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Fot. Arkadiusz awrywianiec
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i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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Rys. Konstanty Staczyk – student I roku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Wadysawa Stefana Sebyy

Nagroda Gówna

IWONA WIERKULA Warszawa
KO LEJ NA NOC NIE PRZESPA NA
gdy wpadam w wiersz
noc staje si za krótka
myli rosn i nie wiadomo
czy wpadam w rezonans czy dr
i zasony gasz poary ksiyca
czy warto sny rozrywa wierszami
bo wiersze kocz si zawsze
zapaleniem wiata
gdzie zachód dotyka wschodu
w prostopadocianie nocy
rozwieszam niedospanie
na pajczynach któw
poluje na sen z Amaurobiusem feroxem
który wlecia przez niedomknite okno
z kopalni minut po wgielku
wydobywam ciemno
wreszcie w progach witu
gdy pianie koguta wystaje za óko
zasypiam midzy wersami
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Fot. Arkadiusz awrywianiec

Czstochowa
Kraków
Brzegi

4

5

Fot. Dariusz Kruczkowski

Papie Franciszek w KL AuschwitzBirkenau

Gos
milczenia
WIESAW KOSTERSKI
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Fot. Dariusz Kruczkowski

Na tle barwnych i roztaczonych tumów modziey, która przyjechaa
pod koniec lipca do Krakowa ze 187 krajów wiata, milczca wizyta papie
a Franciszka w byym niemieckim nazistowskim obozie zagady KL Au
schwiztBirkenau, nabraa dodatkowego, wyjtkowego wymiaru. Franci
szek modli si w ciszy. Nie wygosi adnego przemówienia. Jego gesty
mówiy wystarczajco duo, robiy wiksze wraenie ni sowa. Milczc, po
wiedzia wszystko.
Janie Pawle II i Benedykcie XVI Franciszek jest trzePo
cim papieem, który przekroczy

obozow bram z napisem „Arbeit
macht frei”. Samotnie. Polak, Niemiec i Argentyczyk. Róne osobowoci, róne pontyfikaty, inne konteksty wizyt. W przeciwiestwie
do obu poprzedników, Franciszek nie
powiedzia nic.
W jego wizycie wyczuwao si
bezradno w obliczu skali potwornoci popenionych w najwikszej fabryce mierci stworzonej przez ludzi.
Wybra milczenie tu, gdzie gest milczenia mówi wicej ni setki sów.
Bo jakimi sowami, jakim jzykiem
wyrazi zadum, któr wywouje
wyrwa wyszarpana ludzkoci rka-

mi niemieckich nazistów na tym
skrawku polskiej ziemi?
Jan Pawe II nie móg uciec w mil
czenie, kiedy w czerwcu 1979 roku
skada wizyt w AuschwitzBirke
nau podczas swojej pierwszej piel
grzymki do Polski. To bya inna
Polska, inna Europa, inny wiat. Inne nuty gray w polskiej duszy.
Obóz nazwa Golgot naszych czasów. Odprawi msz przy otarzu
zbudowanym na dawnej rampie
obozowej. Liturgi, w której uczestniczyo okoo miliona wiernych,
koncelebrowao 200 kapanów i biskupów – byych winiów obozów
koncentracyjnych. Ilu z nich dzi
jeszcze yje?

– Nie mo gem tu nie przy je cha – powie polski papie. Karol
Wojtya wychowa si i dorasta
niedaleko Owicimia, by wiadkiem wojny i niemieckich zbrodni.
Wojna i jej okruciestwa stay si
w jakim sensie punktem odniesienia w decyzji o wyborze stanu kapaskiego i czym w rodzaju fundamentu póniejszego pontyfikatu.
Benedykt, nastpca polskiego papie
a, syn narodu niemieckiego, te
chcia tutaj przyjecha. Na jego yczenie w program pielgrzymki wpleciony zosta KL Auschwitz-Birkenau.
Przyby w maju 2006 roku. Zdjcia,
kiedy przechodzi przez bram ze
synnym napisem, obiegy wiat.
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Fot. Wiesaw Kosterski
– To milczenie jest najbardziej stosown, najbardziej waciw, najbardziej godn form uczczenia pamici ofiar – powiedzia po zakoczeniu uroczystoci Marian Turski.
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Wbrew oczekiwaniom, e bdzie
przemawia w ojczystym jzyku,
przemówienie wygosi po wosku.
„W miejscu takim jak to, brakuje sów, a w przeraajcej ciszy serce woa do Boga: Panie, dlaczego
milczae. Dlaczego na to przyzwolie?” – mówi niemiecki papie. I pyta: „Gdzie by Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milcza?”
Odpowied pozostawi kademu
z nas.
29 lipca 2016 roku Franciszek pi
sze ko lej ny roz dzia opo wie ci
o okruciestwie. Wzruszony, idzie
samotnie drog, któr szed 7 czerwca 1979 Jan Pawe II, a potem 28 maja 2006 roku Benedykt XVI. Czowiek, który ma niesamowity dar
rozmowy, zwaszcza z modzie,
wybiera milczenie. – To milczenie
jest krzykiem – popyn zewszd komentarze.
Papie zatrzymuje si na placu apelowym, siada na awce w cieniu
drzew i zatapia si w modlitwie. Po-

tem cauje drewniany sup szubienicy z takim samym szacunkiem, z jakim ca u je krzy. Sta wia znicz
przy cianie mierci, gdzie Niemcy
rozstrzelali tysice winiów. Zapalony znicz wrcza papieowi Eugeniusz Gruszczyski (Gienadij Murawiew), Ro sja nin, by y wi zie
Auschwitz, którego losy stanowiy
inspiracj do filmu „Zapamitaj imi
swoje”.
Przejmujce spotkanie. Pod Blokiem 11 Franciszek wita si z grup jedenastu byych winiów obozu. ciska ich, cauje, bogosawi.
Jest wród nich urodzony w 1916
roku w Rybniku Alojzy Fros, numer obozowy 136223, onierz 3
Pu ku Strzel ców Pod ha la skich
w Bielsku, czonek ZWZ, aresztowa ny w kwiet niu 1943 ro ku
za dzia al no kon spi ra cyj n.
W 1944 roku Niemcy przenieli
go do obozu w Oranienburgu, potem do Sachsenhausen i Buchenwaldu.

Pómrok i znów cisza. Fran ciszek modli si w celi mier ci o.
Mak sy mi lia na Kol be go. Wi zy ta
od by wa si w dniu, w któ rym
praw do po dob nie przy pa da 75
rocznica apelu, kiedy o. Kolbe
ofiarowa swo je ycie za wspówinia. Dokadnej daty tego wydarzenia nie udao si ustali, ale
najczciej po wtarzany jest wanie 29 lipca 1941 roku. Trzydzieci lat póniej Pawe VI ogosi
franciszkanina bo gosawionym,
a 10 padzier nika 1982 ro ku Jan
Pa we II wy nie sie m czen ni ka
do god noci witych.
Do obozu Birkenau papie wjeda
biaym elektrycznym pojazdem. Samotnie podchodzi do usytuowanego
midzy ruinami komór gazowych
i krematoriów pomnika ofiar KL
Auschwitz-Birkenau i modlc si,
przystaje przed tablicami pamitkowymi z napisem w dwudziestu trzech
jzykach: „Niechaj na wieki bdzie
krzykiem rozpaczy i przestrog dla

Papie rozmawia teraz krótko ze
Sprawiedliwymi wród Narodów
wia ta, po czym po chy la si
nad dwiema dziewczynkami w bieli, krewnymi rodziny Ulmów, Marysi i Asi Niemczakównymi. Ich
pra dzia dek by bra tem Wik to rii
Ulmowej. Jedna dziewczynka trzyma portret rodziny Ulmów, druga – wizerunek Jezusa Miosiernego.
Jeszcze chwila i Franciszek wolnym krokiem, w swych czarnych
zwykych butach, kontrastujcych
z biel sutanny, opuszcza byy obóz
Birkenau. Na tyach pomnika wsiada do volkswagena golfa, skromnie
prezentujcego si na tle wypasionych limuzyn BOR-u, i odjeda.
Niezwyke, gboko przemylane
gesty. Najbardziej gadatliwy pa
pie wybra milczenie, by w tym
miejscu wyrazi swój smutek i ból.
To milczenie, paradoksalnie, staje si
bar dzo moc nym prze sa niem,
zwaszcza wobec ofiar czasu zagady i narodu ydowskiego, napomnieniem, jaka powinna by nasza
postawa wobec pytania, gdzie by
Bóg, kiedy w KL Auschwitz-Birkenau mordowano miliony ludzi. Bo
gdzie by?

– To milczenie jest najbardziej
stosown, najbardziej waciw, najbardziej godn form uczczenia pamici ofiar – powie nam zaraz po zako cze niu uro czy sto ci Ma rian
Turski, uczestnik spotkania z papieem, wizie Auschwitz-Birkenau
i Buchenwaldu, historyk i dziennikarz
ydowskiego pochodzenia, wspótwórca Muzeum Historii ydów Polskich, któremu w tym roku z okazji 90. urodzin yczenia przesali
m.in. Barack Obama, Angela Merkel,
Joachim Gauck i Szimon Peres.
Milczenie i modlitwa. Kogo Franciszek obj swoimi mylami? Modli
si za ofiary i ich oprawców? W ksidze pamitkowej zapisa dwa wiele
mówice zdania:
„Panie, miej miosierdzie
nad Twym ludem!
Panie, przebacz tak wielkie
okruciestwo”.
Co z tego zostanie? Co zmieni te
sowa w nas, w naszym kraju, w Europie wreszcie? A my? Kim dzisiaj
jestemy?
Europa tak mocno pokaleczona totalitaryzmem niemieckim i sowiecFot. Wiesaw Kosterski

ludzkoci to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali okoo pótora miliona mczyzn, kobiet i dzieci, gównie ydów z rónych krajów
Europy, Auschwitz-Birkenau – 19401945”.
U stóp monumentu ze spitrzonych
kamiennych bloków symbolizujcych komin krematorium papie
stawia zapalony znicz i zastyga
w modlitwie. Przestrze wypeniaj
sowa Psalmu 130 „Z otchani grzechu ku Boemu miosierdziu” odpiewane po hebrajsku przez naczelnego rabina Polski Michaela
Schudricha. Psalm ten po polsku odczytuje ksidz Stanisaw Ruszaa,
proboszcz Markowej na Rzeszowszczynie: „Jeli zachowasz pami
o grzechach, Panie; Panie, któ si
ostoi”.
Z Markowej pochodzia 8-osobowa rodzina Ulmów zamordowana 24 marca 1944 roku za ukrywanie y dów. Z rk nie miec kich
andarmów zgin Józef Ulma, jego
ona Wiktoria, która bya w ostatnim
miesicu ciy, ich szecioro dzieci
oraz kilku czonków trzech ydowskich rodzin. Ulmowie stali si symbolem tych, którzy ryzykujc ycie,
ratowali ydów.

Clarisse Gomez z Manilii na Filipinach przyjechaa na DM, by zobaczy ojczyzn Karola Wojtyy.
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Fot. Dariusz Kruczkowski

bo on j rozumie. Moich rodaków
Franciszek uj tym, e przyjecha
na Filipiny zaraz po tym, jak tajfun
zniszczy cz mojego kraju.
Clarisse miaa 5 lat, kiedy ojciec
wzi j na spotkanie z Janem Pawem II w Manili, stolicy Filipin,
podczas 10. wiatowych Dni Modziey. Siedziaa ojcu na ramionach.
By stycze 1995 roku. W jednym
miejscu zebrao si blisko 5 mln
modych katolików. To najwiksze,
jak si oce nia, zgro ma dze nie
wszech czasów, wiksze od pogrzebu polskiego papiea w Rzymie. Teraz Clarisse przyjechaa
na DM, by zobaczy ojczyzn
Karola Wojtyy.
W Krakowie, Czstochowie i Brze
gach, równie mocno jak milczenie
w KL AuschwitzBirkenau, zabrzmi
sowa Franciszek skierowane do mo
dziey i wszystkich, którzy go sucha
li. A mówi prostymi, mdrymi zdaniami. Bez profesorskiego zadcia
i dydaktyzmu. Bardziej jak przyjaciel,
ni nauczyciel. I trafia do celu.
Modym mówi o rzeczach wanych, podstawowych, fundamentalnych. Przypomina o potrzebie niesienia pomocy sabym i ubogim,
„przyjciu ludzi uciekajcych od wojen i godu”, odrzuceniu konsumpcyjnego stylu ycia i nienawici midzy
narodami. Te sowa wypowiada
w pknitej na pó Polsce, podzielonej, zwanionej, zantagonizowanej,
zacietrzewionej, zaszytej w gbokich
okopach wrogoci, cynizmu i pychy,
posugujcej si jzykiem nienawici zamiast porozumienia.
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kim, tak mocno dowiadczona zagad milionów ludzkich istnie, nie wyzwolia si z grzechu pychy i nienawici i cigle popenia te same bdy.
Wprawdzie nie na tak wielk skal,
jak kiedy, moe nie tak nieludzkie
i okrutne, ale wci grone i niszczce, zwaszcza w obliczu fali uchodstwa i masowej migracji.
Zapewne dlatego w oknie papieskim, w którym Franciszek z powag zwraca uwag modziey na
fun da men ty wia ry, przy wo u jc
m.in. posta zmarego na raka Ma-

cieja Szymona Cieli, 27-letniego
grafika z Katowic, wspótwórcy
opracowa graficznych DM, powiedzia, nawizujc do czasu apokalipsy:
„Okruciestwo nie skoczyo si
w AuschwitzBirkenau.
Take dzi torturuje si ludzi”.
To papie nadziei – mówi nam Cla
risse Gomez z Manili na Filipinach,
która mieszkaa w Mysowicach
w czasie DM. – Modzie go kocha,

Podczas mszy posania na Campus
Misericordiae w Brzegach ostrzeg
przed niszczcymi skutkami pogoni
za sukcesem za wszelk cen i narkotykiem mylenia o sobie i swojej
wygodzie. Zachca do wstania z kanap, energicznego dziaania, zmiany
wiata.
„Nie zatrzymujcie si
na powierzchni rzeczy
i nie ufajcie wiatowym
liturgiom pozorów, «makijay»
duszy, aby wydawa si lepszym”.
Go si w Pol sce, nie wy god ne
dla cz ci ka to lic kiej pra wi cy,
chrzecijasko-humanistyczne przesanie.
Kogo przekona?


Rys. Jerzy Miciak

Jerzy Miciak ur. 25 maja 1944 r. w Trzciecu (ZSRR – obecnie Ukraina), w 1955 r. wraz z rodzin przyjecha do Polski
i osiad w Przemylu. Absolwent ASP w Katowicach. Pierwsz prac po studiach podj w Teatrze Dzieci Zagbia w B
dzinie. Od 1971 r. by asystentem w pracowni litografii katowickiej ASP. W tym czasie rozpocz prac w lskiej prasie
(„Panorama”, „Katolik”, „Go Niedzielny”). Uprawia malarstwo, rysunek – przede wszystkim satyryczny i plakat. Bra
udzia w plenerach malarskich i wystawach, m.in. we Lwowie, Pradze, Paryu i w Wilnie.
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Zdjcia: z archiwum Dziennika Zachodniego
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Wydany 1 sierpnia 1945 roku DZ nie móg rocznicy powstania warszawskiego pomin milczeniem. By i rocznicowy, wywaony wstpniak, bya informacja na czoówce o rozstrzeliwaniu powstaców w obozie w ambinowicach.

rzygotowaniami do wydania pierwszeP
go numeru DZ, jaki ukaza si 6 luty 1945, kierowa zaoyciel i pierwszy redak tor na czel ny Sta ni saw Ziem ba
(1908-1972), który sam wzi aktywny
udzia w powstaczym zrywie. Zarówno
Ziemba, jak i jego przyjaciel, Bolesaw Surówka (1905-1980), byli pracownikami
przedwojennego lskiego dziennika „Polonia”, a w czasie wojny naleeli do Armii Krajowej. Nic wic dziwnego, e w zespole redakcyjnym DZ znaleli si inni
AK-owcy i uczestnicy powstania warszawskiego.
Powstacza przygoda
redaktora Ziemby
spomnienia, jakie zawar w wydanej
W
w 1975 roku ksice „Czasy przeomu: wspomnienia dziennikarza z lat 19441946” Stanisaw Ziemba, zaoyciel DZ,
zaczynaj si co prawda od klski powstania warszawskiego, ale w retrospekcjach
autor odsania, w jakiej roli wystpowa:
„Powstanie byo skoczone. Po kapitu
lacji kadego dnia kilkadziesit tysicy
mieszkaców Warszawy opuszczao mia
sto. Nasza reporterska grupa PAT [Polskiej
Agencji Telegraficznej], która przez cay
okres powstania informowaa o yciu wal
czcej stolicy wydajc codziennie [przez
kilka tygodni nawet dwa razy dziennie]
„Biuletyn Krajowy” przeznaczony >dla
prasy powstaczej i wadz< zebraa si
5 padziernika 1944 roku po raz ostatni”.
Ziemba w dosy skondensowany sposób
informuje o funkcjonowaniu i skadzie
owej redakcji PAT, której by kierownikiem,
a take przydatnych w podziemnej pracy
dziennikarskiej metodach konspiracji:
„Nie notowaem w latach okupacji ad
nych nazwisk, adresów, pseudonimów,
telefonów, nie nanosiem ich na margi
ne sy dokumentów, chocia starym
zwyczajem kreliem na rónych kon
spiracyjnych papierach wasne uwagi
i uzupenienia. Wszelkie dane personal
noaktowe notowaem jedynie w pa
mici na tak dugo, jak mi to byo potrzeb
ne. Przekonaem si te, e informacje
zbierane przez dziennikarza i równocze
nie przez niego notowane budz czsto
u jego rozmówcy obawy... Dlatego te ni
gdy nikomu nie mówiem, po co mi s one
potrzebne. Uczyem tego równie moich
wspópracowników.”
Pozostawmy na boku te warsztatowe informacje. Jeli chodzi o inny „warszawski
epizod” w biografii Ziemby [ur. 4.11.1908],
to jak dowiadujemy si z ankiety zamieszczonej w jego aktach personalnych,
w czasie obrony Warszawy we wrzeniu 1939 roku suy w batalionie ochotniczym zorganizowany przez redakcj
„Robotnika”. Natomiast w okresie okupacji przynalea do podziemnego Zrzeszenia Dziennikarzy Ziem Zachodnich najpierw w Krakowie, póniej w Warszawie.
Tak pisa o jego roli na amach DZ: „Zrze
szenie Dziennikarzy lskich byo organi
zacj konspiracyjn, stanowio jedn
z grup Zrzeszenia Dziennikarzy Ziem Za
chodnich. Skadao si z przedwojen
nych pracowników prasy lskiej. W Kra

Stanisaw Ziemba, pierwszy redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, AK-owiec, uczestnik
powstania warszawskiego.

Echa powstania
warszawskiego
w „Dzienniku
Zachodnim”
w 1945 roku
GRZEGORZ SZTOLER
W zespole redakcyjnym utworzonego w pocztkach 1945 roku w Ka
towicach „Dziennika Zachodniego” w 1945 roku, znaleli si, co moe by
pewnym zaskoczeniem – cho nie dla ledzcych losy inteligencji wspó
tworzcej nasz region – uczestnicy powstania warszawskiego.
kowie redagowao biuletyn dla prasy
podziemnej o sytuacji na lsku na pod
stawie materiaów dostarczanych ze l
ska... Ponadto grupa lska prowadzia
w Krakowie konspiracyjn Szko Dzien
nikarsk jako fili Wyszych Kursów
Dziennikarskich w Warszawie korzysta

jc przy tym z pomocy grupy poznaskiej
i podziemnego Uniwersytetu Pozna
skiego, które równie usadowiy si
w Krakowie oraz zbieraa materiay redak
cyjne dla przyszej prasy polskiej na l
sku. Dziki temu po przyjedzie do Kato
wic 31 stycznia 1945 roku miaem ze sob
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Czasy przeomu – Okadka ksiki wspomnieniowej Stanisawa Ziemby wydanej ju po jego mierci, w Krakowie w 1975 roku.
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plik artykuów wybitnych polskich na
ukowców udowadniajce historyczne
prawa Polski do ziem nad Odr, Nys
i Batykiem.”
Zanim Ziemba trafi do powstania, jak
podaje w ankiecie personalnej sporzdzonej w latach 70.: „W roku 1940, w lu
tym, zostaem aresztowany przez Niem
ców i osadzony w wizieniu w Sanoku,
skd na wiosn [w innym miejscu poda
je, e stao si to w marcu] 1941 po do
staniu si do szpitala wiziennego, uda
o mi si zbiec – od tego czasu a do czasu
wyzwolenia ukrywaem si”.
Praktyk dziennikarsk Ziemba mia solidn, co usprawiedliwiao powierzenie mu
kierownictwa redakcji PAT. Dowiadczenia mu nie brakowao. W 1932 roku by reporterem nieetatowym rónych lskich
pism, ale ju rok póniej zwiza si

z koncernem prasowym Korfantego, pocztkowo jako reporter wydawanych tam
„Siedmiu Groszy” – a do 1936 roku, kiedy to zosta adiustatorem i redaktorem technicznym w „Kurierze Wieczornym”. Prasow karier przerwaa wojna, cho
kontynuowa j w jakim stopniu we
wspomnianym Zrzeszeniu, jak i PAT-owskim Biuletynie. Dopiero jednak
pod koniec wojny, po ujawnieniu si
– o czym równie wspomina w swych pamitnikach i ankietach personalnych
– uczestniczy aktywnie w zakadaniu,
w miar niezalenego, bo zalenego
od „Czytelnika”, pisma. We wspomnianej
ju ankiecie personalnej z 20 marca
1950 r. znajduje si informacja, e „ujawni si w styczniu 1945 roku w Krakowie
w sztabie gen. Aleksandra Zawadzkiego”,
który nastpnie, co wiemy ze wspomnie

Ziemby, sta si wpywowym protektorem
i zarazem obroc pisma przed próbami
cilejszego podporzdkowania redakcji.
Reglamentowana niezaleno DZ koczy
si jednak z chwil odsunicia Ziemby ze
stanowiska redaktora naczelnego DZ,
co stao si z kocem 1947 roku. Jak wspomina August Grodzicki: „Ziemba by
zadziorny w kontaktach z wadzami, spiera si, walczy z niedostwem biurokracji i tpot propagandy [a na krytyk
kada „moda” wadza jest szczególnie wyczulona] – a okazji do tego nigdy nie brakowao – broni swego stanowiska i nieraz nawet z rezultatem. Zadziorno
ta zreszt niebawem nie wysza mu na
dobre”.
Na koniec zacytujmy fragment oficjalnego yciorysu Ziemby [pisanego przecie
w latach stalinowskich, stanowczo nieprzychylnym akowcom i londyskiemu podziemiu], w którym wspomina – ogldnie
w porównaniu do póniejszych wspomnie – a take z odpowiednim wydwikiem propagandowym o swoim
udziale w po wstaniu war szaw skim:
„W pierwszych dniach tego miesica
[wrzesie 1939] przybyem do Warszawy
i wziem udzia w jej obronie w batalionie robotniczym zorganizowanym przez redakcj „Robotnika”. Po kapitulacji, w padzierniku, przybyem do Sosnowca, gdzie
pokazao si, e do starego miejsca zamieszkania w Katowicach nie dostan si.
Grozio mi tam aresztowanie, jako dziennikarzowi znanemu z antyhitlerowskiego
nastawienia, udaem si wówczas do Krako wa. Przeby waem tu do stycznia
1940 r. W miesicu tym wybraem si
na Wgry, by stamtd dotrze do armii walczcej z Niemcami. Drog z Krosna
w Maopolsce do Uzcherodu na Rusi Zakarpackiej przebyem na nartach, tam namawiano mnie na powrót – przeniesienie
pienidzy do kraju i z powrotem, przeprowadzenie grupy modych ludzi. Przy drugim przejciu do Uzcherodu, zostaem
schwytany przez faszystowsk policj
ukraisk i wydany niemcom [pisownia
oryginalna]. Osadzono mnie w wizieniu
w Sanoku. Tam przeznaczony byem
na rozstrzelanie. Na pocztku 1941 r.
po dostaniu si do szpitala wiziennego,
dziki pomocy straniczki Polki z oddziau kobiecego i pewnego lekarza udao mi
si uciec. Odtd ukrywaem si. Pocztkowo w Rzeszowskim potem w okolicach
Krakowa, a od wiosny 1944 r. w Warszawie. Na terenie Krakowa zorganizowaem
konspiracyjn grup dziennikarzy ziem zachodnich, która prowadzia kursy na przyszych dziennikarzy na te ziemie, wydawaa biuletyn dla podziemnej prasy o sytuacji
na lsku i innych ziemiach polskich
w Rzeszy, a poza tym biuletyny w jzyku
francuskim i rosyjskim w Stalagu w Kobierzynie. W 1944 r. musiaem si przenie do Warszawy. Wziem udzia w powstaniu. Zgosiem si do pracy w prasie.
Zrobiono mnie reporterem, a póniej kierownikiem agencji informacyjnej dla prasy powstaczej. Po jakim czasie zwolniono mnie z tej funkcji za podawanie
wiadomoci o poprawie sytuacji na Pradze
po wyzwoleniu prawego brzegu miasta
przez wojska radzieckie i entuzjastycznym

przyjciu zwyciskich wojsk przez ludno
polsk. Pisma którymi umotywowano
moje zwolnienie udao mi si uratowa
i posiadam je do dzi. W czasie powstania
oeniem si. Po powstaniu wraz z on
zbiegem z transportu do Pruszkowa
i po kilku dniach dotarem do Krakowa. Tu
w styczniu 1945 r. nawizaem kontakt
z penomocnikiem Rzdu Ludowego
na lsku gen. A. Zawadzkim i z jego polecenia w ostatnich dniach stycznia zostaem przez pk. Szyra przetransportowany
do Katowic, gdzie polecono mi zorganizowanie „Dziennika Zachodniego”. W pierwszych dniach lutego ukaza si pierwszy numer tego pisma. Mianowano mnie jego
naczelnym redaktorem.”
Prowokator czy dure
– czyli klimat czasów
iemba wspomina o udziale byych poZku wsta
ców w tworzeniu na poczt1945 roku lskiego dziennika. Opisu-

je to nastpujco (na str. 196-197): „DZ
przed zakoczeniem wojny wzmocni
si jeszcze o trójk pogorzelców warszaw
skich: Halin Markiewiczow – absol
wentk midzywojennej Wyszej Szko
y Dziennikarskiej, Janusza Litwina,
doleczajcego rany z powstania, oraz
Stefana Kalbarczyka, drukarza warszaw
skiej prasy konspiracyjnej, który zosta
metrampaem Dziennika, z czasem redak
torem technicznym, a póniej – ju
po moim odejciu – sekretarzem redak
cji. Wraz ze Zdzisawem Sierpiskim,
pracujcym niemal od pierwszych dni,
przygotowanym w konspiracji do dzien
nikarstwa na Ziemie Odzyskane, mielimy
wic w zespole czwórk warszawiaków.”
Wydaje si, e Ziemba – jako czonek
podziemia, i realista przede wszystkim – by zwolennikiem pracy organicznej, na ile pozwalaa powojenna rzeczywisto, a nie walki zbrojnej, partyzantki.
Na to zreszt przygotowao go Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Zachodnich – jego i innych ludzi pióra – na przejcie mediów, wzicia aktywnego udziau w ich
ksztatowaniu. Poniekd umoliwiao
to powrót „gbiej zakonspirowanych”
osobom. Znakomicie ilustruje nastawienie pierwszego naczelnego DZ do celowoci kontynuacji walki zbrojnej ten
fragment jego wspomnie (str. 294):
„Ujawnienie si lskiego Okrgu AK
nastpio 30 sierpnia [1945 r.]. Akcja ta
na terenie kraju trwaa od mniej wi
cej poowy miesica. Dziesitki tysicy
ludzi do tego czasu udzio si wybu
chem trzeciej wojny lub czekaniem
na co w rodzaju >deus ex machina<.
Ale takie rozwizanie istniao tylko
w staroytnej mitologii i greckich tra
gediach. XX wiek wymaga realistyczne
go mylenia i zimnej kalkulacji. [podkre
lenie autora]”.
Nic doda, nic uj. Ziemba przytacza
nawet przykad jednego z redaktorów,
który przyzna mu si, e by w AK. Dialog wyglda mniej wicej tak (str. 295):
„– Panie redaktorze, ja byem w AK.
– No to co z tego?
– Tak, ale ja si nie ujawniem!

– To do mnie pan przychodzi? Id pan
natychmiast tam, dokd naley!
– Ale co mam powiedzie, termin
ujawnienia min.
– Nie wiem, co pan ma powiedzie,
gdy nie wiem, dlaczego pan tego termi
nu nie dotrzyma! Na pewno mia pan ja
ki powód, sdz, e powinni go panu
uwzgldni… Ujawni si pan musi. I to
natychmiast…
Spojrza na mnie z niedowierzaniem, ja
za pomylaem – prowokator czy du
re?”
Ten przykad znakomicie oddaje nastrój
powojennych czasów i postaw, jak
przyj musia czowiek bdcy zwolennikiem pracy organicznej w tych a nie innych warunkach. Trzeba byo by po prostu ostronym, cholernie ostronym…
W poowie lutego 1945 r. do zespou
dziennikarskiego DZ doczya modziutka Halina Mar kiewiczow a (uro dzona 18.05.1906 roku w Warszawie, doya lat 96, zmar a 10.01.2003 roku
w Katowicach), kolejna z legend DZ.
Jej rozmowa z naczelnym Ziemb bya
krótka i jednoznaczna. Miaa spróbowa
swych si, mimo e lska, jak tumaczya, zupenie nie znaa. Ale poznaa. I zostaa. „Wyszo – podkrela w pisanym na
40-lecie gazety wspomnieniu. – Zaczam
od kronikarskich informacji, krótkich,
duszych, dzi niejedn z nich ulokowaabym z przyjemnoci w koszu. Zakoczyam rok duym reportaem w grudniowym, witecznym numerze, opartym
o wasne przeycia z Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy jako Halina
Markiewiczowa. Do tego czasu nawet
znaczniejsze pozycje informacyjne oznaczaam literkami”.
Z relacji Haliny Markiewicz wiemy, e
pierwszy numer DZ z 6 lutego 1945 roku,
dwustronicowy, waciwie rozdany na ulicach Katowic, by przede wszystkim dzieem Ziemby, wspomaganego przez Zygmunta Grossera, Ludwika Wieczorka
i Bolesawa Pitka. „Do pracy w nastp
nych szybko doczyli do pionierskiej
grupy ich dawni koledzy: Bolek Surówka,
Marek Wydra, Janek Rakoczy, Kilian By
tomski, Gucio Grodzicki… Z wychod
ców z powstaczej Warszawy znaleli
si wród nas: Stefan Kalbarczyk, Ja
nusz Litwin i Zdzisaw Sierpiski. Z obo
zów jenieckich Staszek Mojkowski i Ste
fan Kisielewski, jeszcze póniej Janek
Weber”.
Zdzisaw Sierpiski, póniejszy krytyk
i dziennikarz muzyczny, pierwsze dziennikarskie szlify zdobywa w katowickim
DZ. Wkrótce potem wróci do Warszawy,
gdzie pracowa m.in. w redakcji „ycia
Warszawy”. Wspópracowa z radiem i telewizj, krajowymi i zagranicznymi pismami muzycznymi, m.in. z „Ruchem Muzycznym”, „Jazzem” i „Poradnikiem
Muzycznym”. W powstaniu 1 sierpnia 1944 r. jako kapral podchory o pseudonimie „Marek wida”, rozpocz pierwsze powstacze starcie na oliborzu.
Kady z tych yciorysów mona by rozwija.
„Rós zespó, ale przede wszystkim
rosa ranga >Dziennika< – podsumowywa pocztki istnienia DZ August Grodzic-

ki w ksice pt. W teatrze ycia:
wspomnienia z lat 1920-1980, Warszawa 1984. – W niespena pi miesicy swego istnienia by ju pismem o najwikszym
w Polsce nakadzie i szerokim zasigu tematycznych, obejmujcym tak istotne
sprawy kraju, jak i zjawiska o zasigu midzynarodowym. Zyska mark jeli nie najlepszego, to cznie z >yciem Warszawy<
i krakowskim >Dziennikiem Polskim< jednego z najlepszych pism w kraju”.
Powstacze lady na amach DZ
omimo powojennych realiów (kontroli
P
wychodzcej prasy, postpujcej kontroli ycia spoeczno-politycznego), pami

o tragicznym zrywie powstaczej Warszawy bya obecna na amach DZ. Waciwie
to trudno byo nie zauway, e redaktorzy DZ uparcie nawizuj do tego wydarzenia – co umacniajcym wadz komunistom nie mogo si podoba. Nawet
w tekcie wychwalajcym wyzwolicielsk
Armi Czerwon, dziki trudzie której
lsk mia unikn zbytnich zniszcze (DZ
nr 16 z dnia 23 II 1945), redaktor Bolesaw
Surówka, przedwojenny dziennikarz korfantowskiej „Polonii”, akcentuje motyw
warszawski: „Wiemy doskonale, jak bardzo Niemcy potrafi niszczy. To czego dokonali w czasie odwrotu w niektórych miastach rosyjskich, to, czego dokonali
na naszych terenach, e cho tylko wspomnimy o Warszawie, wiadczy, e barbarzycy hitlerowscy potrafi stosowa w takich razach piekielne metody, robi to
na zimno, systematycznie i w sposób zorganizowany”. Oba cytowane fragmenty,
o Warszawie i barbarzystwie hitlerowców
zostay przez Surówk wytuszczone.
Z pewnoci, mimo propagandowej wymowy caoci, by szczery w swym odczuciu. Przyrównanie moliwoci takiej zagady tego przemysowego regionu dziaao
na wyobrani, mimo wyranego propagandowego kontekstu. Bo, jak dowodzi
Surówka, gdyby Rosjanie si spónili, „par dni czasu, lsk i Zagbie byyby pustyni, jednym wielkim cmentarzyskiem”.
Zupenie jak powstacza Warszawa,
gdzie – oczywicie czytaj midzy wierszami – Rosjanie celowo si „spónili”, czekajc z rozkazu Stalina a Warszawa si
wykrwawi. Wyznanie uwielbienia „wyzwolicielom” ze Wschodu brzmi tu wielce dwuznacznie. Dodajmy, e 23 lutego 1945 roku odsonito w Katowicach
na placu Wolnoci Pomnik Wdzicznoci
sowieckim „wyzwolicielom”.
Ale najcenniejszym materiaem prasowym – a waciwie ródowym – s oryginalne depesze z czasów powstania warszawskiego publikowane na amach DZ
w rocznic jego wybuchu. Ukazay si
cznie 63 odcinki. Publikacj z nich
w ramach cyklu „Rok temu... przebieg powstania war szaw skiego” rozpo czto
w nr 166 DZ z dnia 1 sierpnia 1945 roku.
Autorem, inicjatorem tej rubryki by – jak
atwo mona byo si domyle – zaoyciel i pierwszy redaktor naczelny DZ Stanisaw Ziemba. W kolejnych numerach,
na drugiej stronie, czytelnicy mogli znale depeszowe relacje, z tego co dziao si
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w powstaniu. Jak podkrelano we wstpie,
miao to by: „krótkie, telegraficzne zestawienie przebiegu powstania warszawskiego, sporzdzone zostao na podstawie
komunikatów, wychodzcych w tym czasie w Stolicy, informacji prasy powstaczej
oraz biuletynów agencyj informacyjnych.
Zestawienie to nie jest kompletne, gdy
wszystkie podane wyej róda, ograniczyy si w pewnych okresach, do podawania
wiadomoci gównie ze ródmiecia,
wzgldnie tych dzielnic, które ze ródmieciem miay moliwo cznoci” – zastrzegano.
To swoiste kalendarium byo ewenementem w ówczesnej prasie, która przecie bya kontrolowana przez komunistów (czy te
zaczynaa mniej czy bardziej by). Wszak
gazety byy od zawsze doskonaym organem propagandy, narzdziem indoktrynacji, suyy „ksztatowaniu opinii spoecznej” – a wic by y po danym
narzdziem wadzy. A tu w „Dzienniku” – którego patronem by genera komunista Aleksander Zawadzki – szerz kult
podziemnego, „reakcyjnego” – jak mawiali
komunici, powstania...
Oto maa próbka tego informacyjnego
w gruncie rzeczy tekstu: „Powstanie – re
lacjonuje Ziemba – zapowiedziano we
wszystkich punktach War szawy
na godz. 17. Termin te z przyczyn bliej
jeszcze nieustalonych, zosta w kilku
miejscach przypieszony. Przypuszczalnie
zmobilizowane po domach prywatnych
oddziay, nie wytrzymay nerwowo, albo
te niemcy [pisownia oryginalna] wpadli
na ich lad. Na oliborzu doszo do star
cia ju o godz. 15.15, w ródmieciu
na ul. Mazowieckiej o godz. 16.”
Powstacze kalendarium zakoczono
w nr 228 DZ z dnia 2 padziernika 1945
roku. Znalaza si w nim relacja z kapitulacji powstaczych oddziaów, jaka miaa miejsce rok wczeniej: „Walki zostay
cakowicie wstrzymane i oficjalnie nie
podjto ich ju. Jedynie w nastpnych
dniach drobne oddziay wyamay si
spod zarzdze dowództwa AK i na wa
sn rk podjy próby przedarcia si
przez kordon nieprzyjacielski i Wis... Co
raz wicej jednak Warszawian decydowa
o si na opuszczenie stolicy. Wielu wród
nich byo takich, którzy ukochane miasto
opuszczali po raz pierwszy w yciu.
Wszystko to miao wyraz niesamowicie
przygnbiajcy. Po poudniu podano, e
termin wychodzenia z miasta zosta prze
duony do 6go [padziernika]. Wieczo
rem w Komendzie Harcerskiej odbya si
odprawa, gdzie dowódcy synnych bata
lionów Zoki i Parasola tzw. Szarych Sze
regów, rekrutujcych si z modziey
harcerskiej zameldowali swoje straty.
Jeden z nich poda stan 3ch plus dowód
ca, ze stanu okoo 600 ludzi, na poczt
ku powstania, a drugi stan 4ch i dowód
ca, ze stanu kilkuset ludzi. Daje to
w przyblieniu obraz, jak ogromnie wy
krwawia si modzie polska w powsta
niu warszawskim” – opisuje Ziemba. I jest
to naprawd wymowne wiadectwo.
W tyme numerze gazety, z dnia
1 sierpnia 1945 roku, na pierwszej stronie
redakcja znalaza odniesienie do czasów
powstania i jego bohaterów, informujc du-

ym tytuem; „NOWE MAKABRYCZNE
ODKRYCIA POD NIEMODLINEM.
Powstaców warszawskich rozstrzeliwano nocami”. W kilku szpaltowej relacji
z miejsca „potwornych zbrodni niemieckich w pobliu najwikszego w Europie
obozu jeców w ambinowicach (Lamsdorf)” [gdzie po wojnie swoje wycierpieli
te Niemcy i lzacy], redaktor skupi si
te na wtku powstaczym, mianowicie:
„milicja w Niemodlinie odnalaza niem
k, która przez jaki czas i to okresie ko
cowym, pracowaa w obozie w charakte
rze sanitariuszki. Niemka ta zeznaa, e
onierzepowstacy przywiezieni do obo
zu z Warszawy jesieni 1944 roku, byli no
cami masowo rozstrzeliwani”.
Obok tej wstrzsajcej relacji, te
na pierwszej stronie, znalaz si wstpniak
napisany z okazji pierwszej rocznicy wybuchu powstania. Zacytujemy tu pocztek
i koniec tego wprowadzenia, który znakomicie ilustruje narracj, która miaa zdominowa ocen powstania w hagiografii komunistycznej, a przed któr redaktorzy DZ
chyba starali si uciec. Bo co innego bohaterstwo ludzi, jego ocena, a co innego ocena trafnoci dziaa polityczno-wojskowych, w które zostali wpltani. Zreszt,
do dzisiaj nie jest to rozstrzygnite i do dzisiaj budzi kontrowersje... Susznie wic rozgraniczali to ówczeni redaktorzy DZ,
niektórzy z nich byli wszak naocznymi
wiadkami powstaczej tragedii:
„Powstanie warszawskie byo z poli
tycznego punktu widzenia czynem zbrod
niczym, a z wojskowego szaleczym, je
eli jednak chodzi o wkad i bohaterstwo
onierza powstaczego, bez wzgldu
na to, czy wchodzi on w skad szeregów
AL czy AK, jeeli chodzi o wysiek i ofiar
no spoeczestwa warszawskiego, to za
suguje ono na uznanie najwysze (...)
Fakt, e powstanie byo politycznie i woj
skowo pomysem fatalnym, nie moe ab
solutnie, w niczym umniejszy ofiar, za
sug i bohater stwa sze rokich rzesz
onierskich i jeszcze szerszych rzesz lud
noci. Nie mona i nie wolno potpia po
wstania bez reszty: pomys i kierownic
two byo zbrodnicze, czyn powstaczy
i zachowanie si ludnoci, przechodz
do historii jako karta najpikniejszego bo
haterstwa”.
Oczywicie, znalaz si w tym wywodzie ukon w stron komunistycznych mocodawców (generaa Zawadzkiego i otoczenia), od którego zaleao by albo nie
by „Dziennika”. Dowodzono bowiem, e
decyzja o wybuchu podjta przez „zbrodnicze kierownictwo” bya oderwana od realiów – czytaj – niekonsultowana z Armi
Czerwon. Ciekawe, e przeciwstawiano
tu zorganizowane i niezorganizowane
masy powstacze jakiemu „nieodpowiedzialnemu kierownictwu”, które ponosi, zdaniem piszcego, odpowiedzialno
za jego ostateczny wybuch: „Masy war
szawskie, caa modzie, wojskowe orga
nizacje podziemne przyjy powstanie ja
ko konieczno, obowizek i dawno
oczekiwano moment odwetu. Nikt z nich
nie przypuszcza, e inicjatorzy mogliby
mie w nim inne cele, ni tego wymaga
interes Polski, nikt nie przypuszcza, e
byo ono oderwane od dziaa jakie

prowadzia niedaleko prawego brzegu
Wisy Armia Czerwona”.
I na drugiej stronie koczy piknie
cay ten rocznicowy wstpniak autor
podpisany jako Zetes – czyli Stanisaw
Ziemba w ten sposób: „Skadamy hod
modym chopcom, którzy nie baczc
na ogromne niebezpieczestwo podbie
gali i unieszkodliwiali goliaty, lub te
z pras powstacz dochodzili do najbar
dziej niebezpiecznych odcinków fronto
wych, modym dziewcztom, penicym
funkcje czniczek, które pod gradem
kul lub niebezpiecznymi kanaami prze
biegay z meldunkami, ludnoci cywilnej,
która dla onierzy budowaa barykady,
donosia amunicj, przygotowywaa stra
w, opiekowaa si rannymi. Bohater
stwo i ofiarno ich wszystkich nigdy
przez Polsk nie zostan zapomniane”.
Nic te dziwnego, e w lad za powstaniem, informowano o wszystkim, co wizao si z powstacami, ich upamitnieniem,
Warszaw i jej odbudow. Zasygnalizujemy tylko kilka przykadów w samym 1945
roku. W nr 167 z dnia 2 sierpnia na amach
DZ ukazaa si informacja, i „W rocznic wybuchu powstania warszawskiego/
[powstaje] Pomnik ku czci polegych powstaców”. Konkretnie – taki monument
odsonito na cmentarzu powzkowskim.
Natomiast w numerze 229 z dnia 5 padziernika 1945 roku pisano: Odbudowa Warszawy w Cyfrach/Co zrobiono i zamierzenia
na przyszo. Relacja z tego co zrobio Biuro Odbudowy Stolicy dotyczya gównie
przywrócenia funkcjonowania infrastruktury wodocigowej, elektrycznej, gazowej, tramwajowej, budynków, jezdni – przy czym nieustannie porównywano
to ze stanem przedwojennym, aby uzmysowi ogrom zniszcze i zasig czekajcych
jeszcze stolic koniecznych prac. W tyme zreszt numerze donoszono o zawizaniu w Katowicach Komitetu Odbudowy
Stolicy. Nie jest wykluczone, e wspierali go
czonkowie redakcji DZ zwizani uczuciowo z miastem, w którym wybucho powstanie i marzcy o jego rychej odbudowie.
Dramatyczne wspomnienie
dziennikarki
grudnia na amach DZ w nr 303 po16
jawia si zapowied duego, witecznego wydania gazety, który „ukae

si w znacznie zwikszonej objtoci i powicony bdzie wspomnieniom z czasów
okupacji. Przyniesie on m.in. szereg nieznanych szczegóów antyniemieckich akcji Polski Podziemnej, akcji znanej dotd tylko z jej
kocowych wyników a nie od strony jej
przygotowa i przeprowadzenia”. Chocia nie pada tu nazwa Armia Krajowa i powstanie warszawskie, uwani czytelnicy
na pewno wiedzieli, czego si spodziewa.
Przecie cz redaktorów zwizana bya
i z AK i z powstaniem... Zreszt w kolejnej zapowiedzi wydania witecznego z 19
grudnia (DZ nr 306) wskazano, e chodzi
m.in. o zamach na szefa warszawskiego gestapo Kutscher.
I rzeczywicie, tak jak zreszt wynika to
ze wspomnie Haliny Markiewiczowej,
w witecznym DZ pojawi si motyw po-

wstaczy – jej relacja z popowstaczej tuaczki (pt. Na pocztku bya rado...
Szlakiem powstaczego tuactwa). Wydanie z 24-26 grudnia 1945 roku (nr 311) sygnowane byo, raczej naiwnym jeli chodzi o rodzaj sztuki, obrazkiem nienej
zimy i udajcych si na naboestwo
do kocioa mieszkaców wsi. Tu zaprzgi konne, tam kto na nartach, babcie
z wnucztami (a moe matki) brn w niegowej zamieci do drewnianego kocióka
na pasterk. Tytu czoówki pochodzi ze
znanej polskiej koldy: „Podnie rczk
Boe Dzieci bogosaw Ojczyzn mi...”
Ojczyzn, która tyle przesza i tyle jeszcze miaa przej. Rzeczywicie, tytu jak
na now, powojenn rzeczywisto mocno trafny, by nie rzec – proroczy. Redaktor Markiewicz luno raczej odnosi si
do czasów samego powstania, ale znalaza si w tekcie jedna ywa retrospekcja
godujcej wtedy tuaczki, gorzka, sarkastyczna w tonie: „Patrz na grub, wypa
sion bab i czuj wzbierajc si we
mnie fal pierwotnej, dzikiej nienawici.
Wszczepi palce w kark, zerwa czerwo
ny krzy z opaski i powlec tam, w kana
y, na barykady, na Starówk, Zieleniak,
pokaza powicenie i bohaterstwo i mi
o czowieka do czowieka. Odda j po
tem w rce pijanych Ukraiców, niech
by pohulali, niechby poznaa, co ból
i mka!”.
Przyczyny nienawici do sanitariuszki
tumaczy ten fragment: „Krzepkie rce
straaków sprawnie chwytaj drki no
szy. Wiem, e mnie wioz na punkt sani
tarny, wiem, e bdzie wszystko do
brze... Smród, askotliwie bijcy
w nozdrza, przywraca mi przytomno.
W niewielkiej izbie, na zmierzwionej so
mie, wzdu dwóch duszych cian roze
sanej, le gsto poukadani chorzy. J
ki, zawodzenia, pacz, tuk si o ciany,
czarne od rojowiska much i opadaj bez
adnego oddwiku. S tylko chorzy,
i ich cierpienia, nie ma wicej nikogo.”
Redaktorka ucieka z upiornego szpitala-umieralni, w których znajduj si tylko
trupy i dogorywajcy. Trafia cudem do jakie rodziny robotnika, która daje jej
ubranie (bo zawszona i brudna), nakarmi
(bo godna) i da si wyspa. Wyczerpana
pi ponad trzydzieci godzin.
„– Prosz pana, ja z Warszawy. Ucie
kam ze szpitala. Tam jest strasznie.
Ja chc tylko je i spa. Zapac, mam
pienidze. Zaraz dam. – Nie trzeba. Po
mog pani i.
W niewielkim pokoiku kobieta i troje
dzieci. – Pomó si umy i daj mleka.
Ta pani z Warszawy. Przepi si u nas.”
To wspomnienie poruszajce dramatyzmem.
A niejaki Bogdan Butryczuk zamieszcza pod reportaem Haliny Markiewiczowej tekst pt. „Epilog gorzki i szyderczy”
o „mesjanizacji klski powstania”,
oczywicie siejc propagandowym jadem
przeciw nastawionym antysowiecko „AK-istom” [prawda, e brzmi pogardliwie?] – dla równowagi. Cytat z tego
„dziea”: „Odczuwa [powstaczy robotnik], e sytuacja AK dopiero teraz wyania dwuznaczno, wyrastajc z politycznych komentarzy powstaczej prasy

W witecznym numerze „Dziennika Zachodniego” z 24-16 grudnia 1945 roku znalazo si wspomnienie modej dziennikarski Haliny Markiewiczowej z popowstaczej Warszawy.

w stosunku do znajdujcej si na Pradze
Armii Czerwonej. Niemcy uwijali si
po gruzach Warszawy i poprzez krokodyle zy mówili napotkanym AK-istom,
wskazujc ramieniem Prag: „oni winni”.
Grafomastwo i cygastwo. Tekstu tego nie popeni chyba aden z „Dziennikowych” powstaców.
17 grudnia 1945 roku DZ opublikowa:
„List strat dziennikarstwa polskie
go 19391945”. Kilkukolumnowe zesta
wienie obejmuje okoo 260 nazwisk
dziennikarzy polegych m.in. w powsta
niu warszawskim, ale take w obozach
koncentracyjnych czy w kampanii wrze
niowej. O tych stratach mówi zjazd
Zwizku Dziennikarzy RP, który odbywa
si wtedy w Warszawie.
Jeszcze kilkakrotnie, ale zawsze w sposób wywaony, wspomina DZ w powojennych latach powstacz rocznic. Nie by
to tak histeryczny ton, jakim emanowaa
bratnia „Trybuna Robotnicza”, który to, niestety, mia zdominowa oficjaln narracj

historyczn, narzucon przez komunistów,
na dugie lata. „Trybuna…” przytaczajc
sowa towarzysza Gomuki w pierwsz
rocznic powstania, 1 sierpnia 1945 roku,
mówia o reakcyjnych zdrajcach, zdradzieckim kierownictwie AK i o tym, e Armia
Czerwona chciaa uratowa Warszaw,
ale uniemoliwili to tow. Stalinowi AK-owcy. „Warszawa pada – koczy si jeden z snistych artykuów opisujcych
upadek powstania. – Pada zdradzona
przez dowództwo AK, które nie chciao
skorzysta z moliwoci przedarcia si
na Prag i wydao Warszaw i jej obroców
w rce niemców. Ludno na rozkaz niemiecki opucia stolic. A pod gruzami miasta wrzao ycie. Tajone, ukryte, zdobywane miertelnym wysikiem. ycie tych, co
nie chcieli przyj wyzwolenia z rk niemieckich morderców”.
Warszawa budzia si do ycia, a ludzie,
zwykli ludzie – jak w caym kraju zreszt – zmczeni byli wojn…
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Foto. Joanna Owczarek
Szeroko rozwarte wrota ogromnej bramy ulicy Stawowej

W kamienicy „Pod Faunami”
HENRYK SZCZEPASKI
110 lat temu kamienica wzniesiona wedug abrysu Ludwika Goldsteina zaja
pust parcel po dawnych winnicach Breslauerów. Stana u zbiegu dzisiejszych
ulic Mickiewicza i Stawowej (wtedy August Schneiderstrasse i Teichstrasse). We
spó z podobnie wygldajc kreacj Ludwika Damego, zajmujc zachodni na
ronik Stawowej, przypominaa szeroko rozwarte wrota ogromnej bramy otwie
rajcej ciasn gar dziel ulicy prowadzcej do dwor ca towarowe go
– na pocztku XX wieku – okna na wiat katowickich kupców i przedsibiorców.
Rzuty poziome obydwu budowli s dla siebie lustrzanym odbiciem. Osi syme
trii tego ukadu jest o ulicy Stawowej. To urbanistyczny precedens Katowic a mo
e i lska.
1906 roku piciokondygnacyjn
W
czynszówk wybudowa mistrz budowlany Ludwik Goldstein na zlecenie Ju-
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liusza Kaszaba, producenta zastaw stoowych oraz spóki o nazwie „Goldstein M
und Genossen”. Rok póniej jej pierwszymi i wycznymi wacicielami zostali
Moritz Perl, szef skadu handlowego szka
budowlanego i artystycznego oraz Edward
Trapp, mistrz szklarski. W 1908. jej kolejnym posesjonatem i lokatorem zosta
Emil Scholz, katowicki kamienicznik,
posiadacz wielu domów czynszowych
a take hotelu „Kaiserhoff” przy Stawowej 19. Po jego mierci od poowy lat 30.
nieruchomoci wadali Dziaoszyscy,
znani w Katowicach z piknego piewu,
koncertów muzycznych a take z produkcji kafli i budowy pieców.

