Steller Matka Boska Piekarska w koronach z pierwszej koronacji

skiego i lektor jzyka polskiego Erwin Koschmieder by profesorem filologii sowiaskiej na Wydziale Humanistycznym USB,
a przez pewien czas peni take obowizki kierownika synnej Biblioteki Pastwowej im. Wróblewskich w Wilnie.
Po wojnie niejeden z mieszkaców
Wilna i ziemi wileskiej znalaz na lsku
yciow przysta, warsztat pracy i now
„blisz” ojczyzn, cho gród nad Wili
i Wilenk, w blasku Ostrej Bramy zajmowa w jego pamici miejsce szczególne.
Konferencja nasza bdzie okazj do uka
zania paraleli losów Górnego lska i Wi
leszczyzny, wzajemnych zwizków ró
nych cz ci l ska i Wi lesz czy zny
w sferze kultury i bezporednich kontak
tów z okresu II Rzeczypospolitej. Chcemy
przypomnie biografie i dokonania ludzi,
którzy na rónych etapach ycia zwizani byli z tymi regionami. Szczególne wane wydaje si ukazanie wkadu osób, które zmu szo ne do opusz cze nia zie mi
wileskiej po II wojnie wiatowej, wanie
lsk uznay za swoje miejsce na ziemi,
uczestniczc tu w budowie ycia artystycznego, naukowego i kulturalnego, sercem
i umysem pozostaway midzy lskiem
a Wileszczyzn.
W dwudziestoleciu midzywojennym,
Lwów, Wileszczyzna i lsk byy ziemiami kresowymi i fakt ten wytwarza wi
dodatkow, bo to sowo posiada wasn
aksjologi i wasn barw emocjonaln.
Znakomicie oddaj j sowa wybitnej
polskiej pisarki, Zofii Kossak, która napisaa:
„Kresy i stolica, obwód i jdro, bardzo
rzadko rozumiej si wzajem. Co tu bywa
krwaw tragedi, tam si wydaje nieznacznym zatargiem. Ofiara czyjego ycia nie jest powodem dostatecznym nawet
do dyplomatycznego niadania. Co dla
pierwszych jest caym wiatem, dla drugich
przedstawia jedynie wski odcinek zawikanej sprawy. – Kresowcy zawsze przesadzaj – mówi obojtnie stolica. Przypumy, e tak. Lecz jak eby si czua
Warszawo pozbawiona muru „przesadnych” i nieustpliwych kresowców”.


• godz. 9.30 – Otwarcie konferencji
przez JM Rektora Uniwersytetu lskiego
prof. Andrzeja Kowalczyka i Kierownika
Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umie
jtnoci w Katowicach prof. Marka Zraka.
• godz. 10.00 – 15.30 – Zwizki Ziemi Wi
leskiej i Górnego lska przed II wojn
wiatow
• godz. 10.0012.15 – I sesja. Modera
tor: prof. dr hab. Krystyna HeskaKwanie
wicz
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski): Kontakty literackie Wilna i lska w dwudziestoleciu midzywojennym.
prof. dr hab. Andrzej Linert (Uniwersytet Jagielloski): Górnolskie fascynacje
dyrektora teatru wileskiego
dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Bada Kultury Litwy/ Lietuvos kultros tyrim
institutas): lzak profesor Erwin Koschmieder (1895–1977) w Wilnie
dr hab. Anna Tokarska (Uniwersytet
lski): Ksika wileska na lsku.
dr hab. Katarzyna Tau (Uniwersytet lski): Wilno na amach prasy lskiej na pocztku niepodlegoci
dr hab. Joanna JanuszewskaJurkiewicz
(Uniwersytet lski): lsk i lzacy na amach prasy wileskiej na pocztku lat
dwudziestych XX wieku.
7. Dyskusja

• godz. 16.1517.30
– Spotkanie z Wilnem w poezji Tadeusza
Kijonki.
– Koncert pieni Stanisawa Moniuszki
w wykonaniu zespou „Sowiczki” – dyrygent Elbieta Kudala.
 23 wrzenia 2016
• godz. 9.3014.30 – Dziedzictwo Wil
na i Kresów PónocnoWschodnich na Gór
nym lsku po II wojnie wiatowej.
Moderator: dr hab. Joanna Januszew
skaJurkiewicz
prof. dr hab. Leon Markiewicz (Akademia Muzyczna Katowice): Z Wilna na lsk.
Wspomnienie.
dr hab. Dorota Sula (Muzeum w Gross-Rosen): Przesiedlenia z Wileszczyzny
po II wojnie wiatowej
prof. dr hab. Marek Piechota (Uniwersytet lski): lscy polonici w Wilnie.
dr hab. Anna SzawernaDyrszka prof.
Uniwersytetu lskiego: lskie tropy
Czesawa Miosza.
s. dr Anna Mroczek (Zgromadzenie
Sióstr od Anioów, Warszawa): lsk i Wileszczyzna. Paralela midzy Matk Bo
Piekarsk a Matk Bo Ostrobramsk.
Przerwa
Moderator: prof. dr hab. Marek Piechota
dr Jan Rauch (lska Izba Lekarska): Wilescy lekarze na lsku. Wkad w powstanie i roz wój szkol nic twa me dycz ne go
na Górnym lsku.
dr Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet
lski): Uczeni o wileskich korzeniach
w Uniwersytecie lskim w Katowicach.
dr Grayna Darak (Akademia Muzyczna Katowice): Prof. Leon Markiewicz. Wilnianin wspótwórc ycia muzycznego
w Katowicach.
dr hab. Halina Dudaa (Archiwum Archidiecezjalne Katowice): Wileskie wizytki
na lsku.
5. Dyskusja

• godz. 12.40 – 15.15 – II sesja. Mode
rator prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
dr hab. Aleksandra Pethe (Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach): Gustaw
Morcinek na Wileszczynie
prof. dr hab. Krystyna HeskaKwanie
wicz (Uniwersytet lski): Cieszyniak druynowym w Wilnie. Kontakty harcerstwa
na Górnym lsku i Wileszczynie
Mieczysaw Dobkowski (Muzeum Górnolskie w Bytomiu): lsk w obiektywie
wileskiego fotografika Jana Buhaka.
dr Maja DrzazgaLech (Uniwersytet lski): lski Moniuszko – z dziejów kultu Moniuszki na lsku.
dr Katarzyna Luksa, dr hab. Joanna Ja
nuszewskaJurkiewicz (Uniwersytet lski):
Wilnianin na Górnym lsku. Wizyta Józefa Pisudskiego w województwie lskim
w sierpniu 1922 roku.
dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet
lski): Prof. Kornel Michejda w Wilnie
i Katowicach.
dr Waldemar Wokanowski (Uniwersytet Opolski): Sportowe kontakty wilesko-lskie w dwudziestoleciu midzywojennym.
8. Dyskusja

Organizatorzy: Uniwersytet lski w Ka
towicach, Stacja Naukowa Polskiej Akade
mii Umiejtnoci w Katowicach.
Wspópraca: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
Rada Programowa konferencji: prof.
zw. dr hab. Wiesaw Bany, prof. zw. dr hab.
Jerzy Wyrozumski, prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaniewicz, prof. zw. dr hab. Alicja
Ratuszna, prof. zw. dr hab. Marek Zraek,
dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka prof. U,
dr hab. Zygmunt Woniczka

• godz. 15.1516.15 – Zwiedzanie wystawy ksiek o tematyce kresowej wiat Kre
sów: historia – ludzie – tradycje w Centrum
Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach, ul. Bankowa 11 a. Autorka wystawy: Ewa urawska.

Konferencji „Midzy lskiem
a Wileszczyzn”
patronuje miesicznik „lsk”.
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Foto. Miejska Galeria Sztuki w Czstochowie
Miejska Galeria Sztuki, fragment ekspozycji obrazów Zdzisawa Beksiskiego

Podró Beksiskiego
z Parya
do Czstochowy
ELBIETA PISARCZYK
Nie prezentowane dotd w Polsce 30 obrazów i 30 rysunków niemal z caego dorobku twórczego Zdzisa
wa Beksiskiego, zoyy si na otwart 25 maja br. w Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie wystaw
„Beksiski. Drugie Muzeum”. Rangi uroczystoci dodaa obecno takich goci jak prezydent miasta Czsto
chowy Krzysztof Matyjaszczyk czy marszandzi kolekcji Anna i Piotr Dmochowscy.
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 adna z tych prac nie bya pokazywana w Polsce  mówi podczas
wernisau Piotr Dmochowski. Wystawialimy je jedynie w paryskiej galerii. Wisiay te u nas w mieszkaniu,
w którym mamy 20 prac Beksiskiego. Zdecydowalimy, e trzeba je

wreszcie pokaza szerszej publicznoci. Cz obrazów oprawiona jest
w ramy zaproponowane przez mnie,
a pozostae s w drewnianych listwach. To oryginalne ramy, w które
oprawi je jeszcze sam Beksiski. To
taki historyczny smaczek  doda

Dmochowski.  Prace pochodz z rónych okresów twórczoci artysty, poczwszy od rysunków z lat 50. i 60.
i obrazów z lat 70., po obrazy, które zakupilimy tu przed jego mierci.
Z kolei o zbiorach czstochowskiej galerii opowiadaa jej dyrektor Anna Pa-

Trzy domy: Sanok, Nowa Huta,
Czstochowa
Staraniem dyrektor galerii Anny Pa
leczekSzumlas kolekcja Beksiskie
go ma swoj kontynuacj w Czsto
cho wie. W kwiet niu za wi ta a,
przywieziona z Parya, nowa kolekcja
dzie tego wybitnego artysty, na któr skada si 60 dzie (30 obrazów
i 30 rysunków). Jest to unikatowa
cz zbiorów pastwa Dmochowskich, wczeniej nie wystawiana w Polsce, a czstochowskiej galerii zostaa
udostpniona nieodpatnie. Dodatkowo
eksponowane s prace dwóch innych
artystów: Henricot’a i Russev’a, które doskonale pasuj do mrocznego klimatu dzie Beksiskiego. Kolekcja
ma charakter unikatowy – nie tylko ze
wzgldu na warto, ale take dlatego,
e w takiej odsonie nigdzie jeszcze nie
byy prezentowane  zauwaya Anna Paleczek-Szumlas. Tylko Muzeum
Historyczne w Sanoku, rodzinnym
miecie Beksiskiego, które posiada
prawa autorskie artysty i wspomniane
Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, które przejo nasz dotychczasow kolekcj, posiada wiksze od naszych zbiory Beksiskiego. Razem
tworzymy trzy instytucje kultury w Polsce tak szeroko promujce talent i twórczo tego wybitnego artysty.
Wyjtkowej wartoci wystawa dzie
Zdzisawa Beksiskiego w czstochowskiej Miejskiej Galerii Sztuki,
która jest czci staej ekspozycji, staa si wielkim wydarzeniem artystycznym w Polsce. W cigu 10 lat
Beksiski wrós w pejza kulturalny
Czstochowy. Aby obejrze obrazy artysty przyjedaj gocie z caej Polski, Europy a nawet Japonii.
– Zrobiam wszystko, aby Beksiski
i Miejska Galeria Sztuki stanowili ni-

rozczn cao, by Czstochowa
kojarzya si w wiadomoci poszukujcych dozna artystycznych odbiorców, z kolejnym, poza Sanokiem i Kra ko wem, je go do mem.
Chyba mi si to udao. Zapraszam
wszystkich do odwiedzenia wystawy
w nowych, wyremontowanych wntrzach galerii – zachcaa Anna Paleczek-Szumlas.
W awangardzie – mio i krytyka
Zdzi saw Bek si ski uro dzi si
w 1929 r. w Sanoku. Jako mody ar
tysta zajmowa si fotografi, wygry
wajc szereg konkursów midzyna
rodowych. Dzi Beksiski jest rzadziej
kojarzony z czarno-biaymi zdjciami,
ale to wanie od nich zacz swoj karier. Jego fotografie przedstawiay
ludzkie postacie, czsto w niecodziennych pozach  skulone, jakby zalknione modelki byy owinite sznurka-

mi, ich ciaa byy zdeformowane lub
tak skadrowane, e byo wida tylko
ich fragmenty. Pierwszym powanym
sukcesem wystawienniczym bya dla
Beksiskiego wystawa ponad trzydziestu obrazów o tematyce fantastycznej,
zorganizowana w 1964 r. w Warszawie, przez krytyka Janusza Boguckiego. Awangardowa krytyka odwrócia
si wówczas od Beksiskiego, uwaajc go za renegata, ale publiczno
dobrze przyja wystaw. Sprzeda
na niej wszystkie wystawione obrazy.
Po wielu staraniach i perturbacjach,
w 1977 r. przeprowadzi si wraz
z rodzin do Warszawy, cieszc si
coraz wikszym uznaniem publicznoci i spotykajc si z coraz bardziej zacit krytyk dawnych sprzymierzeców.
W latach 80. Beksiski zaprzyjani
si z mionikiem swojej sztuki i kolekcjonerem, adwokatem i profesorem
uniwersytetu, zamieszkaym w Paryu  Piotrem Dmochowskim. Od tamFoto. Dariusz Szuwalski/Muzeum Historyczne Sanok

leczek-Szumlas: – Historia posiadania
przez Miejsk Galeri Sztuki w Czstochowie dzie i zbiorów obrazów, rysunków i fotografii Zbigniewa Beksiskiego – uznanego i wybitnego artysty
Polaka, siga ponad dziesiciu lat.
W lutym tego roku zorganizowalimy
wystaw dzie, bdcych wasnoci
Anny i Piotra Dmochowskich, a zatytuowan pt. „Decenium”, która bya
podsumowaniem pobytu tej czci
kolekcji w Czstochowie. Do dyspozycji mielimy 250 dzie, które prezentowalimy w sposób stay i ruchomy. Ruchomy – poniewa fotografie
i rysunki wypoyczane byy innym,
polskim instytucjom kultury. 30 marca 2016 r. decyzj wacicieli kolekcja zostaa protokolarnie przekazana do Nowohuckiego Centrum Kultury
w Krakowie, gdzie w padzierniku br.
odbdzie si jej uroczyste otwarcie.

Zdzisaw Beksiski
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Foto. Miejska Galeria Sztuki w Czstochowie

tej pory, czyli od 1983 r., a po dzie
dzisiejszy, Dmochowski zajmuje si
promocj sztuki Beksiskiego na wiecie. W tym celu wyda dwa monograficzne albumy prac artysty, doprowadzi do powstania filmu pt. „W hodzie
Beksiskiemu”, który by prezentowany na Festiwalu Filmowym w Cannes
w 1986 r. Napisa równie ksik
pod tytuem „Zmagania o Beksiskiego”, w której opowiada o próbach
spopularyzowania sztuki Beksiskiego we Francji.
Piotr Dmochowski wraz z on Ann stworzy du kolekcj prac Beksiskiego, któr prezentowa podczas
wystaw we Francji, Belgii i Niemczech. W latach 1989 – 1996 istniaa
w Paryu autorska galeria Beksiskiego o nazwie „Galerie Dmochowski – Musée galerie de Beksinski”. Poza Francj, na pocztku lat 90., istniaa
w Osace, w Japonii, staa wystawa
dzie artysty w prywatnym muzeum
sztuki europejskich krajów wschodnich. Muzeum zakoczyo swoj dziaalno, ale w Japonii nadal znajduje
si okoo 70 obrazów Beksiskiego.
W 2015 r., w uznaniu wieloletniej, dobrej wspópracy z Miejsk Galeri
Sztuki w Czstochowie pastwo Dmochowscy otrzymali z rk prezydenta
miasta Krzysztofa Matyjaszczyka medal Merentibus za zasugi w dziedzinie sztuki.
W swej twórczoci z lat 90. Beksiski coraz bardziej oddala si od fantastyki, tajemniczych treci, penej
grozy atmosfery, którymi byy przepenione jego obrazy z okresu „fantastycznego”, który sam artysta okrela mianem „barokowy”. Coraz wicej czasu
powica pracy nad form, uwaajc,
e pozostajc nadal wierny figuracji,
powinien powróci do sposobu malowania z czasu swej wczesnej modoci, kiedy jedynym celem do osignicia by o po praw ne, har mo nij ne,
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w okrelonym porzdku zamalowanie
pewnej, wyznaczonej ramami paszczyzny. Ten okres swojej twórczoci
Bek si ski na zy wa „go tyc kim”.
Po 2000 r., nie zaprzestajc jednoczenie malowa i rysowa, zacz Beksiski tworzy swoje digitalowe kompo zy cje, a tak e przy po mo cy
fotokopiarki.
W gotyckich nastrojach
– Beksiskiego mona kocha lub
nie, ale po obejrzeniu tej kolekcji widz
z pewnoci wyjdzie zamylony i wy
ciszony, bo dziki szczególnemu do
borowi prac poznajemy autora tych
dzie z innej strony. Dowiadujemy si,
e jego obrazy w swej zagadkowoci
i mrocznoci, maj w sobie mnóstwo
optymizmu  komentowaa wystaw
dyrektor galerii Anna Paleczek-Szumlas. – Beksiskiego charakteryzowaa mroczno w postrzeganiu wiata,
taki rodzaj melancholii, smutku, który porusza do gbi. Std te znieksztacone postaci, twarze bez oczu czy
ust, mury i drogi donikd. Nie s to
jednak obrazy przeraajce, ani napawajce widza strachem, ale zachcajce do zadumy, do wniknicia do zakamarków swojej podwiadomoci.
Innym charakterystycznym znakiem
twórczoci artysty jest fakt, e dziea
Bek si skie go nie ma j ty tu ów,
ale znakowane s symbolami. Jednak
najgbszy sens jego prac stanowi klimat i nastrój. Próby doszukania si
w nich jakiego obiektywnego znaczenia s bdne. Beksiski tworzy
swoje dziea dla odbiorcy, którego najwaniejsze jest subiektywne wraenie. Klimat prawie wszystkich dzie artysty jest niezwykle ponury i smutny.
Uwidacznia si w wielu elementach,
które skadaj si na pewn cao.
Znamienny jest fakt, e nastrój grozy

i rozpaczy nie oznacza adnej katastrofy, dotykajcej ca ludzko, któr
ogranicza do jednej lub kilku postaci, wystpujcych na danym obrazie.
Nie s to jedyne motywy dzie Beksiskiego, który czsto tworzy wizje
ukazujce m. in. dziwne budynki, puste przestrzenie, a nawet nieokrelone
przedmioty naprowadzajce na róne
konotacje. Bez wzgldu na to, jaki
obiekt znajduje si na obrazie, zawsze
trwa on w jakim nieokrelonym stanie osobistego dramatu. Czyby artysta przeczuwa zbliajce si mroczne wydarzenia?
Zamieszka ze mierci
Beksiski w 1977 r. razem z rodzi
n przeprowadzi si do Warszawy.
Zamieszka w apartamencie przy uli
cy Sonaty na Suewcu. Wraz z maestwem zamieszkaa matka artysty – Stanisawa oraz matka Zofii
– Stanisawa Stankiewicz. Syn Tomasz
zamieszka samodzielnie w mieszkaniu pooonym nieopodal. Obie matki, ze wzgldu na swój wiek, wymagay opieki. Wkrótce zmary. Niedugo
potem ona Beksiskiego ciko zachorowaa i w maju 1998 r. równie
zmara. Rok póniej ich syn, Tomasz,
popeni samobójstwo. Beksiski zosta sam. Nie wiedzia, e i jego samego czeka mroczny koniec. Na kilka dni
przed swymi 76. urodzinami, w nocy
z 21 na 22 lutego 2005 r. zosta zamordowany w swoim mieszkaniu. Morderc okaza si Robert K., pracujcy dla
artysty. Motywem morderstwa miao
by to, e Beksiski odmówi udzielenia poyczki sprawcy. Zabójca zada
ofierze siedemnacie pchni noem.
Pogrzeb Zdzisawa Beksiskiego odby si 8 marca 2005 r. na Cmentarzu
Centralnym w Sanoku. Rodzina Beksiskich: Zdzisaw, jego ona Zofia,
dziadkowie Wadysaw i Helena, rodzice Stanisaw i Stanisawa oraz syn
Tomasz jest pochowana w grobowcu
rodzinnym, zaprojektowanym przez
Wadysawa Beksiskiego. Dzie pogrzebu artysty by w Sanoku oficjalnym dniem aoby.
Testament

Miejska Galeria Sztuki, fragment ekspozycji

W 2001 r. cay swój dorobek arty
styczny Beksiski zapisa w testa
men cie Mu zeum Hi sto rycz ne mu
w Sanoku, któremu ju za ycia prze
kaza okoo 300 obrazów. Po mierci artysty Muzeum otrzymao okoo
20 je go ostat nich ob ra zów, pra wie 1000 zdj i grafik, a take cay
majtek – mieszkania, lokaty bankowe i sprzt komputerowy. Zbiory muzeum powikszyy si równie o zapi-

***
W 2005 r. Zdzisaw Beksiski zosta
pomiertnie odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
„za wybitne zasugi dla kultury, za osi-

Foto. Miejska Galeria Sztuki w Czstochowie
Wernisa wystawy dzie Zdzisawa Beksiskiego w Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie:
kolekcjoner Piotr Dmochowski, dyrektor Anna Paleczek-Szumlas i prezydenta Miasta Czstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

gnicia w twórczoci artystycznej”.
Artycie dedykowane jest take rondo
w rodzinnym Sanoku, a w miejscu
nieistniejcego ju domu Beksiskich
zosta ustanowiony Zieleniec Beksiskiego. Z dawnych zabudowa majtku Beksiskich pozostaa w tym miejscu tylko studnia. 11 listopada 2005 r.
staraniem Okrgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody zasadzono tam db
kolumnowy upamitniajcy artyst. Inskrypcja na tabliczce brzmi: „W hodzie
wielkiemu sanoczaninowi Zdzisawowi Beksiskiemu. Zarzd Okrgu Bieszczadzkiego LOP. Sanok 11 listopa-

da 2005”. To tylko niektóre miejsca upamitniajce wybitnego artyst.
W padzierniku 2010 r. w holu
gównym gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, za spraw europosa Tomasza Porby (PiS) zaprezentowano wystaw pod nazw „Zdzisaw
Beksiski – mroki podwiadomoci”,
na któr zoyo si 21 dzie prac artysty.

Redakcja dzikuje Muzeum w Czstochowie i Muzeum w Sanoku za udostpnienie zdj.
Foto. Miejska Galeria Sztuki w Czstochowie

sy multimedialne, listy i filmy dokumentujce ycie rodzinne twórcy. Muzeum posiada obecnie najwiksz kolekcj dzie artysty, obejmujc kilka
tysicy obrazów, reliefów, rzeb, rysunków, grafik i fotografii.
Placówka systematycznie gromadzia rodki finansowe na budow
osobnego skrzyda w sanockim Zamku Królewskim, w którym utworzona
miaa zosta autorska galeria Beksiskiego. Prace ruszyy wiosn 2010 r.,
a ukoczone zostay jesieni 2011 r.
Otwar cie ga le rii mia o miej sce
18 maja 2012 r. Pomieszczenia ekspozycyjne znajduj si w poudniowo-wschodnim skrzydle Zamku i zajmuj kilka kondygnacji. Poza czci
wystawow, atrakcj dla zwiedzajcych
jest precyzyjnie zrekonstruowana pracownia Beksiskiego, pierwotnie znajdujca si w jego warszawskim mieszkaniu przy ul. Sonaty. Koszt powstania
Galerii wyniós 4,5 miliona z. – Zbiory Muzeum Historycznego w Sanoku
prezentowane s w renesansowym
zamku, piknie pooonym na wyniosej skarpie, u stóp której wije si
rzeka San. Zbiory dzie Zdzisawa
Beksiskiego, obok sztuki cerkiewnej
z okresu XII-XIX w. oraz arcydzie malarstwa ikonowego z XV i XVI w. nale do najcenniejszych  mówi
w Czstochowie Wiesaw Banach, dyrektor sanockiego muzeum.
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Zdjcia: Sebastian Góra
„Niedotowane”, Teatr Mariana Bednarka. Na zdjciu: Joanna Szarblewska i Wojciech Chowaniec.