Z okien modej Korfantowej
Na ssiednim naroniku przy Stawo
wej 3 na kaw i ciastko zapraszaa „Ho
henzollernn Cafe”. Pod dachem tego domu nalecego do Józefa Brauera
i Ryszarda Danzigera, w czynszowym
mieszkaniu na pitrze, spdza miodowe
miesice trzydziestoletni Wojtek Korfanty ze swoj 21 wiosen liczc on, zdrobniale nazywan Elbiecin, która jak zapewnia na amach prasy, nigdy nie bya
„sprzedawaczk u Barascha”. Tutaj powia mu trójk pociech a w midzyczasie, wygldajc przez okno swego pokoju, obserwowaa gromady witobliwych Izraelitów
w nabonym skupieniu, kadej soboty
wkraczajcych do synagogi. W dni po-

wszednie ogldaa ekip murarzy, vis
a vis, z wielkomiejskim rozmachem budujcych now kamienic, wkrótce wykupion przez ydowskich przedsibiorców
z brany szklarskiej. W tym czasie jej ma, wtedy ju posa do Reichstagu, polska
prasa nazywaa „Mojeszem z Katowic”.
Po przeciwnej stronie Mickiewicza wznosiy si jeszcze bardziej okazae budowle
Wielkiej Synagogi Reformowanej i gimnazjum klasycznego. Wspólnie z nimi i domem
Ludwika Damego, w którym mieszkali
Korfantowie, kamienica Perla i Trappa otaczaa ukwiecony miejski skwer czasem nazywany parkiem lub promenad. Bya krajobrazow kropk nad „i” – nieodzownym
dopenieniem decydujcym o urodzie i wyjtkowoci tego zaktka od zachodu zamykajcego ówczesn August Schneiderstrasse. Dr Maria Nowosad z Wydziau
Architektury Politechniki lskiej twierdzi,
e równie i dzisiaj budowle zespou urbanistycznego Mickiewicza-Stawowa „niczym nie ustpuj reprezentacyjnym cigom
handlowym Wiednia, Berlina, Lipska, Budapesztu, Brna, Odessy czy Hanoweru.”
Pod dwoma Faunami
Dzi, tak jak ponad 100 lat temu, monu
mentalny dom Perla i Trappa wzbudza po

Jej mu ry od za wsze do mi no wa y
nad dawn Stawow, na pocztku XX wieku jedn z najbardziej ruchliwych jezdni
powiatowych Katowic. czya gied
owocowo-warzywn zlokalizowan u poudniowego jej wylotu przy bocznicach
i rampach Dworca Towarowego z najwiksz w miecie Hal Targow na pónocnym jej kracu nad Raw. Tdy popieszay tumy przechodniów, przekupek
i kramarzy cigncych lub popychajcych
wózki. Obok przejeday setki furmanek,
a pomidzy nimi coraz czciej uywane
samochody i motocykle. Gwar i zgiek panowa tu od wczesnych godzin porannych.
W pierwszej wierci XX wieku, wspólnie
z ówczesn Grundmannstrasse (obecnie 3 Maja) penia funkcj handlowego
city.
W domu „Pod Faunami”, od strony ulicy Mickiewicza miecia si piekarnia
a obok masarnia Pinkusa Fischera oferujca miso i wdliny z „Fabryki koszernej”.
Na pitrach mieszkania wynajmowali
urzdnicy starostwa, magistratu i kolei elaznych, inynierowie, kupcy i rzemielnicy. Od lat 30. XX wieku mia tutaj gabinet i pracowni protetyczn lekarz
Kazimierz Bernaszewski, stomatolog
i technik dentystyczny. Pacjentów przyjmowa jeszcze w czasach Polski Ludowej.
Dobre wino i co na zb
W 1909 roku, pod szyldem „Casino Bar”
Max Petrikowski, na parterze otworzy
winiarni. Wchodzio si do niej obok reprezentacyjnego wejcia do kamienicy. Zajmowaa kilka pomieszcze od strony Stawowej. Wygodne kanapy i gbokie fotele
zachcay do relaksu. Sal owietla wielki krysztaowy yrandol. Przed bufetem sta
rzd wysokich stoków a znad niego,
z póek na cianie wyoonej lustrami, markowymi etykietami kusiy wina francuskie,
wgierskie, reskie a take z zamorskich
winnic Afryki, Ameryki i innych kontynentów. Przybytek Bachusa nazywano „domem wina”. Przetrwa wojn wiatow
i powstania lskie.

Po plebiscycie, jeszcze latem 1922 roku lokal na parterze naronej kamienicy kupia Aniela Hajto. Zmodernizowaa dawn winiarni i zaaranowaa tam restauracj
z prawdziwego zdarzenia. Nad jej wejciem umiecia szyld „Bar Christall”. Mia
sal zebra towarzyskich i wytworny pokój dla specjalnych goci. Oferowa niadania, obiady i kolacje. W bufecie nie brakowao trunków.
Paac Flanka
W grudniu 1926 roku nowym wacicie
lem lokalu zosta Adolf Flank, przedsi
biorczy menader i gastronomik, z Biel
ska Biaej, miasta uchodzcego wtedy
za „wysp agresywnej niemczyzny”
na polskim lsku. Mia tam restauracj,
kawiarni i hotel „Pod Poczt” przy gównej ulicy Pisudskiego, a od 1932 roku podobne lokale w luksusowym hotelu „Prezydent”, przy obecnej 3 Maja. Wród
niemieckiego i ydowskiego establishmentu buruazyjnych Katowic, modne
byo podróowanie i ucztowanie w jego salonach z widokiem na Szyndzielni i perspektyw wdrówek po beskidzkich szczytach.
Kilkanacie godzin przed sylwestrow
noc 1926 roku, w katowickiej kamienicy „Pod Faunami” nastpio otwarcie nowej wytwornej restauracji z salami i pokojami przypominajcymi paacowe wntrza.
Goci przyjmowaa na dwu kondygnacjach. Do historii przesza pod nazw
„Palais Flank”. Reklamowaa si jako
„Pierwszorzdna wielkomiejska restauracja” i „lokal towarzyski” z „kuchni Warszawsk”. Goci przyjmowaa do trzeciej
w nocy. Codziennie mogli konsumowa
i taczy przy dwikach „Jazz-Bandu”.
Nie mino nawet 6 miesicy, gdy latem 1927 roku restaurator Adolf Flank zosta bohaterem sensacyjnej, a dla niektórych nawet bulwersujcej, afery. Jan
Podgórski, dyrektor policji w Bielsku pozwa go przed sd za oszczerstwo. Tamtejsi sdziowie rozpoznali spraw i gadatliwego gastronomika skazali na „14 dni
Foto. Joanna Owczarek

dziw bogactwem sztukatorskich dekora
cji oprawnych w boniowan elewacj
o pastelowych barwach, wyniosoci
murów, poddaszem z facjatkami i wie
widokow na szczycie. O jego wacicielach przypomina tajemniczo zaszyfrowany monogram „PT” jako stiukowy relief
umieszczony w centralnym punkcie frontowej elewacji, tu ponad oknem pierwszego pitra. O dwie kondygnacje wyej, paskorzeba pod tarasem przedstawia gowy
dwu brodatych Faunów z kolimi rókami i par sterczcych uszu, w dawnej Grecji patronów podnoci, si witalnych
i ekstatycznych uniesie. Jedni twierdz,
e to Moritz i Edward, a inni e Faun zdublowany. Patronowali lukullusowym
ucztom z tanecznymi szalestwami, bd
innym ekscentrycznym imprezom aranowanym w restauracjach tego budynku.
Z podestów na pópitrach klatki schodowej wida ciasne podwórko z oficynami syncymi z kuchennych schodów
i maych pokoików dla suby. eliwne
balustrady na dolnych kondygnacjach, potguj wraenie przeniesienia w realia starowieckiego, bogatego domu lokatorskiego – oa zy ci szy i spo ko ju do brze
sytuowanego mieszczastwa. Na kadym z piter znajdoway si dwa piciopokojowe mieszkania – jedno z oknami
od ulicy Mickiewicza, a drugie od Stawowej. Na korytarzu i w paru wntrzach ocalay ceramiczne wykadziny na cianach
i posadzkach, a w oknach kolorowe resztki oszkle i witray pochodzce ze skadu Perla, a ukadane przez mistrzów – Alfreda Trappa i jego syna Edwarda.
Bry i elewacje budynku architekt wystylizowa na mod tryumfujcego cesarstwa prusko-brandenburskich Wilhelmów.
Jego picioosiowy fronton zdobi trzy wykusze – centralny, zakoczony tarasem
na czwartym pitrze oraz dwa narone,
znacznie wysze sigajce poddasza
i zwieczone hemami w formie pikielhauby. Gównym akcentem podobnej, picioosiowej fasady od strony ulicy Stawowej
jest trójboczny erker nadwieszony analogicznie jak ten znad bramy wejciowej.
Trzecia fasada od strony ulicy Mickiewicza ma tylko trzy osie, a zamiast wykusza
trójktnie wymodelowane balkoniki, sterczce jak ptasie dzioby.
Balkony na pozostaych elewacjach
wypeniaj przestrze pomidzy wykuszami. Maj kamienne lub murowane balustrady z oryginalnie zaprojektowanymi rzdami tralek, supków i przewitów. Stanowi
dominujcy akcent trzech pierwszych piter. Ze wzgldu na ich urod i liczb, cay obiekt bywa nazywany „balkonowcem” albo „domem z balkonami”.
Najefektowniej swoje secesyjne wdziki, kamienica „Pod Faunami” prezentuje
w promieniach popoudniowego soca,
wygrzewajcego jej zachodni fasad,
a potem fronton z galeri reliefów ludzkich
twarzy, faunów i groteskowych maszkaronów spowitych girlandami lici i kwiatów.
Pobyskuje szkem kilkudziesiciu wielkich
okien o rónej szerokoci i wykroju. Cieszy oko reprezentacyjn, ornamentowan
bram wejciow, loggiami o aurowych
balu stradach, atty k i wieyczkami
na szczycie elewacji.

Monogram Perla i Trappa z fasady domu Mickiewicza 22
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„Casino Bar” Maxa Petrikowskiego przy August-Schneiderstrasse 22 (ul. Mickiewicza). Pocztówka z 1910 roku

wizienia obostrzonego jednem twardem
oem w tygodniu”. Dowiedli, e Adolf,
w towarzystwie swego krewniaka Mieczysawa i szatniarza Alojzego opowiada, jakoby dyrektor Podgórski z lekcewaeniem
mia si wyraa o marszaku Pisudskim
i wojewodzie Grayskim. A to drastycznie naraao na szwank reputacj pana dyrektora policji.
Sensacja bya tematem numer jeden biesiadnych stolików Bielska i Katowic.
Od tamtej pory Flank by ju bardziej dyskretny, a nawet maomówny, natomiast
Franciszek Feige, jego kolega po fachu
z katowickiej restauracji „Pod ratuszem”,
umieci, z daleka widoczny napis:
„Gospodarz ma od wszystkich zysk!
Wic w polityce trzymaj pysk!”
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Stugbna plotka przebrzmiaa, a Flankowi przysporzya popularnoci. W jego lokalach zaczo bywa coraz wicej klientów poszukujcych smacznych potraw,
rozrywki, intrygujcych bajd o katowickich
znajomkach lub osobistociach wielkiego
wiata polityków i artystów.
W Katowicach koncertoway ju takie
gwiazdy jazzowej awangardy jak Karasiski, Petersburski, Kataszek, Gold czy
Rossner, którego chwali sam Cole Porter.
Jeszcze do niedawna uchodzce za „muzyk dzikich Murzynów” utwory do taca staway si szlagierami elit towarzyskich. Do kanonu eleganckiego dancingu,
prócz swingujcego pianisty, nalea te
jazzband. To byy magiczne motory wyzwalajce potencja energii i radoci.
W paacu Flanka superatrakcj by taneczny parkiet uoony z luster. Stresowa przywyke do dyskrecji damy, odzwierciedlajc plsajce ydki a czasem kolana

unoszone w rytm modnego shimmy, improwizowanego tanga, fokstrota lub walca. W Katowicach funkcjonowao kilka
szkó taca towarzyskiego. Uczyy boogie-woogie, dynamicznego bostona i charlestona, taczonego nie tylko parami, ale take – solo. Na dancingach, estradach
a czsto przy goleniu katowiczanie piewali „Kademu wolno kocha”, „Mio
ci wszystko wybaczy” albo „Tango Milonga”. Popularne byy amerykaskie zote
przeboje „Swanee River” oraz przebój
wszech czasów „Oh, Susanna”.
Wojciech Janota, odkrywajcy uroki
midzywojennych Katowic zauway, e
„Paac Flanka” wywindowa si „na szczyt
listy najlepszych lokali”. Ogoszenia prasowe promoway j jako „rendez-vous elity towarzyskiej lska i najwytworniejszy
lokal katowicki”.
Pomidzy stolikami – z piramidami talerzy, szklanek i butelek na ramieniu – balansowali kelnerzy we frakach i biaych koszulach z czarn much, atrybutem ich
profesji. W menu kusiy oryginalne dania
francuskie z abim udkiem i limakami
wcznie. Po takiej przystawce nie wypadao nie zamówi delikatnie musujcego
cydru, pienistego szampana, wytrawnego
calvadosa, koniaku lub jego zacnego poprzednika – armagnaca, przysmaku redniowiecznych mnichów. Rozmowom
i flirtom przeplatanym ploteczkami. towarzyszyo palenie tytoniu. Panowie szpanowali czstujc zamorskimi cygarami.
a w zotych lub srebrnych papieronicach
podsuwali kosztowne nile, sfinksy czy ergo. Papieros w ustach damy wci jeszcze
uchodzi za wybryk. szpeccy jej wizerunek. Ozdob stoów byy krysztaowe albo porcelanowe popielnice z malowan lub

wytaczan ornamentacj. Na dusze tytoniowe seanse palacze zasiadali w fotelach klubowych foyer, zaaranowanego
w maej salce opodal szatni. Wzorem
ówczesnych idoli Freda Astaire’a czy Cary Granta, na swoje wytworne fraki zakadali wtedy jedwabne lub aksamitne smoking-jackety, chronice ubranie przed
popioem i szybko jeczejcymi osadami
nikotyny.
Lokal upodobaa sobie ydowska i niemiecka buruazja.
Po 1930 na balu u Flanka damy plsay w strojach eksponujcych ich smuke figury i kobiece wdziki. Modne kostiumy
wizytowe skaday si z akietu o rozkloszowanej baskinie doszytej poniej talii
i wskiej spódnicy, nie ograniczajcej tanecznych ewolucji. Obowizywaa wizytowa czer, stopniowo wypierana przez
granatowe suknie z wenianej koronki. Gow nakryway toczkiem lub maym filcowym kapelusikiem. Na nogach miay jedwabne poczochy i pantofle z mikkiej
skórki na wysokim obcasie. W drodze
na bal i potem, gdy ju przy gwiazdach
i ksiycu, w towarzystwie swoich wybraców wracay do domów, wtulay si
w czarne, popielate lub brzowe brajtszwance z wyporków azjatyckich owiec.
Z podobnego karakuowego futerka z krótkimi loczkami miay te konierze do innych zimowych paszczy oraz legendarne
mufki – niezapomniane rekwizyty naszych prababek.
Bywalcy tanecznych spotka u Flanka
wystpowali we frakach. Ubierali si
w ekskluzywnym magazynie Grünpeterów przy ulicy w. Jana 11. Ich „Skad artykuów mskich” oferowa modne obu-

Wntrze „Casino Bar”. Pocztówka z 1910 r.

wie, bielizn i ubrania sprowadzane wycznie z pracowni wiedeskich i londyskich rzemielników. Cho sprzedawane
po wyrubowanych cenach, miay staych
i licznych nabywców przybywajcych tutaj równie z dalekiej Warszawy.
Zanosio si na to, e katowicki „Palais Flank” bdzie jego sztandarowym lokalem, a w najgorszym wypadku niemniej
wanym ni ten starszy w Bielsku, pamitajcy czasy wilhelmiskiego cesarstwa.
Jednak w 1932 roku rzutki restaurator odda go w poddzieraw, a w Bielsku Biaej jego energi pochona nowa inwestycja – restauracja w renomowanym hotelu
„Prezydent”.
Ajentem i gospodarzem katowickiego
zakadu Flanka zosta Wilhelm Rares.
Jeszcze w 1933 roku, w ogoszeniu
na amach „Powstaca” zaprasza do „lokalu familijnego” z „jedyn wykwintn
kuchni na miejscu” oraz „codziennym
koncertem i dancingiem”. Nieznacznie
zmieni menu: na pierwszym miejscu
oferowa polskie, a dopiero potem francuskie potrawy.
Patria
W 1935 roku restauracj od lat zaliczan
do wysokiej kategorii „koncertowych”,
kupi Henryk Bieruski. Po 1937 staa si
wasnoci spóki, ale nie zmienia szyldu.
Wci nazywaa si „Patria”. Kuchni, bufetem i dansingiem – podejmowaa goci
a do hitlerowskiej okupacji.
Po wyzwoleniu funkcjonowaa pod
przedwojennym szyldem, jej wacicielem
by J. Ciso. Nadal mona tu by o
potaczy i zje lepiej ni w innych jado-

dajniach. Minione dwudziestolecie przypominay resztki jej wyposaenia i wystroju. Oferowaa jado, wódk, piwo i zagrych – najczciej w postaci kiszonego
ogórka lub dobrze przyrzdzonego ledzika. W powojennym baaganie uchodzia
za lokal szabrowników i repatriantów,
tumnie nawiedzajcych Katowice.
W latach 70. XX wieku, jak feniks
z popioów odrodzia si pod adresem – Mikoowska 44. Kolejne jej lokum
z poprzednim wiza tylko szyld i data budowy kamienic. Obydwie byy wzniesione w 1906.
W tej „Pod Faunami”, pod koniec ubiegego stulecia, na pitrze, by czynny salon relaksacyjny, sucy pomoc w odzyskiwaniu luzu duchowego i fizycznego,
a na parterze jeden z pierwszych katowickich sexshopów. Obok przez wejcie
od Stawowej zaprasza drink bar „Erotic
Center”.
Od 2015 roku w pokojach na pierwszym
i drugim pitrze funkcjonuje hostel o nazwie „Kattowitz”. Z jego usug korzystaj wygodni, beztroscy „backpackerzy”
gustujcy w podróach bez waliz i baganików, a swój ekwipunek pakujcy w jednym plecaku. Prócz pokojów wycznie dla
pa lub panów, ma w rezerwie take wieloosobowe, koedukacyjne.
Oratorium pani Bronisawy
Przed rokiem 1980, na pierwszym pitrze
w pokoju nad wejciem do kamienicy
„Pod Faunami” mieszkaa kobieta o imie
niu Bronisawa. Zbliaa si do swoich
abrahamowych urodzin. Patrzc przez
okno widziaa pusty plac po przeciwnej

stro nie ulicy Mickiewicza. Jed nak
przed oczyma wci miaa majestatyczne
elewacje wielkiej synagogi, któr w dziecistwie ogldaa codziennie. Tam odbya si jej religijna inicjacja – bat micwa. Nie
umiaa wymaza ze swej pamici widoku
sanktuarium spowitego pomieniami poaru wznieconego przez hitlerowców
w 1939 roku.
Przy Mickiewicza 22 mieszkaa razem rodzicami, którzy prowadzili duy sklep
obuwniczy przy ulicy 3 Maja. Jako ydówka cudem przeya wojn i holokaust. Jej bliskich pomordowali nazici. W trudnych czasach powojennej ciasnoty mieszkaniowej,
miejski kwaterunek pozostawi jej dwa
pokoje sporód piciu dawnego apartamentu. Prawie nigdy nie opuszczaa swego pomieszczenia. Miaa opiekunk, przedwojenn pomoc domow rodziny. ycie
powicaa modlitwie. Swoj sypialni zamienia w prywatne oratorium. Kadego
dnia, przez dugie godziny na kolanach trwaa przed wysokim, wolno stojcym krzyem
z czarnego drewna. Gdy podupada na zdrowiu, kontaktowaa si tylko z lekarzem.
Nic wicej o niej nie wiemy.
W moich mylach zapisaa si jako
rozmawiajca z Bogiem. Zawsze o niej
wspominam, gdy przechodz obok bramy
domu przy Mickiewicza 22. Tam, z wysokoci nadproa, spoglda ekspresywnie
wyrzebiona gowa piknej kobiety.

Zdjcia archiwalne pochodz z albumu
Jadwigi Liposkiej-Sajdak
„Pod zot gwiazd.
Karczmy, hotele, restauracje, kawiarnie
dawnych Katowic”, Katowice 2015
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powstania Operetki lskiej. Wieczya dug kampani na rzecz powoania
w regionie teatru muzycznego, zainicjowan przez artystów zwizanych z operetk i ju wkrótce podchwycon przez
przedstawicieli lokalnego rodowiska
kulturalnego.
O operetk na robotniczym lsku

„Kraina umiechu”, inauguracyjna premiera Operetki lskiej, 1952...

Operetka socjalistyczna
w Gliwicach
cz. 1
JACEK MIKOAJCZYK
Powstanie Operetki lskiej
wudziestego szóstego maja 1951
D
roku na amach „Dziennika Zachodniego” ukaza si artyku M. Józefa
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Michaowskiego zatytuowany O potrzebach muzycznego repertuaru na terenie
lska. Na samym wstpie krytyk stwierdza, e „dojrzay ju do rozwizania

problem teatru muzycznego na lsku
skupia na sobie coraz wicej uwagi
spoeczestwa i miarodajnych czynników”. Rozwizanie faktycznie musiao
ju by dojrzae, poniewa, jak dowiadywa si po chwili czytelnik, „w niedugim czasie lsk otrzyma teatr muzyczny”1. Bya to prawdopodobnie
pierwsza wzmianka prasowa na temat

Mirosaw Fazan pisze, e „zamys
i pierwszy projekt utworzenia operetki
zrodzi si na dugo wczeniej w krgu
pracowników bytomskiej Opery lskiej”2, gdzie uksztatowaa si swego rodzaju „grupa inicjatywna” pod wodz
Bolesawa Fotygo-Folaskiego i Zbigniewa Lipczyskiego. Ten pierwszy by
reyserem, aktorem i piewakiem operowym, szlify w operetkowym fachu
zdobywa jeszcze przed wojn, a po jej
zakoczeniu nalea do grupy artystów
usiujcych oddolnie reaktywowa popularny teatr muzyczny w Polsce. Lipczyski by kompozytorem i dyrygentem, chórmistrzem Opery lskiej, tu
przed wojn pracowa te w katowickim
radiu jako kierownik artystyczny. Z Operetk lsk mia by zwizany do koca swojej kariery.
Lipczyski kampani, w której bra
czynny udzia, wspomina po kilku latach w nastpujcy sposób:
Myl o powstaniu operetki na lsku
od duszego ju czasu kiekowaa
w umysach mieszkaców naszego
orodka. Publiczno tutejsza, szczerze
przywizana do swoich teatrów – operowego w Bytomiu i dramatycznego
w Stalinogrodzie3 – susznie woaa
o zaspokojenie pragnie i upodoba
równie w sztuce operetkowej. Mówiono o tym chtnie i duo. Na razie
gdzie w klubie, kawiarni czy w korytarzu teatralnym w czasie przerw. Mniej
lub wicej prawdopodobne plany i projekty wdroway z ust do ust, od stolika do stolika. Najlepiej czuy si one
w sferze fantazji; z niechci sfruway
z oboków, co równaoby si zetkniciu
z kopotami i nieprzewidzianymi trudnociami. Wprawdzie w niejednym towarzystwie dzielono ju midzy siebie
funkcje i obowizki, upajano si sukcesami i w cichoci marzono o wielkich dochodach – ale wszystko to w sumie miao jeden zasadniczy wyraz: operetka
stawaa si naprawd potrzebna. Myl ta
nabraa rumieców ycia w chwili, kiedy dostrzeono w niej gbszy sens: sens
spoeczny i polityczny4.
Do wspomnie Lipczyskiego jeszcze
wrócimy, teraz warto za zauway, e
wczesne dzieje Operetki lskiej przypominay histori podobnych teatrów
w innych orodkach kraju. Wszdzie
wyczuwano potrzeb rozrywkowego
repertuaru, co przekadao si na zabiegi „korytarzowe”. Rónica polegaa
na tym, e w gliwickim przypadku
udao si dostrzec wzmiankowany przez
Lipczyskiego „gbszy sens” – spoeczny i polityczny – przedsiwzicia. Fa-

zan precyzuje, e „wadze partyjne
i pastwowe popary inicjatyw katowickiego rodowiska kulturalnego oraz
grupy pracowników Opery lskiej”5.
Stao si tak dlatego, e ci ostatni zdoali przekona do pomysu midzy inny mi dzien ni ka rzy, cze go efek tem
byy artykuy w lokalnej prasie objaniajce „sens spoeczny i polityczny”
utworzenia operetki. Jak kilka miesicy póniej relacjonowa „Dziennik Zachodni”, „myl ta, rzucona jako luny
projekt, znalaza ywy oddwik wród
decydujcych w tym wzgldzie czynników zarówno w województwie, jak
i u wadz centralnych”6. O utworzenie
teatru muzycznego w Gliwicach lobbowali równie dziaacze tamtejszego
Obywatelskiego Komitetu Odbudowy
Teatru, Janina Rowiska i Aleksander
Ligza7, którzy wskazali budynek wyremontowanego wanie Teatru Miejskiego jako lokalizacj potencjalnej instytucji. Inicjatywa Fotygo-Folaskiego
i Lipczyskiego, a take gliwickich
dziaaczy zostaa wic wsparta przez lokalne rodowisko kulturalne, które,
wpisujc j we wspierany odgórnie
program upowszechniania kultury, zdoao przekona wadze do eksperymentu w postaci pastwowej operetki dziaajcej w subie „socjalistycznych
treci”, ubranych wprawdzie nie w „narodow”, ale waciwie równie „socjalistyczn” form. Znaczenie Operetki
lskiej jako ogólnopolskiego eksperymentu podkrela w powiconym jej historycznym szkicu Fazan, twierdzc, e

„miaa peni rol swoistego poligonu
dowiadczalnego, gromadzcego dowiadczenia i wskazówki do ksztatowania polityki kulturalnej w zakresie upowszechniania operetki”8. Std wanie
rola centralnie narzucanych rozwiza, które, jak si przekonamy, silnie
wpyn na program artystyczny i repertuar pierwszych sezonów dziaalnoci
nowego teatru.
A jakich argumentów uywali kryty cy i dzia a cze, uza sad nia jc ko nieczno otwarcia na lsku operet-

kach takich jak opera buffa, singspiel
i komedia muzyczna, a koczy t
cz wywodu przykadem „bujnie
rozkwitajcej” operetki radzieckiej.
Pisa te, e „zapotrzebowanie na muzyk popularn, lekk i rozrywkow
jest ogromne i przerasta z pewnoci
stokrotnie zapotrzebowanie na twórczo symfoniczn”9, czego dowodem jest midzy innymi dziaalno zespo ów ama tor skich. Na ko niec
wybiega w przyszo, argumentujc,
e powoanie nowych teatrów mu-

„Wielkie umuzykalnienie i rozpiewanie lska, wielkie zapotrze
bowanie na tzw. lekki repertuar muzycznoteatralny (…) stanowi
y tu zawsze i stanowi nadal potencjalnie wdziczne podoe dla
powstania teatruoperetki i komedii muzycznej”.
ki? Michaowski w cytowanym tekcie
z maja 1951 roku pisa o zaniedbaniach
wo bec tak zwa nej mu zy ki lek kiej
w Polsce. Twierdzi, e podzia na sztuk wysok i nisk (muzyk powan
i lekk) jest anachronizmem i e wanie porzucenie rozrywki przez ambitnych kompozytorów polskich sprawio, i zajli si ni niedoksztaceni
amatorzy skupieni wycznie na zysku,
co z kolei przeoyo si na zepsucie
gustów odbiorców. Nastpnie dowodzi, e muzyk „lekk” niegdy zajmowali si najwybitniejsi kompozytorzy, od Bacha przez Mozarta i Chopina
a po Dworzaka. Przypomina o gatun-

zycznych wywoa potrzeb pisania
nowych, wartociowych komedii muzycznych”, i podkrelajc, e muzyka
po pu lar na przy go to wu je od bior c
„stopniowo do konsumowania dzie
najwyszego rodzaju i najwyszego
wzlotu twórczego”10.
W styczniu, gdy byo ju wiadomo,
e operetka powstanie w Gliwicach, podobnie decyzj o jej powoaniu tumaczy, take na amach „Dziennika Zachod nie go”, Bo le saw Su rów ka.
Odwoa si przy tym do lokalnej tradycji, w której amatorskie ruchy piewacze, najczciej wykonujce popular ny re per tu ar, mi dzy in ny mi
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operetkowy, byy przecie przed wojn jedn z ostoi polskoci na niemieckim lsku. „Wielkie umuzykalnienie
i rozpiewanie lska, wielkie zapotrzebowanie na tzw. lekki repertuar muzyczno-teatralny (…) stanowiy tu zawsze i stanowi nadal potencjalnie
wdziczne podoe dla powstania teatru-operetki i komedii muzycznej”11.
By to szczególnie trafny argument, czsto póniej powtarzany, gdy dowodzono szczególnego przywizania publicz no ci l skiej do ope ret ki
– wskazywano na dziaalno amatorskich ruchów, w których udzielali si
przedstawiciele „klas pracujcych”
i wokó pracy których budowano legend kultywowania na lsku polskoci
wród wszechogarniajcego ywiou
germanizacyjnego, jako na ródo popularnoci operetki w regionie. W ten
sposób wytrcano argumenty tym, którzy chcieliby potpi j jako wykwit
„kultury buruazyjnej”. Surówka zwraca te uwag na niedostateczne nasycenie regionu instytucjami teatralnymi,
co miao szczególne znaczenie dla Gliwic, „jednego z najwaniejszych miast

prawomylnego” repertuaru. Robotniczy profil dziaalnoci operetki podkrela ju po jej otwarciu Franciszek
Niedzielski. W „Dzienniku Zachodnim”
pisa, e „umasowienie kultury rozpocza od zdobywania widza – robotnika”, na stp nie re la cjo no wa, i na
spektakle w Gliwicach dowoono robotników „wprost z warsztatów, jeszcze w kombinezonach robotniczych”,
co zreszt nie mogo dziwi, bo celem
dziaalnoci nowego teatru bya „popularyzacja kultury wród najszerszych
mas”16. Natomiast Dygacz w recenzji
z premierowej Krainy umiechu nawiza do zarzutu nieprzystawalnoci operetkowego repertuaru do nowych realiów, zbijajc go argumentem, i „to,
co przeciwnicy rozumiej pod sowem
«operetka», jest raczej jej wykrzywieniem z okresu, kiedy przechodzia najwikszy kryzys, kiedy zachorowaa
na kosmopolityzm, bezideowo, formalizm”. Nastpnie krytyk usytuowa
operetk po „prawidowej” stronie sporu politycznego, twierdzi bowiem, e
autorzy popularnych widowisk muzycznych najczciej znajdowali si

ci robotniczej, po pierwsze zapewniajcego jej wytchnienie „po cikim
dniu pracy”, po drugie – majcego stanowi swego rodzaju wehiku przygotowujcy j do odbioru dzie kultury
wysokiej. Mirosaw Fazan pisa na przykad:
Walki o nowego widza, jaka si wówczas toczya zgodnie z zaoeniami polityki kulturalnej partii i pastwa, nie mogy wygra sceny dramatyczne. Przeskok
od absencji kulturowej lub wyobrae
o sztuce teatru uksztatowanych przez
ruch amatorski by zbyt duy. Operetka
w zamyle inicjatorów i spierajcych ich
wojewódzkich czynników partyjnych
i administracyjnych realizujcych polityk kulturaln, miaa stanowi pomost, poprzez który nowy widz mia odby drog do uznania „prawdziwego”
te atru, te atru dra ma tycz ne go, oraz
do „prawdziwej” muzyki – do opery
i muzyki symfonicznej. Operetk traktowano zatem jako substytut, namiastk wyszych wartoci artystycznych,
i pod tym warunkiem godzono si na jej
istnienie. Tak rol wyznaczono take
Operetce lskiej18.

Wiedzielimy, e jest jeszcze wielu ludzi, do których z trudem prze
Podobnie, a przy tym barwniej, spraw
mawia pikno poezji Sowackiego, prozy eromskiego czy te urok uj Zbigniew Lipczyski:
Moniuszkowskiej arii Jontka. Tym widzom trzeba byo da rozryw
Toczya si przecie w kulturze nieprzek przystpniejsz, atwiej zrozumia, bezporedniej przemawia rwana walka o nowego widza teatralnejcej mimo konwencji scenicznej. Rol t moga speni operetka. go. Zdawalimy sobie jednak dokadnie
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lskich, przodujcego mimo peryferyjnego pooenia w wielkiej arterii miejsko-przemysowej Gliwice-Zabrze-Bytom”, a przy tym „naj bar dziej
upoledzonego pod wzgldem teatralnym i skazanego na sporadyczne wizyty innych teatrów”12. Co istotne, wedug
Surówki Gliwice dysponoway „now
i naleycie wyposaon scen”13, a dotychczasowe sukcesy frekwencyjne
pozwalay optymistycznie zakada
powodzenie nowej instytucji wród
widzów. Na decyzj o lokalizacji, jak
relacjonowa Fazan, wpyno równie to, e integracja regionu z reszt
kraju cigle jeszcze trwaa i otwarcie
w tym wanie miecie teatru operetkowego miao „umocni wi z kultur
polsk”14 i – dodajmy – zwikszy jego atrakcyjno w oczach mieszkaców.
Z kolei „Trybuna Robotnicza” piórem
Adolfa Dygacza argumentowaa, e
Gliwice idealnie nadaj si na siedzib operetki ze wzgldu na swój przemysowo-naukowy charakter. „Tutaj – pisa Dy gacz – wród ko pal i hut,
powsta potny orodek naukowy,
którego ogniskiem jest Politechnika
lska wraz z wielu innymi zakadami.
Niewtpliwie w tej atmosferze nowa instytucja kulturalna bdzie si moga rozwija jak najpomylniej”15. Twierdzi
równie, e powstanie nowego teatru
bdzie bodcem dla twórców, którzy
wkrótce rozwi problem uciliwego pod wzgldem ideologicznym, „nie-

w opozycji do „teatru królewskiego”,
walczc o „prawd, prostot, bezporednio, o narodowy charakter sztuki
sceniczno-muzycznej”. Wymienia takie gatunki jak opera buffo, opera ebracza, opera komiczna, wodewil i singspiel, do da jc, e „ope ret ka jest
spadkobierczyni tych ludowych form
i ich postpowych tradycji”17. To powizanie dziewitnastowiecznej operetki,
uosobienia teatru mieszczaskiego, ze
„zdrowymi”, bo ludowymi tradycjami
rónych form opery komicznej byo,
oczywicie, bardzo karkoomne, niemniej w warunkach polityki kulturalnej
okresu stalinizmu okazao si cakiem
sprytnym zabiegiem, bo pozwalaj-

spraw z tego, e jest tu jeszcze bardzo
duo do zrobienia. Wiedzielimy, e jest
jeszcze wielu ludzi, do których z trudem
przemawia pikno poezji Sowackiego,
prozy eromskiego czy te urok Moniuszkowskiej arii Jontka. Tym widzom
trzeba byo da rozrywk przystpniejsz,
atwiej zrozumia, bezporedniej przemawiajcej mimo konwencji scenicznej.
Rol t moga speni operetka19.

Z kolei w 1953 roku Zdzisaw Hierowski w programie do Trembity Operetki
lskiej zwraca uwag na pocztkowe
pominicie operetki w procesie „wielkich i gbokich przemian kulturalnych,
które susznie nazywamy z dum nasz
rewolucj kulturaln”. Reorganizacja
kultury, „wczenie jej w dzieo budowa-

Wpisano operetk w program upowszechniania kultury, obejmu
jcy zarówno rozbudow instytucji artystycznych, jak i zmian ska
du widowni teatrów oraz udostpnienie sztuki szerokiej publicz
noci, w kontekcie lskim przede wszystkim robotniczej.
cym wpisa dziaalno nowo powoanej instytucji w nurt oficjalnej partyjnej propagandy.
Uwagi publicystów naley uzupeni
argumentami przywoywanymi post
factum w rónych wspomnieniach, podsumowaniach i artykuach jubileuszowych, w których przede wszystkim
zwracano uwag na potencja operetki
jako gatunku trafiajcego do publiczno-

nia podstaw socjalizmu w Polsce” nie
objo tego gatunku, poniewa „twórczo operetkowa, typowy wykwit kultury mieszczaskiej, najsilniej bodaj
obciona wszystkimi zymi tradycjami
tej kultury, przez swoj dotychczasow
tre nie harmonizowaa z kierunkiem
naszych de i nie znajdowaa zastosowania w pracy nad ksztatowaniem naszej kultury – socjalistycznej w swej tre-

M.J. MICHAOWSKI, O potrzebach
muzycznego repertuaru na terenie lska, „Dziennik Zachodni” 26.05.1951.
2
M. FAZAN, dz. cyt., s. 19.
3
Wypowied z 1955, gdy Katowice
funkcjonoway pod zmienion nazw jako Stalinogród.
4
Z. LIPCZYSKI, dz. cyt, s. 76–77.
5
M. FAZAN, dz. cyt., s. 21.
6
B. SURÓWKA, lsk otrzyma teatr
operetki i komedii muzycznej, „Dziennik Zachodni” 22.01.1952.
7
Zob. M. WROSKI, 45 lat Operetki
lskiej, „Zeszyty Gliwickie” 1997,
z. 26.
8
M. FAZAN, dz. cyt., s. 21.
9
M.J. MICHAOWSKI, O potrzebach
muzycznego repertuaru..., dz. cyt.
10
Tame.
11
B. SURÓWKA, dz. cyt.
12
Tame.
13
Tame.
1

Trud no
po wie dzie,
do jakiego stopnia postulaty te traktowano jako fasad, cen, któr naleao zapaci, by koniec koców
móc si cieszy wzgldn
swo bo d w dzie dzi nie,
w której celowali inicjatorzy, ar ty ci i sym pa ty cy
gliwickiej operetki. Strategia taka bya w takim okresie do sy po wszech na.
wiadcz o tym chociaby
teksty programów teatralnych podkrelajce politycz n pro gre syw no
wy sta wia nych ope re tek,
majcych demaskowa „zakamanie moralne i obud
buruazji”21. Tego typu fili pi ki nie znaj do wa y
jed nak od zwier cie dle nia
w interpretacjach dzie scenicznych. Wbrew tym gronym ma ni fe stom – jak
w wypadku Cnotliwej Zuzanny z 1955 roku, z której
programu pochodzi cytowana polityczna zapowied –
bawiy one przede wszystkim „lekkoci fabuy, nieskomplikowan akcj, (…)
lekk muzyczk operetkow i dowcipniejszymi powiedzeniami”22, zreszt ku
wy ra nej uldze tych sa mych recenzentów, którzy
przedtem gono optowali
za polityczn agend teatru rozrywkowego. Trudno jednak zaprzeczy, e
owa fa sa da mia a znacz ny wpyw
na ksztat artystyczny w pierwszych latach dziaalnoci gliwickiej operetki,
decydujc o tendencjach repertuarowych, skadzie widowni i modelach odbioru przedstawie.
cdn.
Zdjcia z archiwum Gliwickiego Teatru Muzycznego

ci, narodowej w formie”.
Dopiero „dobry” przykad
Zwizku Radzieckiego wskaza, e „i z tej – zdawaoby si
przegranej – pozycji nie mona i nie naley rezygnowa, e
i t dziedzin twórczoci, ten
gatunek muzyczno-teatralny
trzeba wprzc w sub budujcego socjalizm spoeczestwa”20.
Udao si zatem skonstruowa cakiem spójny przekaz,
który wcza operetk w zaoenia oficjalnej polityki kulturalnej. Signito do tradycji,
by uwypukli wartoci, jakie niosa ze sob muzyka popularna, i podkreli jej powizania z szeroko pojtym
„ludem” oraz z instytucjonalnie dowartociowan kultur wysok. Uyto argumentu przywizania lskich „mas
pracujcych” do operetki, które miao wynika z uwarunkowa historycznych i mogo
by uznane niemal za dowód
miej sco we go pa trio ty zmu.
Wpisano operetk w program
upo wszech nia nia kul tu ry,
obejmujcy zarówno rozbudo w in sty tu cji ar ty stycz nych, jak i zmian skadu
widowni teatrów oraz udostpnienie sztuki szerokiej
publicznoci, w kontekcie
lskim przede wszystkim robotniczej. Niejako przy okazji rozwizano problem braku teatru w Gliwicach,
miecie zbyt duym, aby – w myl planu rozcignicia sieci instytucji kultury w caym kraju – mona to byo tolero wa. Roz ryw ko wy re per tu ar by
przy tym na tyle atrakcyjny dla coraz
liczniejszych mieszkaców miasta, e
wspomóg proces jego zrastania si
z reszt regionu i kraju. Problem braku
repertuaru rozwizano, po pierwsze
nieco sztucznie rehabilitujc operetk jako gatunek zakorzeniony w ludowej tra-

dycji, po drugie wyznaczajc dla niej
wzorzec w postaci rozwijajcej si
w tym czasie operetki radzieckiej,
po trzecie zakadajc szybkie nadrobienie zalegoci w kwestii rodzimej twórczoci muzyczno-teatralnej. Wreszcie,
postawiono przed operetk wzniose
zadanie edukowania niewyksztaconego widza, zaznajamiania go z osigniciami wiatowej muzyki w lejszym
wydaniu, co miao stanowi etap poredni do zapoznania go ze zdobyczami sztuki wysokiej.
M. FAZAN, dz. cyt.
A. DYGACZ, lski Teatr Muzyczny
w stadium organizacji, „Trybuna Robotnicza” 26.02.1952.
16
F. NIEDZIELSKI, Operetka lska
zdo by wa co raz wi cej wi dzów
– robotników, „Dziennik Zachodni”
25.11.1952.
17
A. DYGACZ, „Kraina umiechu”,
„Trybuna Robotnicza” 29–30.11.1952.
18
M. FAZAN, dz. cyt., s. 20.
19
Z. LIPCZYSKI, dz. cyt., s. 77.
20
Po roku pracy, (w:) program do spektaklu Trembita, red. Z. HIEROWSKI,
Gliwice 1953.
21
Cnotliwa Zuzanna w nowej szacie, (w:)
program do spektaklu Cnotliwa Zuzanna, Gliwice 1955, s. 5.
22
M.J. MICHAOWSKI, Gliwicka „Cnotliwa Zuzanna”, „Perspektywy” 1956,
nr 11.

(Fragment
niepublikowanej jeszcze ksiki
pt. „Operetka przy Nowym wiecie”)

14
15

Dr Jacek Mikoajczyk, teatrolog, tu
macz, doktor nauk humanistycz
nych, kierownik literacki Gliwickie
go Teatru Muzycznego (w latach
2002–2014). Absolwent reyserii
opery i innych form teatru mu
zycz ne go w PWST w Kra ko wie.
Adiunkt w Zakadzie Teatru i Drama
tu Uniwersytetu lskiego w Kato
wicach, gdzie równie ukoczy
studia na kierunku kulturoznaw
stwo (specjalno: teatrologia). Sty
pendysta Fulbrighta w 2012 roku.
W latach 2012–2013 gocinny wy
kadowca University of Washington
w Seattle (USA). W Gliwickim Te
atrze Muzycznym w 2015 r. przygo
towa polsk prapremier musica
lu „Ro dzi na Ad dam sów” (au tor
przekadu i reyser spektaklu).
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Olimpijskich
wspomnie czar
HENRYK MARZEC
szych sukcesów naley udzia w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 1964 r.
Polska ekipa wywalczya tam 7 zotych, 6 srebrnych i 10 brzowych
medali. W tym dorobku olbrzymi
udzia mieli sportowcy z klubów lska. Józef Szmidt (Górnik Zabrze)
zdoby zoty medal w trójskoku. Tabd zabawia si prognozo- ki sam krek wywalczy Marian Kawaniem polskich szans meda- sprzyk (BBTS Bielsko-Biaa) w boklowych. Polscy reprezentanci maj sie. W sztafecie 4 x 100 m po zoty
takie szanse. Wkrótce wszystko bdzie medal biega Halina Górecka-Richter.
jasne. Rywalizacja sportowa wykae Sztafeta osigna wspaniay
czas 43,6 – by to rekord olimpijski
komu przypadn olimpijskie trofea.
Polscy sportowcy maj bogaty do- i wiata. We florecie Egon Franke
robek olimpijski. Byy Igrzyska Olim- (Piast Gliwice), który mia by rezerpijskie bardzo udane dla naszych za- wowym, sign po zoty krek. By
wodniczek i zawodników. Byy jednak to historyczny medal – pierwszy olimi sabsze. Do jednego z najwspanial- pijski zoty dla polskiej szermierki.

Mamy sportow uczt. Igrzyska
Olimpijskie w Rio de Janeiro. Najwik
sze wydarzenie sportowe naszych
czasów. Do Rio pojechaa liczna eki
pa polskich sportowców, 240 osób.
Na pewno wcz si do walki o olim
pijskie trofea.

Nie
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Medale brzowe zdobyli Zbigniew
Pietrzykowski (BBTS Bielsko-Biaa)
w boksie, Krystyna Czajkowska (Kolejarz Katowice) w druynie siatkarek,
Ryszard Zub (Baildon Katowice)
w druynie szablowej.
Pikne osignicia, pikne wspomnienia.
Rezerwowy zdoby zoto
EGON FRANKE urodzi si w Pyskowi
cach. Od dziecistwa cigno go
do sportu. Wraz z brami Piotrem
i Gerardem próbowali si w rónych
dyscyplinach sportowych. Ostatecznie
wybra szermierk. A to dziki fechtmistrzowi Antoniemu Franzowi, olim-

pijczykowi z Berlina 1936 r. Losy wojny rzuciy Antoniego Franza ze Lwowa do Gliwic. I w tym miecie zacz
propagowa szermierk. Dugo trway rozmowy fechmistrza z Egonem
Franke, zanim ten zdecydowa si
powanie trenowa szermierk. Zdobycie mistrzostwa Polski juniorów
we florecie zadecydowao o ostatecznym wyborze. Przez jaki czas wystpowa w Legii Warszawa, a jego trenerem by Andrzej Przedziecki.
Wróci do Piasta Gliwice, a jego trenerem zosta Zbigniew Czajkowski.
Egon Franke walczy przede wszystkim we florecie, ale dobrze radzi sobie w szabli i szpadzie. Trzykrotny
olimpijczyk.
W Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie 1960 r. walczy tylko w druynie,
która zostaa sklasyfikowana na 5-8
miejscu. Przed Igrzyskami w Tokio 1964 r. nalea do cisej czoówki naszych szermierzy. By zotym medalist M w druynie szablowej
w 1962. We florecie z kolei by indywidualnie brzowym i srebrnym
w druynie w M 1963 r. w Gdasku.
Mistrzostwa wiata w Gdasku miay istotny wpyw na rywalizacj olimpijsk w Tokio.
Przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 1964 r. Egon Frank przeywa trudne chwile. Chorowa i nie by w najlepszej dyspozycji.
Pojecha jako rezerwowy w druynie. Indywidualnie nie mia startowa. Stao si inaczej. Komisja techniczna midzynarodowej federacji
szermierczej wzia pod uwag wyniki z M 1963 r. w Gdasku. Postano wio no roz sta wi me da li stów
z tych mistrzostw, Francuzów Magnana i Revenu oraz Polaków Parulskiego i Franke. Trener Zbigniew
Czajkowski wczy si do akcji
i przekona niemal wszystkich, e
Egon Franke ma startowa indywidualnie. A przecie mia by tylko rezerwowym. Na planszy Egon Franke spi sy wa si wy mie ni cie.
Pokona m.in. byych mistrzów wiata Gyurice (Wgry) 5:3 i Jaya (W.
Brytania) 5:2. Zakwalifikowa si
do finau (4 zawodników). W decydu j cej roz gryw ce Egon Fran ke
zachowa zimn krew, walczy wymienicie. Pokona Revenu (Francja) 5:4 i Loserta (Austria) 5:1.
Decydujcy by pojedynek z Magnanem. Rok wczeniej na M w Gdasku Egon Franke dwa razy przegra
z Francuzem. Magnan zosta mistrzem, a Fran ke zdo by brz.
Teraz nastpi wielki rewan. Zwyciski dla Egona Franke. Wygra Polak 5:4.

Egon Franke zdoby pierwszy zoty
medal olimpijski dla polskiej szer
mierki. Na tym nie koniec wystpów
naszego florecisty w tokijskim turnieju. Wystpi jeszcze w druynie, która zdobya medal srebrny. Polacy poko nali ko lejno W. Bry tani 9:5,
Australi 13:3, Rumuni 9:2 i Japoni 9:4. W finale Polacy przegrali
z ZSRR 7:9. (W meczu tym Egon
Franke odniós 2 zwycistwa).
Po raz trzeci wystpi Egon Franke
w Igrzyskach olimpijskich. W Meksyku 1968 r. walczy w druynie, która
wywalczya brzowy medal. Polacy
wygrali z Wenezuel 10:6, Argentyn 11:5, Wgrami 9:4, RFN 9:4. Przegrali z Francj 7:9. W meczu o medal
brzowy pokonali Rumuni 9:3.
Egon Franke jest najbardziej utytuowanym naszym szermierzem. Jednym
z naszych najlepszych sportowców,
który zgromadzi wspania kolekcj
medalow, Do trzech medali olimpijskich (zoto, srebro, brz) dorzuci
jeszcze 7 medali M. Zoto w druynie szablowej w Buenos Aires 1962.
Pozostae 6 zdoby we florecie. Brz
w druynie w Turyn 1961 i Buenos
Aires 1962 r., srebro w druynie i brz
indywidualnie w Gdask 1963 r., brz
w druynie Moskwa 1966 i Montreal 1967 r.
zakoczeniu czynnej sportowej
kariery wyjecha do Woch,
do Turynu i zaj si szkoleniem szermierzy. I na tym polu odniós sukcesy. Jego zawodniczkami byy m.in.
szpadzistki Laura Chiesa i Eliza Uga
medalistki M i ME.
Uzupenijmy jeszcze danymi z prywatnego ycia Egona Franke. Jego
maonk jest wymienita polska florecistka z Piasta Gliwice i te wychowanka fechtmistrza Zbigniewa
Czajkowskiego – Elbieta Cymerman-Franke. Dwukrotna olimpijka

Po

z Meksyku 1968 r. i Monachium 1972
r. Bez olimpijskich sukcesów. To bya domena ma. Elbieta Cymerman-Franke ma w swoim dorobku medal M. W Wiedniu 1971 r. druyna,
w której walczya zdobya brzowy
medal. By to pierwszy medal wywalczony przez polskie florecistki w mistrzowskiej imprezie. Oprócz tego bya mistrzyni Krajów Demokracji
Ludowej w 1965 r. oraz wicemistrzyni Uniwersjady w 1965 r. W kraju bya niepokonana. Szes razy zdobywaa tytu mistrzyni Polski.
Z Egonem Franke miaem okazj
spotka si kilka razy. Pamitam jak
podczas ME w Krakowie by moim
tumaczem w rozmowie z wymienit florecistk wosk, medalistk olimpijsk i mistrzostw wiata Giovann
Trillini. Ostatni raz spotkaem si
z nim na jubileuszu 60-lecia sekcji szermierczej Piasta Gliwice. W serdecznej
rozmowie wspominalimy najsympatyczniejsze zdarzenia z bogatej kariery Egona Franke. Olimpijski czar
wspomnie.


Henryk Marzec – dziennikarz i pu
blicysta „Sztandaru Modych”, „Try
buny Robotniczej”, „Sportu” i TVP.
Uczestniksprawozdawca wielu wia
towych i krajowych imprez sporto
wych w boksie, pice rcznej,
szermierce, kajakarstwie, judo, ko
larstwie, pice nonej. Autor publi
kacji ksikowych, m.in. Medalo
we riposty, Pika rczna na lsku,
Szermierka na lsku (Historia me
dalami pisana), Leksykonu olimpij
czyków lskich.

Zoty medalista Egon Franke ze swoim trenerem Zbigniewem Czajkowskim.
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Ogi
Ogi
Ogi
Rys. Marta uka

EWA OLEJARZ
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Pies zdycha. Suka umiera.
Ogi by psem. Bez ostentacji, bez proszenia si o jakikolwiek gest, bez
skamlenia sika krwi w pozycji suki. Do koca. Upiono go. Przewieziono w baganiku pobiedy pod dom pielgniarki, mojej matki. Nikt poza ni
nie by w stanie zrobi wicej. Helena wya. Henryk si trzs. Ojciec by
w delegacji. Ja w szkole.
Tylko matka wie, jak zachowa si w takich chwilach. Pociesza. Dziaa. Jej pielgniarstwo osigno poziom czowieczestwa, o którym trudno tu pisa na okrtk. Synowie wyrwani z ona. Pochowani bez namaszczenia. Nie ma Bronka i nie ma Marcina, a teraz nie ma Ogiego.
Marcina i Bronka tata ochrzci, po czym zakopa w grobie wuja sam (ksidz
odmówi pogrzebu, obrzdku, bo w metrykach gierkowskiej dekady
wszystkie dzieci rodziy si przecie ywe).
Pies ley w ogrodzie. Nad nim ronie drzewo szczcia. Rak prostaty dopad wya po szesnastu latach. Dla mnie Ogi by od zawsze. Nie wiem,
dlaczego zapamitaam jego za du skór, moe co myl, czyli wspomnienia z relacjami. Ale raczej nie. Dorasta do swojej skóry, by troszk mniejszy ni ona. Jakby mia za duy frak. W tym wspomnieniu skaka nieudolnie na sof i merda ogonem. Kapciate uszy faloway. Szczeka. Nie byo
minuty spokoju ani przerw na nieskakanie. Rós i dopad j apami. Potem
foteli.
– Ogi, za! – I tak ju byo zawsze. Sucha, zazi, ale patrzy z wyrzutem.
– Ogi, na miejsce!
No i szed na mat. Ale nie od razu. Zanim si urodziam, pies spa w ostatnim pokoju, czyli w pokoju Leszka. Bo to by pies taty.
Mama mówia, e zakochaa si w tacie, bo by elegancki. On i pies. Widywaa ich, jak maszerowali ulic Skargi w kierunku Wolnoci. Byli czekoladowi. Paszcz ojca i sier Ogiego. Wyróniali si. Szli cicho, ale pewnie. W sumie skromnie to wygldao. Jak porozumienie. Jak komitywa. Jak
przyja.
Urodziam si i dorastaam patrzc w oczy ojca i Ogiego. Nie jest atwo
rozmieszy takie oczy. atwo je wzruszy. Tacie wskoczy na kolana i uwiesi si na szyi. Chlipa mu w rami. Trzyma tu przed snem jego siln do.
Pies kocha mnie jak ojciec. Pilnowa. Nasuchiwa. Gdy kwiliam, bieg z ostatniego pokoju przez gabinet i siedmiometrowy przedpokój do kuchni, eby
popatrze na mam tak, e zaraz wiedziaa. Ogi by jak „oki – toki”.
Wyprowadzenie go z ostatniego pokoju byo traum. Dla wszystkich. Równie dla mnie, bo zabieraam mu miejsce. „Dzidziu – tu, ty – tam”. Podobno zapar si apami o materac, uy (a u tej rasy to rzadko) pazurów
i nie byo mowy, e da si, ot tak, wygna. To byo jego miejsce, jego legowisko, jego terytorium. Nie wiem, jak im si udao go przenie, ale przeprowadzka nie bya spraw prost. Chyba posucha pana.
Ogi mia kilka takich niechciej. Nie znosi si kpa. Do wanny jako wskakiwa. ywowa w niej. Jego wyskok nastpowa dokadnie w momencie
puszczenia wody. Na tym etapie zaczyna si cyrk. Spacyfikowany i pokonany, wychodzi ze spuszczonym bem i mokr sierci. Wtedy zaczynalimy osuszanie. To ju znosi gadko. Masa rcznikiem by rytuaem.
Zapomina w mig o kpieli. Zaczynao si szczotkowanie.
Mia anielsk cierpliwo. Gania ze mn – brzdcem w chodziku. Mdrze. Tak, ebym bya pierwsza. Cign sanki. Liza rany. Liza zy. Nie
asi si. By i merda. Merda mocno. Ogon psa myliwskiego to bicz. Nos,
sier, uszy i wzrok s w jakim sensie drugorzdne. Ogon to autonomia.
Dlatego go mia. aden kikut, tylko normalny psi ogon. Tata nie pozwoli go obci.
Nigdy (instynktownie) nie przyszo mi do gowy, aby zrobi jaki psikus temu ogonowi. Inna rzecz, e sam go goni. Sterczyna psa to jego sprawa. I piknie wspógra z ap.
Spacer to ju przygoda. Pies mia cile ustalone pory. Wychodne. Na siku, na kup i na „idziesz!”, na chyt- cile kontrolowany. Zwyke spacery
to bya pora na galicyjskie nastawianie zegarów. Co do minuty. Ju za dziesi godziny sta w przedpokoju. Krci si, pomrukiwa i patrzy lepiami jak w obrazek. No dobra – „Ogi, idziemy!”
o! Skok, wyskok, trzy zakrty i merdanie. Potem obroa, zapicie smyczy i ruszamy. Pies wychodzi ze mn. Przeskakiwaam wszystkie schody.

Dobrze, e to byo pierwsze pitro w kamienicy. Schody zmylne, pruskie,
dobrze wyprofilowane. Klatka przestronna. Zatrzymywa si na moment
na parterze przy drzwiach wahadowych (uspokojenie). Potem ju po prostu szlimy.
Siku. Pierwsza noga w gór ju pod pierwszym drzewem. Potem si zaczynao. Spacer? Nikt tak piknie nie zmienia kierunków, jak wye. Lewa strona cieki, prawa strona, lewa, prawa... „Ogi, noga!”. Wraca na pozycj ale potem zaczynao si to samo. eb przy ziemi, wszenie,
okrenia, uff – staje. Stoimy. Znalaz w kocu miejsce i uyni gleb.
Mia swoje za uszami. Znika. To byo do przewidzenia. Spacery jak codzienno. Konieczna i nieco nudna – sdz. apa w gór i zaznaczanie terytorium. Wylegiwanie si przed garaem. Celebra, rutyna, monotonia. S
sytuacje, w których uycie sowa „przestrze” staje si zasadne. To dotyczy zwierzt.
Zakadalimy mu obro, trzymalimy na skórzanej smyczy, ale do czasu. Potem naleao go uwolni. I wanie wtedy szed, potem szed inaczej,
po czym rusza w Polsk. Na moment przed t decyzj odwraca eb, wbija wzrok (mówico) i znika na kilka dni. Na nic si zday gwizdy.
Ale gwizdem mona go byo przywoa.
Do dzi pamitam wist z palców ojca i dziadka. Dwik, który nie jest
tak atwo uzyska. Trzeba mie wpraw. Ja tego wci nie umiem. Cho
próbowaam. W kocu nauczyam si, e równie dobrze dziaa zdanie – „Ogi,
kret!”.
Wye jest agodny, ale kret o tym nie wie.
Nigdy si nie zobacz.
Nie byam dzieckiem radosnym, a ju w adnym przypadku chichoczcym, ale teraz si umiecham na to wspomnienie. Widz kretowiska, kopczyki i szalejcego niemieckiego wya. Widz jego ogon. Dyndajc anten. Widz uszy, wszdzie, wokó niego. Pokraczn sylwetk. Wygina si
jak owsik.
By szczliwy i w swoim ywiole. Cieszy si z niemoliwoci. Zero zadziornoci, pragnienia uduszenia kreta i takich tam wtków o agresji. Biega jak optany, plsa, wcha, kopa, a nawet chyba kicha od gleby, któr zaora krecikowi. Zburzy mu sporo wulkanów. Kartagina w wersji
pokojowej. Szkoda, e ludzie tak nie potrafi. W tej zabawie Ogi nie potrzebowa przeciwnika.
Istniaa jednak pewna zabawa, w której paday trupy. Pika nona. Nigdy
nie miaam suki, wic nie wiem, czy to psia zabawa, ale na wszelki wypadek ucil, e pies lubi futbol. Spacer obok boiska równa si zakazowi
puszczania go ze smyczy. Czasami jednak co poszo nie tak i Ogi na nie
wpada. Zawsze upolowa pik. I zawsze j przegryza. Od tego momentu bya jego. Czyli jej nie byo. W sumie chopaki dostaway kas albo now pik, ale wtedy obrywa. Tylko wtedy.
Jest taki moment – aerodynamiczny w yciu wya – moment polowania. Nikt tak piknie nie zastyga na: dwik, szelest, szmer – jak on. Statyka psa goczego to majstersztyk. Gdy ruszy... mona si uczy anatomii.
A gdy dopada (zdobycz), ju go nie wida. Co tylko drga w zarolach, szuwarach, kach.
Podróowanie – to ju inna historia. Pies nie kot, lubi jedzi autem.
Ogi zajmowa w nim sporo miejsca, bo si notorycznie rusza. Wszy,
oglda, reagowa na wszystko. Nigdy go w nic nie zapinalimy. Mia swoje miejsce na tylnej kanapie pobiedy, ale nie kanapowa. Wystarczyo zdanie Henryka: „Ogi siad!”. I siada. Opiera mord o przednie siedzenie i tak
trwa do momentu, gdy znowu co go zainteresowao.
O jedzeniu nie powiem wiele, bo jad to, co my. Lubi chleb smarowany
pasztetem. Pokrojony w kostki trafia do miedzianej miski. Kasza, gulasz
te. Psiej karmy nie doy. Lubi kuchni i zapachy. azikowa wtedy. Tak,
wtedy si prosi. Gorzej, lini si. By przymilny. Siada, dawa ap. Dwie
apy. Wszystko by odda za misk. A za dwie jeszcze wicej. Nie inaczej zachowywa si w pokoju stoowym. Mia w nim swoje miejsce. Przy stole
(zawsze nieproszony) siada w lewym rogu pomidzy Henrykiem i Leszkiem. Czeka w nieskoczono. Nigdy nie zmieni tego miejsca.
To my si przeprowadzilimy.
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Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie

Dimetrodony, gady nalece do pelikozaurów, sprzed 283,5–272,2 mln lat

Musz przyzna, e nazwa JuraPark
nie najlepiej mi si kojarzy.
Troch znudziy mnie ju gigantyczne
place zabaw, gdzie zarazem strasz
i bawi prehistoryczne potwory,
wyczarowane w nieznajcej granic
wyobrani sprawnych rysowników.
Dlatego z wielk nadziej
jechaam do Parku Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie, oczekujc,
e sowo nauka, umieszczone
przez twórców tego obiektu
przed rozrywk
gwarantuje spotkanie z rzetelnie
udokumentowan prehistori
i nie bdzie to kolejna wdrówka
po wiecie fantasy.

Okno
na nasz
prehistori
MARIA SZTUKA

te si stao. Park w Krasiejowie
Tak
to miejsce autentycznych odkry pozostaoci pónotriasowych pa-
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zów, gadów i przodków dinozaurów i ów
autentyzm eksponatów jest najwikszym atrybutem obiektu.
W tej niezwykej podróy towarzyszy
nam dr Andrzej Boczarowski, wykadowca z Katedry Geografii Fizycznej Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu lskiego,
paleontolog, pedagog, kustosz i projektant
muzeów, programista, naukowiec, ale

przede wszystkim pasjonat. Jego prezentacje multimedialne przycigaj tumy
suchaczy i s tak sawne, jak zaprojektowany przez niego tyranozaur, szeciometrowa „maskotka” sosnowieckiego WNoZ.
W Krasiejowie poznajemy doktora Boczarowskiego w nowej roli – jest nie tylko konsultantem naukowym i edukacyjnym, jest
take projektantem obiektów i modeli prehistorycznych organizmów, zajmuje si
równie wszystkimi nowymi inwestycjami, ruchem turystycznym, przygotowuje

scenariusze wystaw i elementów edukacyjnych. Zanim jednak poznamy Krasiejów
warto przypomnie pocztki projektu.
Pierwszym w Polsce parkiem tematycznym powiconym dinozaurom by
Batów
o si troch bajkowo, kolebk hiZwestoaleczgen
rii powstania obiektu byy miejscody o do dziwnym diable kr-

Fot. Tomasz Posa

cym po ziemi witokrzyskiej, który
miast kopyt mia kurze apy. Opowieci
te, spisane przez etnografów najpierw zaintrygoway jednego z najwikszych polskich geologów – prof. Zbigniewa Kotaskiego a póniej przywiody do Batowa
amerykaskiego paleontologa polskiego
pochodzenia dr. Gerarda Gierliskiego.
Naukowiec zbada przypisywane czartowi trzy odcinite w skale ogromne ptasie apy i nie pozostawi zudze: nie byy to lady legendarnego bywalca czeluci
piekielnych, ale prehistorycznych zwierzt, które przed milionami lat zamieszkiway te tereny. I tak witokrzyski
Batów zapocztkowa polskie odkrycia
tropów pónojurajskich dinozaurów
i cign do siebie nie tylko przedstawicieli wiata nauki, ale biznesmenów, artystów, pasjonatów i oczywicie turystów,
zawitali tu take badacze i studenci Uniwersytetu lskiego. Odkrycie otwierao szans rozwoju biedniejcej, po likwidacji pegieerów, podupadajcej gminy.
Wkrótce powstao Stowarzyszenie Delta, które postawio na nauk i edukacj
(sowa-klucze wpisano do statutu). Pierwszym ich „dzieckiem” by „Batowski
Park Jurajski” (2004 r.), jego budowa
trwaa zaledwie 12 miesicy. Dzisiaj
Batowski Kompleks Turystyczny jest najwikszym tego typu obiektem w Polsce
(ponad 60 ha) i pozostaje niekwestionowan chlub regionu witokrzyskiego.
– W pierwszym roku dziaalnoci Parku w Batowie odwiedzio go ponad 200
tysicy turystów – wspomina dr A. Boczarowski, wspópracownik Stowarzyszenia Delta. – To by sukces, który nas oszoomi. Pierwsze modele dinozaurów
sprowadzalimy z zagranicy, wkrótce jednak uznalimy, e odpowiadaj one raczej wyobraeniom stworzonym przez
filmowców na potrzeby podniesienia
atrakcyjnoci filmów, natomiast z nauk
maj niewiele wspólnego. Postanowilimy wic odci si od kinowej fantazji
i oprze wycznie na rzetelnej wiedzy.
To by pierwszy park dinozaurów w tej
czci Europy. Oczywicie nie biorc
pod uwag parków stricte rozrywkowych. Dzi Batów ma patronaty naukowe takich instytucji jak Pastwowy Insty tut Geo lo gicz ny w War sza wie,
Wydzia Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet lski.
Autorem pierwszego odkrycia, którym
moe poszczyci si zespó skupiony
wokó Stowarzyszenia Delta by dr Gerard Gierliski, który jako pierwszy
na wiecie odnalaz pióra dinozaurów. Dr
Piotr Szrek z Pastwowego Instytutu
Geologicznego zasyn z dotarcia do tropów rodkowodewoskich czworonogów w Zachemiu (Góry witokrzyskie). Odkrycie tropów triceratopsa
powizanych z jego szkieletem czyli
tzw. „witego Graala ichnologii” (nauki o skamieniaych ladach zwierzt kopalnych) to dzieo Tomasza Singera,
G. Gierliskiego oraz profesora Martina Lockleya, byego pracownika Uniwersytetu Colorado, obecnie pracujcego dla
zespou wywodzcego si z Delty – „Pa-

Dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii
Fizycznej Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu
lskiego – wspótwórca i konsultant naukowy JuraParków

leosafari Team”. No i najnowsze – sensacyjne odkrycie, którego dokonali Dawid Surmik oraz Andrzej Boczarowski
(Stowarzyszenie Delta i Uniwersytet
lski) wraz z zespoem, a dotyczce najstarszych, pierwotnych moleku chemicznych zachowanych w kociach
sprzed prawie wier miliarda lat.
W 2008 r. Stowarzyszenie Delta otworzyo kolejny JuraPark, tym razem
w Solcu Kujawskim (midzy Bydgoszcz a Toruniem), miejscu lecym w ssiedztwie stanowisk jurajskich, gdzie odna le zio no oka zy fau ny mor skiej.
Muzeum plenerowe zaprojektowa biolog, paleontolog i popularyzator nauki
Karol Sabath, notabene absolwent Uniwersytetu lskiego. Niestety, zmar
w bardzo modym wieku i nie doczeka
otwarcia obiektu. Muzeum Ziemi w Solcu Kujawskim nosi jego imi.
Krasiejów
razem nie legenda, ale twarda
Tym
rzeczywisto zdecydowaa
o powstaniu tu parku nauki. Krasiejów

jest niewielk, ale niezwykle malownicz wsi w woj. opolskim, to najstarsza
miejscowo (pierwsze wzmianki o niej
pochodz z 1292 r.) w gminie Ozimek.
W 1910 r. funkcjonowaa tu cegielnia,
a po jej zamkniciu w 1967 r. na bazie
wyrobiska rozpocza dziaalno kopalnia iu, dostarczajca materia do cementowni w Strzelcach Opolskich i pewnie
byaby tu do dzi, gdyby górnicy nie dokopali si do koci wielkich zwierzt.
Kolejne znaleziska przyprawiy paleontologów o zawrót gowy.

W 1993 r. zespó pracujcy pod kierownictwem prof. Jerzego Dzika z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie
dokona sensacyjnego odkrycia – wyrobisko kopalni odkrywkowej w Krasiejowie okazao si by niczym innym jak
cmentarzyskiem prehistorycznych organizmów. Po raz pierwszy w Polsce
ujawniono takie stanowisko. Tysice
skamieniaych koci: krgów, eber,
czaszek i fragmentarycznych szkieletów
wielkich krgowców powdroway do laboratoriów. Sensacja gonia sensacj.
Do zespou badawczego najpierw doczyli studenci z Uniwersytetu Opolskiego, wkrótce dotarli tu naukowcy z innych orodków akademickich krajowych
i zagranicznych.
– Zespó prof. Jerzego Dzika dokona
odkrycia szcztków dinozauromorfa,
który odtd w wiatowej literaturze naukowej widnieje pod nazw Silesaurus
opo len sis. I tak Kra sie jów tra fi
do wszystkich podrczników paleontologii na wiecie. Odnaleziono tu take
liczne skamieniaoci wielu innych pazów i gadów, ryb, bezkrgowców i rolin sprzed okoo 230 mln lat – uzupenia dr A. Boczarowski.
Ju nie trzeba pyta – dlaczego Krasiejów jest tak atrakcyjny, odpowied jest
prosta – poniewa jest autentyczny.
Do koca ubiegego roku odwiedzio to
miejsce milion szeset tysicy turystów.
To najwiksze muzeum na otwartej
przestrzeni o powierzchni 40 ha zagospodarowanych turystycznie. Elewacje budynków wzorowane s na pruskim murze. To ukon w stro n lo kal nej
mniejszoci narodowej Opolszczyzny.
Zasada honorowania rodzimych przodków obowizuje we wszystkich obiektach Delty. W stanie Utah w USA,
gdzie powstaa w ubiegym roku pierwsza placówka zagraniczna tego samego
zespou twórców skupionych wokó
„Paleosafari Team” – muzeum „Moab
Gians”, architektura nawizuje do tradycji mieszkajcych tam niegdy tubylców,
czyli Indian Anasazi.
Z parkingu do gównego wejcia wiod cztery bramy. Potne uki s pozostaoci istniejcej tu niegdy kopalni.
W instalacji wykorzystano podpory pasa transmisyjnego, który dostarcza urobek do zakadu przetwórczego. Na poszczególnych ukach widniej napisy:
Batów 2004, Solec Kujawski 2008,
Krasiejów 2010, wkrótce na czwartym
uku pojawi si: Paleosafari Moab
Giants 2015. Za magiczn bram rozpociera sie raj dla dzieci, plac zabaw, z którego zapewne trudno jest wycign maluchy. Z platformy widokowej mona
obejrze panoram obiektu, przeledzi
tras wycieczki.
Przystanek pierwszy. Tunel Czasu
odjedamy do przedziwnej giganP
tycznej pieczary, w której mieci si
najdusze na wiecie kino 3D. Jego
ekran ma… 300 metrów. To unikat
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w wiatowej skali. W trójwymiarowym
pokazie, zaprojektowanym przez dr. A.
Boczarowskiego i grafika Michaa Husiaka zobaczymy dzieje Wszechwiata
w piguce. Piesza wycieczka raczej nie
wchodzi w rachub, wsiadamy wic
do specjalnego pocigu, który wygodnie
powiedzie nas po zakamarkach „Tunelu Czasu”. – Film obrazuje wydarzenia,
które miay miejsce w tym kwadrancie
czasoprzestrzeni – od powstania Wszechwiata do momentu zdeponowania w glinie krasiejowskiej koci prehistorycznych zwierzt, cofamy si wic w czasie
o 13 miliardów i 800 milionów lat – zapowiada paleontolog.
Wyposaeni w odpowiednie okulary
ruszamy w podró w czasie i przestrzeni. Trójwymiarowe widowisko opowiada histori Wszechwiata od chwili jego
narodzin. Kada sekunda trwania widowiska odzwierciedla blisko 25 milionów
lat. Ziemia, dom na skraju jednej z galaktyk, nasz Wszechwiat cay czas si rozszerza, a gdyby tak cofn si do jego narodzin, kiedy wszystko skupiao si
w jednym miejscu… – miy gos lektora
zabiera nas w odleg rzeczywisto.
Film powsta w rekordowym czasie,
w cigu szeciu miesicy, jego emisja
trwa zaledwie osiem i pó minuty, tyle
bowiem przyznali mu czasu marketingowcy, którzy musieli uwzgldnia
moliwo zwiedzenia caej trasy. Kady realizowany przez dr. Boczarowskiego film poprzedzaj dugotrwae
dociekania naukowe, setki konsultacji
z badaczami z caego wiata oraz mudne dochodzenie do postaci finalnej
za pomoc tysicy szkiców. Tak powstao ponad trzysta prehistorycznych postaci, które s rekonstrukcjami naszego
przewodnika.
Dla ludzi cierpicych na klaustrofobi,
a take nie tolerujcych efektów stroboskopowych, przygotowano alternatywn histori powstania wiata – w formie
komiksu przedstawionego na cianach
zewntrznych „Tunelu Czasu”.
Akcja filmu koczy si w czasach, które przechowa dla potomnych Krasiejów – ok. 230 milionów lat temu.
Wielkie katastrofy przyrodnicze wielokrotnie pustoszyy Ziemi, po najwikszej
z nich, któr nazwano Matk Wszystkich
Katastrof, wier miliarda lat temu pozostao niewiele duych zwierzt, m. in.
ryby, nieliczne pazy, i rozmaite gady, teraz opowiemy wam dalszy cig historii
wiata, spotkacie si z prehistorycznymi
mieszkacami Krasiejowa…
Czym bya owa katastrofa? Na terenie
Syberii i w rodkowej Azji otworzy si
gigantyczny wulkan, pierwszego dnia
red ni ca je go kal de ry (za g bie nie
w szczytowej czci wulkanu) sigaa 45
kilometrów. Po tygodniu by ju dziesiciokrotnie wikszy, aby ostatecznie
osign wielko rzdu 2500 km. Lawa rozlaa si na Syberi i w centraln
cz Azji, jej grubo w szczytowych
miejscach osigna 4,5 km. Wulkan dymi milion lat, wydali do atmosfery
mnóstwo trujcych gazów, zakwasi

Mae wulkanodony spokojnie pasy si na ce, kiedy zaatakoway je dwa sarkosaury

oceany … wymaro ponad 90 proc. ywych organizmów. Pozostay gatunki
zwierzt o masie ciaa nie wikszej
ni 7 kg, potrafice schowa si na pyciznach oraz te, które potrafiy zagrzeba si w ziemi. Ziemia powoli zacza umie ra. Prze trwa o nie wie le
gatunków. Krasiejów jest miejscem wyjtkowym, poniewa jest jednym z niewielu na Ziemi, gdzie odradzao si ycie po katastrofie. Jest wic oknem,
poprzez które moemy zajrze do naszej
prehistorii.
W dalsz podró udajemy si meleksem, niezbyt szeroka droga wiedzie
wzdu zbocza okalajcego wyrobisko
pokopalniane. Mijamy rekonstrukcje
permskich dimetrodonów (pelikozaurów), sprzed okoo 280 – 265 mln lat.
Gady z charakterystycznym „aglem”
na grzbiecie miay szczcie y w okresie poprzedzajcym „wielkie wymieranie”. Jak na kolosy prehistoryczne byy niewielkie – okoo 2, 5 metra dugoci,
wa zaledwie 150 kg.
Kolejni „aktorzy” krasiejowskiego
parku to pierwsi przedstawiciele triasu – archozaury, które ostay si po poodze, ich tropy odnaleziono w Górach
witokrzyskich.
– Polskich akcentów bdzie tu bardzo
wiele – zapowiada dr Boczarowski.
W par minut przebrnlimy przez kilkanacie milionów lat. Mijamy sympatyczn gromad terapsydów, gadów
ssakoksztatnych.
– Gdyby dotrway do czasów wspóczesnych, zaliczylibymy je do stekowców – wyjania nasz przewodnik – czy li pry mi tyw nych ssa ków
charakteryzujcych si jajorodnoci.
Matki terapsydów wprawdzie skaday
jaja, ale swoje mode prawdopodobnie
tak jak stekowce karmiy wydzielin
tuszczowo-biakow, mona powiedzie, e bya ona prekursorem dzisiejszego mleka ssaków.
Nastpny przystanek jest wrcz sensacyjny. Kilka miesicy temu gorcym tematem nie tylko w krajowej pra-

sie byo odnalezienie przez zespó polskich naukowców (midzy innymi nasz
przewodnik i jego asystent mgr D.
Surmik) skamieniaych naczy krwiononych z zachowanymi chemicznymi
ladami biaek w kociach gadów triasowych, liczcych prawie wier miliarda lat. Odkrycia dokonano w kamienioomie w Gogolinie na Opolszczynie
oraz w dzielnicy Miasteczka lskiego – yglinie niedaleko Tarnowskich
Gór. Szcztki triasowych gadów – notozaura i tanystrofa pozwoliy na zbadanie i opisanie odkrytych biaek. Notozaur wzbudza sympati, smuko
jego sylwetki (okoo 3 m. dugoci)
podkrela dugi, bocznie spaszczony
ogon, który zapewne uatwia mu pywanie, cho wietnie czu si take
na ldzie.
Na wysokim drewnianym ogrodzeniu,
które wiedzie wzdu caej galerii rekonstrukcji wzbudzaj zainteresowanie kolorowe plansze. Zatrzymujemy si wic
na chwil.
Park zbudowany jest przejrzycie.
Po lewej stronie znajduj si ekspozycje, po prawej tablice informacyjne,
mona na nich zobaczy m.in. fotogramy wypraw geologicznych naszych badaczy z niemal wszystkich kontynentów,
m. in. z Argentyny, Libanu, Brazylii, Niemiec, Maroka. Obok znajduj si take
plansze wskazujce miejsca, gdzie obecnie wystpuj podobne yjcym tu niegdy dinozaurom rodowiska. Wiele
plansz wykonano w technice 3D, zakadamy wic specjalne okulary, wejcie
w trzeci wymiar obyo si bez niemiego zawrotu gowy. Dr A. Boczarowski
umiecha si.
– Ten efekt, to mój wynalazek – przyznaje. – Zastosowaem specjalny druk
anaglifowy dajcy zudzenie trójwymiaru. Po zaoeniu czerwono-cyjanowych okularów wyeliminowaem rywalizacj dwóch pókul mózgowych, która
wywouje ów nieprzyjemny zawrót gowy, to jest szczególnie istotne, poniewa
naszymi gównymi gomi s dzieci,

miertnych – badacze, niczym detektywi poszukuj wskazówek. Odnalezione chemiczne lady barwników pozwalaj na odtworzenie kolorystyki
zwierzcia, brakujce elementy podpowiada klimat, rodowisko, podoe,
rolinno, poywienie. Bywa e zebrane informacje pozwalaj na wyznaczenie miejsc, w których dominoway dane barwy z dokadnoci do jednego
centymetra.
O prehistorycznych zwierztach dr Boczarowski moe mówi bez koca, wie
o nich niemal wszystko, nic wic dziwnego, e jest staym gociem najbardziej
prestiowych muzeów i dla niektórych
z nich wykonuje zamawiane rekonstrukcje.
wier miliarda lat w zasigu rki
lenerow wycieczk w towarzystwie
P
krasiejowskich okazów sprzed ponad
dwustu milionów lat przerywa wizyta
w pawilonie, który znajduje si niemal
w poowie paleontologicznej wyprawy.
Znaczna cz betonowego wntrza
pokryta jest szklan podog, okolon
niewysok barierk. Stajemy nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym,
czci pola badawczego. To ju nie jest
adna rekonstrukcja, to prawdziwa odkryw ka, je dy ne miej sce w Pol sce.
Od ogromnego cmentarzyska dzieli
nas kilkadziesit centymetrów, niemal
stpamy wic po autentycznych szczt-

kach zwierzt sprzed wier miliarda lat.
To muzeum ywe, jedno z kilku na wiecie (Kalifornia, Niemcy, Chiny i Krasiejów), w którym mona goym okiem zobaczy jak naukowcy wydobywaj
skamieniaoci triasowych pazów i gadów na powierzchni. W krasiejowskim
zou – mówi dr A. Boczarowski – znajduje si co najmniej kilkadziesit tysicy podobnych okazów. W gablocie
mona podziwia rekonstrukcj szkieletu pradinozaura Silesaurus opolensis,
autorstwa Marty Szubert (absolwentki
warszawskiej ASP, artystka wykonaa
take wiele prac rekonstrukcyjnych dla
Uniwersytetu lskiego). Tu wida, e
nauka jest nie do szuflady, tu wszystko
jest jak na doni – komentuje krótko dr
A. Boczarowski.
W szklanych regaach mnóstwo skamielin – koprolity (kopalne odchody),
czaszki, szczki, obojczyki, krgi i ebra olbrzymich pazów oraz gadów.
Kady eksponat to autentyk, niektóre
mona wzi do rki, obejrze, zmierzy,
oceni ich wag. Czy ich waciciele byli
szczliwi, czy doyli staroci? W tym
wntrzu trudno si oprze takim pytaniom.
Nie dziwi wic fakt, e pawilon, dzieo autorstwa „Goczoowie Architekci”
oraz „Ovo Grbczewscy Architekci”
zrealizowane w 2006 roku otrzymao nagrod SARP dla najlepszego obiektu oraz
nagrod „Polski Cement w Architekturze” dla najlepszej realizacji z uyciem
technologii betonowej.
Fot. Maria Sztuka

a one s wyjtkowo wyczulone na takie
zaburzenia. Ta metoda si sprawdza, dlatego te j opatentowaem.
Protoplasta dinozaurów – Silesaurus
opolensis zasuguje na szczególn uwag. Gdyby nie odkryte tu szcztki tego
czworononego rolinoercy poród
cmentarzyska innych organizmów, nie
byoby ani parku, ani muzeum. Jaszczur
jest niewielki, ma okoo 2 m dugoci,
stoi na dwóch tylnych apach, zapewne
by znakomitym biegaczem. Jego „filigranowa” sylwetka nie wzbudza lku,
nie moe by inaczej, wszak to lzak
z Opola.
– To najprawdopodobniej przodek
wielu dinozaurów – pradinozaur. Wskazuj na to detale budowy anatomicznej.
To kolejny powód dlaczego Krasiejów
jest dla nauki tak wanym miejscem,
zdaje si by kolebk dinozaurów – uzupenia nasz przewodnik.
Mijamy kolejnego tubylca – zwalistego polonozucha, to najwikszy (4 m) naziemny gad, równie tu odnaleziony. By
znakomitym owc, wietnie radzi sobie z opancerzonymi zdobyczami. Nieopodal podgldamy dwa samce walczce o dominacj. Nieco dalej wzrok
przyciga imponujco ubarwiony godzirazaur (Gojirasaurus – nazwa pochodzi
od bohatera japoskich komiksów – Godzilli), który apczywie spoglda na widzów.
Jak odtwarzane s barwy? W szkieletach, w kopalnej skórze, a nawet
czasem w kociach i w aureolach po-

Godzirazaur – przedziwny jaszczur z pónego triasu (220,5–215,2 mln lat temu) nazwany przez naukowców na cze bohatera komiksów i filmów japoskich – Godzilli
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Fot. Maria Sztuka

Opuszczamy pawilon, przechodzimy
obok barierki bronicej wstpu, w oddali
wida grupy studentów pracujcych
na stanowiskach wykopaliskowych.
Przyjechali tu z rónych stron Polski.
Obiekt krasiejowski wspópracuje m.in.
z badaczami z Pastwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie, Polskiej
Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu lskiego,
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a take Uniwersytetu w Kolorado.
Tu zaczyna si nauka. Czowiekiem,
który uratowa to miejsce jest wspomniany ju wczeniej profesor Jerzy Dzik,
udao mu si bowiem zabezpieczy stanowiska naukowe przed grabie i zniszczeniem.
Prehistoryczny plac zabaw
uszamy ciek w dó, zdawa by si
R
mogo, e niczym nas ju Krasiejów
nie zaskoczy. Tymczasem przed nami
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rozpociera si widok gigantycznego terenu, po którym hasaj potne penowymiarowe okazy cyklotozaurów, etozau rów i wie lu in nych. A trud no
uwierzy, e nie sycha ich gosów. Niektóre z nich stpaj po niewielkich kauach. Zwykle taplaj si w wodzie i glinie, ale tegoroczny lipiec skpi opadów,
a ar z nieba jest wrcz afrykaski. Tu
czas zatoczy krg – podpowiada dr A.
Boczarowski – zwierzta znajduj si dokadnie w tym samym miejscu, w którym ganiay przed kilkuset milionami lat,
w tej samej glinie.
Kolejny skok w czasie – po jednolicie
ciepym i suchym okresie nadchodzi sezon wzmoonych opadów, zmienia si
klimat a wraz z nim fauna i flora. Wkraczamy w okres jurajski (201 do 145 milionów lat temu). Roliny wiatropylne
wycofuj si wysoko w góry, w chodniejsze rejony, roliny zarodnikowe zostaj na nizinach. Powstaj gigantyczne
sawanny paprociowe. Poniewa roliny
te s ykowate, trudne do zjedzenia, zawieraj duo garbników i substancji
trujcych i s maokaloryczne, zwierzta, aby zaspokoi gód musiay spoywa
ich bardzo duo, przystosoway wic
swoj budow do nowego poywienia – gigantycznie rosn ich trzewia, koczyny, krgosupy.
A oto przed nami dramatyczna scena,
niczym z dreszczowca. Cztery mae wulkanodony pas si na ce paprociowej,
dwa sarkosaury pragn na nie zapolowa, na pomoc maym ruszaj dwa
dorose osobniki… ten epizod zosta zapisany w skaach w Sotykowie, a tu zosta wiernie odtworzony. Niestety nie
znamy zakoczenia tej potyczki sprzed
blisko 200 milionów lat, mona si
tylko domyla, e walka bya bezwzgldna, bój przecie toczy si o przetrwanie.
Potg gigantów najskuteczniej obrazuje najdusza rzeba na wiecie – polskie odkrycie w Afryce – amficelias (Am-

rodkowojurajski spinoforozaur – jeden z wielu ogromnych, rolinoernych zauropodów prezentowanych w Krasiejowie (sprzed 170,3–166,1 mln lat

phiocoelias fragillimus, 64 m dugoci),
a tu obok najwyszy okaz – brachiozaur
(Brachiosaurus altithorax, blisko 17 m
wysokoci). Spokojnie mona si przechadza midzy jego nogami, do brzucha daleko.
Zwaliste tyranozaury wzbudzaj respekt, ich zby nie pozostawiaj zudze,
byli to groni misoercy. Starsze osobniki ywiy si gównie padlin.
Wzrok przy ci ga oka za a go wa
z przedziwnymi rogami i pyskiem przypominajcym ptasi dziób zakrzywiony
do dou – to niespena dwumetrowe welociraptory, na podobiestwo których
stworzy swoich bohaterów Steven
Spielberg w jednym z swoich filmów.
Fantastyka rzdzi si jednak wasnymi
prawami i rozmiary dinozaurów na filmowym planie niewiele maj wspólnego z rzeczywistymi pierwowzorami.
Mijamy ankylozaury, rolinoerne dinozaury pancerne, jedne z kolcami, inne sowicie owosione, wikszo z nich
s rekonstrukcjami okazów odnalezionych na pustyni Gobi przez polsko-mongolski zespó badaczy.
Sporód dinozaurów teropody, to
w zasadzie ptaki, cho nie wszystkie latay. Obecnie yjcym zwierzciem,
które jest najbliej genetycznie spokrewnione z prehistorycznym tyranozaurem jest nasz poczciwy... kurczak.
Co chwil mijaj nas grupy rozbawionych dzieciaków, dla nich to istna kraina szczcia, zadaj swoim przewodnikom dziesitki pyta. Podczas roku
szkolnego przyjedaj tu na lekcje
edukacyjne dzieci i modzie z caego
kraju.
Nie sposób opisa 230 okazów, które „zagociy” w krasiejowskim parku,
wycieczka po ldzie dobiega koca,
egnaj nas jedne z ostatnich dinozaurów, troodony, nasza podro przez blisko dwiecie milionów lat nie byaby
jednak pena, gdybymy nie poznali

równie bogatego ycia wodnych organizmów. To zapewni nam wizyta w…
Oceanarium
ajemnicze, splecione ze sob pieTwodcza
ry kryj niezwyky wiat gadów
nych. We wntrzu poruszamy si

w ciemnociach. Za pomoc specjalnych
okularów, ogromnych ekranów (216
cali) i techniki 3D stajemy „twarz
w twarz” z gargantuicznymi ichtiozaurami. Prosto w oczy patrz nam m.in.:
pancerny dunkleosteus, gigantyczne
ówie (archelony), dwudziestometrowe
plezjozaury z czterema petwami, zwinny, przypominajcy wa morskiego
bazylozaura… Naturalna wielko tych
pywajcych drapieników poraa swoj monstrualnoci, ich kilkunastocentymetrowe zby wzbudzaj respekt.
Z lekkoci poruszajce si w wodzie
wielotonowe fortece zdawa by si mogo byy nie do pokonania, a jednak, cho
moe na szczcie, nie przetrway.
– Kada zmiana rodowiska prowadzi
do dwóch scenariuszy. Organizmy ywe
mog dostosowa si do zmian, bd
wymrze, poniewa ten drugi sposób jest
atwiejszy – wikszo gatunków wymara – podsumowuje dr Boczarowski.
Podczas ubiegorocznej zimy realizowano tu projekt dla dzieci z ubogich rodzin, sfinansowany przez Urzd Marszakow ski w Opo lu. Park bez pat nie
odwiedzio wtedy 22 tysice dzieci.
Nie tylko skorzystay tu z niezwykych
lekcji prehistorii, otrzymay take posiki i pamitki. Wyjeday std zachwycone.
Prestiowe nagrody (wród nich Zoty Certyfikat), które trafiaj do twórców
krasiejowskiego Parku Nauki i Rozrywki, przyznawane s gownie za przemylan koncepcj. Tu nic nie jest przypadkowe, a cay obiekt tworzy swoiste

kontinuum, dziki któremu poznajemy
rozwój Wszechwiata. Nasza wyprawa
w czasie nie moe wic zakoczy si
przed 66 milionami lat. Dalsz opowie
snu bdziemy w interaktywnym pawilonie muzealnym.
Park Nauki i Ewolucji Czowieka
znów may szok, zamiast przysowioInauwych
papuci otrzymujemy kaski astroty, naszego przewodnika zastpuje

póniej lód, pod pokryw którego przetrwa 5300 lat. W gablotach ogldamy zawarto plecaka Ötzi’ego – miedziany topór, nó, który trzyma w rce, wizada
butów, kawaek kurtki… W czym tkwi
sensacja? Dr Boczarowski szybko wyjania. – Miedzian siekierk mona porówna do sensacji jak byoby znalezienie
w grobie redniowiecznego samuraja zamiast jego konia, modelu Hondy CR-V z biecego roku. Czego wic jeszcze
nie wiemy o epoce miedzi, na pewno jednak zacza si wczeniej, ni ustalono
do tej pory.
***
Powoli wracamy do wspóczesnoci,
podró, któr przebylimy promem
szybszym od kosmicznego, budzi wiele refleksji. W kilkanacie godzin skorzystalimy z wiedzy setek uczonych,
którzy zdobywali j dla nas nierzadko
z naraeniem wasnego ycia. Ta skondensowana naukowa piguka jest przecie efektem niezliczonych wypraw,
mudnych bada, docieka i eksperymentów. W Krasiejowie nauka przestaje by pojciem abstrakcyjnym, jest
w zasigu rki.
Wielogodzinna wycieczka pozostawia
potny niedosyt. W ilu miejscach z braku czasu nie bylimy, ile zaktków
z koniecznoci ominlimy? Nie ma
wic wtpliwoci, wrócimy tu na pewno. Wiek XXI jest wiekiem nowoczesnych technologii i wiodcej roli nauki,
Krasiejów wie, jak j wypromowa.
Serdecznie dzikujemy dr. Andrzejowi Boczarowskiemu za niepowtarzaln
lekcj i niezapomniane wraenia.