O 18. Feswalu
Sztuki Teatralnej
w Rybniku
I. Przed festiwalem.
ORKA – PROGRAM
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Id ora, wsadza aktorów jak kartofle w dzie pitkowego pola, sobotniego i niedzielnego, w ziemi festiwalu,
eby zapodnili sob t ziemi duchow, bardzo kulejc, zryt wewntrz
przez wymczonych górników i inne
stworzenia, nie majce moe nic z duchem wspólnego, kto wie? W nocy te
aktory bd dokazywa, jak zawsze,
po swojemu, wic nie bd tego co poza programem festiwalu, tego tupania
rozwija tu, wsadza w te moje pole kultury, zwaszcza te oprónione kufle
i butelki. I to czsto beze mnie, bo innymi ciekami musz chadza i czsto
pi sam ze sob, cho w grupie bardziej
smakuje, to oczywiste, jak nie regulowany wyrb lasu.
To tylko robocze pisanie, tworzenie
programu festiwalu teatralnego, ale
czuj si jak rolnik albo ogrodnik.
Wszystko si ucieleni w maju, wedug
mojej wizji bd si przeleway w so-

bie rado i rozpacz, smutek i al, groteska i powaga. Sarkazmy i gorycz
dzisiejszej epoki wypchaj kad szczelin widowni i sceny jak pajki i kurz.
Bd to kurz i pajki alternatywy, z któr si jako zbrataem. Mona to rozwin a do nowej idei, by uformowa
wspóczesn awangard? Ironi bdziemy wszyscy oddycha, metafor,
niedomówieniem oczywicie najwicej.
Najlepsze jednak bdzie milczenie.
Milczenie zawsze byo najlepsze? Kady wie swoje. Dziesitki masek zalej
budynek festiwalu. Bd wszdzie, nawet nad talerzem zupy bd si pochyla z godu. Zje chleb w masce, to jaka perwersja, animozja, a na pewno
Strach. Moja maska, jak zwykle, bdzie
mi cholernie doskwiera, bo zje krupnik w masce to mka, cieka to po tej
tekturze, e ciko obliza. A nawet gdybym sam j cign, to mi j jaki teatralny typ z powrotem naoy, po prostu wcinie mi j na gb i bd tak
zwanym dyrektorem artystycznym, albo co najmniej workiem do bicia. Wolabym by innym workiem, tutaj wy-

obrania a rwie si do taca dziaania,
do boju, ale nie wiem czy penym workiem chciabym by, takim gotowym,
zawizanym u góry licznym sznureczkiem. I kady po cichu bdzie tskni do swej penej lodówki Europy,
czyli eby si nare i nic nie robi. S
moe jednak wyjtki. Tak bardzo bym
tego chcia. Bo inaczej zaleje nas drugi potop. Tam, skd nadciga najwikszy strach, z Zachodu, tam nacigali
niewolników do pracy. A niewolnicy
zbuntowali si i chc by teraz panami.
Cay wiat boi si teraz tych niewolników, którzy chc by panami wiata. I tu
koczy si teatr. Ale ja orz dalej, jak
zwykle, jak gdyby nigdy nic, jak zwyky rolnik, eby by chleb teatralny, duchowy, czy jak go tam nazwa? Moe
chleb wspólnotowy?
Mój wkopany w ziemi duchow kartofel festiwalu, moe podleczy komu
zdrowie duszy. A ten poprosi o jeszcze,
bo kolejki u Najwyszego Lekarza coraz dusze.
KRZYSZTOF SIELICKI

II. PO FESTIWALU.
ODNALE SI W JAKIM PORZDKU
Po kadym festiwalu zostaje kilka obrazów. Jedne pamita si duej, inne krócej. Mona oczywicie próbowa tworzy jakie caociowe szkice tego czy
innego festiwalu – ale: do dawno porzuciem pisanie recenzji, czsto te
nie tak istotna jak artystyczna warto
spektakli (czyme j mierzy? teatr dla
absolwentów licznych teatrologii to jednak spoecznie liche rozwizanie…)
bywa nieoczekiwana „konfiguracja ludzka” uczestników spotkania, rozmowy,
czyja opinia, gwatowny sprzeciw, albo medytacyjny spokój kogo innego.
ycie jest waniejsze ni teatr – dobrze,
e znowu przypomina si sowa Konstantego Puzyny.
Po 18. Festiwalu pozostao takich
kilka zdecydowanie okrelonych wrae.
Najbardziej zagadkowo objawi si
spektakl Teatru Krzyk z Maszewa „To
Face”. Raczej niejasno brzmi ich autokomentarz z programu festiwalowego,
ale droga, jak przesza grupa kierowana przez Marka Kocióka jest zastanawiajca – od plakatowej wyrazistoci
(mocnej i piknej w kilku spektaklach
sprzed lat) do stawiania zagadek. Kim jestem naprawd? Krzyk to ju nie jest tylko krzyk przeciw bydlackim normom regla men tu j cym wol no y cia, to
krzyk – Boesz ty moj – jak mówi Rosjanie – filozofa. Nad gr pary bohaterów szukajcych tosamoci unosi si
Gombrowicz, Greenaway i caa chmura podobnych im twórców. Nie da si
opowiedzie tego spektaklu, a jednak
kady widz moe zbudowa swoj
ciek rozumienia niejasnej akcji.
wietna dyscyplina aktorska – czyli
jeszcze jeden dowód, e przez technik
dochodzi si do metafizyki.

18 Festiwal Sztuki Teatralnej, Rybnik, 1315 maja 2016 roku,
Fundacja EDF Polska
Wiele lat temu Teatr Realistyczny pokazywa spektakl Roberta Paluchowskiego „Tosamo”, gdzie take byo
rozwaane pytanie – kim jestem w kraju, jaki wtedy by – na progu tzw.
transformacji, w totalnym baaganie
i zabieganiu. Dzisiaj – ju bez tego artysty – Iwona Konecka z koleankami
i koleg (jednym?) stawia podobne
pytania. W „Atrapie i utopii” pokazuje jak rozumie dzisiejsz narastajc
entropi cywilizacji coraz bardziej zorganizowanej, ahumanistycznej, stechnicyzowanej, obcej dla siebie samej.
Czy jedynym wyjciem jest rozlanie
benzyny i anarchia? Nowe wcielenie Teatru Realistycznego dalej pozostaje
wierne przekonaniu, e tylko taki teatr
ma warto, „który jest yciem pacony” (ech, znowu ten Puzyna). I dziaa
na marginesie powszechnie przyjtych
rytuaów, ukadów…
Wojtka Kowalskiego widziaem ju
w rónych wcieleniach. Najczciej kome dio wych lub ko me dio wo po dobnych. Tym razem jego monodram wedug pro zy Ja nu sza Rud nic kie go
opowiada o bólu poszukiwania swojego miejsca. Czyli w jakim sensie
opo wia da tak e o to sa mo ci. Polak – Niemiec, Polakoniemiec, Niemcopolak – kim jest bohater usiujcy jako przytrzyma si ycia, poszukujcy
dla siebie jakiego punktu odniesienia?
No oczywicie jest Polska, sprawa
Polski, nie – na konferencji w Jacie
mówiono: „kwestia Polski”. Chwilami
te rozwaania brzmi jak wyjte z prozy Dygata, chwilami jak teksty wciekych raperów z ponurych blokowisk
naszej ojczyzny. No i obraz naprawd
wstrzsajcy: Polska w kocu opuszcza Polsk. To bd pamita „No
i kak tiepier nam y”?
Byo jeszcze kilka spektakli moe
nie tak wyrazistych „ideowo” ale równie gorcych w przesaniach. Moe
do nich jeszcze wróc. Jednak nie porównywalny z innymi festiwalami offu jest
mocny w Rybniku ton surrealizmu i groteski, gównie za spraw teatralnych
dziaa Mariana Bednarka. „Niedotowane” to take w gruncie rzeczy opowie o próbie odnalezienia si w jakim
porzdku. Para artystów chce za wszelk cen zaistnie, ale nie rozumie, e dyrektor/wiat ich nie potrzebuje, bo on jest
szczliwie dotowany, a oni nawet nie
przeczuwaj, jakiej wiedzy, jakich umiejtnoci potrzeba, by znale si w ciepym krgu dotowanych ludzi. Nie przychodzi im te do gowy, e mona
w ogóle nie wchodzi w ten krg. Tyle
sów na dzisiejszy wieczór.
MARIAN LECH BEDNAREK
Dyrektor festiwalu
Rybnik, 9 kwietnia 2016

„To Face”, Teatr Krzyk. Na zdjciu Lena Witkowska i Mateusz Zadala.

„3 x tak, Rudnicki” w wykonaniu Wojtka Kowalskiego.

„Atrapa i utopia”, Fundacja Teatr Realistyczny. Na zdjciu Iwona Konecka.
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Foto. autor
Otwarcie wystawy: przemawia Elbieta Wrotnowska-Gmyz z Narodowego Centrum Kultury, obok
pomysodawca wystawy Andrzej Pgowski, Magdalena wierzy (ona) i Jacek wierzy (syn)

Szkicownik osobisty
Waldemara wierzego
ubiegorocznej monumentalnej
Po
prezentacji na Zamku Królewskim w Warszawie, nowego, kompletne-

go pocztu 49 wadców Polski, namalowanego przez zmarego 27 listopada 2013
roku prof. Waldemara wierzego, w dniu
8 czerwca 2016 r. miao miejsce kolejne
zwizane z nim wane wydarzenie artystyczne. Tym razem w Galerii Kordegarda na Krakowskim Przedmieciu otwar-

to wystaw prezentujc jego Szkicownik
osobisty.
Okazao si bowiem po mierci artysty, e w jego pracowni, w pozostawionych kartonach i rónych szufladach,
znaleziono wiele rysunków – szkiców,
które poprzedzay powstanie, do dzi
rozpoznawalnych w wiecie plakatów.
Tych roboczych szkiców, najczciej
z przymiarkami do dzie uzyskujcych

w efekcie jego ostateczn akceptacj,
Waldemar wierzy nikomu nie pokazywa, uznajc je za rodzaj swoich prywatnych malarskich notatek.
Ale odkryte przez Magdalen wierzy szkice i rysunki przejrza jego byy student i przyjaciel Andrzej Pgowski, któ ry do ko na ich wy bo ru
i po uzupenieniu rozmowami z on
i przyjaciómi artysty: Januszem Gajosem, Wojciechem Fangorem (zmarym
w padzierniku 2015 roku), Monik
Makowsk, Nin Rozwadowsk oraz
Piotrem Dbrowskim, najwikszym kolekcjonerem jego plakatów, postanowi
je wyda w zaprojektowanym przez siebie piknym albumie pt. Szkicownik osobisty Waldemara wierzego, którego wydawc zostao w 2015 roku Narodowe
Centrum Kultury.
Andrzej Pgowski jest te pomysodawc i projektantem wystawy pt. Waldemar wierzy szkicownik osobisty, której wernisa w Galerii Kordegarda
zgromadzi elit stoecznego wiata artystycznego. Na wystawie zostay zaprezentowane oryginalne plakaty Waldemara wie rze go i po raz pierw szy
publicznie, poprzedzajce ich powstanie,
szkice ukazujce tok rozumowania artysty i jego warsztat, w poszukiwaniu ostatecznego ksztatu swych dzie. Ponadto
na odrbnych planszach umieszczono cytaty z wypowiedziami o Waldemarze
wierzym jego przyjació, a take mona zobaczy film o artycie.
Jednym sowem, w stolicy pamita si
o profesorze Waldemarze wierzym,
jednym z najwybitniejszych twórców plakatów na wiecie, który przywdrowa
w 1952 roku do Warszawy „za chlebem”,
z dyplomem nr 1 ukoczenia Wyszej
Szkoy Sztuk Plastycznych w rodzinnych
Katowicach.

JAN COFAKA

Kontakty
Wilhelma Szewczyka
z Knurowem
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Jestem wieloletnim czytelnikiem
„lska”. W numerze majowym prze
czytaam ciekawe artykuy ukazujce
dorobek Wilhelma Szewczyka. Trzy
krotnie spotkaam si z pisarzem; naj
pierw jako uczennica Liceum Ogólno
ksztaccego w Knurowie, a póniej
– nauczycielka historii w tyme li

ceum. Przesyam kilka zapamitanych
informacji, z prob o ich zamieszcze
nie. Bd one dla mnie i dla yjcych
jeszcze osób w Knurowie, wspomnie
niem tych jake urokliwych rozmów.
Przesaam take kserokopie wpisów
autorskich Wilhelma Szewczyka w „Po
wstaczym apelu” i w pamitniku.

8 czerwca przypadaa 25. rocznica
mierci Wilhelma Szewczyka. Warto
przywoa kilka faktów wicych pisarza z Knurowem. Debiutowa bdc
uczniem czwartej klasy Pastwowego
Gimnazjum w Rybniku, wiersz pt.
„Modzie lska” opublikowany zosta
na amach modzieowego czasopi-

sma, które ukazywao si w Knurowie.
Warto przywoa ów wiersz.
Kochaj lsk ziemi
Kochaj modziey t lsk ziemi
Bo wszystka jeste lzanów plemi.
Ta ziemia pikna, strojna, bogata,
To przecie twoja najmilsza chata.
Wgla i rudy lsk w bród posiada.
Codzienn prac ziemi wykrada.
I sawnych mów Ona te miaa.
Karola Miark, Lomp wydaa,
Ona Ojczynie zawsze suya
Razem z Ni Niemców precz wypdzia.
Za to j kochaj lska Modziey
Dzi przygarnita w ono Macierzy.
Wiersz ten ukaza si w numerze 3 z 1
grudnia 1931 roku!
Po wyzwoleniu Wilhelm Szewczyk
by redaktorem naczelnym tygodnika
„Od ra”, cza so pi sma „Prze mia ny”
a od roku 1962 dwutygodnika „Pogldy”.
Jak wspomina podczas spotkania
autorskiego w styczniu 1989 roku – wanie w Knurowie, by tu po raz pierwszy jako kilkunastoletni chopiec. Przyjecha razem z kolegami rowerem,
eby naapa raków (… a byo ich duo w pobliskim potoku, tylko trzeba byo wiedzie w jakich zakolach maj swoje siedliska…)
Kolejnym przykadem zwizków W.
Szewczyka z Knurowem byo ukazanie
si na wiosn 1970 roku opracowania
mo no gra ficz ne go za ty tu o wa ne go
„Knurów – moje miasto”. Wtedy to
na amach ówczesnego dziennika „Trybuna Robotnicza” napisa:
„Knurów – moje miasto” jest czym
w rodzaju almanachu regionalnego,
którego uwaga skupia si na jednym
miecie. Prócz prac czysto impresyjnych, bdcych midzy innymi plonem
konkursu >Moje miasto<, znajduj si
tutaj sprawozdania statystyczne i opisowe, potwierdzajce dynamiczny rozwój miasta, bdcego w okresie midzywojennym przygraniczn osad
górnicz. Ów charakter przygraniczny, atmosfer koniecznej walki o niezmienne polskie oblicze osady, dokumentuje w sposób wstrzsajcy lista
kilkudziesiciu mieszkaców Knurowa,
którzy w czasie okupacji oddali ycie
za Polsk. Rzadko które miasto lskie
tej wielkoci, co Knurów lat 1939–
1945 posiadao tak obfity, tak tragiczny rejestr ofiar. S wród nich za ludzie, którzy w najtrudniejszych latach
wiele zrobili dla ycia spoecznego
i narodowego Knurowa. Niej podpisany czytajc t list, co chwila musia przymyka oczy, by wywoywa
z pamici spotkania z tym, lub tamtym
nieyjcym ju, zabitym przez okupanta a prze cie tak pe nym wi go ru
i dynamizmu spoecznego. Niej podpisany wielu z nich zna, std ze

szczególnym wzruszeniem odczytywa musia wspomnian list.
Pena informacja prasowa WISZA
(Wilhelma Szewczyka) zatytuowana
bya: Serdecznie o pewnej publikacji.
A oto kolejny przykad zwizków
i cznoci W. Szewczyka z Knurowem. W 1974 roku nakadem Wydawnictw Ministerstwa Obrony Narodowej ukazaa si powie Szewczyka
„Gadzi raj” Jak sam autor wyzna, akcja powieci toczy si w osadzie górniczej (znany mu – Knurów, uwaga
MG), w pitym roku trwania II wojny wiatowej. Bohaterami powieci s
w wikszoci górnicy pracujcy w kopalni Prussische Bergwerk und Hutten
Ak tien ge sel schaft Zwe ignie der las sung Steinkohlenbergwerk Caroline
Oberschlesien (Pruskie Towarzystwo
Akcyjne Kopal i Hut Filia Kopalni
Wgla Caroline Górny lsk). Mieszkacy tej osady górniczej zaangaowali si w styczniu 1945 roku w ratowanie zdrowia i ycia pracujcych tam
jeców (tak byo wanie w przypadku Knurowa). Czytajc „Gadzi raj”,
utosamiamy si z jego bohaterami.
Jeszcze bardziej w przedwojennych
re aliach hi sto rycz nych po gra ni cza
polsko-niemieckiego, w rejonie Knurowa, Krywadu (dzi dzielnica Knurowa), Czuchowa (gdzie si urodzi
Wilhelm Szewczyk) oraz Kuni Niebo row skiej, Nie bo ro wic w la tach 1922–1939 jest osadzona powie „Kleszcze” (wydanie trzecie,
Wy daw nic two „lsk”, Ka to wi ce 1967). Autor umieci akcj w strefie nadgranicznej, w lesie szczygowickim, w pobliu krywadzkiej fabryki
prochu („Lignoza” Spóka Akcyjna
w Kry wa dzie), bez po red nio
przed wybuchem II wojny wiatowej.
To wanie byli powstacy lscy
zrzeszeni w Zwizku Powstaców
lskich w Czuchowie, Krywadzie,
Knurowie bronili w sierpniowe noce 1939 roku pogranicza polskiego
przed dywersantami spod znaku Freikorps Ebbinghaus. W krywadzkim
budynku „Kasyna” trwaa oywiona
dyskusja przez cay sierpie 1939 roku na temat: czy Niemcy zaatakuj
Polsk, czy – nie?
Ostatni raz Wilhelm Szewczyk odwiedzi Knurów 28 stycznia 1989 roku
na zaproszenie Urzdu Miasta Knurów
i Towarzystwa Mioników Knurowa.
Tematem spotkania by: „Nasz lsk
i co z tego wynika”. Wczeniej tego samego dnia w Klubie Hutnik knurowskiego „Koksoremu” zorganizowane
zostao spotkanie autorskie z uczniami
Liceum Ogólnoksztaccego w Knurowie. Wtedy to w jednym z egzemplarzy „Gadziego raju” twórca napisa:
„Czytelnikom Biblioteki Liceum Ogólnoksztaccego z serdecznymi sowami
autor Wilhelm Szewczyk”.

W 1961 roku Wydawnictwo „lsk”
wydao „Powstaczy apel. Gawda
o trzech lskich powstaniach”. Tam autor dokona wpisu:
To samo wydawnictwo w 1971 roku
wydao ksik „W pidziesit rocznic powsta lskich i plebiscytu”.
W tym opracowaniu zamieszczona zostaa analiza W. Szewczyka „Literatura pikna a powstania lskie”.
Podczas wspomnianego styczniowego spotkania autorskiego okazao si, e
W. Szewczyk by bardzo dowcipny
i towarzyski. Nalea do tych osób, które potrafiy zajmujco opowiada. Zapamitaam, e kiedy bya taka potrzeba, z atwoci przechodzi na gwar
i przystosowywa si do rodowiska,
w którym aktualnie przebywa.
Na koniec jeszcze jeden wpis W. Szewczyka, tym razem do pamitnika (z dat 28 stycznia 1989 roku).

Takiego Wilhelma Szewczyka zapa mi ta li my – my knu ro wia nie.
On z pewnoci pamita nas przez
58 lat! (czyli od opublikowania wiersza
„Kochaj lsk ziemi” na amach knurowskiego pisemka „Modzie lska”, wydawanego przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego do ostatniego
spotkania autorskiego w styczniu 1989
roku). Uleciaa z dymkiem cygara tamta „epoka”.

MARIA GRZELEWSKA
Knurów
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Czowiek neoliberalny?
TEATR
eatr im. Adama Mickiewicza w CzT
stochowie przygotowa Kredyt Jordiego Galcerána w tumaczeniu Rubi Birden
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w kooperacji z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Reyser Maciej Kowalewski, byy dyrektor Teatru na Woli, a take au tor Miss HIV czy Bal la dy
na Zakaczawiu, do spektaklu zaprosi
dwóch aktorów – Piotra Machalic (bankowiec) oraz Piotra Borowskiego (Adam
Walczak). Dramatopisarz klasyfikowany
jako autor korporacyjny ma na swoim koncie komedie obyczajowe. Tym razem
trudno rozstrzygn przynaleno gatunkow, cho sztuka zawiera elementy komediowe, a nawet farsowe. Brakuje tylko szczliwego zakoczenia. Czy aby
na pewno? Moe jest nim ukaranie zego
bohatera, czyli przedstawiciela finansowego systemu. Natomiast klient, z którym
sympatyzujemy albo któremu nawet
wspóczujemy, zdaje si by nieco bardziej
wygrany. Wane jest moe to, z kogo si
miejemy…
Utwór jest niezwykle aktualny. Akcja
rozgrywa si w Spódzielni Usug Skarbowych i wszyscy kredytobiorcy oraz
klienci instytucji poyczkowych mog rozpozna strategie i mechanizmy obowizujce w realu. mieszy regulamin kredytu
o objtoci ryzy papieru, cho potem pojawia si refleksja, e ta komediowa hiperbola wcale nie jest taka wielka. wiat
przedstawiony koncentruje si na dwóch
elementach – pienidzach i seksie, nawet
jeli óko nie pojawi si na scenie. Cenione s kreacyjno i innowacyjno; ostatecznie nagrodzone zostan przecie zachowania niekonwencjonalne.
Sztuka zasadza si na do bahym fundamencie – oto zdeterminowany i docinity do ciany kredytobiorca po kolejnej nie uda nej wi zy cie w ban ku
i bezskutecznych próbach wyebrania
albo zdobycia si 12 tys. zotych (co zdaje si do skromn sum), grozi bankierowi, e uwiedzie mu on. Ma podobno
dar oczarowywania kobiet. Mody mczyzna jest na tyle przekonujcy, e bankowiec daje si wcign w t opowie,
tym bardziej e zgadza si ona z histori
brata, którego wanie zdradzia ona,
a po opuszczeniu domu zamieszka on
w wynajtym mieszkaniu na Biaoce.
Przedstawienie rozpoczyna si jak walka bokserska, a gale boksu s hitem nie tylko naszego miasta. I taka scena znajduje
uzasadnienie – bankowiec jest przecie mistrzem modzików (chyba z 1975 roku),
a walk o kredyt mona opisa tak wanie metafor, co skania do zastanowienia nad znaczeniem tego sportowego wido wi ska we wspó cze sno ci. Dwaj
bohaterowie uosabiaj inne siy – system
bankowy (pewnie w dodatku z obcym ka-

pitaem) oraz naiwne marzenia albo ch
oszustwa – by moe Adam Walczak bez
naleytego zabezpieczenia chce wyudzi pienidze. To agon, konfrontacja
ich umiejtnoci oraz siy charakteru.
W punkcie wyjcia to niemal walka Dawida (klient) z Goliatem (bankowiec),
a kontrast pogbia jeszcze komediowy
i sceniczny sposób kreowania postaci:
mody, przystojny (moe rzeczywicie troch podobny do Omara Sharifa), szczupy,
ruchliwy, pomysowy, ale jakby pozostajcy troch poza systemem oraz dyrektor
spódzielni finansowej wpisany w trwa
struktur, z dobr pensj, siedzcy w wygodnym fotelu, który broni swojej pozycji, ale w jakim sensie równie interesów
instytucji. Kady rozumie, e jego lekkomylno moe skutkowa nie tylko niezadowoleniem przeoonych, ale take zagrozi globalnej pynnoci finansowej
(?). Rozumie, ale nie wspóczuje, poniewa to nie jest bohater tragiczny. Pozornie nie nadaje si równie na komediow
ofiar. On po prostu chce odpowiedzialnie wykonywa swoj prac. I tylko tyle.
Nie interesuje go nic wicej. A jego jedyn wad jest zbytnia pewno siebie
i wiara w logik wydarze. On nawet potrafi zaakceptowa fakt, e ona musi si
wyszumie, a jego opowie bya kropl,
która przelaa czar goryczy wzbierajc
przez wiele lat maestwa.
Dwie postacie pokazane w sztuce róni take stosunek do ludzi. Bankowiec nie
wierzy nikomu, boi si oszustwa, jest
zbyt pewny siebie, zostanie wic ukarany
w do absurdalny sposób – pewny wiernoci swej ony opowiada jej zdarzenie
dnia, z czego ona usyszy jedynie, e
m poaowa 12 tysicy, by j chroni
przed modym mczyzn, i w ten sposób
wystawi na pokuszenie (?). A gdy jeszcze
przez pomyk powie do niej „Beatko”,
sprawa jest przesdzona. Adam Walczak
jest troch naiwny, powouje si na hasa
reklamowe i goszone przez instytucje slogany, a przy tym jest tak bardzo zdeterminowany, e a bezczelny. Jak si okae, nie
przekroczy jednak granicy przyzwoitoci.
W pojedynku jeden na jeden zwycia
klient. Ostatecznie otrzymuje 40 tysicy
kredytu, a poza tym znajduje wspólokatora, pokonanego dyrektora, któremu
wanie zawalio si ycie. W pojedynku:
jednostka – wiat wspóczesny, nie ma jednoznacznego wyniku, a sdziowskie wskazanie i tak budzi w nas jaki niepokój. Czy
rzeczywicie wszystko jest dozwolone?
Czy sympatyczny klient nie jest wyrachowanym graczem? Po czyjej stronie stoi fatum? I dlaczego tak wanie zostay rozpisane sympatie…
Na scenie widzimy typowe biuro spódzielni finansowej. Jest do kameralnie