Fot. Tomasz Posa

wirtualny Robert, my z turystów stajemy si temponautami, a wdrówk rozpoczynamy… promem kosmicznym,
obierajc kurs na Karaiby sprzed 66 milionów lat. Unosimy si na wysoko 10
tys. km nad Ziemi. Po licznych turbulencjach i falach uderzeniowych dokujemy do wehikuu czasu, aby w oknach
prehistorii przeledzi dzieje czowieka.
Sympatyczny Robert, wadajcy czterema jzykami – ciepym gosem, syszalnym wycznie w kasku jego waciciela, relacjonuje poszczególne sceny.
Pozostaje wycznie do mojej dyspozycji, dostosowujc si do wybranych
przeze mnie okien. Udaj si na spotkanie z czowiekiem heidelberskim, potomkiem Homo erectus’a. To ostatni cznik
pomidzy nami a naszymi prehistorycz ny mi przod ka mi. Im po nu j cy
wzrost – 2,15 m, póniej zagldam
do miniaturowych, zaledwie metrowych karowatych ludzi (Homo floresiensis), których szkielety odnaleziono
na indonezyjskiej wyspie Flores. Robert
cierpliwie poda za mn, cho czasem
bezceremonialnie przerywam mu wykad, zagldajc do innych grot. Jedyne
czego musz pilnowa, to gówny kie-

runek zwiedzania, który wyznaczaj
bie ga j ce po pod o dze „mrów ki”.
Wszystko jest pod kontrol.
Stajemy si czci gigantycznej scenografii filmowej. Technologia obrazu 3D miesza si rzeczywistoci fizyczn. To patent krasiejowskich twórców,
propozycja dla pokolenia „klikaczy”,
którzy uwielbiaj szybk, wartk akcj.
Przekaz jest tak skonstruowany, e
o znueniu nie moe by mowy. To swoisty zabieg przemycajcy wiedz w sposób przystpny i sympatyczny. Co najmniej trzy ministerstwa doceniy ten
zabieg, std tyle nagród i pochwa.
Po opuszczeniu wehikuu czasu jeszcze krótka wizyta w preparatorni, miejscu zaj z modzie. Tym razem bez
kasków podziwiamy zdobycze z wypraw
paleontologicznych. Kilka tysicy eksponatów. Dr A. Boczarowski pokazuje
nam najcenniejszy okaz – to stromatolit, fragment struktury biogenicznej,
odnaleziony w górach Atlas w Maroku.
To jedna z najstarszych skamieniaoci
reprezentujca ycie na wczesnych etapach rozwoju – pochodzi sprzed 2,5 miliarda lat.
W ssiednim pomieszczeniu mamy
okazj obejrze z bliska jedn z najstarszych, ale niewtpliwie najsynniejsz mumi na wiecie. To Ötzi, „Czowiek lodu”
odnaleziony w 1991 r. w Alpach (orygina znajduje si w Muzeum Archeologicznym w Bolzano). Rekonstrukcja autorstwa
dr. Boczarowskiego nie pokazuje jak
wyglda Ötzi za ycia, jak czyni to niemal wszystkie muzea na wiecie. Tu poznajemy „Czowieka z lodu” cztery dni
po jego mierci, jest w penym rynsztunku, lecz wiatr ju go osuszy i zmumifikowa. Dob póniej przykry go nieg,

Nieprawdopodobnie opancerzone ale pikne, rolinoerne gargojleozaury z pónej jury USA (sprzed 157,3– 145,0 mln lat)
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DOROTA SZATTERS
ADMIRALSPALAST
Admiralspalast skowyczy z bólu
fundamenty wzniesione w 1924 r. przy Kronprinzenstrasse 305 zwyrodniay,
cegy pociemniay star krwi, któr broczy dom konajcy w tym miejscu w 1916 r.
umiera dugo poerany systematycznie, bez popiechu przez wa
o ceglanej usce i czarnej linie,
nasyconego, z brzuchem wzdtym cegami, pogitymi rurami i drewnem,
udao si zabi dopiero w 1924 r.
Bielenberg i Moser wylali na niego zimny, kleisty beton, pod którego ciarem
ugia si ziemia
w broni si zaciekle, wstrzsa okolicznymi domami, ulicami
dra ze strachu nawet dworzec kolejowy, wyginay szyny
beton ta zmienia w wieko trumny,
kada próba pozbycia si ciaru, kade drgnienie przedmiertnych konwulsji,
uwalniao z twardniejcej materii ostatnie pcherze powietrza, ostatnie tchnienia
tego zamierajcego, duszonego kurzawk potwora.
Admiralspalast tego nie pamita, ale pamita cienkie struki krwi
niemrawo wsikajce w jego mode, witalne fundamenty,
pamita jak z wolna rok po roku ta rdzawa ciecz penetrowaa jego mury,
ludzie-ryby przepywali przez hotelowe akwaria,
kolorowe i szybkie welony, bezduszne, jednobarwne glonojady,
czerwone i agresywne bojowniki, setki wikszych i mniejszych drapieców i ofiar
ile to piwa nie wypiy apczywe usta, ile piany nie zlizay oblinione jzyki,
ilu ud nie dotykay lubiene donie
dugo by opowiada skrzypicymi drzwiami, skrzydami szaf w hotelowych pokojach,
pod powiekami pokrytych kurzem okien przewija si wojenny film
walizy, torby, tumoki, pociel darta na szarpie,
furaerki, walonki, hemy, mundury, buty, szpicruty,
miosne westchnienia, krzyki trwogi, bezdech przeraenia
a w tym tumie widrujcych dwików, odgos przejedajcego tramwaju,
wyadowania iskry wzbudzonej tarciem pantografu o elektryczny kabel,
pisk hamujcego pocigu, na chwil pozwala zapomnie, cho o nadziei nie byo mowy
po wojnie hotel nie chcia si ju nazywa Admiralspalast,
chcia by Prezydentem, Przodownikiem pracy socjalistycznej, a nawet Monopolist,
te desperackie próby podkopay
jego zdrowie, doprowadzay do ruiny
reumatyzm, artretyzm wykrcay coraz bardziej jego starcze ciao
zaczo si uszczy, marszczy, obazi z farby, mierdzie
okna pokryte kurzem przestay dostrzega ruch wdrujcych w popiechu
mrówek, szwendajcych si bez celu krocionogów
i chrzszczów toczcych w mce kule z gnoju
metalowe powieki spady z hukiem po raz ostatni sze lat temu
ryby odpyny, zosta sam
stary, pusty, co noc skowyczy z bólu
patami papy, którymi zabili okna
miedziany czerep puchnie z trwogi
przed budzcym si w gbinach wem
Bytom, 6.06.2016 r.
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Hotel Admiralspalast w Zabrzu, w czasach przedwojennej wietnoci.
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DZIECISTWO ADMIRALSPALAST
dziecistwo, ach dziecistwo,
te bogie lata pachnce czekolad podawan na gorco, brazylijsk kaw
ciastami pieczonymi z mki ze starego myna Daniela Weissa,
zup rakow, kapust i kartoflami na wszelkie sposoby
pieczonymi misiwami
kwiatami wspinajcymi si po pergolach na amerykaskich tarasach
i proszkiem do prania Persil
gwar kucharek, stukajcych garnkami w podziemnej kuchni,
praczek uwijajcych si w oparach na przedostatnim pitrze,
stuk liczyde buchalterów w zarkawkach
kroki hotelowych bojów, kelnerów i pokojowych,
przemykajcych po krconych subowych schodach
wszystko w nim byo nowe, wiee, wykrochmalone, wybyszczone
krysztaowe, zoto-miedziane i kwietne
jego front jak dziób fregaty rozcina powietrze napywajce
od Parya, Berlina, Sztokholmu,
cienione w wskiej gardzieli Kronprinzenstrasse napierao na miedziane burty
nie czynic na nim najmniejszego wraenia
przynosio wieci i pomieszane jzyki
podsuchiwa rozmowy ryb przepywajcych przez jego trzewia
sowa jak krople, strumyki, rwce potoki, niszczce powodzie
kapay, szeptay, mlaskay, krzyczay, spyway po cianach, karkach, udach
zeszytach, wyleway si z pokoi, restauracyjnej sali, baru Bistro
przesczay si przez telefoniczne kable z fabryki Deutsche Kabelwerke
sodkich, gorzkich czasem trujcych sów sucha bez emocji
do czasu, kiedy wykrelono z menu koszerne potrawy
i przestano sucha ydowskiej muzyki, któr bardzo lubi
zamiast niej coraz czciej wstrzsay nim kroki w onierskich butach
i wykrzykiwane sowa jednego czowieka,
od zachodu wia wiatr mierdzcy spalenizn, palonym biakiem,
towotem, benzyn i prochem
gsty od pyu ze spalonych i rozerwanych na strzpy jego braci i sióstr
kuzynek, kuzynów, ciotek, wujków, bab i dziadków
przez harmider wywoany przez gsienice czogów wdrapujcych si po Kronprinzenstrasse
w kierunku dworca coraz trudniej przebija si dwik kocielnych dzwonów
trwoga nie potrzebowaa ju zwiastowania
królowaa w kadej cegle, w kadej drobinie zaprawy domów w Hindenburgu
panoszya si na strychach i piwnicach, wprawiaa w drgawki krokwie i fundamenty
ryby pyway w popochu, pojedynczo czasem zbijay si w niewielkie grupy
wyawiane i rozstrzeliwane zostawiay na cianach krwawe graffiti
karaluchy i wszy szczury i myszy cieszyy si wolnoci dotd im nieznan
oberay si do nieprzytomnoci w opuszczonych domach, magazynach
potem przypyny inne ryby,
czerwone, chciwe, o piewnym ale kompletnie niezrozumiaym jzyku
Admiralspalast przesta czeka
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WIZYTA SCHULZA
Admiralspalast ma dziewidziesit lat i kilka gruntownych remontów na koncie,
jest w stanie katatonii przerywanej wizytami obcych
nie dowidzi, nie dosyszy, nie rozumie wspóczesnego wiata
nie chce rozumie
gdy nagle ze snu budz go buty kobiet i mczyzn, które
roza si po jego starczym ciele,
jacy obcy bezceremonialnie wchodz po ebrach,
zagldaj do wyschnitego garda towarowej windy
ich donie lizgaj si po porczach, zakurzonych szybach, biaych jak nieg kaflach
dotykaj klamek, skrzyde szaf,
krysztaowych luster, w których yj jeszcze cienie ryb
obcy budz go okrzykami, zachwytami,
ich spojrzenia przypominaj mu tamte, z dziecistwa i wczesnej modoci
jzyk nie ten ale intonacja, od której byszczay miedziane oczy lamp i kinkietów, ta sama
dranio go to obcesowe wybudzanie ze snu
nie rozumia dlaczego zachwycay si zmarszczkami tapet, liszajami farby, pkniciami glazury
przyprawiajcymi go o rumieniec wstydu
przecie od lat marzy o mierci
wyburzenie wydawao si szans, swoistym yciem po yciu,
mówili, e ebra na opa, cegy na gara, a klamki na zom
na miedzi mona duo zarobi
mówili, e dalej ju nic
ani na hotel, ani na sklep,
tylko spali a na pokrywie trumny wybudowa supermarket
byo mu wszystko jedno a do dzi
bo rano niespodziewanie przez szeroko otwarte drzwi zaczli wnosi meble
jego wntrze wypenio si gwarem, szuraniem, przesuwaniem, przestawianiem
kto wyciera parapety, zamiata podogi
kurz oburzony uniós si honorem
ale opad kiedy przyleciao pierze
rozsypane rk Agaty
pojawiy si dawno nie widziane walizy, fotele, maszyny do szycia, stoy
fartuszki, biae ciuszki, kalesony i koszule
przecierada, miski, wiadra,
biae róe, mae, due
na biegunach konik
z wysikiem i chrobotem podniós metalowe powieki
czerwiec z caym swoim letnim skwarem, sonecznym wiatem i upaem
wla si do wntrza, a za nim ryby
wygoniy z zakamarków chód
wyposzyy karaluchy, krocionogi i cisz
po raz pierwszy od czasu dziecistwa usysza ydowsk muzyk
i imi maego chopca, który kiedy przychodzi z matk na lody
Szloma! Szloma! Uhu! woano na krtych schodach
pomyla: to by sen, ten koszmar tylko mi si ni
ucieszy si
A moe nie wszystko stracone?
gipsowe gowy zwrócone na dwie strony wiata wytyy wzrok
wypatrujc nadziei
Bytom, 12.06.2016

Dorota Szatters – politolog, tancerka (pracowaa w Teatrze Rozrywki, Teatrze Syrena). Wyróniona i nagrodzona w wie
lu konkursach poetyckich. Jej wiersze byy publikowane m.in. w miesiczniku „lsk”, w „Poczcie poetyckiej Macieja
Szczawiskiego”. Piosenka zatytuowana Jest nie ma z jej tekstem znalaza si na pycie Krystyny Stako „Kropla sowa”,
uznanej przez czytelników Jazz Forum pyt roku 2012.
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Fot. z archiwum BP

65lecie Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu

W swojej 65-letniej tradycji Biblioteka Pedagogiczna dopracowaa si pokanych zbiorów.

Skarbnica wiedzy
Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest ksigozbiór
Thomas Carlyle
maju Biblioteka Pedagogiczna w RaW
ciborzu obchodzia jubileusz swojego
istnienia. Z tej okazji podjto szereg intere-
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sujcych inicjatyw m. in. przygotowano bogat ekspozycj wystawow i wiele spotka.
Odbya si take uroczysto jubileuszowa,
w której uczestniczyo wielu zaproszonych
goci: przedstawiciele Regionalnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, liczne grono nauczycieli
bibliotekarzy z raciborskich szkó. Jubileusz
skania do podsumowa, refleksji i planów
na przyszo.
Raciborska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku jest jednostk
organizacyjn samorzdu województwa lskiego. Od 1 wrzenia 2006 r. znajduje si
w strukturach Regionalnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
Nasza placówka moe si poszczyci
pikn 65-letni metryk i dorobkiem, na który pracowao kilka pokole bibliotekarzy. Raciborska biblioteka zostaa powoana do ycia w 1951 r. a jak z zapisu kronikarskiego
wynika, byo to 2 maja, nosia wówczas nazw: Biblioteka Pedagogiczna przy Inspektoracie Owiaty w Raciborzu. Jej zalkiem byo 590 woluminów. Miecia si
w jednym z pomieszcze budynku Urzdu
Wodnego w Raciborzu przy ulicy Kasprowicza 12. W 1957 r. placówka zmienia nazw
na: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Raciborzu i przesza pod nadzór Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
W 1975 r., po pitej ju przeprowadzce z ksigozbiorem liczcym ponad 23 tysice woluminów, zostaa przeniesiona do lokalu,
mieszczcego si w budynku Studium Nauczycielskiego przy ulicy Sowackiego 55
i tutaj pozostaje do dnia dzisiejszego.
Obecnie biblioteka zajmuje 180 m powierzchni. Posiada czytelni na 10 samodziel-

nych miejsc pracy, archiwum czasopism, pomieszczenie biurowe dla pracowników, wypoyczalni ze stanowiskami komputerowymi oraz magazyny na ksigozbiór.
Pocztek XXI wieku to czas, kiedy priorytetem stao si wprowadzenie nowoczesnych
technologii, szczególnie skomputeryzowanie
zbiorów. To uytkownik nadaje kierunek
zmianom jakie musz si dokona we wspóczesnych bibliotekach. Aten stawia due wymagania: zapotrzebowanie na szybko usug
bibliotecznych, dostpno do kompletnych
róde informacji, nowoczesno form pracy.
Nasza placówka wdroya wic automatyzacj procesów bibliotecznych i od 2006 r. staa si placówk nowoczesn, cakowicie
skomputeryzowan, umoliwiajc korzystanie z katalogu online. Do dyspozycji uytkowników jest 5 stanowisk komputerowych z dostpem do internetu, drukarka, skaner
i kserokopiarka.
Na naszej stronie internetowej czytelnicy
znajd tematyczne zestawienia bibliograficzne, wykazy nowoci, materiay informacyjne o ofercie edukacyjnej a take moliwo korzystania z zasobów cyfrowych
na platformie ksiek elektronicznych IBUK
libra.
Biblioteka realizuje take funkcje edukacyjne i kulturalne. Przykadem inicjatyw edukacyjnych s przede wszystkim szkolenia dla
czytelników w zakresie zasad korzystania ze
zbiorów, lekcje biblioteczne oraz konkursy
literackie np. „Ksika, do której chtnie powracam”, czy „Pisz do Ciebie, bo...” pielgnujcy pami o Zagadzie i ofiarach obozów koncentracyjnych. Ciekaw inicjatyw
by cykl zaj biblioterapeutycznych dla
dzieci ze wietlicy rodowiskowej oraz cykl
lekcji bibliotecznych dla uczniów gimnazjum
z okazji Roku Janusza Korczaka.
Rokrocznie biblioteka uczestniczy w akcji „Caa Polska Czyta Dzieciom”. Wraz z Zakadem Karnym w Raciborzu wspóorgani-

zowaa powstanie póek bookcrossingowych. Biblioteka bierze udzia w ogólnopolskim projekcie „Czytam sobie” a take
w akcji Narodowe Czytanie.
Kulturotwórcza rola naszej biblioteki polega na organizowaniu prelekcji, wernisay,
wystaw oraz gazetek. Kadego roku wntrza
naszej placówki zamieniaj si w galeri sztuki, nasi czytelnicy mog podziwia prace artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu
AMUN – Artystów Malujcych Ustami
i Stopami. W naszych progach goci Stanisaw Kmiecik, niepenosprawny artysta ze stowarzyszenia AMUN. Na jednej z wystaw prezentowalimy prace rybnickiego artysty
Tadeusza Ciuraby wykonane ze somy pt:
„Somkowe impresje”.
Odbyo si równie wiele tematycznych
wystaw m.in.: Kuchnia w literaturze; Mistrzowie muzyki; Dookoa wiata z ksik obcojzyczn; Wakacje z ksik; Racibórz na starej fotografii; Rok Teatru Polskiego; W wiecie
ksiek i podróy; Czechy i Opava.
W naszej bibliotece odbyy si cykliczne
spotkania pt. „Spacery po Lwowie” z prelekcjami Justyny Kiedrowskiej, które przycigny rzesze mioników i pasjonatów historii Lwowa.
Pedagogiczna Biblioteka wspiera dziaania
edukacyjne szkó, nauczycieli, tworzy bogate róda informacji uatwiajce prac placówek owiatowych, nauczycieli, studentów
i uczniów. Wspomagamy take biblioteki
szkolne organizujc cykliczne spotkania
o charakterze szkoleniowo-instruktaowym,
warsztatowym, wyjazdy szkoleniowe, prowadzimy sie wspópracy i samoksztacenia dla
nauczycieli bibliotekarzy. Ponadto uczestniczymy we wspólnych szkolnych i bibliotecznych imprezach. Chtnie przyjmujemy zaproszenia do uczestnictwa w pracach komisji
konkursowych organizowanych przez zaprzyjanione placówki m.in.: Konkurs piknego
czytania, Monodram czyli teatr jednego aktora, Bohaterowie naszych lektur.
Nasza placówka uczestniczy w akcjach
charytatywnych takich jak: Szlachetna
Paczka, Rodacy – Bohaterom, witeczna
Zbiórka na rzecz dzieci ze Szkoy Specjalnej. Regularnie placówka zbiera nakrtki plastikowe. Wspópracujemy z wieloma placówkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi
powiatu raciborskiego. S to szkoy, przedszkola, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Raciborskie Centrum Kultury, Górnolskie Centrum Kultury i Spotka im. J.
Eichendorffa w ubowicach, Pastwowa
Wysza Szkoa Zawodowa, Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
W swojej 65-letniej tradycji Biblioteka Pedagogiczna dopracowaa si pokanych
zbiorów, rozbudowanych katalogów, komputerowej bazy danych i rzeszy zadowolonych
czytelników. Dziki pracy wielu osób na przestrzeni lat zdobya sobie znaczce miejsce
w rodowisku owiatowym Raciborza.
„Jako skarbnica wiedzy skrztnie gromadzonej nie tylko na pókach, jestecie jednoczenie perfekcyjnym i niezastpionym
porednikiem pomidzy zasobami bibliotecznymi a czytelnikami” – to sowa z listu gratulacyjnego profesora Mariana Kapicy
na okoliczno jubileuszu biblioteki. Staramy si wic, aby wszystkie nasze dziaania
byy skierowane na czytelnika, bowiem bogaty ksigozbiór i zadowoleni uytkownicy
to nasze priorytety.

SABINA FROST
AGATA LIWICKA

s znani. Programy typu reality
show wykreoway celebrytów, którzy kurczowo chwycili si 15 minut sawy i nie chc puci, jednost ki prze ko na ne o wa snej
wyjtkowoci, bezczelne w samoza chwy cie i nie przyj mu j ce do
wia do mo ci pro stej praw dy, e
król jest nagi. Widz pragnie jednak
emocji coraz intensywniejszych,
producent wyników, reklamodawca dobrej widowni. Gdy podglNotatnik dactwo czy rywalizacja aktorów sespónionego rialowych przestao wystarcza,
gnito do formatów kontrowerprzybysza si
syjnych, brutalnych, czy opierajcych si na oszustwach. Zaczo si
MAREK S. SZCZEPASKI osobliwe karmienie bestii. Kracowe emocje, brak regu, nieliczenie
si z nikim i niczym.

Granice
prywatnoci, K
granice
okruciestwa

Kulturowy lumpenproletariat

lu czem do upo wszech nia ta kich programów i banalizacji za
jest ich ogldalno. Im wicej
widzów sidzie przed ekranami,
tym liczniejsi bd sponsorzy, co
w dobie komercjalizacji mediów
jest trudne do przecenienia. Jeli
o audycji bez wartoci kulturowych, ale angaujcych radykalne
emocje, mówi ulica, pisz tabloidy,
to bardzo dobrze. Reyserzy, czy
waciciele stacji zacieraj rce
Czy wszystko jest na sprzeda?
i licz kolejne wpywy finansowe.
Rozmylaj te, jak jeszcze barw 2001 roku na polskie dziej podkrci atmosfer, która
ekrany wszed program przycignie kolejne tysice wiBig Brother wydawao si, e Ru- dzów. Zni ka j wszel kie nie mal
bikon zosta osignity. Wkrótce granice moralne, etyczne. A sami
jednak okazao si, e nie ma ju ak to rzy tych pro gra mów, bez
jednego Rubikonu, a przekraczanie zahamowa, s rewelacyjnymi sogranic stao si tyle atwe, co ko- jusz ni ka mi twór ców ko lej nych
mercyjnie opacalne. Powstao wie- odcinków. Zrobi wszystko, aby
le programów bazujcych na poka- przetrwali w spoecznej pamici,
zywaniu prywatnoci. Kamery day nawet jeli ich zachowania przywomoliwo obserwowania nie tyle dz na myl okrelenia tak obelrzeczywistoci, co wykreowanych ywe, jak kulturowy lumpenprolesytuacji i wyreyserowanych emo- tariat.
cji. Im intensywniej, goniej, bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej.
Podgldanie zwykych ludzi prze- Niewiarygodne inscenizacje
stao wystarczy, wkrótce zaczli
oni rywalizowa w prowadzeniu
erroryzm, zamachy, ISIS i groba ru, prze trwa niu w eks tre mal by kolejnych ataków – od tych tenych wa run kach, zdo by wa niu matów trudno uciec. Waciwie to
kawalera do wzicia, czy w niekon- niemoliwe. Na przeomie czerwca
trolowanym imprezowaniu. Scena- i lipca 2016 roku terroryci zapowieriusz zakada nage zwroty akcji, dzieli zniszczenie piramid w Gizie.
gonie kótnie, a sztab ludzi dba, Groby zamachów skutecznie odby do programu trafiay postaci ty- straszaj turystów, a turystyka stale kontrowersyjne, co pozbawio- nowi wany punkt na licie wpyne hamulców. Idolami i miesz- wów do egipskiego budetu. Ale nie
ka ca mi ma so wej wy obra ni o tym bdzie mowa, cho w Egipstawali si ludzie znani z faktu, e cie pozostaniemy. Egipska telewi-

Gdy

T

zja zrobia reality show o nazwie
MINI Daesh (Daesh – akronim
od arabskiej nazwy tzw. Pastwa Islamskiego, uywany w wielu krajach jako synonim dla ISIS). Program opie ra si na pro stym
schemacie: niczego niewiadoma
ofiara zostaje uwiziona przez przebranych za terrorystów z ISIS. Zamaskowane twarze, w rkach bro,
na ustach krzyk, w tle charakterystyczna flaga z fragmentami szahady. Przebieracy troch pokrzycz,
narobi haasu, bd grozi broni
i zmusza do nagrania owiadcze,
doprowadzajc uczestnika programu do kre su wy trzy ma o ci.
W pierwszym odcinku zwabiona
do mieszkania dziewczyna zostaje
otoczona przez kilku zamaskowanych mczyzn. Gono krzycz,
strzelaj i wymachuj czarn flag.
Po kilkunastu minutach takiej zabawy przebieracy próbuj zmusi
przeraon i panikujc dziewczyn do zaoenia czego, co ma przypomina pas szahida, czyli wypeniony adunkami wybuchowymi
pas sucy do wysadzania si w misjach samobójczych. Wszystko rejestruje ukryta kamera. Wrzaski
domniemanych terrorystów, horror
ofiary.
Przeraajce metamorfozy
oda, umiechnita dziewczyna z pocztku odcinka zostaM
je po kilkunastu minutach progra-

mu zredukowana do przeraonego
zwierzcia, które panicznie miota
si po mieszkaniu. Po okoo 20 minutach okazuje si, e to tylko zabawa, terroryci zdejmuj maski
i pokazuj, e bro to tylko atrapy.
Witamy w ukrytej kamerze. Program ma kilkanacie odcinków,
schemat jest identyczny. Zredukowa czowieka do kbku przeraenia, doprowadzi do granic
wytrzymaoci, a potem powiedzie, e to by art. Kolejny Rubikon zosta przekroczony. Strach
zapyta, co znajduje si za nastpnym. Gdyby y mistrz literackich opisów niepotrzebnego okrucie stwa, Fio dor Do sto jew ski,
miaby zapewne materia na kolejny tom.
Felieton przygotowany
we wspópracy
z dr Karolin Wojtasik
z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu lskiego
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Kade miasto
poszukuje
w swych dziejach
wydarze i osób,
które
nadawayby mu
jedyny,
niepowtarzalny rys,
wydobywayby
z jakiej
szarzyzny
i przecitnoci
zwykego miejsca
do spania
i umieszczay
w nurcie Historii,
chociaby
na jakim
zaronitym
sitowiem brzegu.

Okadka tegorocznego almanachu pokonkursowego. Opracowanie graficzne Sandra Kossok,
Krzysztof Knas.

Hasko w Chorzowie
KATARZYNA KUROCZKA
horzów takich jasnych punktów
C
w przeszoci, którymi mógby si
poszczyci, znalaz wiele. To tutaj y-
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y, uprawiay swoj dziaalno lub
te otary si o to miasto takie postacie, jak chociaby: Juliusz Ligo, Karol Miarka ojciec, Ignacy Mocicki,
Kurt Alder, Franz Waxman, Jadwiga
Kucianka czy Wojciech Kuczok. Poetka Magorzata Smuda-Maho, piszc prac magistersk, doszukaa si
informacji, i take Marek Hasko
mia swój chorzowski epizod. Podobno mieszka w Chorzowie Batorym
w okresie, gdy jego matka bya zawodowo zwizana z t dzielnic. Ten historyczny fakt da asumpt do stworzenia Ogól no pol skie go Kon kur su
Literackiego im. Marka Haski.
Jego pomysodawczyni – Smuda-Maho – prowadzia go przez kilkanacie lat pocztkowo w Modzieowym Domu Kultury nr 1 przy ul.

Dbrowskiego 7, a nastpnie w Modzie o wym Do mu Kul tu ry nr 2
przy ul. Lompy 13, gdzie odbywa
si do dzi. Pierwsz edycj zorganizowano w 1993 roku, a tegoroczna bya ju 24. Przez te 23 lata
przy stoliku jurorów zasiadali tacy
znani poeci, pisarze, naukowcy i ludzie wiata kultury, jak: Maciej M.
Szczawiski (zwizany z konkursem
od pocztku), Barbara Dziekaska,
Regina Krciaa, Marta Fox, Katarzyna Mynarczyk, Wojciech Kuczok, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Jacek Golonka, Marcin Haa,
Wiesaw Ciecierga, Krystian Hadasz, Grzegorz Olszaski, Barbara
Grusz ka -Zych, Jó zef Olej ni czak,
Ra do saw Ko bier ski, Woj ciech
Brzoska, Danuta Perier-Berska, Genowefa Jakubowska-Fijakowska,
Bog dan Prejs, Da riusz No wac ki
czy Bartomiej Majzel. Do 2005 ro-

ku nadesane prace oceniaa take
twórczyni konkursu – Smuda-Maho.
Pocztkowo OKL im. Marka Haski mia dwie kategorie wiekowe:
do 16 roku ycia oraz dorosych. Dopiero w 2007 roku rozdzielono modych i dojrzaych twórców, pozostawiajc tym drugim Konkurs Haski,
a dla pierwszych tworzc Ogólnopolski Konkurs Literacki OKNO, który
w tym ro ku mia ju swo j 10.
edycj.
Do cho rzow skie go Mo dzie o wego Domu Kultury napywaj co
roku setki prac z caej Polski, a nawet spoza jej granic (Kanada, Niemcy, Wochy, Hiszpania). Najwiksz
popularnoci cieszy si poezja, to
jej zestawy s zawsze najliczniejsze,
a wród nagrodzonych w tej kategorii w latach 90. by równie póniejszy juror OKL im. Haski i laureat

Nike – Wojciech Kuczok. Zdarzay
si take na listach finalistów i inne znane w literackim rodowisku
nazwiska, jak chociaby: Roma Jegor, Genowefa Jakubowska-Fijakowska, Jacek Golonka, Weronika
Górska, Hanna Dikta, Beata Patrycja Klary czy Czesaw Markiewicz.
Niezwykle bogata jest mapa ukazujca miejscowoci, z których nadesano nagrodzone i wyrónione prace. Mona na niej odnale takie
mia sta i mia stecz ka, jak: ód,
Bielsko-Biaa, Gosty, Warszawa,
Wrocaw, Magnuszew, Cieszyn, Sdzin, Pruszcz Gdaski, Turek, Olkusz, Dbnica Kaszubska, Karpacz,
Chorzów, Zielona Góra, Pozna,
Kraków, Rzeszów, Katowice, Lubsko, Bia y stok, a ga, Lu be nia,
Bdzin, Gorzów Wielkopolski, Madrid, Ruda lska, Parzczew, Bytom Odrzaski, Ozimek, Sieniawa
arska, Piekary lskie, Tykocin,
Gdynia, Supsk, Dbrowa Górnicza,
Bytom, Lubie Rzeszów, Suwaki,
Mikoów, Grabów nad Pros, Micha ko wi ce, Or ne ta, Ja strz bie
Zdrój, Ostrów Ma zo wiec ki, Za wiercie, Biaa Podlaska, Powitne
koo Pionek, Elblg, Konin, Sosno wiec, Saw ków, Czer ni ko wo,
Tychy, Wgrowiec, Kalisz czy Rydutowy.
Biecy rok by wyjtkowo ubogi
pod wzgldem iloci i poziomu nadesanych zestawów, dlatego jury w skadzie: Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Dariusz Nowacki i Bartomiej
Majzel nie przyznao pierwszych
miejsc. W kategorii poezji II nagrod
zdoby Kacper Pusa z odzi, III
– Piotr Zemanek z Bielska-Biaej,
a wyrónienie przypado Irenie Marii
Zborowskiej z Gostynia. W kategorii
prozy II miejsce przyznano Krzysztofowi Chronowskiemu z Wrocawia
za utwór Celebrity Status, a III – Ireneuszowi Jaskólnikowi z Warszawy
za proz pt. Nasi bogowie nosz ortalionowe kurtki i kolekcjonuj porysowane pyty winylowe.
Organizatorzy ju planuj przyszoroczn, jubileuszow 25. edycj,
na któr, maj nadziej, twórcy nadel wiele bardzo dobrych prac, bo
o prestiu konkursu decyduj nie liczby, nie statystyki, ale to, co pozostaje po nim w literaturze. Jeli osoby
przewijajce si w protokoach pokonkursowych wychodz poza ramy tego
ulotnego dokumentu, to znaczy, e naprawd maj co do powiedzenia,
a ich udzia w konkursie nobilituje imprez i nadaje jej rang swoistej kuni talentów.


XXIV Edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Marka Haski w Chorzowie
II Nagroda

KACPER PUSA (ód)
W chmurach. Kroki ostateczne
markowi hasce, gdyby by kobiet
kiedy ju po wszystkim, zostaje gód, niedopite wino na stole oraz tania
reprodukcja breughla.
jestem maym punktem przecicia u szczytu twoich bioder, który zmywasz ze
skóry starannie,
gdy bierzesz kpiel. jest jeszcze koniec, który przegrywam sam, w gowie,
jak parti szachów.
caa jeste aktem. jeli mija tydzie lub dwa tygodnie a ja wci czuj zapach
twoich wosów,
jedynym wyjciem jest powiedzie, e kocham, potem podpisa zgod na
leczenie zamknite.
wiem, e staem si ikarem i starcem, który w ogródkach dziakowych
przewizuje pomidory.
boe, zabierz mnie z tej ciszy. dokdkolwiek.
III Nagroda

PIOTR ZEMANEK (Bielsko-Biaa)
Zanurzenie
budz si z niepokojem. wiato przewietla na wskro. odbarwia
tkanki obrazów. powiej jak pótna schncych przecierade.
kto woy mi do gowy kamie którego nie mona wyj.
odbija si od cian. nie mieci w otwartych ustach. oczodoach.
pod bielonym stropem sprawdzam czy toczy si tropem cieek
wydeptanych przez ciebie. czy s na nich lady twoich stóp.
boj si pustki która mnie zatrzyma. bdzie staa za mn,
przede mn. przeroczysta szklana tafla. ciana wody. lustro
jeziora którego nie da si przej. ani wynurzy spod niego
tak jak ty nie moesz si wynurzy ze strumienia moich y.
gdy otwieram w nich okno znajduj wejcie do labiryntu
sów. uspokaja si oddech. tak. wszystko na swoim miejscu.
tkwisz we mnie zanurzona. przez twoje otwarte oczy patrz
w przestrze. w gbi. mój oddech napenia ci. unosi.
Wyrónienie

IRENA MARIA ZBOROWSKA (Gosty)
Jeszcze jestem
cie jakby mniejszy
jestem w zaniku
codziennie wymylam siebie od nowa
tworz szkice yciorysów
których i tak nie przeyj
nic nie daje trzymanie czasu za uzd
zostanie w rkach tylko ona
a siodo wymknie si udom
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Fot. Ryszard Bednarczyk

Galeria „Inny lsk” w Tarnowskich Górach

Stanisaw Tarasek

21 zdj z pielgrzymki
do Lelowa
RYSZARD BEDNARCZYK

Zrozumienie celu przyjazdu Chasydów do Lelowa wie si cile z poznaniem ich tradycji i kultury, z ich prze
konaniami i wierzeniami – napisa Stanisaw Tarasek w zaproszeniu na wernisa zdj dokumentujcych te
goroczn pielgrzymk ortodoksyjnych ydów do grobu cadyka Dawida Bidermana.
ednym z ponad 400 ydowskich
Jwipiel
grzymów do grobu cadyka Dada Biedermana w Lelowie by
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w styczniu 2016 roku dwunastoletni
chopiec, ucze jednego z ydowskich chederów rozsianych po wiecie.
Ubrany w czarny chaat i biae poczochy na nogach, z ciemnym kapeluszem
na gowie wyrónia si poród siedz-

cych za stoem chasydów pucuowat twarz, okolon pejsami zaplecionymi z kosmyków wosów. Uwieczniony zosta na zdjciu w chwili, gdy
nakaniany przez pielgrzymów zdecydowanie odmówi przyczenia si
do ekstatycznego rytualnego taca. Fotograf, który nie pozna jego prawdziwego nazwiska ani pochodzenia, na-

zwa go na wasny uytek Rubenem – ze wzgldu na chopice rubensowskie ksztaty.
Wizerunek chasydzkiego Rubena wraz z 21 innymi fotografiami
mona obejrze na otwartej w lipcu 2016 roku w tarnogórskiej Galerii
„Inny lsk” wystawie „Pielgrzymka
do grobu Dawida Bidermana Le-

Do

Zdjcia: Stanisaw Tarasek

lów 2016”. Autorem zdj jest Stanisaw Tarasek absolwent Pastwowej
Wyszej Szkoy Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w odzi na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego i Telewizyjnego
w zakresie Fotografii. Artysta ukoczy take kurs pedagogiczny na Akademii Sztuk Piknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocawiu. Wspópracowa z licznymi teatrami, tworzy
pla ka ty do przed sta wie. W la tach 2009-2011 organizowa festiwal Tarnowidz. Prace wystawia w katowickim BWA, galerii FF w odzi
i Erlangen Hochstadt. Pracuje jako nauczyciel w tarnogórskim Liceum
Plastycznym oraz prowadzi kursy
w Wy szej Szko le Tech nicz nej
w Zabrzu.
Le lo wa wy bra si po raz
pierwszy w 2009 roku, kiedy
robi zdjcia do pracy dyplomowej.
Za temat obra coroczn pielgrzymk
chasydów do grobu Dawida Bidermana, znanego cadyka z Lelowa. W miejscowoci tej wzmiankowanej ju
w do ku men tach z XII wie ku,
od XVI wieku zamieszkaa spora
grupa ydów. Na pocztku XIX stulecia yo ich w Lelowie 720, stanowili 60 procent mieszkaców miasta.
Wanie wtedy rozszerzy si wród
chasydów kult cadyka z Lelowa. Dawid Biderman urodzony w 1746 roku, by uczniem znanego cadyka Elimelecha z Leajska. Pocztkowo
wcale nie uwaa siebie za cadyka.
Po pracy w sklepiku chodzi po okolicy i naucza, e kto nie pozna swych
bdów, nie dozna zbawienia i namawia do wspóistnienia narodów. Prowadzi ascetyczny tryb ycia, poci
od szabatu do szabatu. „Mdry a zara zem dzie cin ny, szcze ry wo bec
wszystkich, a zarazem chronicy
w sercu jak tajemnic” – pisa o cadyku Martin Buber. Kiedy Dawid
Biderman podczas taców odzyska
wadz w nodze, wyznawcy uznali, e
ma moc uzdrawiania i otaczali go coraz wiksz czci. Po mierci 28
stycznia 1814 roku pochowany zosta
na starym – istniejcym w Lelowie
od XVII wieku – kirkucie. Do jego
grobowca w rocznic zgonu zaczli
pielgrzymowa na mody i rytualne
tace chasydzi z caego wiata.
Mogia cadyka przetrwaa na cmentarzu do 1939 roku. Ulega zniszczenia podczas okupacji, gdy prawie
dwa ty si ce le low skich y dów
w 1942 roku wywieziono na zagad
do Treblinki. Dalszej dewastacji stary kirkut uleg w czasach PRL, gdy
wybudowano na nim pawilon Gminnej Spódzielni. Zapomnianym miejscem kultu chasydów zainteresowa

W kuchni chasyd

Ohel chasyda

Przy stole chasydzi
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si dopiero w 1988 roku rabin Shimon
Anshim z Izraela. Z jego inicjatywy
przeprowadzono badania i odnaleziono ludzkie szcztki pod podog sklepu GS. Po wykopaniu czaszki, piszczeli i koci rk i badaniach DNA
przeprowadzonych w Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie potwierdzio si, i byy to koci cadyka. W lutym 1989 roku po odkupieniu przez
Fundacj Rodziny Nissenbaumów
pomieszczenia w pawilonie GS ustawiono grobowiec Bidermana. Wznowione zostay, skromne pocztkowo,
pielgrzymki do jego grobu. W 2009
ro ku Fun da cja Cha sy dów Le ajsk – Polska wykupia cay teren
po byym kirkucie. W 2012 roku odbudowano w miejscu pochówku ohel
cadyka. Chasydzkie obrzdy, na które przybywao kadego roku coraz to
wicej wyznawców, z Izraela, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i USA, mogy
si ju odbywa bez estetycznych
przeszkód.
iedy Stanisaw Tarasek pierwszy
raz pojecha do Lelowa dokumentowa na kliszy rytuay chasydów,
spotka si z nieufnoci wyznawców.
Co ten goj z aparatem tu robi? – zastanawiali si ydzi. Jeden ze starszych or to dok syj nych cha sy dów
zdzieli nawet fotografa lask, gdy ten
niewaciwie zachowa si podczas
rytuaów – opowiada podczas wernisau Krzysztof Mazik, waciciel
Galerii „Inny lsk” w Tarnowskich
Górach.
Zaufanie fotograf zdoby dopiero,
gdy ydzi, którzy sami nie mog
w szabacie robi zdj, ale zaley im
na udokumentowaniu swojego pobytu przy ohelu Dawida Bidermana, podawali mu adresy mailowe i prosili,
eby przysa im fotografie. Na kady z uzyskanych maili Stanisaw Tarasek wysa zdjcia. Najczciej posy a je do Lon dy nu do May era
Grossa. Nikogo zatem z wyznawców
cadyka nie zdziwi 16 stycznia 2016
roku widok Stanisawa Taraska wyposaonego oprócz aparatu fotograficznego w kamer. I zezwolili nakrci
mu z tegorocznej pielgrzymki do Lelowa film dokumentalny, którego
premiera odbdzie si w padzierniku 2016 roku. Wystawa zdj w tarnogórskiej galerii jest niez zapowiedzi ruchomych uj chasydzkich
modów, czytania Tory i ekstatycznych
taców, o których Stanisaw Tarasek
mówi: – Pocztkowo nie wszystko rozumiaem. Byem zaskoczony, gdy
chasydzi nagle wstali i wyszli, ale kadego roku dowiadywaem si wicej,
dziki Mayerowi Grossowi, który mi
objania, co robi i po co.


K

Chasyd na stole
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Ruben

Zdjcia z archiwum BPSC

Idea si nie zmienia: jest ni wsparcie
i promowanie artystów katowickiej Aka
demii Sztuk Piknych u progu kariery.
Znana chorzowska firma informatycz
na – Biuro Programowania Systemów
Cyfrowych SA (BPSC) – od 10 lat tworzy
kolekcj dzie modej lskiej sztuki. Zgro
madzia ju w cigu dekady okoo 60 prac
malarskich, graficznych i rzebiarskich.
Zbiór stanowi obecnie najwiksz firmo
w kolekcj modej sztuki w Polsce.
Kupujc i wystawiajc w swej siedzibie
dziea modych twórców katowickiej ASP,
firma tworzy unikalny klimat dla dziaa
intelektualnych pracowników.
Sztuka dodaje si
ocenia to jeden z nich – Andrzej KrólicD
ki: – Zawsze czuem szacunek dla
artystów, którzy speniaj nieocenion ro-

l w yciu. W otoczeniu penym dzie
sztuki lepiej si pracuje. Przestrze wypeniona sztuk regeneruje psychik.
Otrzymujemy si do dziaania. Zwikszaj si moliwoci do wykonywania pracy.
To take czyni prac bardziej ludzk – powiada Andrzej Królicki.
Agnieszka Tendyra z dziau promocji
BPSC dodaje, e gocie firmy zwracaj
uwag na wystrój wntrza. Nieczsto
zdarza si bowiem, aby w salach konferencyjnych firm, nawet o podobnym,
intelektualnym profilu dziaalnoci, pojawiay si kolekcje sztuki, zwaszcza
wspóczesnej. Wspópracownicy i partnerzy podczas wizyt w siedzibie BPSC
zapoznaj si nie tylko z dziaalnoci firmy, lecz równie poznaj dokonania
lskich artystów. Zwykle zostaj te obdarowani kalendarzami z reprodukcjami
ich dzie.
Wspópraca firmy z twórcami zacza
si od przyjaznych dyskusji nieyjcego
ju artysty, wykadowcy Akademii Sztuk
Piknych w Katowicach Tomasza Struka
i prezesa zarzdu BPSC Ignacego
Miedziskiego. W 2006 r. panowie postanowili, e BPSC bdzie wspiera
finansowo najzdolniejszych twórców
– studentów i nauczycieli – katowickiej
uczelni.
Jak twierdzi Agnieszka Tendyra, od 10
lat w ramach wspópracy z ASP firma funduje coroczne nagrody dla najlepszych
absolwentów uczelni, dofinansowuje organizacj wystaw a take kupuje wybrane
prace absolwentów.
– W konkursie na najlepszy dyplom
fundujemy co roku nagrody pienine
– 6,5 tys. z. Wadze akademii rozdzielaj t pul wedle wasnego uznania
po kadej edycji konkursu. Niezalenie
od nagrody kupujemy na ogó prace nagrodzonych (ale nie tylko) artystów,
które moemy odpowiednio zaprezentowa. Dlatego gromadzimy przede
wszystkim malarstwo i grafik. Rokrocznie kupujemy prace jednej lub paru osób
– studentów, a take profesorów. Zgromadzilimy ju okoo 60 prac, gdy
kupilimy par razy cykle grafik, m.in.
dziewi graficznych dzie Katarzyny
Budki. Dziaania te maj przede wszystkim uatwi modym artystom przejcie
z etapu edukacji do „dorosej” pracy twórczej – uwaa Agnieszka Tendyra.

Klatka schodowa z obrazami kolekcji BPSC.

Mecenat
po lsku
JAN PICHETA
Dobry start artystów
tystek, której dzieo naley
Jradoedanakosilekzbarcjiardzo
BPSC, Katarzyna Kania wypochlebnie o dziaaniach
chorzowskiej firmy. – Co prawda nie byam laureatk konkursu na najlepszy
dyplom, ale prezesowi zarzdu BPSC Ignacemu Miedziskiemu spodoba si mój
obraz tak dalece, i kupi go i umieci
w sali konferencyjnej swojej firmy. Ma to
dla mnie due, prestiowe znaczenie. Mo-

g si tym chwali. W promocyjnych dziaaniach BPSC szczególnie wane jest to, i
dziea sztuki modych ludzi id w wiat, nie
le w szufladach. Wisz codziennie
w miejscu publicznym, a nie tylko w czasie
krótkich wystaw. Obrazy su do upikszania miejsca pracy, ale nie s jedynie
ozdob estetyczn. Eksponujc dziea w ten
sposób, moemy pozyskiwa nastpnych
odbiorców naszej sztuki i klientów. Poza
tym jest to spory zastrzyk finansowy dla
osoby, która pragnie si realizowa w dzia-
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Ewa Mrowiec-ysy: „Brygada”, olej na pótnie, 250 x 150 cm (2011). Obraz zdobi jedn z sal konferencyjnych BPSC w Chorzowie.

alnoci artystycznej. Reprezentuj wolny
zawód, nie pracuj na etacie, wic nie mam
szans na regularne otrzymywanie wynagrodze. Wspieranie utalentowanych modych
ludzi to co piknego, gdy pozwala
si rozwija i realizowa marzenia
– twierdzi Katarzyna Kania.
Podobne zdanie ma Sylwia Woniczka,
która siedem lat temu ukoczya Wydzia
Artystyczny w katowickiej ASP, a dzi nadal pracuje twórczo. – Rozmawiam
czasem z koleankami z warszawskiej
ASP i ich sytuacja, mimo e stolica daje
tak wiele moliwoci, nie jest wiele lepsza
ni w innych miastach. Nadal brakuje
wsparcia, dziki któremu mona byoby
zaistnie na rynku – tumaczy Sylwia
Woniczka. Artystka przyznaje, e miaa
duo szczcia. Zostaa bowiem laureatk
finansowanego przez BPSC konkursu
na najlepszy dyplom, a po ukoczeniu studiów otrzymaa propozycj wspópracy ze
strony uczelni. – Firma kupia ode mnie
dwa obrazy. Byo to bardzo motywujce.
Poczuam si doceniona i dostaam skrzyde. Oto kto zaoferowa mi za moj
twórczo prawdziwe pienidze. To jeden
z powodów, dla których nie zaprzestaam
dziaalnoci – wspomina.
Zamiast ochronnego parasola
nna laureatka konkursu na najlepszy dyIwspar
plom Katarzyna Budka powiada, e
cie biznesu jest bardzo potrzebne,
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gdy modym, zdolnym artystom bardzo
trudno zaistnie na rynku, niezalenie
od talentu i wykonywanej profesji. – Koczc uczelni, studenci rzucani s na tzw.
gbok wod. Czsto trudno jest im odnale si na rynku pracy. To wane, e
pojawiaj si na ich drodze firmy, które
wycigaj pomocn do do modego
twórcy i inspiruj do podjcia dziaalnoci
komercyjnej na rynku sztuki – przyznaje
Katarzyna Budka, której po ukoczeniu
uczelni powierzono take dbanie o wizerunek graficzny firmy.
Dziekan Wydziau Artystycznego katowickiej ASP, dr hab. Lesaw Tetla
potwierdza, e mecenat biznesu jest niezwykle pomocny i pozwala przej
najtrudniejszy moment wyjcia artysty
z akademii, która przez kilka lat tworzy
nad nim parasol ochronny. – Na uczelni s
profesorowie, którzy dziel si dowiadczeniem, jest sprzyjajca atmosfera pracy, s
niezbdne narzdzia. Nagle po ukoczeniu
studiów tego wszystkiego nie ma, czowiek

musi odnale si w zupenie nowej sytuacji – zwraca uwag profesor Lesaw Tetla.
Zdaniem nauczycieli akademickich
wspópraca biznesu z ASP jest potrzebna,
gdy o ile wikszego problemu ze znalezieniem pracy i pozostaniem w zawodzie
nie maj np. absolwenci kierunków projektowania graficznego i wzornictwa
przemysowego, o tyle absolwenci Wydziau Artystycznego maj ju duo
trudniej.
Firma przyjazna sztuce
cigu 10 lat BPSC wydao cztery raW
zy kalendarze z reprodukcjami dzie
artystów, m.in. z wasnej kolekcji. Zorgani-

zowao konkurs na statuetk firmy wród
studentów i absolwentów ASP w Katowicach, wystaw studentów w Szybie
Wilsona i ekspozycj dzie prof. Kazimierza Cielika z okazji dziesiciolecia
istnienia jego pracowni malarstwa. Firma
promuje ponadto stale najciekawszych artystów na swoim fanpage’u. Kontakty ze
wiatem sztuki sigaj pocztków funkcjonowania BPSC. Pierwsz profesjonaln
kreacj graficzn loga firmy stworzy
wspomniany Tomasz Struk. Dzi take
za identyfikacj wizualn BPSC odpowiadaj osoby zwizane z katowick uczelni
artystyczn.
Mecenat BPSC nad mod sztuk sprawi, e kierownictwo ASP uhonorowao
firm tytuem Sponsora Modej Sztuki. Redakcja magazynu Art&Biznes wyrónia
natomiast chorzowsk spók nagrod Firma Przyjazna Sztuce.
– W tym roku wspólnie z ASP wydajemy kalendarz z pracami profesorów
ASP – promotorów prac nagrodzonych
w konkursie na najlepszy dyplom. W ten
sposób pragniemy podsumowa dziesicioletni wspóprac – twierdzi Agnieszka
Tendyra.
– Te 10 lat wspópracy mona podsumowa bardzo wymiernie – dodaje rektor
katowickiej ASP, prof. dr hab. Antoni Cygan. – To czterdziestu modych, bardzo
perspektywicznych artystów uhonorowanych u progu swojej kariery. Dla nich to
nie tylko zastrzyk finansowy, ale równie
potna dawka pozytywnej energii, sygna,
e ich twórczo moe zosta doceniona
równie poza rodowiskiem uczelni. Dla
nas to równie powód do dumy i satysfakcji. Z moich rozmów z wadzami innych
uczelni artystycznych wynika jednoznacznie, e to jedyny tak dugo i konsekwentnie

realizowany program wspópracy z biznesem – podkrela rektor.
Wrzeniowy jubileusz
larnym efektem tej wspópracy
Sw kabpektodzietawickuniekim
wtpliwie najblisza wystawa
Rondzie Sztuki pn. „Bysk”.

„Byszcze” bd zarówno prace nagrodzone w ostatnim konkursie na najlepszy
dyplom lskiej akademii, jak równie inne
dziea z kolekcji BPSC – w tym obrazy tak
znanych artystów jak Tomasz Struk, Kazimierz Cielik czy Ireneusz Walczak.
Na wystawie zobaczymy szerokie spektrum
artystycznych wypowiedzi. Obok malarstwa, grafiki i instalacji zaprezentowana
zostanie sztuka wideo, a take rónorodne
prace zrealizowane w technice mieszanej.
– Ekspozycja pokae, w jaki sposób
sztuka moe dziaa na odbiorc nie tylko
poprzez swoj estetyczn form, lecz równie intrygujc tematyk – zapewnia
Agnieszka Tendyra.
Zdaniem dr. hab. prof. ASP Grzegorza
Haderka wystawa stanowi pierwsz okazj do wgldu w obecny ksztat i dynamik
rozwoju projektu realizowanego z BPSC
w szerszej perspektywie czasu, zwaszcza
w kontekcie pojawiajcych si nowych
postaw i tendencji. – Pozycja wielu artystów, którzy wystawi swoje prace
znaczco wzrosa od momentu uzyskania
przez nich dyplomu, co z pewnoci
wzmacnia warto samej kolekcji, ale potwierdza te suszno decyzji komisji
konkursowych – podkrela profesor Grzegorz Haderek.
W wystawie udzia wezm absolwenci
oraz wykadowcy ASP: Lena Achtelik,
Magorzata Bednarczuk, Alicja Boncel,
Katarzyna Budka, Marta Czarnecka, Bartomiej Dudek, Szymon Durek, Jan Dybaa,
Agnieszka Florczyk, Justyna Jdrzejowska,
Katarzyna Kania, Malwina Kidala, Szymon
Kobylarz, Jakub Kowalczyk, Barbara Kubska, Magorzata Kulik, Artur Masternak,
Ewa Mrowiec-ysy, Monika Mysiak, Kajetan Pasztua, Szymon Prandzioch, Anna
Rank, Dobrosawa Ruraska, Natalia Rybka, Szymon Szewczyk, Hanna Sitarz,
Bianka Szlachta, Ewa Toczkowska, Sylwia
Woniczka, Joanna Zdzienicka, Erwina
Ziomkowska oraz Kazimierz Cielik, Tomasz Struk i Ireneusz Walczak.
Wernisa ekspozycji w Rondzie Sztuki
odbdzie si 8 wrzenia o g. 17.00. Wystawa potrwa do koca wrzenia 2016 r.


Katarzyna Budka: wite miasto piramid, grafika, 2007

BYSK
Rondo Sztuki
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Jakub Kowalczyk: Spodek, grafika, 2014

Sylwia Woniczka, Teatr Wielki w odzi, olej na pótnie, 2009.

Katarzyna Kania: Children of Darkness, olej na pótnie, 2008
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„Przerwany lot”, pastel, tusz, 1970

Z cyklu „Okrty”, linoryt, 1966

ROMAN CHRUCIEL
grafika
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„Odbicia”, linoryt, 1969

„Kompozycja hebrajska”, linoryt, 1963

najbardziej martwy temat – dymy z kominów w zagbiowskich pejzaach zamienia
wbrew logice w zwariowane bukiety linii,
po prostu kocha swoje rodzinne strony
i kad brzydot przeobraa w pikno.
Od 14 lipca w Paacu Schoena Muzeum
w Sosnowcu otwarto wystaw „Roman
Chruciel. Pami.”, zaprezentowano na niej
cz dorobku tego wyjtkowego grafika
i rysownika, dla którego inspiracj by
otaczajcy go wiat industrialny, przyroda
i sacrum.
Kiedy startowaem w dziennikarskim
fachu, miaem przyjemno (to nie jest forma grzecznociowa, to wita prawda)
pracowa z panem Romkiem w jednej redakcji. Zdarzay si, jak w kadym zespole, momenty trudne, czy wrcz histeryczne, wówczas pan Romek by dla nas ostoj
spokoju (jeli si zdenerwowa, nigdy tego
nie uzewntrznia), potrafi kady konflikt
rozadowa, lubilimy go wszyscy. Nawet
nasz niezapomnian koleank p. Ad Baeck, której z byle powodu (np. umówiony rozmówca nie przyszed) zdarzay si ataki szau, uspokaja kilkoma sowami i zy
zamieniay si w miech. Nie by gadu, odzywa si wtedy, kiedy to byo konieczne
i zawsze z yczliwoci dla rozmówcy. Cichy, dobry czowiek… Pozostawi po sobie
najsympatyczniejsze wspomnienia! To bya solidna firma – jak mawia nasz szef.
Roman Chruciel urodzi si 25 lutego 1935 r. w Sosnowcu. Studiowa w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Mia
znakomitych nauczycieli: Rafaa Pomorskiego, Bogusawa Góreckiego, Adama
Hoffmana i przede wszystkim Aleksandra
Raka – kady z nich na trwae zapisa si
na kartach historii sztuki polskiej. Do koca pozosta panu Romanowi wielki szacunek i podziw dla swoich profesorów.
Przy okazji duej wystawy (wspólnie
z Kryspianem R. Adamczykiem) w katowickim BWA na pytanie: Kto i co ksztatuje artyst? odpowiedzia: Wikszo twierdzi, e
jego osobowo, talent oraz ycie. Ale czyni tak z zarozumiaoci, bd do pospolitej ludzkiej niewdzicznoci. Faktycznie – to tylko cz prawdy. W pewnym
okresie ycia na równi z tamtymi czynnikami, a moe nawet silniej, artyst ksztatuj
nauczyciele, wychowawcy. Mielimy szczcie do pedagogów. (…) Nauczyli nas
przede wszystkim rzemiosa i mylenia artystycznego. A take solidnoci, uczciwoci
w pracy: „Jeeli nie potrafisz tego robi, nie
rób, nie bluffuj”. W tym przejawia si szacu nek wobec siebie i wo bec innych.(…) I jeszcze to, e obok sztuki, rozumianej jako twórczo artystyczna, istnieje
sztuka ycia. W naszym interesie burzyli
pewne artystowskie mity.
Podczas studiów Roman Chruciel spotka si z wielkim Leonem Doyckim,
który cigle powtarza: Artysta musi by czowiekiem uporzdkowanym, powinien dba
starannie zarówno o swój wygld zewntrzny, jak i o porzdek w pracowni. Sztuka to
nie tylko rzemioso, ale i alchemia. W pracowni powinno by tak czysto, jak w laboratorium. Wszystko na swoim miejscu, atwo
i szybko dostpne. Taki wanie by pan Roman w pracy; kredki, oówki, dugopisy, pió-

20. rocznica mierci Romana Chruciela
Fot. Witold Kociski

oman Chruciel by poet grafiki o nieR
ograniczonej wyobrani. Jego prace s
pene szaleczego ruchu, potrafi oywi

Poeta kreski
WITOLD KOCISKI
ra do tuszu miay swoje stae miejsca – niczego nie musia szuka. To uatwiao
i przyspieszao prac, aby móg jak najszybciej znale si w rodzinnym gronie.
Wedug kuratorki wystawy Ilony Gajdy
tworzy w czasach, kiedy polska grafika przeywaa niezwyky rozkwit. Równie w Sosnowcu staa na bardzo wysokim poziomie
artystycznym, w miecie pracowali Marian
Malina, Stanisaw Gawron, Wanda Zbyszewska, Ryszard Twardoch. Roman Chruciel
uprawia rysunek, grafik artystyczn i uytkow. Zajmowa si gównie linorytem. Jego twórczo charakteryzowaa gitka, ruchliwa kreska, która niekiedy ustpowaa
miejsca czarno-biaym paszczyznom. Stworzy cykl piknych pejzay zagbiowskich.
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. Alfred Ligocki, który równie
wysoko ceni twórczo artysty pisa: Chruciel jest przede wszystkim grafikiem, a gównym jego tworzywem jest gitka, ruchliwa
kreska, niekiedy tylko ustpujca miejsca
czarno-biaym paszczyznom. Za pomoc tej
kreski artysta tworzy ukady form penych ruchu, czsto wirowego i gwatownych rytmów,
a wygldy natury przeksztacaj si w jego
obrazach w znaki i ideogramy.
Tradycyjnie proponuj spacer po tej fascynujcej wystawie. Na pocztek linoryt
„Odbicia” z 1969 r. – bogaty w tre, ale kady musi sam j napisa… Statki, osady rybackie, morze, sieci – wszystko genialnie zakomponowane. Linoryty z cyklu „Okrty”
(1966) a wród nich ten wyjtkowy okrt pokazany z lotu ptaka prowokujcy mnóstwo
skojarze – od totemu po ikon. Niezwyka,
pena tajemnicy i alu za czym, co odeszo
„Kompozycja hebrajska” (1963) z nutk pra-

wosawia. Taki obraz móg powsta tylko
w Sosnowcu; tyglu narodowoci, gdzie
obok wity katolickich, byy cerkwie, obok
zborów ewangelickich – synagogi. Do dzisiaj najwspanialsz pamitk przeszoci jest
nekropolia czterech wyzna przy ul. Smutnej. Poczenie tematyki wieckiej z sakraln moemy zaobserwowa w wielu dzieach
Romana Chruciela. Linoryt „Postacie”
z 1966 r. niby wiecki, ale tak naprawd jake sakralny! Epitafia Eugeniusza Chmiela,
Józefa Chruciela (ojca artysty), prof. Rafaa Pomorskiego s przepenione smutkiem,
serdeczn pamici, pene symboli, o szlachetnej, stonowanej barwie i perfekcyjnej
kompozycji. Mona je czyta niczym ikony. Linoryt „Gowa” (1962) – przejmujcy,
zachwyca prostot i emanuje spokojem. Doskonale pamitam moment powstania
„Chopców z tamtych lat” w 1974 roku. Linoryt „Miasto VI” (1966) – to to Polska
wanie! Duej zatrzymuj si przy jednej
z ostatnich prac – munita, wykochana… – to rysunek z cyklu „Las” (1995).
Na wystawie pokazano równie warsztat artysty; s matryce grafik, zeszyty z pomysami, kartki ze szkicownika. Rzutnik wywietla pamitkowe zdjcia. Na koniec
– plakaty. T dziedzin artysta traktowa jak
rzemielnik, uczciwie, starannie, ale bez mioci. Wielkim dla mnie odkryciem s pikne kapliczki-cerkiewki, zwaszcza to cudo
z kamyków! Pomysodawca wystawy, przyjaciel pana Romana, Dariusz Kindler podczas wernisau powiedzia o nim: Artysta
wybitny, facet wspaniay i ja si pod tym oburcz podpisuj.
Roman Chruciel zmar 9 marca 1996 r.
w Sosnowcu. Uczestniczy w 94 wystawach
zbiorowych, ma na swoim koncie 10 wystaw indywidualnych. Ostatnia jubileuszowa z okazji 35-lecia pracy artystycznej odbya si rok przed mierci w Galerii
Miejskiej Extravagance w Sosnowcu.
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wadysawa Stefana Sebyy
Nagroda Gówna

IWONA WIERKULA Warszawa
HOTEL NA JED N NOC

nawet mój pies ci nie widzi
cho wylepia si cay i niucha
potrafisz szybciej przebiec las ni dzik
rozrywasz pajcze hafty
i nie toniesz w strumieniach
bo umiesz chodzi po wodzie
nikt ci nie moe uwizi bo liski
ujawniasz tam gdzie chcesz
i kiedy chcesz
nawijasz si na nog
przestrze trzymasz w kieszeniach
bywasz dociekliwszy od soca
wiejesz przeszoci w przyszo
robisz salto szpagat i kilka fikoków
odpocznij na moment w nietrwaym teraz
bo tu ju bywa wieczno
a gdy zamkn oczy
twoja przeroczysto stanie si
jeszcze mniej widoczna
moe jeste moim anioem

jest jak ubranie z second handu
nie wiadomo po kim
niedopasowane
które trzeba odda do krawca

Rys. Konstanty Staczyk

OD ZE FI RU PO HU RAGAN
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óko jeszcze zaspane
nieprzewietrzone rozmowy
dywan zadeptany obcymi butami
a moe to by lakierek mordercy
zlewem cieka lina
moe on by chory
pod ókiem gazety
których nie doczyta
moe przy goleniu piewa
bo w lustrze zostay oczy
a w oknie spojrzenia
na klamce drgajce palce
Wieszak dry pewnie od spodni
tylko obrazy zastygy
wiaty na jedn noc
w których nikt jeszcze nie zdy zamieszka

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wadysawa Stefana Sebyy
II Nagroda

LIDIA STEFEK Bdzin
WIAT TO ZA MA O
I znowu nie dopinam paska w dziurce marze
Spasam si
od grzesznego podjadania wisienek na torcie
wiat wyla swoje sado pod mój ppek wiata
I adna siownia ciaa z pasj
nie zrzuci kilogramów w plecaku
Nabawiam si rozstpów
w szczelinach Andów
Nalana twarz
wodzi obiektywem za repet Afryki
Wyerka bez umiaru
Kiedy wracam pij w domu herbatki odchudzajce
Od dawna nie wierz w ich cudowne waciwoci

III Nagroda

MIROSAW KOWALSKI Mysowice
AR
czerwonego wina
nie dolewa si do ognia
wiesz nie od dzi
midzy nie jeszcze
a zaczekaj
midzy nie wiem
a nie teraz
umieraj czasem
pomienie wiec

na tapczan spyniemy
strukami gorcego wosku

wic pie t iskr w rkach
podsycaj ten ar
dosypuj takich spojrze
skwierczcy ogie
jest ju blisko

póniej
z dymem na powiekach
bdziemy zastyga
w dwie splecione wróby
na przecieradle

wreszcie
rozchyl
drce donie wiecznika
niech si leje to wiato
dajmy si unie
roztopionym dreszczom
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Laureatka nagrody gównej Iwona wierkula podczas prezentacji swoich wierszy.

Poetycki
Bdzin
WIESAWA KONOPELSKA
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sie Poetyckim im. Wadysawa Stefana
Sebyy. Podczas uroczystego podsumowania konkursu, które miao miejsce 23
czerwca br., Miejsk i Powiatow Bibliotek Publiczn w Bdzinie – organizatora
konkursu – swoj obecnoci, obok lokalnych twórców, zaszczycili autorzy z Warszawy, Lublina, Raciborza, Ldka Zdrój,
Chrzanowa, Trzebini, Gliwic, Mysowic,
Dbrowy Górniczej i Sosnowca.
Od trzech lat konkursowi patronuje Wadysaw Stefan Sebya – poeta, literat, onierz. Urodzi si 6 lutego 1902 roku
w Kobucku koo Czstochowy. W 1910 roku rodzina przeprowadzia si do Zagbia
Dbrowskiego, gdzie ojciec poety otrzyma
prac nauczyciela. Wadysaw wiersze zacz pisa w wieku omiu lat, oprócz tego
malowa, gra na skrzypcach i fortepianie
oraz komponowa. Ukoczy szko podstawow w Bdzinie, a nastpnie rozpocz nauk w Szkole Realnej w Sosnowcu, za
po jej likwidacji w I Omioklasowym
Gimnazjum Mskim Towarzystwa Szkó
rednich w Sosnowcu.
Kiedy wybucho I powstanie lskie, by
jego uczestnikiem. eby zacign si
do oddziau zafaszowa dat urodzenia
o dwa lata. Po zakoczeniu walk wróci
do gimnazjum, które ukoczy w 1921 roku i za namow ojca podj studia na Politechnice Warszawskiej, ale po roku przeniós si na stu dia po lo ni stycz ne
na Wydziale Filologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy te w wykadach

z historii malarstwa w Akademii Sztuk
Piknych.
Od 1927 by czonkiem grupy literackiej
Kwadryga, a w latach 1929–1931 by redaktorem i wspówydawc pisma wydawanego przez t grup. W1932 roku zosta
wspópracownikiem dwutygodnika „Zet”.
W 1928 ukoczy Batalion Podchorych
Rezerwy Piechoty Nr 5 w obzowie.
W1929 roku odby sub wojskow, a nastpnie powróci do Warszawy, gdzie ponownie zaangaowa si w ycie literackie.
1 stycznia 1931 zosta mianowany do stopnia podporucznika i przydzielony do 13 Puku Piechoty. W roku 1935 poeta podj prac w Polskim Radiu, gdzie prowadzi
poetyck audycj „Kwadrans literacki”.

***
Od 3 lat partnerem konkursu jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków
w Warszawie oraz Instytut Mikoowski im.
Rafaa Wojaczka, którego dyrektor Maciej
Melecki – znany poeta, przewodniczy obradom komisji oceniajcej nadesane
na konkurs wiersze. W tym roku zaproszenie do jury przyjli take: Patryk
Chrzan – poeta, laureat konkursu z 2013,
Anna Piliszewska – ubiegoroczna laureatka nagrody gównej, oraz Andrzej Noga – poeta, reprezentujcy bdzisk ksinic. Jury wyoniono 5 laureatów nagród,
w tym laureata Nagrody Gównej.
Laureatami dziewitej edycji konkursu,
która wpisuje si w obchodzony przez bibliotek jubileusz 70-lecia dziaalnoci zostali: Iwona wierkula (Warszawa) – Nagroda Gówna, Anna Szotysek-Grzesikiewicz
(Gliwice) – I miejsce, Lidia Stefek (Bdzin) – II miejsce, Grayna Janota (Mysowice) – równorzdne II miejsce, Mirosaw
Kowalski (Mysowice) – III miejsce.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
Wadysawa Stefana Sebyy organizowany
jest od 2008 roku przez Miejsk i Powiatow Bibliotek Publiczn oraz Urzd
Miejski w Bdzinie.

Zdjcia: MPBP w Bdzinie

po raz dziewity poeci z caej PolJu
ski przyjli zaproszenie miasta Bdzina do udziau w Ogólnopolskim Konkur-

Po wybuchu II wojny wiatowej walczy
w kampanii wrzeniowej. Po agresji ZSRR
na Polsk 17 wrzenia 1939 i wkroczeniu
do Lwowa, zosta aresztowany. By przetrzymywany w obozie w Starobielsku
i w Charkowie, gdzie 11 kwietnia 1940 zosta rozstrzelany przez NKWD. Po wojnie
niewiele o nim pisano i nie wydawano jego wierszy, a do 1956 roku, gdy opublikowano jego „Poezje wybrane”.
Wadysaw Sebya zadebiutowa w 1927
zbiorem wierszy pt. Modlitwa. Pisa wiersze m. in. o tematyce pacyfistycznej i antywojennej, np. wiersz onierz nieznany
i 4 wiersze o wojnie. Jego poemat Myny
uwaany jest za szczytowe osignicie poety. By czonkiem Zwizku Zawodowego
Literatów Polskich. Ostatni tom poezji
Wadysawa Sebyy ukaza si w 1938 i nosi tytu Obrazy myli. W 1956 ukazay si
Poezje wybrane, drugi wybór wierszy Poezje wybrane ukaza si w 1972, a Poezje
zebrane w 1981. W 1999 ukaza si kolejny wybór poezji Wadysawa Sebyy pt. Nie
wierz moim grzechom.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu wraz z jurorami.

Wakacyjne
LSKA
OJCZYZNA skojarzenia
POLSZCZYZNA
nazewnicze
JAN MIODEK

iedy w czas letnich tygodni
rozjedamy si na szlaki turystyczne naszego kraju, gdy
mijamy po drodze setki miejscowoci,
warto nazwy wielu z nich skojarzy z regionem lskim. Zapraszam dzi na tego typu onomastyczne asocjacje!
I tak na przykad w Wielkopolsce
mona si znale we wsi Charzewo
w powiecie gnienieskim i w Zacharzewie blisko Ostrowa Wielkopolskiego, a doczy do nich mona jeszcze
Charzew – jedn z podódzkich osad
myskich, nalecych dzi do obszaru miasta, Charzewice – cz Radomyla oraz Charzowice koo Piczowa.
Nazwy wszystkich tych miejscowoci
nawizuj do biblijnego imienia hebrajskiego Zakkarjah „Jahwe (Bóg) pamita”, w polszczynie powiadczonego
od XII wieku jako Zacharyjasz, Zacharyja i Zacharz. Od Zacharza pochodzi
Zacharzewo „osada Zacharza”, od Charzewa//Charzowa – Charzewice i Charzowice, a od jeszcze bardziej skróconego wariantu Charz – Charzewo,
Charzew „osady Charza”.
Tak sam etymologicznie i strukturalnie „osad Charza” by nasz górnolski Chorzów, od XIII wieku zapisywa ny ja ko Cha rzew, po tem ja ko
Charzow i dopiero od XVIII stulecia jako Chorzów – albo na skutek podniesienia jzyka przy artykulacji „a”
do pozycji „o” pod wpywem nastpujcej spógoski „rz”, albo przez skojarzenie ze sowem chory. Naley on zatem do tej samej rodziny wyrazowej co
przywoanych na pocztku pi nazw
miejscowych!
Gdy na mapie Polski zatrzymamy si
przy Wocawku, niech nasze myli
od razu pobiegn do... Wodzisawia lskiego koo Rybnika. A dlaczego?
Wocawek zbudowany jest na archaicznej podstawie sowotwórczej – imie-

K

niu Wodzisaw: woda „panowa” +
saw „sawa (tak jak pod wpywem jzyka czeskiego czasownik woda
zmieni si w posta wada, tak i pierwotny Wodzisaw przyj ostatecznie
czesk form Wadysaw; czon Wodzi- osta si we Wodzimierzu). Zapisy XI-wieczne potwierdzaj to prymarne brzmie nie na zwy miej sco wej
Wodzisaw. Nastpnie skrócio si
ono do postaci Wodsaw, a potem
Wodsaw i Wocaw (poczenie goskowe „t” + „s” musiao da „c”).
Od formy Wocaw urobiono funkcjonujcy do dzi przymiotnik wocawski.
W kocu do nazwy dodano przyrostek
„-ek” i tak ostatecznie utrwali si
Wocawek (ale przymiotnika wocawski nie zamieniono ju na wocawecki, cho mamy pary Gogówek – gogówecki, Lwówek – lwówecki czy
Szczecinek – szczecinecki).
Od prymarnego imienia Wodzisaw
pochodzi równie nasz Wodzisaw lski. On take by przez wieki Wodzisawiem, a zniemczona jego posta Loslau wyranie potwierdza istnienie
pierwotnego „-o-„. Dopiero w XVII
wieku Wodzisaw sta si Wodzisawiem – najprawdopodobniej na skutek
mechanizmu tzw. hiperpoprawnoci,
czyli przesadnej poprawnoci: poniewa jedn z najbardziej typowych
cech fonetycznych ludowych odmian
jzyka jest wymowa typu oko, obroz,
ojciec „oko, obraz, ojciec”, najpoprawniejszy w wiecie Wodzisaw
zmieniono na „lepszy” Wodzisaw.
Tajemniczo brzmicy maopolski Pcim
mona skojarzy z Pszczyn. Ta ostatnia
jest na pewno nazw odrzeczn, pochodzc od Pszczyny – dzisiejszej Pszczynki z wtórnym przyrostkiem „-ka”, której
cz rdzenna nawizuje albo do prasowiaskiego czasownika plskati „pluska”, albo blskati „byszcze”. Chocia

Pcim jest pooony nad rzek Rab,
etymolodzy nie wykluczaj pierwotnej
nazwy tego cieku te nawizujcej
do pluskania lub byszczenia, co po
uproszczajcych przeksztaceniach morfologicznych doprowadzio odrzeczn
nazw miejscow do zagadkowego
obecnego brzmienia Pcim.
W arach czy arkach pamitajmy
o górnolskich orach koo Rybnika,
które te najpierw byy arami (gwarowa wymowa z pochylon samogosk utrwalia si póniej). Wszystkie te
na zwy na wi zu j do daw nych
zar – „miejsc rozmylnie wypalonych, wyarzonych przez czowieka”,
na których zakadano osady. W takiej
czy innej Woli, Wólce czy Wolicy
(a mamy ich w Polsce koo tysica) – historycznie oznaczajcych uwolnienie osadników zakadajcych now
miejscowo od czynszów i robocizny,
a take dziesiciny kocielnej (to uwolnienie, które dzi okrelamy mianem
wolnizny, zwano w dokumentach lokacyjnych libertas – po polsku wola) – pamitajmy, e ich znaczeniowym
odpowiednikiem s lskie Lgoty i Ligoty (z tym samym rdzeniem, który mamy w formach ulga, uly).
Poniewa ten sam pie tkwi w czasowniku ulega – dopowiedzmy, Polacy swoicie zmarnowali pikne sowo
spolegliwy, dobrze znane w gwarach cieszyskich, a wprowadzone przez Tadeusza Kotarbiskiego w „Traktacie o dobrej ro bo cie” w znaczeniu „taki,
na którym mona polega”, i wprowadzili w obieg komunikacyjny jego wtórne znaczenie – „ulegy”. Sowniki – nomen omen – temu zwyczajowi ulegy
i dopuszczaj takiego uycie przywoanego sowa. Dla mnie do koca ycia
spolegliwy bdzie czowiek, na którym
mona polega, a nie ulegy!


55

Fot. z arch. R. Antonowicza
Inynier Roman Antoniwicz podczas pracy nad swym kolejnym obrazem.

Nie tylko
podniebne
pasje
Romana
Antonowicza
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– Z zawodu jest pan inynierem,
z zamiowania pilotem, skoczkiem
spadochronowym i mode larzem.
Ale take jest pan kontynuatorem
wie lo po ko le nio wych tra dy cji ro 
dzinnych i czonkiem Stowarzysze
nia Artystów Plastyków im. Jerzego
Dudy Gracza. Skd u absolwenta Po
litechniki Czstochowskiej i zasuo
nego pracownika – dyrektora han
dlo we go – naj pierw w Cen trum
Kon struk cji Sta lo wych ISD Hu ta
Czstochowa, a obecnie w firmie
LE DAR, za in te re so wa nie ma lar 
stwem?

– Caa moja rodzina posiadaa talent plastyczny. Mama, która bya najbardziej uzdolniona, przekazywaa ten
talent nam, dzieciom. A byo nas
picioro rodzestwa. Mona powiedzie, e zdolnoci do malarstwa
„wyssalimy z mlekiem matki”. Mama by a sa mo ukiem. W cza sach
przedwojennych, czyli w okresie jej
mo do ci, ro dzi ny nie sta by o
na ksztacenie córki. Po wojnie wysza za m, a wychowanie dzieci nie
pozwolio na rozwijanie pasji. Dopiero gdy dzieci podrosy i wymagay
mniej szej opie ki – ma ma mo ga

rozwija swoje artystyczne zainteresowania. Kolejn barier byo zdobycie materiaów plastycznych – w tamtych la tach do stp nych tyl ko dla
czonków Zwizku Artystów Plastyków.
Moje starsze rodzestwo, czyli siostry i brat – wszyscy pod okiem mamy
malowali.
Mój pierwszy wany obraz namalowaem w latach 80., ju jako dorosy, 38-letni czowiek. Gdy w hucie
zorganizowano konkurs plastyczny
daem si namówi organizatorom
i wziem w nim udzia. Zajem
miejsce w czoówce, a obraz zosta kupiony przez kierownictwo huty. To by
dla mnie wielki sukces. Niestety, plenery te zostay wkrótce zaniechane
na wiele lat.
– Jak to si stao, e znalaz si pan
w prestiowym Stowarzyszeniu Arty
stów Plastyków im. Jerzego Dudy
Gracza?
– W 2003 roku, za prezesury Andrzeja Stokosy, z inicjatywy dyrekcji Orbis S.A. Oddzia Hotel „Mercure-Patria” i cz sto chow skie go ar ty sty
rzebiarza Mariusza Chrzstka wznowiono plenery hutnicze. Ich organizatorem jest ISD Huta Czstochowa we
wspópracy z Muzeum Czstochowskim. Dziki udziaowi w kolejnych
piciu plenerach, zaproponowano mi
wstpienie do stowarzyszenia.
Plenery to okazja do zaprezentowania swoich umiejtnoci, rozwijania pasji i zainteresowa. Dziki obrazom
tworzonym w ramach plenerów, artyci kreuj swoje opowiadanie o Czstochowie. Jest to spojrzenie na miasto
i hut oczyma twórców.
– Na pocztku 2016 r. miao miej
sce wyjtkowe wydarzenie dla pana
rodziny...
– W tym roku, korzystajc z uprzejmoci kierownictwa Urzdu Stanu
Cywilnego udao mi si zorganizowa
wystaw dzie caej rodziny: mojej mamy i mojego rodzestwa. Pokazalimy
ponad 40 naszych obrazów. Jeli chodzi o moje obrazy, to najbardziej ceni marynistyczny „Okrt ORP Hutnik” z 1987 roku. Morzem interesuj
si od wczesnej modoci. Moje serce i oczy cieszy take „Pejza wiejski”,
przed sta wia j cy mo je go te cia
przy pracy na roli. Najbardziej sentymentaln prac jest „Stary Raków”,
przedstawiajcy robotnicze kamienice na tle nowoczesnej stalowni huty,
w budowie której braem czynny
udzia.
Jednake najwaniejsze dla mnie
w tej wystawie byo pokazanie twórczoci caej rodziny, a zwaszcza mojej mamy, która bya najbardziej utalentowana i swoim talentem obdzielia
swoje dzieci.
– To nie koniec pana zainteresowa.
Jest jeszcze lotnictwo.

– Pasj lotnictwa zarazi mnie ojciec,
któ ry by za wo do wym pi lo tem.
W 1930 r. skoczy szko lotnicz
w Bydgoszczy. Nie ma ju ladu po samolotach, które budowa razem z inynierem Kozowskim. Po wojnie, ze
wzgldu na prac ojca, zamieszkalimy
w Szczecinie, który znalaz zatrudnienie pocztkowo w porcie, a nastpnie
w Aeroklubie Szczeciskim, jako pilot i instruktor. W miar rozwoju sportu lotniczego przenosilimy si do innych miast. Na naszej drodze byy wic
te Gliwice i Katowice. Ostatecznie
osiedlimy w Czstochowie. Zwykle
mieszkalimy na lotnisku, dlatego rzecz naturaln byo moje zainteresowanie lotnictwem.
Z okre su, gdy miesz ka li my
w Szczecinie, przypomina mi si pewne zdarzenie. A by to czas wielu nielegalnych ucieczek lotniczych do
Szwecji – na Bornholm. Ze Szczecina byo niedaleko, ale barier stanowio morze i samolot – Kukurunik,
który nie by odpowiednim rodkiem
transportu do takiej podróy, ale lepszego nie byo. Z inicjatywy ojca
chcielimy takim samolotem sanitarnym uciec do Szwecji. Jednak rodzina bya do liczna, a miejsc w samolocie niewiele – po dwa w kabinie
i na skrzydach. No i ogromne ryzyko. Przez kilka tygodni, w tajemnicy,
ojciec utrzymywa samolot w staej goto wo ci. Kres ma rze niom oj ca
o ucieczce do Szwecji pooya mama.

Powiedziaa wtedy: ty jed, a my
przyjedziemy do ciebie. Ostatecznie
pomys upad.
– W atmosferze skrzydlatej Polski
y pan od zawsze, czyli od dziecka.
Kie dy ta pa sja prze ro dzi a si
w czyn...
– Moim promotorem i nauczycielem
by, oczywicie, ojciec. Dziecistwo
i modo spdzaem na lotnisku. Ca modo, poczwszy od szkoy redniej powiciem lataniu. Kurs latania
zrobiem, gdy ju mieszkalimy z rodzin w Czstochowie, pod okiem instruktorów szybowcowych i spadochro no wych ta kich jak An drzej
Tajch man, nie y j cy ju Edward
Krzypkowski oraz instruktor spadochronowy Jan Kuli. Lotnictwo jest
jednak wymagajce. Tak wic, w pewnym momencie ycia, musiaem dokona wyboru. Dla rodziny i pracy zawodowej zaniedbaem lotnictwo. Teraz
gdy mam wicej czasu, odnowiem
kontakt.
– Interesuje si pan równie mode
larstwem...
– Gdy przestaem lata, pozostao mi
modelarstwo. Zbudowaem kilkadziesit modeli obrazujcych histori polskiego lotnictwa wojskowego i sporto we go. Kil ka lat te mu ra zem
z Andrzejem Mkosz, Robertem Majewskim i kilku innymi kolegami
uczestniczylimy w wystawie modeli
samolotów pod nazw „Wielcy pasjonaci maego lotnictwa”.

– Pana dziaalno spoeczna jest
bardzo wszechstronna. W 2015 r.
zosta pan prezesem Czstochow
skiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Jeszcze przed wyborem by pan jed
nym z najbardziej aktywnych czon
ków klubu. Doprowadzi pan m. in.
do powstania Skweru Lotników na Ku
celinie i pomnika – obelisku upa
mitniajcego powstanie w 1928 r.
pierwszego czstochowskiego lotni
ska Kucelin.
– Tak, to prawda. Mimo stara nie tylko lotników, ale take dziennikarzy czstochowskich, nie udawao si przez
szereg lat upamitni tego pierwszego
czstochowskiego lotniska, które powoli szo w zapomnienie z uwagi na zabudow przemysow terenu polotniskowego. Miaem odrobin szczcia,
zyskaem pomoc yczliwych ludzi,
radnego miejskiego Zbigniewa Niesmacznego oraz byego posa, pracownika Huty, Jacka Kasprzyka którzy
pomogli mi znale waciw formu na pozyskanie miejsca pamici i waciw nazw – Skwer Lotników, bo tu
tkwi klucz do sukcesu. Przedstawiem
histori Kucelina na sesji Rady Miasta
w lutym 2012 roku i radni jednogonie
zaakceptowali zgoszon propozycj
nadania nazwy „Skwer Lotników” temu ostatniemu wolnemu skrawkowi
ziemi.

Rozmawiaa:
ELBIETA PISARCZYK

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

We wrzeniu w MHK odbdzie si kolejna Konferencja Katowicka, organizowana w miesicu, w którym stolica
regionu uzyskaa prawa miejskie. W tym roku tematem tego naukowego spotkania s zaoyciele Katowic a take
mecenasi nauki, kultury i sztuki. W tej rubryce dzi konterfekty, oczywicie ze zbiorów Muzeum, najbardziej znanych
mecenasów: Michaa Grayskiego i ks. Emila Szramka.
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przededniu startu w rozgrywaW
nych na pocztku lipca w Amsterdamie Mistrzostwach Europy w Lekko-
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atle ty ce pol ski bie gacz Mar cin
Lewandowski zaryzykowa prowokujcy wpis na facebookowym profilu. Zastanawia si mianowicie, „czy kto
w Polsce ma z tego powodu flag
na aucie?? A moe kto wzi wolne
w pracy, eby zobaczy najlepszych polskich lekkoatletów w akcji?? W sumie
po co – dodawa nie bez sarkazmu – mamy w naszej reprezentacji tylko Mistrzów wiata i Rekordzistów wiata,
nic wielkiego…”. Nazajutrz po przeczytaniu tych gorzkich sów patrzyem, jak
Polacy zdobywaj dwa pierwsze w tych
zawodach zote medale. Najpierw bardzo ju utytuowana Anita Wodarczyk w rzucie motem, a potem absolutnie sensacyjnie tyczkarz Robert Sobera.
Wystarczyo nastpnie przelotne choby spojrzenie na kilka internetowych
portali i oczywicie... nadal najwicej
pisano o pikarzach. O tym, na jakiej
dyskotece bawili si dwaj polscy reprezentanci Kamil Grosicki i Jakub Baszczykowski z onami, ile miesicznie zarabia Robert Lewandowski i jakie kluby
bij si wprost o przynajmniej kilku
z naszych pikarzy po Mistrzostwach
Europy w Pice Nonej.
Nastpnego dnia znów zoto w Amsterdamie (tym razem Piotra Maachowskiego w rzucie dyskiem) i – kolejna niespodzianka – srebro (Karola
Hoffmanna w trójskoku). Tymczasem
na portalach internetowych emocjonowano si hamletowskim dylematem, czy trener naszych pikarzy Adam
Nawaka opuci ich na rzecz innej reprezentacji albo jakiej utytuowanej europejskiej druyny, czy raczej zostanie.
Duymi literami pisano, e zaczyna si
najlepsza era w historii polskiej piki i e
to oczywiste, e jestemy faworytami
rozpoczynajcych si we wrzeniu eliminacji do mistrzostw wiata. Cae
wykresy ogaszay, jak droej polscy
pikarze i wtedy czytajc internetowe
newsy mona byo odnie wraenie, e
nawet FC Barcelona bez Arkadiusza Milika nie bdzie sobie w stanie poradzi
w nowym sezonie. W niedziel 10 lipca jeszcze zanim rozstrzygnity zosta
fina pikarskich mistrzostw (póniej
uznany przez niektórych komentatorów
i kibiców za najgorszy, jaki widzieli) ju
wiedzielimy, e w Amsterdamie polscy lekkoatleci zdobyli 6 zotych i 5
srebrnych medali (w tym Marcina Lewandowskiego) oraz 1 brzowy, wygrywajc tym samym – po raz pierwszy
w historii – klasyfikacj medalow.
Na internetowych stronach nadal z zapaem ledzono, co robi pikarze.
Okazao si, e Milik i Lewandowski
odpoczywaj w Grecji (pokazano nawet,
co pani Lewandowska robi mowi
na niadanie), opisywano, jak w Subicach witany by ukasz Fabiaski
(i trudno si byo razem z nim nie wzru-

Poka mi
swoich kibiców,
a powiem ci...
JACEK KUREK KAMIE  D RO GO C E NNY
szy, gdy dzikowa amicym si gosem) oraz e kibice polscy wybrali
najlepszego z polskich graczy na Euro 2016 – Jakuba Baszczykowskiego.
Gra rzeczywicie z oddaniem, z czterech bramek strzeli dwie. Jednak co
mi podpowiada, e pomogo pikarzowi nie to, e strzeli dwa gole, ale raczej
to, e nie strzeli tego najwaniejszego:
karnego przeciw Portugalii, co – jak
wiemy – zdecydowao o odpadniciu
Polaków w wierfinale. Ów wyraz solidarnoci i wspóczucia, ów gest, na jaki przecie nieraz ju nas byo sta, wpisuje si te w polsk tradycj gloria
victis, wszak przywyklimy na przestrzeni minionych kilku wieków ceni
naszych bohaterów nie za zwycistwa,
ale za postaw (a nawet za poraki).
Wiem! Prochu nie wymylam. Nie
od dzi jest jasne, e w sporcie wszystko stoi na gowie. W rzucie motem podczas amsterdamskich mistrzostw dwóch
Polaków rozdzieli na podium Biaorusin, który wczeniej tylko dlatego unikn doywotniej dyskwalifikacji za doping, e le wpisano co w rubryki, a nie
to, e miano wtpliwoci, by zaywa
niedozwolone rodki. W plebiscycie
„Przegldu Sportowego” na najlepszego polskiego sportowca w 2008 roku
zwyciy z miadc przewag Robert Kubica. Osign wtedy jedno
w sezonie i jak si okazao jedyne
w karierze zwycistwo w wycigu Formuy 1 (w generalnej klasyfikacji
by 4). A dziao si to w roku (podobnie jak obecny) olimpijskim i mona byo wskaza na zotych medalistów tego
najwaniejszego ze sportowych wydarze na wiecie, a byli nimi wówczas
Tomasz Majewski czy Leszek Blanik.
Zoto przypado wtedy te czwórce
podwójnej w wiolarstwie i Szymonowi Koeckiemu w podnoszeniu ciarów.
Justyna Sobolewska w jednym z wywiadów z umiechem mówia, e urosa w oczach syna tylko dlatego, e jej
ksika staa na ksigarskiej póce
obok biografii Roberta Lewandowskiego. Dzi bohaterem narodowym mona si sta jednego wieczoru dziki serii uda nych wli zgów na me czu
pikarskim odpowiedniej rangi. Ka-

dego lipcowego dnia (caymi tygodniami) na najwaniejszych portalach internetowych ledzi mona byo losy
transferów pikarskich i dowiadywa
si o niebotycznych zarobkach pikarzy bd monstrualnych cenach proponowanych za ich zmiany barw klubowych. Oburzeniu polskich kibiców
nie byo koca, gdy hiszpaska gazeta „Marca” w najgorszej jedenastce mistrzostw umiecia... Roberta Lewandowskiego (oczywicie, polskie portale
mocno podkrelay, e obok innych
wielkich gwiazd). Na deser za podano, e skazany za oszustwa podatkowe Lionel Messi wanie odpoczywa
na wyspach Bahama i uywa sobie
w jednym z tamtejszych kasyn. Wielu kibiców ani nawet nie pomylao, e
ich bohater w jakikolwiek sposób si
skompromitowa. Komu innemu opinia publiczna darowaaby tak wiele albo usprawiedliwia podobne zarobki?
Tysice kibiców wykupujcych kodowane mecze w telewizji i prywatnie
uwaajcych, e to skandal oraz e zdecydowanie za mao zarabiaj (i tu
akurat najczciej maj racj!) daje
przyzwolenie na niepodlegajc wtpliwoci patologi w pice nonej.
Czy gdyby premier albo prezydent kraju zarabiali tyle, ile Robert Lewandowski, ostaliby si w polityce?
A flaga? W rzeczy samej wiemy ju,
e dodana do szeciopaku piwa o wiele bardziej zasuguje na wywieszenie
w oknie domu, anieli ta bez bonusów
w Dniu Flagi 2 maja czy w wito
3 Maja albo 11 listopada w Narodowe
wito Niepodlegoci. Pewnie podobnie jak przegrane mistrzostwa reprezentacji pikarskiej wci nadal wicej
mog znaczy ni wszystkie zote medale zdobyte na olimpiadzie.
Tylko kibiców al. Bo z jednej strony piknie w duej grupie poczu narodowego ducha, z drugiej jednak gorzko by tym niszowym fanem, który
nawet w telewizji nie moe dopingowa
swoich faworytów, bo ich dokonania
skrótowo jedynie przebiegaj przez
wiadomoci sportowe. Poka mi swoich kibiców, a powiem ci, jak dyscyplin uprawiasz...


Anegdoty
HENRYK BZDOK
elewizja Katowicka latach siedemdziesitych miaa wiele waTniejsnych
programów muzycznych, by to czas kiedy wykonywaem dla
tzw. grafik ekranow tj. wszystkie napisy poczwszy od tytuu,

scenografii, reyserii... a po „list pac” tj. spis wszystkich osób pracujcych przy programie, teksty byy „wycigane” rcznie przy pomocy pdzla.
Pamitam programy Beaty Artemskiej, – tancerki, piewaczki i aktorki, wystp Kaliny Jdrusik – aktorki pamitnej z „Kabaretu Starszych Panów” (która wymoga odemnie sw plansz). Cykl programów muzyczno – rozrywkowych reyserów: Wodka Gawroskiego, Antoniego
Halora, ale to ju odrbne tematy.
To bya zawsze robota na ostatni chwil, wieczorem otrzymywao si
telefonicznie zestaw tekstów, w nocy pisano, a rano dostarczao do orodka w Bytkowie.
W poowie lat siedemdziesitych zeszego wieku pojawi si pewnego
dnia w Katowicach Jerzy Michotek, aktor i znany piosenkarz, ale pozwólmy tu na wicej ze strony Piotra Szalszy, kierujcego ówczesnym dziaem
muzyczno-rozrywkowym.
Opiekowaem si niekiedy redakcyjnie, reyserowanymi przez Jurka wielkimi show pt:
„Z najlepszymi yczeniami dla...”.
Generalna formua pomysu Michotka zasadzaa si na pewnym schemacie: show powicany by kolejnym wanym zakadom pracy, a jego
bohaterami byli wybrani pracownicy, którzy sobie na wyrónienie „dobr
robot” zasuyli.
To wanie im skadano w programie yczenia – poprzez dedykowanie
ronych wystpów artystycznych.
Najczciej byy to piosenki wykonywane przez wiele znanych gwiazd
estrady z Polski i z tzw. Demoludów.
Odbywao si to tak: Michotek przeprowadza wywiad z wybran
osob.
Rozmowa koczya si na ogó pytaniem reysera: „a kogo chciaby pan
zobaczy w naszym programie?”.
Przodownik pracy odpowiada, wymieniajc jakie nazwisko.

A waciwie – nie jakie – tylko konkretne, uzgodnione wczeniej z Michotkiem, który artystki i artystów ju i tak wczeniej do show zaangaowa.
Ten system funkcjonowa do momentu, w którym, w jednej z edycji show,
pewien wybraniec, na sakramentalne pytanie o wykonawc, odpowiedzia – Iren Santor.
... co to si dziao, Michotek zaniemówi a zaraz potem krzykn: „kamera stop... Piotr, co si dzieje, mówiem przecie k..., e Kunicka.
Powtarzamy ujecie”.
„Spontaniczna” odpowied, tym razem ju prawidowa, zostaa nakrcona po raz wtóry.
Halina Kunicka moga spokojnie wystpi, bez obawy, e pomylona bdzie z Iren Santor.
Zabawne, moe dzisiaj, lecz wtedy wypowiedzi do kamery byway przygotowywane... padao pytanie i podpowied... ,,a Pan mi odpowie tak...”
czego dowód pokazano nam po latach w 11 minutowym filmiku dokumentalnym Zygmunta Dusia „cinki” – wyprodukowanym przez TVP Katowice, a nagrodzonym w Krakowie „Srebrnym Lajkonikiem”...


dy czowiek byem jak chyba i wielu mi podobnych, gorcym
Jnikiakonokimo
manem, chodziem do kina w kadej wolnej chwili i za kade piejakimi dysponowaem. Cho byy to czasy w których jeszcze funk-

cjonoway znane mi Fotoplastikony w Chorzowie przy Wolnoci i Katowicach na Wawelskiej to kino wygrao ju dawno.
Preferencj kina, budowa brak konkurencji telewizyjnej, to te w Katowicach na przykad kin byo a osiem. Dobr stron tamtych lat byo to,
e repertuar by niezy, poza filmami, których nie warto pamita, nawet
Ruskich byo par niezych, szczególnie adaptacji literatury wiatowej.
Gocilimy kinematografie angielsk, francusk, wosk, czechosowack i szwedzk, byo take kino niemieckie, ale do obejrzenia w Zagbiu
Dbrowskim.
Filmy amerykaskie obejmoway ambitne westerny albo filmy mówice nie najlepiej o losie tam yjcego czowieka.
Znalimy i pamitamy najlepszych zagranicznych aktorów z tamtych
lat, a niektórzy z nas to mieli szczcie spotyka ich osobicie. Nam pozostao stykanie si z krajowymi w SPATiF-ie przy okazji pobytów w Warszawie.
Piotr Szalsza – reyser i realizator spotyka ich niejako subowo, w wielkim przedsiwziciu, w którym uczestniczyy telewizje Austrii (ORF), Rosji (RTR), oraz francusko-niemieckiego – ARTE.
W roku 1995 – przygotowywaem si wanie do produkcji wielkiego,
muzycznego projektu filmowego pt: „Johann Strauss w St. Petersburgu”
czyli opowieci o zwizkach króla walca wiedeskiego z carsk stolic.
Wymarzyem sobie by jako cicerone po zamkach, paacach i innych wspaniaych obiektach St. Petersburga, by wielki aktor – Sir Peter Ustinov
Kierownictwo produkcji filmu, synnej wiedeskiej firmy SATEL zadbao, aby Piotr móg si z Mistrzem spotka i omówi szczegóy inscenizacji jego scenariusza.
Tak si zoyo, e Sir Peter przebywa w miejscowoci Chichester w hrabstwie Sussex, gdzie gra w sztuce o Beethovenie, wic naleao tam polecie.
Tego wybitnego aktora brytyjskiego nie sposób byo nie zna, wystpi w prawie osiemdziesiciu filmach, a jego kreacje w filmach „Spartakus” i „Topkapi” zostay nagrodzone Oskarami.
Spotkali si na krótkiej rozmowie wstpnej w hotelowym foyer. sir Ustinov zaproponowa, aby szczegóy projektu omówi w przyjemniejszej atmosferze – w pobliskiej, rozkosznej restauracyjce.
Sir Peter od razu zaznaczy, e wyborem wspaniaych win, które bdziemy degustowa zajmie si on. Byy to wina kalifornijskie, chilijskie, poudnikowo afrykaskie i nowozelandzkie.