i przytulnie – biurko, fotele, stolik z ulotkami i reklamówkami, okno zasonite aluzj, wic moe znajdowa si w kadym
miejscu kraju, a nawet Europy. Akcja rozgrywa si gdziekolwiek i kiedykolwiek.
T przestrze uzupeniaj jeszcze gosy – uwodzicielska sekretarka Beata, brat
i zdenerwowana ona bankowca. Nie
wszystkie kwestie tych osób s zrozumiae, ale intonacja, tempo i gono mówienia informuj o ich nastroju oraz emocjach.
To one informuj, co dzieje si za cianami biura, i przypominaj, e pienidze to
nie wszystko, cho trudno bez nich y.
To, co najwaniejsze odbywa si w czasie antraktu, potrzebnego równie, by
aktorzy mogli nieco odpocz. Widz jest
przekonany, e co si wydarzyo, tzn. kredytobiorca zrealizowa do absurdaln pogrók i uwiód on bankowca. To jedno z wielu niedomówie sztuki. Nie
dowiemy si równie, na co klient potrzebuje pienidzy (bo to niewane). Zmian
losu postaci podkrela odmieniony kostium, take realizujcy komediow zasad naczy poczonych – eby komu byo lepiej, drugiemu musi by gorzej.
Pocztkowo bankier ma na sobie dobrze
skrojony garnitur, po przerwie – koszul
flanelow. W innym kierunku nastpuje
metamorfoza klienta. Po przerwie zmianie ulega równie relacja midzy postaciami. Teraz to klient przejmuje kontrol
nad sytuacj i to on dyktuje warunki.
Ale Adam Walczak buntuje si take
przeciwko systemowi neoliberalnemu,
cho jest on moe jedynie naszkicowany.
Neoliberalizm, który nie okaza si niczym
wicej jak wersj darwinowskiej walki
o byt, wci odwouje si do wartoci wyszych – wolnoci, szczcia, bezpieczestwa, by za ich pomoc zwikszy popyt
na towary i usugi. Szczcie na kredyt czy
obietnica wolnoci powielana w reklamach
bankowych brzmi ironicznie, zwaszcza
gdy jednoczenie w realu toczy si proces
sdowy przeciwko gównym organizatorom Amber Gold. A przecie to wanie
Adam Walczak okazuje si doskonaym reprezentantem neoliberalizmu. Zwycia
za pomoc kamstwa albo, by uy eufemizmu, blefu.
Ten spektakl z kadym kolejnym przedstawieniem moe by tylko lepszy. Jego
poziom zaley przecie od dyspozycji
i zgrania dwóch aktorów (a umiejtnoci
im przecie nie brakuje) oraz tempa gry.
W Czstochowie wystawiono dramat
na duej scenie, wydaje si jednak, e
w sali kameralnej zyska jeszcze na wartoci.

JOANNA WAROSKA

Jordi Galcerán: Kredyt, przekad: Rubi
Birden, reyseria: Maciej Kowalewski, sce
nografia: Katarzyna Kiersznowska, muzy
ka: Bartosz Dziedzic, kostiumy: Pola Go
móka, koprodukcja spektaklu: Teatr
im. A. Mickiewicza w Czstochowie i Te
atr im. S. Jaracza, Olsztyn. Prapremiera
polska: 30 IV 2016, Teatr im. A. Mickie
wicza w Czstochowie.

6 kilo
pikna
rzymam w doniach 6 kilogramów
Tgranic
pikna. To wypieszczona edytorsko do
moliwoci ksika Barbary Ptak
„Moje fascynacje filmem i teatrem”. Dziki perfekcyjnej pracy drukarzy, wspaniaym reprodukcjom i treci bdcej odbiciem
bogatego, penego sukcesów ycia wybitnej artystki bdzie niekwestionowan
ozdob kadego ksigozbioru.
Autorka, znana i ceniona niemal na caym wiecie scenografka i kostiumoloka, zdradza nam tajemnice swojej pracy,
podsumowuje przebogaty dorobek. Dziki zamieszczonym w ksice reprodukcjom dzie, projektom kostiumów, foto-

„Noce i dnie”, re. J. Antczak, 1975

som filmowym i teatralnym przypominamy sobie nie tylko osignicia artystki, ale i legendarne postaci filmu i teatru, niezapomniane dziea wielkich
twórców. Barbara Ptak ukazuje drog od
pomysu do realizacji…
Przegldajc t wielk ksig lubianych i wybitnych artystycznych dokona
nie sposób zapyta wprost: jak wygldayby najwaniejsze filmy w dziejach polskiego kina bez wkadu pracy Barbary Ptak.
Nie wyobraam sobie filmu stulecia, czyli „Nocy i dni” Jerzego Antczaka i „Ziemi
obiecanej” Andrzeja Wajdy bez kostiumów
pani Barbary. Czyme byyby kultowe
dziea Janusza Majewskiego „Królowa
Bona” i „Epitafium dla Barbary Radziwiówny” bez genialnie zaprojektowanych
przez Barbar Ptak strojów. Wiele z nich
to dzisiaj muzealne eksponaty.
Wielk mioci i szacunkiem darzy artystka historyczne kostiumy, projektowane zarówno dla kina jak i na scen. Zanim zacznie konkretn prac, studiuje
epok, poznaje miejsca, w których bohaterowie mogli przebywa, zna wszystkie muzealne wntrza i… magazyny.
Uwaa, e zwaszcza kino nie toleruje faszu i nawet majtki pod historyczn sukni musz odpowiada ówczesnej modzie. Taka suknia zupenie inaczej ukada
si na dzisiejszej bielinie.
Za kostiumy do „Faraona”, nominowanego do Oscara arcydziea polskiego
kina, Barbara Ptak zdobya najwysze
uznanie wiatowej krytyki. – W ódzkich
zakadach bawenianych, na specjalne zamówienie ekipy realizacyjnej „Faraona”, tkano bele biaych tkanin, niemal
przezroczystych, wedug wzorów „z epoki”, specjalnie przywiezionych a z londyskich muzeów. Posiaday one odpowiedni walor bieli, mikko, lekko,
zdolno do drapowania tunik, spódniczek
dla wojska i szat, noszonych przez cywili – pisze Barbara Ptak. Prace przy tym filmie wspomina z wielk doz humoru,
szczególnie bawi opis apartamentu zaj-

mowanego wspólnie z wielk gwiazd
kina Krystyn Mikoajewsk (Sar w
„Faraonie”), zdjcia krcono na pustyni w
ówczesnym Zwizku Sowieckim. Ciekawych odsyam do ksiki.
Wielki Andrzej Wajda wspomina: Kady kostium (mowa o „Ziemi obiecanej”
– przyp. WK) przenika charakter i ukazywa, jak ci ludzie yj wymylonym wiatem odzi, tworzc niepowtarzaln posta
lodzermensch! Nadwyrazisto, przesada,
brak jakiejkolwiek obawy, czy tak mona?
Barbaro przekroczya swoimi kostiumami krg dobrego stylu i wypucia te
oszalae ptaki. (…) Jestem szczliwy, e
ogldajc projekty przed ich realizacj nie
zdradziem przed Tob moich obaw. Nie
zawiodem si na rezultacie.
Sponsorem tego edytorsko-artystycznego wydarzenia jest prawdziwy mecenas sztuki – Stanisaw Wicek. Zarczam,
e kto signie po ten ciki tom na zawsze
pozostanie pod jego urokiem!

WITOLD KOCISKI

„My Fair Lady”, Opera Nowa w Bydgoszczy, 2008

„Faraon”, re. J. Kawalerowicz, 1966
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asz dobry znajomy, reyser Piotr
N
Szalsza, podrzucajc mi kolejny
plik wydarze ze swego bogatego
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muzycznego ycia, prowokuje poniekd do ogoszenia najbliszego czasu
„Rokiem Piotra w Anegdocie”. Dzi
bdzie prawie o jazzie.... nie o tym,
który ogldaem w Telewizji „3 sat”
suchajc koncertów Benny Goodmana, Niggel Kenedy, Joe Zawinula
czy Lionela Hamptona, ale tych, które Piotr reyserowa jeszcze wczeniej
w TVP.
Powiedziaem, e napisz „o jazzie”
ale moe jednak sprostuj na „take
o jazzie”.
Jako realizator telewizyjny – Piotr
styka si z wielu znakomitociami muzycznymi, Ci, co czytali wczeniejsze
anegdoty, pamitaj kogó to nie wymieniaem.
Niektórzy stykali si z Szalsz wielokrotnie, jak np. Liliana Urbaska
i Krzysztof Sadowski, w jego programach jazzowych w latach siedemdziesitych, ale take po rejestracji progra mu w pry wat nym miesz ka niu
na Zaspie w Gdasku, co Piotr wspomina tak:
Sadowscy, zawsze eleganccy, przybywajc do nas, w prezencie wrczyli
nam butelk popularnego Jasia Wdrowniczka. czyli Johnny Walkera, co
nas bardzo ucieszyo.
Alkohol wstawiem do barku.
Niewielu w tamtych latach miao
w swych barkach ten zocisty pachncy Szkocj pyn zwany Whisky, to te
sta tam i czeka na szczególn okazj.
Tak dat mia by zbliajcy si
Dzie Urodzin jego maonki Magorzaty.
Wieczorem kiedy zjawili si gocie
podano szklaneczki z lodem i pynem,
który gospodarz wyj z barku czyli
oczekujc na otwarcie butelk Sadowskich.
Wznie li my to ast uro dzi no wy
i wszyscy wypili po yku. Na twarzach
obecnych natychmiast pojawi si jaki dziwny, irytujcy grymas podobny do smtnego umiechu.
Na mojej twarzy zreszt te. To, co
nalaem, to nie bya whisky, tylko zimn herbat!
Wstawcie si czytelnicy w tak sytuacj, a atwiej bdzie Wam, zgadn
co pomylelibycie w takim momencie.... tak, tak, zdziwione miny ale i cisza, mia si nie wypada, bo o co chodzi... a moe to tylko gupi art?
Gupim a raczej bezsensownym byo take pytanie o to czy wszyscy te
otrzymali zimn herbat. Trzeba byo
znale jakie wytumaczenie, nie
mieszajc do zdarzenia ofiarodawców. Pierwsze, co mu na myl przyszo,
to zakup napoju na bazarze od nieznajomego sprzedawcy co jak wida a raczej czu, e zosta oszukany...

Anegdoty
HENRYK BZDOK

Szczciem nie bya to jedyna butelka mocnego trunku jak Piotr mia na
ten wieczór, to te dalsza cz wieczoru przebiega przyjemnie, zgodnie
z przyjtym rytuaem i tradycj..
A jednak sprawa nie dawaa mu spokoju, wracaa cigle, cho wicej byo w tym ciekawoci ni woli dedukcyj ne go do cho dze nia do praw dy
wzorem Sherlocka Holmesa.
Min rok, kiedy w planach redakcyjnych telewizji pojawio si znowu
co zwizanego z jazzem, a co dalej
i Sadowscy przybyli znowu na Wybrzee.
Po zarejestrowaniu koncertu, ju
na luzie, przy kawie Piotr wspomnia
delikatnie o zdarzeniu z butelk...
na co Sadowscy „wespó w zespó”
krzyknli równoczenie: Ty te?!?
Wyjanienie byo banalnie proste – Sadowscy mieli w Warszawie pomoc domow.
Starsza pani... Prawdziwy skarb....
bardo mia, niebywale pracowita.
Sprztaa mieszkanie dosownie
na okrgo.
Liliana i Krzysztof bardzo czsto
wyjedali na trasy koncertowe. Kiedy wracali, eby przepakowa rzeczy,

zastawali mi suc wanie w trakcie generalnego sprztania mieszkania,
prania, wieszania firan.
W mieszkaniu trudno byo waciwie co znale. A jak dokadnie
sprztaa sympatyczna Pani, przekonali si oboje po powrocie z którego
tam kolejnego wyjazdu.
Starszej osoby ju po prostu nie byo. Nie byo te wielu, wielu rzeczy,
w tym cennych instrumentów muzycznych.
Co ciekawe – barek pozosta nie naruszony a wszystkie butelki byy
na miejscu.
Ju wkrótce okazao si jednak, e
w wikszo z nich, zamiast alkoholem, wypeniona bya wod, lub herbat. Jak stwierdzia milicja, pracowita pomoc domowa, przy pomocy
strzykawki „wyssaa” prawdziwy alkohol.
Naley w tym miejscu doda, e take inni przyjaciele Sadowskich dostali
wczeniej butelkowe prezenty.
Nasza butelka staa przez jaki czas
na regale, jako suwenir. Co zrobili z tymi wszystkimi butelkami Sadowscy?
Tego nie wiem...


Peryferie muzyki nowej
obszarze peryferii muzyki ulokoW
wano program ostatniego w tym
sezonie koncertu Orkiestry Muzyki

Nowej, który odby si 29 maja z udziaem wrocawskiej grupy Phonos ek
Mechanes (Cezary Duchnowski, Pawe
Hendrich, Sawomir Kupczak). W tytule koncertu za sowem „peryferie”
umieszczono znak zapytania, i susznie,
bo program obejmowa utwory nawizujce stylistycznie do klasyki awangardy (aleatoryzmu, sonoryzmu, muzyki
improwizowanej, wyzyskujcej elementu jazzu i muzyki popularnej oraz
multimedialnej). Rzeczywist nowoci
(mierzon wszake w skali caego stulecia) byo uycie komputera jako medium przetwarzajcego dwiki tradycyjnych instrumentów.
W pierwszej czci koncertu zaprezentowano kilka utworów pokazywanych ju na „Warszawskiej Jesieni”. Byy to: Dobromiy Jaskot Hum…, Pawa
Hendricha Cyclostratus i Andrzeja
Kwieciskiego 14’48”” (3). Ciekawostk byo wykorzystanie przez autorów „beatboxerów”, czyli muzyków
wirtuozowsko naladujcych gosem
róne dwiki, w tym brzmienie instrumentów muzycznych. Jako beatboxerzy
wystpili mistrzowie owej techniki Patryk „Tik Tak” Matela i Jakub „Zgas”
mijewski.
Drug cz wieczoru wypeniy
zbiorowe kompozycje grupy Phonos ek
Mechanes – Computerstück 2, Pianolenie i Z chmur i ska. Utwory te, oparte w znacznej mierze na wolnej improwi za cji, oka za y si atrak cyj ne
do suchania dziki mistrzowskiemu
wykonaniu pod batut Szymona Bywalca, który wyznaczy muzykom granice
wolnoci, dc do uzyskania dynamicznego, ale i logicznego przebiegu
muzyki. Drugi ze wzmiankowanych
utworów wzbogaci udzia pary tancerzy wykonujcych tzw. dubstep dance – ukasza Rozmysowskiego i Norberta Roka.

Jubileusz Jana Krenza
polski dyrygent i kompoobchodzi w tym roLkuzye90.gentorurodarJandzinyKrenz
ny. NOSPR uczci je nie-

dzielnym porankiem (12 czerwca).
Na pocztku wysuchalimy opracowania pierw szej z fug wcho dz cych
w skad Kunst der Fuge Bacha. Dokona go Krenz w stylu obowizujcym
w I poowie XX wieku – z dbaoci
o wierno w stosunku do materii oryginau, ale i zgodnoci z wymaganiami
wspóczesnego ucha – std dodatek gosu kontrabasowego dla uwydatnienia
peni harmonii i nadanie caoci bardziej

Midzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK

emocjonalnego charakteru poprzez
wprowadzenie niuansów dynamicznych i agogicznych. Z prac instrumentacyjnych Krenza zaprezentowano take wybór walców Brahmsa z op. 39.
Tym razem transkrypcja staa bliej wyrazowoci oryginau, ukazujc jego rysy starowieckie, zgodne z duchem salo no wej kul tu ry miesz cza skiej.
Z utworów oryginalnych Jana Krenza usyszelimy popularne Concertino
na fortepian i orkiestr z 1952 roku – zgrabny okaz neoklasycyzmu inspirowanego twórczoci Prokofiewa.
Cieszy si on wielkim uznaniem wród
polskich kompozytorów, którzy debiutowali w latach 30. zeszego stulecia.
lady wpywu jego koncepcji odnowienia tra dy cji or kie stro wej mu zy ki XVIII wieku odnajdziemy take
w twórczoci Witolda Lutosawskiego,
Stefana Kisielewskiego, Romana Maciejewskiego, czy te Kazimierza Sikorskiego, który by pedagogiem Krenza w zakresie kompozycji. Poranek
zakoczyo znakomite wykonanie Bolera Ravela – utworu, którym Jan
Krenz czsto dyryguje i który naley
do jego ulubionych. Orkiestra NOSPR, grajca pod batut obecnego dyrygenta-asystenta zespou Alexandra
Humali, woya w t interpretacj
mnóstwo fantazji – niemiertelne Bolero rozwijao si bardzo powoli i tajemniczo, by zajanie peni blasku w byskotliwym finale. By to zarazem popis
moliwoci wirtuozowskich poszczególnych grup instrumentalnych.

Czarodziejski flet w piguce
eden z ostatnich w tym sezonie konJKoncer
tów Instytucji „Silesia” (Sala
certowa Akademii Muzycznej,

19 czerwca) wypenia prezentacja
kluczowych fragmentów opery Mozarta Czarodziejski flet. Jak zwykle, prezentacj poszczególnych numerów so-

lowych i zespoowych uzupenio opowiadanie akcji (w tej roli sprawna i sugestywna Grayna Brewiska), a muzycy wczyli w swoje kreacje elementy
gry aktorskiej, tak e mona si byo
poczu jak w prawdziwej operze. Królem wieczoru by Pawe Konik – wykonawca roli Papagena. Od pierwszego pojawienia si artysty na estradzie
czu byo w nim bywalca operowej sceny, ko go kto lu bi prze gl da si
w oczach publicznoci i czerpa rado
z jej entuzjazmu. Powiewajc z odrobin kokieterii wspaniaym róowym
boa z piór, z naturaln lekkoci podawa Mozartowskie frazy gosem gitkim, podatnym na niuanse dynamiczne, wy rów na nym we wszyst kich
rejestrach. Pozostaych wykonawców
mona podzieli na dwie grupy: dowiadczonych i pocztkujcych. Jak
w yciu, tak w operze wygrywaj ci
pierwsi. Marta Brzeziska, kreujca
parti Paminy, uja publiczno ekspresyjnym odczytaniem przypisanego jej piewu penego lirycznych uniesie; szczególnie zachwycia subtelnym
wykoczeniem fraz w górnym rejestrze.
Take trzy Damy: Ewa Tracz, Anna Borucka i Katarzyna wiek wykorzystay swoje pojawienia si na estradzie, by ro bi du e wra e nie
na publicznoci. Kamila Nowak (Papagena) miaa do zapiewania tylko jeden
duet, w którym w peni dotrzymaa kroku Pawowi Konikowi. Co do Patrycji
Staczyk – brawurowe arie Królowej
Nocy s na razie poza zasigiem jej
moliwoci technicznych. Sycha byo, e piewaczka woya w swoj kreacj wiele serca, jednak w drugiej arii
Der hölle Rache zamiast koloratur
usyszelimy jedynie seri nieprzyjemnych pisków. Nie zachwyci mnie
równie Adam Janik w roli Sarastra – wykonanie stao na poziomie
szkolnym, zabrako pynnej frazy i chociaby odrobiny ekspresji. W roli Tamina wystpi modziutki tenor z Ukrainy Paw lo Vant shu ra, za st pu jc
niedysponowanego Oskara Jasiskiego. Ma on jeszcze nie do koca uksztatowany i wyrównany gos, z czego chyba zdaje sobie spraw, przyjmujc
na scenie postaw nieco wycofan.
Dzielnie jednak pokona niemiao
i chocia cay czas pozostawa w cieniu Pawa Konika, zasuy na pochwa za odwag oraz kultur piewu.
W stref cienia z wasnej woli wycofa si Grzegorz Biegas, kierownik
muzyczny przedsiwzicia, akompaniujcy piewakom na fortepianie. Orkiestrowe partie operowe grane na fortepia nie po zo sta j bo wiem za wsze
jedynie akompaniamentem i tylko fachowe ucho potrafi doceni to, e pianista nie tylko „dogania” solistów, ale
ma te co wasnego do powiedzenia.
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Z YCIA
BIBLIOTEK

lanujc tematy lekcji biblioP
tecznych dla dzieci i modziey, warto przynajmniej jedno

W starodrukach czsto mona take znale frontyspis
– znajdujcy si przed kart tytuow, zawierajcy portret autora,
a take finalik – rodzaj winiety
na kocu ksiki.