Degustacja bya alici przyjemna i spowodowaa, po skonsumowaniu
drugiego dania, rozpoczcie przez nas wspólnego wypiewywania najpopularniejszych arii operowych. Czasami ja piewaem ari – wówczas Sir
Peter „akompaniowa” mi (ustami), naladujc instrumenty dte. Innym
razem odwrotnie to ja naladowaem orkiestr dt, a Sir Peter piewa ari.
Nasza akcja wzbudzia oczywicie niekamany zachwyt (czste oklaski) zebranych w restauracji licznych goci i kelnerów. Muzykalno i znajomo muzyki Ustinova bya mi znana.
Ale w prawdziwe zdumienie wprawi mnie Sir Peter kiedy zacz (czyst polszczyzn) piewa ari Jontka „Szumi jody na gór szczycie” a potem Halki – „Gdybym rannym sonkiem”. Jako akompaniator, ochoczo naladowaem puzon i trbk i bben.
Bywalcy restauracji o mao nie oszaleli z radoci.
Moniuszko, gdyby sysza, pewnie te byby kontent – osign przecie wreszcie wyspy brytyjskie.
Przy wyjciu, pewien gentleman zapyta Piotra „co to byo – te ostatnie kawaki?”.
Kiedy mu wyjani, e to Moniuszko – kompozytor polski, Brytyjczyk ucieszy si i rzek „Och to mielicie poza Chopinem jeszcze jednego kompozytora?! Nie wiedziaem, nie wiedziaem. Bardzo przyjemna muzyka”.
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Wakacje z Funduszem
GRAYNA KUROWSKA
na oraz wyjazdy w okresie wakacji
i ferii zimowych). 1,7 mln WFOiGW w Ka to wi cach prze ka za
na profilaktyk wraz z edukacj
ekologiczn, z których skorzysta
okoo 9 tys. dzieci. Doda, e wyjazd mu si by zor ga ni zo wa ny
do miejscowoci czystej ekologicznie, zgodnie z opini odpowiedniego inspektoratu ochrony rodowiska
o sta nie czy sto ci eko lo gicz nej
miejscowoci.

Przede wszystkim kolonie
Fundusz ju przeznaczy milion 600
tysicy zotych dla 15 wnioskodawców na profilaktyk wraz z edukacj
ekologiczn. Skorzysta z tych form
okoo 8 tysicy dzieci. A nie jest to
jeszcze koniec przyznawania wniosków.
Wyjazdy s organizowane gówne
do miejscowoci nadmorskich – Ja-

Zdjcia: Grayna Kurowska

Wojewódzki Fundusz Ochrony ro
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
wspiera profilaktyk zdrowotn
dzie ci za miesz ka ych na ob sza 
rach, na których wystpuj prze
kroczenia standardów jakoci ro
dowiska. Jak poinformowa prezes
WFOiGW Andrzej Pilot, w 2016
roku Fundusz wyda na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci okoo 5,5 mln z (w tym zielone
szkoy, profilaktyka specjalistycz-
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Na obozie harcerskim w Kokotku. W 2016 roku Fundusz wspar harcerskie wyjazdy wakacyjne kwot 660 tysicy z.

W Harcerskiej Bazie Obozowej w Kokotku odpoczywa okoo 80 dzieci z rónych miast województwa lskiego.

strzbia Góra, eba, Mrzeyno, Rowy, Darówek, Ustronie Morskie
oraz do miejscowoci woj. lskiego – Istebna, Ustro, Wgierska
Górka, Wglowice. Sporadycznie
dzieci wyjedaj równie na wakacje orga ni zo wa ne w wo je wódz twach – wielkopolskim, opolskim,
lubuskim, maopolskim, warmisko-ma zur skim, pod kar pac kim,
witokrzyskim, kujawsko-pomorskim, ódzkim oraz podlaskim.
rodki Funduszu mog by przeznaczone na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajcia sportowe, wzbogacone
wyywienie ustalone przez dietetyka,
bilety wstpu do muzeów, parków narodowych, opat przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród
w konkursach ekologicznych, zakup
materiaów plastycznych itp.
Wyjazd musi by zorganizowany
do miejscowoci czystej ekologicznie,
zgodnie z opini odpowiedniego in-

Harcerski konkurs kulinarny.
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spektoratu ochrony rodowiska o stanie czystoci ekologicznej miejscowoci, wydan na podstawie art. 9 ustawy o udo stp nia niu in for ma cji
o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania
na rodowisko.
W 2016 roku w okresie wiosennym
Fundusz dofinansowa wyjazdy dzieci na „zielone szkoy” w 94 gminach
województwa lskiego kwot ponad 3 mln z. Z wyjazdów skorzystao okoo 13 500 dzieci z klas III. Wyjazdy byy organizowane gówne
do miejscowoci nadmorskich.
Najwiksi organizatorzy wyjazdów
kolonijnych
Zwizek Harcerstwa Polskiego Cho
rgiew lska
W 2016 roku Fundusz wspar harcerskie wyjazdy wakacyjne kwo-
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t 660 tysicy z. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w 2016 roku okoo 4 tysicy dzieci ze szkó podstawowych i gimnazjów specjalnych. Dzieci
wypoczywaj nad morzem, jeziorami
i w górach. W lipcu odwiedzilimy taki w Kokotku. Organizowaa go chorgiew bytomska.
Bya to okazja, by dziennikarze
lskich mediów na miejscu mogli zobaczy, jak w praktyce realizowany
jest program edukacji ekologicznej
i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy
obozu wzili udzia w konkursach
o tematyce ekologicznej oraz zasad
zdrowego odywiania. W Harcerskiej Bazie Obozowej w Kokotku odpoczywa okoo 80 dzieci z rónych
miast województwa lskiego.
Dzieci zwracay uwag na profesjo na lizm ka dry wy cho waw czej,
która odcigajc ich od smartfonów
i komputerów zapewniaa ciekawe
zajcia, jak dawno zapomniane lene podchody z nutk dreszczyku,

gdy trzeba byo odszuka tajemnicze przedmioty. Modzie bya zadowolona z trudnoci zadania i nauki sa mo dziel no ci – jak ra dzi
sobie w lesie. Inne zajcia, które
wzbudzay emocje to nauka samoobrony, udzielania pierwszej pomocy czy przetrwania w niesprzyjajcych warunkach pogodowych.
Noc ne alar my do da wa y tyl ko
smaczku zajciom. Gry fabularne
i przebieranki indiasko-kowbojskie szczególnie podobay si najmodszym. Ekologia nie zostawaa
w tyle. Dzieci odgadyway nazwy
zwierzt po tropach i drzew po liciach. Oczywicie nie brakowao
równie piewów, dyskotek i nowej
mody – kolonijnych lubów.
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci
i Modziey Regionu lskoDbrow
skiego im. Grzegorza Kolosy
W 2016 roku Fundusz wspar wyjaz dy wa ka cyj ne Fun da cji kwo -

Solidarnociowa Fundacja wspópracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 1994 r. Na zdjciu
(z lewej) Piotr Duda, prezes zarzdu Fundacji i szef Solidarnoci i Andrzej Pilot prezes WFOiGW.

Kolonici zaprezentowali odwiedzajcym ekologiczne przedstawienie.

t 600 tysicy z. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta okoo 2 500 dzieci ze szkó podstawowych i gimnazjów specjalnych.
Fundacja powstaa w 1992 roku
z inicjatywy Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ „Solidarno”. W swojej dziaalnoci Fundacja skupia si gównie na wspieraniu
dzieci i modziey z rodzin o najsabszej kondycji finansowej. Gównym celem jest organizacja wypoczyn ku wa ka cyj ne go dla dzie ci
z województwa lskiego. Od 24 lat
Fundacja organizuje corocznie kolonie letnie dla kilku tysicy dzieci
i modziey, a w trakcie ferii zimowych Fundacja (wespó z Biurami
Terenowymi Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ „Solidarno”) organizuje stacjonarne imprezy o cha rak te rze spor to wym
i rekreacyjno-kulturalnym.

Wakacje w lskiem na pómetku.
Odwiedzilimy jedn z takich kolonii – w Jaworzynce. Kolonici wypoczywaj w kompleksie Jano w Jaworzynce – wsi w powiecie cieszyskim,
w malowniczym Beskidzie lskim.
Cisza, spokój, las, czyste powietrze,
kameralna atmosfera, wymienita
kuchnia, serdeczne przyjcie i gocinno zapewniaj dzieciom wspaniay odpoczynek, a pobyt tutaj pozostanie dugo w ich pamici.
Solidarnociowa Fundacja, organizator corocznych wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjno-kulturalnym wspópracuje z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
od 1994 r. Dotychczas WFOiG dofinansowa Fundacj ponad 8 mln z.
Dziki tym pienidzom wakacje spdzio ju prawie 83 tys. dzieci i modziey z naszego województwa. Fun-

dacja organizuje wakacyjny wypoczynek w miejscowociach czystych
ekologicznie, szczególnie mieszczcych si na terenie poudniowej i pónocnej Polski.
Mona si byo przekona, jak
mo dzi sp dza j ak tyw nie czas
na grach zespoowych i wspólnych
wiczeniach fizycznych. Kolonici zaprezentowali odwiedzajcym ekologiczne przedstawienie. Oczywicie
o tym, e o rodowisko naturalne trzeba dba. Interesujco wypad pokaz
eko-mody. Prezentowano stroje wykonane z... odpadów i przy okazji instruowano, jak te odpady naley waciwie segregowa.
– Wiem jak wane s takie wyjazdy dla dzieciaków. Nie tylko wypoczywaj, ale dowiaduj si, jak pikne jest ycie na onie przyrody.
Wbrew pozorom, modzi ludzie z województwa lskiego mog to zrozu-
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mie, dowiadczajc symbiozy natury z przemysem. Takie podróe maj cenne walory edukacyjne. A poza
tym nigdy si ich nie zapomina.
Do tej pory pamitam moj pierwsz
ko lo ni nad Mo rzem Ba tyc kim – wspomina Piotr Duda, prezes
zarzdu Fundacji i szef Solidarnoci.
Spotkanie z kolonistami podsumowa Andrzej Pilot, prezes zarzdu
WFOiG, twierdzc, e kto raz by
na tak zorganizowanych feriach, zechce je spdza ponownie. Potwierdzia to w rozmowie z dziennikarzem
dziewicioletnia Ania z Bdzina: – Tu
mona oddycha. Jest inne powietrze.
Fantastycznie spdzamy czas. Nie
chce si wraca do domu.

64

Inne wakacyjne dotacje Funduszu
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Rybniku – 80 tysicy z – skorzysta 210 dzieci.
Uczniowski Klub Sportowy SP 32
Bytom – ok. 25 tysicy z – skorzysta 90 dzieci.
Rzymskokatolicka Parafia w. Mak
sy mi lia na Kol be w Cz sto cho 
wie – ok. 11 tysicy z – skorzysta 30
dzieci.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej – 70
tysicy z – skorzysta 300 dzieci,
Towarzystwo Przyjació Dzieci z Ka
towic – 59 tysicy z – skorzysta 311 dzieci,

To wa rzy stwo Po mo cy Dzie ciom
i Modziey z Cukrzyc z Gliwic – 12
tysicy z z dofinansowania Funduszu,
skorzysta 35 dzieci.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
To wa rzy stwo Przy ja ció Dzie ci
z Katowic oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Modziey z Cukrzyc z Gliwic to nowi beneficjenci Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wod nej w Ka to wi cach. Za rzd
Funduszu podj decyzj o przyznaniu dotacji w wysokoci 141 tysicy zotych na organizacj, przez
wspomniane instytucje, wakacyjnego wypoczynku dla ponad 730
osób.

Prezentowano stroje i zabawki wykonane z odpadów i przy okazji instruowano, jak te odpady naley waciwie segregowa.

Organizatorzy wypoczynku planuj dla dzieci liczne zajcia sportowe,
wycieczki krajoznawcze, konkursy
o tematyce ekologicznej, warsztaty i zabawy.
Dla tropicieli przyrody
Dziki wsparciu WFOiG w Katowicach, Fundacja Park lski wydaje bardzo przystpne materiay edukacyjne. Ostatnio powstao sze
folderów – broszur informacyjnych.
Peno w nich zagadek i zada dla najmodszych, dotyczcych m.in. yjcych w Parku lskim owadów, ptaków, rolin i zwierzt.
Broszury w formie PDF-ów mona pobra w Fundacji Park lski
(www.fundacja. parkslaski.pl) oraz
na stronie Parku lskiego (www.
park sla ski.pl). Ma te ria y zo sta y
wydane w ramach projektu Akade-

mia Biorónorodnoci, który jest
dofinansowany z WFOiGW w Katowicach.
Roliny zielne, tropy, ptaki, drzewa,
owady i recykling – to gówne tematy broszur, które od kilku tygodni s
dostpne w siedzibie parkowej fundacji przy alei Gwiazd 2.
Nowe materiay zostay wydane
w bar dzo przy stp nej for mie – z barwnymi zdjciami i kolorowymi ilustracjami. Poza aciskimi nazwami rónych gatunków
i szcze gó o wy mi ich opi sa mi,
w ksieczkach znalazy si te quizy, czy jak chociaby w przypadku
atlasu modego tropiciela – dokadne odciski ladów zwierzt, z których wikszo mona spotka w zacisznych miejscach Parku lskiego.
– Kierujemy je gównie do uczestników naszych zaj edukacyjnych.
Przed szko la ków, uczniów szkó
podstawowych i gimnazjów. S do-

skonaym ich uzupenieniem, bo
przygotoway je osoby, które prowadz u nas edu ka cj eko lo gicz n – tumaczy Anna Poraj, prezes
Fundacji Park lski. Wanie ci
eksperci okrelili tematyk i rozwinli j w taki sposób, aby bya podana w ciekawej formie, zrozumiaej dla od bior ców w ró nym
wie ku – do da je. Dzi trud no
zainteresowa modych odbiorców
materiaem czysto informacyjnym.
Zdobywanie wiedzy musi ich te
angaowa. I to wanie chcemy
osign – podkrela Anna Poraj. Liczymy szczególnie na opiekunów
grup zor ga ni zo wa nych, któ rzy
po naszych zajciach zechc zabra
swoich podopiecznych na parkowe
aleje i dziki materiaom dydaktycznym, po szu ka kon kret nych
gatunków i porozwizywa zadania.
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Z YCIA
BIBLIOTEK

w erze nowych technologii
ce chu j: bez pat no, po wszechno, dostpno oraz
interaktywno. Nauka to jedsobie dnia bez internetu, pornoczenie rozrywka i ekspetali spoecznociowych czy
rymentowanie, a tworzenie
nowoczesnych telefonów. Ponowych projektów pomaga
stp technologiczny nastpuw po zna wa niu za gad nie
je tak szybko, e wymaga
w ciekawym ujciu. Nowe
od nas wyksztacania nowych
media wykorzystuj ju nie
umie jt no ci. Do dat ko wo
tylko komputer czy internet,
wszystko jest ju inne: komuale te urzdzenia mobilne,
nikacja midzyludzka, edukadruk 3D, mapping 3D, obracja, praca zawodowa czy zazy rozszerzonej i wirtualnej
atwianie codziennych spraw.
rzeczywistoci.
Tych zmian nikt ju nie moe
W bibliotece czytelnicy mopowstrzyma.
g skorzysta na tabletach
Korzystanie z technologii
z aplikacji Popplet (umoliwia
wie si z odpowiedzialnotworzenie mapy myli), Duci. Bo jak prawidowo ich
olingo (nauka jzyków obuywa? Jak nimi zarzdza,
cych) oraz interaktywnych
aby byy pomocne i suyy
bajek i gier edukacyjnych
susznym celom? I przede
wszystkim: jak odkrywa ich
Warsztaty komputerowe z zakresu nowych technologii. Bibliotekarze po- Fundacji Festina Lente i firmy DrOmnibus. Programy
moliwoci? Na te pytania po- znawali aplikacje przydatne w ich pracy.
Scratch i Magisto to ciekawe
stanowili odpowiedzie inpropozycje dla dzieci i mostruktorzy Dziau InstrukcyjSzkolenia dla bibliotekarzy
dziey, poniewa pomagaj
no-Metodycznego Biblioteki
tworzy wasne filmy, gry
lskiej, organizujc szkolew Bibliotece lskiej
i aplikacje. Przy okazji rozwinia dla bi blio te ka rzy pod
jaj kreatywne mylenie, ucz
wspólnym tytuem Motywator
wspópracy w grupie i wycitechnologiczny.
gania wniosków.
Projekt zosta zrealizowany
Wród aplikacji przeznadziki dofinansowaniu Instyczonych na tablety i smartfotutu Ksiki w ramach prograny równie bibliotekarze momu dotacyjnego Szkolenia
gli znale co dla siebie.
dla bibliotekarzy 2016, reDo tworzenia ciekawych plaalizowanego przez biblioteki
wojewódzkie. To wanie lscy biblio- fragmentów tekstów, hase czy materia- katów na pewno przyda si Piktochart,
tekarze z bibliotek gminnych, miejsko- ów – zazwyczaj wykorzystuje si w pro- program Wordle – do graficznego przed-gminnych i miejskich, którzy na co jektowaniu wntrz, ale w tym wypadku stawienia wyrazów za pomoc chmury
dzie maj kontakt z czytelnikami, byli pozwolio na uporzdkowanie informa- sów, a Pixlr pozwala na profesjonaln
gównymi odbiorcami szkole. Organi- cji o mieszkacach miejscowoci, w któ- obróbk zdj. Jedn z nowszych metod
zatorzy zakadali, e warsztaty umoli- rej dziaa dana biblioteka. Bibliotekarze promocji biblioteki, która zyskaa du
wi uczestnikom poszerzenie wiedzy oceniali, jakie zainteresowania mog popularno wród modziey, jest twoz zakresu nowych technologii, rozwin mie dzieci oraz modzie, w jakim y- rzenie memów. Memy to zdjcia, do któkreatywno i pasj. Bibliotekarze prze- j rodowisku i jakie mog mie plany rych doczane s zabawne komentarze,
cie nie tylko polecaj czytelnikom na przy szo. Z ko lei stwo rze nie najczciej odnoszce si do aktualksiki, czasopisma czy audiobooki, ale makiety instytucji pomogo wydoby nych wydarze politycznych lub spoeczrównie pomagaj im si uczy i dosko- specyfik i charakter miejsca. Zebrane nych. Duy potencja, jeszcze nie do konali. Podczas edukacyjnych zaj biblio- informacje posuyy w póniejszym ca odkryty, tkwi w wykorzystaniu ich
tecznych dla dzieci, modziey i osób do- projektowaniu atrakcyjnych dziaa edu- przez biblioteki do promocji instytucji,
rosych coraz czciej wykorzystywane kacyjnych, w których najwaniejszym zbiorów czy spotka autorskich. Ta
s nowe technologie, wic bibliotekarz elementem bya ksika. Wszystkie sce- atrakcyjno dla modego odbiorcy postaje si przewodnikiem po wiecie cy- nariusze i inspiracje uczestników zosta- lega na jasnym i humorystycznym przey zebrane w Banku Pomysów – bazie, kazie. Memy mona tworzy bezpatnie
frowych kompetencji.
Motywator technologiczny zosta po- która ma suy pomoc take po zako- przy uyciu serwisu Fabryka memów.
Szkolenia Motywator technologiczny
dzielony na dwa zjazdy, które odbyy si czeniu szkolenia.
Drugi warsztat Seniorzy w dziaaniu miay wprowadzi do bibliotek nowe
w kwietniu oraz w czerwcu 2016 r. Tematyka szkole zostaa skupiona w trzech mia przede wszystkim przybliy uczest- usugi i propozycje skierowane do róblokach warsztatowych: Inspirator, czyli nikom najwaniejsze zasady pracy z do- nych grup czytelników. Czy udao si to
jak pracowa z dziemi i modzie (2 rosymi czytelnikami. Nowe technologie prowadzcym i organizatorom? Wysokie
dni), Seniorzy w dziaaniu (1 dzie) doskonale sprawdzaj si na zajciach, zainteresowanie wród zgaszajcych
i Nowe technologie w kulturze i eduka- podczas których seniorzy „odczarowu- si, wyniki ankiet oraz wdraanie propocji (2 dni). Zajcia poprowadzili trenerzy j” faszyw niedostpno komputerów zycji przez uczestników w swoich biblioTowarzystwa Inicjatyw Twórczych „”, oraz tabletów. Odpowied na pytanie, tekach pomidzy poszczególnymi warszspecjalizujcy si w animacji lokalnych z jakich treci i aplikacji bibliotekarze tatami wskazuj, e tak! Bibliotekarze
spoecznoci i ksztaceniu osób dorosych mog korzysta, przyniosy ostatnie za- chtnie szkol si w zakresie nowych
jcia w ramach bloku szkoleniowego No- technologii, samodzielnie poszukuj
w dziedzinie nowych technologii.
wiedzy i próbuj nieznanych im wczeNa pocztku pierwszego szkolenia we technologie w kulturze i edukacji.
Uczestnicy poznali najnowsze trendy niej rozwiza, a dowiadczeniem z ich
Inspirator, czyli jak pracowa z dziemi
i modzie uczestnicy tworzyli profil od- technologiczne dominujce w edukacji, wdraania dziel si z innymi.
biorców, okrelali ich potrzeby i specy- promocji i animacji kultury oraz inspiMAGDALENA GOMUKA
fik rodowiska. Narzdzie moodbo- rujce przykady ich uycia w aktywizaard – suce do zestawienia zdj, cji lokalnej spoecznoci. Edukacj
AGNIESZKA KAPUSTKA
Fot. Ryszard Latusek (Biblioteka lska)

eszcze 10 lat temu zapewne
Jenikt
z nas nie przypuszcza,
nie bdzie móg wyobrazi

Motywator
technologiczny
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Zdjcia: materiay prasowe UM Katowice

DOLINA BOGÓW Berenice Marlohe i Keir Dullea

DOLINA BOGÓW: John Malkovich

„Dolina Bogów” – Katowice wród polskich partnerów filmu

„D

olina Bogów” (Valley of the Gods), którego scenarzyst i re
yserem jest Lech Majewski – to midzynarodowa produk
cja polskoamerykaskoluksemburska. Cz zdj krcona bya
w Polsce, midzy innymi w Katowicach. Wród polskich partnerów
filmu jest miasto Katowice. 3 sierpnia, w Willi Goldsteinów w Kato
wicach odbya si konferencja prasowa, podsumowujca stan re
alizacji filmu „Dolina Bogów”. Gospodarzem spotkania by Marcin
Krupa, prezydent Katowic.
Marcin Krupa, prezydent Katowic: – Jestem szczliwy i dumny,
e nasz samorzd wspar projekt pana Lecha Majewskiego. Nie
tylko dlatego, e jest katowiczaninem, a do tego synnym i cenio
nym w wiecie artyst. Dla mnie równie istotne jest to, ze nie
wstydzi si swoich korzeni, czsto wraca do nich w swoich fil
mach, a wrcz stanowi one wan inspiracj w jego drodze
twórczej. Dlatego jestem pewien, e uczestniczymy w przedsi
wziciu, które zaowocuje kolejnym dzieem filmowym, które od
bije si szerokim echem w wiecie.
Lech Majewski: – Mimo e jestem obywatelem wiata zawsze
wracam do Katowic, do domu w którym mieszkaem z rodzicami.
Tu potrafi si wyciszy i odzyska stracon energi. Prawdziwym
cudem s jednak nie moje powroty, lecz fakt, e przycignem
do Katowic takich aktorów, jak John Malkovich, Josh Hartnett,
Bérénice Marlohe, Keir Dullea, John RhysDavies czy Charlotte
Rampling i oni chcieli tu gra za mieszne – w porównaniu z wa
runkami amerykaskimi – pienidze. Katowice i lsk s dla mnie
wane nie tylko z powodów osobistych, ale i artystycznych. lady
tego mona dostrzec niemal w caej mojej twórczoci.
Zdjcia do „Doliny Bogów” powstaway m.in. we wntrzach kato
wickiego Muzeum lskiego, take w pocysterskim kompleksie klasz
tornym w Lubiu oraz Zamku Czoch, we Wrocawiu zdjcia byy re
alizowane w Browarze Mieszczaskim oraz w Centrum Technologii
Audiowizualnych CeTA, czyli dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych,
take w Paacu Dietla w Sosnowcu oraz w Muzeum Zamkowym
w Pszczynie. W nowym filmie Lecha Majewskiego zagraj „gorce”
hollywoodzkie nazwiska. W gówne role wciel si John Malkovich
(„Imperium Soca”, „By jak John Malkovich”, „Ndznicy”) i Josh
Hartnett („Helikopter w ogniu”, „Pearl Harbour”). Na ekranie zoba
czymy te nominowan w tym roku do Oscara Charlotte Rampling,
John RhysDavies („Wadca Piercieni”), Keir Dullea („2001: Odyseja
Kosmiczna”) oraz Berenice Marlohe („Skyfall”).

DOLINA BOGÓW Keir Dullea i Lech Majewski

Znaki i twarze miasta
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Fot. Czesawa Rudnik, Redakcja „Zwrotu”
Fot. Cz. Rudnik

Stanisaw Gawlik otwiera „Kawiarenk pod Pegazem” dedykowan pamici
Wilhelma Przeczka (Dom PZKO, Jabonków 12.08.2016 r.)

Fot. Franciszek Baon

PAMICI WILHELMA PRZECZKA

Domu Polskiego Zwizku KulturalnoOwiatowego w Jabonkowie
W
na Zaolziu odbya si kolejna edycja „Kawiarenki pod Pegazem”, po
wicona Wilhelmowi Przeczkowi (1936–2006), poecie, prozaikowi, nauczy

Fot. Cz. Rudnik

Janusz Ireneusz Wójcik prezentuje archiwalne zdjcie Wilhelma Przeczka z wyjaz
dowej „Kawiarenki pod Pegazem” w brzeskim Ratuszu na Opolszczynie

Fot. Janusz I. Wójcik

Fot. Cz. Rudnik

Od lat „Kawiarence pod Pegazem” w Jabonkowie towarzyszy Pegaz namalowany
przez zaolziaskiego malarza Stanisawa Krausa

cielowi polskich szkó, którego Kazimierz Kaszper na amach „lska” nazwa
koryfeuszem zaolziaskiej literatury. Wilhelm Przeczek by czonkiemzao
ycielem Górnolskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach, wspóza
oycielem „Kawiarenki pod Pegazem” (ze Stanisawem Gawlikiem i Janem
Pyszk), która od 1989 roku gocia w Jabonkowie liczne grono literatów pol
skich i zagranicznych, a wród nich wielokrotnie czonków GTL z Katowic
i Opola. Stanisaw Gawlik z PZKO – organizator „Kawiarenki pod Pegazem”,
przywita najblisz rodzin Wilhelma Przeczka – on Jadwig, córk Lucy
n z wnukami oraz wszystkich goci. Nastpnie Karol Suszka z Nawsia, aktor
i dyrektor Teatru Cieszyskiego, rozpoczynajc cz artystyczn zaprezen
towa publicznoci znakomite interpretacje wierszy Wilhelma Przeczka. So
wo o twórczoci i biografii pisarza wygosi Janusz Ireneusz Wójcik, poeta i ani
mator kultury, organizator spotka artystycznych i literackich z udziaem
twórców i zespoów zaolziaskich (m.in. podczas Najazdów Poetów na Za
mek Piastów lskich w Brzegu oraz Dni PZKO na Opolszczynie), który m.in.
mówi o bogatym dorobku literackim i licznych wiziach przyjani jakie czy
y Wilhelma Przeczka z opolskim rodowiskiem literackim (m.in. z Harrym Du
d, Tadeuszem Soroczyskim, Alfredem Wolnym). W 1992 roku opolska ofi
cyna Wers wydaa jego tomik „Dym za paznokciami”. Wilhelm Przeczek,
nalea do opolskiego oddziau ZLP, a w 1996 roku zosta uhonorowany Na
grod Artystyczn Wojewody Opolskiego za osignicia w dziedzinie poezji
i krzewienie kultury polskiej na Zaolziu). Program literacki Kawiarenki wzbo
gacia piknym, klasycznym piewem Beata Kantor, studentka Akademii
Muzycznej w Krakowie, wywodzca si z zaolziaskiej rodziny o bogatych tra
dycjach muzycznych. Na zakoczenie wieczoru wzruszona córka poety Lu
cyna PrzeczekWaszkowa odczytaa wiersz dedykowany pamici Ojca. Spo
tkanie w „Kawiarence pod Pegazem” podsumowa Jan Ryko – Prezes
Polskiego Zwizku KulturalnoOwiatowego w Republice Czeskiej, który
dzikujc organizatorom i publicznoci podkreli uroczysty charakter spotka
nia w ramach programu 69. Gorolskiego wita w Jabonkowie, jednego
z najwikszych festiwali kultury polskiej organizowanego poza granicami
Polski.
(jiw)

Fot. Cz. Rudnik

Janusz Ireneusz Wójcik, Beata Kantor, Lucyna PrzeczekWaszkowa (córka Wilhel
ma), Jan Ryko – Prezes PZKO w Rep. Czeskiej, Jadwiga Przeczek (wdowa po Wil
helmie), Stanisaw Gawlik, Karol Suszka, Magorzata i Krzysztof (wnuki Wilhelma)
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Tomiki poetyckie Wilhelma Przeczka

Grób poety Wilhelma Przeczka na cmentarzu w Jabonkowie, gdzie spoczywa wielu
wybitnych przedstawicieli polskiej spoecznoci na Zaolziu

lipca swoje osiemdziesite urodzi10
ny witowa jeden z najwybitniejszych muzyków lskich Jan Win-

centy Hawel. Cae swoje zawodowe
ycie zwiza z katowick Akademi
Mu zycz n, któ r sam uko czy na
dwóch kierunkach: Wychowania Muzycznego (1960) oraz Kompozycji,
Teorii i Dyrygentury (tam uzyska dwa
dyplomy: z kompozycji u Bolesawa
Szabelskiego – 1964 i dyrygentury
w klasie Karola Stryi – 1967). W 1968
roku rozpocz prac w uczelni, specjalizujc si w dyrygenturze i kompozycji. W latach siedemdziesitych sprawowa ko lej ne funk cje: pro dzie ka na
i dziekana Wydziau Wychowania Muzycznego oraz kierownika Akademickiej
Orkiestry Symfonicznej (od 1975). Zajmowa si te intensywnie prac kompozytorsk, specjalizujc si równolegle w twórczoci chóralnej i pieniowej
oraz kameralnej i symfonicznej. Ów drugi nurt twórczoci zaowocowa ju
z kocem lat szedziesitych licznymi
nagrodami na najwaniejszych polskich konkursach kompozytorskich,
m.in. II nagrod na Konkursie Modych
Zwiz ku Kom po zy to rów Pol skich
za Konstrukcje na wielk orkiestr
symfoniczn (1965), II nagrod na Konkursie Kompozytorskim im. Stanisawa
Wiechowicza za Sinfoniett per coro misto a cappella (1969), nagrod I stopnia
na Konkursie Kompozytorskim im. Artura Malawskiego w Krakowie za Capriccio-fantasia No. 1 per contrabasso
(1970), I nagrod na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga
za Sinfonia concertante No. 2 na organy i orkiestr (1972).
Twórczo Jana Wincentego Hawela
z lat 70., do której naley m. in. 6 symfonii, szereg innych wielkich form orkiestrowych oraz 2 kwartety smyczkowe,
stanowi przekonujce poczenie estetyki neoklasycznej z technik serialn
i innymi postaciami konstruktywizmu.
Kompozytorowi nieobcy by take aleatoryzm. Hawelowa muzyka pisana
w epoce „naporu awangardy” nigdy
nie bya jednak demonstracyjnie „postpowa”; kompozytor zmierza raczej
do pogodzenia nowych technik z tradycyj ny mi for ma mi (wa ria cje, for my
cykliczne) i typami ekspresji. Charakteryzowaa j czysto proporcji i intensywno wyrazu, ksztatowanego zwykle za pomoc silnych kontrastów. Ta
tendencja charakteryzuje w jeszcze
wikszym stopniu utwory z nastpnych
dekad. Obok bardzo licznych pieni
chóralnych oraz kolejnych utworów instrumentalnych (tu m.in. liczne formy
koncertujce, utwory solowe oraz 6 nastpnych kwartetów smyczkowych) powstay wówczas formy oratoryjne do religijnych tekstów aciskich (np. Missa
pro pace per coro misto, 1982–1983,
Psalm radosny na chór mieszany, 1999)
oraz formy symfoniczne inspirowane
treciami religijnymi, np. Medytacje
wielkanocne na orkiestr smyczkow
(1983) i VII Symfonia „Musica sacra”

Midzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK

Profesor
Wincenty
Hawel
– 80. urodziny
(1990–1991). Powstanie tych utworów
mona czy z atmosfer przeomowych
lat polskiej powojennej historii; ich odrbno od licznych dzie o podobnej
tematyce, które napisali polscy kompozytorzy w latach 80. i 90. polega na konsekwentnym unikaniu jawnych deklaracji pa trio tycz nych. W ten spo sób,
do staych cech muzyki Hawela, jakimi s zrównowaenie rodków kompozytorskich, czy bazowanie na klasycznych rozwizaniach formalnych doszed
jeszcze rzadko spotykany u kompozyto rów pol skich szla chet ny dy stans
i dyskrecja. W cechach tych odbija si
w peni osobowo Jana Wincentego
Hawela – podobnie zdystansowany
i dyskretny by jako pedagog i kierownik w Akademii. Nic dziwnego, e on
wanie sprawowa – ju jako profesor
sztuki muzycznej – funkcj rektora
uczelni w trudnych czasach pomidzy 1981 i 1987 rokiem. Wielu dziaaczy polskiego ycia muzycznego okrelio drog, jak wówczas kroczyli,
jako „przejcie such nog przez Morze Czerwone”. Bdc wanie w tych
latach studentk katowickiej Akademii,
nie odczuwaam specjalnie przyboju
owych czerwonych fal. Hawel prowadzi placówk w sposób kompletnie
apolityczny (oczywicie w moliwych
granicach). Wewntrz zabytkowych
ceglanych murów kwito ycie cakowi cie zdy stan so wa ne w sto sun ku
do rzeczywistoci politycznej. Ton
nadawali mu niedawno zatrudnieni
modzi kompozytorzy: Eugeniusz Knapik, Aleksander Laso, Andrzej Krzanowski, a oprócz nich charyzmatyczny

muzykolog i krytyk Marian Wallek-Walewski.
Pocztek pracy na stanowisku rektora zbieg si z bardzo wan inicjatyw,
jak byo powoanie do ycia przez Jana Wincentego Hawela lskiej Orkie stry Ka me ral nej, akre dy to wa nej
przy Filharmonii lskiej. Budujc t orkiestr, ratowa on przed bezrobociem
lub wyjazdem „na saksy” zdolnych
modych instrumentalistów, studentów
i absolwentów uczelni. W dramatycznie
trudnych czasach, jakimi byy lata 80.,
zdoa nie tylko uformowa stabilny zespó, ale i wypromowa go, jako jego
szef artystyczny i pierwszy dyrygent.
Muzycy lskiej Orkiestry Kameralnej
gocili na wielu polskich estradach,
grajc elazny repertuar klasyczno-romantyczny, odbyli te kilka wyjazdów
zagranicznych: do NRD, Czechosowacji, Francji, Szwajcarii, Austrii. Z zespoem pozosta Profesor zwizany do 2006
roku, a obecnie jest jego szefem honorowym.
Sukces organizacyjny i artystyczny orkiestry poczy Hawel z dalszym rozwojem Akademii Muzycznej. W 1990
roku zosta po raz trzeci jej rektorem i to
ponownie na dwie kadencje – tym razem
przypad mu trudny zaszczyt ksztatowania bytu placówki w nowym ustroju, wedug nowych zasad dydaktycznych i ekono micz nych. W tym cza sie wie le
polskich uczelni artystycznych popado
w finansowe tarapaty: syszao si o katastrofalnym stanie finansów i majtku
ruchomego „wielkiej” akademii warszawskiej – a w Katowicach panowa,
jak zwykle, spokój. Wymiernym wiadectwem owego spokoju jest fakt, i artysta nadal znajdowa czas na komponowanie. Wród muzykologów panuje
od kilku lat maniera wyróniania u kompozytorów „stylu pónego”, stanowicego dostojne spojrzenie wstecz, syntez. W przy pad ku Ha we la jest to
niemoliwe, bo kompozytor nie zaprzesta w latach 90. i kolejnej dekadzie poszukiwa, powikszajc swoj tek
o utwory wiadczce o ywej dyskusji
z „postmodernistyczn” formacj twórczoci polskiej i wiatowej. Utwory
z ostatnich lat, takie, jak Divertimento for
String Orchestra (2003), Trzy piewy
psalmodyczne na chór (2004-2005), czy
Violinkonzert – Mysterium für Violino
und Orchester (2006) mona uzna
za demonstracj postawy twórczej, któr niegdy nazywano „zdrow”, a której obcy jest zarówno manieryzm jak
i wszelkie tendencje „rozpadowe”, które to cechy s uwaane jako konstytutywne dla postmodernizmu. Muzyka
Hawela z ostatnich lat stanowi prób ponownego zmierzenia si z klasycyzmem
jako niemierteln „muzyk muzyczn”.
Tego rodzaju postawa w dzisiejszych
czasach wymaga nie lada odwagi, gdy
„muzyka muzyczna”, tj. twórczo generujca jedynie autonomiczne znaczenia muzyczne nie jest obecnie w modzie.
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Fot. Krzysztof Lisiak

Jubileusz legendy lskiej sceny

Benefis Bernarda Krawczyka w Teatrze lskim (18.06.2016). Jubilatowi wtórowali sceniczni
koledzy. Na zdjciu Grayna Buka.

Nasz Benio
MARIA SZTUKA
wa
wszyst kie
sce ny
Zprzez–awoodGlijoBiel
ska, po Czstochow,
wice, Zabrze, Chorzów, Ka-

Fot. z archiwum autorki

towice, Sosnowiec… Ma na swoim
koncie kilkaset ról teatralnych, kilkadziesit filmowych, tysice wystpów estradowych. Nie ma wtpliwoci – mowa o Bernardzie Krawczyku.
W jak wiele postaci si wcieli, tego ju
chyba nikt nie policzy, zwaszcza e
aktor sam ju zgubi rachub. Nie

liczba jednak jest wana, ale maestria
kreacji, które stworzy. Kady mieszkaniec regionu, któremu teatr jest bliski, bez chwili wahania wymieni kilka a nawet kilkanacie spektakli, które
pozostay mu w pamici dziki niezwykej osobowoci pana Bernarda. A jest
w czym wybiera – gra bowiem zarów no po t nych mo nar chów jak
i uwodzicielskich czy filisterskich
amantów, chopów, robotników a na-
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Bernard Krawczyk w roli Ojca Laurentego w „Romeo i Julii” W. Szekspira. Na zdjciu z Grzegorzem Górnym (Romeo) i Mart Kotowsk (Marta). Teatr Zagbia w Sosnowcu, 1981.

wet rzezimieszków. Od ponad 60 lat
(debiutowa w listopadzie 1952 r.)
wci przykuwa nasz uwag, wzrusza,
bywa e wietnie bawi, ale przede
wszystkim nie zawodzi. I wanie dlatego, jak pisa Micha Smolorz jest
„Benio przez wszystkich kochany”
(Gazeta Wyborcza nr 122/2011).
Bohater w „Kartotece” T. Róewicza, adow w „Intratnej posadzie”
A. Ostrowskiego, Zbigniew w „Mazepie” J. Sowackiego, tytuowa rola
w „Weselu Figara” P. Beaumarchais’go, Es tra gon w „Cze ka jc na
Godota” S. Becketta, Król Ignacy
w „Iwonie, ksiniczce Burgunda”
W. Gombrowicza, Wiktor w „Biografii” S. Bieniasza, Major w „Damach
i huzarach” A. Fredry, Stary w „Krzesach” E. Ionesco… i mona by tak bez
koca a kad z tych kreacji doskonale pamitamy. Najczciej przywoywanym obrazem postaci, w któr wcieli si Bernard Krawczyk pozostaje
Wojciech Bywalec z „Czarnego ogrodu” (wariacji scenicznej na motywach
ksiki Magorzaty Szejnert, w reyse rii Jac ka Gom ba, Te atr l ski, 2015) – górnik, któremu udao si
zbiec z niebiaskiego raju. W powóczystym jasnym paszczu i w czarnym
cylindrze staje si naszym cicerone
po zawiych dziejach Górnego lska.
Rol, do której wracam najchtniej, cho to posta niezwykle tragiczna, jest Kreon w „Antygonie” J. Anouilha, któr na deskach Teatru Zagbia
w Sosnowcu wyreyserowa Bogdan
Tosza (nb za t rol Bernard Krawczyk
otrzyma Zot Mask, jedn z szeciu,
które ma na swoim koncie). O wykreowanym przez aktora bohaterze pisaa wówczas na amach „Dziennika Zachod nie go” (nr 5/1992) Hen ry ka
Wach-Malicka: Kreon jest czowiekiem
miertelnie zmczonym, czowiekiem,
któremu coraz trudniej przychodzi
wdziewa mask oficjalnoci, czowiekiem, który „powiedzia – tak” i nie
tylko nie uchyli si przed odpowiedzialnoci, ale tej odpowiedzialnoci
b dzie bro ni na wet w nie zgo dzie
z wasnymi uczuciami. Bernard Krawczyk na da Kre ono wi roz pacz li we
pikno wadcy sptanego prawem,
po czu ciem obo wiz ku i l kiem
przed reakcj tumu. Na oczach widowni aktor otwiera coraz gbsze poka dy psy chi ki swe go bo ha te ra:
od obojtnoci (pozorowanej) przez racjonalizm mylenia (przekonujcy),
po niespodziewan czuo (trafiajc w pustk). Kreon góruje nad Antygon dowiadczeniem i umiejtnoci przewidywania; Kreon przegrywa
z Antygon brakiem wiary w czysto
ideaów. Biedny Kreon. Ta rola z wielu powodów w dorobku aktora jest niezwykle wana. Pokazuje nie tylko jego potny warsztat dramatyczny, jest
jednoczenie przeamaniem stereoty-

Fot. z archiwum autorki
Fot. Krzysztof Lisiak

Niezapomniany Kreon w „Antygonie” J. Anouilha w towarzystwie Piotra Warszawskiego (Haimon)
i Zbigniewa Leraczyka (Chór). Teatr Zagbia w Sosnowcu, 1992.

W roli Magnusa w „Kontrakcie” S. Mroka. Na zdjciu z Marcinem Szaforzem (Moris), Teatr lski 2012.
Fot. Krzysztof Lisiak

pu, który do czsto towarzyszy
Bernardowi Krawczykowi. Po sukcesach na duym ekranie, m.in. w filmach Kazimierza Kutza (Dominik
Basista w „Soli ziemi czarnej”, Francek Bula w „Perle w koronie”), znaczcym udziale w serialach telewizyjnych
(m.in. „Popielec” R. Bera, „Blisko, coraz bliej” i „Rodzina Kanderów”
Z. Chmielewskiego, „Budniokowie
i inni” J. Kidawy) i energetycznym
podboju publicznoci rol Franciszka
Pytloka w serialu telewizyjnym „Sobota w Bytkowie”, nikt ju nie mia
wtpliwoci, e to lzak z „krwi
i koci”, cho urodzonemu w Podu
Szla chec kim znacz nie bli ej by o
do Czstochowy ni do Katowic. Tote cytujc profesora Andrzeja Linerta, na pytanie: który ze wspóczesnych
aktorów katowickich najbardziej zasuguje na miano lskiego, odpowiadamy bez wahania: Bernard Krawczyk.
Autor obszernej, ponad dwustustronicowej publikacji pt. „Bernard Krawczyk i jego teatry: 55 lat na scenach
Górnego lska i Zagbia Dbrowskiego” (2008 r.) ju przed laty pisa:
lski Figaro jest aktorem docenianym i niepodobnym do nikogo, odrbnym. Jest osobowoci wiern swojej
tradycji i obranej drodze artystycznej.
Aktorem, który w swoich postaciach
scenicznych ukaza nam najcenniejsze
elementy lskiej kultury plebejskiej.
(An drzej Li nert, „Ber nard Kraw czyk – 55 lat na scenie”, „lsk”
nr 10/2007).
W czerwcu 2016 r., w Teatrze lskim Bernard Krawczyk witowa
swoje urodziny. Waciwie nie ma
sensu powtarza informacji, e aktor
ukoczy 85 lat, poniewa i tak nikt
w to nie wierzy… Zawsze mody,
yczliwy i rozpromieniony, niezmiennie urzeka swoim optymizmem i humorem, spotka pana Bernarda, znaczy
reszt dnia spdzi z umiechem, poniewa, jak mao kto potrafi zarazi
swoj pogod ducha.
Benefis oczywicie uwietni spektakl teatralny. Tym razem widzowie zobaczyli Jubilata w roli miesznego
staruszka (tekst Tadeusza Róewicza,
reyseria Ewa Wyskoczyl, monodram
przygotowany w koprodukcji z Wrocawskim Teatrem Wspóczesnym),
który rozprawia si z caym swoim yciem; raz sdzi, raz oskara, to znów
broni i usprawiedliwia swojego bohatera, niczym przed obliczem sdu najwyszego rozprawia si ze swoj przeszoci. Drug cz uroczystego
wieczoru wypeniy dugie rozmowy
z aktorem i jego przyjaciómi.
Zgodnym chórem (po obu brzegach
Bry ni cy) y czy my pa nie Ber nar dzie – zdrowia i wszelkiej pomylnoci. Oczywicie do miego zobaczenia
w teatrze.


Podczas benefisu „lskiego Figara” nie mogo zabrakn standing ovation.
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Dzieje bez tajemnic
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MARIA SZTUKA

Pojawienie si monografii miasta jest zawsze dat
szczególn w jego dziejach, zwaszcza kiedy jest to tak
obszerne i wielowtkowe dzieo, jak w przypadku pracy „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”. Po kilkunastu (by
nie powiedzie kilkudziesiciu) latach oczekiwania pojawio si
kompendium wiedzy o historii grodu, który w momencie otrzymania praw miejskich (1902 r.) liczy ponad 60 tys. mieszkaców, posiada wasny teatr, hotele, sie restauracji, banki, kantory, sklepy, zakady usugowe, koció rzymskokatolicki…
a wszystko za spraw biegncej przez miejscowo Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej (1844 r.) wokó której ttnio
ycie…
Autorzy koncepcji monografii nie rozpoczynaj wic dziejów
Sosnowca od chwili nadania mu oficjalnego miejskiego statusu. Zespó redakcyjny pod kierunkiem wybitnych uczonych historyka prof. dr. hab. Antoniego Barciaka i nieyjcego ju geografa prof. dr. hab. Andrzeja T. Jankowskiego odda do rk
czytelników interdyscyplinarne dzieo, które siga do zamierzchych czasów. Jego wielotematyczno najlepiej obrazuje lista autorów bdcych niekwestionowanymi autorytetami
w dziedzinach nauki, którymi si zajmuj: geografowie, przyrodnicy, archeolodzy, historycy sztuki, literaturoznawcy, etnografowie, architekci, socjolodzy, politolodzy i regionalici…
Dwutomowe dzieo, efekt ponad picioletniej pracy badaczy,
skada si z siedmiu autonomicznych czci. Geograficzno-przyrodnicza powstaa pod okiem prof. A. Jankowskiego a po jego
mierci dr. Damiana Absalona, nad czci archeologiczn piecz sprawowa dr Jacek Pierzak, cz historyczn opiek objli prof. A. Barciak i dr hab. Zygmunt Woniczko, za rozdzia
powicony problemom spoecznym odpowiedzialne byy
prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka (problemy ludnociowe od koca XIX wieku) i prof. dr hab. Maria Tkocz (problemy przestrzeni gospodarczej w XX i pocztkach XXI wieku),
kultura i nauka zostaa przygotowana przez prof. dr hab. Elbiet Gondek, w tej czci odrbnym zagadnieniami architektury i sztuki zaj si dr Jacek Owczarek, etnologi dr Maria Fiderkiewicz i Katarzyna Sobota-Litwoch, kwestiami
jzykowymi – prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, ostatnia cz
powicona wspóczesnemu obrazowi miasta jest dzieem
prof. dr. hab. Wojciecha witkiewicza.
Bardzo cennym ródem informacji jest aneks, który zawiera krótkie opisy dziejów poszczególnych dzielnic i osiedli miasta a take wykaz kolejnych wodarzy, nazw ulic (i ich zmian)
oraz obiektów przemysowych. Dzieje Sosnowca w piguce za-

warte zostay w kalendarium, które otwieraj pocztki osadnictwa i dziaalnoci hutniczej w Zagórzu w XI wieku a koczy
rok 2015.
14 czerwca w sosnowieckim Muzeum w Paacu Schöna odbya si uroczysta promocja monografii, podczas której przypomniano etapy powstawania dziea, poczynajc od 2001 r., kiedy to radni przyjli uchwa intencyjn w sprawie przygotowania
kompleksowej historii Sosnowca. Jak si jednak okazao, droga od intencji do urzeczywistnienia projektu nie bya ani prosta, ani krótka. Dopiero w 2011 r. wadze miasta podpisay umow z przedstawicielami Uniwersytetu lskiego, który obj
honorowy patronat nad realizacj przedsiwzicia.
Oczekiwania mieszkaców pojawiy si znacznie wczeniej,
szczególnie po 1989 r. Wzrosy wówczas nadzieje na odmitologizowanie dziejów pisanych na zapotrzebowanie byych elit politycznych, kiedy to biae plamy historii miasta znad Przemszy
i Brynicy skwapliwie wypeniali domoroli dziejopisarze. Opowieci przekazywane z pokolenia na pokolenie nie wytrzymyway zderzenia z obowizujc oficjalnie interpretacj zdarze. Problemy zaczy si pitrzy. Pamitam wite oburzenie czci
widowni podczas premiery w Teatrze Zagbia „Korzeca” (autorstwa Z. Biaasa, adaptacji T. piewaka, maj 2012 r.). Kiedy ze
sceny popyny sowa o winiogrodzie… niektórzy poczuli si
tak dalece obraeni, e twórców spektaklu okrzyknli faszerzami historii. To by niezwykle wymowny moment. Wychowani
w glorii socjalistycznego sukcesu nie chcieli, bd nie mogli z braku wiedzy, pogodzi si z faktem, e miejscowo syna niegdy z handlu wieprzowin. Osada bya wówczas niezwykle kulturowo zrónicowana, mieszkali tu obok siebie Polacy, Rosjanie,
Niemcy, Austriacy, ydzi, Czesi a nawet Francuzi i wszyscy pospou budowali genius loci przyszego miasta… Przez wiele lat
jedynym ladem ich istnienia w Sosnowcu byy napisy na nagrobkach na najwikszej nekropolii czterech wyzna przy ulicy Smutnej. Przed I wojn wiatow miasto stanowio wic prawdziwy
tygiel narodów i wyzna – pisze we wprowadzeniu profesor
A. Barciak.
Cho dzieo jest niezwykle obszerne (zdystansowao w tej kwestii nawet monografi Katowic) pozostawia pewien niedosyt,
który zapewne zostanie wkrótce zaspokojony, bd w postaci
dodatkowych aneksów a moe odrbnych monografii tematów,
które z koniecznoci zostay tylko zasygnalizowane. Jednym
z nich jest ycie kulturalne miasta i jego ikony, to m.in. Teatr
Zagbia, który powinien doczeka si osobnej, równie szczegóowej monografii, podobnie jak miejskie zakady fotograficzne i ich waciciele, dziki którym historia miasta przetrwaa
na niezwykle piknych fotografiach, podobnego opracowania
moe doczeka si take muzeum, prasa powojenna, muzyka i muzycy, o których zaledwie wspomniano. Zabrako te obszerniejszych informacji o wielu znaczcych w miecie twórcach m.in.
o rzebiarzach, jak chociaby Stefanie Chorembalskim (to ów
„nieznany” twórca pomnika dzieci przed sosnowieckim egzotarium i wielu innych). Nie s to oczywicie zarzuty pod adresem rady redakcyjnej, ale zasygnalizowanie potrzeby równie analitycznych bada tych przestrzeni ycia mieszkaców, które bez
wtpienia odegray znaczc rol w ksztatowaniu si tosamoci miasta.
Profesor Ewa Chojecka w trakcie niezwykle poruszajcego
wykadu (pt. „Idea monografii”), wygoszonego podczas promocji dziea zadaa prowokacyjne pytanie: czy wane s dla dzisiejszego mieszkaca – tu i teraz – skojarzenia (dziedzictwo?)
kbice si wokó Trójkta Trzech Cesarzy, Republiki Zagbiowskiej 1905 roku (jeli j jeszcze kto pamita), stereotypu
Czerwonego Zagbia, paaców Schoenów i Dietlów, byego pomnika Czynu Rewolucyjnego, polichromii Tetmajera w katedrze
czy prawosawnej cerkwi, Edwarda Gierka, Jana Kiepury, pamici synagog, nostalgii postindustrialnej, wreszcie Sosnowca
jako uosobienia zagbiowsko-lskich animozji.
… odpowied jest oczywista.

Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. Muzeum w Sosnowcu, Sosno
wiec 2016, t. 1. s. 977, t. 2. s. 826

Samotna walka
Szczepaskiego
KSIKI

KATARZYNA KUROCZKA

ajnowsza edycja Polskiej jesieni (wydanie 1:1955) Jana Józefa Szczepaskiego z obszernym i wnikliwym
komentarzem naukowym prof. Stefana Zabierowskiego, opublikowana w prestiowej Serii Biblioteki Narodowej,
pojawia si, mona by rzec, w sam por. Dla modych i coraz modszych pokole Wrzesie ’39 wydaje si by histori równie odleg jak bitwa pod Grunwaldem, na dodatek podlegajc tym samym procesom mityzacji, hagiografizacji,
demonizacji i symplifikacji, w czym niestety wydatnie pomaga program nauczania w szkole. Nie pierwszy te raz wydarzenia historyczne s wykorzystywane przez polityczn narracj, która próbuje rozcign swoj wadz nad przeszoci,
dokonujc jej jedynej susznej interpretacji. Pomidzy tymi
dwoma niebezpiecznymi postawami otwiera si trzecia droga – przypomnienia i uwanej lektury publikacji, której autor przemawia jako wiadek, a zarazem pisarz, ale nade wszystko jako czowiek poszukujcy sensu i zrozumienia tego,
w czym bra udzia przymuszony przez Histori.
Dlatego Polsk jesie naley w pierwszej kolejnoci czyta przez pryzmat owych osobistych poszukiwa znacze zapamitanych faktów i wrae. Szczepaski zdaje si zadawa
sobie samemu i czytelnikowi pytania: czym w swej istocie byo to, co si wydarzyo we wrzeniu 1939 roku? Jak etykiet naklei na t seri wypadków, którym nadano wspólne miano kampanii wrzeniowej?
Poszukujc odpowiedzi, siga po pojcie „sytuacji conradowskich”, wkada w usta bohaterów zarówno sowa pene
patosu, a moe bardziej propagandy?, jak i przepenione ironi czy wrcz sarkazmem, posuguje si artem sownym i sytuacyjnym, kluczy pomidzy pochwa a nagan, susznoci
sprawy a bezsensownym rzuceniem ludzi na szaniec. I ostatecznie wydaje si pozostawa w swego rodzaju zawieszeniu,
które wyranie go drczy, ale równoczenie staje si pisarskim
sposobem na ocen przeszoci. Nic nie jest oczywiste, jednoznaczne i atwe do skategoryzowania, czego dowodem jest
równie opowiadanie Tapczan gestapowca z tomu Rafa
(1974).
Podkreleniu wzgldnoci rzeczywistoci suy take,
w moim odczuciu, forma Polskiej jesieni, która nastrcza pewnych trudnoci w definitywnej klasyfikacji genologicznej utworu, bo ani to powie w penym tego sowa znaczeniu i bez
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zastrzee, ani reporta czy pamitnik. Chyba najblisze prawdy byoby stwierdzenie, e to zbiór obrazów, nad którymi autor medytuje w swej pamici, a to, co trafia ostatecznie do odbiorcy, jest odpryskiem wojennych pejzay i procesu ich
intelektualnej, etycznej i estetycznej analizy.
Na zdecydowane deklaracje Szczepaski wybra natomiast
inn form literack – esej. Dopiero bowiem w tekcie Wrzeniowe vis-à-vis, opublikowanym w 1976 roku w „Odrze”, wyzna: „(…) autorytet ludzi kierujcych pastwem obniy si
wród nas niemal do zera. Widok limuzyn dygnitarzy (…)
wzbudza szyderczy miech i zorzeczenia. Jeli nie rozpierzchalimy si na cztery wiatry, to dlatego, e nasze poczucie
Dobrej Sprawy byo potniejsze ni dyscyplina, ni polityczna lojalno, ni fascynacja osobowoci jakiego «opatrznociowego ma»”. W Polskiej jesieni obok zda o podobnym
wydwiku pojawiaj si niemal równoczenie gosy drwice z romantycznych porywów, które nakazyway broni honoru i idei. Cay utwór Szczepaskiego jest w swej istocie jednym wielkim zmaganiem si dwóch przeciwstawnych
postaw – conradowskiego poczucia obowizku (bo tak trzeba) i wynikajcej z niego heroizacji wojny z postaw cynicznego realizmu i rezygnacji z walki, która nie tylko wydaje si
przegrana i bezsensowna, ale nade wszystko jest po prostu nieludzk rzezi, niezalenie od tego, w imi czego lub kogo jest
prowadzona.
W powieci szala nie przechyla si na adn stron,
a gówny bohater i narrator – Pawe Strczyski – zdaje si
sta po obu równoczenie: „Miaem takie wraenie, jakbym
otar si o «dobr spraw» bliej ni kiedykolwiek przedtem.
To bya na pewno przesada. Walka toczya si o wielkie rzeczy. O niepodlego, o polityczny byt narodu. Ale intuicyjnie wyczuwaem jeszcze inny jej sens. Ogromna, stalowa maszyna miaa stratowa i zgadzi wszystko, co mikkie
i agodne, w jej twardym oskocie zamilkn miay wszystkie gosy niepodobne do klekotu pancernych blach”. Wojna
prowadzona z poczucia obowizku obrony wartoci równoczenie dehumanizowaa wszystkich jej uczestników i zamieniaa wiat zbudowany na mniej lub bardziej susznych ideach w rzeczywisto ufundowan na zbiorowym gwacie
wszelkich ideaów.
Problem tego paradoksu trapi Szczepaskiego nie tylko
w Polskiej jesieni. Pisarz stale zadaje sobie i czytelnikom pytanie o znaczenie absurdalnego porzdku rzeczy, jaki zastalimy, przychodzc na wiat. W opowiadaniu Autograf ze zbioru pod tym samym tytuem tak uj dramatyzm sytuacji,
w której znajduje si ludzko: „(…) rzecz w tym, eby nie
wyrzec si nadziei uwierzenia w ostateczny sens wszystkiego. Ostateczny i jedyny. Niesychanie trudne, niesychanie
dra ma tycz ne za da nie… Ta wal ka to czy si od za wsze – od chwili, kiedy czowiek zada sobie pytanie: «Kim
jestem?» I prowadzi j trzeba samotnie”. O tym, jak intensywnie pisarz j w sobie przeywa, wiadcz chociaby takie utwory, jak: W subie Wielkiego Armatora i wity z tomu Przed Nieznanym Trybunaem (1975) oraz Raport
kocowy ze zbioru Autograf (1979).
I wanie przez pryzmat wspomnianej prozy naley równie
patrze na Polsk jesie, dopiero wówczas bowiem dostrzega si cae bogactwo filozoficznego i moralnego dyskursu, jaki Szczepaski toczy ze sob, z odbiorcami i wreszcie z jakim Jego Wysokoci, kierujcym losami czowieka.
Niewtpliw zasug krytycznego wydania Polskiej jesieni jest
pomoc w wielowymiarowym odczytaniu tego dziea, jak niesie ze sob bogaty i napisany niezwykle wprawnym piórem
wstp prof. Zabierowskiego. To jego celne uwagi pozwalaj odczyta utwór autora Rafy na nowo i wybra drog uwanej i pogbionej refleksji nie tylko nad Polsk jesieni, ale
i nad Wrzeniem ’39.

Jan Józef Szczepaski: Polska jesie. Wstp i oprac. Stefan Zabierowski.
Seria Biblioteki Narodowej. Wrocaw 2015, s. CXXX + 392.
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Wszystko si krci
wokó patyczka
KSIKI

koro Marian Lech Bednarek postanowi zatytuowa
tomik wasnych wierszy Rozmowa z ptakiem, to
z pewnoci mia ku temu powody. Widocznie uzna
konwersacj z drugim czowiekiem za rzecz oklepan jak stary pacierz i postanowi poszuka tajemnych sensów w dialogu z opierzon nieznan mu istot, w której w wyniku metempsychozy by moe zagocia czyja dusza. Trudno si
poecie dziwi, e powici troch linijek w tytuowym wierszu zbioru nieskonkretyzowanemu z nazwy i wygldu ptaszkowi, bo skrzydlaci przyjaciele zafascynowali ju wielu mistrzów metafor. Pod poetyckimi piórami zyskiway oblicza
symbolicznych ptaszt czy ptasiorów, zawsze niosc dodatkowe alegoryczne przesanie. W wierszu Bednarka niewidziany przez niego – jedynie syszany dziki piewowi – przydrony, anonimowy ptaszek godny jest najwikszych arcydzie,
bowiem szczebioce o trudzie swojego zwykego ywota. Co
wcale nie oznacza, e nie nadaje ptasiemu trylowi nadzwyczajnego znaczenia. „w tobie mieszka wszystko / cay sens
/ mojego ycia” – przemawia poeta do skrzydlatego, opierzonego rozmówcy. I dostrzega w ptaszku abstrakcyjny zawiat – moe sztuki albo transcendencji – gdy w puencie sowami podmiotu lirycznego prosi: „piewaj / a potem
/ zabierz mnie do siebie”.
Myliby si jednak ten, który uznaby ksik Bednarka
za pochwa ptactwa wszelakiego, zarówno symbolicznego,
jak i poszarzaego od zwyczajnoci opisu. Owszem, trafiaj
si jeszcze w tomiku strofy powicone ptasim trylom – jak
choby wiersz Dzicioy – jednak nie staj si istot rzeczy.
Równie wiele uwagi powica autor drobnym tworom, nie bdcym czci natury. Przedmiotem jego rozwaa staj si
take kreska, kropka, linijka – w wierszach o tych tytuach – abstrakcyjne, cho fizycznie istniejce rzeczy. Tote
gównie umysowego sensu, niekiedy filozoficznego czy estetycznego, doszukuje si w nich poeta. W kresce dostrzega
nie geometryczny cig punktów, lecz syndrom koca istnienia. Z egzystencjalnym smutkiem opisuje „wrony nad polem
migajce niczym szybkie kreski”, a koczy refleksj porównaniem kreski do czasu, którego upywajcy ciar odczuwa
coraz mocniej.
Z godnoci mdrca podejmuje Bednarek równie – w wierszu Kropa – rozwaania na temat przysowiowej kropki nad i,
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która jawi mu si raz jako kosmiczna planeta, innym razem
jako globalna wioska zagroona przez terrorystów i spekulacje na wiatowej giedzie. W tej astralnej perspektywie najbardziej wyraziste s obrazy chleba, jazdy z kobietami
na karuzeli i refleksje o ludzkiej rozwizoci, nad którymi
trudno postawi jakkolwiek kropk. I wreszcie w wierszu
Linijki, o zdaniach ukadajcych si w linijki niosce opisy
obrazów codziennoci oraz bajkowej rzeczywistoci, w którym poeta powtarza smutn konstatacj o czowieczym losie
„nikncym / poronitym traw”, bo zawsze fizykalne ciao
i psyche ustpuj trwalszej abstrakcji.
Znaczcy wiele w tym cigu zwrotek powiconych ludzkim wytworom jest tekst Poemat o patyczku dedykowany Tadeuszowi Róewiczowi i nawizujcy do formuy utworów
tego nowatora wspóczesnej poezji polskiej. Tytuowy patyczek – do którego chwilami podmiot liryczny zwraca si jak
do istoty ywej – uosabia nie tylko zwyk drewnian drzazg. Potrafi sta si wszechwiatem planet, tym co niemoliwe i wierszem, a zwaszcza niezgod na zastany porzdek
tkwicy w ludzkim dwójmyleniu. Temu sprzeciwowi towarzysz rozterki sumienia, które poeta wyraa, rozbijajc znaczenie utartego zwizku sownego: „dlatego ciko czasami
patyczkowi / mojego serca / nie patyczkowa si”. Gór jednak nad lingwistyk i przekazami medialnymi bierze pospolita czynno zbierania lici drzew, co uzmysawia pochodzenie i przynaleno czowieka do wiata przyrody, a tym
samym wiadomo nieuchronnego kresu istnienia: „zbliajcy si chodny dotyk” – jak pisze poeta.
Podobne – jake czste w poezji Bednarka – przeciwstawienie sfery natury wytworom ludzkiej myli, w których nadrzdn rol odgrywa przewiadczenie egzystencjalnego koca, wystpuje w wierszu Ludzie nie umiej si zachowa w czasie
jesieni. I nie chodzi poecie tylko o zwyky konwenans. Jesie
ze swoimi deszczami to mroczna pora roku wywoujca fizyczne i psychiczne znuenie. Jednak jej dokuczliwo
przejawia si najboleniej nie w wiadomoci przemijania erotycznych fascynacji czy sonecznych dni, obumierania rolin,
lecz przede wszystkim w myli o mierci obcej – poza ludmi – innym tworom natury. Zwyke cykliczne opadanie lici
ma t wyszo nad ludzkim bytem, e jest tamowo powtarzalne, w przeciwiestwie do jednorazowego, nieodwoalnego odejcia czowieka w zawiat. wiadomej egzystencji nie
mona zby sowami: „e nic tylko li opad / li opad / i nic
wicej”.
Dwubiegunowo poezji Bednarka przejawia si zreszt nie
tylko na dostrzeganiu opozycji pomidzy wiatem ywej i martwej natury a refleksj i abstrakcj zawart w filozofii, sztuce, wreszcie w obawach szarych ludzi. Dostrzega poeta take re la cje ist nie j ce po mi dzy prza n, przy ziem n
rzeczywistoci, gdy opisuje w krótkich wierszach chleb, wann, garnek, uywajc do tego trywialnych kolokwializmów
w rodzaju: „zjadaj wasne kozy z nosa”, a wiatem idei, polityki, malarstwa i literatury. Zdaje sobie spraw autor z tego, e wiejski wiat mona przenie w regiony sztuki, o wiele trudniej uczyni co odwrotnego.
Wyrane odwoywanie si poety do róewiczowskiego reizmu pociga za sob take przejcie poetyckiej stylistyki.
Wikszo wierszy nawizuje do liryki „cinitego garda”.
Wersy bardzo krótkie, nierzadko jednowyrazowe, ukadaj si
w wyliczanki, a skpe metafory dopeniaj podobiestwa. Chocia nie brak w tomiku Rozmowa z ptakiem nawiza i do innych technik poezjowania. Pojawiaj si wiersze schodkowe,
tak znane z twórczoci Majakowskiego. Maniera ta obecna zwaszcza jest w tekstach o przydugawych wersach, nie
mieszczcych si w jednej linijce, ale to raczej nie przypadek
wynikajcy z braku miejsca na stronach. To wiadomy wybór autora, bo pisze wtedy o sprawach frywolnych, czemu
sprzyja taka rozwichrzona poetyka.

Marian Lech Bednarek: Rozmowa z ptakiem. Warszawa 2014, s. 67.
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Jan Himilsbach:
Opowiadania zebrane.
Wyd. „visavis/Etiuda”,
Kraków 2012, s. 624.

Mae eksperymenty ze szczciem.
Sekretny dziennik Hendrika Groena,
lat 83 i .
[Prze. Ryszard Turczyn].
Wyd. Albatros Andrzej Kuryowicz
s.c. 2016, s. 400.

ze dwa tomiki opowiada Himilsbacha, wic kiedy w mojej ulubiougo nie dawaem si przekona pracownikom mojej ulubionej ksiZstoriinejnazeemksi
garni dowiedziaem si, e ukaza si tom jego prozatorskich hiD
garni, eby to kupi. Kiedy jednak, cakiem przypadkowo, w której
branych, zamówiem, dostaem, przeczytaem. I utwierdziem si w przestacji radiowej usyszaem fragment czytany przez mojego przyjaciela,

konaniu, e autor mia wielki dar tworzenia obrazków przykuwajcych uwag czytelników. Mona przypuszcza, e wiele zapisanych przez niego opowieci wydarzya si naprawd, w dodatku ma swoje ródo w bardzo barwnej biografii Himilsbacha, który pracowa w tak wielu zawodach, e chyba tylko Jack London moe si z nim równa. Miejscem akcji zanotowanych przez
pisarza, jednoczenie za kamieniarza, aktora itd. jest raz mae miasteczko, innym razem stolica, ale nie Warszawa reprezentacyjna i „z pierwszych stron
gazet”, ale ta peryferyjna, z prasowych kronik kryminalnych, drugoplanowa
i wstydliwa. Jak ju wspomniaem, ta proza wciga, przemawia do odbiorcy,
tak jak krótkie formy Hemingwaya, czy odeskie „bandyckie kawaki” Babla
z Beniem Krzykiem w roli gównej. Jako czowiek stary rozumiem wiele realiów opisanych przez Himilsbacha, ale nawet ja nie do koca potrafi si zorientowa w czasie akcji, przypomnie sobie wydarze, zwaszcza za ich otoczki, zwizanej choby z wartoci zotówki w danym momencie. Modsi czytelnicy si w tym nie poapi. Wic na przykadzie Opowiada chciabym stworzy „ksik skarg i zaale” skierowanych do wydawcy. Gówny zarzut to
brak redaktora. Mona domniemywa, e opowiadania zamieszczono w kolejnoci chronologicznej, jednak gwarancji na to nie ma. Nie ma take informacji z jakich publikacji ksikowych i prasowych utworzono ten zbiór. Brak
przypisów, odsyaczy, nawet noty od wydawcy, który mógby dzisiejszych odbiorców poinformowa o choby tylko peerelowskich realiach, pokaza, e
opisywane przez autora rzeczy nie s wymysem, e tak naprawd wygldao ycie codzienne Polaków. Szkoda zmarnowanej szansy.

Marek Nowakowski:
Tak zapamitaem.
Wyd. „Zysk i Ska”
Pozna 2O14, s. 160.

Staszka Brudnego, niegdy aktora katowickiego teatru, który póniej trafi do zespou Józefa Szajny. I to mnie przekonao. Zgodnie z moimi domysami ta powie jest – i tu nie wiem – parodi? pastiszem? wariacj?
szyderstwem? ze znanego take z telewizyjnego serialu Sekretnego dziennika Adriana Mole’a lat chyba 13 i pó. Nastolatek wchodzi w ycie, odkrywa wiat, siebie, co chwila przeywa jaki tam swój „pierwszy raz”.
Groen wrcz przeciwnie, raczej „zwija si” ni „rozwija”. Doywa swoich lat w domu starców. Nazywanym oczywicie „orodkiem” i oferujcym holenderskim pensjonariuszom takie warunki, o których w Polsce
nie ma co marzy. Senior zaczyna pisa dziennik, peen zabawnych obserwacji, zoliwoci, ale i autoironii. Nagle okazuje si, e nieoczekiwanie i spontanicznie zawizuje si w tym miejscu maa grupa buntowników, nieformalne stowarzyszenie „Stary ale Jeszcze ywy”, w skrócie „Stay”. Oni sami organizuj sobie czas poza „orodkiem” – wycieczki, zwiedzanie itd. Wolno im, bo s wolni, mona wychodzi z „orodka”, wolno w nim pali i pi alkohol. Wic przeprowadzaj te swoje „mae eksperymenty ze szczciem”, zagospodarowuj z radoci ten krótki czas,
jaki im jeszcze pozosta. Kady z czonków w wielkiej tajemnicy organizuje wasn ekspedycj, byle tylko odej od codziennej monotonii i rutyny. Ta lektura bawi, ale te miejscami bardzo wzrusza, bo z czasem postpuje staro, zniedonienie, czasem nastpuje mier. Jest jeszcze tajemnica: autor tej powieci si nie ujawnia, nie chce. Wszystko opowiada nam wic wymylony (wietnie) Hendrik Groen.

Siemianowicki Rocznik Muzealny
nr 14.
Wyd. Muzeum Miejskie
w Siemianowicach lskich,
Siemianowice lskie 2015, s. 300.

aturalne wydao mi si umieszczenie tu ksiki Nowakowskiego, który
astanawiam si niekiedy ile czasu zmarnowano w PRL, kiedy reglajak Himilsbach opisywa ycie ludzi z – jak to okrelano w PRL-u – „marN
Z
mentowano papier, ukadano „plany wydawnicze”, dziaaa cenzuginesu spoecznego”. Tym razem to gównie notki ze spotka, kontaktów,
ra, przez co tak uboga bya dziaalno edytorska muzeów. Teraz, gdy

czy przyjani z postaciami wanymi dla kultury, nauki i intelektualnego dyskursu. To m.in.: prof. Zygmunt Kubiak, Gustaw Herling-Grudziski, „Redaktor” Giedroy, Zbigniew Herbert. S i mniej znani, np. Gabriel Laub pochodzcy z C.K. monarchii popularny aforysta, mówicy biegle po polsku,
czesku i niemiecku, zafascynowany twórczoci Leca. Ale jest te „margines spoeczny”. Dawny kolega, ksywka „Koci eb”, prowadzi autora
do klubiku „Betar” we Frankfurcie nad Menem. Tam nobliwi panowie spoywaj lekki posiek, kiedy jednak dowiaduj si, e Nowakowski przyjecha „z Miasta”, nagle wracaj wspomnienia z przestpczej kariery modocianych ydów, którzy przetrwali wojn a póniej, te kryminalnymi sposobami, osignli status legalnych biznesmenów.

tamte bariery znikny, z wielkim zainteresowaniem a czasem wrcz
z podziwem przegldam ksiki, skromnie nazywane „katalogami wystaw” oraz cykliczne publikacje przygotowywane przez regionalnych
muzealników. Siemianowicki Rocznik… jest przykadem takiego wanie wydawnictwa, które byoby wspaniaym prezentem dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej (gdyby oni realnie istnieli). W 14.
numerze rocznika s teksty z zakresu historii, sztuki, recenzje i wspomnienia. Z satysfakcj odnotowuj, e wród autorów s wspópracownicy naszego miesicznika (m.in. Zdzisaw Janeczek, Katarzyna Mynarczyk, Krystian Hadasz). Jest i nasza redaktor naczelna – Wiesawa
Konopelska.
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Sierpie Talentów
KATOWICE. 21-31 sierpnia Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA zaprasza na koncerty XII Ogólnopolskiego
Festiwalu Promocyjnego SIERPIE TALENTÓW.
Festiwal, jak co roku, poda za najwaniejszymi aktualnymi wydarzeniami muzycznymi, których uczestnikami staj si modzi artyci. Czasem jeszcze bardzo modzi, ale ju czsto utytuowani
i majcy wiadomo wartoci swoich kreacji wykonawczych. Czasem dopiero debiutujcy na estradach koncertowych, przygotowujcy si do wanych konkursów, realizujcy ambitne projekty programowe.
Rok 2016 to rok XV Midzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Podobnie wic,
jak 5 lat temu, SILESIA zaprosia do Katowic polskich uczestników padziernikowego konkursu, którzy zapewnili sobie
w nim udzia w preselekcjach, jakie zorganizowano w Toronto,
Interlaken, Gdasku i Tokyo pod kierownictwem wiatowej klasy skrzypka i przewodniczcego jury Maxima Vengerova.
W sierpniowych koncertach wystpi: Maciej Burdzy, Celina Kotz
(prawo uczestniczenia w konkursie zapewnia sobie, wygrywajc ju w zeszym roku Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im.
Zdzisawa Jahnkego w Poznaniu), Robert aguniak, Anna Malesza, Amelia Maszoska, Jan Mazur i katowiczanka Maja Syrnicka.
W festiwalowym kalendarzu znalaz si w tym roku take koncert z udziaem modych artystów ukraiskich z lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoy ysenki, którzy koncertowa bd dzie wcze niej w ra mach XXVI Mi dzy na ro do we go
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiezowie-Lipowcu.
31 sierpnia goci bdziemy po raz pierwszy w Katowicach
Lutosawski Youth Orchestr, która wystpi pod dyrekcj Adriána Varela, jej dyrektora artystycznego. Ten wyjtkowy zespó,
który tworz uczniowie szkó muzycznych z caej Polski powsta
w 2013 roku z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosawskiego we wspópracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a od tego roku przyj now nazw – Polska Orkiestra Modzieowa LYO. W koncercie, który odbdzie si w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego wystpi równie jako solista Bartosz
Koziak, jedyny wiolonczelista w tegorocznym festiwalu, podobnie zreszt jak bas Maciej Gorczyczyski, jedyny reprezentant
wokalistyki, laureat Midzynarodowego Konkursu Wokalnego
„Iuventus Canti 2016” w sowackich Vrablach.
(Szczegóowy program koncertów na IV stronie okadki).

lski Wawrzyn przyznany
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KATOWICE. W tegorocznym plebiscycie lski Wawrzyn Literacki 2015 czytelnicy Biblioteki lskiej najwicej gosów oddali
na ksik „13 piter” Filipa Springera. Pozycja ta wygraa zdecydowanie, uzyskujc blisko 40 procent wszystkich oddanych gosów.
Kolejne miejsca zajy „Maa zagada” Anny Janko i „Pidziesitka” Ingi Iwasiów.

Gosowanie na ksik 2015 roku trwao cay lipiec. Uroczyste
wrczenie nagrody lski Wawrzyn Literacki i spotkanie z laureatem odbdzie si podczas lskich Targów Ksiki (30 IX–2 X 2016).
Do nagrody lski Wawrzyn Literacki 2015 nominowano nastpujce pozycje:
Jabko Olgi, stopy Dawida Marka Bieczyka, Maa zagada Anny Janko, Wieloryby i my Szczepana Twardocha, Skoru Macieja Pazy, Podkrzywdzie Andrzeja Muszyskiego, Jolanta Sylwii Chutnik, 13 piter Filipa Springera, Delta Dietla Marcina wietlickiego,
Pidziesitka Ingi Iwasiów.
Poczwszy od 1999 roku, lskim Wawrzynem Literackim uhonorowano ksiki takich autorów, jak: Tadeusz Róewicz, Czesaw
Miosz, Ewa Lipska, Walery Pisarek, Maciej Maleczuk, Janusz
Gowacki, Jan Pawe II, Ryszard Kapuciski, Henryk Waniek, Jacek Dehnel, Olga Tokarczuk, Aleksander Nawarecki, Zbigniew Biaas, Szczepan Twardoch, Marek Krajewski i Magdalena Grzebakowska.

Konkurs na plakat rozstrzygnity
KATOWICE. Rozstrzygnito konkurs na plakat promujcy
przyszoroczny X Midzynarodowy Konkurs Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga. Organizatorami byy Filharmonia lska
i Akademia Sztuk Piknych w Katowicach. Jury w skadzie: prof.
Antoni Cygan (przewodniczcy jury), prof. Marian Oslislo
(zastpca przewodniczcego), prof. Mirosaw Jacek Baszczyk,
Agnieszka Mynarczyk i Tomasz Olszewski ocenio 56 prac nadesanych przez 39 autorów. Pierwsz nagrod zdobya Marta Gabiga, drug – Dagmara Cielica, a trzeci – Aleksandra Mitoraj.
Poza dyplomami i nagrodami finansowymi laureatkom konkursu wrczono filharmoniczne upominki. Obecni na pokonkursowym wernisau uczestnicy konkursu otrzymali wydany przez Filharmoni lsk przed czterema laty album „Caa ta muzyka.
Polski plakat muzyczny. 1899–2012” Krzysztofa Dydo. Pokonkursowa wystawa w Holu lustrzanym Filharmonii lskiej
pre zen tu je na gro dzo ne i cz na de sa nych na kon kurs
prac.
Zgodnie z regulaminem konkursu, kierownictwo Filharmonii i konkursu dyrygentów jako plakat X Midzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga wybrao prac Dagmary Cielicy. Jej gówny motyw – posta triumfujcego dyrygenta
wykorzystana zostanie w materiaach, drukach promocyjnych i informacyjnych. Sylwetk dyrygenta z plakatu Marty Gabigi postanowiono za wykorzysta w konkursowych materiaach kierowanych do dzieci i modziey.

Grafika z daru Janiny i Tomasza Maczugów
KATOWICE. W Muzeum lskim odbya si pierwsza odsona wyjtkowej, kameralnej ekspozycji grafik z XVII–XIX w. pochodzcych z bogatej kolekcji krakowskiego antykwariusza. Wród
dzie o rónorodnej tematyce znajduj si zarówno grafiki uznanych mistrzów, jak Thomas Cook, Erich Dahlbergh czy Bernard
Picart, jak i prace mniej znanych grafików, wykonane w rónych
technikach.

I nagroda – Marta Gabiga

Znaczca cz kolekcji, tworzonej latami przez wybitnego znawc dawnej sztuki graficznej i ksikowej – dr. in. Tomasza Maczug, zostaa podarowana do zbiorów Muzeum lskiego w 2015 r.
Na unikatowo zbioru ma wpyw fakt, e zosta w caoci zgromadzony przez znawc tematu, w sposób przemylany i konsekwentny. Nie jest to jedyny dar Tomasza Maczugi, którego wielk pasj
byy ksiki, kolekcjonerstwo grafiki artystycznej i reprodukcyjnej.
W 2010 r. przekaza Bibliotece Muzeum Narodowego w Warszawie 354 woluminy tego typu dokumentów. Ponad 1000 katalogów
zagranicznych domów aukcyjnych, antykwariatów i galerii ofiarowa Bibliotece Narodowej w Warszawie, z kolei Centrum Badawczemu Bibliografii Polskiej Estreicherów, dziaajcemu przy Uniwersytecie Jagielloskim, podarowa stare katalogi dotyczce
poloników.
Na wystawie w Muzeum lskim zobaczy mona kilkanacie
grafik o tematyce alegorycznej, rodzajowej, mitologicznej, a take portrety i mapy wojenne, wykonane gównie w technice miedziorytu. Wszystkie cechuje wysoki poziom artystyczny pod wzgldem
rysunku, jak i jakoci samych odbitek graficznych. S wród nich
prace bdce znakomitymi rycinami powstaymi na podstawie istniejcych obrazów olejnych znanych mistrzów, m.in. Williama Hogartha. Na szczególn uwag zasuguj równie dwie mapy wykonane przez Ericha Dahlbergha, szwedzkiego grafika, specjalist
w budowie fortyfikacji, który z wojskami Karola Gustawa uczestniczy w kampanii polskiej i duskiej. Wedug jego rysunków powstay miedzioryty przedstawiajce plany bitew, miasta, a take widoki z tego okresu.
Ekspozycja bdzie prezentowana w przestrzeni wystaw czasowych
Galerii sztuki polskiej 1800–1945 do 4 wrzenia 2016 r.

Sukcesy Teatru lskiego
KATOWICE. Zespó aktorów Teatru lskiego z sukcesem zaprezentowa si na Midzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Rosji.
Aktorom dwukrotnie zgotowano dug owacj na stojco w teatrach
w Jekaterynburgu i Ninym Tagile. Teatr lski pokaza na wyjedzie „Oenek” Nikoaja Gogola, który w Katowicach przygotowa
Nikoaj Kolada, jeden z najwaniejszych wspóczesnych dramaturgów i reyserów rosyjskich.
Z kolei tu przed zamkniciem sezonu ogoszono w Warszawie w Instytucie Teatralnym wyniki Konkursu na Wystawienie
Polskiej Sztuki Wspóczesnej. Sporód ponad 100 spektakli 22.
edycji konkursu do finaowej dwunastki trafiy „Kamienie” wg
prozy Grayny Jagielskiej, które na Scenie w Galerii przygotowali kolektywnie modzi twórcy (debiut reyserski Bartomieja
Baszczyskiego, aktora Teatru lskiego). Podczas gali przyznano nagrod dla Weroniki Murek, uznajc j za autork najciekawszego dramatopisarskiego debiutu. Moda pisarka mieszkajca
w Katowicach napisaa „Sztuk misa” na zamówienie Teatru lskiego – prapremiera w reyserii Roberta Talarczyka odbya si
w grudniu 2015 r. na Scenie w Galerii. Jednoczenie decyzj komisji pod przewodnictwem Jacka Sieradzkiego dwa tytuy realizowane w Katowicach otrzymay wsparcie finansowe w postaci czciowej refundacji: „Western” Artura Paygi pokazywany
na zamknicie cyklu lsk wity/lsk przeklty oraz „Chopiec
z abdziem” Ingmara Villqista zrealizowany na Scenie Kameralnej.

II nagroda – Dagmara Cielica
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Tychy i tyszanie w latach II wojny wiatowej
TYCHY. 29 wrzenia w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach
w Starym Magistracie (pl. Wolnoci 1) otwarta zostanie wystawa
„Tychy i tyszanie w latach II wojny wiatowej”. Celem ekspozycji jest pokazanie tyskiej historii w latach okupacji niemieckiej oraz
pamitek z lat wojny pochodzcych od rodowitych tyszan, jak równie tych, których róne koleje losu sprowadziy po wojnie wanie do Tychów. Zwiedzajcy przenios si do czasów, gdy Tychy
byy maym, ale prnie rozwijajcym si miasteczkiem, którego
mieszkacy z trudem próbowali przetrwa trudny okres wojny,
a wadze niemieckie pracoway nad urbanistycznymi planami rozbudowy miasta.
Wystawa przypomni równie o wydarzeniach na trwae zapisanych w historii miasta, takich jak walki na terenach wakowa we
wrzeniu 1939 roku i egzekucja winiów obozu KL Auschwitz wykonana w Tychach we wrzeniu 1944 roku.
Agnieszka Ociepa-Weiss, autorka wystawy: Wybuch II wojny
wiatowej i lata okupacji niemieckiej byy dla Tychów, tak jak
dla wielu innych miejscowoci, okresem tragicznym i penym dramatycznych wydarze. Walka z polskoci, wprowadzenie niemieckiej listy narodowociowej (Deutsche Volksliste), wysiedlenia lud no ci w gb III Rze szy i wy wóz ki do obo zów
koncentracyjnych, suba lzaków w Wehrmachcie i inne wydarzenia oraz przeycia z lat wojny odcisny gbokie pitno
na losach wielu ludzi. Ich wspomnienia spisane po wojnie, a take dokumenty, zdjcia i pamitki przechowywane pieczoowicie
w rodzinnych archiwach s niemymi wiadkami wojennych kolei ycia wielu Polaków.
Wystaw mona bdzie oglda do koca biecego roku.
Wstp do Muzeum Miejskiego w Tychach jest bezpatny.

Szkice Muzyczne Jana Zegalskiego
w Muzeum Archidiecezjalnym
KATOWICE. Jan Zegalski (rocznik 1932, urodzony w Poznaniu),
znakomity fotograf, niegdy czonek orkiestry symfonicznej NOSPR i pedagog – profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Katowicach, prezentuje w Muzeum Archidiecezjalnym wystaw pt.
„Szkice muzyczne IV”. Fotografuje od 1958 roku. W latach 1964–
1971 by czonkiem Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego,
a od 1971 r. jest czonkiem Zwizku Polskich Artystów Fotografików. W 1972 r. otrzyma tytu Artiste FIAP. W swoim dorobku posiada szereg wystaw indywidualnych, by uczestnikiem licznych konkursów w kraju i za granic.
W Muzeum Archidiecezjalnym Jan Zegalski pokazuje blisko 60
portretów najwikszych muzyków i dyrygentów. Mona wic zobaczy portret Stanisawa Skrowaczewskiego, Jerzego Semkowa, Neville’a Marrinera, Helmutha Rillinga, Jacka Kaspszyka,
Jerzego Maksymiuka, Tadeusza Strugay, Kazimierza Korda, Alexandra Liebreicha, a take kompozytorów jak Krzysztof Penderecki, czy wybitnych artystów, a wród nich Marth Argerich, Krystiana Zimermana, Seong-Jin Cho, Andrzeja Kulk, i wielu innych.
Jak napisa Karol Bula w sowie wstpnym do katalogu wystawy – wnikliwy obserwator ycia orkiestry, sta si z czasem, w pew-
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William Hogarth (1697--1764), Autoportret, 1764, miedzioryt.

nym sensie, wnikliwym „kronikarzem” wanych dla zespou wydarze. To jego fotografie zdobi albumy rocznicowe WOSPR i towarzysz jej nadal – gdy orkiestra otrzymaa status zespou narodowego i sw now siedzib.
Niezwyky to talent, który pozwala by Janowi Zegalskiemu nie
tylko znakomitym muzykiem i pedagogiem, ale cigle sprawia, e
jest wietnym i cenionym fotografem, któremu dane byo uchwyci – jake czsto jeszcze na czarno-biaych kliszach pikno muzyki.

Widmo w BWA
KATOWICE. Autorami wystawy s artyci: Alicja Bielawska,
Bownik, Jeannette Ehlers, Karolina Freino, Tomasz Koszewnik,
Karina Marusiska, Magorzata Markiewicz, Anna Orowska, Szymon Szewczyk, Mikoaj Szpaczyski. Wystawa jest zapisem fantomowych bólów miasta, dokumentacj biaych plam w jego architektonicznej tkance. U jej podstaw ley seans spirytystyczny
przeprowadzany na nieistniejcych budynkach, pomnikach
i placach, które artyci oywiaj w swoich pracach. Niektórzy
z nich wybrali drog rekonstrukcji, ledzc histori wybranego
obiektu. Inni, rozkoszujc si niepotwierdzonymi informacjami,
rezygnowali z przesadnego trzymania si dat i faktów. Odbywali sentymentalne pielgrzymki do pustych miejsc, niezobowizujco przepytywali dawnych wacicieli, muzealników i konserwa to rów. Ka dy wy bie ra wa ci w dla sie bie me to d,
tworzc – poprzez sie anegdot i powiza – prywatn map miejsca. Celem nie byo przygotowanie nostalgicznego, muzealnego przewodnika po niewidzialnym miecie, ale pobudzenie dyskusji nad ksztatem przestrzeni Katowic, poddawanej obecnie
silnej transformacji.
Poszczególne realizacje zebrane w ramach wystawy s dokumentacj kilkumiesicznego procesu lunatykowania w przestrzeni miasta. Artyci wydobywaj na wiato dzienne odnalezione
resztki i rwce si historie. Jak w klasycznym horrorze, to co zapomniane, wymazane i wyparte, powraca, eby niepokoi wspóczesnych.

Mural z motylkiem

78

BIELSKOBIAA. Siódmy mural w ramach projektu „oBBraz
miasta #3” realizuje w sierpniu Natalia Rak, absolwentka ódzkiej ASP. Natalia Rak jest autork monumentalnych murali m.in.
w USA, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Szwecji i Woszech. Mural
powstaje na cianie szczytowej kamienicy przy ulicy Cieszyskiej 36. Jak twierdzi kuratorka projektu Justyna abd z Galerii Bielskiej BWA, dzieo odwouje si do Nocy witojaskiej – pradawnego wita zwizanego z letnim przesileniem
Soca, w szczególnoci ze zwyczajem wyplatania wianków przez
dziewczyny. – Na muralu swoje miejsce znajdzie równie motyl Zyg za ko wiec ko kor na ko wiec, któ re go obec no w la tach 1900–1910 tylko w okolicach doliny Wapienicy i Starego
Bielska opisywa entomolog L. Springer. Gatunek, który wystpowa wycznie w naszej okolicy, uznawany jest w Polsce za wymary, jednak od 2014 r. hodowca motyli w dolinie Wapienicy
dr Jacek Proszyk próbuje przywróci go do istnienia – powiada Justyna abd.

Teatr lski – „Oenek” M. Gogola.

Caa w kwiatach
BIELSKOBIAA. W sierpniu w klubie Aquarium Galerii Bielskiej BWA wystawia swe „Kwiaty” bielszczanka Bogumia
Ciosek. Artystka jest autork opracowa plastycznych i dekoracji do wielu filmów animowanych, które powstay w bielskim SFR.
Seria „Kwiatów” Bogumiy Ciosek powstaa w ostatnich 15 latach. – To wizerunki kwiatów kwitncych w danym okresie roku, komponowane w harmonijne lub kontrastowe zestawienia.
W tych niewielkich, malowanych akrylem na papierze obrazach
daje si rozpozna warsztat twórcy scenografii do filmów animowanych: precyzj ksztatów powstajcych przy uyciu plamy barwnej, wyrazisto linii, wietliste, ywe kolory. Natura inspiruje
na róne sposoby; bukiety kwiatów s hodem dla jej najpikniejszych prze ja wów, za chwy ca j cych ar ty stów od ty sic le ci.
W XVII-wiecznych holenderskich martwych naturach z kwiatami wystpuj te same tulipany, lilie czy peonie, które maluje Bogumia Ciosek – twierdzi dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz.

Najwysze „Wierchy”
YWIEC. Podczas sierpniowego LIII Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbyy si w ywcu XXVII Midzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, w których udzia wzio 14 zespoów z Meksyku, Bakanów, Hiszpanii, Francji i innych krajów Europy. Midzynarodowa
Rada Artystyczna pod kierunkiem Michaliny Wojtas przyznaa
Grand Prix zespoowi „Wierchy” z Milówki. Jurorzy twierdz, e
coraz czciej w skadach kapel ludowych instrumenty tradycyjne zastpowane s instrumentami klasycznymi (akordeon, saksofon, gitara basowa), co powoduje zmian charakteru i stylu wykonawczego muzyki tradycyjnej. Brzmienie i praktyka wykonawcza
na instrumentach tradycyjnych jest specyficzna, wic tylko one
w poczeniu z archaiczn melodyk i odmienn technik piewu
daj gwarancj zachowania autentycznoci. Dlatego wysoka rada ma nadziej, e w przyszoci wszystkie zespoy bd przestrzega zasad regulaminu…

Zoto dla Oldrzychowic!
BIELSKOBIAA. Zakoczya si ju pidziesita trzecia edycja jednej z najwikszych imprez folklorystycznych na wiecie,
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, którego gównym organizatorem
jest Regionalny Orodek Kultury w Bielsku-Biaej. W jej ramach
odbyy si m.in. LXIX Gorolski wito w Jabonkowie na Zaolziu, XXXVIII Wawrzycowe Hudy w Ujsoach, XXII Festyn Istebniaski oraz wystpy na estradach Makowa Podhalaskiego,
Szczyrku, Wisy i ywca. Jury XLVII Festiwalu Folkloru Górali Polskich w ywcu pod kierunkiem Magorzaty Kiere przyznao Zote ywieckie Serce i 10 tys. z Regionalnemu Zespoowi
„Oldrzychowice” za program „Powitanie arcyksicia Rudolfa
na rynku w Wyndryni”. Srebrne ywieckie Serce i 8 tys. z przypado Zespoowi Pieni i Taca im. J. Szczotki „Wierchy” z Milówki za program „Kurki”. Wyróniono m.in. Regionalny Zespó
Pieni i Taca „Bestwina” za prezentacj zwyczaju pn. „Stawiani moja”.