Zdjcia: z arch. Ksinicy Beskidzkiej

spotkanie powici zagadnieniom dotyczcym ksiek zabytkowych. Nie kada placówka
czy filia posiada w swoich zbiorach sta ro dru ki, ale mo na oprze si na reprintach, poIntroligatorstwo
kazie slajdów lub zwróci si
– sztuka oprawiania
o pomoc do odpowiedniego
dziau wasnej biblioteki. Takie
siki zabytkowe charakteryzajcia ciesz si zazwyczaj
zuj si nie tylko dekoracjaspo rym za in te re so wa niem,
mi wewntrznymi – równie bozwaszcza nauczycieli polonigato zdobiono oprawy. Zwykle
stów i historyków, którzy trakoprawa ksigi wykonana bya
tuj wizyt w bibliotece jako
z deski oprawnej w skór (std
uzupenienie wasnych lekcji
pochodzi powiedzenie „czyta
przedmiotowych. Jak mówi
od deski do deski”), czsto
o zbiorach zabytkowych?
do oprawiania wykorzystywaZabytkowe ksiki mona pono take zniszczone karty z indzieli na róne kategorie w zanych kodeksów. Dziki temu
lenoci od przyjtego krytez opraw wielu ksig mona odrium. Na po trze by za j
czyta fragmenty dzie, które nie
z modymi czytelnikami najbarprzetrway do wspóczesnoci.
dziej przystpne wydaje si
Czsto wystpujc form zdoDzieo Davida Chytraeusa „Regulae vitae” (Wittenberga 1586), oprawkryterium daty wydania.
bienia opraw byy toczenia
ne w pergaminow kart z rkopisu.
Starodruki to ksiki powstaw postaci ornamentów, tytuów
e od czasu wynalezienia druku
ksiek, a take dat.
(przyjmowanego, mimo kontroZdobienia poza funkcj
Ksinica Beskidzka w BielskuBiaej
wersji, na XV wiek) do 1800 roestetyczn posiaday take waku. Kolejn grup stanowi
ciwoci uytkowe – miay zadruki okrelane mianem
bezpiecza ksigi przed zniszcze„zabytków modszych” (albo
niem. Charakterystyczne dla
„ksiki dawnej”), wydawane
opraw starodruków s niewtpliod pocztku XIX wieku do kowie guzy – metalowe wypustki,
ca I poowy XX wieku (w biblioznajdujce si na rogach okadtekach za kocow dat graniczki, a czsto take w czci cenn przyjmuje si 1939, 1945
tralnej. Miay za zadanie chroni
lub 1950 rok). Warto pamita
okadziny. Podobn funkcj perównie o istnieniu starszych form ksiki, ta- ogranicz si do wymienienia kilku najcz- niy take okucia (czasem poczone z guzakich jak: kodeksy rkopimienne czy – jesz- ciej spotykanych elementów.
mi) – osaniajce brzegi ksiki. Z kolei klam
Jedn z prostszych form zdobienia jest ini ry i zapinki okalajce blok ksiki,
cze dawniejsze – zwoje oraz gliniane i wocja (figuralny, ornamentowy, malarski itp.), zapobiegay jej przypadkowemu otwarciu.
skowe tabliczki.
Poza wieloma zagadnieniami – konserwa- czyli wiksza od pozostaych pierwsza li- Dbano take o grzbiety ksig, wykonujc gar
cja, odpowiednie przechowywanie, archi- tera, wyodrbniona graficznie, zwykle roz- biki lub kapitaki – poprzeczne wybrzuszewizacja czy digitalizacja – z ca pewnoci poczynajca akapit. Rubryki z kolei to cz- nia, speniajce pocztkowo funkcj ochronnaley zwróci uwag na walory fizyczne ci tekstu wyrónione czerwon farb n, póniej ju tylko dekoracyjn.
(czarne fragmenty nazywane s nigrykami).
ksiek zabytkowych.
W ksikach zabytkowych – oczywicie
Ogromne pole do popisu iluminatorom ofe- poza treci, która stanowi serce ksigi
roway na kartach miejsca puste, std te roz- – ogromn rol odgrywaj walory fizyczne.
winy si rone formy dekoracji marginalnej. Tekst ten jest zestawieniem najogólniejIluminacja – redniowieczna sztuka
Floratury – ornamenty rolinne, pokrywaj- szych poj, przydatnych podczas prowadzezdobnicza
ce jeden lub kilka marginesów na stronie, prze- nia zaj powiconych ksice zabytkowej.
luminatorstwo dotyczy raczej rkopisów, szy z czasem w bordiury, wypeniajce Warto organizowa tego typu spotkania,
ale elementy tej sztuki mona odnale szczelnie margines pasy lub obramowania bo – jak pokazuje praktyka – zagadnienia zwiw starodrukach, a take we wspóczesnych z wewntrznymi zdobieniami rolinnymi czy zane z dawnymi zbiorami s bardzo interesuwydawnictwach bibliofilskich. Kad for- geometrycznymi. Drolerie – podobne do flo- jce dla grup odwiedzajcych bibliotek.
m zdobnictwa mona dzieli na wiele ty- ratur, zawieray sceny figuralne, nieraz gropów i kategorii, jednak na potrzeby tekstu teskowe, odzwierciedlajce fantazje autora.
MARCIN TWARDZIK

K

Jak mówi o ksikach
zabytkowych?

I
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Zapinki chroniy ksigi przed przypadkowym otwarciem

Frontyspis edycji „Kaza albo Wykadów” Samuela Dambrowskiego
(Brzeg 1772)

„Osiemdziesitka”
Erwina Sówki

est ostatnim z grona legendarnych ju
dzi malarzy zwizanych z Grup Ja
nowsk. By w gronie jej zaoycieli. Na je
go 80, urodziny do nikiszowieckiego Dzia
u Etnologii – Oddziau Muzeum Historii
Katowic przyby tum goci. Miejsce zo
stao wybrane nieprzypadkowo, bowiem
wanie tu, w sercu urokliwego Nikiszow
ca, znajduje si najwiksza kolekcja dzie
tego wyjtkowego artysty.
Erwin Sówka jest cigle artyst niezwy
kle aktywnym. Maluje waciwie przez ca
e ycie. Z zawodu by górnikiem – wiele
lat przepracowa w kopalni „Wieczorek”.
W Nikiszowcu spdzi dziecistwo, mo
do, tu zaoy rodzin. Kad woln
chwil powica malowaniu swoich syn
nych Barbórek, wielkich bab, ukochane
go Nikiszowca, kopalni – nie tylko tej
zwizanej z tradycj ale idcym z post
pem, mechanizacj, zamienianiem czo
wieka w swego rodzaju maszyn do pro
dukcji wgla. Jego wyobrania nie ma
so bie rów nych. Po pro stu ob ra zy
Erwina Sówki rozpoznaje si od razu – cha
rakterystyczne kobiece postaci, umiesz
czane w sercu mitycznej dzielnicy, prze
siknite tajemnic a zarazem stojce
na stray etosu pracy, rodziny s nieod
cznym elementem jego dzie. Kobie
ty – baby, jak je z mioci nazywa Erwin
Sów ka s uoso bie niem si y, mat ku j
wszystkiemu, strzeg domostwa, s pod
por swoich mów – górników, s w wy
obrani Erwina Sówki najcenniejszym zja
wi skiem. Za wsze pe nym ero ty zmu
uosobieniem podnoci, czsto w jakim
kosmogenicznym zwizku z Wszechwia
tem. Dlatego s najwaniejsze w jego ob
razach. wita Barbara jest tylko jedn
z nich – a wyróniaj j wycznie przy
nalene jej atrybuty.
wiat Erwina Sówki jest niezwykle barw
ny, przesiknity niebywa wyobrani
artysty. Sówka, chocia jego plastyczne
wyksztacenie ograniczao si wycznie
do szybkiego kursu w miejscowym Do
mu Kultury, a potem do dysput z Mala
rzami Grupy Janowskiej, pozostaje po dzi
dzie artyst osobnym, trudno o nim po
wiedzie – artyst amatorem czy artyst
niedzielnym. Erwin Sówka to po prostu
wielki, zapatrzony w swój indywidualny,
wewntrzny wiat, artysta.
(wk)

Zdjcia: Arkadiusz Gola

J

Znaki i twarze miasta
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Foto. Jerzy Stemplewski
Zdjcie zbiorowe uczestników uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Opolskiego – 23 czerwca br., na tle „Niciejówki” w Ppicach k. Brzegu, woj. opolskie.

FINIS CORONAT OPUS
– REKTOR UO STANISAW S. NICIEJA
sytetu Opolskiego spotka si na uroczystym posiedze
Sry kaniuenatdenwUnicjeogrower
dzie dworku pastwa Niciejów w Ppicach, wieczc czte
piastowania funkcji rektora UO przez prof. Stanisawa Sa
Rektor UO S. Nicieja wita goci uroczystego posiedzenia Senatu UO przed „Nicie
jówk” w Pepicach. Od lewej siedz: profesorowie prorektorzy, Wiesawa Pit
kowskaStepaniak, Janusz Sodczyk oraz rektor elekt prof. Marek Masnyk.

womira Niciej. Do zabytkowej „Niciejówki” przybyli reprezentanci
najwaniejszych rodowisk instytucjonalnych i spoecznych wojewódz
twa opolskiego: rodowisk naukowych, twórczych, kresowych, medycz
nych, biznesowych, instytucji kultury, mass mediów, administracji sa
morzdowej i rzdowej. Rektor Stanisaw S. Nicieja inaugurujc
posiedzenie dugo dzikowa gronu wspópracowników i przyjació, z któ
rymi budowa znaczc pozycj Alma Mater Opoliensis (kilkadziesit no
wych obiektów m.in. Collegia – Maius, Minus, Civitas, Pedagogicum,
Wzgórze Uniwersyteckie, nowe akademiki, grono znakomitych posta
ci o renomie midzynarodowej i wiatowej wród doktorów h.c. UO).
Wielu znakomitych goci dzikowao równie Rektorowi za jego doko
nania na rzecz uczelni i regionu. W podzikowaniu otrzymali no
wy VIII tom „Kresowej Atlantydy”, który S. Nicieja powieci Woynio
wi. Najblisze lata swojej pracy Profesor zamierza powici dziaalnoci
pisarskiej i naukowej.
(jiw)

Od lewej: rektor UO Stanisaw S. Nicieja przyjmuje gratulacje i podzikowania
od przedstawicieli samorzdu województwa opolskiego – marszaka woj. opol
skiego Andrzeja Buy, czonka ZWO Szymona Ogazy i wicemarszaka Stanisawa
Rakoczego (z listem gratulacyjnym).
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Do „Niciejówki” przybyo wielu znakomitych goci, od lewej: Marek Tukiendorf – rektor
Politechniki Opolskiej, prof. Dorota Simonides – doktor h.c. UO, dugoletnia senator
lska Opolskiego, za nimi – Andrzej i Anetta Saaccy z Ludowego Klubu Jedzieckie
go „Lewada”, znani na arenie ogólnopolskiej pasjonaci sportów hippicznych.

W saloniku „Niciejówki” prof. ucja Bagiska i prof. Marian Molenda z Instytu
tu Sztuki UO przekazuj Halinie Niciejowej (stoi w rodku) pamitkowy wizeru
nek rektora UO podczas wykadu inaugurujcego rok akademicki w Auli
Leopoldinum Uniwersytetu Wrocawskiego. Na cianie portret Haliny i Stanisa
wa Niciejów autorstwa Edwarda Szczapowa.

Mianownik zamiast woacza,
woacz zamiast mianownika
ielokrotnie ju pytano w naszej PoW
radni Jzykowej o poprawno
form mianownika uywanych w kontek-

stach, w których powinien wystpi
woacz, takich jak: Ania, podaj mi to!
Marek, chod do domu!
Woacz imion rzeczywicie bywa
ostatnio rzadziej uywany. Jak zauwaaj badacze jzyka i jego historii,
od kilkudziesiciu ju lat nasila si tendencja do zastpowania form woaczowych formami mianownikowymi, co
jest by moe zapowiedzi przyszych
zmian normy jzykowej. Irena Bajerowa w Zarysie historii jzyka polskiego 1939–2000 wskazywaa, e o pradawnoci tego zjawiska wiadczy ju
najstarsza utrwalona polska pie religijna: Bogurodzica, dziewica, Bogiem
sawiena Maryja! / Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja…, w której formy Bogurodzica, dziewica, Maryja s mianownikami, a powinny
wystpi w woaczu jak widoczne
w tyme tekcie matko.

W codziennych kontaktach jzykowych, w mowie potocznej coraz czciej
sycha formy: Chod tu, Ania! Ewa,
przynie talerz! Suchaj, Andrzej…, Pawe, zadzwo do mnie, cho w starannej
polszczynie nadal obowizuj tradycyjne formy: Aniu, Ewo, Andrzeju, Pawle.
Danuta Buttler, Halina Kurkowska i Halina Satkiewicz, autorki Kultury jzyka
polskiego, zauwaaj, e zamiana ta
rzadziej dotyczy imion zdrobniaych
mikkotematowych, takich jak Ja,
Grze, Zosia, Hania – tu powszechne s
formy: Chod tu, Jasiu (Grzesiu, Zosiu,
Haniu). Ale ju wród imion zdrobniaych tworzonych za pomoc przyrostków
-ek, -ik, -ka w jzyku potocznym coraz
czciej gór bierze mianownik, np.
Pomó mi, Hanka. Syszysz, Janek?
Mówi ci, Kazik.
Istnieje równie zjawisko odwrotne – mianownik polskich mskich imion
zdrobniaych bywa zastpowany woaczem. Zamiast: To jest Stasio (Sta), Kazio, Rysio (Ry), Czesio, Edzio, Jasio

(Ja), Krzysio (Krzy), Miecio, Józio niektórzy mówi: To jest Stasiu, Kaziu, Rysiu, Czesiu, Edziu, Jasiu, Krzysiu, Mieciu, Józiu. Formy analogiczne pojawiaj
si take wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczownikami pospolitymi, np. misiu pacze, gociu przyszed, to by mistrzu itp.
Nowy sownik poprawnej polszczyzny
PWN pod red. Andrzeja Markowskiego
podaje przykad Józiu jest chory jako form charakterystyczn dla polszczyzny
regionalnej: poudniowej i zachodniej,
lecz innowacja ta nie zawsze ma podoe regionalne. Jan Miodek w wielu
swoich publikacjach (jak np. Odpowiednie da rzeczy sowo czy Sowo jest
w czowieku) dowodzi, e na szerzenie
si form z kocówk -u wpyw maj
czynniki fonetyczne. Jeli temat tego typu wyrazów koczy si na spógoski
mikkie, rodkowojzykowe (, , , d),
wygodniej jest po nich wymawia tak
samogosk, która artykuowana jest
równie z maksymalnym uniesieniem jzyka ku podniebieniu, czyli wanie
wysokie u, nie za rednie o.
Podkreli naley na koniec, e fakt
zastpowania woacza przez mianownik
jest jak na razie dopuszczalny tylko
w potocznej odmianie polszczyzny,
a woacz uywany w funkcji mianownika jest dopuszczalny jedynie w jzyku
nieoficjalnym, w odmianach regionalnych.

KATARZYNA WYRWAS

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

Ta pocztówka z 1924 roku reklamowaa znany hotel „Deutsches Haus”, znajdujcy si na rogu ulic Wojewódzkiej i Plebiscytowej. Ja natomiast chc zwróci uwag na walcowat konstrukcj za kinem „Rialto”. Tam znajdowa si olbrzymi zbiornik gazu. W samym centrum miasta. Istnia – jeli dobrze pamitam – jeszcze w latach
siedemdziesitych XX wieku.
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Z ANDRZEJEM PILOTEM, prezesem zarzdu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozmawia GRAYNA KUROWSKA

Konferencja dotyczcej niskiej emisji na lsku. Na zdjciu marszaek woj. lskiego Wojciech
Sauga (z lewej) i prezes WFOiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

Najwaniejsza
– niska emisja
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– wiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) przedstawia pomiary jakoci
powietrza z ponad 3 tys. miast w 103
krajach. Przy przygotowaniu zestawie
nia brano pod uwag tzw. py zawieszo
ny PM2,5 – s to czstki o rednicy 2.5
mikrometra. Zdaniem WHO jest on
najbardziej szkodliwym sporód za
nieczyszcze powietrza. W naszym
kraju najwysze stenia wystpuj
w Maopolsce i na lsku.
– Corocznie w województwie lskim dokonywana jest ocena jakoci
powietrza pod ktem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem wgla,
benzenem i ozonem, pyem zawieszonym
PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami
oznaczanymi w pyle PM10: oowiem, ar-

senem, kadmem, niklem i benzo (a) pirenem. Pomimo staej poprawy jakoci
powietrza w Polsce nadal duym problemem pozostaj ponadnormatywne stenia pyu zawieszonego PM10 i PM2,5
oraz benzo (a) pirenu. Wyniki oceny jakoci powietrza, przeprowadzone przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Katowicach, wskazuj, e obecnie na stan jakoci powietrza wpywa
w pierwszej kolejnoci zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzcej z tzw. sektora
bytowo-komunalnego oraz transportu.
W paleniskach domowych stosowane s
czsto paliwa zej jakoci oraz spalane
odpady w nieprzystosowanych do tego
celu instalacjach grzewczych. Marszaek
województwa lskiego Wojciech Sauga wrczy nam nominacje do zespou ro-

boczego ds. ograniczania niskiej emisji.
W jego skad wchodzi 35 osób – przedstawicieli samorzdów, instytutów naukowych, uczelni wyszych oraz administracji rzdowej. W pracach zespou bd
uczestniczy take parlamentarzyci,
przedstawiciele stowarzysze oraz fundacji zwizanych z ochron rodowiska.
Swój wkad w przyszy program antysmogowy wniesie take Koció katolicki oraz ewangelicki. Zadaniem zespou
bdzie przygotowanie zaoe do uchway antysmogowej Sejmiku, która ma obj cae województwo. Tylko dziaajc
wspólnie i kompleksowo moemy by
skuteczni w ograniczaniu niskiej emisji.
To dugi marsz, dziaanie które musi potrwa wiele lat, by osign sukces.
Bardzo wane jest znaczenie edukacji
spoecznej, aby zwikszy odpowiedzialno mieszkaców za ograniczenie
szkodliwej emisji z palenisk domowych.
Pierwszym etapem prac przy przygotowaniu programu ograniczenia niskiej
emisji byo przesanie do 167 gmin z regionu ankiety, której celem byo okrelenie wiadomoci na ten temat i zapytanie wadz gmin czy dysponuj one
planami, programami walki z nisk emisj. Jak dotd informacj zwrotn w tej
sprawie odesao 87 proc. z nich i zdecydowana wikszo deklaruje wsparcie
w walce z tym problemem. W trakcie debaty poruszono tematy dotyczce m.in.
skutków zanieczyszczenia powietrza
wpywajcych na zdrowie i ycie ludzi,
technik efektywnego i nieuciliwego dla
rodowiska palenia wglem w domowych kotach i programów wsparcia
walki z nisk emisj. Zdaniem ekspertów
rozwizaniem nie jest zakaz opalania wglem, ale przestrzeganie norm jakoci wgla i standardów emisyjnych kotów.
– WFOiGW w Katowicach ogosi pi
lotaowy program – Dofinansowanie
zada realizowanych przez mieszka
ców województwa lskiego na rzecz
ograniczenia niskiej emisji. Na czym b
dzie on polega?
– Od wielu lat dostrzegamy problem
niskiej emisji. Staramy si z tym negatywnym zjawiskiem walczy. Pilotaowy Program, który skierowany jest
do osób fizycznych, uzupeni dotychczasow ofert Funduszu. Od 2002 roku
nasz Fundusz jako pierwszy w kraju finansuje wdroenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. rodki przekazywane s, za porednictwem
jednostek samorzdu terytorialnego,
na modernizacj systemów grzewczych
lub termomodernizacj indywidualnych
budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie poyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W latach 2002-2015
Fundusz dofinansowa programy realizowane w 79 gminach województwa lskiego. Zmodernizowano ponad 17 tysi cy ko tow ni oraz za bu do wa no
ponad 5,3 tysica instalacji solarnych.
czy koszt tych inwestycji to okoo 350 mln z, a udzielone dofinansowanie wynioso prawie 192 mln z.

Dziaania te bdziemy kontynuowa.
W uruchamianym pilotaowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji bd mogy si
ubiega osoby fizyczne bdce wacicielami lub wspówacicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane bd od 11 do 22 lipca 2016 roku.
Mona je bdzie skada w siedzibie
WFOiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30
do 15:30 lub przesa poczt.
Dodatkowo 27 czerwca uruchomiony
zosta Punkt Konsultacyjny w siedzibie
Funduszu w Katowicach, który bdzie
czynny od poniedziaku do pitku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy
WFOiGW udziela bd szczegóowych informacji na temat Programu
oraz suy pomoc przy wypenianiu
wniosków.
– Drugi najwaniejszy temat to eko
system w woj. lskich. Chodzi przede
wszystkim o to jak si ustosunkowa
do rónorodnoci biologicznej, zwasz
cza lasów.
– Przebudowie drzewostanów wierkowych w lasach Beskidu lskiego
i ywieckiego powicona bya sesja terenowa z udziaem dziennikarzy. Spotkanie zostao zorganizowane w maju tego
roku przez katowick dyrekcj Lasów
Pastwowych (LP) oraz nasz Fundusz.
Dyrektor RDLP w Katowicach – Kazimierz Szabla, wyjani zebranym przyczyny rozpadu monokultur wierkowych oraz zaprezentowa etapy, metody
oraz moliwoci jakimi dysponuj lenicy w tej trwajcej ju ponad dekad nieatwej walce o górskie lasy. O sporze
w sprawie Puszczy Biaowieskiej dyskutowa z dziennikarzami prof. dr hab. Jerzy Starzyk, czonek Rady Naukowej Lenictwa (organu doradczego Prezesa
Rady Ministrów), od lat wspierajcy beskidzkich leników w ich zmaganiach
z kornikiem.
Cz terenow rozpocza wizyta
w Nadlenictwie Ustro, (kompleks leny Maa Czantoria, Lenictwo Lenica).
Nadleniczy Leon Mijal pokaza dziennikarzom bezporedni przyczyn zamierania beskidzkich wierczyn – kornika drukarza. Przedstawiem obszary
oraz moliwoci dofinansowania dziaa jednostek LP ze rodków katowickiego Funduszu. Przeznaczylimy na to
w rónych dziedzinach – ochrona zagroonych gatunków rolinnych i zwierzcych, edukacja ekologiczna – ok. 910 tysicy zotych. W drugim dniu, Hubert
Kobarski – nadleniczy Nadlenictwo
Bielsko i Jurand Irlik – zastpca dyrektora ds. gospodarki lenej w RDLP
w Katowicach, zabrali dziennikarzy
na wycieczk na szczyt Skrzycznego,
gdzie przebudowa drzewostanów jest
znacznie trudniejsza ze wzgldu na warunki atmosferyczne i krótki okres wegetacyjny. Na terenie Nadlenictwa
Bielsko przedstawiciele lskich mediów
odwiedzili nowoczesn przechowalni
nasion oraz szkók drzew lenych. Wy-

daje si wic, e nasze wspólne dziaania przynosz pozytywne efekty a sytuacja w naszym województwie si poprawia.
– Trzeci temat to odpady stae. Segre
gacja – czy zdaa egzamin? Moja teza
jest taka, e nie potrafimy i nie chcemy
segregowa odpadów.
– Statystyki poprawiaj si w duej mierze dziki dziaaniom podejmowanym
przez lokalnych liderów – tj. przedsibiorstwa komunalne, które zbieraj i sortuj
odpady w swoich regionach, wprowadzajc przy tym nowe technologie i realizujc dugofalowe programy edukacyjne,
w których i my bierzemy udzia. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju produkuje rocznie okoo 332 kilogramów odpadów komunalnych, podczas gdy rednia
unijna wynosi 524 kg. Poziom odzyskiwania surowców w procesie recyklingu
pokazuje jednak, e Polska nie jest zielon wysp na mapie Europy. Tylko ok.
20 proc. uzyskanych odpadów komunalnych trafia u nas do ponownego przetworzenia, podczas gdy w Belgii poziom ich
odzyskiwania oscyluje w granicach
58 proc., a w Niemczech – a 62 proc.
Nawyki Polaków zmieniaj si jednak
na lepsze. W cigu ostatnich kilkunastu
lat to wanie w Polsce (oraz w Irlandii
i Norwegii) w najwikszym stopniu
zmniejszy si odsetek odpadów komunalnych skadowanych na masowych
wysypiskach. Cho daleko nam do unijnej redniej, zaczynamy sortowa odpady chtniej i czciej. Bardzo duo
w tej kwestii maj do powiedzenia
uczniowie – wspierani przez nas w ramach ekologicznych konkursów i dofinansowania organizacji ekologicznych,
którzy edukuj rodziców i zwracaj
uwag na ten niezwykle wany problem.
– Czwarty, temat to kwestia odpa
dów poprzemysowych w woj. l
skim. Co w tej kwestii postanowiono.
– Identyfikacja i inwentaryzacja terenów poprzemysowych i zdegradowanych
a atrakcyjno inwestycyjna gmin – to temat konferencji, która odbya si w Gównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.
Organizatorami spotkania byy: lski
Urzd Marszakowski, my oraz GIG. Podczas konferencji przedstawione zostay
m.in. informacje na temat moliwoci finansowania rewitalizacji terenów poprzemysowych i zdegradowanych przez
nas oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020.
Uczestnicy spotkania omówili take
projekt Ogólnodostpnej Platformy Informacji – Tereny Poprzemysowe i Zdegradowane (OPI-TPP). Od 2009 roku jego
liderem jest Gówny Instytut Górnictwa,
a partnerem – Województwo lskie ja-

ko operator systemu, przy wsparciu lskiego Centrum Spoeczestwa Informacyjnego. Ta regionalna baza danych zawiera kompleksowe informacje o terenach
poprzemysowych oraz prowadzonej
na nich dziaalnoci. System jest zintegrowanym narzdziem pozyskiwania, przetwarzania i publikowania danych o tych
terenach. Dane z systemu OPI-TPP daj kompleksow informacj do wykorzystania przy procesie podejmowania decyzji i dziaa.
– Na koniec co pan uwaa za swo
je sukcesy pierwszego pórocza 2016
roku?
– I edycj konkursu „Zielona pracownia” skierowanego do organów prowadzcych placówki owiatowe z terenu
województwa lskiego. Przedmiotem
konkursu byo utworzenie ekopracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Z 53 zoonych wniosków
dofinansowanie uzyskay 24 w kwocie 780 tysicy z.
Dofinansowanie do zimowych wyjazdów dzieci i modziey. Do 2015 roku
na wsparcie finansowe mogli liczy
tylko organizatorzy wyjazdów trwajcych co najmniej 14 dni. Skrócilimy ten
okres o poow, teraz dofinansowywane s wyjazdy, które nie mog trwa krócej ni 7 dni.
Podpisanie porozumienia o wspópracy z Izb Rzemielnicz Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach.
Przedsibiorcy s bardzo liczn grup beneficjentów WFOiGW w Katowicach.
W ostatnich latach okoo 1/3 wypacanych rodków Funduszu to dofinansowanie zada proekologicznych realizowanych przez przedsibiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych. Bardzo
wane jest aby z informacj o ofercie
WFOiGW w Katowicach dotrze take do czonków Izby Rzemielniczej.
Podpisanie porozumienia z Gównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Warto wsparcia udzielonego ze
rodków WFOiGW w województwie
lskim przekroczya 6 mld z. Jestem
przekonany, e wspólne wykorzystanie
moliwoci i dowiadcze Gównego Instytutu Górnictwa oraz Funduszu pomoe w realizacji wielu dziaa, których celem bdzie m.in. przeciwdziaanie niskiej
emisji czy rewitalizacja terenów poprzemysowych.
Wspóprac z Metropolit Katowickim
abp. Wiktorem Skworcem przy upowszechnianiu wiedzy o ochronie powietrza na lsku. Efektem by m.in. wspólny list biskupów z województwa lskiego
w sprawie troski o jako powietrza.
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JACEK DUDEK
„Jak wam si udaje przy takiej wielkiej imprezie poetyckiej
utrzyma domowy klimat?”
Szymon Babuchowski
yjtkowo, bo ju w maju, a dokadnie 28 maja, odbya si w chorzowskiej
W
„Sztygarce” XIV edycja Portu Poetyckiego.