Foto ze zbiorów MMT
Gówny plac w Tychach z dochodzcymi do niego ulicami Adolfa Hitlera
i Horsta Wessela (obecnie ul. Kociuszki i ul. Sienkiewicza), ok. 1940.

ywieckie Serca
YWIEC. Niemal sto przedstawie odbyo si podczas konkursu kapel, grup piewaczych, piewaków ludowych, instrumentalistów i ich mistrzów w ramach XLVII Festiwalu Folkloru
Górali Polskich w ywcu. Jury pod kierunkiem Anny Boruckiej-Szotkowskiej w kategorii solistów instrumentalistów przyznao
Zote ywieckie Serce Przemysawowi Fickowi z Jeleni, a w kategorii multiinstrumentalistów – Marcinowi Blachurze z ywca.
W teje kategorii pierwsze miejsce zdoby Jacenty Ignatowicz
z ywca, a trzecie – Rafa Gluza ze Szczyrku i Bartomiej Rybka
z Koniakowa. W gronie solistów piewaków Zotym ywieckim
Sercem uhonorowano Zofi Sordyl z Korbielowa. Dwa pierwsze
miejsca zajy Anna Dunat z Pewli Wielkiej i Maria Motyka z Koniakowa, a drugie – Katarzyna Kupczak z Juszczyny i Marzena Suszka z Koniakowa. W kategorii mistrz i ucze – instrumentalista pierwsze miejsca zajli Bartomiej Rybka z Koniakowa
i Czesaw Pawlus z abnicy, drugie – Marcin Biegun z abnicy,
a trze cie – Iza be la Sza bla z Bren nej. W ka te go rii mistrz
i ucze – piewak pierwsze miejsce przyznano Annie Musio z Brennej, a trzecie – Urszuli Cypcer ze Skoczowa i Marzenie Suszce z Koniakowa. Jury wyrónio drugim miejscem wród kapel zespó „Dudyskrzypce” ze Zatnej, a wród grup piewaczych „Magurzanki”
z odygowic. III miejsce zaja grupa eska „Istebna”.

Higienistka nie tylko Czstochowy
CZSTOCHOWA. Marta Frej to plastyczka i animatorka kultury
aktywnie zaangaowana w ycie polityczne i spoeczne, w Polsce
rozpoznawana przede wszystkim za spraw memów niezwykle dowcipnie i trafnie komentujcych rzeczywisto. W cigu ostatnich
dwóch lat narysowaa ich ok. 400.
Od 8 lipca wiele z nich mona oglda w Pawilonie Wystawowym
w parku im. S. Staszica, zbudowanym na Krajow Wystaw Przemysu i Rolnictwa w 1909 roku. Tu mieci si dzia higieniczny,
do czego nawizuje tytu wystawy – Higiena umysowa. Frej
w swoich pracach analizuje siebie (jest gówn postaci wielu memów), ale take zastanawia si nad rol/rolami wspóczesnej kobiety oraz nad warunkami prowadzenia debaty spoecznej w Polsce. Z jej
pogldami mona si zgadza albo nie, ale wystaw obejrze trzeba. Muzeum Czstochowskie zaprasza do koca sierpnia.
Poza memami Marta Frej zajmuje si równie opracowaniem
graficznym ksiek. Razem z Agnieszk Graff przygotowaa Memy i graffy. Dender, kasa i seks, poza tym zaprojektowaa okadk do Futbolowej rewolucji. Kibice wkraczaj do gry Jima Keoghana czy Pressingu Rafaa Lipskiego. Obecnie pracuje nad publikacj
dla Teatru Narodowego w Warszawie Rozmowy na nowy sezon oraz
nad kalendarzem dla Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z okazji 25-lecia organizacji. Swoje rysunki publikuje w miesiczniku „Jasne, e Czstochowa” i w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”.

Bananowo i muzycznie
CZSTOCHOWA. Do 10 lipca MGS zaprasza na wystaw Andy
Warhol 33 i 1/3. Bya to pikna i interesujca opowie o ikonie pop-

Jerzy Maksymiuk. Fotografowa Jan Zegalski

-artu, przede wszystkim o jego mioci do muzyki, na co wskazywa ju tytu zawierajcy liczb obrotów na minut pyty dugograjcej. Poza tym dominowa motyw banana – by na pododze, zwisa z sufitu, wydrukowano go na pocieli.
Na wystawie pokazano okadki pyt zaprojektowane przez Warhola dla muzycznych gigantów XX wieku, takich jak: The Rolling
Stones, Paul Anka, The Velvet Underground czy John Lennon (przez
wiele lat uwaano, e okadk do Imagine zaprojektowaa Yoko Ono).
Eksponaty pochodziy z kolekcji Piotra Metza, kuratora wystawy
i dziennikarza muzycznego.
Zaaranowana przestrze zachcaa do zamieszkania. Byo óko, fotele lotnicze, kartki do zapisywania wrae. Oczywicie, nie
mogo zabrakn muzyki. Brzmiaa z goników i ukrywaa si w rozoonych suchawkach.
Wystaw poegnano 6 lipca ót hec Piotra Metza. Uczestnicy zaoyli óte ubrania lub wykupili „bananow” wejciówk.

Gocie Makabundy
CZSTOCHOWA. Ju po raz drugi Brotiar Stanisawski, czyli
Wojciech „Turbiarz” Broda, wraz z Makabund zaprosili mieszkaców miasta i goci na Festiwal Retro Czstochowa. W tym
roku odby si on 9 lipca w amfiteatrze przy promenadzie Czesawa Niemena (na placu Biegaskiego zbudowano Stref
Kibica).
Midzywojenne szlagiery oprócz gospodarzy, a warto podkreli, e Agnieszka Frczyk (skrzypaczka Makabundy), brawurowo zapiewaa m.in. Ta maa pia dzi…, wykonywali: Tomasz
Stockinger, Ania Rusowicz, Violetta Arlak, Katarzyna Skrzynecka, Krzysztof K.A.S.A. Kasowski oraz Katarzyna Uhunmwanghoi z Teatru Muzycznego Capitol. W tym roku po raz pierwszy wystpili gocie z zagranicy. Zespó Goodnight Circus
z Berlina zaprezentowa muzyk z lat 30. XX wieku.
Konferansjerami byli Emilia Krakowska oraz Wojciech Dbrowski, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu im. M. Fogga. piewajcym towarzyszyli tancerze. Widowisko przygotowali Marzena Kopczyska-Urlich oraz Micha Gawlicz. O afterparty w klubie
Tori zadbaa kapela Awanta.

Hiphopowa kultura
CZSTOCHOWA. 14–16 lipca ju po raz siódmy odby si
w Czstochowie Hip Hop Elements Festival. Jego dyrektor artystyczny, pomysodawca i pierwszy organizator, Daniel Maoszyc, nieustannie dba o upowszechnianie kultury hiphopowej, popularyzujc breakdance, graffiti, DJ-ing czy MC-ing. Zaczyna si od projekcji
wideo w klubie Politechnik, obecnie to ogromne przedsiwzicie
pene atrakcje.
W tym roku spotkanie rozpoczy warsztaty, które poprowadzili
O.S.T.R. i DJ Haem. Potem w klubie Rura odbya si impreza Boom Bap Warriors w rytmach muzyki popularnej w latach 90.
na wschodnim wybrzeu USA. Poza tym tworzono graffiti 3D na promenadzie, zorganizowano otwarty turniej taca Full Flava, którego pomysodawc by b-boy Snake, a Stowarzyszenie Przybij Pitk poprowadzio warsztaty taca.
Ale najwaniejszym punktem festiwalu byy koncerty na promenadzie. Wystpili: Meek Oh Why? (czyli Mikoaj Kubicki, czonek
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Fot. Krzysztof Morcinek

Fot. Krzysztof Morcinek

Bogumia Ciosek w kwiatach na wystawie „Kwiaty”.

zespou Kapelanka, wspópracownik Voo Voo i Dagadana), Kuba
Knap, ona&Webber, Ten Typ Mes i Tede. Koncerty prowadzili DJ
Lem oraz Mikser.

Zafrytkowani
CZSTOCHOWA. Tegoroczny Czstochowski Festiwal Kultury
Niezalenej Frytka OFF odbywa si 24–25 czerwca. I tym razem
organizatorzy zaprosili ciekawych goci, zarówno muzycznych, jak
i teatralnych. Na dwóch scenach przy ul. Pisudskiego zagrali: Voo
Voo, Marcelina, Skubas, Nervy, Rebeka, Daniel Bloom, Tomek Makowiecki, Marsija, Extra, Twocolors (go z Berlina), Mint, Rysy. Czstochow reprezentowali AmperA oraz Krzywe Nogi.
Z teatralnej alternatywy odmeldowali si: Imagio Art Studio, Terminus a Quo z Nowej Soli, Lwowski Teatr Woskresinnia, a take
Teatr from Poland.
Punk tem obo wiz ko wym by a oczy wi cie ma gicz na
i niezwykle widowiskowa parada frytkowa, na której pojawili
si: Czstoch, Kruk, Lew, Kalina Jdrusik oraz Muniek Staszczyk. Orszak animoway CZART-y, Garnizon Fortecy Czstochow skiej, ze spó Ba sto ners oraz bb nia rze z L’ombe li co
del Mondo. Bya muzyka, taniec, ogie i duo dymu… A kady wieczór peen wrae dopeniao afterparty przy Konduktorowni.
W czasie festiwalu odbyway si take warsztaty filmowe,
pod czujnym okiem Piotra uchowskiego (premiera filmu
w padzierniku br.), oraz fotograficzne, których uczestnicy
kie ro wa ni przez Ka mi la Paw li ka stwo rzy li in te re su j cy
fotoreporta, zaprezentowany 15 lipca w Centrum Promocji
Modych.

Midzy wiatem a grawitacj
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SOSNOWIEC. Galeria Muza w lipcu gocia fotografie Jakuba Gsiora. Bohaterami wystawy byli ludzie wychodzcy poza schematy. Sportowcy, pasjonaci i kolekcjonerzy ekstremalnych prze y, nie jed no krot nie na ra a j cy swo je y cie. To
wystawa o poszukiwaniu wolnoci – pisali organizatorzy. – Poza bezpieczn granic, poza schematami codziennego ycia.
W przestrzeni, któr trzeba ogarn sercem i odwag. Autor sam
uprawiajc np. wspinaczk czy freeride, okazuje si afirmat ycia i stajc „na krawdzi” mocniej tego ycia dowiadcza.
W fotografiach wida artystyczn konsekwencj i warsztat,
ale przede wszystkim pasj – niezbdn po to, by przybliy
i pokaza rzeczy „niewidzialne”. Takie wanie jak... wolno,
któ ra tak in ten syw nie pach nie tyl ko na gra ni cy nie ba
i ziemi.
Jakub Gsior swoj aktywno dzieli na trzy pasje: wspinaczk,
snowboarding i oczywicie fotografi. Dwie pierwsze day pocztek trzeciej. To z chci zatrzymania piknych chwil, wyjtkowych
momentów, odrealnionych miejsc, ciekawych ludzi, silnych emocji i po prostu dobrych wspomnie, zacz fotografowa. Jak sam
mówi o sobie:... jednak fotografia daa mi nowe, intensywniejsze
spojrzenie na wiat. Jest wzmacniaczem sygnaów, jakie moje serce odbiera za porednictwem oczu. Dziki niej nauczyem si patrze, czyta i oczywicie zapisywa obrazy otaczajcego wiata,
jakie tworzy moja percepcja. Kadruj emocje, rejestruj wiato, zatrzymuj czas...

W sierpniu Natalia Rak tworzy mural przy ul. Cieszyskiej 36
w Bielsku-Biaej.

wiat mechaniczny
DBROWA GÓRNICZA. W Muzeum Miejskim,, Sztygarka” 21 lipca otwarta zostaa wystawa malarstwa i szka,, wiat mechaniczny” autorstwa Katarzyny Moryc.
,,Punktem wyjcia zestawu kompozycyjnego o mechanicznym
charakterze jest dwustronny obiekt zatytuowany „wiat Mechaniczny”. Obrazuje on dynamiczne elementy maszyn, takie jak tryby, turbiny, kompresory, waki rozrzdu etc…”. ,,Obiekty znalezio ne w spe cja li stycz nych ksi kach, mu ze ach lot nic twa
i wojskowych, na zomowiskach czy warsztatach samochodowych
rysowaam i przetwarzaam, a nastpnie stworzyam z nich kompozycje oparte na ruchu i przenikaniu, tak jak w przypadku trybów,
które dziaaj, nakadajc si na siebie”. ,,Postanowiam wyci kilka elementów ze „wiata Mechanicznego” i je oywi poprzez powikszenie, transformacj i wprowadzenie koloru. Tak powstay
nowe trójwymiarowe formy o zrónicowanej teksturze: „Tryb Koloru” i „Waek Rozzszklenia”.
Artystka jest dbrowiank, w latach 2003–2008 studiowaa
na Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu, na Wydziale
Szka i Ceramiki, kierunek – projektowanie szka. Obecnie mieszka w Brukseli, a artystyczn dziedzin, w której gównie si realizuje, stanowi malarstwo. Od 2012 roku dziki wspópracy
z agencj artystyczn Little Van Gogh jej obrazy wystawiane
s na terenie Belgii i Holandii. Swoje prace prezentuje take
w galeriach wirtualnych. W roku 2016 jej obraz „Les Entrailles Spirituelles des Machines 22” zosta wyselekcjonowany
w konkursie [LiMiTe] S, organizowanym przez stowarzyszenie
wpierajce modych artystów i by eksponowany w trzech galeriach w Belgii.
Artystka najwiksz inspiracj czerpie ze wiata mechanicznego, wiata ruchu, rotacji, przemian i magicznej synchronizacji. Wystaw mona oglda do 15 wrzenia

Setne urodziny
DBROWA GÓRNICZA. To by na pewno niezwyky weekend
dla wszystkich mieszkaców Dbrowy Górniczej. Miasto witowao setne urodziny. Najwaniejszymi miejscami byy: plac
przed Paacem Kultury Zagbia, Park Hallera i teren po byej
Dbrowskiej Fabryce Obrabiarek – Defum. 18 sierpnia 1916 roku Dbrowa otrzymaa od wadz austriackich prawa miejskie.
Dokadnie sto lat póniej przed PKZ odbya si inscenizacja historyczna prezentujca wydarzenia z 1916 roku. Na cze miasta rozlega si salwa armatnia a koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stray Granicznej uwietni uroczysto. W pitek, 19
sierpnia zainaugurowano otwarcie Fabryki Penej ycia, czyli
teren dawnej fabryki obrabiarek Defum, której historia siga XIX wieku. Odsonita zostaa take tablica pamitkowa, powicona Komitetom Obywatelskim w miecie, które stay si
zalkiem nowej wadzy samorzdowej po odzyskaniu niepodlegoci i nadaniu praw miejskich Dbrowie Górniczej. Wieczorem, podczas koncertu „wito fabryki” wystpiy lokalne gwiazdy muzyki reggae i rap, m.in.: Bas Tajpan, Bob One, Kak & Dj
Simple, Kamel & Dj Roka, a take Pozyton Sound & Dr Love.
Mieszkacy i gocie mogli obejrze nowo otwart wystaw
plenerow „Dbrowianie 2016. 100 lat. 100 fotografii. 100 historii”.

Fot. dziki uprzejmoci Muzeum Czstochowskiego

Marta Frej w Pawilonie Wystawowym w parku im. S. Staszica.

Dbrowianie wito Wojska Polskiego obchodzili kilka dni póniej, wanie w pitek uroczystociom towarzyszy piknik historyczno-militarny, pokazy sprztu i musztry paradnej w wykonaniu wielu grup rekonstrukcji historycznej. W sobot królowaa muzyka – stu
akordeonistów, Marcin Wyrostek w projekcie Music&Dance Show.
Wieczorem zainaugurowao swoj dziaalno kino plenerowe w Fabryce Penej ycia. Niedziel wypenia gieda staroci w przestrzeni przemysowej Defum, koncerty orkiestr dtych oraz tzw. video mapping czyli pokaz multimedialny i laserowy przedstawiajcy historyczne
wydarzenia Dbrowy Górniczej na tle elewacji budynku PKZ.
Jubilatce i jej mieszkacom yczymy wszystkiego najlepszego!

Festiwal Muzyki Celtyckiej 2016
BDZIN. Tegoroczna edycja Celtic Music Festival zapowiada si niezwykle interesujco. Impreza zagocia ju na stae na zamku w Bdzinie i ciga corocznie wiernych fanów muzyki wzorowanej na folkowej Irlandii. 19 sierpnia w pitek wystpi: Duo Grygier/Biela i Cyfro
Fest Noz z Tomkiem Kowalczykiem, w sobot usyszymy Grad Trio,
Rhiannon, Ssiadów, Beltaine i goci prosto z Francji: Beat Bouet Trio.
Zatacz Eriu i Galway. W niedziel gomi festiwalu bd: The Tone Nation, Dálach, Balzinga, a na zakoczenie zagraj dudziarze z Czstochowa Pipes & Drums, równie zatacz Trebraruna i Galway. Ponadto od pitku, po zeszorocznej nieobecnoci – jak zapowiadaj
organizatorzy – powróc na poddasze Orodka Kultury akwarele, warsztatami kierowa bdzie Rafa Rudko. W sobot i niedziel bdzie mona wyszale si na warsztatach tanecznych. Na dziedzicu Orodka Kultury Tomasz Kowalczyk poprowadzi nauk taca bretoskiego,
Eriu – irlandzkiego a szkockiego – Trebraruna, w tajniki taca balfolkowego wprowadzi wszystkich chtnych – Bal Folk z Poznania. Mionikom historii organizatorzy zapewnili „lekcj” na temat pocztków
chrzecijastwa w Szkocji oraz promocj ksiki pt. „Kroniki Iony”.

Dzielnice Bdzina na fotografiach
BDZIN. W ramach obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia Muzeum Zagbia w Bdzinie, w okresie wakacyjnym w Podziemiach
Bdziskich mona byo oglda wystaw zatytuowan „Dzielnice Bdzina”. Zgromadzono na niej wietnie zachowane zdjcia, które przedstawiaj dzieje poszczególnych dzielnic i ich wkad w rozwój caego miasta. Dla mieszkaców Zagbia – jak zapewniaj
autorzy wystawy – bya to niezwyka okazja do poznania ciekawej
i bogatej historii królewskiego miasta. Dla wielu osób by to take powrót do przeszoci i moliwo porównania wygldu poszczególnych miejsc. Dodatkowo zwiedzajcy mogli zapozna si
z umieszczonym na planszach planem miasta wydanym nakadem
ksigarni Adolfa migroda w Bdzinie. Plan przedstawia stan rozwoju miasta w kocu lat 20. XX wieku – przed wybudowaniem m.in.
nowego gmachu poczty czy hal targowych. Jak przystao na jubilata, muzeum przygotowuje kolejne niespodzianki. Pierwsza z nich
czeka nas ju we wrzeniu.

W SKRÓCIE
 Patryk Tomiczek wygra konkurs na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach. Patryk Tomiczek
(ur. 1980 r.) jest absolwentem Uniwersytetu lskiego, kierunek kul-

turoznawstwo o specjalizacji filmoznawczej. Ukoczy równie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagielloskim z zakresu zarzdzania kultur. W latach 2005–2012 pracowa w Stowarzyszeniu Inicjatywa pocztkowo na stanowisku kierownika ds. organizacji
projektów, a od 2009 r. peni funkcj dyrektora artystycznego Festiwalu Filmów Kultowych. Od 2011 r. jest dyrektorem Miejskiego Orodka Kultury w Miasteczku lskim.
W swojej pracy zawodowej wspópracowa z wieloma organizacjami i podmiotami zajmujcymi si dziaalnoci kulturaln jak np. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Midzynarodowy Festiwal Off Camera, dla których opracowywa autorskie teksty promocyjne, SWIG
Delta Partner, gdzie peni funkcj specjalisty ds. projektów europejskich. Wspópracowa take jako dziennikarz z portalem internetowym
stopklatka.pl.
Instytucja Filmowa „Silesia-Film” dziaa od 1945 roku. Obecnie jest
jednostk Samorzdu Województwa lskiego. Zajmuje si upowszechnianiem i promocj filmu, prowadzi projekty popularyzujce kultur filmow. Do jej gównych zada naley m. in. rozwój lskiego Funduszu Filmowego. Flagowym projektem jest Midzynarodowy
Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN. „Silesia-Film” prowadzi regionaln Filmotek lsk. W województwie lskim prowadzi pi kin.
 Od 1 lipca do 9 wrzenia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN
w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sawika, przy ul.
w. Jana 10 jest prezentowana wystawa autorstwa ukasza Kobieli Stanisaw aski – niepokorny rysownik „Solidarnoci”. Wystawa zostaa przygotowana przez „Porozumienie Katowickie1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamici”. Konsultantem wystawy jest dr Tomasz
Kurpierz (IPN Katowice). Wystawa powicona jest Stanisawowi askiemu – karykaturzycie czasopisma „Wolny Zwizkowiec”, niepokornemu artycie, którego prace niezwykle celnie komentoway rzeczywisto lat 1980–1981.
 Po raz drugi katowicki rynek przey Inwazj Sztukmistrzów. 16 lipca miaa miejsce wspaniaa zabawa z iluzjonistami,
tancerzami ognia, grupami cyrkowymi, teatrami ulicznymi i grupami rekonstrukcyjnymi. Za spraw sztukmistrzów uczestnicy przenieli si do redniowiecza. Teatr „Gry i Ludzie” wystawi widowisko jarmarczne z kuglarzami w roli gównej, za wdrowni
lalkarze – waganci – opowiedzieli historie na motywach bajek braci Grimm. Widowisku towarzyszya muzyka grana na ywo. Organizatorem Inwazji Sztukmistrzów byy Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
 Muzeum Historii Katowic zapraszao do oddziau grafiki im. Pawa Stellera MHK przy ulicy Kociuszki 47 w Katowicach, na wernisa 4x4 (z cyklu Duety – pedagog i student). Wystawa organizowana jest w ramach 7. edycji Festiwalu Europejskich Szkó Artystycznych
i Twórczoci „Krgi Sztuki” oraz w ramach „Dni Czesko-Polskich”
(w 2016 roku mija 20 lat od podpisania umowy o wspópracy partnerskiej midzy Katowicami i Ostraw). W tegorocznej edycji festiwalu na wystawie swoje prace prezentuj: profesor Igor Benca i Luká
Krajík (Wydzia Sztuk Piknych Akademii Sztuk w Baskiej Bystrzycy – Sowacja) oraz profesor Marek Sibinsk i Oga Moravcová (Wydzia Artystyczny Uniwersytetu Ostrawskiego – Czechy). Kuratorem
wystawy jest Marek Sibinsk.
 Muzeum Centrum Dialogu Przeomy w Szczecinie zostao uznane Najlepsz Przestrzeni Publiczn w Europie. W tym roku do finau wiatowego Festiwalu Architektury zakwalifikowaa si rekordowa liczba polskich realizacji. Z dziewiciu obiektów trzy to projekty
KWK Promes: Centrum Dialogu Przeomy, Arka Koniecznego i Living-garden House w Izbicy.
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Fot. Fot. Witold Kociski
Zamek w Siewierzu.
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 Muzeum w Gliwicach wydao przewodnik O mioci, yciu i mier
ci. Opowieci o ydach gliwickich autorstwa Marka Wojcika i Jacka
Manieckiego. Jest to podró ulicami dawnego Gleiwitz i ladami jego ydowskich mieszkaców. S to opowieci nie tylko o wielkich przemysowcach, posiadaczach fortun, które wspófinansoway rozwój industrialny i urbanistyczny Gliwic, ale take o losach skromniejszych
obywateli wyznania mojeszowego.
 Muzeum lskie zaprasza na Lato w miecie sztuki, które rozpoczo si 2 lipca, seansem plenerowym Pina w re. Wim Wendersa.
 W gliwickiej Willi Caro odbya si prezentacja wyjtkowego wydawnictwa IV Tomu Atlasu Historycznego Miast Polski powiconego lskowi i spotkanie z jego autorami oraz profesor Mart Mynarsk-Kaletynow, która od 1998 roku sprawuje piecz nad jego
redakcj. Atlas zawiera 7 map tematycznych ukazujcych rozwój przestrzenny i funkcjonalny Gliwic od redniowiecza po dzie dzisiejszy,
reprodukcje 25 planów i map z okresu od poowy XVIII do XX wieku, a take zarys dziejów Gliwic wraz z opracowaniem dotyczcym
ich rozwoju przestrzennego. Atlas wyda Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 Policealna Szkoa Fotograficzna Fotoedukacja oraz Zwizek Polskich Artystów Fotografików Okrg lski byli organizatorami zbiorowej wystawy fotografii „Fotoedukacja Dyplomy 2016”, która odbywaa si w Galerii Katowice ZPAF.
 Muzeum Miejskie w Tychach zapraszao na wycieczk „Sosnowiec – miasto wielu kultur i wyzna”.
 Po raz ósmy w Nikiszowcu odbywa si Odpust u Babci Anny.
Jest to jedno z tych wydarze, które zmieniy postrzeganie osiedla i wypromoway je jako niezwyke miejsce – take poza regionem lskim.
Odpust daje moliwo integracji mieszkaców ze spoecznoci caego miasta i regionu, a take stwarza wietn okazj do odwiedzenia przez turystów magicznego Nikiszowca i przekonania si, jak zmian przeszed on na przestrzeni kilku ostatnich lat. Z roku na rok Odpust
staje si coraz liczniej odwiedzan imprez, która poza czci handlow oferuje odwiedzajcym take wiele innych atrakcji.
 Od 8 do 12 sierpnia Bogumia Ciosek prowadzia w Galerii Bielskiej BWA warsztaty malowania akrylem na papierze kwiatów
i kwiatowych kompozycji. Artystka wprowadzaa uczestników w tajniki swojej techniki.
 W lipcu i sierpniu w galerii bielskiego oddziau ZPAP przy Rynku wystawia swe prace nauczyciel akademicki Leszek Zbijowski (grafiki komputerowe), a póniej Mateusz Taranowski (malarstwo) – mody artysta – stypendysta Urzdu Miasta Bielska-Biaej.
 Do koca sierpnia w klubie Galerii Bielskiej BWA Aquarium mona oglda murale kredowe Alicji Jakimów. Praca zostaa zrealizowana w ramach projektu o nazwie alalea. com.
 „Sztuka wychodzi na Rynek” to siódma ju wystawa malarstwa,
grafiki i emalii na blasze stalowej Jolanty Knopek i jej przyjació, któr prezentowano 4 sierpnia br. w Bielsku-Biaej. Swoje dziea wystawili: Jolanta Knapek, Elbieta Zrobek, Ewa Matecka, Maria Posuszna, Aleksandra Firliska-Pilorz, Artur Janasik i Piotr Ginter.
 Do 30 sierpnia w Galerii ROK w Bielsku-Biaej mona oglda
„Soniki, abki, koniki i samochodziki”. Taki tytu nosi bowiem wystawa prac, które uhonorowano podczas XI Midzynarodowego Konkursu na Zabawk Tradycyjn, organizowanego przez ROK dla twórców z Polski i Sowacji. W ROK-owej Galerii w Rogu prezentuje
natomiast swoje „Szkice na bibuce” prof. Micha Kli.
 W Muzeum Historycznym w Bielsku-Biaej do 21 sierpnia potrwa wystawa z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu. Nosi ona tytu
„Exlibris. By ksiga bya pikniejsza o dusz waciciela”. Bielskie
muzeum wydao ponadto z tej okazji ksik pod tym samym tytu-

em, która zawiera najciekawsze znaki ksikowe ze zbiorów wasnych
oraz MBP w Gliwicach.
 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich oraz Muzeum Historyczne w Bielsku-Biaej zorganizoway I Midzynarodowy Plener Malarski im. Juliana Faata. Do 14 sierpnia mona byo zobaczy efekty pleneru, którego uczestnikami byli polscy i europejscy akwarelici.
Tematem przewodnim by pejza Bielska-Biaej i okolic, ulubiony przez
bystrzaskiego artyst.
 Podczas walnego zebrania Cieszyskiego Towarzystwa Fotograficznego wybrano nowe wadze. Miejsce dawnego prezesa Marcina
Wieczorka zaj Micha Kuzyk. Wiceprezesem zosta Czesaw Biernat, skarbnikiem Dariusz Dziadek, sekretarzem Renata Ziba, a czonkiem zarzdu Marcin Wieczorek. Now komisj rewizyjn tworz: Jerzy Pustelnik (przewodniczcy), Jacek Góralik i Marcin Górski.
 W Czstochowie wystawiali – MGS: Dariusz Pala Kwintesencja i inne ywioy, Szymon Stala Punkt styczny, Andrzej Fogtt; Dekadencja: Leon Maciej Ptaki; Wejciówka: Barbara Sendecka; Fotopobudka w ROK-u: Jurajski Fotoklub Czstochow Industrialne
Fotoaranacje.
 W klubie Muzyczne Klimaty w Czstochowie wystpili: Gwyn
Ashton; w klubokawiarni Nuta urodziny obchodzi Krzysztof Niedwiecki, na placu Biegaskiego na Urodzinach Zdrowej Czstochowy
zagra zespó Czerwone Gitary.
 W ramach V Nocy Kultury Niezalenej przygotowanej przez Stowarzyszenie 34 w Czstochowie zagrali: Soniamiki, Lilly Hates Roses, Max Bravura, Karlla, Krzy: Kross, a Szymon Motyl przygotowa instalacj Ptactwo.
 1–2 lipca na V Reggae On w Czstochowie wystpili m.in.: Jahster Selecta, Dubapes Hi Fi, Rise Up! Sound System, Sweet Potato,
Damian Syjonfam, Dubska, The Skints.
 29 czerwca jubileusz 35-lecia pracy artystycznej witowa Piotr
Machalica; wystpi w Stachuriadzie z muzyk Jerzego Satanowskiego.
 2–3 lipca na Zamku Ogrodzieniec odbya si Szlachecka zawierucha – XVII w. festyn historyczny osadzony w czasach potopu szwedzkiego i powsta kozackich. Wród wielu atrakcji znalazy si m.in.:
obozowiska historyczne, nauka taców dawnych, pojedynki na szable, scenki rodzajowe i konkursy dla publicznoci.
 30–31 lipca na boniach siewierskiego zamku ju po raz pity odby si V Turniej Rycerski. W tym roku po raz pierwszy w ramach imprezy zorganizowany zosta Turniej Grayn – czyli walczcych w zbrojach kobiet.
 Podczas tegorocznych wakacji, w kad niedziel lipca i sierpnia, na zamku siewierskim mona byo podziwia pokazy rycerskich
walk oraz technik walki szabl. Podczas pokazów mona byo wstpi w szeregi Chorgwi Rycerskiej Ksistwa Siewierskiego.
 6–7 sierpnia w Ogrodziecu odbya si kolejna wielka impreza
osadzona w realiach redniowiecza uczestniczyy w niej bractwa rycerskie z kraju i zagranicy. W programie znalaz si turniej zapasów,
walki na ostre, bohurt, zabawy dla publicznoci, tace dawne i redniowieczna kuchnia oraz pokazy konne a take wielka, wieczorna bitwa.
 5 sierpnia sosnowieckim Parkiem Sieleckim zawadn po raz szósty Eskalator, impreza organizowana przez radio Esk w Sosnowcu.
Gwiazdami tegorocznej edycji byli: Grubson, Szymon Chodyniecki,
Lemon i C-Bool.
 8 sierpnia w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki Magorzata Malinowska-Klimek spotkaa si z mionikami poezji Czesawa Miosza. Wykad pt. „Czesaw Miosz na powanie i nie tylko”
wzbogacia muzyka na ywo w wykonaniu Hanny Sadzikowskiej (wiolonczela) i Michaa Sadzikowskiego (fortepian).

SERCOWCY mog – niestety – nie doczeka skutecznego i szybkiego
leczenia, bo mimo protestów rodowiska lekarskiego NFZ wprowadzi
drastyczne cicia w kardiologii inwazyjnej. Strac nie tylko szpitale, ale
przede wszystkim pacjenci, bo placówki bd zmuszone do przyjmowania
mniejszej liczby chorych.
Polskie wyceny procedur
kardiologicznych (przezskórne zabiegi wiecowe
i w wadach strukturalnych, elektroterapia, elektrofizjologia) i tak byy
najnisze ze wszystkich
krajów UE. Podobnie
zreszt mamy najniej
wycenione procedury inwazyjnego leczenia zawau serca, ale wyniki
nale do najlepszych
w Europie.
Zapis wydarze MI N ju ro czek
z miesica – dokadnie rok temu
26 czerw ca Mu zeum
poprzedzajcego l
skie otwarto w nowozamknicie czesnej, europejskiej sienumeru dzibie zaprojektowanej
przez architektów z pracowni Riegler Riewe Architekten z Grazu. Od tego czasu obiekt zwiedzio a 350 tysicy osób. To naprawd dobry
wynik, dla porównania Muzeum Historii ydów
Polskich w rok od otwarcia – czyli od kwietnia 2013 do kwietnia 2014 – zwiedzio 250 tys.
osób. Najwiksza liczba zwiedzajcych w muzealnych progach pojawia si zaraz po otwarciu, gdy muzeum mona byo zwiedza za darmo – przez miesic ponad 60 tys.
NAJSTARSZY student w Polsce, 76-letni Marek
Teleszyski, student Katedry Malarstwa na Wydziale Sztuk Piknych Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie, obroni swoj prac magistersk. Swój sukces zawdzicza ogromnym
chciom, pasji i niespoytym siom witalnym.
Pan Marek, z wyksztacenia chemik, po przejciu na emerytur w 2005 roku zosta suchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AJD
w Czstochowie. Startowa „od zera” w zajciach Grupy Plastyków. Pod kierunkiem prof.
Leona Macieja i artysty malarza Tadeusza Kapaki oraz przy pomocy koleanek pozna
i zgbi tajniki tworzenia rysunku i malarstwa.
Tematem pracy dyplomowej pana Marka bya
figuratywno w jego obrazach i inspiracja
jazzem tradycyjnym. Autor pokaza 22 prace malarskie na pótnie i tekturze. Oceniono je
na „pitk”, a kocowa ocena to bardzo dobry
z wyrónieniem.
PRZESZKLONA kopua rozpita na drewnianej
konstrukcji bdzie si wznosia nad centrum przesiadkowym, które powsta ma w Gliwicach
do 2020 roku. Miasto zdecydowao, która
z trzech zaprezentowanych kilka miesicy temu
koncepcji architektonicznych znajdzie odzwierciedlenie w projekcie i bdzie ostatecznie zrealizowana. Kiedy przedsiwzicie zostanie wykona ne, ob szar na pó noc od dwor ca PKP
w Gliwicach zmieni si cakowicie. Mieszkacy, zachceni do oceny projektów i nadsyania
opinii praktycznie pozostawili wybór urzdnikom, bo swoje zdanie wyrazio jedynie 50
osób. I nie jest to wcale koncepcja najtasza.
Koszt jej realizacji okrela si na 170-180 milionów zotych. Pod efektown kopu, która zostanie rozpita nad centrum przesiadkowym, znajdzie si zintegrowany system stacji autobusów
miejskich, regionalnych i midzynarodowych
(dzi maj przystanki w kilku miejscach w miecie), z parkingami dla samochodów i miejscami dla rowerów, zapleczem gastronomicznym
i kioskami.
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WADZE Jaworzna najpierw nie chciay by czci tworzcej si wanie Metropolii Silesia,
po czym postanowiy do niej wróci. Wanie
wtedy, gdy ustaw po raz kolejny poprawiono,
umoliwiajc Jaworznu utrzymanie wasnego
modelu transportu. Oznacza to np., e przynajmniej w pierwszych latach nie bdzie jednego biletu komunikacyjnego w caej metropolii. Pawe
Silbert, prezydent Jaworzna cieszy si, e jego
argumenty zostay zaakceptowane. Z duo wikszym dystansem na ten sukces negocjacyjny zapatruj si inni lscy samorzdowcy. Prezydent
Sosnowca na przykad ma do niego pretensje, e
nie stara si wspólnie rozwizywa problemów
metropolii. Dziki kolejnej poprawce w tej
wanej dla lska ustawie, termin uchwalenie
przesunie si na jesie.
MATURA z rozszerzonej matematyki okazaa si
najtrudniejszym przedmiotem dla uczniów
w wo je wódz twie l skim. red ni wy nik
– 27 proc. – jest niszy od redniej w kraju o 4
proc. Co wicej, byli i tacy maturzyci, którzy
nie odpowiedzieli prawidowo na adne pytanie.
Na egzaminie poprawkowym najwicej uczniów
bdzie zdawao wanie ten przedmiot. Dotyczy
to 18 proc. zdajcych, z kolei 2 proc. nie zdao
jzyka polskiego, a 5 proc. angielskiego. Zreszt w skali kraju caa matura w woj. lskim wypada sabo. Egzamin zdao 78 proc. osób. Gorzej jest jedynie w woj. zachodniopomorskim,
warmisko-mazurskim (76 proc.) oraz dolnolskim (77 proc.).
RADNI sejmiku wojewódzkiego gosami koalicji PO-PSL-RA i SLD zdecydowali o przeforsowaniu komercjalizacji trzech uzdrowisk nalecych do samorzdu województwa lskiego.
Chodzi o Goczakowice-Zdrój, orodek leczniczo-rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich
oraz o lskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju, eksterytorialn wasno naszego regionu, zbudowan ze skadek
mieszkaców lska. Z t decyzj nie zgadza si
Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ
Solidarno, który zwróci si do wiceministra
sprawiedliwoci, Michaa Wójcika (posa PiS ze
lska), by ten interweniowa i nie dopuci
do oddania placówek w rce prywatnych inwestorów, bo taki scenariusz – zdaniem zwizkowców – czeka te orodki.
PROGRAM „Rodzina 500 plus” nabra rozmachu,
cho, jak wynika z danych Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach, w lskiem na rozpatrzenie
wniosków zoonych w pierwszych trzech miesicach trwania programu – z moliwoci wyrównania od kwietnia – czekao 1 lipca jeszcze 18,46 proc. rodzin (czyli nie rozpatrzono
jeszcze 52 926 wniosków). Brak decyzji nie oznacza, e samorzdy si spóniy. Na wydanie jej
maj trzy miesice od daty zoenia dokumentów.
PRACE na Stadionie Miejskim w Bielsku-Biaej,
który mia zosta oddany do uytku w 2014 roku,
zakoczyy si z polizgiem równo rok temu. Do tej
pory wadze miasta podkrelay, e prowadzone
s odbiory techniczne i unikay podania nawet przyblionego terminu otwarcia. Niektórzy zaczli
nawet podejrzewa, e z obiektem jest co nie tak,
skoro odbiory techniczne tak dugo trwaj. Wiceprezydent Bielska-Biaej Lubomir Zawierucha
uspokaja, e wszystko jest w porzdku, bo jeli
byoby co niezgodnego z przepisami przeciwpoarowymi czy innymi, to miasto nie otrzymaoby
pozwolenia zamiennego na zagospodarowanie terenu. Ujawni te, e miasto przygotowuje ju dokumentacj w sprawie oddania obiektu do uytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Powinna ona by gotowa na przeomie lipca i sierpnia. I zapowiedzia, e spodziewa si, e stadion zostanie otwarty w pierwszy lub
drugi weekend padziernika. Wreszcie.
NAJWYEJ minuta postoju, czyli szybki buziak,
poegnanie i odjazd – w Rybniku przy dworcu
PKP powstaa strefa Kiss and Ride. To pomys
zaczerpnity z Zachodu, dokadnie z USA,
gdzie podobne miejsca parkingowe na jedn minut to ju norma. Strefy postojowe Kiss and Ride s wyznaczone po to, aby uatwi podwiezienie do komunikacji miejskiej lub na dworce PKP

czy PKS. W Rybniku, to miejsce przed gównym
wejciem na dworzec PKP przy ul. Kociuszki.
Miejsca oznakowano wielkimi literami K+R.
Obok za mon to wa no tak e zna ki pio no we
– informacyjny z symbolem samochodu i machajcego pasaera oraz znak zakazu postoju z dopiskiem „powyej 2 minut”. Agnieszka Skupie,
rzecznik prasowa Urzdu Miasta Rybnika, podkrela, e specjalne strefy „Pocauj i jed” s odpowiedzi na potrzeby mieszkaców.
POZAMYKANE ulice, ale te piknikowa atmosfera przy Spodku, setki rowerzystów w miecie
i tumy na mecie – tak w skrócie wyglda 13 lipca drugi etap Tour de Pologne w Katowicach. Kolarze do stolicy aglomeracji przyjechali z Tarnowskich Gór, gdzie wystartowali z hukiem i to
dosownie, bo przy salwie wystrzelonej przez
czonków Bractwa Kurkowego. Nastpnie przejechali przez Piekary lskie, Bytom, Chorzów
i Siemianowice lskie. W Katowicach sportowcy spdzili najwicej czasu, bo przejechali tu piciokrotnie prawie 15-kilometrow ptl, rozciga j c si od Spodka a po Mu cho wiec
i finiszowali na alei Korfantego przed Spodkiem.
KATOWICE na trasie Tour de Pologne obecne bd do 2019 roku. Za ten przywilej stolica aglomeracji lskiej musi jednak paci. Za obecno
na trasie TdP stolica aglomeracji lskiej w ubiegym roku zapacia 500 tys. z, w tym roku tyle samo, w 2014 r. – 470 tysicy. Co miasto
na tym zyskuje? Za te pienidze miasto pojawia
si w spotach promujcych TdP, co roku „ma”
take rund finaow którego z etapów wycigu. Do tego dochodzi promocja: relacj z przejazdu peletonu na ywo transmituj telewizje
do 60 krajów wiata (podczas caego TdP widownia siga 150-160 mln widzów).
MIDZYNARODOWY Zlot Pojazdów Militarnych
Operacja Poudnie nie odbdzie si jak zwykle
na przeomie lipca i sierpnia. U wielu mioników militariów i rekonstrukcji historycznych informacja ta wywoaa konsternacj. Bo ten najwikszy zlot pojazdów militarnych w Polsce
wpisa si ju na stae w kalendarz bielskich letnich imprez. Rafa Bier z Fundacji Ochrony Zabytków Techniki Militarnej, pomysodawca
i organizator bielskich zlotów zapewnia, e
Operacja Poudnie odbdzie si w poowie
wrzenia. Poza dokuczliwym upaem, jaki towarzyszy dotychczasowym 15. zlotom, o przeniesieniem imprezy zadecydoway te inne wzgldy. Na przykad to, e w czasie letniej kanikuy
pojawia si coraz wicej zlotów militarnych, które staj si dla siebie konkurencj. Poza tym wadze Helu zaproponoway, by w czasie wakacji
zabytkowe pojazdy militarne tworzce bielskie
muzeum byy pokazywane turystom wypoczywajcym nad morzem. Czemu wic nie skorzysta z takiej oferty?
TRUMNA z bogosawionym Pier Giorgio Frassatim trafia 11 lipca do Rybnika, do bazyliki w.
Antoniego. Potem pojawia si w parafiach dominikaskich w caej Polsce, by skoczy drog
na wiatowych Dniach Modziey w Krakowie.
To bogosawiony woski tercjarz dominikaski,
który jest patronem tegorocznych DM. Frassati
by studentem i alpinist. Urodzi si 6 kwietnia 1901 roku w Turynie. Kocha góry, ale
przede wszystkim interesoway go ludzkie sprawy. To by wraliwy czowiek, otwarty na innych.
Pomaga modziey, jednoczy wiernych, chodzi
nawet do najbardziej ubogich, do slumsów.
Zmar w wieku 24 lat. Zarazi si bowiem chorob Heinego-Medina, prawdopodobnie od jednego z ubogich chorych. Beatyfikowano go 20 maja 1990 r.
LONSKO godka od 21 lipca zostaa oficjalnie
uznana za jeden z dostpnych jzyków Facebooka, najwikszego na wiecie portalu spoecznociowego. To nie tylko sukces Martina Grabowskiego, który ponad rok temu zainicjowa akcj
„lski FB”, ale take tysicy lskich internautów, którzy pomagali w tumaczeniu funkcji Facebooka na lski. Jak brzmi lski FB? Sympatycznie, np. „Lubi to” to „Przaja tymu”.
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JAROSAW STARZYK

okadnie czterdzieci lat temu (w trzydzieci jeden lat po wygraniu m.in.
D
przez nas II wojny wiatowej) wprowadzono w Polsce kartki na cukier. Myl, e gdyby wtedy we wadzach byo wicej kobiet, odradziy-
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by one rzdowi, czy raczej partii, dokonania takiego kroku w sierpniu.
W PRL-u bowiem gospodynie w tym wanie czasie zaprawiay przetwory: kompoty, demy, przeciery, musy. Na takie operacje dwa kilo cukru
na osob – to byo zbyt mao. Zatem decyzja najwyszych wadz pastwowych musiaa wzbudzi spoeczn wcieko. Gwoli sprawiedliwoci trzeba przyzna, e cz ludnoci bya na tak drastyczne posunicie przygotowana. Dlaczego? Bo w PRL-u przy kadej okazji – moga to by plotka o III wojnie, podwyce cen, pogbieniu wspópracy z RWPG (Rada
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, inicjatywa samego Stalina, warto przypomnie, e w wersji ludowej ten skrót rozwijano nieparlamentarnie „Rosji wsio, Polsce g…”) a wic przy kadej okazji rodacy ruszali do sklepów i wykupywali cukier, mk i inne – jak si teraz mówi – „produkty
o przeduonym terminie przydatnoci”.
Tym swoim skromnym dorobkiem mylowym podzieliem si z moim
ssiadem, profesorem, w dodatku humanist, który nadszed i usadowi
si przy moim stoliku w ogródku kawiarenki „U Donego” (dalej nie wiemy, dlaczego tak nazywaj waciciela jego blisi znajomi).
– Z paskiego interesujcego spostrzeenia wysnuem ciekawy, moim
zdaniem, wniosek – zauway naukowiec. – Otó wadza nie miaa szczcia do doradców, zanurzonych – e tak powiem – w ówczesnej rzeczywistoci. I nie wiem, czy tylko ta wadza susznie miniona. Moe… Ale
to wymagaoby rzetelnych bada.
– Ja pamitam z dawnych lat, e cukier kosztowa dwanacie zotych – odezwa si nasz osiedlowy biznesmen, który od duszej chwili przysuchiwa si rozmowie. – Za sto zotych mona byo kupi osiem kilo i prawie trzydzieci deko cukru. Dzi za sto zotych da si naby ze trzydzieci kilo tej biaej mierci… – Ale tamte sto zotych i dzisiejsze sto, to s
zupenie inne wielkoci – przerwa mu profesor. – Do tych obecnych musiaby pan doda te cztery zera, któremy za Balcerowicza ucili. Czyli
na tamte pienidze cukier by kosztowa blisko trzy tysice zotych.
– Policz pan te zera w drug stron – zada nasz przedstawiciel klasy redniej. – Wyjdzie panu, e cukier powinien dzi kosztowa dwanacie groszy…
– Ale skd – zaprotestowa uczony – kosztowaby zero koma dwanacie grosza.
– Nie ma takiego bilonu, co pan wymylasz…
– Nic nie wymylam, tylko sdziem, e przedsibiorcy powinni umie
liczy.
Biznesmen chcia si obrazi i powiedzie, e jaki uniwersytecki humanista nie bdzie go uczy rachunków.
„Po co ja si w ogóle odzywaem?” – pomylaem z alem, trosk i niesmakiem. I wtedy przysza mi do gowy zbawienna myl. Na gos powiedziaem:
– Zamówi nam jeszcze po piweczku?
– A i owszem – odrzekli chóralnie.
– Piwo z sokiem jest obrzydliwe – wzdrygn si biznesmen przygldajc si paniom przy ssiednim stoliku.
– Piwa smakowe te s obrzydliwe – uzupeni profesor.
– Ale najbardziej obrzydliwe s piwa bezalkoholowe – co do tego bylimy zgodni. Dony przyniós trzy piweczka z maego (ale niezego) browaru. Jak zwykle podsuchiwa, wic niepotrzebnie si wtrci:
– Dowiedziaem si z radia, e brzowy cukier wcale nie jest zdrowszy.
Ale za to drogi.
Milczenie naprawd jest zotem.


Kolekcja „lska”
Prezentacj malarstwa Janusza Karbownicz
ka zamykamy, po blisko dwóch latach, nasz
cykl Kolekcja „lska”. Mamy nadziej, e
udao si nam stworzy swoisty, aczkol
wiek bardzo subiektywny poczet 21 artystów
malarzy i grafików, zwizanych ze lskim
rodowiskiem artystycznym. Rozstajemy si
ze sztukami piknymi, majc poczucie niedo
sytu, bowiem mamy wiadomo tego, e
jeszcze wielu artystów moglibymy przedsta
wi w ramach Kolekcji. Chcemy jednak usa
tysfakcjonowa take twórców i mioników
innej, równie wanej dziedziny sztuki, jak
jest fotografia. A e lsk dobr fotografi
stoi, dlatego jestemy przekonani, e stwo
rzymy równie interesujcy i bardzo rónorod
ny zbiór fotografii artystycznej.

Fot. Arkadiusz awrywianiec

Z zapisków
emeryta

Dzi: na sodko

Janusz
Karbowniczek
Urodzi si w 1950 roku w Przemylu. Studia na Wydziale Grafiki
w Katowicach Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom w 1975
roku w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego i w Pracowni
Ksiki prof. Stanisawa Kluski.
Od 1977 ro ku jest pe da go giem
na macierzystej uczelni. Obecnie, bdc profesorem Akademii Sztuk
Piknych w Katowicach prowadzi
Autorsk Pracowni Rysunku.
Autor kilkudziesiciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju
i za granic. Laureat licznych nagród
i wyrónie. Uhonorowany Brzowym Medalem „Zasuony Kulturze
Gloria Artis” (2013).

Janusz Karbowniczek, Ciche notatki, olej, 130x100 cm, 2011