Fot. Arkadiusz uszczyk

Zeszoroczna, z przyczyn niezalenych
od organizatorów, zostaa przeniesiona do Chorzowskiego Centrum Kultury.
ChCK, jak zawsze przy tego rodzaju imprezach kulturalnych, technicznie w peni stan na wysokoci zadania, lecz takie miej-

Ewa Parma

sce nie do koca nadaje si na – z zaoenia
swobodne i towarzyskie – spotkanie ludzi
pióra. Podczas Portu Poetyckiego wane s
przecie nie tylko oficjalne prezentacje
wierszy, ale nade wszystko osobisty kontakt

EWA PARMA zaprosia suchaczy
na wspania poetyck wycieczk
po lsku, zatrzymujc si przy przy
dronej kapliczce, jak i pod murami
nieczynnej hali likwidowanej huty.
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ich twórców, poznajcych si poza forami
internetowymi, wymieniajcych pogldy
i dowiadczenia literackie czy wydawnicze.
Po obserwacjach i rozmowach z uczestnikami imprezy wiedzielimy, e portowa poezja musi wróci do chorzowskiej „Sztygar-

ki”. Zaoenia i cel takiego wydarzenia bezsprzecznie musi si wiza ze stworzeniem
swobodnej, poniekd knajpianej atmosfery,
co stanowi jedno z najwaniejszych zada
Portu Poetyckiego. Kompleks Dobrego
Smaku i Stowarzyszenie Kulturalne „Sztygarka” nadaje si do jego realizacji jak adne inne miejsce. Termin równie okaza si
dobrym wyborem. Poprzednie edycje odbyway si w ostatnich dniach czerwca, co kolidowao nieco ze zwizanymi z zakoczeniem roku szkolnego i akademickiego
obowizkami nauczycieli i studentów biorcych udzia w imprezie. Ponadto w tym
samym czasie miay miejsce liczne imprezy w ramach Dni Chorzowa, w które „Sztygarka” równie jest zaangaowana. Mamy
zatem nadziej, e majowy termin zostanie
zaakceptowany na stae.
Tegoroczny Port Poetycki zacz si ju
w pitek 27 maja w chorzowskiej Miejskiej
Galerii Sztuki MM, gdzie odby si dialog
poetycki goci XIV edycji – Magorzaty
Poudniak i Wojciecha Kassa. Zgromadzone w galerii obrazy autorstwa Dariusza Kalety stanowiy znakomite to dla wierszy
goci. Tak sceneri zawdziczamy uprzejmoci kierownika galerii, Aleksandry Rej,
która zgodzia si udostpni jej pomieszczenia mimo dugiego weekendu. Podczas
spotkania Magorzata Poudniak promowaa najnowszy tom wierszy pt. Mullaghmore, za Wojciech Kass prezentowa wiersze z kilku tomów, m.in. Wiry i sny, Ba!
czy Przestwór. Godziny.
W sobot 28 maja, w uroczej salce
pod nazw „Dzwonnica” odbyy si warsztaty poetyckie z Wojciechem Kassem. Podzieli on czas warsztatów na dwie czci.
W pierwszej wygosi prelekcj dotyczc
sztuki pisania poezji, któr uczestnicy imprezy nazwali niezwykym kompendium
wiedzy poetyckiej (Izabela Fietkiewicz-Paszek). Drug cz warsztatów Wojciech
Kass powieci poszczególnym tekstom
przybyych autorów, rozmawiajc z nimi
i dzielc si trafnymi uwagami. Zajcia
przyniosy pen satysfakcj tak uczestnikom warsztatów, jak te prowadzcemu
(wedle zapewnie Wojciecha Kassa).
Równolegle odbyway si warsztaty
plastyczne. To nowa odsona portowej
korelacji poezji z szeroko rozumian plastyk, której pomysodawczyni i gospodyni zostaa Barbara Trzybulska, wacicielka Rybnej Galerii. Podczas warsztatów
zaproponowaa wykonanie plastycznych
kolay na dowolny temat. Ilo i rónorodno prac przerosa oczekiwania organizatorów, którzy postanowili je wystawi

MARCIN ORLISKI, który nie boi si
dosownoci, swobodnie balanso
wa sowem.
bie poet narracji, oczarowa uczestników
Portu sposobem i tempem czytania, tonacj gosu oraz interpretacj wierszy. Dojrzaa poetyka w poczeniu z niemal aktorskim wykonaniem skutkowaa yw
reakcj publicznoci. Wszystkie trzy prezentacje mona obejrze na stronie internetowej Portu.
Przed i podczas trwania imprezy w portowej galerii mia miejsce jeszcze jeden
wernisa. Obrazy wystawia Karolina Kuakowska zaproszona przez kurator Sztalugarni Magorzat Poudniak. Rozmowa obu
pa pozwolia przybliy si do technik i inspiracji malarskich zaproszonej artystki.
Po krótkiej przerwie kolejn cz Portu, Magazyn Wierszy, uwietniy prezentacje wierszy poetów, którzy w poprzedFot. Arkadiusz uszczyk

XIV Port(ret)
Poetycki

w portowej galerii. Prace zostay równie
uwiecznione na fotografiach Michaa Dudka i Arkadiusza uszczyka. Mona je zobaczy na stronie internetowej Portu:
www.portpoetycki.pl.
Po imprezach towarzyszcych nadszed
czas na inauguracj XIV edycji Portu Poetyckiego w Chorzowie. W tym roku
w loy goci gównych zasiedli: Ewa
Parma, Wojciech Kass i Marcin Orliski.
Dwudziestominutowe wystpy trójki poetów spotkay si z bardzo rónymi reakcjami publicznoci – od cakowitej ciszy
i zadumy, a po burz oklasków. Ewa Parma zaprosia suchaczy na wspania poetyck wycieczk po lsku, zatrzymujc
si przy przy dro nej ka plicz ce, jak
i pod murami nieczynnej hali likwidowanej huty. Marcin Orliski, który nie boi si
dosownoci, swobodnie balansowa sowem. Przez okna, puapki i kapsle, z du dawk autoironii i dystansu dotar
do krytyków i chorzowskiej publicznoci.
Mocno wybrzmiay zjawiska powtarzalne.
To odwana poezja ukazujca obraz wspóczesnej Polski momentami irracjonalnej
i guchej. Wojciech Kass, który nazywa sie-

Marcin Orliski

Rysunki Wojciecha Grabowskiego
w galerii „Na ywo” Polskiego Radia Katowice
Foto. Ryszard Stotko

nich edycjach zajmowali miejsca goci
gównych. Nie sposób wszystkich wymieni, gdy ich lista zrobia si ju do pokana, a przypadkowe pominicie chocia
jednego nazwiska okazaoby si grubym
nietaktem. Pena lista uczestników równie
znajduje si na stronie internetowej.

WOJCIECH KASS, który nazywa sie
bie poet narracji, oczarowa uczest
ników Portu sposobem i tempem
czytania, tonacj gosu oraz interpre
tacj wierszy.

Fot. Arkadiusz uszczyk

Po kolejnej przerwie odby si koncert grupy „Dobre Ludzie” w skadzie: Szymon
Babuchowski – piew, Patryk Filipowicz
– gitara, Pawe Wgier – gitara, Jacek Raciborski – gitara basowa, mandolina, Anna Leszczyska-Roek – skrzypce, kalimba, Paulina Kuzynin – instrumenty
klawiszowe, chórki, Jakub Kuzynin – perkusja, instrumenty perkusyjne. Wspaniaa
muzyka do tekstów solisty zespou, poety
Szymona Babuchowskiego, zapewnia wiet-

Red. Maciej Szczawiski i autor wystawy podczas wernisau

Pisarze, pisarze
ojtek Grabowski to czowiek wielu
W
talentów. Oglda wiat po swojemu:
poprzez literatur – bezgranicznie zafascy-

nowany twórczoci Brunona Schulza, poprzez architektur – poszukujc niezwykych klimatów zakltych w bryach,
poprzez rysunek – ten suy artycie
do obrazowania literatury i zwyczajnej ilustracji, a take poprzez film – mroczny zapis duchów przeszoci. A wszystko to
przenicowane wasn twórczoci prozatorsk, do której z pewnoci naley zaliczy liczne felietony. Jego niespokojna
i niezwykle wraliwa osobowo zdaje si
by rozpita pomidzy dwoma magicznymi dla niego miejscami: Przemylem
i Bdzinem. Pomidzy drohobysk proz
Schulza a poezj ydowskiego, bdziskiego poety Stanisawa Wygodzkiego.
Pomidzy widmami dziecistwa a wspóczesnoci.
Wojciech Kass
Od jakiego czasu niezwykle zajmuje go
n odskoczni od sporej dawki sowa mówio- akcja spoeczna upowszechniajca czytelnictwo „Rusz ksik”, któr zainicjowa
nego, jak otrzymali uczestnicy Portu.
Po koncercie odby si Hyde Park, czyli wspólnie z Paulin Pikiewicz Troch
poezja wieczorow por. To bardzo pr- z wasnej potrzeby, ale i na uytek tej aknie rozwijajca si cz imprezy. Podczas cji, stworzy wielkoformatowe rysunniej prezentuj si poeci, którzy przybyli tu- ki – osobliwe portrety ukochanych przez
taj po raz pierwszy i niebdcy jeszcze siebie pisarzy, opatrzone odautorskimi
do tej pory gomi gównymi. Kiedy orga- komentarzami.
Na amach „lska” Wojtek Grabowski
nizatorzy zdecydowali o powstaniu Hyde
Parku, mieli obawy dotyczce zaintereso- publikowa cykl felietonów pt. „Archi-traf”
wania oraz poziomu poetyckiego takiej for- powiconych architekturze lska i Zamy prezentacji. Jeden wiersz, jak wiadomo, gbia, a take opowiadanie „Bdzin”
nie odsania moliwoci autora. Obawy mi- ilustrowane autorskimi rysunkami.
„Pisarze, pisarze” – taki tytu nosia
ny, gdy do czytania tekstów zgosili si
naprawd uznani twórcy, zwycizcy pre- wystawa prezentowana w galerii „Na ywo” Polskiego Radia Katowice. Wernistiowych konkursów poetyckich.
Tradycyjnie ostatnie wiersze tego wie- sa odby si 14 czerwca, a spotkanie
czoru zaprezentowali organizatorzy impre- z autorem prowadzi red. Maciej Szczazy: Barbara Janas-Dudek i Jacek Du- wiski.
Wojciech Grabowski (rocznik 1969)
dek. XIV edy cja Por tu Po etyc kie go
w chorzowskiej „Sztygarce” dobiega jest absolwentem Instytutu Sztuki Akadekoca, ale towarzyskie spotkanie poetów mii Pedagogicznej w Krakowie i Stutrwao do pónych godzin nocnych. Do zo- dium Scenariuszowego Pastwowej Wybaczenia za rok!
 szej Szko y Fil mo wej, Te le wi zyj nej

Czy wiecie, e

Franz Kafka

lubi pywa odzi po Wetawie?
i Teatralnej w odzi. Jest reyserem filmów
o sztuce realizowanych w TVP (m.in.
„Ekspresjonizm w Polsce”, „Artes – nadrealici ze Lwowa”, „Podró z Rafaem
Malczewskim”, cykl „Bliskie obrazy”).
W 2012 roku zadebiutowa zbiorem
opowiada pt. „Czowiek-motocykl”.
Opublikowa kolejno: „Archi-traf. Opowieci o architekturze lska i Zagbia”
(2015), „Miastowidz. Opowieci ze lskiej
metropolii” (2016).
Zawodowo zwizany jest z Wysz
Szkol Techniczn w Katowicach, w której jest wykadowc mediów cyfrowych.

WIESAWA KONOPELSKA
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Niobe. lska krzywda
wykrzyczana
KSIKI

GRZEGORZ SZTOLER

ak Niobe…  opowie górnolska lskiego pisarza Alojzego Lyski z Bojszów stanowi powinna obowizkow lektur
na lekcjach historii Górnego lska (o ile takich doczekamy),
bo jest napisana przystpnie, a jednoczenie porywajco, sercem – i na dodatek w jzyku lskim (gwarze). Lyskowa lszczyzna
je rychtyk szumno. On wprowadzi j na literackie salony. Pierwsza nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek, przyznana jednomylnie i wyjtkowo nie za tekst napisany w j
zyku polskim, a regionalnym, lskim, potwierdza tylko wysoki
kunszt pióra autora.
Ksika Jak Niobe… jest kolejnym dowodem na to, e pogardzan
niegdy lszczyzn mona przekaza nie tylko prawdy proste – by nie

J

rzec przyziemne, ale i te bardziej zoone – yciowe. Jzyk lski ju
dawno dorós do opowiadania dramatów, a nie tylko biesiadnych wiców. Jak Niobe… to udowadnia. A teraz bdzie moga porusza serca
Czytelników, tak samo jak poruszya jurorów konkursu. W kuluarach
mówi si nawet o wystawieniu tej Alojzowej opowieci na scenie. Przymiarki trwaj…
Niewtpliwym walorem tej publikacji jest jzyk – barwny, soczysty
i swojski, którym opowiada si losy Hanki spod Pszczyny, modej dziewczyny, która trafia do bogatej ciotki w Katowicach „na suba przy hutach”. Wydaje si Hance, e chycia Ponbóczka za nogi, bo niczego jej
nie brakuje, a miejskie ycie ma swe uroki. Nie bdzie jednak tak zawsze. Wszak Niobe jest synonimem matki rozpaczajcej po stracie ukochanych dzieci. Dodajmy – lska Niobe – i ju wiemy, jaki los czeka
Hank. Pierwsza wojna, wieo poznany m, Micha, trafia na front
i ginie. Hanka zostaje wdow z bajtlem, Wilusiem. Potem powstania,
plebiscyt – Hanka stara si trzyma od wszystkiego z daleka, ale „na lsku polityka wazi nawet do óka”. Wyrzucaj wic Hank z familoka i z roboty, bo gosowaa za Polsk…
Hanka wydaje si za grubiorza Augusta, mieszko w Gieschenwaldzie
w chapce z ogródkiem, maj kilku synków. Przedwojnie – „hurma ludzi z Polski zwalio sie na lsk. Gibko wygali Niymców, nos ty na bok,
a sami pochytali nojlepsze stoki i zaczli sie panoszy. Stranie nos bolao, jak zaczli nami potrca i poucza, jak momy goda, jak sie oblyka, jak y” – skary si nasza lzaczka. Ale to jedynie preludium do tego, co jeszcze j czeka. Na co j los szykuje – druga wojna, komunici…
Tej lskiej krzywdy sporo si nazbierao i skupio na Hance. Opowiada o niej, ale na spokojnie, z dystansem, bez zbdnej (kobiecej) egzaltacji. Wie, e musi sobie z tym wszystkim poradzi. e musi przey. I tu
ujawnia si ten niezwyky lski instynkt przetrwania, dziki któremu
jeszcze jestemy na tej ziemi, mimo tylu wojen, kataklizmów, wadz, które nas niszczyy i nie szanoway. I dalej poniewieraj…
Lysko jest lskim trubadurem, gosem sponiewieranych. Jego... opowie górnolska mówi o lskiej krzywdzie. Zostaa ona wykrzyczana, wyraona, wyartykuowana literacko i artystycznie (m. in. dziki
znakomitym ilustracjom Romana Nygi z Bierunia, które dopeniaj tragizm yciowych losów Hanki). Nie bez powodu Autor pragn, by nowe Muzeum lskie zorganizowao wystaw powicon dziejom Górnego lska wanie z perspektywy lskiej Matki (Mater Dolorosa
Silesiensis), sponiewieranej, ale trwajcej na swojej ziemi. Przy swoich i dla swoich. Bo jak mówi Hanka: „To niy jest przeklynto ziymia – to
jest ziymia wiynto!”.

Alojzy Lysko: Jak Niobe…  opowie górnolska. Il. Roman Nyga. Katowice 2016, ss. 60.

Nie dla kadego
KSIKI

BOGDAN WIDERA

mawiajc poprzedni tomik Ewy Olejarz, który ukaza si
w prestiowej serii „Toposu”, odwoaem si do Wilka stepowego Hermanna Hesse, konkretnie do sów: „Teatr magiczny.
Wstp nie dla kadego”. Wiersze tam zamieszczone wrcz prowokacyjnie byy nie dla szerszej publicznoci, to byo co dla krgu „wtajemniczonych”. Mógbym t opini z powodzeniem powtórzy, wol
jednak spróbowa znale „metod w tym szalestwie”. Buddyjscy mistrzowie uczc medytacji radz studiujcym, aby „wyszli ze swojej gowy” i – jakby z góry – przygldali si swoim pyncym mylom. Chodzi o ich stopniowe wygaszanie, ale te uzmysowienie sobie, jak bardzo
s chaotyczne i niezborne. Wspóczeni neuropsychologowie te na to

O
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wpadli. Zauwayli, e umys nie dziaa racjonalnie, cigle si rozprasza, a nasze wybory i decyzje dyktuje nie „zdrowy rozum”, ale emocje (emocjonalna inteligencja – cokolwiek to znaczy). I wydaje mi si,
e Ewa Olejarz potrafi z tych myli nieuporzdkowanych, przychodzcych nie wiadomo skd, skrawków zda waciwie, ukada poezj. Fragment wiersza twórca filozofii krytyczno-transcendentalnej, zakadajcej, e podmiot jest warunkiem poznawczym przedmiotu:
„ja pierdol! dobra, kant, /pomog ci spotka si z koniem/ w obie
strony./ nie jestem twoj pokojówk./ wzrok masz nie/ ten, ale to nie
ja, e w sensie nie-pokojowa./ teraz tak! dobrze, dobrze, uff! jest i wieca? nie/bo mylaam, e nic ju nie mamy do jedzenia!”
cznikiem pomidzy pierwszym a drugim zbiorkiem jest osoba synka. Autorka-mama odnotowuje jego nieoczekiwane odkrywanie wiata, dziecicy, moe naiwny sposób dochodzenia do zrozumienia czego o tym, co si nagle pojawio w krgu jego zainteresowa.
W tomiku sopockim may przeglda pras, w której wojny, kryzysy, konflikty. Jeli tak jest, chce si dowiedzie od mamy, dlaczego ludzie nie
daj rzdzi wiatem dalajlamie. W nowej ksieczce chopak ma inny problem. Fragment wiersza nie:
„puka mnie zatem/ syn w plecy./ a robi to zawsze tak samo, wskazujcym./e mam ochot zabi (…)// Henryk II zosta delfinem?/ prycha,
jebie i najwyraniej nic nie rozumie./bo go delfin bawi-bawi./ tak. to tytu nastpcy tronu, który przysugiwa najstarszemu./ – aha! czyli mnie.”
Wiersze (po jednym) o dziecku pojawiaj si w obu tomikach. Zarazem wyranie pokazuj rónic midzy nimi. W drugim synek „jebie”, w drugim wulgaryzmów jest znacznie wicej. Przy tym one (przynajmniej mnie) nie ra. W mylach czowiek nieraz ich uywa, bo to
taka „droga na skróty”, kiedy reaguje si na jak sytuacj albo diagnozuje si co lub kogo. Autocenzura sprawia, e pomijamy pewne sformuowania w mowie. To, e poetka zapisuje je dosadnie w swoich tekstach, wydaje si potwierdza tez, i próbuje skomponowa wiersze
z nieuporzdkowanego strumienia myli. Niby proste. Kady moe w ten
sposób „tworzy”. Niestety nie. Poezje Ewy Olejarz kojarz mi si z muzyk, waciwie z muzycznoci. Ukadaj si w przemylane kompozycje, w których nie ma miejsca na fasz. Nie wszyscy musz tak muzyk lubi, ale ona jest. Mnie ciekawi i do mnie przemawia.

Ewa Olejarz: Wszystko jest inaczej. Wyd. Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocaw 2016, s. 44.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Wilhelm Fraenger:
Hieronim Bosch.
[Prze. Barbara Ostrowska]
Wyd. Arkady, Warszawa,
wyd. IV dodruk, s. 490.

Petr abach: Pijane banany.
[Prze. Julia Róewicz]
Wyd. „Afera”, Wrocaw 2015, s. 226.

raga, lata osiemdziesite, czas dojrzewania trójki kolegów, którzy maieronim Bosch, Hieronymus van Aken, jest jednym z najbardziej
P
j po 16 lat. W epilogu autor podkrela autobiograficzny charakter swoH
intrygujcych i zagadkowych malarzy niderlandzkich. y i twojej powieci (inna sprawa, czy mona mu wierzy). W kadym razie inforrzy w Hertogenboschu, miejscowoci prowincjonalnej, tam te

zmar w roku 1516, o czym wiemy z dokumentów Bractwa Najwitszej Marii Panny, którego by czonkiem. Jednoczenie uwaany jest
za heretyka zwizanego z sekt adamitów powizanej z ydowskimi
i gnostyckimi pogldami. Mimo to podziwiany i wspierany by
przez „najbardziej chrzecijaskiego z królów” Filipa II. Dochodzimy w tym momencie do kwestii zleceniodawców malarza, którego dziea s malarstwem otarzowym w wielu kocioach, inne za stanowi
jawn satyr antyklerykaln. S te obrazy „sekciarskie” – to znaczy
pene symboli gnostyckich, nawet okultystycznych, w kadym razie
ezoterycznych, dzi praktycznie nawet dla historyków nieczytelnych.
Trudno si temu dziwi, skoro sensu Ogrodu rozkoszy ziemskich, nazywanego przez Fraengera Tysicletnim królestwem nie odczyta nawet Breugel, yjcy nie tak wiele póniej od Boscha. W miar upywu lat – na co zwraca uwag autor tego monumentalnego studium – z interpretacj malarstwa niderlandzkiego mistrza byo coraz
gorzej a kompletnym nonsensem stao si doszukiwanie si w tej twórczoci psychoanalizy. Fraenger przedstawia czytelnikowi wasn
wykadni na temat dziea artysty z Hertogensboschu. W posowiu Patrik Reutersward zwraca uwag na fakt, e autor studium nie dysponuje (brak róde) dowodami na prawdziwo wasnych interpretacji,
przyznaje jednak, e przedstawione „poszlaki” s liczne i mocne. Przeczytaem t ksig (jako mionik malarstwa Boscha) z ogromnym zainteresowaniem, myl te, e troch zagadek mi si wyjanio. Tom
jest bogato ilustrowany (nie mogo by inaczej) a autorem tych wspaniaych fotografii jest Lutz Braun. Polecam.

muje, e „przywaszczy” sobie historyjki swoich przyjació (za ich zgod), troch je podkoloryzowa, zredagowa do celów literackich i uoy w cao. Jak zatem wygldaa modo w tamtej Pradze? No có, bohaterowie
nie byli grzecznymi chopcami. Chodzili na wagary, pili piwo podawane
nieletnim niezgodnie z prawem, wyczyniali rozmaite brewerie na pograniczu chuligastwa. Ten „sposób na ycie” mia im pomóc w wyrwaniu si
z sierminej codziennoci, na któr skadao si „socjalistyczne wychowanie”, ekonomiczne nonsensy, propaganda (aden z bohaterów nie wierzy ju w „ustrój sprawiedliwoci spoecznej” ani w przekaz oficjalnych mediów), drani te ich soc-pop, takie narzdzie powszechnego odmódania. Ci modzi ludzie yj w otoczeniu dorosych, postrzeganych przez nich
jako postacie komiczne i groteskowe. Realny socjalizm zabawny bynajmniej
nie by, ale opowie o tamtym czasie abacha sprawia, e czytelnik, zwaszcza ten, który zna ten okres z autopsji, musi si czasem zamia. Lubi jedzi do Czech, znam tamtejsz literatur, film, zwiedziem sporo zabytków
i muzeów, jednak dopiero z tej powieci dowiedziaem si o ceczkach – istnym szalestwie, które przez jaki czas ogarno maolatów.

Ota Pavel: mier piknych saren.
Jak spotkaem si z rybami.
[Prze. Andrzej CzciborPiotrowski,
Józef Waczków]
Wyd. „Czuy barbarzyca”,
Warszawa 2015, s. 218.
wa zbiory opowiada o charakterze autobiograficznym. Zaczynaj si
D
sielankowo, od sentymentalnej podróy w krain dziecistwa, szczliwego, penego nowych dowiadcze, poznawania wiata, zwaszcza za

Milan Kundera: mieszne mioci.
[Prze. Emilia Witwicka]
Wyd. W.A. B. Warszawa
(brak daty edycji), wyd. V, s. 292.
sprzed mniej wicej pó wieku, ale prawdziwa pereka literacOpowiadania zawarte w tej ksice nie s – wbrew tytuoSwi ka.ta– ro
mieszne, wicej – przebija z nich smutek, sprawiaj, e mimo za-

bawnych momentów czytelnik wspóczuje bohaterom, zwykym ludziom
egzystujcym w szarej rzeczywistoci „kraju demokracji ludowej”. Oni
sami pakuj si w kopoty (jak wykadowca, który nie chcia napisa
rekomendacji dla historyka sztuki, amatora bez talentu, czy dziewczyna odgrywajca przed swoim chopakiem autostopowiczk). Takie historie rzadko kiedy si dobrze kocz. Ten tom opowiada jest tylko jedn z ksiek Kundery, których wznowienia przygotowuje wydawnictwo W. A. B. Sporo ich ju mona znale w ksigarniach, w tym „kultow” powie art. Polecam modym czytajcym.

dziwów natury. Dziecicy narrator opisuje rodzin i to, co go otacza. Tatu jest postaci nietuzinkow, ale w tej wizji najmodszego syna troch
mieszn. yd Leon Popper, czyli ojciec „opowiadacza”, jest mistrzem wiata w sprzeday lodówek i odkurzaczy marki „Elektroluks”. Mama marzy
o wakacjach we Woszech, ale zawsze koczy si to wyjazdem nad rzek,
bo rzekomo nie ma pienidzy. Prawda jest inna. Poza talentem komiwojaera tata ma pasj – wdkarstwo. Synowie mu oczywicie w tych wyprawach nad wod towarzysz. Sielanka koczy si w czasach okupacji. yd
z rodzin chce przetrwa, musi z naraeniem ycia zdobywa jedzenie. Ocalej. Nie wszyscy. Trzeba teraz radzi sobie w ustroju socjalistycznym. Wic
jako sobie radz. Nie jestem wdkarzem, ryby jadam tylko od czasu do czasu, ale opowieci Pavla sprawiaj, e czowiek podziwia urod mieszkaców rzek wtedy jeszcze czystych i pasjonuje si „pojedynkami” owicego np. ze szczupakiem. Nie wiem, czy to wojenne dowiadczenia doprowadziy autora do choroby psychicznej, w kadym razie ten mionik przyrody ostatnie lata ycia spdzi w „domu wariatów”. Zmar na serce, cho
w latach siedemdziesitych czytaem, e popeni samobójstwo.
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Statuetka im. B. ks. Józefa Czempiela
dla abpa seniora Damiana Zimonia
CHORZÓW. 11 czerwca w parafii Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny w Chorzowie po raz pierwszy wrczona zostaa, ustanowiona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació B. ks. Józefa Czempiela, statuetka chorzowskiego mczennika. Bdzie dorocznie
przyznawana osobom, które realizuj ideay hajduckiego proboszcza
– dobroczynno, walk z ubóstwem i spoecznym wykluczeniem,
a take przyczyniaj si do promocji kultu b. Józefa. Pierwszym laureatem wyrónienia zosta arcybiskup senior archidiecezji katowickiej Damian Zimo, spiritus movens procesu beatyfikacyjnego
dwóch pierwszych kapanów katowickiego Kocioa: Emila Szramka i Józefa Czempiela. Od samego pocztku Jego Ekscelencja nie tylko czuwa nad przebiegiem procesu, ale take dokada wszelkich stara, by rozwija kult obu mczenników. Przypomnijmy, e
w roku 1988, podczas 228. konferencji Episkopatu Polski, uchwalono, e proces kanonizacyjny biskupa Michaa Kozala odbdzie si
w formie „cum sociis” – z towarzyszami, mczennikami II wojny wiatowej. Postpowanie beatyfikacyjne otwarto w 1992 roku, a dyskusj teologiczn zakoczono w listopadzie 1998 roku. Postulatorem
na poziomie diecezji by ks. Jerzy Myszor. 13 czerwca 1999 roku papie Jan Pawe II podczas pielgrzymki do Polski ogosi w Warszawie bogosawionymi 108 mczenników II wojny wiatowej. Statuetka trafiaa w rce Ksidza Arcybiskupa jako wyraz wdzicznoci
za wiadectwo wiary, wieloletni posug katowickiemu Kocioowi i dbao o ideay, którym wierny by do ostatnich chwil ycia hajducki proboszcz.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació b. ks. Józefa Czempiela wraz
z parafi pw. Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny podzikowao take w ten sposób Ksidzu Arcybiskupowi za wkad w rozpowszechnianie kultu bogosawionego.
Jacek Kurek
Pod patronatem „lska”

„Fide et Amore” po raz dziesity
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ORY. Koncertem „Sacer nidus” (w. Wojciech, Bolesaw I Chrobry
i cesarz Otton III w muzyce redniowiecza) pod dyrekcj Agnieszki Budziskiej-Bennett w kociele pw. w. Brata Alberta w orach rozpocznie si 5 sierpnia X Jubileuszowy Festiwal Twórczoci Religijnej „Fide et Amore”. Tegoroczna edycja zostaa przygotowana z myl
o 1050 rocznicy chrztu Polski. Dyrektorem artystycznym tego wielkiego muzycznego przedsiwzicia jest ks. Wiesaw Hudek. Festiwal bdzie trwa do 21 padziernika. Podczas kolejnych sierpniowych koncertów bdzie mona usysze „Pieni nabone” Franciszka Karpiskiego
(1741–1825) i „Gregoriaskie officium o Matce Boej”. We wrzeniu
Rorantyci Królewscy zaprezentuj koncert „W blasku Katedry Królewskiej na Wawelu” z utworami m.in. Mikoaja z Radomia, Grzegorza G. Gorczyckiego i B. Pkiela. Z kolei Flores Rosarium wykonaj
koncert „Z muzycznego skarbca klasztoru w Stanitkach 1216–2016,

Nominowane ksiki prezentowali: dr hab. prof. U Zbigniew Kadubek
oraz prof. Anna Kaua

a Kameralny Chór Katedry w Padeborn i Cracow Singer wykonaj kompozycje sakralne na chór a capella Krzysztofa Pendereckiego. Wrzeniowy program zamknie „Vespere Dominicales” z utworami m.in.
M. Zieleskiego, M. Mielczewskiego i G.G. Gorczyckiego. Padziernik przyniesie równe imponujcy program. 14 padziernika zaprezentowane bdzie prawykonanie utworów nagrodzonych w II Midzynarodowym Konkursie Kompozytorskim ogoszonym dla uczczenia 1050
rocznicy chrztu Polski – jego wykonawcami bd uczniowie i pedagodzy PSM II ST. w Rybniku i Katowicach. Festiwal zakoczy „Kantata ad Fontes” – prawykonanie dziea sowackiego kompozytora Luboa Bernatha do tekstu ks. Wiesawa Hudka, a wykonawcami bd
solici: Anna Noworzyn (sopran), Maciej Bartczak (baryton), Jerzy Gybin (recytacja) oraz chór Rezonans con tutti pod dyrekcj Waldemara
Gazki i Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcj Szymona Bywalca. Festiwal nie ogranicza si wycznie do koncertów. Towarzyszy mu bd – prócz konkursu kompozytorskiego – wystawa malarstwa Jana Kantego Pawlukiewicza „Sensy/Byty/Mary”, warsztaty chóralne, koncert
Niemieckiej Federacji Pueri Cantores a take spektakl muzyczny z okazji 60-lecia Miejskiego Orodka Kultury w orach, spotkania literackie i konferencja naukowa „Uniwersalizm chrzecijaskiej Europy – wokó teologii u w. Hildegardy z Bingen”, wieczór z poezj
i muzyk polsk. Szczegóowe informacje na stronie internetowej Organizatora festiwalu – Miejskiego Orodka Kultury w orach:
www.mok.zory.pl
Pod patronatem „lska”

Sierpie talentów
KATOWICE. Tegoroczna, ju dwunasta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Promocyjnego „Sierpie talentów” odbywa si bdzie
od 21 do 31 sierpnia. Podczas szeregu koncertów przygotowywanych
przez Instytucj Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” – organizatora festiwalu – zaprezentowane zostanie szerokie grono utalentowanych, modych artystów, którzy w zdecydowanej wikszoci maj przed sob konkursowe zmagania podczas rónych
konkursów krajowych i zagranicznych. Do Katowic zaproszeni zostali uczestnicy najwaniejszych polskich konkursów muzycznych.
Inauguracja festiwalu odbdzie si w odrestaurowanej auli im. Bolesawa Szabelskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W ramach festiwalu wystpi uczestnicy XV Midzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego
w Poznaniu, a w koncercie finaowym – równie w Akademii Muzycznej w Katowicach wystpi Polska Orkiestra Modzieowa – Lutosawski Youth Orchestra pod batut Adriana Raveli wraz z wybitnym solist wiolonczelist Bartoszem Koziakiem.

Koniec „BuGadek”
KATOWICE. 11 maja w ksigarni Za Buka przy Rondzie w Katowicach odbyo si kolejne spotkanie z cyklu „Bu-Gadki”, którego po-

Foto. Archiwum GTM
Spotkanie z cyklu „Bu-Gadki”, na zdjciu Ewa Olejarz, Jan Baron
oraz Sabina Waszut

F. Lehar „Kraina-umiechu” – pierwsze przedstawienie Pastwowej
Operetki w Gliwicach przy Pastwowej Operze lskiej w Bytomiu, 1952

mysodawczyniami oraz prowadzcymi byy Ewa Olejarz oraz Sabina Waszut. Piszemy byy, bo autorki cyklu postanowiy go w czerwcu br. zakoczy. „Bu-Gadki” odbyway si pod patronatem „lska”
jako jedno z wielu „dzieci” Portu Poetyckiego w Chorzowie. W spotkaniu 11 maja uczestniczy poeta Jan Baron, mieszkajcy w Chorzowie. Autor promowa swój najnowszy tomik Ukad scalony (2015),
który recenzowalimy na amach „lska” (3/2016).

cicielem stacji telewizyjnej TV Silesia, innowacyjnym przedsibiorc zaangaowanym w zagadnienia zwizane ze zrównowaonym rozwojem, od lat zafascynowanym Szwecj – o czym mówia ambasador, prezentujc sylwetk nowego dyplomaty. Polska i Szwecja s dla
siebie jedenastym partnerem pod wzgldem wielkoci wymiany handlowej – w cigu minionych dziesiciu lat Szwecja podwoia wymian handlow z Polsk. W Polsce dziaa ok. 300 przedsibiorstw ze
szwedzkim kapitaem, które zatrudniaj ok. 70 tys. osób. Otwarty w Katowicach konsulat jest czwart tego typu placówk w Polsce.

Nad ksik Augusta Scholtisa
KATOWICE. Kolejne spotkanie z cyklu „Sztuka Czytania” w Muzeum
lskim powicone byo refleksji nad ksik Augusta Scholtisa „Wiatr
od wschodu. lska opowie sowizdrzalska”. Wydana po raz pierwszy w Polsce publikacja przypomina sylwetk niemieckiego pisarza urodzonego w 1901 roku w lsko-morawskich Bolaticach. Twórca, dzi
ju niemal zupenie zapomniany, pozostaje jednym z najoryginalniejszych pisarzy niemieckojzycznych. Posta t przybliy Alois Smolorz, który podj si mudnego procesu translatorskiego, by odda oryginaln technik kompozycji. O ksice i jej autorze dyskutowali: prof.
dr hab. Grayna Barbara Szewczyk, dr hab. prof. U Zbigniew Kadubek, prof. dr hab. Marian Kisiel i Alois Smolorz – tumacz.

Nominacje do Nagrody Juliusza
RYBNIK. „Kobro. Skok w przestrze” Magorzaty Czyskiej, „Historia kina polskiego” Dariusza Foksa i „O pochodzeniu ajdaków” Tomasza Winiewskiego – to ksiki nominowane do, ustanowionej przez
prezydenta Rybnika, Górnolskiej Nagrody Literackiej Juliusz. Juliusz
to pierwsza nagroda literacka na Górnym lsku. Nagroda przyznawana bdzie corocznie za najlepsz ksik napisan i wydan
po polsku w roku poprzednim. Nominacje do pierwszej edycji nagrody wskazane zostay przez kapitu konkursu, któr tworz przedstawiciele orodków literackich i uniwersyteckich z rónych stron kraju. Kapitua po raz pierwszy obradowaa midzy 8 a 10 kwietnia
w Rybniku, wybierajc wstpnie sporód ponad stu zgoszonych ksiek – 24, które poddane zostay dalszej ocenie. Sporód nich na nastpnym spotkaniu, zorganizowanym w dniach 3–5 czerwca, wybrano trzy
nominacje do nagrody. Sporód nich wyoniona zostanie najlepsza ksika 2015 roku. To wanie jej autor podczas padziernikowych Rybnickich Dni Literatury odbierze statuetk Górnolskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz nagrod pienin w wysokoci 40 000 z.

lskie okno na Szwecj
KATOWICE. 6 czerwca, w dniu wita Narodowego Szwecji, ambasador Szwecji Inga Eriksson Fogh otworzya w Katowicach Konsulat Honorowy. Konsulem Honorowym zosta Arkadiusz Hoda.
Siedziba Konsulatu Honorowego znajduje si w Wyszej Szkole
Technicznej w Katowicach, której zaoycielem i kanclerzem jest Arkadiusz Hoda. Konsul honorowy jest take m.in. pomysodawc i wa-

wiat Paula Rothera
BYTOM. Czarno-biae fotografie Paula Rothera prezentowane na wystawie w Muzeum Górnolskim przenosz odbiorców w zacisze rodzinnego domu, na lsk lat 20. i 30., ukazujc codzienn prac i chwile odpoczynku – wycieczki, a z nimi architektur, krajobrazy, postaci. 24
lipca o tym niby prostym, bo najbliszym, acz urzekajcym wiecie zarejestrowanym przez fotografa amatora opowiada kurator ekspozycji
Z aparatem w rku. lsk oczyma Paula Rothera – Maciej Dro. Spotkanie byo okazj do swoistej podróy przez Górny i Dolny
lsk – od Orzegowa przez Szombierki, Bobrek i Bytom po Toszek, erniki, Pokój czy Gór w. Anny, a take do przyjrzenia si, jak wówczas
wygldao ycie – praca, obowizki, zwyczaje, czas wolny.

Konkurs na najlepsz prac doktorsk
KATOWICE. Centrum Scenografii Polskiej Oddzia Muzeum lskiego ogasza konkurs na najlepsz prac doktorsk z dziedziny nauk o kulturze i historii sztuki. Nagrodzony autor otrzyma 3000 z brutto, a jego praca zostanie wydana nakadem Muzeum lskiego.
Tematyka nadsyanych prac powinna skupia si wokó zagadnie
i problemów strony wizualnej przedstawienia, filmu czy filmu animowanego. Konkurs obejmuje nastpujce prace doktorskie: dotyczce problematyki scenografii i przestrzeni teatralnej, podejmujce zagadnienia scenografii filmowej oraz filmu animowanego,
monografie scenografów, a take prace o historii oraz wspóczesnoci teatru i filmu polskiego, akcentujce wpyw scenografii na ksztat
szerszego zjawiska historyczno-kulturowego. Nagrodzona w I edycji konkursu praca dr Jadwigi Roek-Sieraczyskiej „Krystyna Zachwatowicz – scenografie teatralne” ukae si w tym roku.
Prace konkursowe naley nadsya do 15.11.2016 roku. Szczegóy na www.muzeumslaskie.pl

Film o fotografiach Jerzego Lewczyskiego
GLIWICE. 2 lipca w Muzeum w Gliwicach odby si pokaz filmu „wiat
z widzenia – o fotografiach Jerzego Lewczyskiego” Piotra Weycherta. To pierwszy dokument powicony nestorowi fotografii wspóczesnej. Film prezentuje te kanoniczne i te mniej znane prace artysty, a on
sam peni w nim funkcj narratora. „wiat z widzenia – o fotografiach
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Plakat ze zbiorów Gliwickiego Teatru Muzycznego

Plakat wystawy londyskiej autorstwa Lucyny Wylon

Jerzego Lewczyskiego” – to w peni samodzielna produkcja zrealizowana przez Muzeum w 2012 roku. Prapremiera penometraowego dokumentu „wiat z widzenia – o fotografiach Jerzego Lewczyskiego”
odbya si podczas festiwalu Miesic Fotografii w Krakowie, który powicony by klasykom fotografii wiatowej. Projekcja filmu stanowia dopenienie prezentowanej w ramach festiwalu w Muzeum Narodowym wystawy „Jerzy Lewczynski. Pami obrazu”. Projekcj filmu
przygotowano w drug rocznic mierci fotografa.

pieczenie posagu przez ma i odwzajemnienie za niego. Celem wiana byo majtkowe zabezpieczenie ony – szlachcianki na wypadek
mierci ma. Zespó wystpuje od 2015 roku. Jego zaoycielem
jest Grzegorz Krzysztofik. Zespó tworz: Agnieszka Mucha (wokal), Arkadiusz Piela (gitara), Przemek Rosak (bas), Grzegorz Krzysztofik (perkusja & instrumenty perkusyjne), Jakub Kabus (lira & chórki), Micha Lipiski (instrumenty klawiszowe). Wspówydawc pyty
byo Muzeum Miejskie w Tychach.

Bo to jest operetka…

Zbigniew Libera w Muzeum lskim

GLIWICE. Wystawa „Bo to jest operetka… Historia teatrów muzycznych w Gliwicach” autorstwa dr. Jacka Mikoajczyka i Joanny
Puchalik prezentowana jest w Willi Caro w Gliwicach. Pokazuje ona
histori Operetki lskiej oraz teatrów muzycznych w Gliwicach.
– Pomys zorganizowania wystawy powiconej dziejom sceny muzycznej w Gliwicach pojawi si dwa lata temu, zaproponowa go Grzegorz Krawczyk – dyrektor gliwickiego muzeum, który wczeniej zamówi u mnie ksik na temat historii Operetki lskiej i Gliwickiego
Teatru Muzycznego. Wystawa nie ma charakteru statycznej ekspozycji, a raczej wdrówki po zakamarkach dziejów Operetki lskiej, tego, co ocalao z dawnych spektakli, wspomnie gwiazd, emocji. Zwiedzajcy mog podpatrze przy pracy teatralnego scenografa, zajrze
do garderoby piewaków, przenie si na chwil do krain, w których
najczciej rozgryway si fabuy gliwickich operetek i musicali – powiedzia kurator wystawy dr Jacek Mikoajczyk, w latach 2002–2014
kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego. W ramach ekspozycji prezentowane s materiay pochodzce z bogatego archiwum
GTM oraz zbiorów Muzeum w Gliwicach – afisze, programy teatralne, fotografie, projekty kostiumów, a take zachowane elementy autentycznych dekoracji spektakli Operetki lskiej. W trzech salach
Willi Caro mona oglda zdjcia z najwaniejszych przedstawie,
w tym te z pierwszej premiery – Krainy umiechu Franza Lehara,
urywki z operetek i musicali. Wystawa przybliy histori Operetki
lskiej – od roku 1952, kiedy powstaa w Gliwicach jako filia Pastwowej Opery lskiej w Bytomiu – a do lat 90. Przypomniane
zostay premiery, spektakle i wydarzenia zwizane ze scen Operetki oraz postaci, najwaniejsi twórcy – solici, reyserzy, dyrygenci czy dyrektorzy teatru, tacy jak: Maria Artykiewicz, Wanda Polaska, Hanna Rutkowska, Stanisaw Ptak, Ryszard Wojtkowski,
Zbigniew Kalemba, Stanisaw Tokarski czy Danuta Baduszkowa.

KATOWICE. Muzeum lskie zapraszao na spotkanie ze znanym i cenionym twórc sztuki wideo – Zbigniewem Liber, którego prace znajduj si m.in. w Jewish Museum w Nowym Jorku, Haus der Geschichte w Bonn oraz CSW Zamek Ujazdowski. Spotkanie z artyst przybliyo
specyfik tej dziedziny sztuki, powszechnie ju dzisiaj znanej, jednake czsto trudnej w odbiorze, kontrowersyjnej w treci i formie. Zbigniew
Libera jest jednym z najwybitniejszych polskich przedstawicieli nurtu
sztuki krytycznej. W swoich dziaaniach koncentruje si na relacji jednostki z otoczeniem w kontekcie ideologicznych i spoecznych uwarunkowa, opartych na manipulacji dcej do wytworzenia pewnych
schematów mylenia i dziaania. W latach osiemdziesitych XX wieku
wspópracowa z „Solidarnoci”, drukujc i kolportujc antyreimowe
druki. Aresztowany przez Sub Bezpieczestwa i skazany za swoje polityczne zaangaowanie, przesiedzia w wizieniach pótora roku, co miao istotny wpyw na ksztatowanie si jego twórczej postawy. Sztuka wideo, majca swoje pocztki w latach 60. XX wieku, w Polsce zacza
si rozwija w latach 70. XX wieku dziki artystom ódzkim, zafascynowanym filmem i eksperymentami z nowymi mediami. Swoje osignicia zaprezentowali po raz pierwszy w formie instalacji w 1973 roku w Muzeum Sztuki w odzi. Od lat 80. wideo-art rozwija si
dynamicznie, tworzc samodzieln dziedzin twórczoci, równorzdn
z tradycyjnymi technikami wizualnymi.

Premiera pyty zespou WIANO
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TYCHY. 24 czerwca w Muzeum Miejskim w Tychach odby si koncert promujcy pierwsz pyt zespou Wiano. Znajdujce si
na pycie teksty, które zespó wykona podczas koncertu, to autorskie aranacje utworów ze zbioru Adolfa Dygacza (etnologa, muzykologa i folklorysty, znawcy kultury górnolskiej i zagbiowskiej), skupione wokó tematyki zampójcia, ale te rozterek,
smutków, nieszczliwej mioci. Nazwa zespou nawizuje do zapomnianej ju tradycji ludowej – wiano stanowio niegdy zabez-

Obrazy naszego tysiclecia
BIELSKOBIAA. „Emanacje” to tytu czerwcowej wystawy najnowszych obrazów Artura Trojanowskiego, w których odchodzi od tradycyjnych form przedstawiania otoczenia i proponuje osobiste obcowanie z form obrazu. – Zastosowana technika, przypominajca
grafik komputerow z jej „rozpikselowaniem” daje efekt rozwarstwienia, wychodzenia poza ramy obrazu nieustajcej – tytuowej
emanacji – twierdzi dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz. W czerwcu w teje galerii prezentowa prace take Ryszard
Grzyb. Ekspozycja nosia tytu „Malarstwo jest ogrodem wiata”
i obejmowaa obrazy z lat dwutysicznych.

Kolekcja wasna
BIELSKOBIAA. „Pokaz 4.” to ekspozycja, któr otwarto 23
czerwca w Galerii Bielskiej BWA. Prezentuje nabytki placówki z ostat-

Karolina Tyrna, Familia Brassicaceae (ac. rodzina kapustowate),
2003/04 – 2013, techn. w.: fotografia barwiona sepi,
papier barytowy, 34 x 23

nich lat: malarstwo, rzeb, grafik, fotografi i wideo. Eksponowane s dziea wanych artystów polskich, jak Urszula Broll, Jan Dobkowski, Koji Kamoji, duety Kijewski/Kocur i Kowalski/Janiak, Zofia Kulik, Kamil Kuskowski, Natalia LL, Andrzej Lachowicz,
Zbigniew Libera, Jarosaw Modzelewski, Zbigniew Rogalski, Andrzej
Szewczyk, Leon Tarasewicz, Jerzy Wroski oraz czeskich: Eduard
Ováek, Jindich treit i Jií Survka. S obrazy laureatów Bielskiej
Jesieni: Beaty Ewy Biaeckiej, Jakuba Cikiego, Dawida Czycza,
Ewy Juszkiewicz, Karoliny Komorowskiej, Artura Przebindowskiego, Malwiny Rzoncy, Magorzaty Szymankiewicz, Andrzeja Wasilewskiego oraz prace przedstawicieli bielskiego rodowiska plastycznego, np. Bronisawa Krzysztofa, Leszka Oprzdka, Krystyny
Pasterczyk i Joanny ochowskiej, Jagody Adamus, Kariny Czernek,
Barbary Gawdy-Badery, Dariusza Gierdala, Ewy Fodczuk i Janiny
Wiciejewskiej-Pochopie. Wystawa potrwa do 28 sierpnia.

Dziesitka na Londyn
BIELSKOBIAA/LONDYN. Dziesicioro artystów rodowiska bielskiego w lipcu i sierpniu wystawia bdzie w Londynie. Ekspozycja pt. „The Ten of Arts” potrwa od 2 do 17 lipca (w Galerii Montage) oraz od 23 lipca do 5 sierpnia w Galerii Polskiego Orodka
Spoeczno-Kulturalnego. Kuratorki Grayna Cybulska i Lucyna Wylon wybray prace Tamary Berdowskiej, Rafaa Bojdysa, Moniki Dbrowskiej-Picewicz, Dariusza Fodczuka, Janusza Karbowniczka, Elbiety Kuraj, Barbary Nachajskiej-Broek, Leszka Oprzdka,
Waldemara Rudyka i Pawa Warchoa. Zdaniem kuratorek – tytuowa „dziesitka” reprezentuje nie tylko swój region, ale wspóczesn
sztuk polsk w caej jej rónorodnoci i bogactwie. – Utalentowanych, pracowitych, czsto utytuowanych artystów czy duch niestrudzonych eksploratorów, którzy d do odkrycia idealnego poczenia midzy form, materi dziea a ide. Wybierajc róne cieki,
róne narzdzia i rodki ekspresji, równie uwanie badaj otaczajc rzeczywisto jak i wasne emocje – twierdz kuratorki.

Prapremiera Potrzebnego
CIESZYN. Od 7 do 10 lipca w Cieszynie trwa XI Festiwal Wakacyjne Kadry w Krgach Sztuki. Inauguracyjny koncert da
w Teatrze im. A. Mickiewicza zespó Free Cooperation. Odbyy si
take pokazy artystyczne, spektakle, inne koncerty i seanse filmowe w kinie „Piast” oraz w Domu Narodowym. Jednym z najwaniejszych wydarze imprezy bya (9 lipca) wiatowa prapremiera
sztuki Juliana Potrzebnego „Egzaminy”, której bohaterem jest
Krzysztof Kielowski. Autor jest scenarzyst i reyserem, absolwentem Wydziau Reyserii ódzkiej Szkoy Filmowej, laureatem stypendiów scenariuszowych PISF i wieloletnim wspópracownikiem
Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy. W dojrzaego Kielowskiego wciela si Jakub Lasota, a w modego twórc „Dekalogu” Filip Guracz. Z Cieszyna sztuka pojedzie m.in. do Iranu, Indonezji
i Nigerii…

Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz), Egzystencje I, 1962,
fotografia czarno-biaa, papier bromowy, 43 x 40

Obrazy jak ywe
ISTEBNA. Animatorzy kultury ze Stowarzyszenia im. Artysty Jana Waacha w Istebnej zorganizowali od 4 do 9 lipca przy muzeum
akcj dla dzieci i modziey pn. „ywe obrazy”. W ten sposób chcieli
przycign modych ludzi do tego niezwykego miejsca i zainteresowa ich sztuk istebniaskiego mistrza. Do rekonstrukcji scen
z obrazów i drzeworytów Waacha suyy te same lub podobne sprzty. Jak twierdzi Barbara Juroszek ze stowarzyszenia, w pracowni mistrza mona byo podziwia prace modych artystów oraz zdjcia Szymona Pytla. Rozstrzygnito take dwa konkursy „Gdybym si narodzi
przed 130 laty” i „Zaprojektuj ogród sztuki Jana Waacha”.– miao mona powiedzie, e oywilimy nie tylko obrazy, lecz przede
wszystkim Muzeum Malarstwa Jana Waacha na Andzioówce, które znów zapachniao terpentyn i olejnymi farbami – powiada Barbara Juroszek.

Nigdy z córk!
BIELSKOBIAA. Ostatni w tym sezonie premier ogldalimy 25 czerwca na duej scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej.
Adaptacja sztuki pt. „Z twoj córk? Nigdy” Antonina Prochazki – znanego w Czechach jako Plzesk Moliére – to dzieo Sceny
Inicjatyw Aktorskich wyreyserowane przez zespó pod opiek Witolda Mazurkiewicza. Scenografi zaprojektowaa Alicja Wtor. Wystpuj: Anita Jacia, Grzegorz Sikora, Zofia Schwinke, Tomasz Lorek, Maria Suprun, Adam Myrczek i Mateusz Wojtasiski.

Beksiski nowa odsona
CZSTOCHOWA. 25 maja w MGS otwarto now wystaw prac
Zdzisawa Beksiskiego, do tej pory niepokazywanych w Polsce, wic
byo to prawdziwe wydarzenie polskiego ycia artystycznego.
W muzeum mona oglda 28 obrazów artysty, jego rysunki a take prace Svetlina Ruseva oraz Michela Henricota, pochodzce z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Malarze towarzyszcy Beksiskiemu nie s wprawdzie jego uczniami, ale ich prace utrzymane s
w podobnej stylistyce. Nowa ekspozycja zastpia zbiór, który w marcu br. zosta przewieziony do Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, po 10 latach obecnoci w naszym miecie. Umow podpisano na trzy lata z moliwoci przeduenia. Wystawa pokazuje
rozwój talentu Beksiskiego, a obrazy maj take wymiar bardzo osobisty, np. portret ony Zofii. Cz prac wystawiono w srebrnych ramach, sprowadzanych z Woch, inne w ramach drewnianych, które osobicie przygotowywa artysta. Na wernisau oprócz licznie
zgromadzonych mioników sztuki byli obecni take Anna i Piotr
Dmochowscy, którzy chtnie opowiadali o swoich kontaktach ze Zdzisawem Beksiskim. Z jego twórczoci zetknli si na wystawie
w odzi, gdzie spdzali wakacje w 1975 lub 1976. Wtedy wanie
narodzi si pomys stworzenia paryskiej galerii jego prac.
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Foto. . Kolewiski, ze zbiorów MGS

pierwsze stae kino Krzemiskich w naszym miecie, Rojal Palace
przy al. NMP 43. Prezentacje filmów dokumentalnych na temat Czstochowy oraz jej mieszkaców odbyway si oczywicie w OKF „Iluzja”. W tym roku byo o sporcie – 70 lat AZS w Czstochowie, 15 lat
kariery Sebastiana Uamka, o Kalinie Jdrusik Nie odchod… 12 wspomnie o Kalinie Jdrusik, wspomnienie o czstochowskich ydach – Drzewo mojego ycia Hanny Batisty, a take opowie Ewy
Curie o sawnej matce (film z 1943 roku!). Prezentacjom towarzyszyy rozmowy z zaproszonymi gomi, m.in. z krytykiem filmowym Stanisawem Janickim, Danielem Olbrychskim czy Henrykiem Talarem.
Niedziela bya take dniem zabaw dla dzieci, a dokadnie wprowadzania ich w trudn sztuk filmow i telewizyjn – mona byo spróbowa swoich si na planie i w studio. Imprez towarzyszc bya gieda filmowo-fotograficzna.
Prace Zdzisawa Beksiskiego w MGS w Czstochowie

Wszechwiat w filharmonii
Czstochowa jazzem stoi
CZSTOCHOWA. Za nami XII Midzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring (3–5 czerwca). I cho program powiela
schemat wypracowany w poprzednich latach, wrae nie brakowao. Gównym miejscem koncertów bya Filharmonia Czstochowska
oraz klub Five O’Clock. W plenerze wystpi Leliwa Jazz Band z Tarnowa. Rozpoczo si parad orleask z placu Biegaskiego
pod pomnik Louisa Armstronga. Potem w czasie koncertu Blues symfonicznie Marzena Ugorna piewaa utwory z repertuaru Tadeusza Nalepy, Jamesa Browna, Janis Joplin oraz Martyny Jakubowicz. Kobiety rzdziy równie w sobot. Podczas Ladies Day wystpi kwartet
Saksofonarium z Krakowa, Lisa Wahlandt Trio, Alice in Dixieland.
By to równie dzie przesucha w konkursie Swingujcego Kruka. W OPK Gaude Mater komisja w skadzie: Wojciech Kamiski,
Jakub Sotysik, Pawe Tartanus, Jakub Moron oraz Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski (przewodniczcy), wysuchaa 6 muzyków oraz 9 wokalistek. Pierwsz nagrod przyznano Tymonowi Trbczyskiemu
z Warszawy, drug – Adriannie Rychwalskiej, trzeci – Natalii Kordiak (te nagroda publicznoci), a wyrónienie – Sylwii Majce. Koncert finaowy odby si w niedziel. Prezydent Miasta Czstochowy
wrczy nagrody oraz statuetk Honorowego Swingujcego Kruka.
W tym roku otrzyma j Hans Carling, trbacz i kompozytor. Laureata moe byo posucha wraz z The Carling Family w brawurowym koncercie. Dziesiciu multiinstrumentalistów grao, piewao,
taczyo, a take onglowao, stepowao i wykonywao akrobatyczne ewolucje. Festiwalowi towarzyszya wystawa fotografii Polski jazz.

Znów o Kalinie
CZSTOCHOWA. Z okazji Dni Samorzdu Terytorialnego 28 maja
przygotowano koncert Kalinowe niebo, w którym piosenki Kaliny Jdrusik zapiewali znani artyci. Bya to kolejna impreza przygotowana z okazji podwójnego jubileuszu – 85 rocznicy urodzin i 25 rocznicy mierci artystki. W koncercie wzili udzia – Katarzyna Figura, która
w 2013 roku graa Jdrusik w spektaklu Magorzaty Guchowskiej w Teatrze Polonia, Renata Przemyk, Katarzyna Pakosiska, Elbieta Romanowska, Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Jan Mynarski, Natalia
Ochmaska, Sambor Dudziski. Towarzyszy im zespó w skadzie:
Wojciech Fedkowicz, Jacek Fedkowicz, Micha Jurkiewicz, Leszek
Szczerba, Krzysztof Niedwiecki. Na scenie na placu Biegaskiego wywietlano te filmy, m.in. Lekarstwo na mio oraz wypowiedzi rónych osób o Kalinie. Koncert poprzedzi wystp Katarzyny Mirowska
& Jam Band z repertuarem z lat 60. i 70. Dni Samorzdu Terytorialnego zorganizowano ju po raz 26. W niedziel odby si take Festiwal Nauki Politechniki Czstochowskiej oraz piknik podmiotów
ekonomii spoecznej (ma promenadzie Czesawa Niemena).

Krzemiscy i dokument
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CZSTOCHOWA. 4–5 czerwca odbywa si w Czstochowie III Festiwal Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemiskich Moja maa Ojczyzna. W tym roku oprócz pokazów filmowych wanym wydarzeniem byo odsonicie tablicy na budynku, gdzie miecio si

CZSTOCHOWA. Z okazji zakoczenia sezonu artystycznego
17 czerwca Filharmonia Czstochowska przygotowaa suit Planety
(1914–1916) Gustava Holsta. To byo ogromne i pikne widowisko.
Zgromadzeni mogli nie tylko podziwia kunszt muzyków i kompozytora, ale równie projekcje multimedialne, przygotowane w Planetarium w Instytucie Fizyki Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie pod kierunkiem dr. Bogdana Wszoka. Chór eski zgodnie z wol
kompozytora zosta ukryty za muszl koncertow. Utwór uwzgldni
siedem planet, symbolizujcych m.in. wojn, pokój, rado… Co zrozumiae, kompozytor pomin Pluton (odkryty przecie dopiero
w 1930 roku, a w 2006 wykrelony z listy planet). Wprawdzie w 2000
roku Colin Matthews uzupeni suit Holsta Plutonem, ale pomys zaprezentowania w Czstochowie obu dzie upad, poniewa polska prapremiera dziea Matthewsa okazaa si zbyt droga.

Jubileusz Zbigniewa Zielonki w MBP w Opolu
OPOLE. Z okazji 60-lecia pracy twórczej Zbigniew Zielonka
– prozaik, eseista i historyk literatury, spotka si z czytelnikami
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Autor przedstawi zebranym swoj najnowsz powie „I ona ma zielone oczy”, ukazujc dzieje Europy od poowy XI do poowy XII wieku – opowiadane przez anonimowego narratora. Autor powieci sigajc
po autentycznych i fikcyjnych bohaterów, przypomina znane fakty
ale równie odsania tajemnice historii, o której moemy powiedzie
cytujc Norwida – e przeszo to dzi tylko cokolwiek dalej. Zbigniew Zielonka przez dwie dekady pracowa w Opolu jako nauczyciel szkó rednich, nastpnie od 1974 roku zosta pracownikiem naukowym Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Supsku. Debiutowa jako
prozaik na amach „Wici” (1954). Napisa wiele interesujcych powieci i opracowa sigajcych do dziejów lska m.in.: „W Jemielnicy sdny dzie”, „Ory na sarkofagu”, „Klucz ziemi”, „Ziemia
wscho dz ca”, „Ksi ga Hen ry kow ska”, „Hen ryk Pra wy”,
„lsk – ogniwo tradycji. Rozwaania o historii i kulturze”, a take „Papa Musio: rzecz o Karolu Musiole i Opolu miecie”, „Geografia ycia literackiego polskiego okrgu kulturowego na lsku”.
Ta ostatnia pozycja, owoc benedyktyskiej pracy pisarza i naukowca, stanowi znakomite ródo wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym na lsku, od redniowiecza do wspóczesnoci. Zbigniewa
Zielonk od wielu lat cz serdeczne wizi przyjani i wspópracy
z przedstawicielami opolskich rodowisk twórczych, naukowych oraz
instytucji kultury. Za swoje dokonania pisarz zosta w latach ubiegych uhonorowany nagrodami artystycznymi miesiczników „Odra” i „Opole” a take Nagrod Wojewody Opolskiego oraz Nagrod Prezydenta Miasta Opole. O twórczoci i biografii Jubilata
opowiada zebranym prowadzcy spotkanie Harry Duda a uroczyst opraw zapewnia Elbieta Kampa, dyrektor MBP w Opolu, która w ostatnich latach znakomicie promuje czytelnictwo i dokonania
twórcze zarówno opolskich literatów jak i goci z kraju i zagranicy.

Znaczcy dyplom Marii Ruszeckiej
WROCAW/OPOLE. Niezwykym wydarzeniem cyklu koncertów
dyplomowych studentów Akademii Muzycznej we Wrocawiu sta

Foto. Grzegorz Ruszecki

Wykopaliska z Sudanu

Maria Ruszecka przy organach kocioa w. Wojciecha we Wrocawiu

si koncert organowy Marii Ruszeckiej w zabytkowym kociele w.
Wojciecha na placu Dominikaskim we Wrocawiu, wieczcy studia Opolanki pochodzcej z Nysy na kierunku „muzyka kocielna i edukacja muzyczna”. Wród publicznoci obecni byli przedstawiciele wadz Akademii Muzycznej we Wrocawiu na czele z prof.
Krystianem Kiebem oraz opiekunem dyplomantki dr. Markiem Froncem. Z Opolszczyzny na koncert przybyo liczne grono profesorów
opolskich uczelni i rodowisk kultury na czele z rektorem Politechniki Opolskiej prof. Markiem Tukiendorfem. W programie koncertu Maria Ruszecka wykonaa utwory Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Karola Marii Widora i Ludwika
Vierne’a, ujmujc suchaczy interpretacj tych dzie, poczwszy
od monumentalnych form organowych, po subtelne fragmenty utworów francuskich kompozytorów. Szczególn aur koncertu wspótworzya zabytkowa przestrze kocioa w. Wojciecha z barokow ka pli c w. Cze sa wa Od ro w a, pa tro na Wro ca wia,
pochodzcego ze synnego redniowiecznego rodu Odrowów (w.
Jacek, bogosawiona Bronisawa) wywodzcego si z Kamienia lskiego (woj. opolskie, Gmina Gogolin). Maria Ruszecka wczeniej
ukoczya studia na kierunku „jazz i muzyka rozrywkowa” w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Nysie. Swoje umiejtnoci w trakcie studiów na Akademii Muzycznej doskonalia na licznych kursach muzycznych i warsztatach. Obecnie w krgu jej
zainteresowa znajduje si nie tylko muzyka klasyczna (muzyka kocielna) ale take muzyka jazzowa, chóralistyka i poezja piewana. Maria Ruszecka czsto koncertuje w kocioach ale równie
na spotkaniach literackich, artystycznych dostarczajc publicznoci wielu wzrusze duchowych i estetycznych. Moda artystka z Nysy obdarzona jest piknym gosem i osobowoci o niezwykej wraliwoci, dla której jzyk muzyki jest podstawowym jzykiem
komunikacji z otaczajcym wiatem, którego bezporednio nie moe ujrze. W najbliszych planach artystycznych przygotowuje m.in.
recital poezji piewanej na listopadowy XXVII Najazd Poetów
na Zamku Piastów lskich w Brzegu.

Cie – malarstwo ukasza Huculaka
SOSNOWIEC. W Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki 26 czerwca zagociy prace ukasza Huculaka, malarza, absolwenta Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu. Prowadzi on dyplomujc pracowni malarstwa i kieruje Midzywydziaowymi
Studiami Doktoranckimi w tej uczelni. Jest stypendyst Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rzdu Bawarii oraz
organizacji pozarzdowych. ukasz Huculak jest laureatem Grand
Prix na Festiwalu Malarstwa w Szczecinie, II nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepsze dyplomy ASP, wyrónie Festiwalu Malarstwa Bielska Jesie i Biennale Maej Formy Malarskiej w Toruniu. By wa ku ra to rem, pu bli ku je tek sty o sztu ce (For mat,
Dwutygodnik, QuArt, Art&Business). Pod jego redakcj ukazao si
kilka publikacji zbiorowych (katalogi wystaw i tom Nadmiar
i Brak). Czonek wrocawskiej Akademii Modych Uczonych i Artystów. W jego praktyce malarskiej mocno wybrzmiewa fascynacja uomnoci i fragmentarycznoci. Odwoujc si do idei „obrazu dostpnego jednym spojrzeniem”, wykorzystuje estetyk
form „niepenowartociowych”: destruktu i non finito.

BDZIN. Od 7 lipca w Paacu Mieroszewskich mona oglda wystaw „Wielkie królestwa chrzecijaskie w Nubii”. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wystawa dokumentuje trwajce ponad czterdzieci lat badania wykopaliskowe
prowadzone przez polskich archeologów w Afryce, przyblia wiedz
o historii, religii i kulturze redniowiecznej tego kontynentu i wpywach na Europy i Bizancjum. Dziki wprowadzeniu nowych rozwiza wystawienniczych i nowoczesnej aranacji wntrz mona podziwia zabytki z bada archeologicznych prowadzonych w Starej Dongoli,
Banganarti i Faras reprezentujce Nobadi, Makuri i Alodi – Wielkie Królestwa Chrzecijaskie w Nubii. Wród eksponatów znajduj si m. in. ozdoby, bogato ornamentowane wyroby ceramiczne, detale architektoniczne, malowida cienne, ryty naskalne i wiele
innych. Wystawa bdzie czynna do 28 sierpnia 2016 r.

Ciao w krainie snu
SOSNOWIEC. Teatr Zagbia ju po raz drugi pozyska dofinansowanie na organizacj „Lata w teatrze”, programu zainicjowanego przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanego ze rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty odbyway si od 27 czerwca do 10 lipca. W cigu dwóch tygodni ich
uczestnicy (podzieleni na trzy grupy: aktorsko-scenograficzn, aktorsko-dziennikarsk oraz taneczno-multimedialn) mieli okazj poznania teatru od kulis i stworzenia wasnego spektaklu pod opiek profesjonalistów. Przedstawienie pt. „Ciao w krainie snu” powstao
pod opiek aktorsk: Agnieszki Baagi-Okoskiej i Michaa Baagi,
nad ukadami tanecznymi czuwa Micha Wonica, nadzór scenograficzny sprawowaa Iga Supska, opiek multimedialn – Miosz Gajewski a dziennikarsk – Katarzyna Niedurny. 7 lipca na Placu 100.
lecia w Sosnowcu odbya si Bitwa na poduszki, akcja promujca spektakl, którego prezentacja odbya si 9 i 10 lipca w Teatrze Zagbia.
Opowie rozpoczyna si w momencie, kiedy modzie szkolna wyrusza na wycieczk, która staje si dla nich okazj do spotkania ze wiatem snów – czsto absurdalnym, przeplatanym motywami powieci
„Alicja w Krainie Czarów”, penym ukrytych lków i marze.

Zagbie z powietrza
SOSNOWIEC. Od 17 czerwca w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki mona oglda niezwyke fotografie Michaa Radki, który utrwali nieznane pikno Zagbia. Autor zdj mieszka w Dbrowie Górniczej i od ponad dwudziestu lat jest zapalonym paralotniarzem,
który oglda nasz region w podniebnych przestworzach. W czasie lotów robi zdjcia. Takie spojrzenie pozwala mu dostrzec wszystko to,
co z perspektywy pieszego jest mao lub wcale niewidoczne. „Zagbie z powietrza” to urzekajce zdjcia miast, osiedli, terenów przemysowych i rekreacyjnych. W czasie ogldania tych fotografii odczuwamy niedowierzanie, e Zagbie jest, a tak pikne. 14 wrzenia
o swoich podniebnych przygodach Micha Radka opowie podczas spotkania autorskiego. Wystaw mona podziwia do 18 wrzenia.

A to Czelad wanie!
CZELAD. Muzeum Saturn w Czeladzi po raz kolejny sprawio swoim mieszkacom ogromn niespodziank. Najnowsza ekspozycja zabiera bowiem widzów w sentymentaln podró przez charakterystyczne miejsca i wydarzenia zwizane z histori miasta. Zoyy si na ni
gównie fotografie stanowice punkt wyjcia do szukania odpowiedzi
na fundamentalne pytania: jaka jest Czelad? Jacy my jestemy? Skd
przychodzimy i dokd zmierzamy? Na wystawie odnale mona trzy
sekwencje tematyczne. Pierwsza, powicona jest yciu codziennemu
czeladzian, rodzinie i wychowaniu dzieci, rodowisku zawodowemu oraz
rozmaitym formom spdzania wolnego czasu. Drug dedykowano miastu – obrazuje oblicze starej Czeladzi zapisane na szklanych negatywach.
Ostatnia cz odwouje si do znaczcego epizodu w dziejach grodu
nad Brynic – eksploatacji wgla kamiennego. Ekspozycja zostaa przygotowana specjalnie w ramach wiatowych Dni Modziey.
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Foto. z mat. Muzeum w Sosnowcu
Roman Chruciel, z cyklu wici II, 1965

Roman Chruciel w Paacu Schöna
W tym roku mija 20. rocznica mierci grafika Romana Chruciela
(1935–1996). Artyst inspirowa otaczajcy go wiat industrialny
i przyroda, uprawia rysunek, grafik artystyczn i uytkow. Zajmowa si gównie linorytem. Od 14 lipca w Paacu Schöna – Muzeum w Sosnowcu mona oglda znakomit wystaw dzie artysty. Jego twórczo
charakteryzowaa gitka, ruchliwa kreska, która niekiedy ustpowaa
miejsca czarno-biaym paszczyznom. Stworzy cykl piknych pejzay zagbiowskich: Moje miasto, Moja dzielnica, Stara huta i Królewska huta. Obok pejzau pasjonoway go motywy zaczerpnite z ikon,
mistrzowsko wykorzystane w prezentowanej na ekspozycji Kompozycji hebrajskiej i rycinie wici oraz tematyka marynistyczna, take obecna na wystawie. Kompozycje Osada rybacka, Stary port, Okrty nale do najwybitniejszych. Jego przejmujca refleksja nad yciem
i przemijaniem widoczna jest w cyklu Epitafia, który powici zmarym przyjacioom i czonkom rodziny. Wystawa potrwa do 21 sierpnia.

W SKRÓCIE…
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 Joanna Kciuczyk-Jdrusik bya gociem specjalnym XXIV Spotkania „Przyjaciele Barbary i Stanisawa”, zorganizowanego przez
Muzeum Historii Katowic.
 Na wernisa prac Marka Przybyy – malarza z Sosnowca
i Krzysztofa Szlapy – fotografika z Katowic zatytuowanych ARTboreum czyli Klucz Drzew zaprasza Instytut Mikoowski.
 Szkice do opery W. A. Mozarta „Czarodziejski flet” z udziaem Patrycji Taczyk w partii Królowej Nocy, Oskara Jasiskiego
jako Tamoni, Marty Brzeziskiej – Pamina, Kamili Nowak – Papageny, Pawa Konika – Papageno, Adama Janika – Sarazato oraz Ewy
Tracz, Anny Borucvkiej i Katarzyny wiek przedstawia w sali koncertowej Akademii Muzycznej Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” w Katowicach.
 Muzeum w Chorzowie zapraszao na wykad Józefa Dembinioka pt. „Pienidz w monarchii Habsburgów w czasach Franciszka Józefa I (1848–1916)”.
 Na Wieczór w Muzeum, w programie którego znalaz sie wernisa twórczoci plastycznej Stanisawa Barnasia, wykad prof. Zdzisawa Janeczka, promocja 14. numeru Siemianowickiego Rocznika Muzealnego a take wystawa fotograficzna „Siemianowickie migawki”
i koncert muzyki wokalnej w wykonaniu zespou The Feel Harmonic
Singers zapraszao Muzeum Miejskie w Siemianowicach lskich.
 lskie Centrum Wolnoci i Solidarnoci w zwizku z kolejn rocznic czciowo demokratycznych wyborów w Polsce,
wspólnie z Instytutem Pamici Narodowej O/Katowice wydao publikacj Bogusawa Tracza „Zachode czerwone soneczko. Wybory ‘89 w województwie katowickim”.
 Policealna Szkoa Fotograficzna Fotoedukacja oraz Zwizek
Polskich Artystów Fotografików Okrg lski zapraszali na otwarcie zbiorowej wystawy fotografii „Fotoedukacja Dyplomy 2016”.
 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie lskiej-Wirku odbya si promocja ksiki „lski strój ludowy z Rudy”, której autorami s Barbara i Adam Podgórscy.

 Spotkanie z ksik Koo miejsca od by o si w Czy telni
Sztuki Muzeum w Gliwicach. Rozmow z autorami Krzysztofem Siwczykiem i Michaem uczakiem poprowadzi Grzegorz
Kraw czyk.
 W Bibliotece lskiej odbyo si spotkanie autorskie z udziaem Krystiana Hadasza i Henryka Reja, które wieczyo sezon 2015/2016 Kawiarenki Kulturalno-Literackiej.
 Wykad z cyklu „Wokó Chorzowa”: Artur Kleski i Wincenty
Spaltenstein, czyli o karierze przybyszów w midzywojennej Królewskiej Hucie wygosi w Muzeum w Chorzowie dr hab. Lech Krzyanowski (U).
 Ostatni koncert Zespou „Extempore” w ramach artystycznej rezydencji w Muzeum Historii Katowic, bdcej czci programu „Artysta – rezydent” realizowanego i wspófinansowanego przez Instytut Muzyki i Taca w Warszawie, a zatytuowany Sonati bolognese
odby si 21 czerwca. Program koncertu powicony by muzyce z Pówyspu Apeniskiego. Obok sonat niekwestionowanych geniuszy, Vivaldiego czy Corellego, mona byo usysze utwory Riccarda Rognoniego oraz Tomassa Giordaniego. Trio wystpio w skadzie:
Magorzata Malke – skrzypce, Krzysztof Firlus – viola da gamba, Anna Firlus – klawesyn. Zespó „Extempore” zagra bardzo wiele koncertów w kraju i zagranic. Jest laureatem konkursu „Musica Antiqua Viva” w orach. W najbliszym czasie ansambl planuje wyda
wraz z Zespoem piewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
pyt ze wspóczesnym repertuarem przeznaczonym dla instrumentów historycznych.
 Odtworzono skradzione napisy na pomniku Powstaców lskich w Katowicach. Prezentuj one nazwy miejscowoci powstaczych pól bitewnych, które – podobnie jak oryginalne sprzed
lat – zostay umieszczone na bastionie pomnika. Wród nazw na pomniku mona od dzi znale m.in.: „Siemianowice”, „Bogucice”,
„Mysowice”, „Halemba”, „Góra w. Anny”, „Paprocany”. Projekt
liter oraz okrelenie miejsc ich rozmieszczenia wykonali autorzy pomnika Powstaców lskich,. rzebiarz prof. Gustaw Zema i architekt prof. Wojciech Zabocki.
 W Muzeum Powsta lskich prezentowana jest wystawa rzeb
Leszka i Antoniego Korzekwów pt. „Modlitwa w drewnie”.
 11 czerwca w placówkach muzealnych – Starej Fabryce
w Bielsku-Biaej, Muzeum Ustroskim, Muzeum Drukarstwa
w Cieszynie i tamtejszym Browarze Zamkowym – odbya si „Industriada 2016”. Midzy poszczególnymi placówkami muzealnymi mona byo przemieszcza si bezpatnie autokarem.
 8 lipca podczas XVIII pikniku filmowego z AKF „Klaps” w Chybiu odby si wernisa Klary Puzo pt. „Katoklary”. Autorka fotografowaa Katowice, std tytu ekspozycji, któr mona zobaczy
w budynku AKF „Klaps”.
 26 czerwca w klubie Aquarium w Galerii Bielskiej BWA odby si koncert reaktywowanego w ub. roku zespou „Psio Crew”.
Grupa stworzona przez Macieja „Kamera” Szymonowicza i Mateusza „Goorala” Górnego w 2004 r. gra muzyk etno, drum and bass,
trip hop, hip-hop, raggamuffin, dub i beat box.
 Znany pasjonat Jan Leszek Ry wystawia w czerwcu w Ksinicy Beskidzkiej. Ekspozycja nosia tytu „Piórkiem, piórem, wglem. Przez 60 lat za potem Faata.”
 28 czerwca w Ksinicy Beskidzkiej odby si wieczór promocyjny tomu wierszy pt. „(Po) równania z wieloma niewiadomymi”
Agnieszki Marek. Tomik wyda Wydzia Kultury i Sztuki UM w Bielsku-Biaej.
 „Przez wiat kolorów” to tytu wystawy malarstwa Lecha Wacawa Ginko, która w lipcu bya eksponowana w Orodku Promocji Gminy Wgierska Górka. Finisa ekspozycji odbdzie si
w niedziel 24 lipca.
 W Czstochowie zagrali: w klubie Rura – O.S.T.R.; w Filharmonii: Smolik oraz KevFox; Dawid Podsiado w ramach Red Bull
Tour Bus; w restauracji Klimaty – Kasa Chorych.
 14 czerwca w OPK Gaude Mater w Czstochowie w ramach
cyklu Wyborcza na ywo odbyo si spotkanie z Wacawem Radziwinowiczem poczone z promocj ksiki Creme dla la Kreml.
 18 czerwca Garnizon Fortecy Czstochowskiej przygotowa
w parku jasnogórskim Piknik Historyczny, prezentujcy ycie
w obozie wojskowym w XVIII wieku.
 Czstochowski OKF zaprosi na Wdrujce festiwale, czyli przegld filmów midzynarodowych festiwali.
 Towarzystwo Muzyczne w Czstochowie witowao 40-lecie.

UNIWERSYTET lski
w Katowicach 8 czerwca obchodzi 48. urodziny. W opublikowanym przez Fundacj
Edukacyjn „Perspektywy” Rankingu Szkó
Wyszych 2016, uplasowa si na 13. pozycji w kraju, co jest najlep szym wy nikiem
w naszym regionie.
Uczelni wyróniono
specjaln nagrod.
Za szczególny postp
uhonorowano te Górnolsk Wysz Szko Handlow im. Wojciecha Kor fan tego
w Katowicach. lskie
rodowisko naukowe
podkrela, e niezwykle wane jest zrozumienie rynku pracy,
wspópraca z biznesem
Zapis wydarze i z innymi uczelniami.
z miesica To jest gwarantem sukpoprzedzajcego cesów.
zamknicie DWUSTU nauczycieli
numeru nauczania wczesnoszkolnego (klasy od 1
do 3) od wrzenia poegna si z prac i zasili szeregi bezrobotnych – tak wynika z wylicze Okrgu lskiego Zwizku Nauczycielstwa Polskiego. To
efekt przywrócenia obowizku szkolnego
dla dzieci od 7. roku ycia. Wikszo rodziców 6-latków wolaa zostawi swoje pociechy w przedszkolach (ok. 80 proc. w kraju).
ROZKRCONA instalacja gazowa i próba
samobójcza jednego z lokatorów byy przyczyn tragedii, do której doszo w padzierniku 2014 roku w kamienicy przy ulicy Chopina w centrum Katowic. Przypomnijmy, e
w wybuchu gazu zgina wówczas trzyosobowa rodzina: dziennikarka Telewizji Katowice Brygida Frosztga-Kmiecik, jej m,
dziennikarz stacji TVN24, Dariusz Kmiecik
oraz ich 2-letni synek Remik. Opini biegych
z zakresu poarnictwa otrzymaa prokuratura. Nie oznacza to jednak, e sprawa zostaa zakoczona. Prokuratura Okrgowa w Katowicach wci prowadzi ledztwo, bo, nie
wszystko zostao jeszcze wyjanione.
WYSTAW „Silesius” mona byo oglda
do 17 czerwca w Brukseli, w najwikszej sali
wystawowej gmachu Europarlamentu. Powstaa z mioci do lska. Jej inicjatorem
by Marek Plura, europose i ambasador lska. Wystawa pokazuje histori lska przez
pryzmat ludzi, którzy tu yli i pracowali.
Udowadnia, e wielokulturowo lska
bya jego bogactwem. We wrzeniu „Silesius” ma trafi do Katowic.
SAMORZDY w lskiem s najbardziej
opieszae przy wydawaniu decyzji w programie „Rodzina 500 Plus”. Tak wynika z wylicze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Do koca maja otrzymao
je 57 proc. rodzin. To najmniej w kraju. Kiepsko jest te w woj. maopolskim (58 proc.)
oraz mazowieckim i dolnolskiem (po 60
proc.). W zwizku z tym szefowa resortu rodzi ny El bie ta Ra fal ska za ape lo wa a
do gmin, by zaczy dziaa zdecydowanie
spraw niej. Za su ge ro wa a rów nie, e
za ewentualne opónienia odpowiadaj wanie gminy, bo rzd wywiza si ze swojej
czci zadania.

MIESIC

ZAPAD wreszcie wyrok w sprawie tragedii
MTK przed Sdem Okrgowym w Katowicach po siedmioletnim procesie. Najwysz
kar, 10 lat pozbawienia wolnoci, otrzyma
projektant stalowej konstrukcji, Jacek J., który – zdaniem sdu – powinien przewidzie
t katastrof. Rzeczoznawca budowlany
Grzegorz S. zosta skazany na 5 lat, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie, Maria K., na 4 lata. Sd uzna odpowiedzialno kierownictwo spóki MTK
za tragedi. Wyrok 3 lat wizienia dostali Bruce R. i Adam H., a 4 lat – Ryszard Z. Strony zapowiedziay apelacj. Pod dachem hali
Midzynarodowych Targów Katowickich
28 stycznia 2006 r. zgino 65 uczestników
midzynarodowej wystawy gobi.
RADYKALNE obcicie budetu metropolii i finansowanie jej z budetu centralnego tylko
przez pi lat – takich zmian w ustawie
o zwizku metropolitalnym w województwie
lskim domaga si minister finansów. Zaniepokojeni t propozycj prezydenci miast
odpowiadaj: jeli resort przeforsuje swoje
stanowisko, my rezygnujemy z metropolii.
TYPOWY samobójca to mczyzna midzy 44. a 64. rokiem ycia. W tej grupie ycie odbiera sobie 45 osób na 100 tys. mieszkaców. W lskiem w 2015 roku popenio
samobójstwo 687 osób, w tym 586 mczyzn. Taki trend utrzymuje si od ok. 15 lat,
co m. in. zwizane jest z przemianami ekonomicznymi i spoecznymi oraz z degradacj pozycji mczyzny w spoeczestwie.
Rozmawiano o tym m.in. podczas trwajcego w Katowicach 45. Zjazdu Psychiatrów
Polskich. Specjalistów niepokoi wzrost samobójstw wród osób do 24. roku ycia. Zaapelowano o uruchomienie Narodowego
Programu Zapobiegania Samobójstwom.
CORAZ wicej górników deklaruje ch
odejcia z kopal. Takich chtnych jest
a 6,6 tysica. W Polskiej Grupie Górniczej
w sumie 4,5 tys. osób chciaoby skorzysta
z urlopów górniczych dla pracowników
przeróbki mechanicznej lub jednorazowych
odpraw. Tak wynika z ankiety, która zostaa przeprowadzona wród pracowników
spóki. W kwietniu przewidywano, e wol tak wyraa tylko 4 tys. osób. Badanie
przeprowadzone w kwietniu br. w Katowickim Holdingu Wglowym przynioso informacj, e moliwoci skorzystania z pakietu osonowego interesuje si ok. 1,7 tys.
pracowników, w tym 1,4 tys. doowych.
Wstpne deklaracje przejcia do Spóki Restrukturyzacji Kopal (tym pracownikom bd przysugiwa wspomniane wiadczenia)
wyrazio do tej pory take ponad 400 pracowników Ruchu Jas-Mos (JSW). Takie deklaracje skadano koca czerwca.
WYBITNA propagatorka polskiej kultury
i literatury, prof. Maria Delaperriere, zostaa uhonorowana tytuem doktora honoris causa Uniwersytetu lskiego. Tak symbolicznie zainaugurowano VI wiatowy Kongres
Polonistów trwajcy od 22 do 25 czerwca
w Katowicach. W kongresie uczestniczyli filologowie polscy z caego wiata. Odbywa
si on pod hasem „Polonistyka na pocztku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. W trakcie 8 paneli tematycznych
i 15 sekcji wygoszono ponad 300 referatów
ukazujcych kondycj wspóczesnej polonistyki.
NAGLE zrobio si cicho, a wokó jakby zabrako powietrza. Zaraz potem strasznie rbno – tak wiadkowie wspominaj wybuch
poaru w rafinerii w Czechowicach-Dzie-

dzicach, w którym 45 lat temu zgino
37 osób. To tragiczne zdarzenie miao
miejsce 26 czerwca 1971 roku. W rafinerii przetaczano wówczas rop ze zbiornika
na oddzia destylacji i mimo burzy nie przerwano prac. Nieoczekiwanie piorun uderzy
w zbiornik – i rozptao si prawdziwe pieko. Straacy zmniejszyli powierzchni
palcej si ropy, zabezpieczyli te sam
zbiornik. Wybuch nastpi w chwili, gdy
wydawao si, e poar zostanie zaegnany. Dochodzia 1.20 w nocy. Bilans kataklizmu by potworny – 37 zabitych i 105
rannych. ywio pokonano 29 czerwca
po ok. 70 godzinach akcji ganiczej. Potrzebnych byo blisko 50 jednostek z cikim sprztem ganiczym, w tym z Czechosowacji.
DOBRA zmian w szkolnictwie? Z edukacyjnej mapy regionu zniknie niemal 800 pastwo wych i pry wat nych gim na zjów.
27 czerwca na konferencji podsumowujcej
ogólnopolskie debaty „Ucze. Rodzic. Nauczyciel. Dobra zmiana”, ogosia to Anna
Zalewska, minister edukacji narodowej.
W wizji PiS jest za to powrót do korzeni.
Przyszo to 8-letnia szkoa powszechna, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum oraz
dwupoziomowe szkoy branowe, które zastpi zasadnicze szkoy zawodowe. Pierwszy rocznik do nowej szkoy pójdzie ju we
wrzeniu 2017 r.
GWATOWNE burze w ostatni czerwcowy
weekend pozbawiy prdu ponad 4 tysice
odbiorców. Powodem byy poamane drzewa, które przewracay si na linie energetyczne. Straacy interweniowali na terenie woje wódz twa l skie go po nad 320 ra zy,
gównie w powiatach: gliwickim, kobuckim,
lublinieckim, pszczyskim, tarnogórskim,
bielskim i cieszyskim. Prawie 290 wyjazdów byo zwizanych z wiatroomami,
a kilkanacie dotyczyo uszkodze budynków mieszkalnych i gospodarczych.
NOCLEG z bluesem. W hotelu „Novotel”
w Katowicach mona zamówi nocleg
w spe cjal nym po ko ju „Ra wa Blu es”
na czwartym pitrze. Znajduj si w nim
m.in. gitara elektryczna, mural sceny, pyty, kubki z logo RBF, na stoliku nocnym album Rawy Blues, a na cianach fotografie
gwiazd festiwalu oraz historia imprezy
w piguce. To pomys obsugi hotelowej. Legendarny lski festiwal Rawa Blues Festival odbdzie si jesieni.
CZERWIEC zdecydowanie zdominoway
pikarskie emocje. Kto z nas nie kibicowa
biao-czerwonym w czasie meczów z Irlandi Pónocn (wygrana 1:0 z 12 czerwca),
Niemcami (remis 0:0 z 16 czerwca), Ukrain (wygrana 1:0 z 21 czerwca), Szwajcari, (wygrana 5:4 po karnych z 25 czerwca),
czy Portugali (niestety, przegrana 3:5
po karnych z 30 czerwca)? Te dramatyczne i nieraz pikne pojedynki ledzilimy
w gronie rodzinnym, w otoczeniu przyjació,
czsto przy grillu i piwie, niejednokrotnie
w specjalnych strefach kibica organizowanych w centrach miast. Poczya nas
wszystkich wspaniaa atmosfera i szczery
podziw dla piknego, europejskiego futbolu – w którym mona si zakocha. Niestety, ta przygoda ju si – dla wikszoci – skoczya. Polacy wyjechali z Parya,
z turnieju Euro 2016 przegrani, cho zaprezentowali si naprawd niele. Dzikujemy
za pikne przeycia panowie!
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Kolekcja „lska”

JAROSAW STARZYK

Przed blokiem spotkaem ssiada-biznesmena. „Schud, sczernia”, moe nawet troch „wyszlachetnia”.
– Zmizernia pan – zagaiem.
– Na wakacjach byem – wyjani, cho to niczego mi nie wyjaniao. – Z wnukami. Dzieci pojechay do Europy, ale same, bo tam niebezpiecznie, terroryzm, bomby… Ol inkluziw, jednym sowem. No to maonka moja zaplanowaa nam i wnusiom urlop w kraju – dwa tygodnie
w wiosce ekologicznej, niech j cholera… To znaczy wiosk, a nie maonk moj. Idziemy – zakomenderowa.
Wic poszlimy do naszej ulubionej kawiarenki, z sal dla palcej mniejszoci, ale latem majcej w dodatku przyjemny ogródek z parasolami.
– By pan kiedy w eko-wiosce? – zapyta nasz osiedlowy przedstawiciel klasy redniej.
– Nigdy – przyznaem.
– To niech pan nigdy tam nie jedzie, zwaszcza jak tam bd serwowa
zdrow, antyalergiczn ywno. Ja mao co od tego wszystkiego nie umarem. I nie wiem, co by byo, gdyby nie Marian…
– Jaki Marian? – omieliem si wtrci.
– Nie zna go pan – wyjani, co niewiele mi wyjanio. Zamówilimy
u Donego piwo z maego, ale niezego browaru, zapalili.
– Najlepiej bdzie, jak opowiem wszystko od pocztku – zacz osiedlowy biznesmen. – Przyjechalimy, a tam kompletny prymityw. Drewniane domki, osobno taki hangar z prysznicami, ciepa woda tylko
przez 5 minut, nastpna ciepa po kwadransie… Spa pan kiedy na sianie?
– Jasne, jako chopak. Fajnie byo.
– Tam byy sienniki. Siano trzeszczao tak, e si usn nie dao, a jak
si usno, to si budzio. wiee dali i si tym chwalili. A arcie? Tam
bya dietetyczka, co nam narzucaa jedzenie. Zdrowe, antyalergiczne. Bezglutenowe pieczywo, biae gotowane misko (misko – mówia), rybki z pobliskiego jeziorka (o mao co nie zadawiem si oci), mleko jeszcze ciepe po udoju, albo bez laktozy (pan wie, co to jest?), produkty jak najmniej
przetworzone… Jak ju co askawie zblanszowali, to móg si pan cieszy, e nie surowizna… Pi posików o wyznaczonej godzinie…
Na deser ciasto bez cukru i wszystko bez soli… Oliwa z pierwszego toczenia… Jajka… O, jajka mieli od kur wolno grzebicych, czy jako tak.
Babci (to jest maonce mej) wszystko si podobao, bo dzieciaki byy szczliwe. Widziay koniki, krówki, cielaczka, koguta (ten dra zawsze mnie
budzi z najlepszego snu), kurki, kaczuszki, a dla króliczków zryway co
dzie traw i mogy je karmi…
– I co pan tam robi?
– Panie Jarku, najwicej tom draowa pó kilometra, eby zakurzy, bo
tam zrobili takie getto dla palcej mniejszoci. Z naszego domku wychodzio si na k, cz bya podmoka, wic jakem wyszed w sandaach,
to prosto w bagno, tak e skarpety od razu przemoczyem… I nie widziaem, jak rosiczka much zeara. Babcia i dzieciaki widziay – a ja nie!
Much byo duo, ale rosiczka chyba naarta bya. Troch, co ja mówi – duo leaem na kocu pod drzewem, zdybym z nudów nawet Nad Niemnem przeczyta, co mi si w szkole nie udao, ale akurat adnej ksiki ze sob em nie wzi. Ja bym tam umar, gdybym kiedy w tej strefie
dla palcych nie spotka Mariana. Ale to byo dopiero trzy dni przed kocem turnusu. On mnie wzi i zaprowadzi do takiego ekologicznego knajpiarza, któren sprowadza ekologiczn, naturaln liwowic ze Sowacji.
– To si pan nacierpia – podsumowaem ze zrozumieniem.

Foto. z arch. A. Dutkiewicza

Z zapisków
emeryta
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Wakacje
biznesmena

Adam
Dutkiewicz
Urodzi si w 1957 r. w Chorzowie.
Mieszka i pracuje w Mysowicach
i Katowicach. Dyplom Akademii
Sztuk Piknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach
w 1982 r. Studiowa w pracowniach
prof. prof. Jerzego Dudy-Gracza,
Tomasza Jury, Bronisawa Chromego. Zajmuje si malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym,
fotografi, grafik cyfrow, sztukatorstwem, a w latach 1983-2007 r.
prac pedagogiczn. Od poowy
lat 80. XX w. przez 20 lat pracowa
przy renowacji i konserwacji detalu
architektonicznego (kilkanacie realizacji na terenie lska, midzy
innymi konserwacja prezbiterium
kaplicy paacowej w Pawniowicach). Prace prezentowa na kilkudziesiciu wystawach zbiorowych
w kraju i zagranic oraz na piciu
wystawach indywidualnych. Naley do Zwizku Polskich Artystów
Plastyków.

Adam Dutkiewicz, rysunek z cyklu „Zapiski”, technika wasna

